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Az édes kis pesti bakfisok, akik az 
én diákkoromban Náday Ferencről irtak 
költeményeket a naplójukba, rég az 
unokáikat babusgatják, de alighanem 
ma is ellágyul a szivük, mikor a de 
Ryons testhezsimuló frakkjára vissza-
gondolnak. Akkoriban a finom francia 
komédia volt a divat s az aranykötéses 
könyvek, Strauss-keringők, jégkarnevá-
lok, jogászbálok milieujében szőtt ál-
moknak az elegáns pesti szinész volt a 
hőse, aki hercegeket megszégyenitó 
biztossággal balansziroztatta theáscsé-
széjét a szinpadi szalonokban. Náday 
Ferenc volt az abszolút finom férfi, a 
derűs, fölényes párisi világfelfogás kép-
viselője, aki oly messze esett néhai 

\ ripacs-őseitől, mint a főrendiház grófja 
^középkor rablólovagjától. Három leány-
^ " m z e d é k álmodott olyan férjről és 
Luivarlóról, mint az egykori hires 
i Adhemár volt s ezüstöshaju matrónák 
'kredenceiben még bizonyosan meg lehet 
találni az elsárgult Vasárnapi Ujság-ot, 
mely a legnagyobb magyar bonvivánt 
arcképét közölte. 

A divat nemcsak a ruhákban, hanem 
a bakfisideálokban is vetekszik s a 
Náday-korszak után a ragyogóarcu 
Plinchard trombitás került a pesti lány-
szivek trónusára. Szirmai Imre (aki fel-
találta, de még egyelőre titokban tartja 
az örök ifjúság elixirjét) sokáig egyed-
uralkodó volt a reménytelen szerelem 
országában. A hajdani Népszinház 
nemcsak Blaháné, Hegyi Aranka, Pálmai 
Ilka, Küry Klára kedvéért telt meg es-
ténként, hanem a kedves, embonpoint-os 
színészért is, aki a Napoleon történelmi 
pózaival és a Lili szenátorának finom 

- Törzs Jenőig 
kZY ISTVÁN 

melankóliájával egyképen meghódította 
a tiszteletére összegyűlt fehérbluzosok 
sokaságát. A szivárvány színeiben ra-
gyogó, ezerprizmás csillár alatt hány 
drága kis csacsi szeretett volna ott 
lenni a Lili-Amelie helyében, akinek az 
ostoba, de szeretetreméltó Plinchard 
udvarolt. Az érthetetlenül fiatalnak 
maradt Szirmait látva, aki még mindig 
a legdélcegebb legény a dunaparti 
korzón, én különben ma is hitelt adok 
annak a pesti népmondának, hogy a 
Szókimondó asszonyság nyugalmazott 
Bonepartéje, mint szerelmi hős még 
egyáltalában nem vonult nyugalomba. 
A levélhordók, akik pedig köztudomás 
szerint megbízható férfiak, komolyan 
állítják, hogy Szirmai Imre még ma is 
több parfume-ös levelet kap, min! a 
huszonkilencéves középiskolai tanárok. 

A tiz évre, mikor minden pesti bakfis 
Beregi Oszkárba volt szerelmes, már 
mindannyian visszaemlékezünk, — az 
ő éles profilje, csengő hangja felé áradó 
érzésvihar, egy influenzajárvány heves-
ségével pusztitott a fiatal lányszivekben. 
Ez már több volt a régi nagymamák 
álmodozó mélabujánál. Beregi a fiatal 
Apolló, irigylésreméltó szerepét töltötte 
be a fehér szobácskákban, a váci-utcai 
korzón, a leánygimnáziumok unalmas 
fizika-órái alatt, a dohánytőzsdék kiraka-
taiban, ahol fotográfiája ezer változatban 
hipnotizálta az iskolatáskájukat cipelő 
kis bolondokat. Volt egy időszak, amikor 
a pesti kicsinykék nem igen cserélték 
volna föl Rómeó autogrammját az angol 
királyság koronagyémántjaival s mikor 
nem egy édes libácska aszpirinnel akarta 
megmérgezni magát abbeli keserűségé-
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ben, hogy Beregi Oszkárnak már felesége 
és gyermekei vannak. De a világ hálát-
lan és gyorsan felejt : az első film, 
melyről a Várkonyi Mihály mélytüzü 
szeme sugárzott le az elsötétített néző-
térre, egyszerre megapasztotta a Beregi-
rajongók számát s a trafikosok polcain, 

?l_ja çlivatos színészek képéslapiait 
a szinpad eleven Hamletje 

j holtversenyt futott a lepedő hang-
1 suhanó szilhuettjével. Volt, aki 

hütelenul cserbenhagyta Shakespeare-t a 
detektiv-drámák kedvéért, de akárhány 
akadt, aki okosan egyszerűsítette a 
dolgot : a páros napokon a Beregi iránt 
érzett reménytelen szerelem miatt akart 
öngyilkos lenni, de a páratlanokon a 
férfias lordot zárta a szivébe, akit 
Várkonyi Mihály oly nemes méltóság-
gal ábrázolt a Sziklavár titka cimü 
drámában. 

A világért se akarom megbántani a 
két művészt, amikor konstatálom, hogy 
mostanában mindkettőjük csillaga le-
hanyatlott : Törzs Jenő a nap, mely 
a horizontot fényességével elárasztja. 

A pesti lányszobnkbnn nem a Náday 
clegánciája, a Szirmai gömbölyded 
alakja, a Beregi Oszkár hangja, a 
Várkonyi karcsúsága a divat többé, 
hanem a reichstadti herceg törékeny 
finomsága, halálba omló szenvedése, 
selyemcipőjének halk nesze, arcának túl-
világi sápadtsága, hangjának behízelgő 
muzsikája, mely egy régi nürnbergi óra 
nemességével cseng az elérzékenyült 
fruskaszivekben. Tizenöttől tizennyolcig, 
minden pesti kisleányra a Törzs Jenő 
meleg és szomorú pillantása sugárzik a 
francia rendhagyó igék közül, az újságok 
napihireiből, a Jókai regényeiből, a 
Chopin szonátáiból s a cserépkályha 
izzóveres parazsából. Most ő a divatos 
bakfisideál, aki minden hétköznapi férfit 
elhomályosít és fáradtan lecsukódó, 
selymes szempiliákon keresztül az ő 
viráglelkü, halálba induló kis sasfiókja 
jelenik meg az elsötétített hálószobák-
ban. Istenem mily borzasztó arra gon-
dolni, hogy a Törzs Jenőről álmodó 
kis pesti baktisok is férjhez fognak 
menni nemsokára egy kövér pesti fis-
kálishoz, egy karbolszagu doktorhoz, 
egy crèp de chine-szövetet ráncba szedő 
kereskedőhöz, esetleg egy derék nagy-
fuvaroshoz, aki este kilenckor a tenyerét 
ütögeti a szájához, hogy az ásitást el-
fojtsa. És az ő kis lányaik már egy 
uj színpadi ideál miatt akarják majd 
megmérgezni magukat aszpirinnel, vagy 
szóda bicarbonával, egy ezután feltűnő 
csillag miatt, aki e pillanatban még 
rövid nadrágban jár,- hármasra felel a 
természetrajzból és gyenge testalkata 
miatt fel van mentve a torna alól. 
Egyszer Törzs Jenő is hétköznapi em-
berré öregszik, mint valamennyi elődje 
és az uj fruskák uj szemekről, uj gesz-
tusokról, uj hangokról álmodoznak majd 
sóhajtva a sötétben, mikor a reggeli 
világ lármája eltompul. Mily szomorú, 
hogy a színpadi ideálokat is épp ugy 
nyugdíjba helyezik egyszer, mint a vén 
telekkönyvvezetőket és a podegrás al~ 
tábornagyokat f 

MAGAS BÉLA, PÉCHY BLANKA, KŐVÁRY 
(Forgács) (Flóra) (Waldner) 

Madách-szinhAz — „A veszedelmes ember* 
(Szentivänyi félv.) 
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Irta : SZÉP ERNŐ 

Kérem valami vagyon jót érzek, 
világosat, meleget, igen, mert most » 
drága kedves patikussal íoglalom el 
magamat. Ugy eltűnt a borzasztó világ, 
ugy mint mikor odahaza tiu korom-
ban kigyulladt a lámpa, s feltettük 
a lámpára azt a mosolyos fehér por-
cellán lámpaernyőt és akkor a mi 
szobánknak azok a szomorú s szegény 
árnyékai megszöktek és a sötétség 
panaszai helyett szeretet világított a 
szobában és ismerősség és hangosság 
és biztonság. Nézzék meg instálom 
ezt a fotográfiát itten, ez az a patikus 
vagyis Kiss Károly ur a Gyógyszerész* 
segédek Egyesületének tiszteletbeli 
elnöke, azonkívül gyógyszertártulaj-
donos, azonkívül becézett jó pajtása 

sok olyan budapesti iró és művész 
uraknak, akiket tisztelünk. Magamról 

Kiss Károly patikus 

elmondhatom, hogy a patikus rajtam 
is rajtam feledte sokszor kedvességét 
és jó indulatját. Az Otthon-körbe jár 
a patikus boldog idők óta s ott mele-
gedett össze az embervetés kedveseb-
bik részével a szellem és művészet fér-
fiaival. Angyalszív ü bohém a 
kérem, olyan fajta, hogy 
állott volna, a beren 
soha háborút nem in 
inkább a majálisokat 
kat forszírozták volna 
ünnepélyeket ültek volna 
és táncokkal. Az Otthonban ismert 
meg barátomat és jóakarómat Kiss 
Károly urat. Azt mondták ott rá, hogy 
ő : a patikus. Bizonyára sok gyógy-
szerész urak megfordultak már a mi 
Otthonunkban, azokat az urakat min-
det uri nevüknél fogva szólították, de 
Kiss Károly urat mindenki ugy hitta : 
te, patikus. 

Igen. mintha idealizálni óhajtották 
volna a patikusságot ebben a személy-
ben, a Kiss Károly ur személyében. 
0 a legkedvesebb ember a földön, s a 
patikusok mind ilyen kedvesek az 
Otthon képzeletében. A patikust, már 
mint Kiss Károly urat mindenki a 

DARVAS ERNŐ, BENEDEK MARGIT 
(Rosty) (Ilona) 

Madách-szinház — „A veszedelmes ember' 
(Szentivány: felv.) 
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PÉCHY BLANKA, DARVAS ERNŐ 
(Flóra) (Rosty) 

Madách-s/inház — ,A veszedelmes ember' 
(Szenfiványi felv.) 

legjobb szivével szereti, nem tudok 
senkit, nki egv mérgeset líézett volna 
rá vagy egy szót, füstölgő szót szolt 
volna néki, meg is mernem három-
szor hirdetni az apróhirdetésekben, 

jelentkezzen, aki n patikusra, 
Károly úrra haragszik ! 

I senki se jelentkezne. 11a-
, meg a társadalmi harc, 
ezeti micsoda, meg a nyo-

, meg a hidegség, meg- az 
óstöBaság, meg a szigorúság, meg a 
vénség, meg a csúnyaság nem jelent-
keznének, mert hiszen apatikus ennek 
mindnek esküdt ellenségé. Nézzék 
kérem milyen kedves, kellemes arcú, 
délceg szőke férfi ő. 

Részemről, külömben nem vagyok 
ezzel az arcképpel megelégedve, sze-

retném Kiss Károly urat ugy mutatni• 
mint életben amilyen, olyan szépnek? 
kékszeműnek, nevetősnek és szeret-
ném, ha azt n jófajta cigarettaizii baráti 
hangját is hallanák Önök. Nem tud-
nak h fotográfiák semmit ! 

A patikus segit most nekünk a Bel-
városi Szinházban a . P a t i k a * nevü 
színdarab előadásának a megcsinálá-
sában. Abból az alkalomból, hogy úgy-
nevezett szerző vagyok, írnom dukál 
a première előtt a Színházi Életbe s 
ezt a jó alkalmat lelliasználom arra, 
hogy Önöket egy drága kellemes fér-
fival, egy ritka emberrel megismer-
tessem. Kiss Károly gyógyszerész ur 
hű barátja az európai emlékeknek, a 
jó kedvnek és az emberi szívnek. Hom-
lokon csókolom Kiss Károly urat Önök 
előtt. Kiss Károly urat a színház ked-
velői ugy v egyék most mint a » P a t i k a " 
nevezetű színdarab segédrendezőjét, 
mert a patikai felszerelés összehozá-
sában nagyon a kezére járt Bánóczi 
Dezső dr. rendező urnák és mint társ-
szerzőt, mert magam, mint úgynevezett 
szerző sokat köszönök Kiss Károly 
gyógyszerész urnák a patikai viszo-
nyok és műszavak ismeretében. Meg 
is kértem már a mi aranyos patiku-
sunkat, hogy társszerzői minőségében 
jelenjen meg majd mellettem a fő-
tárgyaláson a függöny előtt, de még 
jobb szeretném, hogy ő maga egyedül 
jelenjen m e g a k ö z ö n s é g előtt, mert 
ő olyan drága kedves fiatalember és 
kék szeme van. 

Csendes estén 

Ezen tűnődöm 

régen, 

mennyi gázsijuk lehet 

az elsőrendű csillagoknak az égen 

(sz.) 
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Azt a bizonyos amerikai lapot ol-
vastam az ágyban, amiben azote a bi-
zonyos ábrák vannak minden héten, 
például áll egy kis ember és mellette 
áll egy óriási nagy tojás, tizszer akkora, 
mint az ember, mire aztán az van alá-
írva : „how many of eggs does a man 
eat in his life" (mennyi tojást eszik az 
crnoer életében). Vagy egy nagy ökör 
áll egy kis ember mellett, akkora mint 
egy ház és a lap azt állitja, hogy én 
ezt az ökröt megettem. Vagy egy ak 
kora köröm, mint a Bazilika kapuja és 
az van róla, hogy az ember ennyi kör-
möt vág le életében az ujjáról. 

Ezután nagyot ásítottam, magamra-
huztam a paplant, behunytam a sze-
mem, azt álmodtam, hogy nagyot ásí-
tok, kimászok az ágyból és bemegyek 
a fürdőszobába mosakodni. Egy kicsit 
nehéz volt, mert a szappantartóban 
akkora darab szappan feküdt, mint egy 
síremlék — öt méter széles és nyolc 
méter vastag. Az a szappan mennyi-
ség volt, amitéletemben elfogyasztottam. 
Egy Balaton-nagyságú mosdótálban 
vad vihar korbácsolta azt a vízmennyi-
séget, melyet életemben e célra már 
felhasználtam. Oldalt, a mosdótál kies 
partjain az életemben elfogyasztott 

M 

paszta- és krémhegyek meredezte!^ 
Ideje lesz borotválkozni düiifttiMKHj 
magamban hat méter hosszú s z f f l ^ ^ H H 
simogatva — ennyi volt, 
váltam magamról. 

Ezután leültem dolgozni. Gondol-
kodva mártogattam tollamat a tintatar-
tóba — csak az volt kellemetlen, hogy 
minden bemártáshoz fel kellett mász-
nom a sok méter magas létrára, mely 
a tintatartó szájához vezetett. Letép-
tem egy darabot a négy méter széles 
papírtekercsből, mely az eddig általam 
teleirt papírmennyiséget tartalmazta. 

De nem lehetett dolgozni : rettenetes 
csöngetés rázta előszobám ajtaját. Ti-
zenkét méter hosszú számlát hozott 
egy komor külsejű óriás — felszólított, 
hogy legyek szives és fizessem ki ezt 
a csekélységet. 

Megígértem, hogy majd legközelebb» 
gyorsan fejemre teltem az Erzsébet-tér 
nagyságú kalapot és lesiettem a száz-
mii liónégyszázezeihatszázhuszonkét»ÉjS 
csőfokból álló lépcsőn reggelizni. H 

A kávéház előtt mintegy tizezerJJHt 
bői álló sokaság fogadott. KftlMSjg, 
fiatalemberek voltak. Abban a ; ffitÍRS. 
natban, hogy odaértem, egyázérnrautn^ 
valami jól betanított hadtest, f e l e n H H 
ditották arcukat és karban oly meMBB 
dörgéssel, hogy a Ondri hegyek vissz^* 
hangoztak tőle, igy kiálltottak rám : 

— Servus, nem ismered meg az em-
bert? Éi\ vagyok a (itt hatezer név kö-
vetkezett) akivel együtt jártál a hato-
dik bébe. Emlékszel (hatezer név) 
tanár úrra? Hehehe. Hogy vagy ? Hová 
mész ? Reggelizni mész ? No, nem bá-
nom, jövök én is, úgyse diskuráltunk 
már régen. 

Bódultan értem be a kávéházba a 
sokaság utánam. Körülülték asztalomat 
és fülsüketítő mennydörgéssel kérdez-
ték karban : 

— Különben hogy vagy ? 
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Közben a pincér már elejbémtette a 
párolgó gőzkazánt, amiben húszezer 
hektoliter kávé fortyogott. Kérdésemre 
hogy mi ez a tehénnagyságu és cso-
dálatos őskori szörnyeteghez hasonló 
állat, ami a fejem körül kóvályog, nyá-
jasan felvilágosított, hogy az egy kis 
tüdővész-bacillus — ennyit szíttam be 
çlçtepiben. 

feladni ! Ilyesmi még sohasem történt 
velem, higyjék el, ez az első eset éle-
temben, hogy nem feleltem levélre. 

— No és épen velem ? — mondta 
sértődötten a tizenkétezer ember, egy-
szerre mellükre mutatva mutatóujjuk-
kal — épen velem ? 

És hűvösen meglebbentve kalapjukat, 
sietve átmentek a másik oldalra, mind 
a tizenkétezren. 

A következő, mintegy hétezer ember-
ből álló csoporttal a körút sarkán 
találkoztam. 

Két kilométer hosszú és négy méter 
vastag cigarettát dugtak a szájamba. 
A pincér edénybe csurgatta a hat 
liter nyálat, ami a kávéscsésze szélén 

j e lképez te azt a mennyiséget, amit éle-
iMemben a rosszul tisztított csésze szé-
íjáéról elhörpintettem. 
^ k ^ B ^ M f i v e ugrottam fel és lerohan-
o m a/, uccára. Az iskolatárs-sokaság 
4|ánám és az ajtóban ágyubömbölés-

M^erü hangon suttogták a fülembe. 
i|p| — Kérlek adj, egy koronát holnapig, 

de ugy, hogy senki se vegye észre. 
Szétosztottam tizenkétezer koronát. 

A sokaság elszéledt, de nenri sokáig 
maradtam egyedül. A mellékutcából 
tizenkétezer főből álló csapat rontott 
elő, egyenesen arcvonalamnak irányítva. 

— Kérem szépen, — mondta a tizen-
kétezer ember egyszerre, kissé sértett 
hangon, csodálkozóan kifordított tenyér-
rel és felemelt szemöldökkel — kérem 
szépen, miért nem felel ön arra a levélre, 
amit hat hete írtam önnek ? 

Elvörösödtem. 
— Ejnye ! Bocsássanak meg ! Ilyen 

bolond szórakozott vagyok, elfelejtettem 

— Jó, hogy találkozunk, — fordultak 
lelém hirtelen, — beszélni akarok 
magával. Már régen elhatároztam, hogy 
magával csinálni kellene valamit. Maga 
egy tehetséges de élhetetlen ember, 
kell, hogy valaki, mint például én, a 
hóna alá nyúljon. Majd én beszélek 
holnap (hétezer név)-el, ne féljen sem-
mit, amig enge.m lát. 

Es barátságosan, egyszerre megvere-
gették a vállamat, amely félméternyire 
megdagadt. 

— Én embert csinálok magából ! Én 
vagyok az egyetlen ember, aki csinálni 
tud magából valamit I — kiáltották 
lelkesen. 

Elfordultam, mert egy ötezer főnyi 
hölgyküldöttség közeledett felém. Lel-
kesen és szenvedélyesen ragadták meg 
a kezemet. Mélyen a szemembe néztek 
és halkan, bensőséges hangon mondták, 
ugy, hogy legföljebb akkora neszt 
ütöttek, mint ötven hajótülök. 

— Ugye tudja . . . hogy én meg-
értettem . . . hogy az, amit irt nekem 
szólt . . . hogy én vagyok az a nő, 
akire gondolt? . . 

— Hát megértette . . . mondtam és 
szomorúan és mélyen a szemükbe 
néztem. De a választ már nem hallot-
tam, mert tízezer kéz ragadta meg a 
galléromat. 

— Szervusz í — kiáltott tízezer hang. 
— Szervusz I — mondtam én öröm-

mel. — Egyetlen barátom ! 
— Egyetlen barátom Î — kiáltott tíz-

ezer ember hangosan, hogy tőlük és 
magamtól megundorodva, szobanagy-
ságu könnyet töröltem ki szememből 
és felébredtem. 
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II A zengő torony" és „A tenorista" 
— Dohnányi Ernő nyilatkozik az opaiáiról. — 

Budapest zenei életének az utóbbi években 
egy művész ad szint, stílust, értéket és eleven-
séget : Dohnányi Ernő. Hihetetlenül sokat 
dolgozik, alig van hét, hogy ne hangverse-
nyezne, hol önálló zongoraest keretében, hol 
mint finomérzésü kamaraművész, hol pedig 
mint biztoskezü dirigens a f'ilmharmonikusok 
zenekarénak élén. A Trombitás-uti villában 
pedig reggeltől estig siirü rajokban Jkeresik fel 
a rajongó tanítványok,csupa tehetséges művész-
növendék, aki az ő vezetése mellett indul el 
pályáján. És e nagyarányú, sokoldalú munkás-
ság mellett Dohnányi Ernő arra-is szakit magá-
nak időt, hogy alkosson. Intim hatású dolgozó-
szobájának íróasztalán sürün teleirt kótalepok 
hevernek : készülő uj opuszok, még csak ezután 
megszólaló zenei alkotások. 

Már régebben híre járt, hogy Dohnányi Ernő 
operát komponált, sőt egy időben arról is 
beszéltek, hogy a mi Operaházunk fogja azt 
bemutatni. Felkerestük most a nagy művészt, 
hogy megkérdezzük tőle, mi van uj színpadi 
művével. 

Boross Géza, feleségével és gyermekeikkel 
Árpáddal és Lacival 

(Papp R. felv.) 

