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Az ő művészi igazsága ugy aránylik az élet igaz-
ságához, mint a vers a r e n d e s beszédhez. A művésze-
tében benne van az élet, de mi egy szenvedélyesen érző és 
szárnyaló fantáziájú lélek egyéni világításában látjuk. Az 
ö színészete az élet motívumára szerzett rapszódia. 

Beregit a természet maga is színésznek terem-
tette. Minden testi és lelki adománya, az alakoskodó 
kedve, a gazdag vérmérséklete és a hihetetlen modu-
lációkra alkalmas hangja, ezek mind a komédiás vele-
született kellékei. Ha soha nem mozdul ki Pestről, ha 
soha sem vesz a kezébe könyvet, akkor is nagyszerű 
színész lesz, mint annyi vad zseni a magyar Thália szol-
gálatában. 

Csillogóvá, nemessé, értékessé azonban ő maga 
csiszolta a tehetségét. Ez a ragyogó fantáziájú kulissza: 
herceg rögtön fáradhatatlan diszcipulussá lesz, mihelyt 
szerepet adnak a kezébe. Kutat, tanul, tépelődik, kísér-
letezik, míg végül megtalálja a legjobbat, ami tőle telik. 
Az örökös harc, amit a tehetségével viv: a maga mes-
terségének a komoly megbecsülése. 
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A színésznők és a divat 
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN 

A színésznők nemcsak Thália papnői, 
de a divatéi is s bátran lehet mondani, 
hogy ezt a második papnői hivatást a leg-
többen közülök nagyobb buzgalommal 
teljesitik, mint az elsőt. S ez érthető 
is : a divat valóban nagyon hasonlit 
valami alsórendű valláshoz, amelynek 
esztelen, de szigorú meghódolási kö-
vetelő hittételei vannak s mint ilyen 
közelebb áll az átlag-nők lelkéhez — 
akik Tcözül vplók nagyobbrészt a szí-
nésznők — mint a mégis magasabb 
szellemi fejlettséget megkívánó szín-
művészet. Azok a dogmák, melyeket 
a divat előír, hol így hangzanak : ha-
rangalj, nagy kalap, meztelen nyak, 
hol így : szük szoknya, bő ujjak, redős 
gallér, hol egy-egy kötelező színben, 
vagv akár csak valami különösen el-
helyezett rojtban, vagy egy sajátos 
napernyőnyélben jelentkeznek. S bi-
zony nincs az a katholikus vagy ortho-
dox zsidó, aki a valláselőirta szabályo-

LENKEFFY ICA 
Balatonfüreden 

kat olyan bigottul, olyan gondolkodás 
nélkül követné, mint a legtöbb divatnő 
azokat, ahol szép, hol azonban rut 
öltözködési módokat, amiket a divat 
felvet. Pedig a vakbuzgónak meg van 
az a mentsége, hogy az ő általa kö-
vetett abszurdum néhány ezeréves : 
a divatlény azonban olyan badarságo-
kat vesz át kritika nélkül, amelyek né-
hány hónap alatt jönnek és mennek. 

így van ez legalább normális idők-
ben. Most, hogy öt évig el voltunk 
szakadva Páristól, a divat Rómájától, 
vagy Mekkájától s hogy most is még 
az igazi párisi modellek behozatala túl-
ságosan költséges és nehézkes, itt lehet 
az a korszak, amikor a nők öltözkö-
dése kissé egyénibbé és észszerűbbé vál-
hatik. Szerintem különben is az igazi 
elegáns nő nem a legdivatosabb nő. 
Az igazi elegáns nő bizonyos divat-
ujításókat nem fogad el, ha azt még 
oly tolakodóan reklámozzák s bizonyos 
öltözködési formáktól, amelyeket szép-
nek tart, nem tér el, még ha elavult-
nak jelentik is ki a divat-cikkek. Külön-
ben is nem szabad azt hinni, hogy a 
női öltözködés oly teljesen a divat 
rabja, hogy bizonyos újítások végleges 
állandósulásáról nem lehetne beszélni. 
Hál' Istennek az ész, a célszerűség 
még e téren is hódit. Ennek bizony-
sága a rövid szoknya állandósulása 
Ki ne emlékeznék a hosszú, asz-
faltot vagy utcaporát söprő szok-
nyára, melyet a sárban fel kellett 
emelni s ami a nő egyik kezét állandó 
rabszolgaságra Ítélte. Ez az ostoba és 
rut ruhadarab meghalt, remilhetőleg 
örökre. Én nem akarom feltenni a női 
nemről — pedig sok dőreséget teszek 
fel róla — hogy mégegyszer vissza-
térjen ehhez az inpraktikus és rut vi-
selethez. A hosszú szoknya mellett 
még két szörny-alkotása van a női öl-
tözködésnek : a fűző és a magassarku 
cipő. A fűző, szerencsére szintén hal-
doklik. Aki nő csak teheti, már nem 
viseli. Remélni lehet, hogy az ember; 
faj nemesedésével, főleg a kövér nők 
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ritkulásával a fűző teljesen muzeumi 
jelenséggé fog avulni. Legjobban tartja 
még magát a magassarku cipő. Az 
igazi, elegáns nők ugyan nem viselik, 
de általában még nagyon kedvelt s á 
nők nagy része egészen komolyan 
szépnek tartja. 

S itt jutottam el a színésznők, az 
elegancia papnőinek a szerepéhez! 
Nekik kellene .az öltözködésnek di-
vatfölötti, az egyes divatokat túlélő 
változatait felkarolni s jobb, egészsé-

gesebb s ép ezért esztétikusabb öltöz-
ködésre nevelni a női tömegeket. Ne 
legyenek a színésznők az utcán és tár-
saságban mutatkozó probirmamzellek, 
hanem az öltözködést a divat fölé 
emelő izlésnemesitők. Most, mikor a 
párisi divat r m n d e n legfrissebb rezze-
nésének követése úgyis megvalősitha-
tatlan, különösén időszerű volna ennek 
a szerepnek vállalása. 

Ilosvay Rózsi, "át. Belvárosi Színház művésznője és Leilner Pál zeneszerző, 
az elmúlt héten tartották esküvőjüket 
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Huszár Károly — 
— A miniszterelnök és Pufi 

Magyarország fővárosának két köz-
ismert Huszár Károly nevü lakosa van. 

Az egyik népszerű politikus és Ma-
gyarország miniszterelnöke, aki nagy 
erőfeszítéseket tesz, hogy a magyar-
ság sorsa a lehető legrövidebb idő 
alatt nyugodtá váljon. 

A másik szintén dolgos ember és a 
magyarságért, a magyarság gondtala-
nitásáért dolgozik és hogy " ez neki 
milyen fényesen sikerül, arra mindenki 
tanú, aki csak egyszer élvezhette pá-
ratlan művészetét. 

A miniszterelnök Budán lakik a Fe-
hérvári-uton, egyszerű dolgos ember, 
nagyszerű munkabírással és erős ener-
giával, kinek a karaktere a fizikumán 
is visszatükröződik, nyugodt, energikus, 
egyszerű külső és ha a magyar poli-

Huszár Károlyról 
nyilatkoznak egymásról — 
tikusról személyi lapot kellene kitöl-
tenünk, nagyon meg volnánk akadva 
Huszár Károly különös ismertető je-
lével. 

A szinész a Király-utcában lakik, 
fenn egészen az ötödik emeleten, ami 
felvonó-defektuskor igen nagy ne-
hézségeket okozhat hősünknek, lévén 
hires arról, hogy alakja rendkívül sokat 
nyom a latban. 

Alkalmunk volt a miniszterelnök úr-
ral beszélni. A képviselőház folyosó-
ján pillantottuk meg fáradhatatlan alak-
ját és páratlan vakmerőséggel színházi 
dolgokról interjuvoltuk meg. Mikor 
pár szóval kifejezést adott érdekes né-
zetének, kikértük véleményét közked-
velt szinész-alterégójáról is. Akkor azt 
mondotta, hogy Huszárt ő személye-
sen is jól ismeri és mint eredeti ős-
humoru szinészegyéniséget nagyon sze-
reti. A nyugodalmas jó időkben sokat 

iMárkus László díszletterve a .Cigánvgrófné' I. és III. felvonásara, 
(Márkus László rajza a „Színházi Élet* számára) 
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megkacagtatta őt is. A legkellemeseb-
ben emlékezik vissza rá. 

Elhatároztuk ekkor, hogy Pufit is 
meginterjúvoljuk, hogy mi a vélemé-
nye a miniszterelnök ur személyéről és 
politikájáról. Felkerestük tehát lakásán. 
Hosszas csengetésünkre Pufi jött ajtót 
nyitni, nyakában a jellemző szalvétávaí. 

Mikor meghallotta, hogy interjúról 
van szó, kétségbeesve sopánkodott, 
hogy már két óra van és még jól se 
lakott, pedig háromra már kimaszki-
rozva a színpadon kell lennie. De jöj-
jön és egyen velem, szólt s ez-
zel betuszkolt a szobába. Egy ké-
nyelmes borfoteullbe ültetett és me-
sélni kezdett. Én jól ismerem a mi-
niszterelnököt, mondotta. Az Otthon-
ban a legsötétebb kommün alatt, fej-
tegette nékem órák hosszát, a maga 
liberális és reformista programmját. A 
kommün alatt különben egy igen ér-
dekes kis kaland tette emlékezetessé 
számunkra névrokonságunkat. Egyszer 
ugyanis én mint „megrögzött sötétben 
bujkáló rémhirterjesztő" egy ellenfor-
radalmi kijelentéssel állítottam be az 
Otthonba. 

Persze az ilyesmi akkor hamarosan 
elterjedt és az is, hogy ki mondta. Ezt 
a kijelentést azután mindenki a másik 
Huszár Károlynak tulajdonította, mint 
régi és exponált néppárti politikusnak. 
Akkor ezért le akarták tartóztatni, mire 
kiderült, hogy én mondtam, mindenki 
nevetett. 

Akkoriban emlékszem, folyton azt 
mondogatta, hogy milyen kár, hogy már 
a Károlyi-forradalom előtt nem tudta 

HUSZÁR KÁROLY 
miniszterelnök autogrammja 

megvalósítani programmját, akkor sok 
bajt elkerülhettünk volna. Amiben én 
teljesen igazat adtam és adok neki. 
Különben nagyon becsülöm rendkívüli 
teljesítményéért, amivel Magyarország 
jobb sorsáért küzd. Nagyon kényel-
mesen érzem magam ebben a név-
rokonságban. Amióta a névrokonom 
ilyen karriert csinált, nekem is jobban 
megy a sorom. Ha telefonon beszélek 
és bemondom, „hogy itt Huszár Károly 
beszél", mindenki kegyelmes uramoz és 
minden ugy megy, mint a karikacsapás, 
így legutóbb a holland követséggel 
volt dolgom és ott is kegyelmes uri 
elbánásban részesítettek. Persze én csak 
akkor mondom meg, hogy a színész 
Huszár beszél, amikor már ügyem«t 
elintézték. 

Van két gyönyörű vadászkutyám, 
talán a legértékesebb kutyák Pesten. 
Az egyik kutyát múltkor elfogta a sin-
tér. A feleségem kétségbe volt esve. 
Majd fogta magát és elment a kutyáért 
és nagy hangon kijelentette, hogy ó 
Huszár Károlyné. Erre azt mondták, 
könnyű azt mondani, azt igazolni is 
kell. A feleségem erre igazolta, hogy ő 
Huszár Károlyné és a kutyát nagy 
diadallal hazahozta. írja meg, hogy én 
nagyon örvendek, hogy az én név-
rokonom ilyen népszerű és én is él-
vezhetem ennek a nagy népszerűség-
nek az elejtett morzsáit. Tudja, annyit 
kegyelmes uramoznak az utóbbi időben, 
hogy már szinte rosszul esik, ha azt 
mondja valaki nekem, hogy Huszár ur. 

Baán Endre 

színész autogrammja 
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Csiky Gergely és Tóth Kálmán 
- A 

Bátran irbattuk volna, hogy 
legközelebbi „újdonságai". Majd meg lesznek 
lepetve, milyen uj és modern a Cifra nyomo-
rúság, milyen üde A király házasodik ; minden-
kit meg fog lepni, milyen aktuális Csiky Ger-
gely, és mennyire modern maradt Tóth Kál-
mán. Vagy tán nem is lesznek meglepetve az 
emberek, talán tudja is a közönség, hogy 
igazi premiere-hangulatban jelenhetik meg 
majd a Vigszinházban, amikor szinrekerül a 
Cifra nyomorúság. Erre vall az az ostrom, 
amely máris megindult a pénztár ellen, az a 
fellebbezés az igazgatósághoz, a gonosz pénz-
tárossal szemben, aki nem ismer protekciót, 
és nem fogad el előjegyzést és erre vall az a 
szüntelen kérdezősködés, hogy lesz-e főpróba. 

Csorna Bálintot Hegedűs Gyula fogja ját-
szani, a magyar vigjátékirodalom egyik leg-
hálásabb szerepét. Talán nem is való róla, 
mint „szerepről" beszélni. Csiky legsikerültebb 
emberrajza ez az alakja, amely régen vár arra* 
hogy oly kaliberű művész tolmácsolja, mint 
amilyen Hegedűs Gyula. A drámai női fősze-
repet Góthné Kertész Ella, a legmodernebb 

Vígszínház legközelebbi darabjai — 
a Vígszínház szinésznő tanulja olyan szeretettel, oly gon-

dossággal és várakozással, hogy nincs ez a 
Bernstein-darab, amely inkább lenne „szíbéhez" 
nőve. A másik női főszerepet Makay Margit 
játssza. A Féltékenységben láttuk együtt ezt 
a két művésznőt és gyönyörűség lesz most az 
a rvagy jelenet, amelyben egymással szembe 
kerülnek. Hiszen időközben Makay Margit a 
Legszebb kaland hősnőjét kreálta, és ugyancsak 
hatalmasan megnőtt. 

Haiaszthy Hermin játssza Mézesnét és két-
ségtelen, hogy nem lesz szavap amelyet meg 
ne kacagnának. " 

És azt venni, hogy Fenyvesi Emil Szerémy 
Zoltán, Tanay Frigyes, Kertész Dezső, Lukács 
Pál és.a Vigszinház megannyi kitűnő művésze 
és kitűnő művésznője vetélkedik majd azért, 
hogy a Cifra nyomorúság előadása közben 
senkisem gondoljon reprizre, hanem igazi 
premiere hangulat legyen úrrá mindenkin. 
Dicsőség azok emlékének, akik annakidején a 
főszerepeket játszották és közben elköltöztek ; 
köztük Ujházy, Vizváry, Vizváryné, de a jelen-
nek és a jövőnek élünk és meg íogjuk látni» 

Márkus Lá-zló díszletterve a „Cigánygrófné" második felvonására 
Márkus László rajza a „Színházi Étet' számára) 
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- °gy Csiky Gergely mennyire a jelené és a 

jövőé. 
Szilágyi Vilmos vezetése mellett folynak az 

előkészületek arra a „bemutatóra", amely nagy-
szerű estéje lesi «.„Vígszínháznak. 

És nagyszerű művészi produkciónak ígérke-
zik A király házasodik, Tóth Kálmán vígjáté-
kának előadása is. A népszerű klasszikus elő-
adások sorozatába illesztették be, amelyet a 
Csalódásokkal oly szerencsésén megkezdték. Aki 
ezt a vígjátékot olvassa, ugyancsak sajnálhatja 
irodalmunk érdekében, hogy Tóth Kálmánnak 
nem adatott a történelmi színdarabok hatalma-
sabb művelése. — Valóban' csupa üdeség 
és kedvesség Lajos király és a banilla sze-
relme,. csupa derű és jóleső humor az idegen 
követek cselszövevénye, csupa izzó hazaszere-
t e t lelkes igazság, ami politikai vonatkozás 
nyilatkozik meg ebben a klasszikus színdarabban. 