— Nem egy, hanem két operám ké-
szült el —; felelte Dohnányi. — Az 
egyiknek a szövegéi Hans Heinz Ew* 
a kiváló német iró irta és a ci 
„A zengő torony". Háromfelvoná: 
nagy opera és ami legmeglepőbb le 
magyai tárgyú. Erdélyben játszik. Ew 
eredetileg valami szláv, vagy dal 
vidékre helyezte a cselekményt, 
figyelmeztettem rá, hogy a téma tiszta 
magyar motívumokon épül. A német 
iró ugyanis szórói-szóra a Kőműves 
Kelemen ősi históriáját dolgozta fel 
operatémának. Valószínű, hogy ez a 
népballadai elem megvan más népeknél 
is, minthogy azonban én a székely fel-
dolgozásban ismertem, azonnal figyel-
meztettem erre Ewerst, aki készséggel 
alakította át szövegét az én útmutatá-
saim szerint. 

— Az opera szövegét Lányi Géza 
fordította magyarra és a komponálásá-
val már több mint másfél évvel ezelőtt 
elkészültem. Azóta elkészült a hang-
szerelés is, egyelőre azonban nem is 
gondolok arra, hogy operámat szinre 
hozzam valahol. Még be sem fejeztem 
művemet, már elterjedt a híre, hogy 
az Operaház be fogja mutatni „A zejjj 
torony"-t, később pedig azt kolportá 
nem minden rosszakarat néü 
az Operaház visszautasított 
Az egyik hir ép oly kevés" 
a valóságnak, mint a másik. Az 
házzal sohasem tárgyaltam operám e 
adására vonatkozólag és így sem elfog 
dásnak, sem visszautasításnak helye 
nem lehetett. Tény az, hogy időközben 
elkészültem operám megirásávöl, de 
s'.inrehozatalának egyelőre még csak a 
gondolatával sem foglalkoztam. A mos-
tani idők nem alkalmasak még az opera-
bemutatókra. Ha a helyzet meg fog 
változni és az operaszínházaknak több 
mozgási szabadságuk lesz, elérkezik 
„A zengő torony" ideje is. Valószínűleg 
egy külföldi nagy operának fogom fel-
ajánlani uj színpadi műveimet. 

— A másik operám — folytatta 
Dohnányi — vigopera és szintén egész 
estét betöltő mű. Körülbelül ennek a 
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komponálásával is elkészültem már. 
A szövegét Góth Ernő, külföldön élő 
magyar iró irta számomra Sternheim 
„Bruder Schippel" cimű vígjátékából. 
Az opera ideiglenes cime „A tenorista", 
de lehet, sőt valószínű, hogy ez a cím 
még meg fog változni. A szöveg egészen 
népszerű és szokatlan, teljesen elüt 
minden eddigi operaszövegtől és ez 
egyik oka, amiért nagy kedvvel dol-
goztam a megzenésítésén. Most nagyon 
el vagyok foglalva és így nem tudom, 
mikor készülök el teljesen ezzel a mun-
kámmal, de egyelőre nem sürgős a 
dolog, mert semmi kilátásom sincs arra, 
hogy mikor kérülhet szinre második uj 
operám, amikor még az elsőnek is bizony-
talan a sorsa. Külföldről már mindkét 
művem iránt több helyről érdeklődtek, 
egyelőre azonban — mint mondtam — 
elzárkózom minden kísérlet elől. Meg 
kell várni, amíg a békeállapot tényleg 
kialakul és megkezdődik a szellemi 
érintkezés a népek és országok között. 
Remélem és hiszem, hogy már nem 
kell sokáig várni erre az ideális álla-
potra és akkor majd beszélhetünk az 
operák bemutatójának eshetőségeiről is. 

Gábor Józsei gyermekeivel, Tommyval és 
Zsuzsival 

(Papp R. felv.) 

Tánciskolában 
Irta : FARKAS IMRE 

Mindenhonnan tánc-örületnek érkezik 
a hire. Táncol az egész Berlin, az egész 
London, az egész Páris. Pestre is elérke-
zett ez a láz — a legindokoltabb beteg-
ségek egyike. Az emberek szomjaznak 
egy kis vidámságra, egy kis felejtésre — 
hisz annyi bu, nyomor, sötétség van kö-
röskörül ezen a cudar világon. 

Mindez pedig arról jutott az eszembe* 
mert egy táncórát láttam. Huszonöt éve, 
hogy nem voltam tánciskolában, de azért 
be vallom őszintén eleinte nem nagyon 
izgatott a dolog. Elmentem, miután vagy 
tizszer megígértem Gallainak, az én ked-
ves és nagyszerű, művészemnek, hogy 
elmegyek. 

Hát amit én ott a táncórán láttam, 
arról érdemes pár sorba referálni. Amit 
ez a három fiu, a három tánctanár, Gallai, 
Simonyi, Ballai csinálnak az egyszerűen 
meglepő. A legmerészebb, legmegkapóbb 
fordulatokat, tánc-ötleteket, legfrappán-
sabb figurákat, mindazt, amit ez a sok 
örült modern tánc, jazz, foxtrott, vadagam, 
oXstepp-valsa, ucaxis, gobelin-trott és 

még az isten tudja micsoda követel, úgy-
szólván egy mozdulattal, egy intéssel 
megmagyarázzák betanítják. Táncolnak 
is ugy mint sehol másutt. 

Megígértem Gallainak és Simonyinak, 
hogyha meglepő szép dolgokat látok, 
írok róla egy-két sort. És így örülök, 
hogy mindezt megírhattam 

„Patika" 
Bánatos sziveknek ír : 
Szép Ernő darabot ír. 

(sz.) 
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Butlykay Ákos, felesége Kosáry Emmy és leányuk Emmchen 
(Papp R. felv.) 

— Második cikk — 

Kiskorában tűzoltó, király vagy suszter akart 
lenni, azóta nagyot nőtt s most véglegesen az 
orvosi pálya mellett döntött Rózsa Imre, Rózsa 
Lajos fia, aki már kész fiatalember, hisz 15 
éves és V. gimnázista. 

— Orvos leszek és kész. 
Ezt nagyon határozottan jelenti ki, bár min-

denki művészi pályát jósol a számára. Mint 
zongoristának eddig is nagy sikerei voltak. 
Rózsa Lajos már ma nem talál jobb kisérőt 
nálánál, ugy hogy amerikai turnéján is állan-
dóan a fia kíséretében fog föllépni. Még sosem 
volt más színházban, mini az Operában. Ez a 
második, amire büszke, mert elsősorban a 
„háziasszonyi" tudományával dicsekszik. 

— Ez nem is olyan egyszerű — mondja. — 
Vikszelni és cipőt pucolni én tanitom a szoba-
ányokat. Mikor anyuka szanatóriumban volt 

egy hónapig én voltam a 
csináltam is kravált a mosásnál . . . 

Gábor József gyermekeit Tommyt 
kát séta alatt interjuvolom meg. Zsuzsika az 
izgatottságtól folyton nevetve jön mellettem, 
mig Tommy lassan és megfontoltan válaszol, 
mintahogy az egy III. gimnazistához illik. 

— Hét igen — meséli — mindketten zon-
gorázunk is meg hegedülünk. 

— De én jobban zongorázok — véli Zsuzsika. 
— Én meg jobban rajzolok. 
— Hát ez i jaz . Tommy tényleg nagyszerű 

portrait-rajzoló. Kun Bélától Priedrichig min-
den politikust lerajzolt. 

— Képről meg fejből is rajzolok, dc csak 
vezérszerepet játszó politikusokat. 

Ugy véli, hogy festőkorában is csak hires 
nagyságokat fog festeni, bár jobb szeretne 
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Paulay Erzsi kisfiával, Czárán Istvánnal 
(Papp R. felv.) 

színész lenni, csak ezt „apuka nem engedi". 
Zsuzsika már konzekvensebb. Ő nem bánja, 
de énekesnő lesz. Énekelni ugyan még nem 
tanul, csak tánciskolába jár és 
otthon a Tommyval színházat 

^ Já tsz ik . 
''.''aife* Fölvesszük az apuka meg 

tSByuka ruháit és mi is éneke-

mHirtny a végén verekszik . . . 
— Czárán István II. elemi. . . 
Ahogy a nevét elmondja meg-

í.ííi«!ol és korrektül kezet nyújt. 
Erzsi kisfia valóban egy 

gentleman benyomá-
sát teszi, aki angol hidegvérrel 
áll ki egy kis interjút. Az is-
kolai bizonyítványról rezervál-
tan nyilatkozik. Tavaly tiszta 
kitűnő volt, de ki tudja, mit 
hoz a jövő ? ! . . . Nem, szinész 
az nem akar lenni. Gépészmér-
nök I Rögtön megmutatja já-
tékai hihetetlen tömegét, m e l y 
nek fénypontja u gépkonstruáló 
játék. A könyvtárát is megmu-
tatja. Kinyit dediktált könyvet. 

— A barátom adta. A herczeg Ferenc I 
Egyetlen szerelméről Babyról, Csillag Teréz 

unokájáról nein akar nyilatkozni, mire a mamája 
büntetésből a következő históriát süti rá. 

Egy Weisz nevü iskolatársától vásárolt egy 
csomó gombostűt — hitelbe. Multak a napok. 
Weisz kérte a pénzét, fenyegetődzött, a mama 
is unszolta a fizetést, de belőle kitört a magyar 
vér és igy válaszolt. 

— Ej iáérünk mi arra még 
És csak hat hét után fizetett. 
A kis Buttykay Emmy pontos adatokkal 

igyekszik szolgálni. Elmondja, hogy második 
elemiben pont annyi egyese volt, mint ahány 
előadást eddig látott : tiz. 

— Legjobban a Pacsirta tetszett, mert abban 
az anyuka olyan helyes volt és Gyárfás olyan 
mulatságos. 

Kijelenti, hogy táncosnő lesz és csak Magyar-
országon fog föllépni. Eme kijelentésének 
magyarázatát adja egy régebbi mondása. A 
kommün alatt, mikor a lehetetlen állapotok 
miatt a szülei arról kezdtek tanácskozni, hogy 
kivándorolnak, ő külön véleményt jelentett be. 

— Apukám mi nem megyünk külföldre, mi 
magyarok maradunk ! 

A szinlapokat olvasgatva egyszer megkér-
dezte az apját : 

— Mondd apuka, ha az anyuka nevét ugy 

Rózsa Lajos feleségével és fiával, Imrével 
(Papp R. felv.) 
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irják B. Kosáry, mért nem irjàk a tc neved igy : 
K. Buttykay . . . 

Udvarhölgyei, huszárjai és a babatársadalom 
más előkelőségei közepette fogad Molnár Éviké, 
Z. Molnár László és Molnárné Báthory Giza 
lánya, aki 5 éve ellenére nagyszerű rutinnal 
végzi a bemutatást. 

— Ez a Rózsi, ez az Évi, ott a Kati, Fáni, 
Boris, .Jutka, az a Luxemburg Róza, 

ez a Laci és ez a fóbaba a 
Mili. 

Szegény Milinek hiányzik egy lába, ami azon-
ban nagyszerű múltját tekintve nem csoda. Ő 
játszotta Hatvany „Szűz" 'cimü darabjában a 
polyásbabát és Báthory Gizella volt a da-
dája. Éviké megfogadta, hogy ha majd orvosnő Mészáros Majos, felesége Berki Kató 
lesz, először is a Mili lábát gyógyítja meg. és kisleányuk Katóka (Papp R /elv.) 

Mert Éviké orvosnő lesz és 
tudni sem akar a színpadról. 
Most még csak a konyhában 
végez tanulmányokat, ahol sütni 
tanul. A múltkor vakarcsból 
tésztát sütött és az apját kí-
nálta vele. 

— Kostold meg apuka. Jó. 
Igazán megsikeredett I . . . 

A Boross gyerekek Árpád és 
Laci harsány csatakiáltásokkal 
fogadnak. Árpád bizalmas köz-
lést tesz. 

— Színész leszek és rajz-
mérnök I 

Laci csak 
választott 
lesz és nem 
színpadon 
Sokat volt a 
az apukáját. 

-r- . . . . de azért a cirkusz 
jobbaT tetszett és legjobban a 
Paprika Jancsi, mert az a leg-
érdekesebb . . . 

Otthon is játszanak kabarét, 
mozit és cirkuszt. A cirkuszt 
mindjárt bemutatták. Felmász-

' tak a gyürühintára és elszántan 
L tornásztak. Annyira belejöttek, 

hogy mikor elmentem, folytat-
j á k az előadást. Az előszobába-
ümég utánam hangzott : 

— Svindli! Csalási Nem ér 
Z Molnár László, felesége Báthory Giza és kisleányuk Éviké semmit, te, te „vízvezeték" I 

(Papp R. feív.) Kenedi Sándor 

eves. 
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c x z „ S a s i x & i ö i x c t l y ' V o l i f 
— Próba van kérem — mondta udvariasan, 

de léire nem érthető rövidséggel Simon Károly, 
a Városi Szinház kiskapujának kitűnő őre va-
lahányszor a színházba igyekeztünk, hogy a 
küszöbön álló nagy eseménnyel kapcsolatban 
egy körinterju alakjában számoljunk be a Szín-
házi Élet olvasóinak mindarról ami lesz. És e 
kijelentés következtében a jámbor riporter is 
olyan lett, mint a várakozásteli esemény : kü-
szöbön álló, anélkül azonban, hogy egy lépés-
sel tovább tudott volna jutni. Mér pedig — ez 
volt a szerkesztői utasítás, — körinterju min-
denképen kell ! De a próbák egyre hosszabbra 
nyúltak, az ember türelme pedig ezzel egye-
nes irányban fogy és végül is nem marad más 
megoldás mint a telefon. Korán délután kezd-
tük. A leglágyabb hangon szólítottuk meg a 
József-központ legkedvesebb ismeretlen an-
gyalát : 

— Nagysád, kérem, sok szám lesz, kérem 
figyelje a lámpámat. 

— Nem érünk mi arra rá ! Milyen számol 
akar. (Mm, nem is olyan angyal a kedves is-
meretlen.) 

B. KOSÁRY EMMY és BUTTYKAY ÁKOS 

— Mindenekelőtt kérem Józseí 2—12-öt. 
— Csak nem a Buttykayékkal tetszik beszélni ( 

— hangzott egyszere kedves közvetlenséggel a 
központból. 

— De bizony épen velük. 
— Az Ezüst sirályról ? 
— Arról bizony. A Színházi Élettől. 
— Megvan kérem, szerkesztő ur ! 
A következő pillanatban már Buttykay Ákos 

hangja csendült meg a kagylóban. 
— Igazán nagyon kedves, hogy gondolt 

ránk. Bizony, most a próbákkal nagyon el 
vagyunk foglalva, dolgozunk erősen, de leg-
alább tudjuk, hogy miért. Istenem, mit is 
mondhatnék az uj operettemről ? Boldog va-
gyok, hogy megírhattam és hogy Földes Imré-
től ilyen pompás szövegkönyvet kaptam. Mint 
a karikacsapás ment a munka, a versek rit-
musa szinte diktálta a zenét. Mér egy éve el-
készültem a komponálással, az ősszel hang-
szereltem tel művemet . . . Az előadás ? Nagy-
szerű lesz ! Nem csak azért, mert a feleségem 
játszik benne, hanem mert olyan együttes lép 
fel vele együtt, amilyen kevés van Európá-
ban. Különben, majd meglátja, mennyire iga-
zam van. De most átadom a szót Xénia nagy-
hercegnőnek. 

Kosaiy Emmy üde hangja csilingelt most a 
telefonon át : 

— Drága szinház, pompás szerep, hálás fel-
adatok í Röviden ennyit mondhatók az „Ezüst 
sirály"-ról. Rég nem játszottam olyan örömmel 
és lelkesen szerepet, mint Xénia nagyherceg-
nőét és nem volna kisebb az ambicióm akkor 
sem, ha az u j operett egyik szerzője történetesen 
nem a férjem volna. Most éneklek másodszor 
az ő művében. Évekkel ezelőtt az Orperaházban 
léptem fel a „Hamupipőkédben, amelynek a 
zenéjét szintén ő irta. Az „Ezüst sirály" persze 
egészen más. Egy u j Buttykay Ákost ismer 
majd meg általa a közönség és azt hiszem, 
egy uj Kosáry Emmy is fog megjelenni a 
színpadon. Kitűnő partnereim vannak, a szinház 
pedig valósággal elkényeztet. Én tehát borzasz-
tóan meg vagyok mindennel elégedve és ha a 
közönség is ugy lesz velünk, olyan siker lesz, 
amilyen még nem volt . . . 
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KIRÁLY ERNŐ 

A következő szám mással beszélt, felhívtuk 
tehát Király Ernőt. 

— Egy magyar grófot, előkelő világfit já t-
szom az „Ezüst sirály"-ban, olyan szerepet, 
amely teljesen megfelel az egyéniségemnek és 
amilyenre már régen nem volt alkalmam. Egy 
férfiról van szó, aki egy azép asszony rabja, 
de végül mégis az asszony esik foglyul. Kitűnő 
szerep és Földes Imre ép ugy gondoskodott 
róla, hogy hálás feladatok elé állítsa a színészt, 
mint Buttykay Ákos. A színház ? El vagyok 
ragadtatva tőlük. A direktortól a diszletezőkig 
csupa aranyos ember van körülöttem. Passzió 
igy játszani. Majd meglátják . . . 

A központ véletlenül szétkapcsolt bennünket. 
— Hivjam újra ? — kérdezi szolgálatkészen 

József őnagysága. 
— Köszönöm, nem. Inkább próbáljuk újra 

Kerényi Gabit. 
— Igen, mással beszéltem előbb — mente-

getőzik a művésznő, — a szabónőmmel. Kép-
zelheti, hogy sok és fontos dolgunk van most 
egymással. A szerepem olyan, hogy igen külön-
féle toaletteket ír elő. Virágáruslányt játszom, 
•ki később mint grande dame jelenik meg. 

Boldog vagyok, hogy játszhatom az „Ezüst 
sirály"-ban. Kitűnő szerepem van, színjátszás-
ban is, énekben is sok hálás feladatot nyújtó. 

Meg is vagyok vele elégedve és ugyanezt 
mondják a színháznál rólam pályatársaim is. 
Ha február 6-án ez lesz mindenkinek a véle-
ménye a Városi Színházban, egy sikerrel megint 
gazdagabb leszek ! 

Csatay Janka szapora szóval, röviden beszél : 
— Nem szép, hogy ebédközben zavarja az 

embert, de ha már itt vagyok a telefonnál, 
elmondom, hogy nagyon örülök, hogy megint 
felléphetek és hogy olyan kedves, hálás szere-
pet kaptam. Egy különös udvarhölgy alakjá-
ban lépek fel és lesz néhány nagyon sikerült 
jelenetem. Én legalább annak tartom őket és 
néhány nap múlva mások is megállapíthatják, 
hogy igazam volt-e. Nekem pedig többnyire 
igazam szokott lenni ! Pá ! 

Végre az Egyesitett Városi Villamos Vasú-
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és vigyáznom kell, hogy előkelő maradjak, 
anélkül, hogv pipogyaságomninl tiilsagos kó~ 
mikus legyek. Ait hiszem, sikerült ezt a szí-
nészi problémát megoldanom és igy beleillesz-
kedem abba a kitűnő együttesbe, amely bizo-
nyára nagysikerre viszi majd az „Ezüst sirá!y"-t. 

Sziklai József még rövidebb : 
— Mit mondjak? Kitűnő darab, kitűnő előadás, 

nagy sikere lesz, eltekintve attól, hogy én is 
játszom benne. Még pedig nagyon örülök, hogy 
játszhatom, mert mindig kellemes dolog olyan 
darabban fellépni, amelyről előre tudja az em-
ber, hogy nagy sikere lesz. 

SZIKLAI JÓZSEF 

— Halló ! Halló ! — kiáltotta közbe egy kel-
lemes tenorhang. — Itt Pázmán Ferenc beszél. 
Biztosan rám is kerülne a sor, hát mindjárt 
nyilatkozom én is, bár Sziklai barátomat akar-
tam felhívni. Hogy rövid legyek : ezennel csatla* 
kozom előttem szóló kijelentéseihez. 

— Ferenczy Frigyes főrendezőt a Városi 
Színháznál találjuk meg. Óbudán lakik és mint-
hogy a próbák késő délután érnek véget, nem 
érdemes hazamennie az esti előadás kezdetéig: 

— Rég nem dolgoztam oly nagy ambiciőval 
előadáson — mondja örökké lelkes hangján, — 
mint az „Ezüst sirály" előkészítésén. A darab 
meg a szereplők ritka buzgalma ragad magá-
val, no meg azután a szerzők olyan hálás lei-
adatok elé állítanak, hogy meg kell mutatnom, 
mit lehet produkálni a rendezőnek egy operett-
ben. Pénteken majd meglátják I . . 

Stephanidesz Károly ezeket feleli a hozzá 
intézett kérdésre : 

Én csak azt tolmácsolom, amit Buttykay 
Ákos zenéje mond. Az a feladatom, hogy hiven 
szolgáljam intencióit és hiszem, hogy e tekin-
tetben nem lesz ellenem kifogás. Nagy gyö,, 

tak igazgatóságával is megkapjuk nz össze-
köttetést ! 

— Hallót Földes igazgató ur ? 
— Én vagyok. 
— Még mindig a hivatalban? A Színházi 

.fflpt érdeklődik az „Ezüst sirály" után. 
T'^ííí l lr , Nem „még mindig", hanem már megint, 

'-^afgyoh sok a dolog és alig jutok hozzá, hogy 
benézzek a próbákhoz. A hiányom 

^ézpófeitp! Szerencsére nem érezhető,-Ferènczy 
főWidező kitűnő ember, a szereplők elsőran-

.*••' ffuak -és különben is Buttykay Ákos zenéje 
; ' -viszi az egész operettet. 

— És a szöveg ? 
— No igen, a szöveget én irtam, de az izét 

mégis csak a zene adja hozzá. Egyébként 
nagyon örülök, hogy hosszú idő után megint 
mint operettlibrettista jelenhetek meg a nyil-
vánosság előtt. Igyekeztem eltérni a sablon-
tól és az operett szövegébe is belevinni azt a 
magasabbrendü vígjátéki stílust, amit a leg-
több librettiste kifelejt ebből a műfajból. Hogy 
sikerült-e törekvésem, azt a premieren mások 
fogják eldönteni. 

Következik a rokonszenves Sik Rezső. 
^ . — Nem nagy, de elég nehéz szerepem yan 

az »Ezüst sirály"-ban. .Xénia nagyhercegnő 
lérjét, Pavlovics Szergej nagyherceget játszom 

STEPHANIDESZ KÁROLY 



Losonczi Lajos 
Néhány héttel ez-

előtt Újpesten egy 
szerzői estén — 
amelyen József fő-
herceg fiával, to-
vábbá kísérete is 
megjelent — uj név 
vonta magéra a fi-
gyelmet. E szerzói-
estélyen mutatko-
zott be Losonczi 
Lajos zeneművész 
és zeneszerző, akit 
az egybegyűlt s 
igen nagyszámú kö-
zönség mind végig lelkesen ünnepelt. Önálló 
számai és a Majomé Papp Mariska drámai játé-
kaihoz irt kisérő zenéje a jelen volt szakértőket 
is meglepte. A szerző nemcsak az egyszerűbb 
dalformákban, hanem a komplikáltabb szerke-
zetű művekben is nagy jártasságot árult el. 
Hegedü-szólója, melyet eljátszott, rondóformá-
ban irt triója, valamint a vonósnégyesre irt 
melodramatikus kisérő zenéje gazdag és sok-
színű invencióra, mély zenei érzésre vall. 

Pogány György operaénekes pedig februári 
dalestélyén „Este van" cimü igen hangulatos 
és mélyérzésü műdalát fogja énekelni. Az új-
pesti szerzői-est alkalmával Andrejka Margit 
operaénekesnő „Panasz" és „Bölcsődal" cin® 
dalait énekelte nagy hatással. A műdal terdj? 
különösen sokat várhatunk Losoncaitól, meJN 
zenei invenciója a könnyed és 4*rüS. iájSltMffife 
bőségtől a mélységes és drámai erejii felfogásig 
minden készségre hajlik. Losonczi 1egkö*ef«lj$' 
meg fogja ismételni szerzői-estéjét. 

FALUDI JENŐ igazgató 

nyörüségem van ebben a partiturában, amely 
egy vérbeli, igazi művész-muzsikus munkája 
és mégis könnyed, finom, kellemes, népszerű-
ségre termett. Az!„Ezüst sirály"-ban uj operett-
komponistát fog felfedezni Budapest. 

Anélkül, hogy akartuk volna utóisónak került 
sorra Faludi Jenő, a Városi Szinház igazgatója : 

— Szóval mér mindenki nyilatkozott előttem ! 
mondta tréfás szigorral. — Akkor hát mit 

mondjak én ? Nekem van a legkisebb szerepem 
és érdemem az uj operettben, én csak hálával 
tartozom mindenkinek, akinek része van benne : 
a szerzőknek, a szereplőknek, a színháznak. 
Hogy én vezetem a színházat ? Könnyű vezetni 
az olyan színházat, amelyiknek ilyen tagjai 
vannak ! 
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Ezt a lev elet Fedák Sári irta ......o 
növendékkorában jó szüleinek haza 
Beregszászra. A levél, amit fotografikus 
hüs&gü másolatban közöl a Színházi 
Elet — túlzás nélkül egy ike a legérde-
kesebb magyar kulturtörténelmi do-
kumentumoknak. Zsazsa levelének 
frissessége, kedvessége, magyarsága 
— egyenesen Déryné drága Írásaira 
emlékeztet. Eredeti, egyéni, tehetsé-
ges már bakfis korában. A kis beregi 
uvileánykának már pusztán erre a 

j |Latabár Kálmán, Latabár Árpád fia, ki a 
l íákosi-iskola vizsgaelöadásán a „Lili" cimfi 

Í %|fqperett St. Hipotés szerepében nagy sikert 
1 IßM aratott 

levélre bátran lehetett előlegezni Fedák 
Sári csodálatos pályafutását. A zseni 
önbizalma szól az Írásból, a hivatott-
ság követeli magának az élet, a di-
csőség, a munka lehetőségét. Legvak-
merőbb álmait is ezerszeresen meg-
haladta a valóság. Kedves megható 
kiolvasni ebből a levélből, hogy a 
beregi uri család mennyire ellenezte, 
hogy Zsazsa színpadra lépjen. A jó 
szülők egyike, szegény doktor Fedák 
István azóta meghalt. Viszont a „go-
romba" Pista — i f j ú Fedák István, — 
Zsazsa fivére se goromba már, meg-
békélt huga világhírével. Meg csak 
azért, hogy az a Jászayné, akit ebben 
a kedves, gyermeki engedelmességtől, 
uri tisztességtől gyengéd levélben 
említenek, nem a nagy tragika, hanem 
egy Jászay nevű ur felesége. Azöröm-
könyekkel pedig, amiket a kis ZsazsH 
igért, bizony nem maradt jó szüleinek 
adósa a nagy Fedák Sári sem. 

Hars 
A csillagászok szerint 
a /*\arson is vannak hegyek, tengerek, 
a csillagászok szerint 
a /Aarson is élnek legyek, emberek. 

A csillagászok szerint 
annak a feltevésnek komoly az alapja, 
hogy a Marson is színre kerül 
brégely Gábor Szerencse fia c, darabja. 

(sz.) 



S2ÎNHAZ1 Êtïki» _ . 19 

Hâracny 1stvjll, Somlár Zsigmond, iíj. Lub.nszky, J.n.öasy Anikó 
Andrássy-uti Színház — uErdély (.Papp R felv,) 

Csak egy csókot! . . . 
A kedves és linóm Andrássy-uti szinház 

nézőterére — joggal — lép be fölfokozott 
igényekkel a közönség. Az, amit ez az artisz-
tikus irodalmi eszközökkel dolgozó szinház 
már eddig produkált, a legteljesebb mértékben 
elkényeztette a publikumot, melynek viszont 
műsorról műsorra el kell ismernie, hogy ösz-
szes várakozásain jóval felül is még kapott va-
lamit, mint drága ajándékot, melyért háláját 
csak forró tapsaivai róhatja le. 

E sorok irója, ki beszámolni óhajt az An-
drássy-uti szinház műsoréról, őszinte zavar-
ban van. Mit mondhat ő még azok után, amikor 
látnia kellett, hogy az uj műsor premierje olyan 
zajos külsőségek mellett, a tetszésnek, spon-
tán ünneplésnek olyan tapsviharai közepette 
folyt le, melyet még eddig alig tapasztalt s 
mely aztán szinte fölöslegessé tesz minden 
további méltatást. Éppen azért csak szubjek-
tív érzéseit tolmácsolhatja akkor, amikor végig-
pillant a műsoron, mely számára is legkedve-
sebb szinházi élményei közé tartozik. 

A műsor gerince négy egyfelvonás. Szép 
Ernő „Erdély"-e megrázó színpadi kép, egy 
•irőteljes ecsetvonás, mellyel elénk állítja az 

Erdélyből elűzött magyar parasztot, ki felesé-
gével, gyermekével itt Pesten a waggonlakók 
szomorú életét éli, de minden nélkülözése 
közepette az izzó hazaszeretet, a szebb jövő-
ben való hit adja meg .az erőt, mely megóvja 
az összeroppanástól. Ürmössy Anikó, Somlai, 
Bársony és a kis Lubinszky találtak el igaz 
hangokat ebben a kis remekben. 

E darab kivételével természetesen a vidám 
elem dominál az egész műsoron. 

Bracco vígjátéka, melyet Karinthy Frigyes 
fordított magyarra, a Csak egy csókot ! . . . 
művészi szépségekben gazdag, irodalmi becsii, 
fordulataiban elmés, meglepően uj és friss 
vígjáték. Egy vidékről a fővárosba jött szép 
özvegy kétségbeesve ront be a rendőrségre 
az egyik fogalmazóhoz panaszával, hogy őt 
mér négy napja üldözi egy) ismeretlen ur ; 
most is ép a rendőrségi épületig követte őt a 
tolakodó idegen. A fogalmazó parancsára 
nyakoncsipik a kellemetlen idegent, aki — 
rendkívül szegényes külsejü, csúnya kis ember 
— előadja, hogy a szép asszonyt azért üldözi 
már négy napja, mert egy — csókot akar tőle. 
A meglepő kérést hosszú érvekkel teli tirá-
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dévai igyekszik elfogadhatóvá lenni, elmondja, 
hogy ő, akit eddig még soha nem csókolt 
meg asszony, éppen ijesztő külseje miatt, el-
lenállhatatlan vágyai érez egy szép assiony 
csókja után s elhatározta, hogy az első asz-
szonytól, akit meglát, csókot kér, amit ha 

nem kap, elhatározásához hiven — azon-
-,1 Ig» főbelövi magát. A szép asszony, aki most 
. ' . a' fogalmazó szobájában van, az a bizonyos 

el^S'asszony, akit ha meg nem csókolhat — 
. .nafeiffën főbelövi magát. — A szép asszonyt 

.;".! vtégiil is meghatja az ismeretlen kérése. Nemso-
• - lííra enf;ed, hisz elvégre is mit kért ez, egy csó-

kot, amit ha meg nem kap, meghal . . . Nem, 
nem akar gyilkos lenni. Hosszú, forró csók 
következik. (A rendőrfogalmazó elfordul, hogy 
ne lássa.) Az ismeretlen boldogan, hálás szív-
vel távozik, anélkül, hogy akár a nevét is 
megmondta volna . . . A szép asszony már 
szinte sajnálja, hogy ilyen gyorsan elmúlt 
minden, hogy milyen diszkréten távozott az 
idegen, milyen szép volt . . . De egy szoiga 
jön, ki — ah ! — névjegyet hoz az ismeret-
lentől, melyben az újólag megköszöni a csó-
kot — s mindazt, amit még elrabolt. A szép 
asszony rémülten veszi észre, hogy órája, 
lánca hiányzik. A csók hevében az ismeretlen 
lekapcsolta. Nem csókra szomjazott az, ha-
nem az ékszereire. 

A pompás vígjáték alkalmat adott a szinhúz 
liatal tagjának. Kertész Endrének tulajdon-
k é p p bemutatkozására. Jegyezzük most meg 

KÖKÉNY ILONA és ABONY1 TIVADAR 
Andrássy-uti S7Ínház — .Fenség álmodik" 

[Papp R, felv ) 

jól e nevet- Az őshumor bugyog játékéból, 
oly drágán félszeg és kedves volt, magával 
ragadott bennünket, bizonyos, hogy Biacco 
nem képzelhette azt a figurát máskép, mint 
ahogy azt most tőle láttuk. — A szép asszony 
szerepében Kökény Ilona volt igazán szép és 
fenomenális. A rendőrfogalmazó kis szerepét 
Abonyi tette rokonszenvessé. 

Nagy Endre bohózata „A férfi ne pletykáz-
zon" végtelenül mulatságos, tele kacagtató 
helyzetkomikummal. Szentes mérnök feleségé-
nek, aki az ablakból folyton átbeszél egy má-
sik lakóhoz, egy ismeretlen nőhöz, azt plety-
kálja, hogy annak a nőnek viszonya van az ő 
szobaurukkal, aki nem más, mint Álmossy, 
a nagy szinész. Természetesen ebből egy szó 
sem igaz. Szentes az egészet csak azért ta-
lálta ki, hogy feleségével meggyülöltesse a 
nőt, ami sikerül is neki sokkal inkább, mint 
gondolja. Szentesnének ugyanis viszonya van 
a szinész-szobaurral s most már is rivális félté-
kenykedéssel tényleg szemébe akar nézni az egy 
emelettel feljebb lakó nőnek. A szembesülés 
alkalmával aztán kiderül, hogy az ismeretlen 
nő a színészt nem is ismeri, ellenben annál 
inkább a férjet, akivel éppen randevúja volt s 
tikit most, miután megtudta, hogy férj, fakép-
nél hagy, kárpótlásul azonban tényleg kikezd 
a színésszel . . . 

Az ellenállhatatlan humoru Boioss, a tem-
peramentumos Rajna Alice, a szép megjelenésű 
Nagy Magda, a kitűnő Báisony (egy hires 
szinész figurájában) nagy sikerre vitték a 
darabot. 

Finom meglátás Bónyi Adorján vígjátéka a 
„Fenség álmodik". A fenség rosszat álmodott. 
Azt álmodta, hogy a barátnője megcsalja egy 
tiszttel. Pontosan visszaemlékszik arra is, hogy 
a tiszt kabátjának egy leszakadt gombját, ezt 
az áruló bűnjelet, a barátnője toilette-asztalá-
nak egyik kis fiókjába rejtette el. Möst a fen-
ség — űzetve a sötét álomtól — eljött meg-
győződni arról, hogy mennyiben felel meg az 
álom a valóságnak. Megfeledkezik magáról, 
fölkutatja az ominózus toilette-asztal összes 
fiókjait. F.zer bocsánat, férfiatlanul viselkedett, 
alig akar barátnője neki megbocsátani . . . 
Pedig a gomb tényleg ott volt az asztalkában, 
csak éppen a szobaleány előzőleg lerámolta, 
mert hogy az ő bakájának mentéjéről hiány-
zott egy gomb, gondolta jó lesz oda. Abonyi 
Tivadar uj színeket talált a. fenség alakjához, 
Kökény Ilona (a barátnő) hódító volt. 
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E négy hosszabb lélekzetü darabok közé dus 
változatossággal vannak beékelve a tréfák, 
magánszámok, Pál János franciás kis bohózata 
„Az egér", Nagy Endre igazán nevettető „Ne-
vető versenye", Zágon István ötletes „Az első 
szánv"-a sok-sok deriit, vig percet szereztek. 
És mit szóljunk" a magánszámokhoz. Méltassuk 

A Színházi Élet au 
Szinte már megszokott képe az Erzsé-

bet-körutnak, hogy vasárnap délelőttön-
ként fiatal lányok, ifjak százai tolon-
ganak a Színházi Élet boltja előtt. A 
pesti fiatalság lelkes autogramm-gyüjtői 
ezek, akik ilyenkor gyarapítják irott 
emlékeiket a pesti színházak népszerű 
tagjaitól. A múltban is nagy kedveit-
ségnek örvendett autogramm-délelőttök 
a minapi repriz óta még fokozottabb 
mértékben népszerűek és valósággal 
megható az a lelkesedés, amellyel a 
gyűjtők az aláírókat fogadják és ünneplik 
i lyenkor . Lenke ffy Ica é s Várkonyi 

)gramm-délelőttjei 
Mihály nagysikerű duettje után jö 
vasárnap az Operaház három kiváló-
sága ad autogrammot a Szinházi Élet 
boltjában. Sándor Erzsi, Sándor Mariska 
és Környey Béla teszik ki magukat a 
kedves ostromnak és fél tizenkét órától 
kezdve névaláírásukat osztják. De nem 
kisebb ünnepe lesz az autogramm-gyüj-
tőknek az azután következő vasárnap, 
amelyen Kosáry Emmy és Király Ernő, 
a Városi Szinház tagjai „Az ezüst 
sirály" hősei jelennek meg a „Szinházi 
Élet" boltjának pultjai mellett, hogy 
autogramrnokat Írjanak. 

talán a zseniális Kökény Ilonát, a kivételes 
tehetségű Boross Gézát, akik ketten annyi 
tapsot kaptak, hogy másoknak talán elég volna 
egy hónapig belőle, vagy fölemlítsük a karak-
terisztikus Bánóczit, az érdekes 
a decens Kállay Margitot ? ! 
megnézi őket mindenki. 

R. LENKEFFY ICA cs VÁRKONYI MIHÁLY 
a Szinházi Élet boltjában az autogramm-dölelötlön l»tu>P /<'. Jclv.' 
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A magyar Nantas-film 
Irta : tin 

„Ilyet kopácsoljon össze egy magyar ren-
dező." Ezt a felkiáltást egy magyar embertől 
hallottam, aki egyizben végignézett egy kül-
földi filmet. Ez nekem nagyon fájt, mert az az 
ur talán nem tudta, de én igen, hogy e film 
alapötletét! illetve kiindulási pontját Zola 
Nantasaból merítették és akkor már kész volt 
a magyar Nantas-(i\m is. A magyar fíaAa-film 
is. Azóta arról is meggyőződtem, hogy egye-
sek azt is bűnéül tudják be a magyar rende-
zőnek, ha háboruokozta elszigeteltségében a 
megfilmesítésnél találkozott a filmkultúrát irá-
nyító külföldiek ízlésével. 

A felkiáltó urat azonban arra kell kérnem, 
hogy nézzen meg egy-két magyar filmet, 
talán mégis akad köztük az ízlésére méltó. 
Hogy a lelkesedésben nem értünk egyet, az 
se bűn. Az a lilm nem volt jó. Én máskép 

l?h Béla 

láttam, máskép éreztem Zola Nanlas-át. Ar. 
igaz, hogy én hosszú hónapokon keresztül 
gondolkoztam, küzdöttem, fáradoztam és verí-
tékkel dolgoztam rajta. Ezért láttam én benne 
magát az életet és az élet nagy igazságát, 
nem pedig egy összevissza csavargatható 
fihnszüzsét és ezért vállalom a felelősséget, 
de csak Zola előtt, mert ő tudja, hogy mit 
irt és mit akart ezzel. A film szórói-szóra ez : 
Egy térfi, aki érzi magában a hihetetlen erőt, 
amely kisujja hegyével világokat mozdít ki 
sarkaiból, megtestesíti a határtalan érvénye-
sülni akarást, amelytől a világ, a társadalom 
megszokott közönyösgesztussal tagadja megaz 
alapot, ahonnan elindulhat megostromolni őt. A 
nagy energiát a tehetetlenség él zete a megsemmi-
sülés leié hajtja, mikor a véletlen módot nyújt 
a férfinak, de önérzetének mély megalázása 

S'ar-film : Nantas 
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érán. Nevével egy törvénytelen gyermek szár-
mazását kell fednie az apa előtt. A leány első 
szent szerelmét egy nős férfi lopja meg, s 
hogy ez a büszke, mit sem sejtő apát meg ne 
ölje, a leányt apja iránt érzett gyöngéd sze-
retete életben tartja, de szive jéggé dermed, 
így köt alkut a férfivel. Ö többé nem akar 
férfit ismerni. Szabad akar lenni. A férj nem 
élhet a jogaival. Nantas elfogadja a kötést, 
amelyben ő sem lát mást, mint egy alkalmat 
annak a bebizonyítására, hogy mit veszteti 
volna a világ ő benne, ez menti előtte az 
alku kicsinyes voltát. Most magasra tör. Egyre 
emelkedik s ahogy kielégül benne mindjobban 
az érvényesülni akarás vágya, azonképcn fogja 
meg mindinkább nz élet másik nagy igazsága 
a párját vágyó kan éhsége, hiszen felesége 
van, de az magában hordja az első csalódás 
mérgét és azt az utálatot, amelyet férje iránt 
az alku alávalósága okozott, amit nem tud 
megbocsátani. Most érte küzd a férfi, fiiérni 
« lehetetlent, ff nő szivét A világokat rengető 

energia behódolt a gyönge nemnek. S mikor 
a mardosó féltékenység olyan helyzetet te-
remt, melyben a nő a férfi szemébe vágja az 
alku szavait : „Hiszen én szabad vagyok", a 
férfiban szétpattan minden ideg, halóira szánja 
magát, de hihetetlen energiájával 
élete nagy müvét s ez olvasztja 
szony jégszivét, aki a halálthozó 
a kiállással tereli el : „ 
vagy". 

Én igyekeztem. Hogy mit hoztam ezekből, 
Ítélje meg a közönség. Én élveztem a Star-
filmgyár áldozatkészséget, egyik legérdekesebb, 
legstílusosabb és legjobb filmszinésznőnk, 
Németh Juliska egyéni szép játékát, Fenyő 
Emil nyugodt, elegáns és fölényes tudását, 
Pálfy György hatalmas drámai erejét és azt a 
jó egy pár fotografálási trükköt, amelyek a 
külföldi filmeknél bámulotot váltottak ki a 
közönség köréből. Páris nincs benne. Istenem [ 
Honnan ( Nem ez a lényeg. De magyar szeretet 
van bonne s magyar szivekhez szól. 

Németh Juliska, Pálfy György. Fenyő Emil 
Star-film : Nantas 
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INTIM PISTA, hogy honnan való az a 
gyönyörű fehér lovacska, amelyet Kosáry 
Emmy „Az ezüst sirály" első felvonásá-
ban hajt ? 

— Annak a lónak nagy múltja van, 
maga egy történelem. Mondhatnám azt 
is, hogy világtörténelem Nem is olyan 
nagyon régen, nincs még másfél eszten-
deje sem, az a lovacska fejedelmi abrakot 
ropogtatott odafönn Budavárában. Cifra -
ruhás lovászok ápolták, vakargatták hó-
fehér szőrét, mert IV. Károly király köz-
vetlen udvartartásához tartozott. Azóta 
persze nagyot változtak az idők. A budai 

KOM1VES ERZSI, 
Baumann Károly leánya, aki a győri színházban 

a „Sasfiók"-ban aratott jelentós sikert 

istállókat feloszlatták és a lovacska vétel 
utján Henry cirkuszigazgatóhoz került, aki 
kitanította a magasiskola minden rejtel-
meire. Most azután, hogy a Buttykay— 
Földes operettben egy kis fogatra volt 
szükség, a Városi Színház igazgatósága 
kibérelte a lovat a cirkuszigazgatótól, vett 
hozzá egy pompás kis Viktória-kocsit és 
Kosáry Emmy ezen kocsikázik az első 
felvonásban. A próbák után a mult héten 
a művésznő többször kikocsikázott a 
Városligetbe és ott a cirkuszi manézsben 
gyakorolta a kucsirozást. Amint láthat-
ták, kitűnően érti ezt is, ugy hajt, mint 
egy igazi jukker asszony. 

— Mi lesz a legközelebbi moziszenzáció 
Pesten ? 

— Egy uj magyar filmmüvésznö be-
mutatkozása. A neve Lucy Doraine, de a 
polgári életben Kertész Mihálynénak hív-
ják. Talán még emlékeznek a kedves és 
széptehetségü Kovács Loncira, aki Kertész 
Mihálynak, a kiváló mozirendezönek lett 
a felesége. Belőle lett a hires Lucy Doraine, 
akit egyelőre Bécsben, de nemsokára 
Budapesten is ünnepelnek. Kertésztiéből 
igen különös körülmények között lett film-
müvésznö. A mozirendezöknek rendesen 
a tilmprimadonna szokott lenni & párjuk, 
de Kertész Mihály kivétel volt eddig, 
hallani sem akart arról, hogy a felesége 
mozizzék, sőt amikor kifejezte azt a kí-
vánságát, hogy szeretné egyszer meg-
próbálui a dolgot, egyenesen megtiltotta 
neki. Kovács Lonci, akarom mondani Ker-V 
tészné azonban gondolt nagyot és anél-
kül, hogy a férjének szólt volna a dolog-
ról, egy szép napon beállított a Sas<-lia-
lilmgyác igazgatóságához, amelynél a férje 
mint főrendező fejedelmi fizetéssel, havi 
harmincezer korona gázaival működik. 
Gróf Kolowratnál, a gyár egyik igazgató-

jánál jelentkezett és kérte, szerződtessék. 
Az igazgatónak tetszeti ez a határozott 
föllépés és kijelentette, hogy ha a próba 
sikerül, nincs akadálya a szerződtetésnek, 
de egyelőre minden a — rendezőtől függ. 