Kitűnő szereposztásban érvényesitik majd 
A király házasodik szépségeit és Bárdy Ödön 
rendezőnek lesz rá gondja, hogy a külsőségek 
is méltóak legyenek a Vígszínházhoz. 

Kabos Ede szerkesztő, Roboz Imre, 
a Projectograph r.-t. igazgatója, 
R. Lenkeffy Ica és édesanyja 

Balatonfüreden 

Fedák Sári ruhái a 
„Cigánygrófné előadásain 

7. felvonás. Fehér liberty strand-
ruha, a kabát testhez álló rokokoszerü 
három fodorral és nagy pierrot-gallér-
ral tüllből és csipkéből, a mellény és 
szoknya igazcsipkéből és mousline de 
soi-ból, úgyszintén az ujjak is. Fehér 
liberty kalap nagy strucctollakkal ; er-
nyő igazcsipkéből és tüllből, virágok-
kal. diszitve. Fehér cipő feketével di-
szitve. Retikül mousline-ből és virágok-
ból. Kis japán pincsikutya. Vörös paróka. 

I. felvonás finálé, Estélyi ruha. A 
derék felsőrésze és a szoknya eper-
szinü crep de chine, ugyanolyan szinü 
kövekkel diszitve, nagy raffolt tunika 
eperszinü brochéból, mely hatalmas 
uszályban végződik. A derékbői kiug-
rik hat eperszinü pleureuse strassal 
kirakva ; vállon nagy tülldisz, mely 
nagy kendőt képez, ugy, hogy a mű-
vésznőt egészen beburkolja. Rózsa-
színű paróka, a fejdisz ugyanolyan 
szinü kövekből lógókkal, melyek a ru-
hát tartják ; nagy rózsaszínű strucctoll-
legyező. Rózsaszínű harisnya és cipő. 

II. felvonás. Fekete és sárga, arany 
gase de soi nagy estélyi toilette, egé-
szen szűk és két nagy uszályban vég-
ződik és fekete gyöngydisszel tartva ; 
hátul derékig kivágva, ahol a kivágás 
végződik, nagy fantaisie virág, narancs-
színű. Fehér paróka, gyémánt fejdisz 
sárga és fekete paradicsomtollakkal 
diszitve, gyémánt legyező, mely külön 
szenzáció, fekete strucctollakkal. Fe-
kete hálóharisnya arany gyöngyökkel, 
fekete cipő selyemből — Ezt a ruhát 
a színpadon leveti és tovább játszik 
egy fekete csipkéből és crep de chine-
ből készült dessou-ban, ehhez van egy 
bien natier mousline pongyola. 

III. felvonás. Autodress, fehér posztó-
ruha, a szoknya kétoldalt felvágva és 
tigrisfarkokkal összefogva, ezen átlát-
szik a barna harisnya és cipő, mely 
szintén szőrmével van diszitve. 

Tigrisbőr autóköpenyeg, barna ró-
kákkal. Nagy barna bőrkeztyük. Fehér 
posztósapka, óriási kék csipkefátyollal. 

Közli : Czettel László. 
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Recept, kétoldali boldogtalanság ellen, 
három adagban, naponta három evő-
kanál [ Csak belsőleg f Használat előtt 
a magyar középosztály lelkiismerete 
tespedéséből felrázandó. Irta: Pép Ernő. 

Első adag 
(Szin : vidéki város kávéháza, a hozzá-

való legelővel, dűlővel és környékkel, 
madártávlatból, légvonalban.) 

Főbérlő. (Az egyik sarokban.) Mer 
én azt mondom az uraknak, hogy : csak 
csak. (Fölveszi pirosra.) 

Állatorvos. (A másik sarokban.) Hiszen 
ha azt lehetne, kérem, minden egészen 
másképpen menne. De a dolog ugy 
kezdődött, hogy . . . 

Gépészmérnök. (A harmadik sarok-
ban.) . . . hogy aszongya : akkor adjon 
egy szakaszjegyet ! Hahaha f Egy sza-
kaszjegyet ! Hehehe í (Nagy nevetés.) 

Járásmester. (A negyedik sarokban.) 
Meg is mondom, mi volt az oka a 
dolognak. A dolognak az volt az oka .. . 
(Folytatja.) 

Kisgazda. (Középen.) Mondok egy jó 
viccet, tessen már meghallgatni, főer-
dész ur. Hát az ugy volt, hogy az egy-
szeri ember 

Kengyelfutó. (Az ut végén.) Passz. 
(Bevág ötre.) 

, Feketerigó. (A levegőben.) Pitypalaty. 
Csapos. (A pincéből.) Mátéi Mátéi 

Hozza már kend azt a lopótököt, mert 
kifolyik itt az egész mindenség . . . 
(Betartja az ujjával.) 

Papos. (A padláson.) Ej, de fájn 
levegő van odakint í (Kidugja fejét a 
szelelőlyukon.) 

Napos. (A mángorló mellett.) Ezt a 
biciklit is ki kellene már javítani. 
(Nézegeti.) 

Fü. (Az udvaron.) Srccc . . . ccc . . . 
(Hallani, ahogy nő.) 

Fa. Tytytyty . . .(Szivárog.) 
Patikussegéd. (A fűhöz szalad.) Aláz-

szolgája . . . kérem, a boldogság . . 
Fü (Mérgesen.) Nem látja, hogy 

növök? Ilyenkor zavar? 
Patikussegéd. (A fához szalad.) Jó 

napot, Kovács ur . . . én kérem, a bol-
dogságot . . . 

Fa. (Ráförmed.) Mondja, öcsémuram, 
merre van ;tt a kijárat? 

Oldalági rokon. (A kazán tetején.) 
Krucináci í Be kellene varrni az olaj 
közé í (Lesrófolja.) 

Karmester. (A Simplon-alagut fölött.) 
Hü ! Majd elfelejtettem átvenni a kamás-
nit í (Felpattan a repülőgépre.) 

Szu. (A szemöídökfában.) Hogy kerü-
lök én ide, a cselekmény központ-
jába ? 

Közönség. (A nézőtéren.) Nekem azt 
mondták, hogy fél hétkor kezdődik és 
már negyed nyolc 

Függöny. Itt vagyok már, szerkesz-
tram 1 (Lemegy.) 

Második adag 
(Szin : egy tégely kremzerweisz.) 
Patikussegéd. (Kopog ) » 
Patikusné. Lehet. 
Segéd. (Bejön.) Bocsánatot kérek, ide 

küldtek, hogy itt ki lehet fejezni. 
Patikusné. Mit? 
Segéd. Azt, hogy b . . . b . . . b . . . 
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Patikusné. Na mondja mér. Egyedül 
vagyunk, lehet fejezni, direkt itt van rá 
idő és hely. 

Segéd. Mindjárt kezdem. Tessék egy 
kicsit várni. B . . . B . . . B . . . Bo . . . 
Bo . . . Bo . . . 

Patikusné. (Sürgetve:) Na . . . Na . . . 
Nyomja már ki . . . 

Segéd. Bo . . . bo . . . bo . . . 
Patikusné. Várjon, majd segitek. 

Kezdje el mégegyszer. 
Segéd. Igen, m®st ki fogom fejezni, 

ki fogom mondani, ki fogom lélegzeni, 
kifogom lelkendezni, langallani, ki fogom 
andalgani, gangallani, lelleleni, jaj iste-
nem, stnm, stnm, sss . . . Ha igy teszek 
sss . . . akkor talán kijön . . . vagy ha 
igy teszek csrrrr . . . vagy ha igy teszek 
prtty í prtty í akkor talán kiprttyen, 
kiccsrrren, kibbökken . . . mert én nem 
tudom, ha ki akarom mondani, mindig 
ugy érzem, hogy igy kellene tenni : 
blotyí bloty ! (Hegedül.) 

Patikusné. No próbálja, majd segitek I 
Bo . . . bo . . . bo . . . 

Segéd. Bol . . . bol . . . bol . . . 
Patikusné. (Örömmel.) Na f Na I Bold.. 

bold . . . Mindjárt kint vanl 
Segéd. Várjon . . . nyissa ki a zon-

gorát, ráülök, akkor talán könnyebben 
megy . . . (Felmászik az orgonasipra, 
belefúj) Bő . . . bó . . . (Lejön.) Nem 
jól megy í Oltsa el a holdat, akkor 
talán . . . (Eloltja.) Bol . . . bol . . . böl . 
böl . . . bül . . . bül . . . Nem tudom . . . 
Várjon, megpróbálom másképp . . . 
(Kirántja a revolverét a levegőbe lő.) 
Brrr . . . brrr . . . 

Patikusné. Bl . . . bl . . . 
Segéd. (Szemérmesen.) Bd , , . Bd . . 

Bd . . . 
Patikusné. (Hirtelen.) Boldogság! 
Segéd. (Kiegyenesedik, sápadtan.) 

Hogyan merészel a jelenlétemben, csak 
ugy, nyilt színpadon ilyen trágár szót 
egyszerre kimondani í En tisztességes 
költő vagyok. Vége köztünk mindennek f 

Patikusné. (El.) 
Segéd. (Ráborul a csellóra.) Élet . . 

É l e t . . . É . . . ér. . . é . . . 
Közönség. Ná, már félkilenc . . . mikor 

kezdik már. 
(Függöny.) 

Harmadik adag. 
(Padlásszoba, rendkívüli kényelem-

mel berendezve.) 
Segéd. (Ül egy tál serpenyős rosté-

lyos előtt, uborkával, könnyei a tálba 
csorognak, énekelve eszik.) Micsoda 
madár . . . micsoda madár . . . 

Szférák zenéje. (Halkan.) Szegény .'.. 
szegény segéd . . . 

Segéd. (Feláll. Maga elé mered. 
Tompán.) Ugy jóllaktam, mint egy ház. 
(Mélyet sóhajt.) Élet. Élet. É . . . é . . . 
é . . . Rostélyos. R . . . R . . , 

Szférák zénéje. Jóllakott. Irtóztató, 
irtóztató. 

Panni. (Tüzrőlpattant menyecske, 
beperdül.) Itt vagyok, ifijur.. 

Segéd. (Maga elé.) Élet. Élet f (Maga 
elé meredve átölelj Pannit.) 

Panni. Jaj . . . összetöri a csontomat.. . 
várjon legalább, mig . . . 

Segéd. (Nem felel, zokog.) 
(Teljes sötétség. Szünet.) 

Menyei kar. (Zokogva.) Szegény . . . 
szegény patikussegéd . . . Irtóztató . , . 
Irtóztató . . . 

Szférák zenéje. Mégis borzasztó, hogy 
nincs a földön boldogság, kellene már 
ez ellen csinálni valamit. 

Menyei kar. Ja, ja. Pizony, pizony. 
Na szervusz, én megyek aludni. 

Szférák zenéje. Én is. Pá. 
Közönség. Aha. Ugylátszik kezdik 

már. Mégis csak kivártam. 
Függöny. 
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Baumann Károly 
irta : TARJÁN VILMOS 

Hálátlanok és könnyen félejtők már az el-
merült nevek közé iktattuk Baumann Károlyt. 
Pedig e német név viselője többet tett Pest 
magyarosításáért, mint bárki előtte. Tudni kell, 
'hogy a nyolcvanas-kilencvenes években az 
orfeumokból, zengerájokból úgyszólván szám-
űzve Volt a mag-yar kupié. A" zengerájokban 
elvétve' énekeltek ugyan magyarul, de azokkal 
» förtelmes magyarságú, Ízléstelen dalokkal 
csak ártottak. ízelítőül adok belőlük néhány 
szemelvényt. Az „Ach lieber S^hafner" dalla-
mára ezt gajdolták : 

Oh jó kalauz ur, 
Mit tett Ön én velem ? 
A-a-a célom volt Szeged 
S Ön hozott Debrecen. 

Vagy például : 
En ezt iszok,- én azt eszek 
Mert én a Cliquot szerette-e 

Ez se volt utolsó dolog : 
Ez volt mádám szanzsén 
Oly jó volt ránézni. 
Egy nap az ő kis Ősbudavárában 
Ah milyen isteni. 

A pécsi „Pannonia-Szinpad" társulata 
I. Sándorffy Manci, 2. Walter Giza, 3. U. Földes Elza, 4. Csatay 
Sári, 5. Donáth Aranka. 6 K. Pintér Irma, 7. Márkus József, 
8—9. Frimmel fivérek, 10. Csemits Elemér), 11. Sándor Károly 
igazgató), 12. A kis Zoli, 13. Rónai Imre (művészeti igazgató), 
14. Tihanyi Béla (igazgató), 15. Dőmel László (titkár), 16. Gömörí 
Sánoor, 17. Thuarcz, 18. Fred Folkmann, 19. Újvári Ferenc rendező 

Gyönyörködjenek a következő refrairvben : 

No Iám, mér is kérem látják, 
látják, látják, látják, 

Hogy ezek, automaták, 
maták, maták, maták 

Egy csöppet sem ostobák, 
tobák, tobák, tobák. 

Sót inkább diplomaták, 
maták, maták, maták. 

Artisták és orfeumigazgatók közö tt az volt 
a közhit, hogy a magyar nyelv nem alkalmas 
kuplék szövegezésére. Baumann egyedül vallott 
ellenkező véleményt. Szenvedélyesen keresett 
szövegírókat. Az ismertebb fiatal költők nem 
vállalkoztak, mert idegenkedtek a zengerájok 
lebujszerüségétől, Baumann ismeretlenek után 
kutatott. Megszületett eztán az első magyar-
nak nevezhető kupié, amelynek ez volt a cime : 
Csupa ő. Később jött „A tekintetes ur", amely-
nek már óriási kotta-sikere volt. Ezt követte : 

Kató szivem szép Katája. 
A magyar kupié végül jogot kapott a brettlin 

s később a magyar kupié megizmosodásáért 
vivott harcban, erős segítője 
akadt Baumannak Gyárfás De-
zső személyében. 

Baumann 1885-ben kezdte a 
tréfacsinálást a Király-utcai 
„Kék macská"-ban. Napi egy 
forint volt a gázsija. Később a 
Folies Caprice-hoz szerződött, 
utolsó stációja pedig a Fővájosi 
Orfeum volt. 

Baumann egyik legnépsze-
rűbb színésze volt Pestnek. 
Közkedveltsége vetekedett Új-
háziéval. Annyira divatban volt, 
hogy ételeket, italokat nevez-
tek el róla. Volt például Bau-
mann-Brandy. A közönséges 
szilvóriumot nevezték igy, mert 
ez volt a kiváló komikus ked-
venc itala. 

Percekig tapsolták szólóit. 
Talán rendkívüli sikerének kö-I 
szönhette, hogy a legünnepel-
tebb párisi chansonette, a hires 
Fougère pesti vendégszerepléee-
sekor szerelemre lobbant. A sze-
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szélyes, rekedtes hangú énekesnő meg akarta 
szöktetni a kedves Karcsit, de ő nem tudta 
elhagyni kerületét, a Terézvárost. 

Baumann Károly, a magyar kupié zászló-
bontója, szombaton ünnepelte a Fővárosi 
Orfeumban harminczéves szinész-jubileumát. 
Fellépett : Köváry Gyula, Papp Jancsi, Palásthy 
Irén, Sziklai Jenő, Z. Molnár László, Kökény 
Ilona, Rózsahegyi Kálmán, Huszár Károly, 
Hunyadi Emil, Boross Géza, Péchy Erzsi, 
Galetta Ferencz, Magaziner Erzsi, Magyari 
Lajos, Mezei Ilonka és Baumann Károly, aki 
legjobb szerepét : Z.a,oa/-cigányt játszotta. Külön 
szenzáció volt A műbetyár cimü darabban 
Rätkai Márton, Rott Sándor, Steinhardt Géza, 
Gyárfás Dezső, Huszár Károly megjelenése. Az 
öt legkiválóbb magyar komikus a kórust fújta 
Harsogó derültség fogadta őket megjelené-
sükkor. 