— Képzelem a jó Miska meglepetését, 
amikor egyszerre előtte állt a felesége / 
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— Hát bizony a derék Miska nagyon 
meg volt lepetve, dc ugy tett, mintha 
akkor látná először a felvételre jelent-
kező hölgyet. ,Fräulein"-nek szólította, 
hidegen, szakszerűen dirigálta, de becsü-
letesen elkészítette vele a próbafelvétele-
ket. Ezek a felvételek pedig oly jól sike-
rültek, hogy a Sascha-gyár azonnal egy 
filmdráma főszerepét bizta Kertésztiére, 
aki akkora sikert aratott ebben a „Fekete 
keztyüs hölgy" cimü darabban, amelyet 
még ebben a hónapban a Mozgókép Otthon 
fog bemutatni, hogy Saseháék leszerződ-
tették hat Rímre, filmenként harmincezer 
korona gázsival. így lett Kertész Mihály -
néból Lucy üoraine. Kertészék különben 
a napokban Budapesten jártak, fenn vol-
tak a Fészekben is, ahol nagyban ünne-
pelték az uj magyar filmmüvésznőt. 

— Meg fogjuk okvetlenül nézni mi is 
az érdekes íilinet. Mit szól az úgynevezett 
táncörülethez i 

— Nem is olyan nagy őrület, mini 
amilyennek híresztelik. Azután meg a 
modern tánckedvelésnek megvannak » 
maga jelentős művészi eredményei is. A 
komoly, modern táncmiivészct már egé-
szen különálló művészi műfaj, amelynek 
számottevő gyakorlói nem kisebb művé-
szek, mint a színészek, vagy a zene-
művészek. És végre olyan korban élünk, 
amelyben ezt méltányolni is tudják. In 
van például a kiváló Bauroff Clara, * 
zseniális müncheni táncniüvésznö, ah 
ama kevesek közé tartozik, akik a tánc 
művészetébe tudják olvasztani a zenélés 
a költészetet is. Bauroft' Clara, aki mini 
nő is ideális szépség, február 15-én tánc-
matinét rendez a Belvárosi Színházban. 
Menjenek el és nézzék meg okvetlenül 

— Ha maga ennyire diçséri, elmegy Uni, 
okvetlenül. Hol árusítják a jegyeket ? 

— A Színházi Élet boltjában, az Erzsébet-
körúton. 

— Mi van azzal a kis német tánc-, 
művésznővel, akiről nemrég oly szépen 

Színházi Elet ? 

volt, hogy legközelebb Dohnányi Ernő 
zongorakisérete mellett fog táncolni, de 
ez, a produkció egyelőre halasztást szen 
ved. Közbejött a szerelem ! A kis 
menyasszony lett, egy Budapesten élő 
met professzor veszi feleségül, 
Hermann, a Budapesten lévő né 
dalmi iskola tanára. 

— Szóval akad ma is by 
— Sőt, ha kívánják, szol^ 

eggyel : Most megyek gratulálni Homoki 
Paulának, az Apollo Kabaré kedves mű-
vésznőjének. Vasárnap lesz az esküvője 
Földes Andor gyárossal. 

— Persze, régi szerelem ? 
— Ha jól tudom, ötéves. De az idei 

farsang megérlelte végre a frigyet. 
— Apropos farsang: az idén nem lesz 

semmi bohém-mulatság ? 
— Lesz bizony, még ebben a.hónapban. 

Az Otthon, az írók és hírlapírók népszer ii 

t^B-Szinlh 
Charlottct gondoljak ? IJgy 

Sugár Gyula bonviván, aki Szegeden a .Lili 
bárónő" cimü operettben nagy sikert aratott, 

11105t a Télikerthez szcizödcjtt 
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klubja rendez nagyszabású hangversenyt 
február 2l-éti. A magyar művészvilág 
krémje vesz részt ezen a hangvorsenyen, 

f&Ëmelyet az újságírók kórház és szana-
y^lórium-egyesülete javára rendeznek. A 

foncert után bál lesz, előreláthatólag a 
fizezón legsikerültebb bálja. 

? — Mit csinál Angelo ? 
— Sok a dolga, mert minden pesti szép 

asszony csak nála akarja magát lefotogra-
fáltatni. Angelo mester most különben 
megint nagyszerű színpadi kreációkkal 
gyarapította eddigi sikereit e téren : ö 
tervezte Kerényí Gabi ruháit, amelyeket 
annyira megcsodáltak „Az ezüst sirály" 
premierjén. 

— Igaz, hogy Földes Imre csak a be-
mutató előtt való napon kelt fel a beteg-
ágyból ? 

— Igaz. Könnyű spanyol- infíuencáj a 
volt, de szerencsére erős szervezete gyor-
san leküzdötte a betegséget. Hasonló 
könnyű természetű spanyolon estek át 
ujabban Góth Sándor, Mészáros Giza, Gách 
Lilla, de hála Istennek már valamennyien 

,, j^l vannak> 
- É s ? 
~ Semmi és, mert mára befejeztem. 

jAzt hiszem nem lehvt panaszra okuk, 
01?) a I f f zeihet I 

Colosseum 
a Városligetben 

Sziklay Cornél, a nemrég- elhunyt kitűnő és 
népszerű színész Kis Színháza, a Városliget e 
kedves és jellegzetes specialitása az idei tavasz-
szal uj alakban nyitja meg kapuit a közönség 
előtt, A szinház vezetését az elhunyt művész 
'ia, Sziklay Béla vette át és most Colosseurn-mà 
építteti ét. Az uj szinház a híres londoni Co-
losseum mintájára épül és március első felében 
nyílik meg Verne Gyula szenzációs „Harry 
Grant" és „Nemo" cimü darabjaival, amelyek 
tökéletes színpadi kiállításban kerülnek elő-
adásra a modern felszerelésű színpadon. 

A megnyitó előadás iránt már most rend-
kívül nagy az érdeklődés és Sziklay Bélét való-
sággal ostromolják a jelmezes főpróbára szóló 
meghívókért. Előreláthatóan az uj szinház gyor-
san meg fogja hódítani a budapesti közönséget. 
Sziklay Béla, aki csak nemrég tért vissza kül-
földi tanulmányútjáról, a színpadi technika leg-
újabb eredményeit fogja a Colosseumban bemu-
tatni. A régiből alakult u j szinház dramaturg-
titkára Szánthó Armand iró, szcenikai főrende-
zője Gonda István, tagjai pedig a legjobbak 
sorából kerülnek ki. A Colosseum mellett nyi-
tott kerti ozsonnázó lesz, amelynek vezetését 
Roboz Jenő a népszerű Roboz-Bar tulajdonosa 
látja el. 

SZIKLAY BÉLA 
igazgató 

GONDA ISTVÁN 
főrendező 

Colosseum Szinház 

SZANTHÓ ARMAND 
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Magyarázó konferánszok 
Irta: SZÁSZ ZOLTÁN 

A Madách-szinházban, a Danaparti 
Színházban s talán más színházakban is 
szabad előadásokkal, úgynevezett kon-
feránszokkal vezetik be a darabokat s 
a közönség nagy érdeklődéssel és 
megértéssel logadja ezt az újítást. S 
valóban, bár ez az immár intézménnyé 
állandósuló szokás sok aggályos és ké-
tes értelmű elemet zár magába, mindent 
összevéve örülni kell s állandó sikert 
is lehet jósolni neki. Az aggályos elem 
az a lehetőség, hogy amagyarózó előadás 
nem illeszkedik színvonal és hangulat 
szempontjából az előadandó műhöz. 
Már önmagában véve egy elmélkedő 
értekezés s egy életet ábrázoló és ala-
kító műalkotás különnemü jelenségek, 

, melyek egész más-más diszpozíciót kö-
vetelnek a közönségtől. Különböző az a 
műveltségi fok is, amelynek az egyik 
és a másik megfelel. Az értekezés, az 
elmélkedő előadás, ha valóban érté-

' kes, bizonyos elméleti kulturát kíván 
meg, az irodalmi vagy zenei mű ellen-
ben az értelmi műveltség kisebb foka 
mellett is élvezhető, b p ezért az a ve-
szély fenyeget, hogy sok hallgató, aki 
élvezettel tudja követni az előadandó 
színdarabot, unatkozik a magyarázó 
értekezésen. Különösen ez a veszély 
fenyegeti a tanáros, tisztán csak oktató 

I konferánszokat. 

Ha ellenben a koníeránsz maga is 
egy műalkotás, mely lebilincselő erő-
ben vetekszik az utána következő mű-
vel s hangulatban is illeszkedik hozzá, 
akkor nagy sikere lehet. Mert hogy 
igen sok színdarab és zenemű nagyon 
is reá szorul a kongeniális magyará-
zatra, az kétségtelen. Azt hiszem, hogy 
a magyarázó bevezetés azért nem lett 
eddig is elterjedtebb intézménnyé," 
mert nehéz olyan előadókat találni, 
akik mesterei annak az egész sajátos 
műfajnak, amit franciául conférence-
nek neveznek s amelynek a magyar 
kabaré-konferánsz nem egyszerű mása, j 
hanem valami megint egészen sajátos 
átalakulása. 

Különösen nagy jövője volna^az ilyen 

ELEKY ANNI, PÁRTOS JENŐ 
láncos duettje a Roygl-Orfeumban 

(Papp /?. felv,) 

j 

bevezető es magyarázó e lóadásokn«« 
a hangversenyeken, amelyekkel szer t® 
ben a közönség legnagyobb része t f l j 
jékozatlanul áll szemben. A zenekuBJ 
túrának ugy is az a baja, hogy e g j S j 
részt túlteng benne a zenei formalizflj 
mus, másrészt a végrehajtó zenészség 
technikai része ; a zene azonban, mint 
általános emberi kultur-ügy, mint az 
emberi lélek fejlesztője, nem részesül 
elég méltánylásban. Ehhez persze az 
kellene, hogy a zene a többi művé-
szetekkel s általában az egész kultur-
élettel szorosabb kapcsolatba jusson, 
hogy a zenei élmény ne csak érzéki 
élvezet maradion, hanem az ember 
értelmi életére is hasson. 

Mindezt szolgálhatnák magyarázó 
konferánszok a hangversenyek és opera-
előadások előtt. A pesti színházi élet-
nek. ezt az uj hajtását tehát nem lehet 
elég örömmel fogadni. Kérdés persze, 
hogy a mostani sivár, kultúraellenes 
időkben ez a finom palánta gyökeret 
fog-e verni a talajban s meg fog-e 
erősödni. 
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Akik hallgatnak 
— Primadonnák színpadon kivül — 

A színházak világának forgatagában, a divat hullámzó 
seszélyességében feltűnnek stárok, mint csillagok vakitó 

s egy-kettőre szárnyára kapja őket a hir és a dicső 
. Mi, akik látjuk ezt a hirtelen felragyogást, — elfeled-

az emberi szeretet és hála végességéről — irigy-
nézünk a kiválasztottakra s szentül meg vagyunk 

győződve róla, hogy az ünneplés, a rajongás, a taps 
örökké tart. Pedig nem ugy van. Sok kiváló szinész és 
színésznő tehet tanúságot róla, hogy a „szinész dicsősége 
csak addig tart, amig ki nem alszik a rivalda vakitó 
lámpasora". Hány nagyszerű színészünk tűnt le csak teg-
nap óta is a „világot jelentő deszkákról", akit ünnepeltek 
addig, akiért rajongtak s 
akiről ma, a forró és kalan-
dos szinházi forgatagban 
alig esik egy-két szó. 

Ezeket a hallgató — re-
méljük csak ideig-óráig hall-
gató — hírességeket szólal-
tatjuk most meg itt. Első 
utam 

Dömötör Ilonához ~ 
vezetett. A primadonna ép-
pen látogatásból érkezett 
haza. Hosszú, fekete bundá-
jában friss és elegáns s 
yudapest egyik legszebb 

közönségnek asszonya 

DÖMÖTÖR 1LQNA 

M. SZOYER ILONKA 

B. MARTON ERZSI 

nem kell őt bemutatni. Ismeri 
őt operában és operettben egy-
aránt és egyaránt kitűnőnek is-
meri. A színpadról hosszú idők 
óta hiányzik. Mig szemben ülök 
vele megkérdezem, hogy mi 
ennek az oka. Kicsit moso-
lyogva, kicsit szomorkásán fe-
lelt. Mi az oka ? I . . . 

— Talán az is, hogy férjhez 
mentem. Az uram, aki földbir-
tokos, nem zenekedvelő és en-
gem eltiltott a színpadtól. 
Vissza akartam vonulni, azt 
hittem sikerülni fog, de egyre 
erősebben éreztem, hogy in-

kább mindenről lemondok csak a színpadot ne kelljen ott-
hagynom. Minden idegszálaminal oda vagyok nőve. Már a 
közeljövőben fel szeretnék lépni. Hogy hol?! Bizony legin-
kább az operában. Még egyszer újra Carment énekelni, Boc-
cacciót, Rózsalovagot, Salomet . . . minden vágyain e z . . . De 
lehet, hogy operettszínházhoz szerződöm. Ehhez persze valami 
jó szerepre volna szükségem, ahol szép, nagy énekpártim is 
lenne, mert énekelni, énekelni akarok már végre. 

M. Szoyer Ilonka 
Sárgatapétás szalonjában ül szemben vélem, fitos arcocska-
val, szőke hajával, mosolyogva igazi primadonna. 

— Hogy én mért nem játszom ? ! Bizony azt jó volna tudni 1 
Valahogy elfeledkeznek rólam a direktorok. Pedig a hangom 
pihent és csengő és játszani is szeretnék. Az igaz, hogy min-
denféle szerződést nem is vállalok. Csak operát, vagv komo-
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KORMOS ILONA 

LONZAY ANNA 

lyabb operettszerepet szeretnék 
énekelni. Leginkább régi sze-
repeimet, Rippből Catherinét, 
Angot asszonyt vagy ahhoz 
hasonlót. A szerzők különben 
mindig Ígérik, hogy szerepet 
irnak nekem. Legutóbb Rajna 
Ferenc mondta éppen, hogy 
nagyszerű szerepet irt a szá-
momrq. Node a szerep, az 
csak szerep, ahhoz még szín-
ház is kell . . . Haragszom a 
pesti direktorokra, mert elha-
nyagolnak, de — megsúgom — 
magam is oka vagyok kissé ; 
•ninek lettem Márkus Dezsőné. 
I:gy primadonna, akinek karmester az ura, kicsit kényes 
portéka. Igaz viszont, ha választani kellene, szinpad és kar-
mester között, csakis az utóbbit választanám, mindamellett, 
hogy nagyon-nagyon szeretnék már megint, egy jó szerepben 
n közönség elé kerülni. 

— Reméljük, hogy mielőbb, — tettem hozzá és elbúcsúztam 
Szoyer Ilonkától és egy bodroshaju négyesztendós barna 
babától, Márkus Baljytól, a primadonna kislányától, aki mint 
hnllom máris élénken érdeklődik a művészetek, de különösen 
« konyhaművészet iránt, tudniillik egész délelőtt főzni segit 
a nagymamának. 

• lajó-utcai lakásán kerestem fel 

Ji. Marton Erzsit 
a Magyar Szinház volt művésznőjét. ö 
egyáltalában nem szerepelt, se mozin, se 

meglátogattam, éppen csomagolt. Nagy kosarak és bő-
röndök között találtam, melyekben egymásután tűntek el 
« legnagyszerűbb toalettek, rntréok, cipők, prémek, ka-
lapok, ékszerek. 

— Hová ? kérdeztem. 
— Berlinbe — felelte — a Stuart Webbshoz fii 

De ha a filmekkel készen is leszek még nem jövök 
hanem valószínűleg Róbert Jenő színházában játszom e 
egy pantomimet. Azután, ha azzal is készen 
akkor! . . . még akkor sem akarok hazajönni 
retnék kimenni Amerikába, csak az a baj, hog! 
nehéz. De majd meglátják, hogy ott mit lehet 
Itthon ? , . . Hogy eddig miért nem játszottam ? 

Nem telelt. Felhúzta a vállát, és kicsit elkomorult. Az 
ura, Balla Kálmán fejezte be a mondatot. 

— Mert nem bántak veled 
egy színháznál sem ugy, 
ahogy megérdemelted volna 

A Király-Szinháznak volt 
primadonnája 

Kormos IIonka(\ 
szép, karcsú, szőke nő, több-
szörös háztulajdonos és 
eszébe sincs visszamenni a 
színpadra. 

— Sok és szép sikerem 
vol* — mondotta, mégsem 
akarok többé visszamenni a 
színpadra. Belefáradtam ki-
ábrándultam, amilyen rajon-
gással kezdtem, olyannyit» 

is liosszn idő óta 
színpadon. Mikor K. PALLAY ANNUS 
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lmom most, hogy o t thagytam « pályámat, 
Higyje el csupa fájdalom ott minden, intrika, 
folytonos harc, az idegei rámennek az ember-
nek. Anyagilag független vagyok, és ha éne-

k e l n i akarok mindig kínálkozik egy-egy hang-
j l lgP^ÏVerseny, ahol fölléphetek, hogy találkozzam 

' i l l ^ í 8 közönséggel s hogy el ne feledjenek egé-
: iH-'tysX&i • • • Most legjobban a francia Rivériára 

íretnék valahogy kiszökni. Higyje el ott job-
lehet élni, mint este 7—TO-ig robotolva 

npadon. 
Ugyancsak a Király-Szinháznak volt pr ima-

donnája 

Lonzay Annie 
egyike a legszebbeknek, legtehetségeseb-

beknek. 
Vörös-arany tónusu szalonjában fogadott , 

nagy festmények és hosszú tükrök között 
mfelyek bizonyos, súlyos, arisztokratikus pom-
pával vették körül őt. 

— Nem akarok többet operet tet játszani — 
kezdte — nem tar tom komoly művészetnek és 
nem való nekem. Szép, nagy drámai szerepek-
ben szeretnék ismét színpadra lépni, vagy 
kezdetben esetleg kis kabarédrámákban, hogy 
a közönség hozzászokjon az u j Lonzay Annié-
hoz. Ehhez persze sok minden kellene, de 
mindenekelőtt és elsősorban is szerep. í r janak 
nekem, — akárki ! — egy j ó szerepet, azután 
mihamarabb viszontlátnak a színpadon azok, 

i j j á ík ik gondolnak még rám és visszavárnak. 
Európai nevü művésznő 

K. Pal lay Annus 
i yplt táncpr imadonnája . A milanói 

a londoni Colosseum egyaránt hódolt 
X- tán 'cművészetének. Hosszú idő óta 

{mégsem láttuk őt színpadon hogy miért nem, 
Mj arra ő maga adott választ. 

— Nem akarok többé éves szerződést kötni, 
csak vendégszereplésekre megyek majd, mint 
a külföldi nagyságok általában. Február 10 és 
11-én lesz két táncestém a Vigadóban, mely-
nek műsorával külföldi körútra indulok. Szép 
és értékes műsort állítottam össze, nagyszerű 
kosztümöket terveztem és remélem, hogy talál-
kozni fogok a közönség régi megértésével és 
szeretetével. Minden külföldi vendégszerep-
lésem után hazajövök majd részint pihenni, 
részint utána nézni táncakadémiám belső ügyei-
nek, mert az iskolámat is megtar tom. Amint 
lát ja tehát hosszú hallgatásomat is munkára 
használtam fel, komolyan és nagyon készültem 

HOLLÓS RÓZSI 

erre a két táncestélyemre és hiszem, hogy 
nem fogok csalódást okozni azoknak, akik 
szerettek és gondoltak rám akkor is, mikor 
nem táncol tam. 

Utolsónak kerestem fel 

Hollós Terust 
a Fővárosi Orfeum kiváló diszőzét, hogy vele 
is beszélgessek. Nem talál tam otthon, bizony 
kicsit messzi van, a Tátrában. Hallom, hogy 
közben férjhez ment és ha hazajön ismét fel 
fog lépni. Mindezeket külömben húgától 

Hollós Rózsitól 
az Andrássy-uti Színház kedves gi táros lányá-
tól hallom, aki azóta szintén boldog asszony 
lett, amellett komoly medika (már három 
szemesztere van) és eszeágában sincs vissza-
térni a színpadra. 

— Terus, ha hazajön valószínűleg valamelyik 
kabarészinházhoz szerződik diszőznek, de egy-
előre nagyon jól érzi magát , nagyon jól néz 
ki a boldog menyecske, a Tátrában. 

íme a megígér t híradás. 
A postáskisasszony remélem jól ellátta dol-. 

gát és sokan kaptak értesítést, hallgató, el-
vonult kedvenceikről. 

Ha valakit akaratomon kivül kifelejtettem, 
kérem, tessék jelentkezni, reklamációk délelőtt 
10 és 12 között e l fogadtatnak. 

Sass Irén 
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A műszakiak 

1. Klein Jenő főbutoros. 2. Herczeg József asztalosmester. 3. Dreszler Lajos zsifiórniester. 4. Goschler 
Ferenc fődiszletmester, 5, Weinhoffer Károly lakatos. 6. Grunner Ede fövilágitó-mester. 7. Polacsek 

Vilmos kárpitosmester. 8, Tóth János főkellékes 

A műszakiak a szerző, rendező és a színészek 
láthatatlan munkatársai. Kellékes, díszítő, kárpi-
tos, bútoros, világosító és a többiek. A szín-
pad, ahol három festett vászon között minden 
történhetik, percek alatt lesz éjszakából nap-
világos reggel, tavaszból tél, idillikus csendből 
szélvihar és hóesés, igen komplikált egy szer-
kezet. És tekintetbe kell venni azt is, hogy ezek-
nek a változásoknak másodpercnyi pontossággal 
kell végbemenniök, a szöveg egy bizonyos 
mondatánál, sőt szavánál. Telefoncsöngés, 
revolverlövés, villámlás — mind ugy követke-
zik, olyan természetesen, mint az életben. A 
jó közönség ezt észre sem veszi, csak ha nagy 
ritkán valami lekésik, zavar támad, a telefon 
nem szól, vagy a revolver csütörtököt mond. 
Csak a hibát veszik észre, a jót, azt nem dicsé-
rik. És a színpad mögött készítik pontosan elő 
a szereplő színészek kellékeit, a millióval tömött 
tárcát ott dugják a bankár zsebébe, az áruló 
szerelmeslevelet a hősnő retikiiljébe, a virág-
csokrot az ámorozó kezébe. Pompás vacsorá-
kat is ott szervíroznak. 

Semmi túlzás, ha azt mondjuk, hogy a Víg-

színház rendezésén és kiállításán egyetlen közép" 
európai színpad sem tesz tul. Jób Dániel fő-
rendező ötletességét és művészi érzékenységét 
már nagyon régóta egyformán ünnepli 
ség és kritika. Bőséges elösmerésben volt m 
része Ferenczi Sándor díszlettervezőnek, a szí 
ház szcenikai felügyelőjének is. De a közönsé 
alig hall valamit a Vígszínház műszaki személy 
zetéről, azokról, akiknek becsületessége és 
szorgalma teszi, hogy ezzel a színházzal messzi 
országokban nem állja ki egyetlen más szín-
ház színpadi berendezése a versenyt. Hát szól-
junk egyszer róluk is. Nagyon is megérdemlik. 

Itt van például Grunner Ede fővilágositó. 
Nemcsak első specialistája a szakmájának, nem 
csak ő tudja legjobban kezelni a színpadi vilá-
gítás mind a harmincféle árnyalatát — ő azon-
kívül feltaláló is. Van egy találmánya — ennek 
titkát még a direkciónak sem árulta el — arról, 
hogyan tud lobogó lángot csinálni a színpadon. 
Az Ócskayban, meg aztán a Féltékenység első 
felvonás végén, ahol a kirándulók tüz körül 
rendeznek pikniket igazán nagyszerű bravúrjai, 
voltak Grunnernek. De igazén nagy err 
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ber az idén ősszel lett, amikor kitalálta a 
hideg levegővel való fűtést. Ezt ugy éri el, hogy 
minimálisan kevés ttiz fölé az utcáról szivattyúz 
be hideg levegőt, azt bizonyos ideig a tűz 
fölött melegíti, azután bepréseli a nézőtérre és 

üközőkbe. Grunner mester ötletének Köszön-
ő, hogy még ebben a gyalázatosan szén-

zériás "időkben is a Vígszínház nézőtere 
yen kellemes, mint béketeleken volt, az öltö-

Ők pedig — ami a melegségét illeti — való-
sággal a gőzfürdőkkel konkurrálnak. 

Tóth János és Gosch/er mester, mint fődiszi-
tők és főkellékesek igen sok úgynevezett pazar 
kiállítású darab sikeréhez járultak hozzá. ízléses, 
szorgalmas, megbízható emberek, éppen ugy, 
mint Pollacsek Vilmos főkárpitos, aki valóságos 
•mestere szakmájának. A legszebb vígszinházi 
szalonok őt dicsérik. A bútorok körül gondos-
kodik Klein Jenő. A szinház rengeteg butor-
raktára szinte a fejében van. Minden egyes 
darabról külön tud. ,Ő az eleven leltár. Van 
még egy specialitása ezenkívül. A próbák alatt 
pontosan megmondja nem csak azt, hogy az 
uj darab fog-e kelleni, vagy sem, hanem azt 
is, hogy hány esti és hány délutáni előadást 
ér meg. Még sosem tévedett, sem a bútorok-
kal, sem a jövendőmondással. A jólelkű, szelíd 
Klein Jenő Ítéletétől jobban félnek, akár egy 
Sarceyétől. 

Ok a főemberek a kulisszák mögött. Iis nekik 
is vannak munkatársaik, a függönyhuzók, diszlet-
jépitők, az egész nagyszerű sereg, amely a 
jmasra szakmájának épen olyan mestere, mint 

Vígszínház világhírű irói és színészi gárdája. 

Mi legyen a sláger? 
A Színházi Élet n é p s z e r ű k ö r k é r d é -

sére ezen a héten is tömegestől érkeztek 
válaszok. Olvasóink a legkülönbözőbb 
ötletekkel sietnek direktorok és színé-
szek segítségére abban a nagy problé-
mában, hogy mi legyen a sláger. 
Közöljük a beérkezett pályafeltételek 
közül a következőket : 

Sláger lenne, ha még ez évben a „Pillangó 
főhadnagy" a következő szereposztással kerülne 
szinre : 

Csollán Manó Lábass Juci, Katinka Rátkai 
Márton, Radnóthy Fedák Sári, Anna Kerényi Gabi. 

És sláger lenne az, ha ez az együttes Magyar-
ország összes nagyobb városában fellépne, ami 
azt jelenti, hogy hazánk felszabadult az idegen 
járom alól. Tisztelettel Szombathelyi Géza Sopron. 

• ••• 

Becses lapjának 3-ik számában közölt körkér-
désre vonatkozólag, szerény véleményem szerint, 
az alábbi szereposztással, a Médi volna a leg-
nagyobb sláger. 

Id. Schober Ferenc Szirmay, Schober Ferencné 
Kiiry Klára, Schober Médi Fedák Sári, ifj. Scho-
ber Ferenc Galetta Ferenc, báró Gumpenberg 
Hans Király Ernő, gróf Szentpétery Aranka Péchy 
Erzsi, Stumpf Helén Lábass Juci, gróf Szentpé-
tery Clementin Kossáry Emmi, Novotny, rendőr-
tanácsos Rátkai, Tschöll Latabár, Fáli, szoba-
leány Vigh Manci. Üdvözlettel Deiner Józsa, IX.. 
Bokréta-u. 3. 

Nézetem szerint a legnagyobb sláger lenne a 
,Pünkösdi rózsa" az alábbi szereposztásban: 
Gazsi Király Ernő, Klári Péchy Erzsi, Tatjána 
Kosáry Emma, Slipp Galetta Ferenc, Turnovszky 
grófnő Lábass Juci, Szilassy báró Sziklai Jenő, 
Besenecker Latabár. A zenét Lehár irná és a 
darabot a Városi Színház- ban adnák elő. Üdvöz 
lettel Krebsz Rózsi, IX., Marton-ntca 21. 

Vigh, Császár, i'órfi, Balla Médi, Repkai 
Muskátli Kabaré „Az asszony és a színpad" 

(Papp R, felvj 

Baumann 
3 0 év! . . . Mát érdemes volt? 
Ugy-e, ha újra Kezdhetnéd, 
Okulnál az emberek hálátlanságán 

és ugy-e — újra csak ezt tennéd. 

(sz.) 
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Dicsérnek a kollegák 
Irta: NAGY ENDRE 

A főpróba véget ért. 
A szerző lelkében két sejtelem küzd 

egymással életre-halálra. Az egyik sej-
telem azt mondja, hogy végre sikerült 
betetőznie életét, sikerült megírnia a 
színdarabot, amelyet a hosszú tespedéS 
korszaka után annyira várt mindenki 
és amely végre a közönség figyelmét 
a meddő politikától elterelvén a színpad-
hoz szegezi legalább háromszáz estére. 

A másik sejtelem viszont azt susogja, 
hogy most a legjobb megoldás volna 
egy villámként lecsapó országos járvány, 
vagy egy elemi katasztrófa, mondjuk a 
föld ketté hasadna és az igy támadt 
résben'a szinház mindenestül elsülyedne, 
de a fő az, hogy minél gyorsabban, 
mindenesetre a premiér előtt. 

E két sejtelem váltakozó szerencsé-
vel küzd a szerző kebelében. Végre is 
elhatározza a szerző, hogy bizonyossá-
got szerez e dologban. A szinház hátsó-
kapuján kimenekül, futva megy egy 
darabig az utcán, aztán lassan vissza-
étál a szinház felé. A legelső, akivel 
alálkozik, Ubul, a kitűnő veséző. Meg-
ázza a kezét és melegen mondia : 

— Jónapotl JónapotI Nagyszerűen 
mulattam a második felvonáson f Mond-
hatom, már rég nem mulattam olyan jól 
színházban I Képzelje, a Gyuri ült mel-
lettem és elaludt. Én meg egy szalma-
szállal folyton csiklandoztam a fülét, 
ő azt hitte, hogy légy, folyton oda-
kapott . . . Hahaha í Nagyszerűen mulat-
tam a második fölvonáson f Megjegy-
zem, a darab egyébként egész mulat-
ságos . . . Gyuri legalább dicsérte. 

A másik, akivel találkozik, Aladár, 
a borongós műítész. Atyai jóindulattal 
megrázza a kezét és merengő bariton-
hangján mondja neki: 

— Tudja, azt szeretem ebben a darab-
ban, hogy nincs benne az a ravaszul 
kieszelt moziszerű bonyodalmas cselek-

vés, amely brutálisan szokta a közüa-
ség alsóbbrendű érdeklődését kiefippfeo 
szakolni. Továbbá nincsenek benne 
a vaskos viccek, amelyek érzéki csiklgj£|||ii 
dozásnál nem egyebek, sőt m e g e l é g e l ? 
déssel konstatálhatom, hogy egyáltalán ; 
semmiféle vicc nincs benne. Es ha j a | j | i 
emlékszem, germanizmust sem i g e ^ ^ 
tudtam fölfedezni benne. 

— És egyébként . . . ha szabad kér-
deznem . . . mi van benne? 

— Hm I Mindenesetre nagyon sok jó» 
indulat van benne . . . Nyugodt lelki-
ismerettel mondhatom, hogy jószándéku 
darab . . . A harmadik, akivel a boldog-
talan szerző találkozik, Frici, a meg-
rögzött humorista. Ragyogó arccal 
mondja : 

— Most alaposon kiveszekedtem ma-
gam és tudja-e, hogy maga az oka? 
Maga . . . maga kis csúnya f Főpróba 
után egy csomóba verődtek a kritikusok, 
voltak körülöttük mindenféle cibilek is 
és elkezdték szidni a darabját. De én 
derekasan a védelmére keltem 1 — Hagy-
játok szegényt — mondtam — nem is 
olyan rossz az a darab I . . . Látta volnái ;ű 
hogy rámtámadtak I De én [sarkomra.. 
álltam, nem hagytam magam, meg fe j t 
mondtam nekik, hogy engem nem lefifet 
terrorizálni . . . Ha az egész világgal -
kell is szembeszállanom, nevezhetnek* 
különcnek, kikiálthatják rólam, hogy 
perverz vagyok, én mégis azt mondom, »/ 
hogy ez nem egy olyan rossz darab . . . 
Megjegyzem, hogy én már gyerek-
koromban ilyen voltam, egyszer uj 
szakácsnénk volt, aki cukorral főzte a 
husievest. Mindenki kiköpte és én csak 
azért is megettem. Ilyen truccos egy 
ember voltam én mindig! 

A szerző most már nem kíváncsi több 
véleményre. Nekiindul a Duna félé és 
lelki szeme előtt már gyászosan mered-
nek a Lánchíd gigászi méretei. 

É l i á s ) 
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A legmodernebb németek 
Irta : DÉRI IMRE 

Berlin, 1920 január 22. 
, A legmodernebb németek . . . Nem nagyon 
játsszák őket és tandemjeikből nem építtethet-
nek maguknak villát, mint Paul Rosenhayn, 
a kinóköltő. És sokszor zöldek is és kiforrat-
lanok. De azért foglalkozni kell velük, a leg-
fiatalabbakkal, mert az övék az élet és a jövő. 
A színpadra Reinhardt vezette be őket. Vagy 
másfél évvel ezelőtt alakult egy társaság Ber-
linben; lelkes műbarátok, gazdag mecénások 
és még gazdagabb protzok csinálták, amelynek 
as volt a célja, hogy a fiatal generáció darab-
jait szinrehozza. Darabokat, amelyek nem töl-
tik meg esténként a kasszát, de amelyek érde-
kesek, irodalmiak és amelyeknek szinre kell 
kerülni. így kerültek be a legfiatalabbak a 
Reinhardt-féle Kammerspielebe, vasárnap dél-
előttönként. Az első előadásoknak a legnagyobb 
irodalmi sikerük volt. Reinhardt Goerinjet, 
a »Seeschlacht" cimü dráma szerzőjét, mint 
a modern német dráma egyik legnagyobb 
poétáját ünnepelték. Utána jött a „Geschlecht", 
Frite von î/nnrA-nak, a trónörökös barátjának 
rettentő és vértől csöpögő frazeológiája. Gyil-
kosság és kivégzés a színpadon; a nővér és 
as anya borzasztó búcsúja a halálraítélttől. 
Vasárnap délelőttönként szinházi szenzációk 
lázéban égett a Kammerspiele nézőtere. Erre 

. aztán a fiatalok összeálltak és maguk csinál-
tak maguknak egy színpadot. A Tiergarten 

* végében kibéreltek egy kis termet, amelynek 
jogiak, diszlettelen pódiuma van, neves szín-

padja, de amelynek helyárai az Operaházat 
megszégyenítik. És itt játszák Hasencleveik, 
a fiatalok legöregebbjét, a mestert. 

Mindegyikükben van egy csomó tehetség 
és a fiatalság szent hite a művészetben. Forra-
dalmat csinálnak a színpadi formákkal szemben, 
lírikusok maradnak a színházban is és a 
színpadi technikának hadat üzennek. Szeretik 
a misztikumot, a szimbólumokat, az egész 
költészetük itt-ott allegorikus, tobzódnak a 
szavakban és a színekben is vannak percek, 
— különösen Hasenclevernél — amikor a 
poézisükkel megfogják az embert. Nem imák 
hérom vagy ötfelvonásos drámákat, mert egy-
általában nem írnak drámát vagy színműt : 
milyen hadat üzentek a formatizmusnak. De 
ennek a hadjáratnak a lényege és tanulsága 
as 6 számukra mégis csak az, hogy küzdenek 

a formával, uj formákat keresnek és nem bír-
ják megtalálni. A diszlettelen, fekete posztóval 
bevont pódiumon álomalakok jámak-kelnek, 
akiknek a szavait nem hiszed el, akiknek a 
jajgatása nem markol a szivedbe és a kacaja 
nem szórakoztat. Papiros, mind ez csak papiros, 
— irta róluk Alfred Kerz. De Kerz már nekik 
öreg az ő ötkötetes »Welt im Drama'jávaJ 
és kicsúfolják Kerzt, akitől alapjában véve 
mégis csak félnek. Költészet ez, amit Hosen-
clever és a többiek csinálnak, de nem színház 
és nem színpad, még a Kammerspieleben sem 
az, dacára Prof. Reinhardtnak. 

Valami nagyobbra, mélyebbre és nemesebbre 
való törekvést azonban talán mégis belevisz-
nek majd a jövő szinpadába. Poézist, gondol-
kodást, filozófiát. Lehet, hogy a színpadi 
történés nem érdekli a közönséget eléggé 
Hasencleverék darabjaiban, de a mondatok 
muzsikája, a kifejezések költői ereje mégis 
csak megragad. Ismerik kérem, a Wildgans 
darabjait : Nem olyan érdekesek, mint Henry 
Bernstein és nem olyan csiszoltak és forma-
biztosak mint Bataille. De gondolat van bennük 
táplálék az agyvelő számára, újság és bátor-
ság. Tulszigoruak a modern német fiatalok. 
De ott vannak, mint hangos és el nem némít-
ható ellenzék a Rosenhaynok kinorornantikájá-
val és a Thoman ós Sudermann vizeoyős-
ségével szemben. 

A Belvárosi Színházban szinrekerillő „Pa'tka* 
szinlapja. 

P A T I K A 
Színjáték 3 felvonásban. 

Irta : SZÉP ERNŐ. 
Személyek : 

Balog Geliert 
Patikusné ~ Mészáros Gíza 
Patikus Harsányi 
Postamesternő Marosi Adél 
Postamester . Zilahy 
Jegyző Matány 
Borgida Erdély 
Tanitó Bánóczy 
Karfunkel Kertész 
Pap Ferke „ Petheő 
Jóvér Bérezi 
Provizor ~ ... Erődi 
Ignác Kállai 
Ignácné — Simon 
Juki ... Varjas 
Kati — ... Bánóczyné 
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Szezon — száz év előtt 
Irta : IVÁN EDE 

Sinz év — az emberiség történetében arasznyi 
idő a ma élő ember időérzékitő képzetében 
örökkévalóságot jelent« időelhatárolás I As el-
multat mindig szeretjük a százesztendő for-
dulójánál összehasonlítani a mával : mi volt 

* akkor, milyen voit a világ száz esztendővel 
ezelőtt — a gondolkozó elmének gyakran fel-
vetődő játéka ez I . . . 

A ma terebélyessé nőtt s hatalmas virág-
zása színházművészet kulturája mellett vájjon 
kát nem érdekelne, hogy milyen volt a száz 
év előtti magyar színházi élet és világ — 
a szezon I 

Mi volt 1820-ban I . . . 
A mohba tekintő kíváncsiságnak ez a határ-

köve — az 1820 esztendő — ám nem csupán 
a százéves fordulatot jelentő tényével érde-
kes ; a különös véletlen folytán az 1820 esz-
tendő a magyar színművészet történetének 
egyébként is egyik legérdekesebb esztendeje.. . 

Talán legérdekesebben, legösszefoglaltabban 
tükrözi vissza ezen esztendő története mindazt, 
amit röviden a magyar színművészet múltjá-
nak nevezhetünk . . . 

A magyar múzsa nemes pátosszal próbál-
kozik meg felvenni a versenyt a Pest-Budán 
elterpeszkedett s kissé mér meghízott német 
múzsával 1820-ban. Egy évig (1820 végéig) 
tart ez a nemes mérkőzés s a következő év-

jjJjen már megszégyenülten hagyja el Pest-Buda 
{drift a magyar színészet, hogy visszatérjen 
itroét a vidék nyomorúságos vándorlásához... * 
' * • * « 

A XIX. század első harmadában még mindig 
»idegen" és mostoha a magyar múzsa Pest-
Bodán. Magyar színészet — hiába tesz kísér-
leteket —• nem tud sem otthont találni a város 
falai között, sem életképessé nem tud válni a 
lakosság közönye s az állandó német színtár-
sulat miatt. A város .átmeneti állomása csu-
pán a magyar színjátszásnak". Azok a kísér-
letek, hogy a magyar színjátszás végre állan-
dósuljon az ország fővárosában, mind szánal-
mas bukással végződnek. 

1820-ban végre olyan kísérlet történik, amely 
agylátszik állandósítani fogja a magyar szín-
játszást az ország fővárosában. 

Gróf Brunswick Ferenc, a német színházak 
bérlője elhatározza, hogy a tavaszi és őszi 
évadra több előadásos vendégszereplésre szer-
ződteti a fejérvári színtársulatot, amelynek 

Balog István az igazgatója. Bz a s ai» társulat 
— a vidéki vándortruppok legjobbja — nagy 
sikerrel adja elő Fejérvárott „egy alig ismert 
írónak, Kisfaludy Károlynak egy hazafias drá-
máját, amelyet a társulat tagjai csupán kéz-
iratból ismernek". Ennek a sikernek Pestre is 
eljut a hire s Herr Direktor Brunswick, akiben 
hazafias érzelmek is valának, de meg „haszon 
reményében is" tizennyolc előadásra szerződ-
teti egyelőre a fejérvári társulatot. Május 3-án 
adják először Kisfaludy „A tatárok Magyar-
országon" cimü drámáját a pesti német szín-
házban „olyan sikerrel és lelkesedéssel, ami-
lyen a német színházban nem volt soha" . . . 
A közönség valósággal megmámorosodik. Az 
ifjúság a jelenlevő szerzőt erőszakkal akarja 
felvinni a színpadra, hogy a közönségnek meg-
mutassa . . . Szinre kerül irég az „Ilka" és 
„Gombos Imre esküvője" cimü d- rabok. 

A fejérvári színészeket az egész város ün-
nepli s a nagy siker után Brunswick gróf az 
őszi idényre is leköti tizenkét előadásra Ba-
log társulatát. Szeptember 7-én kezdik meg 
újból vendégszereplésüket Kisfaludy „Stibor 
vajda" cimü történelmi drámájával. Három nap 
múlva a „Hűség győzedelme" cimü darabot 
mutatják be, pár nap múlva pedig a „Kérők"-et 
adjak. Bemutatásra kerülnek még: „István, e 
magyarok első királya", „lika", „Béla futása", 
azonkívül több idegen iró magyarra fordított 
darabja. Különös jelentősége volt e vendég-
szerepléseknek az eredeti magyar darabok be-
mutatósával. Ebben az egy esztendőben több 
eredeti magyardarabot adtak a pesti és budai 
német színpadon, mint azelőtt évtizedeken át 
A második vendégszereplésnek oly nagy sikere 
volt, hogy a tervbe vett tizenkét előadást még 
három előadással „meg kellett toldani." 

A sikernek volt egy — bór kisebb jelentő-
ségű titka is. A közönség már kissé torkig 
van a német szinészek játékával s a színházat 
sem igen látogatja, a friss és uj hang« ma-
gyar színművészet szinte üditőleg hat a kö-
zönségre, de maguk a szinészek is kitesznek 
magukért. A fejérvári társulat — mint mon-
dottuk — az akkori vidéki társulatok legjobb 
erőit gyűjtötte össze. Köztük van a: „nagy 
tragika": Kántorné, továbbá Megyeri, Telepy. 
Tóth, Komlóssy, Horváth, Farkas, a Murányi-
pár (Déryné 1821-ben látszik először a fejér-
vá«í társulatnál). 

i 
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Ám a lelkesedés csakhamar leapad s a nem-
zeti felbuzdulás szalmalángja is kilobban, ami-
kor a társulat ismét visszatér Fejérvárra I 

Különös és elszomorító, hogy a fejérvári 
társalatnak leglelkesebb agitúlói az a néhány 
bécsi és német újságíró, aki akkoriban itt él 
közöttünk! Különösen a „Wiener Zeitschrift" 
pesti tudósítója kardoskodik nagyon a magyar 
színművészet ügye mellett í Tudósításaiban, 
melyekben lapjának a magyar színészek ven-
dégszerepléséről beszámol, valóban meghatóan 
száll sikra a magyar múzsa mellett. A fejér-
vári társulat eltávozását nagy veszteségnek 
tartja Magyarország fővárosára. 