Baumannt, aki harmincéves jubileumán ép 
olyan üditő és szivderitő volt, mint fiatal koré-
ban, lelkesen, tombolva ünnepelték. 

A Színházi Élet 
autógramm -délelőttjeinek 
sorozatát, mellyel már eddig i^ tek in-
télyes összeget juttatott a szinészszö-
vetségnek, most vasárnap délelőtt, már-
cius 14-én is folytatja. Ekkor adnak 
autogrammot a Belvárosi Szinház tagjai, 
a „Patika" főszereplői, Simonyi Mária, 
Gellért Lajos és Petheö Attila. 

fíutogramm-csere 
Cserélnék, flutogramm-gyüjtökhöz 
fordulok ezért, 
egy Plautus-autogrammot adok 
egy Euripidesért. 

(sz.) 

Geiringer, a Fővárosi Orfeum titkára, Czobor Ernő, Gyárfás, Hunyadi, Márkus katmester, Kökény 
Hona, Boross, Mezey Ilonka, Gatetta, Magiziner Erzsi, Rátkai, Rózsahegyi, Huszár, Sziklay, Köváry, 
Erdélyi-Patat, Palásthy Irén, Pártos, Z. Molnár, Hunyadi, Magyari, Steinhardt, Rott, Ferenczy Károly 

Baumann Károly tiszteletére a Fővárosi Orfeumban rendezett jubiláris előadás közreműködői 
(Papp felv.) 
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Az elitélt 
Upton Sinclair hires elbeszélése, Az elitélt 

szinte kikívánkozik az élettelen könyv lapjaiból 
a színpadra. Oly drámai erő van benne és az 
összeütközések oly plasztikusan domborodnak 
ki a mesében, hogy az izgalmas és érdeklő-
désünket mindvégig lebilincselő történetnek 
színpadon való megjelenítése a leghálásabb 
feladatok közé tartozik. Az Intim Kabaié uj 
műsorában ott találjuk Az elitéltet dramolett 
formájában és ez érdekes és kétségtelenül 
művészi vállalkozáshoz még az a külön szen-
záció is járul, hogy Beregi Oszkár játssza egyik 
főszerepét, alkalmat nyújtva neki arra, hogy 
művészetének egész skáláját ragyogtassa benne. 

Eustach amerikai gazdag ügyvéd villájában 
vagyunk. Késő este van, még senki sincs otthon. 
Nyílik az ajtó és két fáradt, kimerült ember 
támolyog be az ajtón. Rabruha van rajtuk, 
most szöktek meg a közeli fegyházból és az 
elhagyottnak hitt villában keresnek menedéket 
üldözőik elől. Még alig tértek magukhoz, 
amikor víg társaság érkezik a villába. 

Adél, az ügyvéd laánya, Mary, a milliomos 

gyáros leánya és három fiatalember, köztük 
Atherthon, aki nagyon szerelmes a szép Adélba, 
de reménytelenül, mert az ügyvéd leánya 
Pennyman dúsgazdag feltaláló menyasszonya. 
Autókirándulásról érkeztek és éppen arról 
beszélnek,, amit útközben hallottak, hogy a 
Sing-Sing fegyházból két veszedelmes rab 
megszökött. A társaságból két fiatalember csak-
hamar eltávozik és a színpadon hárman marad-
nak. E pillanatban előlép rejtekhelyéből akétrab. 

— Fel a kezekkel ! — mondja a fiatalabbik, 
akit Carbodinak hívnak. Senki ne mozduljon, 
mert lelövöm. 

A két nő és a fiatalember halálra dermed-
ten állnak helyükön. A szökevény rabok pedig 
nyugodtan leülnek és Carbodi elmondja az 
•idegen társaságnak bűnbeesésének és szöké-
sének történetét. Már az első szavánál fel-
tűnik Adélnek, hogy akit a rabiuha takar, 
művelt, intelligens ember, félelme lassanként 
elmúlik és meleg rokonszenvvel kiséri az el-
beszélést, amely éppoly izgalmas és ideg-
feszítő, mint a történetnek egész beállítása. 

Az egyetemet nagyszerű si-
kerrel elvégezte és az elek-
trotechnikai pályára lépett. 
Éjjel-nappal dolgozott egy 
korszakalkotó találmányon, 
eküzdött minden akadályt : 

végre sikerült. Diadalmasan, 
reményekkel telten rohant 
el vele a dúsgazdag Penny-
manhez, aki kétezer dol-
lárért megvette a találmányt. 
Kétezer dollárért, amikor ő 
milliókról ábrándozott éa 
amik<* egész életét annak 
akarta szentelni, hogy talál-
mányét tökéletesítse. Lesujt-

> va hagyta ott a milliomos 
^uzsorást, felkereste Eustach 

ügyvédet, de ez is megcsalta, 
kifosztotta. 

— Az Ön vőlegénye és az 
Ön atyja tettek engem tönk-
re, — mondja a rab Adél 
feté fordulva. 

A 'kétezer dolláros csek-
ket Carbodi meghamisította 
és amikor húszezer dollárral 
a zsebében elment a gyár-
ba, hogy gépeket vásá-

OTVOS GITTA, 
Városi Színház művésznője, ki most épült fel betegségéből s 

legközelebb már föllép Az ezüst sirály »Xénia* szerepében 



SZÍNHÁZI ËLET 13 

roljon találmánya tökéletesítéséhez, letartóz-
tatták. Nyolc évre Ítélték. Két évet töltött a 
börtönben, mely rettenetes két évnek szenve-
déseit drámai színekkel ecseteli elbeszélésében. 
Adél most mar csaknem rajongó odaadással 
figyeli Carbodi szavait. De a rab elhallgat, 
nincs több mondanivalója. És megszólal Bili, 
a másik rab, aki elmondja, hogyan lett gyil-
kossá és hogyan teltek el végtelen évei a 
Sung-Sungben. 

Most egyszerre zaj hallatszik, nyílik az ajtó : 
itt vannak a csendőrök. A rabok szökni akar-
nak, mire a csendőrök lőnek. Bili halálosan 
megsebesül, Carbodinak csak a karját éri a 
golyó. Mialatt a haldokló Bilit elviszik, Adél 
Carbodit elbujtatja a szobájában. Most követ-
kezik a dramolett legizgalmasabb és egyben 
l e g m e g h a t ó b b jelenete. Adél jóvá akarja tenni, 
amit az apja és a vőlegénye Carbodi ellen 
elkövettek, meg akarja menteni őt, vele akar 
maradrti, a felesége akar lenni. Carbodi tilta-
kozik, neki nem kell a leány segítsége, később 
azonban hidegségét felolvasztja Adél gyön-
gédsége és forró vallomása. Már-már bele-
egyezik, hogy elszöknek együtt messzire, uj 
életet kezdeni, dolgozni, boldognak lenni. Ekkor 
azonban Atherthon visszahozza a csendőröket. 
Carbodi zsebébe n'yul, odaadja Adélnak talál-
mányának íleirását, rajzait, 
ahogyan a börtönben t ö k é -

letesítette. 
— Ez mér nem az enyém,, 

hanem az emberiségé — 
mondja és bucsut vesz a 
leánytól. Adél meglógja a 
rab kezét, homlokát csókra 
nyújtja és igy szól. 

— Én várok magára. Meg 
fogom menteni. 

Carbodit pedig elviszik a 
csendőrök. 

Erőben, színekben egyfor-
mán gazdag és megkapóan 
emberi az Intim Kabarénak 
ez az érdekes újdonsága, 
amelyet Káldor György Ist-
ván sok színpadi készséggel 
alkalmazott színre. Az elő-
adás érdekességét csak fo-
kozni fogja, hogy a kabaré 
Carbodi szerepére Beregi 
Oszkárt. Adél szerepére pe-
dig Szilágyi Rózsit szerződ-

tette vendégül. A két művész alakitása oly pro-
dukció lesz, amelyről sokat fognak beszélni. Igen 
hálás szerephez jutnak még a darabban Doktor 
János, Asztalos Mária, Endrey és Cseh Iván. 

Váradi Ily, 7. Forrai Rózsi, Törzs Jenő a Szinhúzi Élet boltja előtt 
az .Autogramm-délelöH után; f (Papp felv. 

Patika 
— Szép Ernőnek — 

Árva legény a nagyváros porát 
Itt hagyja könnyen, könnytelen szemekkel, 
Csodákat élni s csókok mámorát, 
Nagy útra -kél a vándor fellegekkel 

Árva legény, sorsunk vitéze Te, 
Verekszel verten, harcolsz holtra válvaf 
Zengő szived eget idézne le 
S ezer virágod fullad szürke sárba . . . 

( Valaki néz az állmainkba itt, 
Valaki les a szemünk ablakán át, 
Valaki tudja vágyunk hangjait 
S papírra lopja ifjúságok átkát. . .) 

Árva legény játszik a hangszeren, 
Finom szava az esti ködbe tompul, 
Kopott leány, rossz, hazug szerelem 
S minden remény a végtelenbe kondul. 

TÖRÖK REZSŐ 
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INTIM PISTA, hogy kiket látott kedden 
este Beöthy László magánál vendégül? 

— Igen - Ott voltak a vezérigazgató 
összes jó emberei, barátai. Ez volt ugyanis 
az az estély, melyet Beöthy, minden sze-
zonban megszokott tartani s melyen csak 
legbizalmasabbjai vesznek részt és amely 
éppen ezért kitűnően szokott sikerülni. 
Most is a vendégek a késő éjjeli órákiga 
legkitűnőbb Hangulatban maradtak együtt. 

— No árulja el kik voltak jelen. 
— Szívesen. Az estélyen ott voltak : 

Dr. Bárdos Artúr. Bódy Tivadar polgár-
mester és neje. Drasche-Lázár Alfréd. 
Fedák Sári, Huszár Károly miniszterelnök. 
Hegedűs Gyula, Incze Sándor, Br. Kohner 
Willy, Kacsóh Pongrác, László Ferenc, 
Lányi Ernő, Lázár Ödön és neje, Mester 
Sándor, Molnár Ferenc, Márkus Jenő, 
dr. Marton Sándor, dr. Márton Miksa és 
neje, Makay Margit, Neumann Miksa és 
neje, Petrovics Elek, Péchy Erzsi, Pál 
Henrik, Rózsahegyi Kálmán, Rátkai Már-
ton, Rákosi Szidi. Strasser Imre. Stoll 
Károly, Szirmvi Imre, Szirmai Albert, 
Seomory Emil, Törzs Jenő, Váradi Aranka, 
Vágó építész és neje, Vineze Zsigmond. 

— Köszönöm. Ha már olyan kedves 
most már arra kérem árulja el azt is, 
hogy miképen döntött a választott bíróság 
Péchy Erzsi szerződési bonyodalmainak 
ügyében ? 

— A választott bíróság átvizsgálta Péchy 
Erzsi összes szerződéseit és ennek alap-
ján ugy Ítélkezett, hogy a művésznő Beöthy 
Láazlóval kötött szerződését köteles be-
tartani. Jövő ősztől kezdve tehát Péchy 
Erzsi a Beöthy-szinházak tagja lesz. Mikor 
a bíróság irásba foglalt ítéletét felolvasta. 

Péchy Erzsi, akit csak tanuképen hall-
gattak ki, odasietett és alá akarta irni. 
„Ohó, művésznő — tiltakozott nevetve a 
bíróság egyik tagja, — ezt nem kell alá-
írnia. Úgyis a kelleténél többet irt már 
alá !' 

— Mi lesz a legközelebbi irodalmi szen-
záció ? 

— Egy színész regénye. Törzs Jenő 
regényt irt rA fekete futár" címmel és 
húsvétra már nyomtatásban megjelenik 
a hallatlanul érdekes könyv. 

— Hát „A lli-es" nagyszerű szerzője, 
Heltai Jenő nem ir semmit ? Nem tud 
róla valami ujat? 

— Irodalmi tervet rem. de egy kedves 
történetet tudok róla. A napokban az 
Athenaeumhoz menet a Rákóczi-ut sarkán 
leszállt a villamosról. A zsúfolt kocsiban 
kissé nehezen ment ez a müvelet és a 
perronon álló utasok némelyike méltat-
lankodó célzást is tett Heltai testi ter-
jedelmére. „Ejnye, ejnye ! — mondta az 
egyik, — hogyan lehet valaki ennyire 
jól megtermett ilyen nehéz időkben?"' 
Heltai nem maradt adós a válasszal : „Ez 
még a békeidőkből való !" — felelte. 

— Miféle előkészületek vannak nyárra ? 
— A Scala-szinház szerződést kötött 

Bródy Istvánnal. Eszerint Bródy István-
nak a Revűszinházban vendégszereplő tár-
sulaita fog vendégszerepelni nyáron a 
Scalában. 

— Érdekes ! 
— Ez még semmi! Érdekes lesz az. 

ha majd ősszel Bródy Istvánnak a Revű-
szinházban vendégszereplő társulata a 
Sc&la-szinházban tőrtént vendégszereplés 
után elszerződik valahová — vendégsze-
replésre. 

— Ki utazott ujabban külföldre? 
— Többen vannak. Jób Dániel Bécsbe 

utazott, hogy jelen legyen „Őszi vihari-
jának a Josefstädter Theaterben leendé 
bemutatásán. Szép Ernő Abbáziába utazott 
üdülésre és megszaporodott az Amerikába 
utazók száma is. 

— Kicsoda? Énekesnő? 
— Eltalálták. Sámson Mária, az Opera-
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ház kitűnő tagja, aki sok szép sikert ara-
tott már itthon, a szezon végével Ameri-
kába utazik, ahol nagy hangversenytur-
néja lesz. 

— Kár, hogy itthagy bennünket. A'a-
gyon kedves, rokonszenves énekesnő, 
egyik legszorgalmasabb tagja az Opera-
háznak, amelynek komoly veszteséget 
fog jelenteni a távozása. Mikor lép t'el 
legközelebb ?• 

— Azt nem tudom, de március 19 én önálló 
hangversenye lesz a Zeneakadémiában. 

— Igaz, hogy Corthy Mira beteg ? 
— Igaz. Ugy volt, hogy átveszi Simonyi 

Mária szerepét a Patiká-ban, de *Patika" 
helyett a klinikára került. Kuzmik tanár 
operálta meg a lábát, a műtét kitűnően 

ANTAL ERZSI, SUGÁR GYULA 
(Nelly) (Alfréd gróft 

Télikert: .Pénz, pénz, pénz' (Photador felv.) 
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sikerült és a művésznő* már a javulás 
utjàiv van. 

— Azt beszélik, hogy Korda Sándor is 
elhagyja az országot. Igaz ? 

— Bizony, a mozi-szakban is egyre 
ujabb veszteségek érnek bennünket. Korda 
Sándor, akinek nagy része van a magyar 
moziipar fellendítésében és akinek közre-
működésével a Corvin-gyár hatalmas vál-
lalattá fejlődött, a bécsi Sascha-gyárhóz 
szerződött, amelynek most két magyar 
rendezője lesz : Kertész Mihály és Korda 
Sándor. A Sasclia-gyárhoz szerződött 
Farkas Antónia is, aki azonban előbb 
Olaszországba megy vendégjátékra egy 
nagy filmgyárhoz. Hanem most én kér-
dezek valamit : tudják-e, ki a leggazda-
gabb magyar színész ? 

— Nem is találgatjuk, ugy sem találjuk 
ki. Mondja inkább meg. 

— Bérczy Ernő; a Belvárosi Színház 
kedvelt tagja. Egyik Amerikában élő 
rokona ötezer dollárt küldött neki aján-
dékba és ezzel a küldeménnyel Bérczy 
milliomossá lett. Ilyen se volt még,: mil-
liomos magyar színész. 

— Majd gratulálunk neki. Mi újság 
van még ? 

— Többet nem tudok. Most a Király 
Színházba sietek, hogy átvegyem jegyei-
met a Cigánygrófnéhoz. Csókolom a ke-
zeiket. a viszontlátásig ! 

Habitué 
Tavasz. Gyönyörködhetsz 
a t e r m é s z e t ö r ö k b á j á n . 

Tavasz. /Megjelenik a kis diák 
a P\víszinkör táján. 

fi színpadi bejárónál tábla : 
„Idegeneknek tilos a bemenet!" 
fl diák büszkén mosolyog : 
Ö bemehet. 

(sí.) 
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Nem a szerelem, az operettek örök rugója 
mozgatja az eseményeket a Télikert uj ope-
rettjében a Pénz, pénz, pénz-ben, hanem — 
mint a cimből is sejthető — a pénz, amit ed-
dig vezérmotivumként leginkább színművekben 
és regényekben találhattunk meg s ami most 
— éppen a Télikert u j operettje alkalmával — 
mint sujet diadalmasan vonul be az operettek 
annaleseibe. Érdekes és kedves, sőt néha iz-
galmas menetű mesével lepik meg a nagy-
közönséget Oesterreicher és Reichert annyi 
kitűnő librettó szerzői, ezúttal valóban a leg-
jobbat produkálva ebben a genreban ; ötletes, 
fordulatos, mulatságos szituációk váltják fel 
egymást mindvégig, de a poézis csillogó fátyla 
is átfonja, körülövezi ezt a szines librettót. 

* ' 

Az operett központjában Wolfgang Nélly, 
I[Antal Erzsi) a hires hegedüniűvésznő áll, 
akivel mindjárt az első felvonás, elején ismer-

ANTAL ERZSI, LIGETI, LATABÁR, TISZA KAROLA, S IM A Y 
(Nelly) (Binder) (Krüger) (Poldi) (Obermayer) 

Télikert — „Pénz, pénz, pénz" (Photador felvj 

kedűnk meg sikerei, dicsősége, művészi ragyo-
gása tetőpontján. Mindent megadott a sors 
a szép Nellynek, amit csak kivánt ; körülrajon-
gott kedves személyének és nagyszerű művé-
szetének ezernyi hódolója van, sőt Herponhof 
Alfréd gróf (Sugár Gyula) személyében már 
a leendő vőlegény is sejthető, amikor Wind-
feel Tamás (Sáfrány) impresszárió fejedelmi 
honoráriummal amerikai tournéra szerződteti 
a művésznőt. Ez az ajánlat aztán a hegedű-
művésznő minden sikerének koronája, betető-
zése, oly annyira, hogy mér nem is tud örülni 
ennek, ellenkezőleg, gondolkodóba ejti őt a 
sorsnak ekkora" kegye. Nelly nagybácsija 
(Ligeti) elmondja most Polikrates gyűrűjének 
meséjét s azt tanácsolja unokahúgának, hogy 
miként Polikrates, ő is áldozzon föl valamit 
a szerencsének és ezzel rójják le* hálájukat 
a sorsnak, mely oly bőkezűéi osztja áldásait 
rájuk. 
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Nelly elhatározza, hogy megtakarított pénzét 
odaadja annak, akivel először találkozik. Az 
ajtó nyilik és egyszerre hárman is belépnek. 
Poldi,a masamód (Tisza Karola) Çrûger, kotta-
másoló (Latabár R.) Obermayer hordár (Simay). 
Ezek között osztja szét Nelly megtakarított 
pénzét s a három szegény ördög meghatva, 
túláradó boldogsággal, e nem várt szerencsé-
től szinte részegülten mond köszönetet. Majd 
mindnyájukat megkapja a pénz varázsa és 
mámorosan éneklik : 

„Pénz, pénz, pénz, i 
Te csillogó arany. 
Pénz, pénz, pénz, 
De jé is, hogy ha van . . ." 

A függöny összecsapódik. A három boldog 
ember ekkor a közönség közé jön, pénzt szór-
nak szét s újból — most mi r a nézőtéren — 
éneklik el a fülbemászó refraint : 

„Pénz, pénz, pénz . . . " 

Hatásos felvonásvég. A közönségnek nagyon 
tetszett. A fülbemászó refraint együtt énekelte 
a szereplőkkel. A második felvonásban egy 
nagy kerti ünnepélyen vagyunk Hausenstein 
báró (Stella) villájában. A báró nagyon izga-
tott, mert a hangverseny kimagasló számául 
Nelly hegedüjátéka szerepelt volna, Nelly 
azonban nem érkezett meg. Megérkezik helyette 
Krüger, a kottamásoló, aki a Nellytől kapott 
pénzen kiképeztette magát hegedűművésszé 
s aki fölajánlja szolgálatát. Hausenstein nem 
fogadja el az ajánlatot, me# nem bizik Krüger 
tehetségében. Végül is Poldi, a masamódlány 
a most már szépen kiöltözött s szinésznői 
ambíciókat tápláló Krüger menyasszony^ oldja 
meg a dolgot azzal, hogy Herpenhof Alfréd 
grófot, aki Nelly kedvéért jö t t el hangver-
senyre s akiről azt hiszi, hogy a hangverseny 
rendezője kéri meg, hogy léptesse föl a vőle-
gényét, ki igen nagy tehetség. 

TISZA KAROLA, LATABÁR REZSÓ, ANTAL ERZSI, SUGÁR GYULA 
(Poldi) (Krüger) (Nelly) (Alfréd gróf) 

Télikert — „Pénz, pénz, pénz" (Phatador felv.) 
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-a világot, egy nagyszerű duett, spanyol tánc-
kettős. Hogy is van csak ? I 

Latabár, Tisza Karola, Ligeti, Antal Etzsi, Sugár 
(Krüger) (Poldi) (Binder) (Nelly) (Alfréd) 
Télikert : ^Pénz, pénz, pénz" (Photador felv 

Herpenhof beszél a báróval Krüger érdeké-
ben, az eredmény az, hogy KriSger fellép. Rend-
kívüli sikert arat ugy, hogy Windfeel impresz-
szárió önkényesen fölbontja Nelly vei kötött 
szerződését és Krügert szerződ-
teti le az amerikai tournéra, 
úgyszintén az akkor itt debütáló 
Obermayert is leszerződteti. 
Obermayer, a hordár szintén 
Nelly pénzén vergődött zöld 
ágra azáltal, hogy artistává 
képeztette ki magát (Egy kis 
kutyával produkáltatja magát, 
ami szintén kedves attrakciója 
a darabnak.) Szóval Nelly a 
pénzét nem hiába ajándékozta 
el, az meghozta a maga gyü-
mölcsét, mind a három párt-
fogolt boldogulását. Mert Poldi 
sem elégszik ám meg azzal, 
hogy egyszerűen csak a Krüger 
menyasszonya. Már kész is a 
szám, egy pompás nemzet-
közi attrakció, mellyel vőlegé-
nyével karöltve bejárják majd Télikert 

Eduard. Hol az ég a földig ér, 
Hol a nő kalandot, százat is igér, 

Poldi. Hol a szád a csókból reggel-este lop 
Kicsikém, de szeress te ott. 

Eduard. Hol az ég örökre kék, 
Csodaszép füledbe súgok egy mesét 

Poldi. Tubicám, az élet olyan pici. 
S a mámor a bánatot ugy elviszi. 

(Refrain.) 
Eduard. Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyikém 

[csoda rózsaszál. 
Messze földre viszlek, hol a nóta száll, 
Messze földre viszlek, hol a nóta száll. 

Poldi. Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyikém 
[szeretni jaj, de szép, 

Csók a szádon angyalom, örökre, 
[örökre ég. 

Együtt. Mert a csóknak édesem 
Nem is lesz vége sem, 
Jöj j az alkonyat, ha vár, 
Jöjj a két karomba már. 

És spanyol jelmezben olyan táncot lejtenek, 
amellyel tényleg beutazhatják az egész világot. 
Közben bár alaposan elkésve, de megérkezik 
Nelly. Herpenhof gróf toppan elébe s forró 
szerelmi vallomás után arra kéri, hogy legyen 
a felesége és egyben azt is kéri, hogy mond-
jon le a nyilvános szereplésről. Nelly szereti 
ugyan a grófot, de a művészetéről sem tud 
lemondani, habozik, nem tud választarii s éppen 

HARMOS KATÓ, LIOETI LAJOS 
(Jóska) (Binder) 

„Pénz, pénz, pénz' (Photador felv.) 
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azért a gróf vólegényi csokrát sem fogadja el 
— mire a gróf mélyen megbántva távozik. És 
Nellyt most éri életének első csalódása. Meg 
kell tudnia, hogy nem léphet föl, mert már 
más valaki föllépett helyette. De ez még semmi. 
Poldi jön, sürgősen keresi a grófot s amikor 
megpillantja — hálából, mert vőlegényét prote-
zsálta — megcsókolja őt. Nelly, aki a dolgot 
nem érti, teljesen fölháborodik, a grófot meg 
sem hallgatva, szemrehányó szavakkal illeti, 
majd végképpen elutasitja őt. És most már 
Nelly — bár eddig ingadozott — szilárdan 
elhatározza, hogy elfogadja az amerikai tournéra 
való szerződést s a művészetében fog keresni 
vigasztalást. Ujabb és rettenetes csalódás. 
Nellynek azt is meg kell tudnia, hogy Wind» 
leel az ő művészeténél sokkal jövedelmezőbb-
nek tartotta Obermayer kutyaprodukcióit s 
helyette őt szerződtette az amerikai tournéra. 
Ez az ujabb csapás végképpen leveri Nellyt, 
Az áldozat tehát nem hozott jót neki, csak 

(Photador felv.) 

azoknak hozott szerencsét, akik között megosz«, 
totta pénzét, azok karriért csináltak, míg ő 
most itt áll szerelmében csalódva és művésze-
tében való hitében megtépázva, megingatva. 

Ezzel a méla akkorddal zárul « második 

LATABÁR, SIMAY ISTVÁN, TISZA KAROLA 
(Krüger) (Obermayer) (Poldi) 

Télikert — „Pénz, pénz, pénz' 

felvonás. 
A harmadik felvonásban Nellyt már egészen 

más miliőben találjuk. Nelly nagybácsija ugyanis 
papirkereskedést nyitott, igy próbál megélni. 
Résztvesz az üzlet vezetésében Nelly és aki 
csöndes egyhangúságban éli napjait csalódva 
szerelmében és művészetében. Már-már ugy-
látszik, hogy Nelly nem fog vigasztalást találni, 
amikor váratlan fordulat jön közbe. Krüger 
ugyanis, aki megtudja, hogy Poldi közbenjárá-
sának köszönheti fellépését s hogy a gróf járt 
el az érdekében, féltékenységével állandóan ül-
dözi Poldit s azzal gyanúsítja, hogy megcsalta 
őt a gróffal. Poldi ártatlansága tudatában el-
határozza, hogy véget vet ennek az alaptalan 
féltékenykedésnek s tisztázni fogja a helyzetet. 
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STELLA GYULA, SIMAY ISTVÁN, LIGETI 
(Hausenstein báró) (Obermayer) (Binder) 

Télikert — Pénz, pénz, pénz' (Photador felv.) 

Fölkutatja Nellyt, majd egy ügyes trükkel a 
grófot randevúra birja — Nelly nagybácsijának 
papirkereskedésébe. Ugyancsak ide hivja vőle-
gényét és itt aztán kiderül minden. A félreér-
tések elsimulnak, Nelly végre 
is belátja,, hogy igazságtalan 
volt a gróffal szemben-s Krüger 
is meggyőződik oktalan félté-
kenykedésének alaptalanságá-
ról, hisz Poldi csak őt szTSti . . . 

Ehhez a pompás librettóhoz 
Weinberger Károly vérbeli, tar-
talmas, komoly, de amellett be-
hízelgő muzsikát komponált. Az 
első felvonás nagy keringője 
(Sugár—Antal Erzsi éneklik) A 
pénz, pénz, pénz cimü kupié, 
a második felvonás spanyol 
duettje rendkívüli népszerűségre 
tarthatnak számot. Az operett 
kiállítása is ízléses, stilszerü. Az 
első felvonás szállodai szalonja, 
a második felvonás villakertje 
és a harmadik felvonás papir-
kereskedése teljes illúziót kel-
tettek. A rendezés (Stella Gyula 
munkája) gondos, a legapróbb 
részletekre is körültekintő. A 
darab szereplőiről pedig iga-
zán csak a legnagyobb dicsé-
ret és elismerés hangján szól-

hatunk. A hegedüművésznő szerepében Aula, 
Erzsi szép volt és érdekes — szenzációs 
ruhái külön feltűnést keltettek — finom játé-
kával és kellemes énekével egyaránt meghó-
dította a közönséget. Nagy sikere volt Tisza 
Karolának a masainódleány alakjában. Pompás 
humorát, kitűnő táncait sürii tapsokkal hono-
rálta a közönség. Sitgút Gyula elegáns és 
könnyed, értékés szinész. Nagyszerű estéje 
volt Latabar Rezsőnek. Ügyes játékával, de 
főleg utolérhetetlen táncaival frapprirozta a 
közönséget. Az ő érdeme különben a darab-
ban előforduló táncok tehetséges betanítása is. 
Az epitód szerepekben Ligeti Lsjos joizü volt, 
mint kotnyeles nagybácsi, nagyon mulatságos 
Simay előbb, mint hordár, később mint artista. 
Diszkrét volt Stella Gyula és egy iskolás fiu 
szerepében föltűnt Haimos Kató. 

S ha mindezekhez, meg azt is hozzátesszük, 
hogy az operettet Balassa Emil rutinnal fordí-
totta és hogy a dirigálást Rieger karmester 
kiváló érzékkel végezte s végül, hogy a publi-
kum mindenegyes számot megismételtetett,'ak-
kor, azt hisszük, jóslásunk — hogy az operett 
gyors tempóban fogja elérni egymást követő 
jubileumait — rövidesen valóra váliki (b. j.) 

Tisza Karola, Stella Gyula, Latabár Rezső, Simay István, 
Antal Erzsi, Ligeti Lajos 

Télikert — .Pénz, pénz, pénz• 
A második felvonás fináléja [Photador felv.) 
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A magyar kabaréművész 
Csak leg®lább a nevét tudnók kimondani — 

irta a „B. Z. an* Mittag" cimii berlini bulvár-
lap egy magyar előadóművésznő első bemutat-
kozásáról s z ó l ó beszámolójában. És másnap 
Berlin összes színházi, művészi köreiben másról 
se beszéltek, mint — Medgyaszay Vilmáról. 
Néhány óra alatt megtanulták a berliniek ki-
mondani a nevét. Nem egészen hibátlanul, nem 
magyarosan, valami furcsa idegenszerűséggel, 
ilyenformán: Madiaszáj, de azért mégis min-
denki tudja már, hogy ehhez az exotikus névhez 
egy rendkívüli asszony, egy nagy művésznő 
tartozik. 

Bécsi nagy sikerek, a külföldön aratott első 
diadalok után érkezett Medgyaszay Vilma a 
férje, Vámos Árpád kíséretében Berlinbe és 
mielőtt nyilvános szerepléseit megkezdte volna, 
a magyar Róbert Jenő vezetése alatt álló „Die 
Tribüne" nevü színházban lépett fel egy ma-
tiné keretében meghívott közönség előtt. Ott 
volt a berlini sajtó, sok szinház- ós kabaré-
igazgató, politikusok, irók és művészek. A néző-
tér első soraiban ültek többek között Heine 
belügyminiszter, Zimmermann volt külügyi ál-
lamtitkár, Ernst rendőrfőnök, a berlini Magyar 
Egyesület képviselői, összesen mintegy három-
száz ember. 