Egyik cikkében azt ajánlja, hogy az 1821-ben 
lejáró és megújítandó német bérleti szerző-
désbe vegyék bele, hogy a német színházak 
bérlőjét kötelezzék arra, hogy egy magyar 
társulatot is állandóan szerződtessen I Szerinte 
ez nemcsak változatossá tenné az itteni elő-
adásokat, de a színjátszás igaz ügyének is 
nagy hasznára volna. Ez az óhaj azonban csak 
óhaj marad I A rákövetkező esztendőben már 
csak immel-ámmal hivják meg néhány elő-
adásra a fejérváriakat. 

Egy németországi iró Ellrich Ágost, aki 
akkorihan Pesten járt szintén lelkes hive a 
magyar színművészet ügyének. „Sajnálatos — 
írja egy helyütt — hogy a fővárosban és a 
vidéken egyaránt csak német darabokat adnak 
német szinészek. Ami kevés magyar trupp van, 
az vidéken kóborol". A fejérvári színtársulat 
vendégszerepléséről a legnagyobb elragadta-
tással ir „játékuk bátran helyezhető a német 
szinészek előadása mellé". 

A „Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur 
«ad Theater" tudósítója részletes tudósításo-
kat küld a magyar társulat előadásairól, ame-

lyekről nagy elismeréssel ir. Kiemeli több 
helyütt, hogy a magyar szinészek a drámában 
méltán vetekednek a külföld színészeivel. A 
szeptemberi vendégszereplésekkor előadott „A 
hiúság győzelme". (Mátyás idejében játscjj 
előadásáról többi között azt írja, hogy az 
adás a legjobbak közül való, amit látott. Kánti 
néról, a nagy tragikáról különösen elragi 
tássál tesz emlitést. „ ő kétségkívül 
legjobb magyar színészeknek, aki német nyi 
ben is annyira jártas^ hogy német szere] 
is játszhatna." 

A fejérváriak a külföldi darabokban ís nagy 
tetszést aratnak. A „Pannónia" cimü (jóformán 
az egyedüli pesti orgánum akkoriban) német 
nyelven megjelenő hetiujság estéről-estére be-
számol az előadásokróL 

Kéntornérói ezt irja Octavia (Kotzebue da-
rabja) előadása után: „mit Recht wird man 
behaupten können, dass sie in der Entsehongs-
Periode des vaterländischen Sc hauspiel wesecs 
sich zu dem Range wahrer Künstler empor 
geschwungen hatte. Sie gab ihre Rolle kias' 
sisch und erregte den Wunsch ihr Talent auch 
der deutschen Bühne zu widmen". 

A hazai német lapok és idegen irók at 
egyedüliek, akik igaz megértéssel és lelkese-
déssel küzdenek a — magyar színészet ügyé-
ért ! Az ekkori Magyarország németnyelvű 
kultúrájában "ők a magyar kultura — propa-
gálói I A sorsnak ez a szatírája a legérd^ 
sebb dokumentuma a koroknak ! 

Bar-zongoristók 

ERDELYI F1CZEK OSZKÁR 
(Excelsior) (Intim) (Roboz) 

FRÖHLICH CZEGLÉDY WILLY 
(Imperial) (Newyork) (Liberty) 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
A LEGÚJABB STAR-FILM a „Nantas4 be-

mutatója elé, mely e hó 9-én lesz a Corsoban, 
?okozott várakozással néz a közönség. A Star, 
ssety eddig is oly sok kitűnő filmet produkált, 
ézattal is hű maradt önmagához. Páratlan 
áldozatkészséggel, nagyszerű hozzáértéssel állí-
totta ki ezt a filmet, mely már a sajtó-bemuta-
tón is meghozta a maga gyümölcsét, az álta-
lános elismerést. Balogh Béla, aki a filmet ren-
dezte, munkájában ezúttal is azt hozta, amit tőle 
— méltán — vár a közönség. A film mély el-
gondolását, a páratlan technikai bravúrokat, a 
tömör, biztosan haladó koncepciót, a pleinairek 
gondos megválasztását, az interiőrök Ízléses 
beállítását, n mindenre kiterjedő végtelenül 
precíz kidolgozást. A „Nantas" sikere ujabb 
bizonyítéka Balogh Béla kivételes kvalitásainak. 

SOMOGYI ADRIENNE, a kitűnő zongora-
művésznő és operaénekesnő, kinek művészeté-
hen e hó 2I-én a Vigadó nagytermében ismé-
telten lesz alkalmunk gyönyörködhetni, fényes 
ajánlatot kapott egy előkelő külföldi impresszárió-
tól hangversenykörutra, mely kötelezettségének 
május-juniusbah fog eleget tenni, amikor is 
alkalma lesz bravúros zongorajáiékát és szubtilis 
énekművészeiét ragyogtatni külföldön is. 

HÁROM NAG7 EGYFELVONÁSOS. A 
Teréz-köniti Intim Kabaré ui műsora, amely 
három nagy egyfelvonásoson kivül egy csomó 
a j tréfával és magánszámmal kedveskedik a 
közönségnek nagy sikert arat esténként, 

k ftha/ Dezső pompás bohózata „A csoda-
j g y t r e k " minden mondatában a kitűnő iró 
(íuáboránafc és ötletességének megnyilatkozása. 

1 Sze/ess Elza és Mészáros Alajos ebben a 
darabban a kacagás valóságos orkánját váltják 
ki minden este a közönségből és nagy sikere 
van Doktor Jánosnak és < Kiss Lajosnak a 
karakterisztikusan megrajzolt figurákban. 

Boross Elemér „Stella Maris" cimü drámá-
jában, a fiatal iró eme izgalmas darabjában 
Forgács Rózsi ós Abonyi Géza a Nemzeti 
Szinház művészei aratják egyik legszebb sike-
rüket, de része van a sikerben Doktor János-
nak, a harmadik szereplőnek is. 

Énekes bohózat a harmadik egyfelvonásos. 
Cime „Ninette" Szeless Elzával, Sugár Gyulá-
val, Doktor Jánossal, Cseh Ivánnal, Kovács 
Andorral, Ktirthy TerézzeL Virágh Rózsival 
arat esténként nagy sikert. Sokat tapsol a 
közönség Szekula Jenő tréfájának és Somló 
Ferenc bohóságénak is és külön megérdemelt 

sikere van Kovács Andornak, a kitűnő korvfe-
ránsziének, aki ebben a műsorban egyik leg-
finomabb chanson-énekesünkké emelkedett két 
dal eléneklésével. 

MUNKÄSHANGVERSENY. A MIMOSZ vagyis 
a Munkások Irodalmi és Művészeti Országos 
Szövetsége, amely lelkes agitációval fejleszti a 
magyar munkásság kulturális ismereteit, február 
15-én hangversenyt rendez a Zeneakadémiában. 
A hangverseny a kamarazene fejlődését fogja 
bemutatni és közreműködői Basilidesz Mária, 
Márkus Dezső és a Lehner—Smilovits—Roth— 
Hartmann vonósnégyes lesznek. A hangversenyre 
a Szövetség nyolcoldalas ismertetőt ad Ici, 
amelyet egyik kiváló zeneesztétikusunk ir s 
amelyet ingyen osztanak szét a koncert láto-
gatói között. A rendkívül érdekesnek ígérkező 
hangverseny jegyeit a Színházi Élet boltjában 
árusítják. (VII., Erzsébet-körut 29.). 

Baumann Károly 
30 éves művészi jubeliuma a 

FŐVÁROSI ORFEUMBAN 
szombaton, 1920 február 14-én d. u. órakor 

színre kerül : 

A MŰBETYÁR 
Zerkovitz Béla és Haáz István énekes játéka. 

Szereplők : 
Ferkó Galetta Ferenc 
Iczig, korcsmáros Magyari Lajos 
A leánya - Mezei Ilonka 
A grófnő - Magaziner Erzsi 
Lapaj, cigány — — Baumann Károly 
Soffőr - Nóvák Mihály 
Rátkai Márton, Rott Sándor, Steinhardt Géza, 
Huszár Károly és Gyárfás Dezső a kórust fújják. 

SZÖVETSÉGESEK 
Előadják: 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN és HUSZÁR KÁROLY. 
Fellépnek : 

Péchy Erzsi Németh Juliska Kökény Ilona 
Kerényi Gabi Palásthy Irén Z. Molnár László 
Boross Géza Papp János Sziklai Jenő 
Halmai Tibor Major Henrik 

KŐVÁRI GYULA konferál. 
Az énekszámokat Zerkovitz Béla, Erdélyi Patat 
Leó, Márkus Alfréd, H. Heidelberg Albert és 

Pallós Tivadar kisérik zongorán. 
Jegyek kaphatók : „Színházi Élet" kiadóhivata-
lában (Erzsébet-körut 29), „A Nap" kiadóhiva-
talában (Teréz-körut 5) ós a Fővárosi Orfeum 

jegypénztáránál d e. 10 órától 
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KUTYUSKAM 
Operett 1 felvonásban 

Irta: MARTOS FERENC 
Zenéjét szerzette : SZIRMAI ALBERT 
Játszották az Andrássy-uti Színházban a követ' 

kezd szereposztásban : 
Dénes . . Boross Géza | 
Honba a felesége . ... Kökény Ilona j 

Zsuzsi cseléd 
Szín : Szoba, középen, jobb'és balfenéken ajtó. 
Jobbsarokban kandalló, rajta nippek, bal' 
sarokban teritett asztal, három szék. Mikor 
a függöny szétmegy Fehér képet szögez fel a 

kandalló fölé. 
1. JELENET. 

Fehér, Dénes, majd Ilonka, Zsuzsi. 
Dénes. Feljebb . . . lejebh . . . jobbra . . . 

balra . . . 
Fehér. így jó lesz ? 
Dénes. Mikor milliomos erbtanti érkezik a 

házhoz, fontos, hogy a lakás minél lakályo' 
sabb legyen. Érti, Piroska? 

Fehér. Azt hiszem, a váza fölött legjobban 
érvényesül az ügyéd ur. 

Dénes. Akasszuk fel! — Hit nevet? 
Fehér. Bocsánat, az ügyvéd urat felakasz-

tani . . . 
Dénes. Kinövi magát vicces emberré. Nem 

hiába bojtárkodik nálam. 
Fehér. Hja, az ügyvéd ur ! Ha mindenki 

tudna agy viccelni! 
Ilonka. (Kivül.) Aladár! (Balról.) 
Dénes. Itt vagyok szivem! 
Ilonka. (Be.) Mit csinálsz? 
Dénes. Csinosítom a szobát Minthogy Bor-

bála néni arcképe nem került elő, a magamét 
tettem a bronz'keretbe. Jó ötlet, ugy-e ? 

Ilonka. Nagyon jó. De most inkább segíte-
nél rendbehozni a hálót. Széttolni az ágyakat. 

Dénes, Megér egy néni ennyi felfordulást ? 
Zsuzsi. (Hátsó ajtón bejön.) Nagyságos ur. 

én nem bánom, ha minden tönkremegy is! 
Dénes. Mi a baj, Zsuzsi lelkem ? 
Zsuzsi. Hiába mondom a Fehérnek, hogy a 

malacot forgassa. 
Dénes. Miért nem forgatja a malacot? 
Fehér. Kérem, ajelefonhoz hivtak a holnapi 

tárgyalás miatt. 
Dénes. Ne törődjön a tárgyalással, törődjön 

a malaccaL 

Borbála néni Rajna Ai 
Fehér ügyvédjelölt. Bársony UÇ 
... ... Kacziány Olly a f á t J W 

* ! 

Fehér. Parancsára! 
Ilonka. Segits megfordítani az ágyat. Segít 

sen maga is, Zsuzil 
Zsuzsi. (A lábast a kezébe nyomja.) Igenis™ 

fogja meg, Fehér ur ! 
Fehér. Fogjam a lábast; és reggel 9-kor tár-

gyalás! és forgassam a malacot! és feljebb 
és lejebb azt a fotográfiát ! Hogy a sistergő« 
tüzes istenyila . . . 

Dénes. (Hangja.) Fehér ! 
Fehér. (Dühösen.) Nem! (Hátsó ajtón el.) 
Dénes. (Visszajönnek.) Hol a Fehér? 
Zsuzsi. Kint lesz a malacnál. 
Ilonka. Azt hiszem, a hálószobája igy nagyon 

csinos. 
Dénes. Rózsaszínű! Mint leánykához illik. 
Ilonka. A Zsuzsi e l ő t t . . . 
Dénes. A Zsuzsi ! Az hozzánk huz. Az élőit 

nincs titkunk! Az itt fog meghalni nálunk, 
inkább ma, mint holnap. Ugy-e, Zsuzsi? 

Zsuzsi. Nincs több ilyen hely Budapesten í 
Dénes. Ide figyeljen! Ha jó lesz a vacsora, 

parádés-temetést rendeztetek magának. 
Zsuzsi. Parádés-temetést ! w 
Dénes. Feltéve, hogy a malac ropog, a spárga 

elolvad a szájban és a gyümölcsrizs zama«Ç'i 
Zsuzsi. Meglesz, nagyságos ur! 
Dénes. Akkor 6 lovas temetést kap. 
Zsuzsi. 6 lovast! Csikót. Jaj, ha ezt í g -

érhetné az idesanyám ! Tudom, hegy őrőc^cbé 
megszakadna ! (Hl.) 

Dénes. Most legalább bizonyos,[hogy j a l U * . 
a vacsora. 

Ilonka. Pedig az fontos! 
Dénes. Fontos bizony! Legfontosabb, 

az első benyomás kedvező legyen. Kell, h$ 
az egész ház derültséget sugározzon ! Hog 
szép legyél, mint egy kis angyal. 

Ilonka. Lehetséges az? 
Dénes. Tudod, hogy nekem mindig te »agy 

a legszebb. De a szépet is lehet szépitenL Itt 
vannak például ezek a rózsás füleimpák. 

é £ fényképészeti 
« 4t szaküzlet 
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Csak egy mozdulatomba kerül és százszorta 
jobban érvényesülnek. 

Ilonka. Hogyan ? 
Dénes. (Elővesz egy ékszerdobozt.) így nií 
Ilonka. Butónok ! 
Dénes. Aki milliomos erbtantit hoz a ház-

hoz, megérdemli, hogy fcutónjai legyenek. Az 
ékszerész rám erőszakolta hitelbe. Az egész 
boltját ideadta volna, amikor megtudta Bor' 

. bála. nénit. 
Upnka. Milyen könnyelmű vagy és milyen 

T • Duett. , ' • L 
Ilonka. Hiába, mindhiába suhog selyem-

ruhába a drága pesti nő. Hiába csipke fodra, 
hajának bidre-bodra hiába szép cipő. 

Dénes. Hiába öltözik fel valódi pesti sikkel. 
Ahol csak megjelen. 

Ilonka. 'Hiába mind a bája, ameddig- a fül-
cimpája szegénynek meztelen. 

Refrein. Ekszerézhez menj elébb be. Ugy 
siess a nőd elébe. Hóditón ! mint a harmat 
a virágnak. Kell a női fülcimpának a butón ! 

II. 
Dénes. Szerelmi vallomások. Hatástalan hatá-

sok. Szebben beszél a tett. Szerelmileg hevülve. 
Ne szókat sugj a fülbe, de ékesítsd a fület. 

Ilonka. Hamis a férfi maga. Hamis a szive 
tája. Hamis a szive is. S a legnagyobb baj 
főleg. Ha ékszert ád a nőnek az ékszer is 
hamis. 

Refrein. 
2. JELENET. 

Dénes, Ilonka, Fehér. 
Ilonka. Nézze, Fehér ur, milyen gyönyörű 

ajándékkal lepett meg az uram. 
Dénes. No, mit szól hozzá ? 
Fehér. (Savanyúan.) Jól megy az ügyvéd 

* u r a k . 
Pênes. A jól nevelt férj tudja, mivel tarto-

/Üt/eleségének, aki milliomos tantit hoz a 
nRhoz. Még hozzá olyat, akinek egyedüli 
vágya, hogy bennünket tegyen az örököseivé... 

Fehér. Sokáig élhet még az a tanti ! 
Dénes. Piroska, maga savanyu, mint az 

epe. Ezentúl Sárgácskának fogom hivni. 
Fehér. Bocsánatot kérek . . . 
Dénes. Engemet ma nem fog besavanyitani. 
Ilonka. Ne,bántsd a Fehér urat! 
Dénes. Hiszen ő bánt engem a savanyu 

ábrázatával ! Ha Borbála néni meglátja, még 
elmenekül ! 

Ilonka. No, mosolyogjon már egy kicsit, 
Fehér urj! 

Dénes. jgy. Ez a helyes. Kérjük meg szépen 
a Fehér urat, hogy kegyeskedjen mosolyogni. 
Emeljem fel a fizetését. Fehér ur ? Mondjak 
egy jó viccet, Fehér ur ? 

Estélycipőh 
I » 1 Kossuth Lajos-u. 4 

Fehér. Csak tessék Sárgácskának hivni. És 
nem vagyok ur ! Kutya vagyok, utolsó kutya L 

Dénes. Hopp ! Mopszlikutya ! Eszembe jnt 
erről egy viccem. Na, most mindjárt meg* 
tanitom nevetni. 

Ilonka. Édesem, már menni kellene a 
vasúthoz. 

Dénes. Ezt előbb elmondom! 
Ilonka. Majd. ha itt lesz a néni! 
Dénes Nem, nem, azonnal! Életem legsike-

rültebb vicce ! 
Fehér. Halljuk ! 
Dénes. Pár évvel ezelőtt történt a berlini 

Thiergartenben, ahol valami népünnepet tar-
tottak. Sürü tömeg vett körül egy gázzaí 
töltött papirléggömböt, amelyet éppen fel 
akartak röpíteni. Mellettem állt egy hölgy, 
nagy kövér mopszlival a karján. Olyan komi-
kus volt, amikor a mopszli és a gazdája e g y 
formán kidülledt szemmel bámultak a gömbre, 
hogy nem tudtam ellentállni a kísértésnek: 
kikaptam a hölgy karjából a mopszlit és fel-
dobtam a már emelkedő léggömb kosarába! 

Ilonka. Jézusom! 
Fehér. Jó vicc! 
Dénes. A hölgy — hahaha — jajveszékelt 

A 'mopszli — hahaha — repült i fölfelé. A 
tömeg — hahaha — tapsolt és orditott. Micsoda 
hecc ! hahaha ! Micsoda . . . 

Ilonka. Szegény mopszli ! 
Dénes. Te a mopszlit sajnálod, ahelyett, 

hogy a jó viccen mulatnál ? 
Ilonka. Kérlek, már sietni kell! Veszem a 

felöltőt. (Jobbra el.) 
Dénes. Ennek is maga az oka. 
Fehér. Én ?.. 
Dénes. A legjobb tréfa is sületlenül hang-

zik, ha ilyen ábrázattal hallgatják. 
Fehér. Miért nem cseréli ki az ábrázatomat 

az ügyvéd ur? 
Dénes. Hogyan? 
Fehér. Ugy, hogy más ügyvédjelöltet fogad 
Dénes. El akar menni! Talán rossz a dolga 

nálam ? 
Fehér. Kérem, ami sok az sok ! Mindenes 

vagyok a háznál! En vagyok a mindenes, 
nem a Zsuzsi. De őtet jobban megbecsülik. 
Piroska ide, Sárgácska oda. Periratok szer-
kesztése helyett malacot kell forgatnom a 
zsírjában. És mindez miért? Mennyiért? 

Dénes. Tehát el akar menni ? 
Fehér. Igenis. 
Dénes. Helyes. Mehet. 
Fehér. El tetszik engedni ? 
Dénes. Hogyne! 
Fehér. Nem tetszik tartóztatni ? 
Dénes. Miért? Máskor talán tartóztattam 

volna; de most, amikor a milliók érkeznek, 
nincs szükségem többé magára. 

Fehér. Tehát 1 hónap múlva mehetek? 
Dénes. Azonnal, Fehér ur, azonnal! (El.) 

3. JELENET. 
Fehér. 

Fehér. Tetszik látni, — ilyen az én szeren-
csém ! 
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4. JELENET. 
Dénes, Ilonka. 

Dénes. Gyerünk, gyerünk, mert elkésünk ! 
Ilonka. Mindjárt készen vagyok ! 
Dénes. Tulajdonképen elég lenne, ha ma-

gam mennék elébe. De nem találnók meg 
egymást. Ö nem ismer engem, és nekem sej-
telmem sincs róla. Még az arcképét se láttam ! 

Ilonka. No, de ilyet 1 
Dénes. Mi az? 
Ilonka. Akarod látni Borbála néni arcképét ? 
Dénes. Hiszen elvesztetted! 
Ilonka. Ebben a pillanatban találtam meg 

a szekrényben. A zsebkendők alól hullott ki. 
Dénes. Érdekes ! 
Ilonka Tedd be gyorsan a rámába ! (Átadja.) 
Dénes. Lássuk a medvét. (Ránéz felordít.) 

Ki ez ? 
Ilonka. A néni! 
Dénes. Ez 6 ? Azt mondod, ez ő ? 
Ilonka. Ki más lenne? 
Dénes. Akkor végünk van 
Ilonka. Szent isten / 
Dénes. Ez a nő mopszlikutyás-hölgy. 
Ilonka. Nem, nem! • 
Dénes. De igen! Millió arc közül megismer' 

ném. Vége mindennnek vége ! (Leroskad a 
székre.) 

Ilonka. Megállj csak ! nem szabad elveszteni 
a fejünket. Azt mondtad, évekkel ezelőtt tör-
tént. És nagy néptömegben . . . Talán nem 
fog megismerni ? 

Dénes. Megismer ! Ahogy én emlékembe 
véstem az ő vonásait, ugy emlékszik ő rám. 
Képzeld csak el: a mopszlija gyilkosára! 

flonka. Milyen szerencsétlenség! 
Dénes. Ki kell találni valamit. Elutazom 
Ilonka. Meg lesz sértve. És bevár. Hiszen 

főleg téged akar megismerni! 
Dénes. Igaz. Nem ér semmit. Itt kell lennem, 

amikor érkezik. Ha meglát, esetleg megüti a 
guta. De ha esetleg Isten ments nem üti meg ? 

5. JELENET. 
Előbbiek, Fehér. 

Fehér. (Kabátban kalapban.) Bocsánatot ké-
rek, hogy még itt vagyok. De mielőtt eltá-
vozom . . . 