Az első dal után (Életrajz, szövegét irta 
Szép Ernő, zenéjét Nádor Mihály) az emberek 
pillanatokig egymásra néztek, azután elemen-

t nagy diadala Berlinben 
taris erővel zúgott fel a taps, Medgyaszay Vilma 
első tapsa Berlinben. Fis ez a jelenet egyre 
fokozottabb mértékben ismétlődött meg minden 
további szám után. A magyar művésznő egy-
másután énekelte legszebb dalait, csupa magyar 
író irta, magyar muzsikus komponálta nótát 
és a linnyás ízlésű, újra nem egykönnyen rea-
gáló berlini közönség alig tudott velük betelni. 

Az intim körben történt diadalmas bemutat-
kozás után március 3-án első nyilvános hang-
versenyét rendezte Medgyaszay Vilma a Bech-
stein-Saalban, tíhol még fokozottabb ünneplés-
ben volt része, mint Róbert Jenő színházában. 
Ma nur minden berlini isineri a nevét és a 
különféle direktorok a szerződési ajánlatok 
légióival árasztják el. Egymást igyekeznek túl-
licitálni gázsikban és Medgyaszay Vilmának 
van bőven alkalma a válogatásra. 

magyar Yvette Guilbert azonban nem 
ukarja huzamos időre lekötni magát. Az a terve, 
hogy szerződéstől függetlenül hangversenyez 
Németország nagy városainak különböző szín-
padjain, 

A berlini magyarok között, már mint a ber-
lini színházi magyarok között nagy az őrötu 
Medgyaszay sikere fölött. A Bühne ós Film-
klubban, ahol nap-nap után találkoznak a ma-
gyar színházi és irodalmi emberek, lelkes ün-
neplésben részesítették Mimit, aki immár meg-
kezdte az utat az európai népszerűség tele. 

SZIKLAY BÉLA 
a „Colosseum" igazgatója 

GONDA ISTVÁN 
a „Colosseum" főrendezője 
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Özv. Sziklay Coinélné.Potlieô, 
Pál, Baróthy József, Mikó)L„ 
« „Colosseum-színház" tagjai 

A Colosseum-Színház 
megnyitója 

Budapest színházi élete március 12-
ével egy uj színnel lesz gazdagabb. A 
Városligetben,a Széchenyi-fürdővel szem-
ben ekkor nyílik niey ugyanis a főváros 
nagyszabású látványos színháza, a Colos- ' 
seum. Szinte meseszerű ah a változás, ami 
néhai Sziklay Cornél kis színkörében rö-
vid pár hónap alatt végbement. Sziklay 
Béla, a?, uj igazgató, elhunyt édesapjának 
minden tehetségével, azonkívül hallatlan 
ambícióval,-nem mindennapi rátermett-
séggel és óriási áldozatkészséggel fogott 
a színház átépítésének nagy munkájához. 
Fantasztikus összeget tett kockára csu-
pán azért, hogy terveit megvalósíthassa : 
hogy kis színházát nagykoncepcióju lát-
ványos színházzá alakítsa át. A főpróba 
benyomása után ítélve, ez Sziklay Bélá-
nak teljes mértékben sikerült is. A szín-
pad tökéletesen van átalakítva és föl van 
szerelve a technika minden vívmányaival. 
Pompás gépezetek, minden illúziót keltő 
díszletek teszik lehetővé a színpadi be-
állítások nagyszerűségét és a fantaszti-
kus motívumok valószínűvé tételét. Méltó 
társa volt az átalakítás nagy munkájában 
Sziklay Bélának Gonda István, a színház 
főrendezője és szcenikusa, akinek kiváló 
képességei köztudomásúak s akinek ere-
deti tervei szerint készültek a díszletek, 
a színpadi felszerelések és a színpad 
átalakításának munkái is. 

Amilyen elsőrangúan sikerült Sziklay 
Bélának ezt az érdekes, valóban nagy-
stílű, nem mindennapi szórakozási kináló 
színházat külsőségeiben elővarázsolni, 
éppen olyan szerencsés érzék vezette 
szinészgárdájának megválasztásában és 
összeállításában is. A társulat tagiai kö-
zött ott látjuk Lubinszky Ödönt, a régi 
szinészgeneráció kvalitásos tagját, aki 
annakidején a Nemzeti Szinház, Vár-
színház, Népszínház erőssége voll. Baráti 
Józsefet és Mihó Lászlót pedig azt hisz-
szűk, nem kell a publikumnak bemutatni. 
Ismeri őket mindenki a Madách Szín-
házból, melyben nem egy siker részesei 
voltak. Utasi Ida vidéken, különösen a 
Dunántul szerzett magának jól hangzó 
nevet , ami t itt m é g inkább f o g n é p s z e r ü s - Lubinszky Ödön, Téboiy In»«» 
t . . . ^ e . , , ~ -1 - i Kónyay Édith, Szántó Kezsö, bitem. Ozv. Sziklay Cornélne, aki a Víg- a „Colosseum„szinház" tagjai 
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ziffethy Zelma, Szántná A. 
ramaturg-titkár, VukovítiE., 
rékely, a „Colosseum,, tagjai 

szinház és Magyar Szinház komikánéja 
volt, a rutinos színésznő minden kész-
ségét fogja latba vetni a szinház érde-
kében. A szalonszinész genréjében Pethó 
Pál, a Vigszinház, Apollo-Kabaré és 
Madách Szinház volt tagja elegáns, pom-
pás megjelenésű, tehetséges. Nem lehet 
megemlítés nélkül hagyni Szentes Jánost, 
a régi gárdának e sok sikert látott jel-
lemszinészét. Székely Lajost, akinek a 
vidéken, különösen Pozsonyban volt sok 
ünneplésben része, Tábori Imrét és a szin-
ház két régi és oly jól bevált tagját 
Gabényiné Lónyay Ferikét és Szánthó 
Rezsőt, a kedves komikust. De még egy 
halom nevet ad a színlap, kiket a közön-
ség hamarosan meg fog ismerni és meg 
fog szeretni. Szándékosan hagytuk utol' 
jára azt, akit elsőnek kellett volna emlí-
tenünk Sziklay Bélát, aki nemcsak mint 
direktor, hanem mintszinészis (naturburs) 
kivételes tehetséggel rendelkezik. 

A Colosseum-Szinház megnyitójával 
Verne Gyula világhírű regényéből készült 
kétrészes látványos színművet hoz. Az 
Óceán hajótöröttéit, melyet Gonda István 
alkalmazott színre. A megnyitó tulajdon-
képen két napot foglal magában, ameny-
nyiben márcus T2-én d. u. 4 órakor az 
első részt, a í 0 képből álló „Harry Grant"-ot, 
március 13-án d. u. 4 órakor pedig a 
második részt, a 12 képből álló„Nemo"-t 
mutatja be, mind a két darabot Gonda 
István rendezésében és g kitűnő Kun 
Richárd karnagy dirigálásában, aki külön-
ben a darabok énekszámait is összeállí-
totta. A két darab szerves egészét képez, 
ugyanis a második részben természet-
szerűleg vontkozások is vannak az első 
részre, de mindazonáltal a darabok egye-
dülállóan kerekek, bevégzettek, önálló-
lag élvezhetők. „Az Óceán {hajótöröttéi" 
tele van frappirozó részletekkel, szenzá-
ciós látványosságokkal, de amellett — és 
ez figyelemreméltó — minden izében 
művészi is, mely utóbbi körülmény elis-
merés egyúttal a szinház dramaturg tit-
kárjának, Szánthó Armand írónak is 

A Colosseum-Szinház, mely ilyen ked-
vező auspiciumok között nyitja meg 
kapuit, csak a legteljesebb siker jegyében 
haladhat célja felé. A műsor kiválósága 
garancia arra is, hogy a direkció jóidőre 
elvetette a műsorváltoztatás gondját A 
Colosseum-Szinház hétköznap egy elő-

• adást tart d. u. 4 órai kezdettel, vasár-
nap és ünnepnap pedig két előadást d. 
u. 3 és l/a6 órai kezdettel. A publikum 
bizonyára kellemes meglepetéssel veszi 
azt is tudomásai, hogy a szünetek alatt 

.és előadás, után Roboz Jenő kerti uzson-
názóját is alkalma van igénybe venni. 

Utassy Ida, Szentes János, G. 
Lóny ayFerlke, Takács Oszkár, 
a „Coiosseum-szinhá?" tag'ai 
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Rendezzen-e a szinész? 
Irta : TARNAy ERNŐ 

A színészek és általában a színházzal foglal-
kozók számára régi probléma, hogy a színpadi 
rendezés szép és nehéz feladatának ki tud job» 
ban megfelelni : a szinész vagy az úgynevezett 
nemszinész rendező ? Mindkét felfogásnak meg-
van a maga tábora, mindkét tábornak meg-
vannak a maga helyes és logikus érvei, sőt 
szerintem mindkét pártnak megvan a maga — 
igaza. 

Az egyik oldalon azt mondják a szinész 
játsszék és ne rendezzen, mert a szinész akár-
milyen képzett és kitűnő szinész, mégis csak 
— szinész. T. i. nem eléggé komoly ; könnyel-
műségre hajló, befolyásolható, — azután — 
maga is szinész lévén lehetetlen megőriznie 
tiszta objektivitását és abszolút jóhiszeműségét 
különösen riválisaival szemben, szinésztársai 
között nem tud kellő fegyelmet tartani. Továbbá 
a 'színjátszás is, a rendezés is külön-külön 
egész embert követel, ha tehát egy ember 
mindakét hivatásnak él, egyiknek sem fog töké-
letese» megfelelni. Most|jönnek azután a példák 
a nagy Brahm, a mieink közül Beöthy, Hevesi, 
Márkus, Vajda, Job, Csathó, Bárdos stb. Egyik 
sem szinész és mindegyik kitiinő rendező. * 

Természetesen az ellentábor sem marad adós : 

Lázár Oszkár a „Szinliázi Kiel" portré rajzolója 
és felesége Koroknay Juliska 

csak szinész lehet jó rendező, mert ott nevel-
kedett a szinpadon, ismeri a szinpad minden 
titkát, jobban ismeri szinésztársait, azok elő-
nyeit inkább érvényre tudja hozni és fogyaté-
kosságait jobban tudja leplezni. A közönséget is 
jobban ismeri, a kontaktust vele hamarabb meg 
tudja találni, bizonyos, hogy nagy érzéke van a 
színpadi hatások iránt. Ha a próbákon egyik-
másik szinész nehézségekkel küzd, ha nem tud 
valamit „kihozni", akkor a szinészrendezőnek 
nincsen szüksége arra, hogy' hosszas magyará-
zásokkal igyekezzék a színészre hatni, hanem 
egyszerűen eljátssza a jelenetet, megmutatja, 
hogy míképen kell a jelenetet megjátszani és 
ezáltal a szinész jobban boldogul. És igy 
tovább. Természetesn a példák itt is mint az 
ágyuk fedezik a rohamot : a nagy Reinhardt 
Antoine, Stanislavszky, a régi Nemzeti Színház 
híres nagy előadásai, melyeket Náday és Víz-
vári rendeztek, a mostaniak közül Ivánfi, Góth 
Sándor stb. Mindegyik kitűnő rendező és mind-
egyik szinész. 

Melyik részen van tehát az igazság ? Mindkét 
részen. Vagy talán — egyiken sem. Lássuk 

' csak. ' 
Bizonyos, hogy jó rendező csak az lehet, 

akinek megvan az arravaló képzettsége, élénk 
fantáziája, színpadi érzéke, ízlése, biztos Ítélete, 
meggyőződése, megfelelő szerencsés termé-
szete, nyugalma, türelme, kellő erélye és első' 
sorban s/.inésztehetsége. Eme képességekkel é! 
tulajdonságokkal azonban rendelkezhetik épei 
ugy yszinész, mint nemszinész. Igaz ugyan, hog' 
szinésztehetsége, — ami szerintem a legfontó 
sabb — legtöbbször mégis csak a szinészne 
van, de láttam én már tehetségtelen szinészt is 
Sőt épén a tehetségtelen színészek áhitozna 
leginkább a rendezői babérok után, minthog 
a szinészpályán nem tudnak érvényesüln 
Viszont igen sok szinésztehetséggel megáldó 
ember nem akar vagy nem tud a szinészpályái 
lépni, aminek ezer oka lehet. Itt van Beőth 
László, aki kétségtelenül nagy' és ünnepe 
szinész lehetett volna — mert hatalmas szinés: 
talentum — de nem akart szinész lenni. Pályi 
tévesztett ember. (S;cegény, hogy sajnálom 
Szerény nézetem szeriínt, tehát nem az a fonto 
hogy szinész-e a rendező vagy nem szinés 
hanem igen is az a fontos, hogy jól tudji 
rendezni. Legyenek meg benne az arrava 
képességek és Tulajdonságok, 
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Angelo fotografál 
Huszonöt művész nyiíalkozala 

Néhány év előtt a „Színházi Élet" lapjain 
síinészfotográfiák jeientek meg, melyek méltó 
feltűnést keltettek, ugy a színházak világában, 
mint az előkelő társaságok szalonjaiban. A meg-
lepően uj, művészi és nagyszerű ízléssel Le-
állított képek alatt Angelonak, a mar akkor is 
kedvelt és népszerű művésznek és ruhatervező-
nek neve állt. Alig telt el néhány év és Angelo 
portréi a legszélesebb körökben is diadalmasan 
hódítottak s ma épp oly népszerű ós elismert 
a magyar arisztokrácia exkluziv-izlésö és igényű 
világában, mint az ugyancsak különleges, de 
mégis másféle Ízlésű művészkörökben. 

A népszerű és kitűnő Angelo munkásságának 
csak igen kis hányadát teszik a színházakról 
és általában művészekről készült portrék. A 
társaság hölgyeiről készült képei, melyek való-
sággal művészi elmélyedéssel csinált portré-
studiumok s mint ilyenek képzőművészeti nivón 
állanak. Sajnos ezeket a nagyszerű képeket 
előkelő tulajdonosaik nem engedik nyilvános-
ságra hozni . . . Azonban a jó bornak nem 
kell cégér és Angelo az arisztokrácia világában 
is egyre szélesebb és melegebb népszerűségnek 
örvend . . . Érdekesnek tartjuk még itt meg-
jegyezni, hogy a kitűnő Mester mindössze 27 
éves és ebben az esztendőben üli meg fény 
képészi működésének tizenötesztendös jubileu-
mét. Tőle hallottuk különben még azt is, hogy 
rövid időn belül portréiból gyűjteményes ki-
állítást rendez s ez alkalomból aktuálisnak 
véltük megkérdezni néhányat Angelo művész-
megrendelői közül, miként vélekednek az arc-
vonásaikat megrögzitő művészről. 

Fedék Sári. Nem szokásom senkiről sem 
magasztaló szavakat mondani s most is csak 
Angelo kedvéért térek el szokásomtól, hogy 
megmondjam mennyire szeretem őt. Nála 
jobban engem még soha senki sem fotografált 
nekem ő a legjobb fényképész a világon. 

Beregi Oszkár. Angelo ama kevesek közé 
tartozik, akik a fényképező-ipart művészetté 
emelik és egyéni meglátásokkal a képzőművé-
szethez viszik közel. 

Góthné Kertész Ella. Angelo fotográfiáinak 
művésziessége szerintem leginkább abban nyil-
vánul meg, hogy az ő képei sohasem lesznek 
divatjuk mult ócskaságok (mint a fényképek 
általában) még akkor sem, ha divathölgyet 
ábrázol is. Angelo ugy tudja stilizálni alakjait, 

hogy azok mindig érdekesek és művésziek 
maradnak. 

Péchy Erzsi. Bámulója voltam Angelonak 
mindig, de most legutóbb készített képeim után 
százszorosan az vagyok. Portrékat készített 
most rólam, oly finomat, előkelőket és művé-
szieket, hogy egyenesen Gainsbouroughre 
emlékeztetnek. 