Dénes. Itt a megmentőnk ! 
Fehér. Tessék? 
Dénes. A Pi . . . a Fehér ur ! Aki szinte 

már a családhoz tartozik ! 
Fehcr. Az imént ki tetszett dobni. 
Dénes. Kidobni, magát? Egy ilyen kincset? 

Hallotta már hogy ép ésszel kidobjanak egy 
kincset, maga hülye? 

Fehér. Hülye? 
Dénes. Ülj le. Maga fog minket kihúzni. 
Fehér. Miből ? 
Dénes. A csávából. Képzelje! Megtaláltuk 

a Borbála néni arcképét és kiderült, hogy ő 
az a bizonyos hölgy, akinek a mopszliját a 
léghajóba dobtam. 

Fehér. (Nevet) 
Dénes, s Ha felismer, oda az örökség* 

Fehér. Kitűnő ! 
Dénes. Egy ilyen állat! 
Fehér. Tessék? 
Dénes . . . Állathistória miatt elveszt^ru 

milliókat! Nem, ezt maga meg fogja akadá-
lyozni ! 

Fehér. Szeretném tudni, hogyan? 
Dénes. Ugy, hogy a néni engem meg síp 

lásson. Maga lesz én. 
Fehér. Maga lesz én? 
Dénes. Nem én maga. maga én ! . 
Fehér. Hja ? . . . Nem értem. 
Dénes. Maga lesz ennek a háznak at 
Fehér. Én leszek a háziúr? 
Dénes. A feleségem férje! 
Fehér. Ahá! 
Dénes. Na végre. A néni úgyis csak 

napig marad. Azalatt becsapjuk! 
Fehér. Soha. 
Dénes. Piroska ! . . . Fehérke ! . . . Hófe-

hérke! . . . Tönkre akar tenni? 
Fehér. Becsapásra nem vagyok kapható. 
Dénes. Természetesen, jó pénzért. Kap az 

örökségből egy tizedet. 
Fehér. Egy tizedet? 
Dénes. Egy tized százalékot. 
Fehér. Ha megtenném, nem pénzért, csak 

mert a nagyságos asszonynak tennék vele 
szolgálatot . . . 

Dénes. Hallod, Ilonka? Milyen lovag! A 
pénz nem is kell neki. 

Fehér. De. 
Dénes. De azért megkapja, természetesen, 

így hát rendben volnánk. 
Ilonka. Istenem, Istenem ! Már a vasútnál 

kellene lennünk. 
Dénes. Attól elkéstünk. Öt perc múlva itt 

a néni. ^ 
Ilonka. Rettenetes ! 
Dénes. Miért ? Most, hogy minden rendbe)», 

van. Pu . . . Sár . . . Fehér. j»r, 
hogy a neve: Aladár. j Ú e d r á j . 

Fehér. Helyes, hopp ! - -
Dénes. Mi az ? - ; - ..... 
Fehér. Hát a Zsuzsi? 
Dénes. Majd én megmagyarázok 

mindent.  
Fehér. Sohasem érti meg. Ostoba hozzá^gH 

még elrontja az egészet. 
Dénes. Igaz. Akkor kilököm. 
Ilonka. Ha kilököd, nincs cseléd. 
Dénes. Dehogy nincs. Én leszek a cseléd. 
Ilonka. Te? 
Dénes. A Zsuzsi ruhájában, bekötött fejjel 

Lehetetlen, hogy rámismerjen. Ugy legalább 
jelen vagyok. 

Fehér. Ugy legalább van cseléd. 
Ilonka. En félek . . . félek ! 
Dénes. Ne félj semmit. Az ötlet nagyszerű. 

Zsuzsi ! Zsuzsi ! 

Hajszálakat ̂ ^ ^ felelősséggel 
B(l| I Iff CIRRI Ti Jfozm- Intézete, Andrfwsy-at 88. I. an: 
(ULLAn üAnUulfl Rögtöni hat&s. Minden eddigit teiMmul 
. M I R A C L E * h&jelt&voUtószer azétferttidése otaaltóiwal 
Arcápolág. összes szépséghibák kezelése. SzeaiffleelrtAs. 
— — — — — Fagykecslésak. i i 
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6. JELENET. 
Előbbiek, Zsuzsi. 

Zsuzsi. Megint elhívnak a malac mellől, ha 
nem fog ropogni . . . 

Dénes. Mindjárt ropogni fog. Zsuzsi maga 
direkt jó leány, ugy főz, mint egy angyal és 
becsületes, mint egy borjú. Sohase volt jobb 
cselédem . . . 
QjSsazsi. Nekem se jobb gazdám! 

>„ f)énes. Akkor kvittek vagyunk- Itt a fél-
Kivi fizetése, majd irjon. 
mZstasL.m tetszik küldeni? 

Dénes. Még pedig rögtőn ! 
Zsuzsi. Még annyit se tetszik mondani, 

bogy befellegzett ? 
Dénes. Legyen beborult, már esik is. 
Zsuzsi. És a hatlovas temetés? 
Dénes. Előbb haljon meg! 
Zsuzsi. így bánnak el egy tisztességes 

leánnyal ? 
Dénes. (Középső ajtón kituszkolja.) 

7. JELENET. 
Fehér, Borbála. (üti köpeny, kalap táskák, ernyö.j 

Fehér. Isten hozta, kedves Borbála néni ! 
Borbála. Csakhogy végre bebocsátják az 

embert ! 
Fehér. Erre parancsoljon, erre ! 
Borbála. Mindenekelőtt lássuk, milyen az 

ílonka férje? 
Fehér. Fehér vagyok. 
Borbála. Inkább vörös. Vörhenyes. A ked-

venc színein. 
Fehér. Finom ízlése van. 
Borbála. Ilyennek képzeltem Egészen 

ilyennek. 
Fehér. Részemről el vagyok ragadtatva! 
Borbála. Ah? . . . Persze, illik jóvátenni, 

hogy nem várt a pályaudvaron. 
Fehér. A pályaudvaron? . . . Hja igaz, 

tnbjdnem elfelejtettem megjegyezni, hogy miért 
tiem vánuk a pályaudvaron. 

Borbála. Csak nem beteg valaki? 
Fehér. Ez „az Beteg valaki. 
Borbála. O? 
Fehér. Ö. 
Borbála. Szegény Ilonka ! Hamar vezessen 

hozzá. 
Fehér. Az Ilonkához? Nem, nem lehet. 
Borbála. Komoly a betegsége ? 
Fehér. Annyi baj legyen. Csak nem kell 

törődni vele. Ha senkise törődik vele, tiz perc 
múlva kutyabaja. Részemről őszintén szóira 
örvendek, hogy beteg. 

Borbála. Tessék? 

Fehér. Tudniillik enn?k köszönhetem, hogy 
egyedül élvezhetem a világ legbájosabb néni-
kéjének elragadó társaságát. 

Borbála. Aki . . . ha nem tenné rám az 
őszinteség benyomását, azt kellene hinném, 
hogy hízeleg. 

Fehér. Ha hízelegni akarnék, nem monda-
nám : néni. 

Borbála. • át mit mondana ? 
Duett. 

8. JELENET. 
Előbbiek, Ilonka, majd Dénes. 

Ílonka. Nénikém ! 
Borbála. Ilonkám. Hát meggyógyult a kis 

beteg ? 
Ílonka. Kicsoda? (Fehér integet.) Hja. Akis 

beteg ! Meggyógyult. Nemsokára már felkel az 
ágyból. 

Borbála. Nomsokára ? 
Fehér, ügy tesz a kis huncut, mintha nem 

is ő lenne a beteg! 
Borbála. Hja tréfál? Az már mindenesetre 

jó jel. De igazán nem is látszik rajtád a 
gyöngélkedés. Jó-színben vagy. 

Fehér. Elég sápadt szegényke. 
Ilonka. Több, mint sápadt. Fehér. 
Fehér. Parancsol? 
Ílonka. Fehér vagyok. 
Fehér. Én is. Illetőleg . . . én sem. Minda-

ketten pirosak vagyunk. Tudnillik az öröm-
től, hogy itt a Borbála néni. Végre, végre ! 
Itt a kedves Borbála néni, akit annyit emle-
gettem neked ! Emlékszel, mennyit emlegettem 
neked a kedves, bájos a páratlan Borbála 
nénit? 

Borbála. Nagy kópé az urad. Nem csoda, 
hogy a fejedet olyan könnyen elcsavarta. 

Fehér. Imádom a feleségemet, mert ilyen 
nénije van! De vigyük be a holmiját a szo-
bájába. Szabad ezt a táskát? 

Ilonka. És nekem a felöltőt? 
Borbála. Hogvisne. Majd a cseléd. 
Ilonka. A cseléd? 
Borbála. Persze. Hol a cseléd ? 
Fehér. Hol a cselédünk? 
Ilonka. A konyhában. Jobb, ha be se jön, 

mert egy kicsit piszkos. 
Borbála. Jöjjön csak be. Nem engedem, hogv 

ti fáradjatok. 
Fehér. Tényleg, jöjjön be. Miért ne ? Zsuzsi ! 

Zsuzsi! (Belép fején kendő, az arca zsebken-
dővel bekötve.) 

Dénes. Gyövök már, kézit csókolom. Itt 
vagyok már. 

Borbála. Miféle lány ez? 

I r t a i rendszer az tï SS ií rlu \m ihedi 3lem terén. 
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Ilonka. Mindenes. 
Dénes. Mindenes vagyok, kézit csókolom. 
Borbála. Fáj a foga? 
Diaes. Dehogy . . . de hogy ! de hogy ! 
Fehér.Vigye be a holmikat a vendégszobába. 

Egy kettő! Lóduljon ! 
Dénes. Igenis, nagyságos ur. (Felnyalábolja 

a holmit) Ne szemtelenkedjen ! (Balra el.) 
Borbála Rosszképü. 
Fehér. Undorító I De Ilonka szereti. 
Borbála. Te, — szereted? 
Ilonka. Nagyon becsületes. 
Fehér. Na ehhez szó fér. De beszéljünk 

szebb dolgokról. Borbála néni beszéljen nekünk 
magáról ! 

Borbála. Ugyan, érdekel is az titeket, hogy 
mit csinál egy szegény, magányos leány ! 

Fehér. Tiltakozom [ Se szegény, se leány . . . 
illetőleg, se magányos ! Mert hiszen itt van 
nálunk és itt is marad ezentúl. Ugye, Ilonkám 
nem eresztjük el többé a nénit? 

Dénes. (Bejön megáll Borbála háta mögött.) 
Ilonka. Bizony nem. Legalább is két napig. 
Fehér. Két napig ? Soha ! Itt fog maradni 

mindig ! 
Dénes. (Integet.) 
Borbála. Vigyázzon, ne mondjon ilyet! Hátha 

elfogadom? , 
Ilonka. Hiszen ha megfelelő kényelmet tud-

nánk nyújtani . . . De evvel az egy cseléddel. . . 
Fehér. Az nem akadály, úgysem engedem, 

hogy az a mafla szolgálja ki. Én fogom ki' 
szolgálni ! 

Borbála. Ennyi kedvesség már szinte sok! 
(Hátra fordul) 

Dénes. (Törülgetni keîd.) 
Borbála. Előtte mondta, hogy mafla? 
Fehér. Lehet, bátran. Nem érti ! Nagyon 

ostoba. 
Borbála. (Nézegeti.) Mit csinál? 
Dénes. Takarítok, kézit csókolom. 
Borbála. Ilyenkor? 
Ilonka. Tulbuzgó szegényke. 
Dénes. Tulbuzgó szegényke vagyok, kézit 

csókolom. 
Borbála. De nem szeretem a port. 
Dénes. Azért tőrülöm, kézit csókolom. 
Borbála. Csakugyan ostoba. 
Fehér. Hagyja már abba. Kimehet! 
Dénes. Csak még ezt a kemencét. 
Borbála. Nini, milyen szép ez a kandallói 

Es mennyi csinos nipp ! Az ott kinek az arc-
képe? 

Dénes. (Felugrik a székre háttal a közön-
ségnek.) 

Borbaia. Né ! . . . Mi ez ? 
Dénes. Meg kell mosni. Ragad, beköpte a légy. 
Borbála. Oh ! . . . Pfuj ! Fidon ! 
Fehér. Menjen már a dolgára, szerencsétlen ! 
Dénes. (El.) 
Ilonka. Zavarban van, mert ritka nálunk a 

vendég. 
Fehér. A néni nem vendég, hanem család-

lag. Itthon van ! De sokat beszélünk, beszélünk 
és nem cselekedünk ! . . . Mi van a vacsorával, 
asszony ? A néni bizonyosan éhes ! 

Borbála. Nem mondom, hogy nem. 
Ilonka. Utána nézek mi akad a koayMs-
Borbála. Nem nem. A konyhát,talán csak e 

tudja látni egyedül is a leány ? Es végre nem 
az evés a fő, hanem, hogy benneteket é l v e a ^ 
zelek. , > 

Ilonka. Akkor hát . . . üljünk az a«ztaJiu>2MH 
Fehér. Az asztalhoz!... Parancsoljon,nénil .Bí 

A főhelyre ! . . . Zsuzsi ! Zsuzsi ! (LeühM^feJK 
Dénes. Igenis ! (Konyhából.) W 
Fehér. A vacsorát ! 
Dénes. Azonnal! 
Ilonka. Lesz, ami lesz. (Sóhajtva.1 
Borbála. Mi lesz? 31* 
Fehér. Spárga vajban, malacpecEcn y e _iiát. 

val és gyümölcsös rizs. 
Borbála. Fejedelmi! 
Fehér. Siessen Zsuzsi ! 
Dénes. Hozom már! (Konyhából.) 
Borbála. Hiába, nincs szebb a családi üetmü-

Most már megvallhatom, hogy aggódva jöttíwi 
hozzátok. Féltem, hogy a tiétek is aíéie ma 
dern házasélet, ahol a férj jobbra, a &teatg 
balra. 

Dénes. (Tállal jön.) 

3. szám. Tercett. Borbála, Ilonka, Fi-rfr 
Borbála. 

Ilonka. 

Borbála. 

Fehér. 
Ilonka. 
Borbála. 
Együtt. 
Ilonka. 

Borbála. 

Urát sohse hagyja magában 
éjente a nő, ha eszes. 
Aludjon a férje ölében, 
Mert erre a férj köteles. 
De mit tegyen, akkor az asszaui* 
ha hortyog a férj a gálád? 
Ébressze fel hitvesi csókká) 
S ne hagyja aludni tovább 
Nem hálnak együtt a modernet 
Hiányzik is ottan a gyerek ! 
SzégyeJhetik ők magukat 
Külön szoba, dőre divat 
Mellette, ha tényleg elalszik 
megérti a férfi, a nőt 
S mivelhogy a férjek alusznak 
nem kellenek éjszaka ők ! 
A férjek aludjanak nappal, 
legtöbbször egyébre se jók, 
de ébren aludjanak éjjel, 
mert akkor a dolguk a csók 

• f f 
1 B 

Refrein. 
Borbála. Összebugva ketten 

Edes önfeledten, 
mint madár a fán 
Kézt a kézre tens.i 
Ajkat ajkra venni 
Csöndesen pubán 

Ilonka és Álmodozni ébren 
Fehér. Csókok éjjelében 

sziv a sziv felett. 
Botbála. Mindezt mind hiába 

két külön szobába 
tenni nem lehet. 

Derdiedas krém, púder, «Kap-
pan és Dctotfe-
tage 
púder 
szépít. 
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borbála. De szerencsére a tiétek példás, bol-
dog bázasság. És én is boldog vagyok, hogy 
ityoa formán rátok hagyhatom a vagyonomat. .. 
Dénes igen közei jön figyel.) 

fehér. Majd csak az unokáinkra ! Hi nem 
' étjük meg. 

Borbála. Unoka ? Hiszen még gyerek sincs. 
Fehér. Ha Borbála néni parancsolja: lesz! 

: Dénes. (Csorgatja a tálból a szószt.) 
- Borbála. A ruhám. (Fefrért önti le.) 

Dénes. Itt a spárga! j 
Fehér. Részeg maga ? 
Dénes. Sok a szósz. 
Borbála. Miféle szósz ez? (Belekóstól s 

\ kiköpi.) 
' fehér. Narancs van benne ! 

Ilonka. Vaj helyett a gyümölcs rizszsel ön-
tötte le a spárgát! 

Bines. Az is finom. 
Fehér. Vigye ki! Vigye ki ! 
Ilonka. Most már csak a malac van. 
Dénes. (Szomorúan.) A malac! 
Fehér. Mi van a malaccal ? 
Dénes. Beletettem a parázsba, hogy jobban 

ropogjon ? 
Ilonka. A parázsba ! ? Elégett ? 
Dénes. El a nyavalyás! 
Fehér. Ez már több a soknál ! 
Jlonka. Most nincs';vacsorai! 
Korbála. Na mutassa! — Tud omlettet sütni ? 
Dénes. Omlettet ? Azt, hogyne. 
Borbála. Készítsen tiz tojásból. Megvan egy 

•pen: alatt. 
Dénes. Mintha már itt is lenne ! (El.) 
Ilonka. (Feláll.) Mégis, felügyelek reá. 
Borbála. Nem. Kiváncsi vagyok, mit ad be. 

D* ügazán nem értelek. Ilyen cselédet tartani ! 
Ilonka. Elvesztette a fejét. 
Fehér. Csak bele ne süsse az omlettbe. így 

tönkretenni a vacsorát, megérdemelné, hogy 
• R ö g t ö n kidobjam. 

Ilonka. Azt nem fogod tenni ! 
* Fehér. Igenis, meg fogom tenni ! 

Ilonka. Szeretném látni ! 
Borbála. De Ilonka ! . . . Aladár ! . . . Csak 

nem vesztek össze a cseléd miatt ? Ne felejt-
sétek el, hogy miért vag jok itt. Bánatomra 
enyh&Iést keresek a ti boldogságotok oázisán ! 

Fehcr. Hogyan ? A néninek bánata van ? 
Borbála. Ne beszéljünk erről, mert csak el-

3Eomorit. Én vidulni akarok. Aladár rögtön 
rneg fogja csókolni Ilonkát. 

Ilonka. De n é n i . . . 

bársonyos, 
e lőke lő 
telnlet a d , 
diszkrét , 
b e h í z e l g ő 
f inomságú 
i l lata van. 

Borbála. Magához beszélek, Aladár. 
Fehér. Hja ? . . . Hogyne 1 . . . Megcsókolom ? 
Ilonka. Ne a számra! 
Fehér. Muszáj ! (Megcsókolja.) 
Dénes. (Ebben a pillanatban lép be tállal 

a kefében, meglátja a csókolódzó párt, elejti 
a tálat.) 

Fehér. Szerencsétlen. 
Borbála. Vége az omlettnek ! 
Fehér. Mit csináljak vele? Mit csináljak 

vele ? (Elébe ugrik.) 
Dén'S. Ne csókolja a feleségemet! 
Fehér. A néni parancsolta ! 
Borbála. Borzasztó teremtés! 
Ilonka. Készítsen másikat. 
Borbála. Isten őrizzen ! Még valami szeren-

csétlenség történik, nem kell semmi. 
Dénes. Nem teccik éhesnek lennyi? 
Fehér. Mars! (Dénes el.) 
Ilonka. Kétségbe vagyok esve . . . . 
Borbála. Hagyd el, édesem. Már úgyse tudnék 

enni és babonás is vagyok. Ennyi ügyetlen-
ség nem természetes. Talán a sors nem akarja, 
hogy nálatok kellemes órákat töltsek. Talán 
végzetem az örök gyász ! . . . 

Ilonka. Gyász ! Miféle ? Nem tudok róla, hogy 
meghalt valakid. 

Borbála. Valakim ? . . . Mindenem ! . . . A ké' 
pét itt viselem, a szivem fölött! ( F é n y k é p e t 
vesz elő). 

Fehér. Szegény, olyan mint egy mopszli. 
Borbála. Hiszen mopszli! 
Fehér, Szegény Borbála néni! Dehát bele 

kell nyugodni. (Dénes bejön, rakosgat.) 
Borbála. Belenyugodni ? Nem lehet ! 
Fehér. Erősnek kell lenni. 1 

Dénes. Mindenkinek meg kell halni. 
Borbála. Meghalni ? . . . Csakhogy öt meg-

ölték: Gyilkosnak lett az áldozata! 
Fehér. Oh, a hitvány gazember ! 
Borbála. De hiszen csak rátaláljak egyszer ! 

Él boszum és boszumnak élek ! (Dénes láza-
san rakosgat.) 

Ilonka. Csillapodj, nénikém. A felindulás 
megárt. 

Borbála. Igazad van. Elég az izgalmakból 
Pihenni vágyom. Hol a szobám? 

Fehér. Parancsoljon. (Balra mutat.) 
Borbála,Ti hol alusztok? 
Ilonka. Én itt. (Jobbra mutat.) 
Fehér. És én ? 
Borbála, Az urad nem tudja, hol alszik? 
Fehér. Tényleg ! Milyen szórakozottság ! 
Ilonka. Tudniillik máskor abban a szobiban 

alszik, amelyet most neked rendeztünk be. 
Fehér. Ez az! 
Ilonka. Es amig itt vagy, neki az irodában 

ágyazunk. 
Borbála. Külön szobában alusztok? Ez ellen 

tiltakozom ! 
Ilonka. De ha ugy szoktuk meg 
Borbála. Majd én összeszoktatlak benneteket, 

t i . . . ti modernek ! Zsuzsi, az urnák a nagy-
sága szobájába vessen ágyat 

Dénes. A naccs . . . 
Ilonka. De n é n i . . . 
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Borbála, Punktum ! Megértette 1 Zsuzsi ? 
Dénes. Hogyne, kézit csókolom. Hogyne. 
Borbála. Es figyelmeztetem a társaságot, 

hogy inspiciálni fogok az éjjel, Külön szobák. 
Ki hallott ilyet. 

9. JELENET. 
Ilonka, Fehér, Dénes. 

Dénes. Hallja, mindennek van határa ! Csak 
nem képzeli, hogy a feleségem szobájában fogja 
tölteni az éjszakat? 

Fehér. Én nem képzelek lemmit. Szerényen 
csak annyit jegyzek meg, hogy jelenlétem 
varázsa nélkül a néni már itt hagyta volna 
ezt a házat még pedig a legmélyebb undorral. 

Ibénes. Azt hiszi? 
Fehér. Igenis, igen, Es tetszik tudni, ki 

miatt? A principális ur miatt, akinél utála-
tosabb konyhaszolgáló nincs a földterén. 