Törzs Jenő. Ami nekem legelőször feltűnt 
Angelo fotográfiáin, ez a szokatlanul biztos 
művészi érzék és abszolút képszerű ség volt, 
Azóta nagyon sok u j képet láttam s amint 
nőtt az ő népszerűsége, ugy nőtt az én elis-
merésem is vele szemben . . . 

Haraszti Mici. Angeloról röviden egy szót : 
imádom í 

Lábass Juci. Angelo képei abszolút művészi 
becsüek, erről azt hiszem nem kell beszélni : 
ami még ezenfelül tetszik nekem rajtuk ; új-
szerűségük, tökéletesen megbízható Ízlésesé-
gük és eleganciájuk. 

Rátkai Márton. Szeretem és nagyrabecsülöm 
Angelo képeit, portrészerüség-ükért egyrészt, 
másrészt pedig azért, mert az unalomig sab-
lonos fényképezésbe, uj művészi, egységes 
stílust tudtak belevinni. 

Kosáry Emmi. Nemcsak el vagyok ragadtatva, 
de nagy bámulója vagyok Angelo művészeté-
nek és mindig örülök,ha vele fotografáltathatom 
magamat. 

Pauiay Erzsi. Nem tudom mi az oka, de 
soha fényképész rólam jó fotográfiát nem ké-
szített. Angelo az első, akihez szivesen megyek 
s akinek képei örömet okoznak nekem. De 
hisz ez természetes is, hiszen Angelo ízig-vérig 
művészember, egy nagyszerű s kitűnő portréista. 

Tóth Böske. Angelo jobban ismeri a modellt, 
akit fotografál, mint az önmagát. Innen van 
az, hogy még nekünk magunknak is meglepe-
tés az, amit velünk produkál. 

Simonyi Mária. Minden szépet és jót elmon-
danék a drága és kitűnő Angeloról, — ha eí 
nem mondtak volna róla már mások előttem 
már minden jót. 

Ötvös Gitta. Mint színésznő és mint magán-
ember nem mondhatok egyebet Angeloról, 
mint hogy páratlan. 

Somogyi Nusi. Mit mondjak a drága és 
kedves Angeloról ? Talán csak annyit, hogy 
most jöttem Berlinből s ott láttam a legdiva-
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tosabb és méregdrága berlini fotográfusok 
legújabb képeit — és ezek a Binderek, Ebertek 
és a többiek mind olyan kicsik, de olyan jelen-
téktelenek voltak a nagyszerű Angelo mellet t . . . 
inint egy fotográfus lehet a művész mellett. 

Kökény Ilona. Itt fekszik az asztalomon egy 
sereg fénykép, Budapest legjobb fotografusa 
csinálta, szép is, jó is, — de fénykép . . . És 
ekkor önkénytelenül is felkiáltottam : csak egy 
embernél lehet művészi képet kapni, ami több 
legyen mint fotográfia, amin lélek és bensőség 
is legyen . . . Ezzel azt hiszem már eleget is 
mondtam Angeloról ? ! Nem ? 

Magaziner Erzsi. Ha valakinek nagyon aka-
rok tetszeni, csak Angelóképet küldök neki. 

Varad! Aranka. Azt hiszem versenyen kivül 
éilanak ma Angelo képei és legnagyobb örö-
mem az lenne, ha mindig vele fotografáltat-
hatnám magam, da sajnos az nálunk. Nemzeti 
szinházbeli színészeknél nagyon nagy áldozat. 

Vár adi Ili. Bámulatos és csodálatos Angelo 
művészi fotográfiája. És én nagyon örülök, 
hogy végre alkalmam nyilt a nagy nyilvános-
ság előtt is elmondani ezt. 

Németh Juliska. A legjobb, legművészibb 
fotográfus Angelo, akit el tudok képzelni . . . 
Ni gyón szívesen fotografáltatom magam nála. 

Kerényi Gabi. Angelo fotográfiái oly gyö-
nyörűek és oly művésziek, hogy nem is tudok 
jelzőket találni a magasztalásukra, csak annyit 
mondok, hogy nagyon-nagyon szeretem őket 
és a kedves és kitűnő Angelot. 

Szilágyi Rózsi. Nem is tudom, hogyan le-
hettünk eddig fényképpel megelégedve, ipig 
Angelo képeit meg nem ismertük. De azt biz-
tosan tudom, hogy most már nem tudok szép-
nek találni fotográfiát, mely nem oly művészi 
és nagyszerű, rnint az Angeloé. 

Nagy Magda. Sajnos a torkom fáj és igy 
nem tudok annyit mondani a drága Angeloról, 
mint amennyit szeretnék. Azt irja csak meg 
'kérem, hogy : nagy művésznek tartom. 

Bartos Olga. El vagyok ragadtatva Angelo 
képeitől, melyek a legszebbek, iegművészibbek, 
üegelegánsabbak. 
' Gábor József. Angelo fotográfiáiban művészi 
törekvéseket valósit meg. Ha ő színészt, sze-
repben fotografál, abban nemcsak a szerep, 
de az alakító karaktere is benne van és ez 
egy fotográfusnál oly eredmény, mely legelső-
rangú művészek közé emeli. 

Báthory Giza. Angelo?! Istenáldotta nagy 
művész, akit csodálok és szeretek, amióta csak 
ismerem. Sass h én 

Marianne grófné bus aléltsággal 
kuporgott a gobelines vén karosszék 
öblében, az óriás méretű kandalló előtt, 
amelyben egész fatörzsek izzottak egy-
másra dobálva. 

Künn az utcán szinte harsonázott a 
boldog, vig Tél. A bófoszlányok 
zizegve hulldogáltak, az ut közepén 
hattyúnyakú szánkók csilingelve sik-
lottak tova, a ropogós hóval boritott 
asztalton százféle vásárolt holmival 
megrakodott gyalogjárók vidámam 
topogva siettek hazafelé, az utcai Ív-
lámpák, a kivilágított kirakatok, a 
villanyos reklámok valóságos fénjr-
orgiába keveredtek össze, nehany 
nevetős »reu leái^Y « sarkon tíz kraj-
cárért gesztenyét vásárolt és a nyájás 
árusnö egy-egy marékkal mindegyik-
nek megtoldotta portékáját. Itt volt a 
Tél az ô tömérdek gyönyörűségével 
és Marianne grófné boldogtalan volt. 

A kandalló tüzébe merengve újból 
átgondolta a mai délután szörnyű vál-
ságos élményeit. Ma délután is Tiha-
mér nnl volt, a kedves kis legénylakáa-
ban. amelynek modern angol ízlésű 
bútorai annyiszor voltak már boldog-
ságának szótlan szemlélői. 

El kellett ismernie, hogy Tihamér 
most is szenvedélyes volt, szereim* 
úgyszólván semmi kívánnivalót, se 
hagyott hátra, de utolsó csókjaiba 
— maga se tudta miért — mintha 
valami bus fanyarságot érzett volnaL 
Nem volt ez még igazi fanyarság, 
csak a fanyarságnak egy halavány 
sejtelme, de Marianne lelkén szomorú 
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őszi fuvallat borzongott át. Hosszú, 
árnyékos szempilláján nehéz könny-
csepp rezgett és aggódó hangon kérdé : 

— Mondd, Tihamér, szeretsz ? 
— Mindenesetre ! — felelte Tihamér 

és egy ujabb csókkal tapasztó, le tik-
kadt ajkát. 

Akkor, a szerelmi mámor kábult örvé-
nyében nem is vetett számot ezzel a 
szóval, amely azonban tovább vissz-
hangzott lelkében, mint egy , elhaló 
vészkiáltás a rengetegben . . . És most 
a kandalló tüze előtt merengve keserű 
mosollyal ismételgette magában e 
végzetes szót: Mindenesetre ! . . . Min-
denesetre . . . Kezét keblére szorította, 
mintha ez egyetlen mozdulattal akarta 
volna az ott duló vihart lecsöndesíteni, 
aztán megpróbálta újból elemezni 
Tihamér csókját. Nem lehetett éppen 
mondani, hogy ez a csók nem lett 
volna eléggé hosszú, eléggé mély, sőt 
tüze ellen se lehetett volna komoly 
kifogásokat emelni és mégis . . . tudj' 
isten, volt benne valami, ami még nem 
maga az ősz, de már az ősznek a sej-
telme révedezik benne . . . Es legalább' 
azt a szót ne mondta volna: „Minden* 
esetre* ! . . . 

— Méltóságos asszonyom, az ebéd 
tálalva van ! — jelentette a nesztelen 
léptű inas jólnevelt főhajtással. 

— Nem ebédelek a közös asztalnál ! 
— felelte Marianne idegesen. Mondja 
meg a grof urnák és kis fiamnak, 
hogy a fejem fáj. Nem jól érzem 
magam ! 

Szoborszerű, megmerevedett Niobe-
fájdalommnl bámult a tűzbe és csak 
akkor fordult hátra, amikor a komorna 
behozta az ebédjét és megterített 
a velencei stilusu faragott ébenfa-
asztalon. 

Fájdalmas sóhajjal ült asztalhoz és 
gépiesen turkált az ételekben. Úgy-
szólván alig evett valamit. Egy kis 
halat, champignonos omlettet, szár-
nyast, árticsókát, sajtot, gyümölcsöt 

és leírhatatlan gyásszal hörpintgetett 
a nehéz csöppű burgundiból. Fekete-
kávé után egy kis Bénédictine-t haj-
tott föl és zokogva tört ki kebléből » 
kétségbeesés : 

— Hát lehet így élni ? . . . Óh !.. . 
— A méltóságos gróf né szenved.' — 

mondta a komorna igaz részvéttel — 
Talán megmasszírozom az jót fog tenni ! 

— Köszönöm, Susanne, de most a r r a 
kérem, hagyjon magamra! 

Egyszerre elviselhetetlen súllyal 
zuhant rá fájdalma. Egyre világosab-
ban révedezett előtte, hogy ha Tiha-
mér szerette is öt, de volt a csókjá-
ban valami, ami nem volt benne, pedig 
benne kellett volna lennie és csak az 
első szenvedély elvakultságábau nem 
vette észre, hogy nincsen benne. Az-
előtt ez a csók egész valóját betöltötte, 
de most szomorúan tátongó űrt hagyott 
benne. 

— Nyomorúság ! Óh milyen nyomo-
rúság ! — rebegte elhaló hangon. 

Egyszerre elszánt energiával talpra 
ugrott. Maga se tudta miért, e szomorú 
téli estén egyszerre vágyat érzett a 
virágba borult délszak után. A kék 
tengerre vágyott, amelynek partján 
most, aranysárgán gyümölcsöznek a 
narancsfák. Azonnal kiadta a paran-
csot a komornájának, hogy csomagol-
jon és férjétől nem is búcsúzva a pálya-
udvarra hajtatott. 

A bérelt fülke pamlagán végig heve' 
redett és most már akadálytalanul 
utat engedett könnyei kifogyhatatlan 
árjának . . . 

Ezennel hitet teszek róla> hogy el-
tökélt szándékom volt e nagyszabású 
regény befejezése, de e folyóirat szer-
kesztője megakadályozott benne. Az 
ő nézete szerint ugyanis a mai olvasó-
közönség amúgy is sokkal jobban el 
van csigázva, semhogy lelkimegráz-
kódtatások veszedelme nélkül olvasni 
tudná Marianne grófné szivettépően 
szomorú sorsát. 

J 2 . c f z . s a KPLEM-— 
I j D e a M c s x / n r - K ö ß c s ö n ö z 
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Péchy Erzs 
A Revü-Szinház üdvöskéje, Péchy Erzsi, 

miután diadalra vitte Farkas Imre operettjét, a 
sokszor jubilált Pünkösdi rózsá-t, legközelebb 
tij szerepet fog kreálni egy uj magyar operett-
ben. A Revü-Szinház, Budapest e legfiatalabb 
operettszínháza, még márciusban mutatja be. 
aA kisleány cimü operettet, amelynek szövegét 
Szomory Emil és Harsányi Zsolt irta, a zenéjét 
pedig Stephanidesz Károly szerzette. Mind a 
három szerző régi, kedves ismerőse a budapesti 
színházi közönségnek. Szomory Emil, a nép-
szerű Sorry, akinek kedves szinházi pletykál-
kodásait nagy érdklödéssel várják vasárnapról-
vasárnapra, sok nagysikerű operettlibrettónak 
volt már a gazdája és most hosszabb szünet 
után jelenik meg ismét mint szerző. És ha 
Farkas Imre a leányok poétája, egy kis fehér-
ségért Szomory se megy a szomszédba : olyan 
fehér operettet irt, hogy valósággal ritkítja a 
párját. 

„A kisleány", mint a cime is mutatja, egy 
csitriről, egy drága, vidám kis bakfisról szól, 
akinek a nevelőintézetből való szökését nagy, 
taagy szerelmét és boldogságát beszéli el az 
u j operett A kis Fóthy Anna a hősnője a 
mesének, apátlan, anyátlan árva, akit az inté-
zetben csak Anniénak neveznek és szeretnek 
apa helyett is, anya helyett is. Egy Budapest 
mellett lévő leánynevelő-intézetben játszik „A 
kisleány" első felvonása, amelyben megismer-
kedünk Annie társnőivel is, köztük az eleven, 
pajkos Sárikával, a szigorú igazgatónővel és a 
kedves francia kisasszonnyal. De horribile dictu, 
megismerkedünk egy huszárhadnaggyal is, 
aki nem más, mint Thaly Endre, festőművész, 
Annie gyermekkori pajtása. Hadgyakorlat van 
az intézet környékén és a rövid időre megint 
angyalbőrbe öltözött fiatal piktor portyázás 
közben ellenség helyett jóbarátra akadt. Annie 
és Endre szivében felébrednek a régóta szuny-
nyadó érzelmek és senki sem lehet meglepve, 
hogy ebből a találkozásból nagy, nagy szere-
lem fakad. A második felvonás Thaly Endré-
nek a Rózsadombon lévő műtermében játszik, 
ahol a festők nagy bohém-mulatságot rendez-
nek. ígéretéhez hiven ide szökik szerelmese 
után a kis Annie is, de megelőzi őt a hűséges 
mademoiselle, aki őrködik felette. A kis szöke-
vény után jön az intézet igazgatónője is, majd 
a harmadik felvonásban a többi növendék, de 
a vége mégis csak az, hogy a kis Anniéból 
boldog menyasszony lesz. 

i uj szerepe 
Kedves, finom történet Szomory Dezső u j 

operettje, amelynek főszerepe egyenesen Péchy 
Erzsi számára készült Annie szerepére ideal-
sabb személyesitőt nála képzelni sem lehet A 
festő szerepében Galetta Ferenc lesz a partnere, 
a francia kisasszonyt pedig Magaziner Böske 
játssza. A mósik nevelőbeli kislány szerepe 
Radó Böskének jutot t az igazgatónő jóságos, 
de humoros figuráját pedig Tarnai Leona ala-
kltja. Egy maecenáskodó fiatal arisztokrata, 
báró Honlaky Ferenc szerepében Tompa Bélá-
nak jutnak megint hálás feladatok, Horti Sán-
dor egy vidám idősebb festőt játszik, Fellegp 
festőművész szerepében pedig GaJJai Nándor-
nak lesznek pompás táncszámai. 

A librettót harsányi Zsolt tűzdelte tele szebtv-
nél-szebb versekkel, amelyek pompás ritmu-
sukkal, csengő rimelésükkel már magukba« 
véve is muzsikát adnak, a versekre pedig 
Stephanidesz Károly irt dallamokban gazdag; 
invenciózus, finom zenét. A népszerű Stepha-
nidesz eddig csak a karmesteri emelvényen 
és a Vigsíinház, valamint a Városi Színház 
gyermekdarabjainak zenéjével aratott szép 
sikereket Most végre mint önálló operett-
komponista jut szóhoz és előreláthatóan nagy 
meglepetést fog kelteni. „A kislány" partitúrá-
jának vannak számai, amelyek már a próbákoe 
megkezdték népszerűségi utjukat és az első 
felvonás nagy szerelmi dala, a második fel-
vonás táncleckéje, vagy Anniénak az a dala 
a harmadik felvonásban, amelyben kifejti, mi 
mindent nem tanulnak az iskolában, csnpa 
elsőrendű slágereknek Ígérkeznek. Lesz Péchy 
Erzsinek egy belépője a „felsőbb lány"-ról, 
azután a Holdvilág-románc, amely egyenesen 
Gassenhauer-nek termett, a „Csók, csók, csók" 
refrénű kettős pedig még a legravaszabb mu-
zsikusokat is meg fogja lepnL 

A Revü-5zinhá»lw» délelőttönként már javé-
ban folynak „A kislány" próbái a szerző, 
Szomory Emil személyes vezetése alatt, aki 
nagy passzióval érvényesiti régi rutinját és 
gazdag tapasztalatait Lelkes segítőtársa a 
munkában Bródy István, a szinház igazgatója 
és főrendezője, aki rendezési ötletekben tudva-
lévően utolérhetetlen. A zenei betanítás mun-
káját Stephanidesz Károly végzi és ő fogja 
első nagy operettjét vezényelni majd a be-
mutatón is, amelyet március 19-re terveznek. 
A szinház gazdag pompával állitia ki az újdon-
ságot. 
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HÁROMFELVONÁSOS OPERETT 
SZÖ VEGÉT IRTA: FÖLDES IMRE,ZENÍJÉT SZERZETTE:BUTTYKAY ÁKOS 

— Játsszák a Városi Színházban — 
Copyright 1920. by Dr. Alexander Marton, Budapest 

III. FELVONÁS. 
Tengerbenyuló móló terrasza, melyről lépcső 
•eeet a tengerbe. A terraszról a móló foly-
tatódik be a vízbe, a végén világító torony, 
amelynek forgó tüze a felvonás végén több ' 

szőr megcsillan. 
1. JELENET. 

Jakoiihu és Maritta. 
Maritta. (Virágáras ruhában, virágos ko ' 

tátrai) Virágot tessék, szenyoriták ! Friss vi ' 
rágot, usztédesz I (Megpillantja Jakotihut ) Nini, 
a kis kinai! 

fakotihu. Huh ! A bárónő ! 
Maritta. Hogy' van, kis kinai? 
Jakotihu. Rosszul bárónő, rosszul. 
Maritta. Mije fáj ? 
Jakotihu. A szivem, bárónő. 
Mar itta. Ne mondja! Az a sárga kis szive? 

Hát miért ? 
fakotihu. Magáért, bárónő. (Nagyot fohász-

kodva.) Lalallalalla . . . 
Maritta. Hit csinál? 
Jakotihu. Sóhaj tok! . . . Lalallala! 
Maritta. Magtiknál igy sóhaj tanak? 
Jakotihu. Kizárólag. 
Maritta. Lalallala! 
Jakotihu. Mit csinál? 
Marttta. Én is sóhajtok. 
Jakotihu. Hát akkor legalább sóhajtsunk 

együtt! 
Maritta. Jól van,kis kinai ! Sóhajtsunk együtt! 
Jakotihu I (Egyszerre.) Lalallalalallalalalla. 
Jakoiihu. {Kitartóbb. Még egyszer.) Lalla . . . 
Maritta. Még egyszer kell ? Jó. — Lalla . . . 

Hát meddig sóhajtsunk még? 
Jakotiiu. Addig, mig rá nem jövök, miért 

van ebben a rongyos ruhában ? 
Maritia. Ez rongyos ? Ez nem rongyos ! — 

Ez csak ugy van csinálva, mintha rongyos 
volna . . . Olyanformán, mint a maga arca, 
kis kinai ' . . . Mintha sárga kis citrom volna. 
Azért mégsem citrom, csak sárgás . . . ez 
is . . . olyan rongyoskás . . . 

Jakotihu. De hiszen én vettem tegnap Ön-
nek bárónő egy nett ruhát. Nem értem, mért 
öltözött át abból a nett ruhából ebbe a 
rongyoskásba . . .? 

Maritta Ebbe? — Pardon! — Én ebből 
öltöztem á t ! — Ez az én kitnenöruhám. 

Jakotihu. (Értelmetlenül rázza a fejét. 
Szszsz ! És minek ez a sok virág ? 

Maritta. Egyet maga kap belőle. (A gomb-
lyukába tüz egy rózsát.) Ha most a mamája 
látná, kis kinai, hát megpuszizná. 

iakotihu. Az én mamám? Lalallala. 
Maritta. Pardon, Isten nyugosztalja. 
Jakotihu. És kié a többi virág? 
Maritta. Aki megveszi. Maga ingyen kap, 

kis kinai, más mindenki pénzért 
Jakotihu. (Ijedten néz rá.) Szegény kis bá-

rónő I (Meg fogja a homlokát.) LalalIalallaU. 
Maritta. Ne féljen, nincs lázam, már n incs . . . 

A kis bárónő meghalt. Megölte a láz 
Iakotihu. Az nem baj, fel fog támadni. Ma 

guknál igy szokás. 

Dr. BÁRDOS ARTÚR 
a Belvárosi Színház igazgatója 

Gyöngyös rajza 
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Maritta. Már fel is támadt. Virágárus leány 
lett belőle. 

Jakotihu. Szszsz ! Micsoda lélekvándorlás, 
a mai közlekedési viszonyok mellett! Gróf ' 
K>í szolga . . . bárónőből virágárus leány . . . 

Marttta. Igaz . . . Hol a gróf? 
Jakotihu. Nem tudom. Az éjjel a rulett-

klubban volt. Ott mondták nekem. Bu-bu-
bánatomban, mikor éjjel a faképnél tetszett 
hagyni engem, egy ideig cscscscsavarogtam 
és bu-bu-bubán atomban becscscscscsavarog-
ittam a rulett-klubba is. De nem volt játék 
már. A gróf eladta az utolsó gyémánt gyü' 
rüjét és annak az árával kinyerte az egész 
bankot. Nem tudom, maguknál hogy' mond-
ják, nálunk ugy mondják, hogy sprengölte 
a bankot. Háromszor sprengölte. Annyi pénze 
volt, hogy a copfja sem látszott ki belőle. 
Ugy vitték utána cekkerben. Hja-ja ! Van egy 
nagyszerű kínai közmondás, amit itt nem 
ismernek. 

Maritta. Halljuk, kis kinai! 
Jakotihu. Akinek pekkke van a szszszere-

lemben, annak szszszerencséje van a kkkár-
tyában. 

SIMONYI MÁRIA 
(Patikusné) 

Belväroßi Színház — „Patika" (Gyöngyös rajza) 

Mar itta. Jé ! Hogy ez milyen ismeretlen köz-
mondás. 

Jakotihu. Hja, Hja ! Ősrégi kinai közmondás ! 
Nálunk csupa ilyen ismeretlen közmondások 
vannak ! 

Marttta. ügy! Hát az éjjel lumpolt a kis kinai. 
Jakotihu. Bu-bu-bubánatomban. 
Marttta. Búbánatos volt ? 
Jakotihu. Bi-bi-zony ! 

12. szám. 
jakotihu. Vigyázz magadra, drágám 1 

A bu könnyen kirág ám ! 
A bu az olyan, mint a moly. 
Nehogy fogától szétomolj ! 
Az élet játék s annak sem komoly 

Retrain. 
Együtt. Bu-bu-buba borulni be kár I 

Bútól búgva busulni s ivár! 
Élő ember a búval mindig roaz-

[szül jár. 
Bü-bü'büvős a szép szerelem, 
Szivem hát oda átterelem. 
Csakis igy jó, igazán jó ! 
Csak a csók, a vidám szó. 

jakotihu. Ha ellenállsz, ki birod! 
S ha tán lehúzta zsírod : 
Még megmarad a csont, a vér, 
Legfeljebb nem leszel kövér, 
De szived akkor a j ra észre tép . . . 

Refrain. 
Bu-bu-buba borulni be k á r ! stb. 

Maritta. (Jobbra néz). Nini! A gróf! 
Jakotihu. Hol? 
Maritta. Ott — a part mellett. — Most izáű 

be a csónakba . . . Istenem ! — Futok hoz-
zája . . . A dieu, kis kinai. (Elfut jobbra.) 

jakotihu. (Szomorúan.) Őt csscscsak a gróf 
érdekli. (Lemondással.) A dieu kis k ina i ! 

(Klementin jön balról — maga elé mered, 
— parancsolólag :) Kamarás ! . . . 

2. JELENET. 
Klementin és jakotihu. 

Jalwtihu. (Jobbra-balra kapkodja a fejét, — 
nézi, hol a kamarás ; a kamarás nincs sehol.) 

Klementin. Kamarás ! Nem hallja ? — Jöjjön 
ide hozzám. — Ne álljon meg olyan messze. 
— Mert egész diszkrét dolgot kell önnel köizöl-
nöm. — No, jöjjön! — Egy-kettő! — 

jakotihu. (Odamegy hozzája.) 
Klementin. Hol van ö n ? 

„FOTÓ" 
fényképészeti # # 
& szaküzlet 

BUDAPEST, 
R á k ó c z i - u t 8 0 . 

Eladás nagyban és kicsinyben. Telefon: József 2 8 — 3 2 . 
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BÁNÓCZINÉ ILONA 
O(Kati) 

Belvárosi Színház — „Patika" (Gyöngyös rajza) 

Jakotihu. (Maid megszakad a néma nevetés-' 
tői. Az arca vonaglik a röhögéstől, az egész 
teste rázkódik, de egy hang se jön ki a torkán.) 

Ktementin. Hát most menjen, kedves kama ' 
r i s . Keresse meg a kis sárgit, — akarom mon-
dam : sárga márki t . — súgja a fülibe, — csak 
agy, mint a saját meggyőződését.. Es aztán 
hozza ide. — Ugye megteszi ? . . . 

Jakotihu. (Odasompolyog a rúdhoz, elviszi 
a kalappal együtt, lábujjhegyen messze el' 
megy Klementintől.) 

Klementin. Hát mért nem felel ? . . . (A sze-
mét mereszti.) Kamarás! — Hát hova lett 
maga kamarás . . . ? Kamarás I — Kamarás ! 

Jakotihu. (Feléje siet, — mintha most ér-
kezett volna, — friss hangon.) Ah. — a kezét, 
csókolom, g r ó f n é . . . 

Klementin. Ki az ? 
Jakotihu. Szszsz ! Szo lgá la tá ra . . . A kis 

sárgí, — akarom mondani : a sárga m á r k i . . . 
a sárga falevelecske. . . az édes citrom 
magoeska . . . a krónikus kis sárgaság szszsze* 
mélyesen. (Meghajol.) 

( £ > l a n a s n ) 
'•-..Josborszesz. GELLÉRT LAJOS 

(Balogh) 
Belvárosi Színház— „Patika" (Gyöngyßq raiza) 

jakotihu. (Még közelebb megy, — ugy, hogy 
meg is érinti.) 

Klemenün. Hajtsa ide a fülét. 
Jakotihu. (Egész közel hafol, ugy, hogy a 

füle érinti Klememin arcát.) 
Klementin. (A fülébe sug valamit.) Igen. — 

Egész éjjel nem tudtam aludni. Mintha han-
gyák mászkáltak volna a hátgerincemen. Ez 
20 év óta nem esett meg az én hátgerincem' 
mel . . . — Keresse meg, kérem Ja-ko-ti-hu 
márkit , azt a kis drága sárga falevelet, azt 
az édes citrommagot, — azt a krónikus kis 
sárgaságot. — Mondja meg neki : imádom. — 
Az örülésig ! — Mondja meg neki : tárt kaput 
talál. — Csak döngessen ! — Csak döngessen ! 
— Csak döngessen I 

Jakotihu. (Nagyon halkan.) Szszszépen ! . . , 
(Csákányszerü szöges rud van a kezében, 
melyet előbb a mólón vett fel. Most leszúrja 
a rudat Klementin elé a földbe, ráteszi a 
kalapját és elsomfordál balfelé mellőle.) 

Klementin. (A rúdon lévő kalaphoz beszél.) 
On meg van lepve, ugye ? . . . Magam is ! Ez 
husz éve nem esett meg a hátgerincemmel, 
— Mondja meg neki: bele vagyok őrülve. — 
De ne árulja el, hogy én izenem. Csak ugy 
mondja, mint a saját meggyőződését. 

Jakotihu. (Halkan ) Csak ugy. 
Klementin. Igen. — Csak ugy. — Hadd hlgyje, 

hogy hossza, kitartó ostromra lesz szükség. 
— Ez az illúzió kell a férfiaknak . . . 

Jakotihu. (Halkan.) Szszszsz . . . Kínában is. 
Klementin. Persze. Kinában is —• Mert ha 

előre tudják, hogy tárt kapu várja őket, akkor 
nem döngetnek. 

Jakotihu. (Halkan.) Akkarát, mint Kínában-
Klementin. Pedig csak döngessen I Csak dön ' 

gessen ! Csak döngessen ! . . . 
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PETIlEŐ ATTILA 
(Pap) 

Belvái osi Szinház —„ Palika" (Gyöngyös rajza) 

Klementln. Jézusom ! — Hát ön máris be-
szélt a kamarással ? . . . És ő mindent cl ' 
mondott ? . . . (Szégyenlősen eltakarja az 
arcát.) 

Jakotihu. Semmit! — A kamarás ebben à 
pillanatban ugrott bele halálos elszántsággal 
a tengerbe. S mikor kérdeztem, mért teszi, — 
azt felelte, — hogy ön, grófnő, — olyan 
diszkrét titkot bizott rá, — hogy ő kény-
telen azt őrökre magába temetni és önmagát 
a titokkal együtt az Óceán hullámaiba temetni. 
Szszszsz ! . . . 

Klementin. Mit beszél ? 
Jakotihu. Ennek következtében én most már 

sssssohasem fogom megtudni, hogy ön meny-
nyire belém van gabalyodva, grófnő . . . 
Sssssohasem! S ez fáj nekem! 

Klementin. (Dühösen.) Hagyjon! (Megindul 
jobbfelé.) Kamarás! . . . 

Jakotihu. (Folyton egy féllépéssel követi.> 
És sssssohasem fogom megtudni, hogy nyitott 
kapu vár rám . . . . 

Klementin. (Egyre gyorsabban megy jobbfelé 
kiabálva.) Kamarás . . . 

Jakotihu. Tehát sssssohasem fogok döngetni 
és döngetni éssss döngetni . . . Szszszsz ! . . . 
És ez fáj nekem! (A szó szoros értelmében 
kiüldözi jobbfelé a szinről és el utána.) 

(Jobbról megjelenik a vizén a gróf csónakja. 
A gróf a kormánynál ül, — szemben vele 
Maritta, — fölöttük kibontva a vitorla A 
gróf ugyanabban a ruhában van, mint a : 
első felvonásban.) 

I N G Y E N R ! Z H K Ü L H Ö £ J U T , 
ki régi rldikilljét 

A LEGÚJABB D8VAT S Z E R I N T 
alakíttatja &t. 

STATT EB és BIEDERMANN n«mjsnjph.j] Jfi il S 
iíSrdisismnára ké-zitfSknM. UBUIJOMCU »• 

3. JELENET. 
A Gróf és Mariita. 

Gróf. Na most, Marit t im. — volt szerencsém. 
Maritta. (Ránéz kérdőleg.) 
Gróf. Igen. — Volt szerencsém. 
Maritta. Ez azt jelenti, hogy szálljak ki ? 
Gróf. Azt, — fiam, — azt. — 
Maritta. És ön — ön elmegy? 
Gróf. El. 
Maritta. Hová? 
Gróf. (Hosszan nézi.) Mondok valamit. 

Maritta . . . — En elutazom. Még csak azt 
akarom neked mondani, hogy az a csúnya 
sárga fiu derék flu. 