Dénes. Pedig az omlett az jó volt. Mindegy, 
Azért mégsem fog a feleségemnél aludni. 

Fehér. És a néni ? 
Dénes. Nem fog észrevenni semmit. Én 

alszom a feleségemnél és ha a néni bezörget, 
utánozni .fogom a maga hangját. 

Fehér. És én hol alszom? 
Dénes. A Zsuzsi ágyában. 
Fehér. Soha ! Cselédágyban — én ? 
Dénes. Talán inkább én ! 
Ilonka. A principálisa! 
Fehér. A cselédem! 
Dénes. Cselédje az öregapja! 
Fehér. Sérti a nagyatyámat? 
Borbála (kidugja a fejét). Még itt vagytok ? 
Ilonka. Már megyünk nénikém ! 
Fehér. Az Ilonka szobája! 
Borbála, ügy. ugy! Mire legközelebb kiné-

zek már ott legyetek, huncutok! Pá ! 
Ilonka. ) 
Fehér. } Pá! 
Dénes. ) 
Borbála. (Visszahúzódik.) 
Fehér, Hallotta? Mire legközelebb kinéz . . 

meri megkockáztatni, hogy akkor ne legyek 
a „feleségemnél? " . . . 

Dénes. Igaza van. Ezt nem lehet megkoc-
káztatni. 

Ilonka. Aladár, csak nem akarod, hogy . . . 
Dénes. Ne félj semmit. Fehér most bemegy 

hozzád és ott marad, amig a néni „legköze-
sebb kinéz". Azután majd én megyek be és 
Fehér ur ki a caelédzsobába. 

Fehér. Gondolja? 
Dénes. Bátorkodom, (zörej a jobb szobába.) 
Ilonka. A r.éni ! 
Dénes. Hamar, be! (Betuszkolja Ilonkát és 

Fehért a szobba.) 
Dénes lecsavarja a csillárt, szint csak a 

kandalló fénye világítja. 
10. JELENET. 

Dénes, Borbála. 
Borbála. (Kopog Ilonka ajtaján.) Kip, kop, 

kip, kop, ki van itt? 
Ilonka. A.néni! 
Borbála, 

Fehér. A Piroska. 
Borbála. Ezt már szeretem ! Jó éjseakát " 

(Meglátja Dénest.) Maga mit csinál itt? 
Dénes. Takarítok, kézit csókolom! 
Borbála. Éjjel ? 
Dénes. Éjjel-nappal, kézit csókolom ! Mindig 

takarítok. 
Borbála. Ilyenkor se hagyja nyugodni« 

zat ! Menjen aludni ! 
Dénes. Csak még ezt az órát kézit csókolom 
(Kilátszik a pantalója Borbála s i k o t m a 

függöny mögé bújik.) 
Ilonka. (Kidugja a fejét.) Tiszta a levegő ? 
Dénes. Tiszta, bála istennek 1 
Ilonka. Akkor hát siess be hozzám! 
Dénes. Mindjárt, csak behozom a tArci.ii.it ! 
Ilonka. Gyorsan, egy puszit ! 
Dénes. Édes! (Megcsókolja.) 
Ilonka. Siess, siess ! 
Dénes. Repülök! (A hátsó ajtón Ilonka 

jobbra eL) 
11. JELENET. 

Borbála, Fehér. 
Borbála. Hah, a gazok, a becstelenek* 
Fehér. (Jobbról jön el akar menai.) Mini, 

a néni ! 
Borbála. Férfi ö n ? 
Fehér, ügy születtem. 
Borbála. Akkor szedje össze minden «tejífct, 

mert borzasztó az, amit hallani fog. 
Fehér. Ne tessék megijeszteni. Éccaka wan. 
Borbála. Tudja meg, hogy a Zsuzsi férfi: 
Fehér. Nesze neked! 
Borbála. Szegény f iu! 
Fehér. A Zsuzsi? 
Borbála. Dehogy a Zsuzsi I Maga ! Mit go-

dol, miért öltözött nöi ruhába és miért 
be ide cselédnek az a gazember? Nos, a 
találja ki ? 

Fehér. Nem. 
Borbála. Hihetetlen a férfiak vaksága, 

nem érti, miért olyan elnéző velem szembe« 
Ilonka ? Miért ragaszkodik ehhez a tomfnjfc 
konyhaleányboz ? 

Fehér. Zsuzsihoz ? , 
Borbála. Férfi, ha mondom, — láttam, äfPS 

látszott a pantallója ! 
Fehér. Óh, az ügyetlen! 
Barbála. Es azt is láttam, hogy megcsókolta 

Ilonkát ! 
Fehér. Ejnye, ejnye ! (Villanyt felgyújtja.) 
Borbála Sajátságos. Vagy hiányzik mas;ábó! 

minden férfiasság. . . . 
Fehér. Bocsánat, bocsánat! 

van ott? 

HfilgyeK 
szívnak! 

Anü.epUKo« ! 
Kelleme* 
•lAjillatotadl 
íflveCftralsK 

csak FUNODOR-ral 
illatosított cigarettái 

„Fumodor" anliseptikam 
minden gyógytárban és 
drogériában kapható. 
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Btrbdkt. Vagy nem szereti a feleségét ! 
Fehér. (Elhatározással.) Nos hát : nem sze-

retem ! 
Borbála. Ah! 
Fehér. Ha estig szerettem. De ma este ó t a . . . 

igen! bevallom legyen ez a pere sorsom el-
döntője. Bevallom, hogy ma este óta nem 
HSbbé 5. . . Mást szeretek ! 

Hnrbála. Mást. 
Fehér. (Hevesen.) Mást! . . . Valakit, aki 

szép is jó . . . akit meglátni annyi, mint 
megszeretni . . . aki érintetlen, hamvas bájai" 
vaJ . . 

PorMtâ. Nem ! . . . nem ! 
Fehér. . . . Ebben a mocskos világban, mint 

febtfr liliom . . . 
Borbála. . . . Fehér . . . 
Fe ter. Jelen! 
borbála. Ne Tovább ! 

Fehér. Imádlak! 
2. számú Duett: Borbála és Fehér. 

L 
Ftbet. Nemmondanám semazt, hogy Angyal, 

Sem azt, hogy : drága égi lény ! 
Mert szép szavakkal udvarolni 
Ehhez nem értek ennyi tény. 

Bor nála. Mégis mikép nevezne hát 
Követve szive hajlamát ? 

•Fehér. Mit mondanék : Azt mondanám : 
Kutyukám, drága kis kutyukám! 

Refrain. 
Borbaia. Kutyukám. kutyukám, gyere az 

[ölembe 
MFehéí. Kutyukám, kutyukám, nézzél a sze-

(membe 
Ç Botbükt. Kutyukám, kutyukám, édes kicsi 

' j [pincsem 
\ E ĝyätk Te vagy az én kincsem. 

II 
» hBortwfa. Ha lenne férfi kit szeretnék 
l 11 Hennék utána mint öleb 

Lennék a párja, kis kutyánál 
£ Ragaszkodóbb, hűségesebb! 
rF'efít't. Kutyája én lennék csupán 

Futnék csaholva Iába nyomán! 
Kot Ma. Megsimogatnám s mondanám 

Kutyuskám, drága kis kutyám! 
Refrain. 

Botbála. És a felesége? 
Fehér. El válok tőle és magát veszem feleségül 
Borbála. Szegény Ilonka! Mégis, sajnálom! 
Fehér. Ext a nőt ? Aki megcsal ? 
Borbála. De hátha mégse. (Ajtó nyüik). 
Fehér. Pszt.! 

12. JELENET. 
Fehér. Borbála néni, majd Ilonka, majd Dénes 

Honka. Gyere már édes! 
Dénes. Jövők édes. (EL) 
Fehér. Látta ezt. 
Btrbála. (Integet.) Bement a szobájába. 
Fehér. Be a nyomoralt és most is kint van. 

Hit nem csal meg? Hát nem csal meg? 
•Döngeti hm ajtót, felgyújtja a villanyt). 

Borbála. Az Istenért ! Uralkodjék magán. 
Fehér Kinyitni ! A törvény nevébe«. 
Ilonka (Hegjelenik). Ki az, mit akar ? 
Fehér. Becstelen ! Felszarvaztál, megöllek. 
Ilonka. Segítség ! 
Borbála. Kegyelem, hadja élni a kedvemén. 
Fehér. Legyen. Haga kedvéért Ilonkának 

megkegvelmezek, de a csábitót megölöm. 
Ilonka. Miféle csábitót? 
Fehér. Még tagadni mered. Ki van a szo-

bádba ? 
Ilonka. Kicsoda? Hát a Zsuzsi. 
Fehér. (A jobb oldali ajtón zörögj A tör-

vény nevében, kinyitni ! 
Ilonka. Ki az, mi az ? 
Fehér. Hah, becstelen ! 
Ilonka. De kérem, kérem ! 
Fehér. Jellemtelen ! 
Ilonka. De én nem értem ! 
Fehér. Felszarvaztál) 
Ilonka. Ugyan, nevetség! 
Fehér. Sorsod a halál ! 
Ilonka. Egek ! segitség ! 

Borbála. Akármi mást 
Csupán ne vért, 
— Ne ölje meg 
A kedvemért I 

Fehér. Legyen tehát 
Csak mert ön kéri 
De csúf halált 
Haljon a férfi ! 

Ilonka. Miféle férfi ? Megőrülök ! 
Fehér. A cinkostársak 1 Hol vagy kötyök ? 

Nini ! Zsuzsi ! 
Dénes. Ugy-i ! Hihihi ! 
Borbála. Hah ! Ez ő, ez ő ! Gyilkos, gyilkos í 

Fogják meg 1 Börtönbe vele ! Akasztófára 
vele ! Megölte a kutyámat ! 

Ilonka. Kegyelem ! 
Borbála. Te kérsz kegyelmet ennek ? 
Ilonka. Hiszen a férjem ! 
Borbála. Férjed ? 
Fehér. Félt attól, hogy ön megismeri. Könyör-

gött, hogy helyette én mutatkozzam be, 
őnagysága férje gyanánt. Hinta csalid barátja, 
szánalombol vállalkoztam erre. Megbocsát ? 
Kutyuskám ! 

Borbála. Önnek a szivemből. Hi seen csak 
barátságból tette. így tehát nem is nős. 

Dénes. Hi ez! Mi ez! 
Fehér. Eljegyzés. 
Dénes. És mi lesz belőlem ? az örökséggel ? 
Fehér. A jogtanácsosom! 
Borbála. Szép fizetéssel! 
Fehér. Feltéve, hogy sokat fog viccelnL Mert 

nagyszerű viccei vannak ! a kis kutyákról. 
Dénes. Gazember! 

(Vége.) 

VÔRÔS AZ ORRA? Haa*n*'}or orrkr^mot. «InioHte 
aa orrvgrfinBége és nzép orra IHBZ. K-phtlf MAYEt̂  
S Andr&BBv-nt 84., n/18 kor.nmUk» jatA.pVfcfn v 
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megrendelheti AZ UJSAG-« 
Telefonszámok : József 16—26, József 13—35 

ROYAL ORFEUM 
VII, ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL. JÓZS. 121-68 

Minden este Vs7 órakor 
CSILLAGOK CSILLAGA 

Harmatb Imre és Zerkovitz Béla operet t je 
Troop« Ed a M u s t a f a orientális változatai , 4 Ore l ly 
kaocsuk-eqnllibriaták. C ta r ton é s k u t y á j a sportszám, 
S t r o d y a merész kötéltáncos, Hedy Wend ln l zsonglőr, 

T h e t w o Cabonis amer ika i tánoexoentriknsok. 
Solti Hermln és Vi rágh J e n ő Welner legújabb kupiéi-
val, P a p p J á n o s , - á n d o r ^ te f i d r . E rdé ly i Ó é r a 
Zerkovltz-slágerekkel , P á r t o s J e n ő és Eteky Anni 
t&nodaet$e és az összes színházi éa varieté-attrakoiók. 
Vasár- éa ünnepnap délután V« 3 érakor mérsékel t 

hely á m családi elősdás 

riöJ«yfodráezat, ondulációval hajmosás, manikdr , szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt á rban , elsőrangú 
aionka. Tanítványok teljes k iképzésre fe lvétetnek. Cim: 
Szántóné, VI. , Horn Ede-utca 12. sz. 

17000 olvashat 8 koronáért a 

Kazinczy könyvtárból 

KÖNYVET B u d a P e 5 t - V".. Dohány-u . 1. 
(Károly-körnt sarok.) 

Igen lebilincselő érdekes mü az Erdős Kenée „Az é l e t 
k i r á lynő je" oimü regénye, már kapható a .Színházi Élet" 
'/Olt ában — K é t pompás és ki /ételes ember szerelmi 
regenye, a gyönyörű, » kegyetlen szerelem örök duet t je 
•^v f r iss és r emektes tû leány éa egy fensőbbséges férf i 

é r í ekos lelkében. — Mú részi kivitelben. 85.— K. 
Színházi lilét bolt jában Henry Barbusse regénye a 

. V i l á g o s s á g * kapható. — A Tttz vi lághírűvé vált szerző-
jének n j könyve. Ez a regény ls a háború témájával fog-
lalkozik, mély és széles távlatú képet fest az emberiség 
háborús szenvedéséről. — Fflzre '20.— K. 

Már megjelent Villányi Andor , ,Mária '" cimfl regénye, 
mely a Színházi filet boltjában kapható. — Megrázóan 
Őszinte. vezekléeszerü önvallomás Lebilincselő meBeszővés. 
Mesterien megrajzolt alakok. — 25.— K. 

„Sz ínház i É l e t ' bolt jában kapható a Dras< h e - L á z á r 
Alfréd „ É v a k i s k e z e " . — Tűzpróba, Tüzkereszt , Enyém 
vagy szerzőjének kiválóan érdekes regénye.— Fűzve 32 —K 

„ H ' l n h á l i Élet* boltjában kapható a Hans-Heinz E w e r s 
„ I n d i a é s é n " . — Az Alraune szerzőjének pompás és 
részletes leírásában Iodia a mesék éa osodák országa tárul 
e lénk rendkívül szokatlan és kQlönöa érdekességeivel . — 
Fűzve 24.— K. 

A legérdekesebb éa legtartalmasabb mozikönyv a 
. .F i lmművésze t i É v k ö n y v " szerkesztette : I.ajta Andor. 
— Tartalmazza az összes szinészek. színésznők, f i lmgyárak 
és mozgóképszínházak pot. tos adatalt és r tmeit . — Ára 
10.— K. Kapható a , Színházi Ivlet" bolt jában. 

Hires könyvek aorousata a világirodalom legkiválóbb oïy 
alkotásainak kincsestára, amelyek vagy tárgyuk, vagy 
szerzőik, vagy bármely más egyéb körlUmény folytán 
híresekké váltak. Legközelebb megjelen : Zola : The rése 
Raqain. Balzac : A 80 éves asszony. Shaw : Barbara 
őrnagy. Mereskovszki : Örök ú t i t á r sa ink . De Amiols : 
A sziv stb. 

, ,Színházi Úle t" boltjában kapható : Igen ér tékes mú vészi 
(német) rajzok : Dante : Isteni színjátéka. Qoethe : Her-
mann és Dorothea, Faus t . Homeros Illása, valamint 
bibliai képek i Kiveszett f i a . Feltámadás. I ta th könyve. 
Sgy-egy mappa ára 16.— K. 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási a 
tzlnházt vonatkozású kérdésre. Kéziratokai, raj-
zokat mm adunk vissza és azok megőrzésén 

nem vállalkozunk.) 
K. /. Az a hír, liogy a Revüsziuházat 

nem feiel meg a valóságnak. 
Sasa Egy táncosnő fényké 

legnagyobb sajnálatunkra nem 
Rózsa. 1. B. J. Újpesti rakpart 4. 2. 
János-u. 16. 3. St. J. Főherceg 
4. Sz. Z. Alag, Fóti-u. 66. 5. Dr. G. I. Pauler-u. 7. 
— S. László. 1. Csakis a Nemzeti Szinház iro-
dájában. 2. F. 35. 3. M. 42. 4. P. 24. 5. K. 20. -
Gaskó K. János. Autogrammot csaWs a Színházi 
Élet boltjában (VII., Erzsébet körút 29.) alatt le-
het szerezni az autogramm-délelőitökön. — 
D. N. rajongó. 1. Legközelebb föllép. 2. Még 
nem tartotta időszerűnek újból való föllépését 
?.. Fiimezők. 4. Nem őt szerződtette, haec-ir 
Király Ernőt. 5. Türelmet kérünk, legkézelebb 
ő is fog autogrammot adni. — Concha. 1. Nem. 
2. 31., 3. G.,35 éves. 4. L. 24 éves. 5. Jöjjön e! 
a Színházi Élet boltjába akkor, amikor a jelzett 
művésznő fog autogrammot adni. Hogy mikor 
lesz az az autogramm-délelőtt, még nem tudjuk, 
de annak idején a Színházi Életből értesülni fog. 

„.Artlfex picturae". Határozottan ügyes képre 
vall a rajz, de jósolgatni ebből még nem taná 

E S T L E 
M E I L L E U R 
D E LA F I G U R E 

FŐRAKTAH: 
B O L G Á R J E N Ő 
Koronaherceg-o. 9. 

Bri l l iánst . a r a n y a t , ezüstöt , r ég i ségé t , régi a r a n g -
ezQstpénzt Igen m a g a s á r b a n 

veszek 
tfialssálaHaf 
távolítás, ráncok kisimítása, arceoxSlés és arcmasszázu 
Unyos bérletben. B u d a p e s t . VII., Almásay-a tea t . száii 
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R O Y A L - K A B A R É VII, E rz sébe t -kö rű t 
81. Tel. Józ«. 121-68 

MINDEN ESTE »/8 7 ÓRAKOR 
Szenzációs uj műsor! 

CSIRKE 
Tréfa , I r t a : Mihály IstrAn 

A JÔ8NÔ 
Bohózat, i r t a : P ra l Dezső 

Bolti Hermin és Virágh J enő felléptével 
H O R D Á R I 

Kis komédia. Irta : Mihály István 

HENOIDA és BONCIDA 
BMett , I r ta : KSv&ry Gyula 

TILOS A DOHÁNYZÁS 
Tréfa, irta: Lovászy Károly 

a menyorszAg FELÉ 
Tréfa, i r ta : Gosztonyi Ádám 

A BAJNOK 
Tréfa , i r t a : Garami Árpád 

ZANZI BÁRBAN 
Blflett, i r t a : KSváry Gyula 

Mihály István, Balaaea Koiil, Pártos Jenő , Borosa 
Blemér, Alba Nevin. és Radó István verseit Zerkovltz 
Béla, Pártos Jené . Hnher Sándor és Szlatioay Sándor 
zenéire Solt i He rmin , R a d ó S á n d o r P a p p J á n o s 
Kerény i I rén . Fe lbö Rózsi Zöldi M á r t o n , B a r n a 

Andor és Gombócz Vi lma éneklik. 

[ B R A U N T E S T V É R E K R . - T . 
Budapest. Alapittatott 1839. 

HBsörangn C O G N A C Kyártm&nyai 
mindenál t kapha tók . 

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk 
1920. 8. számában közöljük. 

A megfejtők között a kővetkező dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : Egy szindarab. 
II. d i j : Paulay Erzsi fényképe. 
III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 1920. 4. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: Kacsóh Pongrác, 
Helyesen megfejtették 529. Az I. dijat Kemény 

Ella, Ráday-u. 49. II. dijat Feldmann Zsófi, Ceg-
led, Jászberényi u. 34. a III. dijat Popovits Lásrió, 
I., Fehérvári ut 50. II. em. 2. nyerte el. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 

gyöngyöke t , p l a t i n á t , h a s z n á l t ék -
s z e r e k e t mindenk iné l d r á g á b b a n 

, Király-
tessék 

Briliánsokat 
vesz Székely Emil ékszer f iz le e , 
u t ca 51. T e r é z - t e m p l o m m a l s z é n 

f igye ln i . Te l e fon : József105 85. 

Budapes t , 
s z e m b e n Címre 

Spanyoliárványnál fertőtlenít Ditriehsfein Te,efon: 
József 116—55. se. 

csos. — P. G. M. 1. Képzettség nem kell. 2. 
Természetes, hogy lehet. 3. Nem lehet előre 
meghatározni, hogy mennyi ideig kell készülni, 
az tehetségtől függ. 4. R. 29 éves. — Művészek 
111. 1. Sz. J. Dohány-u. 62. 2. Sz.J. Pozsonyi ul 
4., 3. N. J. Damjanich-u. 41. 4. G. F. Vilmos-
császár-ut 72. 5. M. S. Kecskeméti u. 13. — 
Lenke. „Ki lenne a legszebb moziszinésznő" 
pályázatunkra beküldött fényképét szerkesztő-
ségünkben megkaphatja. — V. M. imádó Royal-
szálló; 23. — Kíváncsi vagyok. 1. Bizonyára föl 
jön tavaszkor Pestre. 2. Az ottani lapokat mosta-
nában nem kapjuk. — Hollandi leány. 1. 31., 
2. 3., kérdéseire nem válaszolhatunk, mert azok 
az illető művészek magánügyei. — Kis versek. 
Szenes Béla irja az „Sz" jelzésű verseket. 

Jó terivér. Kérése jó részben teljesítve lesz. 
— R. Rizsa. 1. Kopenhága a cime. 2. Nőtlen. 
Sz. Mariska. 1. Nem az öregség az oka, (le a 
fiatalabb színészeknek is szóhoz kell jutni, — 
ez szinházpolitika. 2. Még nem küldte be. — 
Tóra. 1. 23. 2. Nemzeti Szinház a cime. 3. 24. — 
L Erzsébet Acsa. 1. Veigelsberg Hugó. 2. gróf 
Teleky Sándorné. 3. Szomaházy István. — H. 
György. 1. A „Modern Színpadon" Nyáray Antal 
énekelte. 2. Nem. — V. Oly. Erzsébet-körut 58. 
— Erzsók. 1. Rudolf-tér 5. 2. Mérleg-u. 2. 3. 5. 
Nincs meg. 4. Aréna-ut 19. Jaques 13. Tessék 
megrendelni a Színházi Élet kiadóhivatalában 
a Fihnmivészeti Évkönyvet, ott részletesen meg 
fogja találni a kivánt adatokat. 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. február 14. 

Nvoxiasott Thália mííintCzet kö- éo könyvnyomda rt-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