Maritta. A kis kinai ? 
Gróf. Maradj mellette mindig, akkor legalább 

sokat fogsz kacagni. — És aki kacag, — az 
egy lépéssel mindig innen van a boldogta-
lanságtól. Csak ezt akartam mondani . . . 
Szervusz ! (Kis szünet.) 

Maritta. (Kilép a csónakból. — szorongva.) 
Hova megy ? — Mondja ! 

Gróf. (A virágos kosárra néz.) Nini. Tele a 
kosarad rózsákkal, mint azelőt t . . .Maritta ... 
Add el nékem a rózsáidat mind . . . 

Maritta. Tessék ! Mind ! Mind ! (Felemeli a 
kosarat.) 

Gróf. Na ! Ne öntsd a csónakomba, csa-
csika ! Mert még szemfödőnek nézem. (Kese-
rűen kacag, messze néz balra.; Menj el oda, a 
strandra és szórd el őket a kabintól a partig. 

Maritla. (Busán.) Még mindig ? Majd inkább 
ide szórom őket. ÍA bal felöl a szinre futó 
uton kezdi szórni a virágokat.) Mert erre fog 
jönni . . . Erre . . . 

Gróf. A nagyhercegnő ? — Hát itt van ? . . . 
Maritta. (Balfelé mutat.) Ott láttam az előbb, 

a parton bolyongott . . . Erre fog jönni. 

MAROSI ADÉL 
(Postamesterné) 

Belvárosi Szinház — „Patika" (Gyöngyös rajza) 
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5. JELENET. 

Előbbiek és Xénia. 
Xénia. Oh, hát ez a lány mindenütt csóko-

lódzik ? ! (Jakotihu és Maritta szétugranak.) 
Ne zavartassa magát, baronesz. Vájjon a gróf 
is tudja, hogy kegyed szabad óráiban néprajzi 
tanulmányokat folytat? 

E s t é l y c i p ő K 
G E R Ő N É L , 
BUDAPEST, 
Kossuth Lajos-u. 4 

KERTÉSZ ENDRE 
^Patikus) 

Belvárosi Szinház — .Patika" (Gyöngyös rajza) 

Gróf. (Idegesen.) Akkor — . . . dobd a vi ' 
»ágaidat a tengerbe. Isten megáldjon ! (Gyorsan 
megigazítja a vitorlát, mint aki indulni akar.) 

Jakotihu. (Megjelenik jobbról.) 
4. JELENET. 

A Gróf, Mariita és Jakotihu. 
Jakotihu. (Boldogan néz a grófra ; örömében 

egyik lábáról a másik lábára áll át.) Szszszsz. 
Gróf. Ne sziszegj ! hagyj békén. 
Jakotihu. De igenis szszsziszegek, mert én 

azt akarom mondani, hogy szszszsz . . . 
Gróf Ne sziszegj, nem hallod! 
Jakotihu. De igenis szszsziszegek, mert én 

a2t akarom mondani, hogy szszszszervusz. 
Olvastad a levelemet, ugye es visszajöttél? 

Grót. Micsoda levélről beszelsz? 
Jakotihu. í r tam neked egy levelet 
Gróf. Hova küldted? 
Jakotihu. A bójához Tudom, hogy te szerel-

mes vagy abba a bójába. Motorra ültem és 
kimentem. Rátűztem a levelet egy gombostűvel 
a bója kötelére. 

Gróf. Még nem voltam ott. De oda megvek 
és akkor elolvasom. Szervusz, kis sárgám. 
De előbb vedd tudomásul, hogy neked adom 
Marittát. 

Maritta. Nézd ! Ugy rendelkezik velem, mint 
a sétapálcájával. 

Gróf. A hercegnőnek pedig mondjátok meg, 
hogy ha egyszer visszatér erre a szép helyre, 
hát ne felejtsen el virágot vinni a bójára. 
Rózsákat, meg hajnali nyitókát . . . Csak fel-
kapja a csőrébe egy ezüst sirály, csak felviszi 
a magas levegő-égbe — . . . és csak leejti 
a vizbe ! . . . Szervusztok ! A jó Isten áldjon 
meg benneteket ! (El a csónakon.) 

Jakotihu és Maritta. 
Jakotihu. Szszsz ! (Utána kiált.) Olvasd el a 

levelemet! És miért nem mondtad, hogy 
szaporodjunk, mint a tenger fövénye? 

Maritta. Minek mondta volna ? Anélkül 
maga nem tud szaporodni ? 

Jakotihu. Majd megpróbálom. A fő, hogy 
mi szeressük egymást. (Át akarja ölelni) 

Maritta. tie bántson! (Ki akar siklani az 
öleléséből) 

Jakotihu. Hohohogyne! (Öleli, csókolja.) Itt 
aztán döngetek és döngetek és döngetek.(Csók.) 
(Xénia jön.) 

6. JELENET 

Maritta. Kikérem magamnak. 
Xénia. Mit, fiam, mi t? 
Maritta Azt, hogy baronesz vagyok és azt, 

hogy a g r ó f . . . A gróf tudja . . . Igenis, tudja ! 
A gróf mondta nekem, hogy é n , . , hogy én 
és ő . . . 

Xénia. Na, elég. Ebből elég volt ennyi. 
Furcsa kis társaság. 

Marina. Bocsánat, fenség . . . 
Xénia. (Elfordul, Jakotihuhoz.) Márki, mondja 

meg ennek a hölgynek, aki, most már igazán 
nem tudom, hogy kicsoda, hogy kíméljen 
meg a jelenlététől. 

Mariita. (Jakotihuhoz.) Márki, ha csak egy 
kicsit szeret, mondja meg ennek a . . . ennek a . . . 

Jakotihu. (Nagyon meg van ijedve.) 
Maritta. Ennek a fenségnek . . . hogy soha 

tőlem egy szál virágot sem vett, tehát egy 
smucig nő. 

Jakotihu. Bocsánat, fenség. Ez a hölgy azs 
állítja, hogy mindezideig nem kegyeskeden 
őt virág vásárlásával megtisztelni és hogy 
smucignak kegyeskedik lenni. (Meghajol.) 
Szszszíves elnézését kérem. Ssssmucignafe 
kegyeskedik lenni! 

Xénia. Sïegény elzüllött teremtés! 
Jakotihu. (Felhördül.) Engedelmet ! Ne tessék 

bántani ! Még nincs elzüllve. Majd csak velem 
fog elzölleni ! A menyaszonyom. 

Xénia. (Rábámul.) Micsoda ! 
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Jakotihu. A menyasszonyom ! És ha vissza 
nem vonja, fenség, a sértó szót, Kína még ma 
hadat üzen Oroszorszásnak,hoInapEurópának, 
holnapután az egész világnak (Kiabál, mintha 
kinaiul ká romkodna) Ts ingin-gan-gun 'so-
ise-kintan ! 

Xénia. Bánom is én. Izenjen. Engem csak 
annyi érdekel, mióta a menyasszonya? 

Jakotihu. Tegnap óta törvénytelenül, ma 
reggel óta törvényesen. A gróf nekem adta ! 

Xénia. A g r ó f ? Danielló?. 
Jakotihu. O. Kérés nélkül. Önként . Az egy ur ! 
Xénia. És a bárónő beleegyezett? 
Jakotihu Sohasem volt bárónő. 
Xénia. Ön mondta Azt is, hogy ő utána 

szökött el Szentpéiervárról. 
Jakotihu. Ezek apró tévedések voltak. A gróf ' 

nak semmi köze a mellékelt hölgyhöz. 
Xénia. De hiszen akkor a gróf nem szél' 

hámos ! 
Jakotihu. Persze, hogy nem ! Hát ki mondta ? 
Xénia. Es a gróf nem ezt a . . . hölgyet 

szereti ? 
Jakotihu.Hát persze.hogy nem! S igy ez a hölgy 

nem is lehet elzülive ! Tessék visszavonni. 
Xénia. (Boldogan.) Visszavonom, márki , 

visszavonom! És maga kis lány, ne hara-
gudjék r á m (A kezét nyújtja.) 

Maritta. ügye féltékenynek tetszett lenni 
rám ? 

Xénia. Egy kicsit ! 
Maritta. Én is magára egy kicsit ! 
Jakotihu. (Olyan mozdulatot tesz a kezével 

villámgyorsan, mintha egy óriási telefonnak 
a csengőfogantyuját forgatná, ordit.) Tsian-
penguD'gan'kan-tsin- men-pin 'pum - gan » gan-
tsin-tsun-tsön-tsön-tsem-pum-bum-bum-bum. 

dr. BANÓCZI DEZSŐ 
(tanító) 

Belvárosi Színház — „Pa tika" (Gyöngyös rajza) 

Xénia. Mit csinál? 
Jukotihu. Dróttalan telefonáltam Kinába, 

hogy szüntessék be azonnal a hadmüveleteket. 
(A füléhez teszi a kezét, min tha telefon-

kagyló volna a kezében.) Bim-bum-bum ! Már 
megszüntették. Kezét csókomlom. (Hegcsókolja 
a kezét.) Hála istennek, nincs háború. 

13. szám. 
Jakotihu, Maritta és Xénia. 

Jakotihu. Összeveszni : csúnya, csúnya hecc i 
A beke, az a gyönyörű! 

Maritta. Légy olyan jó. amilyen lehetsz. 
Csak igy jön borura derü. 

Xénia. Van haragra száz ok, 
S én még mindig hófehér kis b é k e 

[zászlót rázok, 
S ez a jelszavam : 

Refrain. 
Xénia. Nem haragszom, nem haragszol, 

Nem haragszik ő ! 
Erre gondolj, erre sokszor, 

S minden rendbe jő. 
Ne izélj ! Ne izélj ! 

Ne bolondozz, angyalkám ! 
Ne beszélj! Ne beszélj, 
Csak egy csókkal csukd el a szám ! 

Mind a hárman. Mert ha nem haragszik 6. 
Minden rendbe jő. 

Jakotihu. Férfi és nő, ha verekedett, 
Kibékül s csakis ez a jó. 

Xénia. Méz és máz és csupa szeretet, 
S a révbe úszik a hajó . 

Mariítp. El se kezdi a nővel, 
Mert az birja mindenképen, szóvá! 

[és erővel 
S ez a jelszava : 

Nem haragszom, nem haragszol stb. (Eltán-
colnak, azután Jakotihu és Xénia visszajönnek.) 

7. JELENET. 
Jakotihu és Xénia. 

Jakotihu. Pardon, fenséges asszony, bocsánat 
a feledékenységemért. Üzenetet kell önnek 
átadnom. 

Xénia. Kitől? 
Jakotihu. A gróftól, 
Xénia. Daniellótól ? (Elfordul.) Nem vagyak 

kiváncsi rá ja . 
Jakotihu. Kérem-kérem .. .(Legyezgetimagát.) 

Huh, de meleg van máma. 
Xénia. (Maga elé néz, látszik, hogy messze 

jár a gondolata, éppen, hogy mondjon valamit.) 
Csakugyan meleg van. 

Jakotihu. Borzasztó meleg van. S z s z s z . . . 
Xénia. (Ajkát harapdálja, látszik, hogy kér-

dezni akar valamit.) 

Derdiedas 
4KSMM» • • * • 

krém, púder, szap-
pan és Defcolle-
tage cseppfolyós 
púder fotéttenOl 
szépít 
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Jakotihu. Majdnem olyan meleg, mint tegnap 
volt. Sót hasonlít a tegnapelőttihez is. Még 
szerencse, hogy holnap sokkal melegebb lesz. 

Xénia (Homlokát tör l i ) 
Jakotihu. Igazán okos ember, aki ilyenkor 

kifelé ladikázik . . . Kifelé . . . Szszszsz . . . 
Stint a gróf. 

Xénia. Mondtam már, nem érdekel. 
Jakotihu. Tudom. Szszszsz . . , Csak éppen 

megkockáztatom a megjegyzést, okos ember. . . 
kihajókázott a bójához . . . 

Xénia. (Rámered.) 
Jakotihu. Szszszsz . . . Ott hűvös van . . . 

Hűvösebb, mint itt . . ma . , . tegnap . . -
holnap . . . Fényes testű halak röpködnek 
fölötte . . . Hideg ezüst sirályok surrannak 
alatta . . . Szszszsz . . . Okos ember ! . . . 

Xénia. (Rákialt, kitörve ) Mit izent ? 
Jakotihu. (Összerázkódik.) Jaj, de megijed' 

:em ... Szsj-sísz . . . 
Xénia. (Könyörögve.) Mit izent? 
Jakotihu. Hogy vigyen virágot a hercegnő . . . 

oda . . . ki a bójára . . . Rózsát, meg... . valami 
bajnaii csukó kát . . . 

Xénia. (A part felé rohan.) Istenem . . . E l ' 
ment ! (Sir.)' Meghalt . . . 

Jakotihu. Az nem baj. Feltámad . . . Mint 
»gnap . . . 

Xénia. Ember ! Az tréfa volt csak . . . 
jakotihu. Dehogy is . . . Európában igy 

szokás . . . 
Xénia. Jaj . . . Hamar egy motorost utána . . . 

Kiabál.) Emberek ! Hamar ! Hamar 1 . . . 
(Maritta berohan jobbról.) 

VÖRÖS AZ ORKA ? Használjon orritrémett ; el-
isiitiK az orrvörössége és szép orra lest. 
Kapható : MAYER, Andrássy-nt 84, II. em. 12. 

kozmetittai intézetében. 

raUamint tuMzn&lati tárgyait fortötlenitse - M a n o l leg-
eföaebb fertCt4onIt6vel. Nem mérgező, hatás na tflbb-
neCrüsen felülmutjj a sznblimátot és karból Gyártja: 
„Ctainoln* (ryógysaer- és vegyészeti termékek i vára r.-t. 
Uipest. Ára fi koron*. Kapható minden gyógytárban , 

8. JELENET. 
Előbbiek, Maritta. 

Maritta. (A tenger felé matat , ijedten.« 
A gróf csónakja . . . 

Xénia. (Keresztet vet.) Üresen ! . . . 
Jakotihu. Az nem baj ! . . . Szszszsz i Mim 

tegnap ! . . >. 
Xénia. Az tréfa volt csak. hát értse meg ! 

(A csónakot gazdátlanul a partig vetik a hul-
lámok. A vitorla le van eresztve, egészen 
beteríti a csónakot.) Jaj ! Üljünk be . . . Ment-
sükki . (Zokog.) Édes szerelmem, Dánie l lé! . . r 

9. JELENET. 
Előbbiek, A Gróf. 

Gróf. (A csónakon fekvő vitorla alól k i ' 
bújva, felegyenesedik.) Xénia ! . . . 

Xénia. (Odarohan, ujjong.) Él ! Él ! Él ! . . • 
Gróf. (Kiugrik a csónakból, némán meg-

kapja, öleli, csókolja.) 
Jakotihu. (Marittához.) Mondtam, bogy fel-

támad ! . . . Szszszsz ! . . . 
Gróf. (Jakotihu felé ) Márki ! Köszönöm a 

leveledet. (Egy levelet huz elő.) Oda volt tűzve 
gombostűvel a bója köteléhez. 

Xénia. (Olvassa a levelet.) „Egy régi kinai 
közmondás azt taní t ja : jobb kétszer feltá-
madni. mint egyszer meghalni. Hallgass rám : 
támadj fel ma mégegyszer, ugyanagy, mint 
tegnap. Mert meghalni holnap is ráérsz." 

Jakotihu. Rá-érszszszsz ! . . . 
Xénia. (Jakotihu kezét szorongatja.) Köszö-

nöm. 
Maritta. (Megsimogatja Jakotihu fejét.) Édes 

kis csúnya ember, maga nagyon csúnya 
ember, de nagyon jó ember . . . 

Jakotihu. Szszszsz ! . . . (Magához öleli.) 
FÜGGÖNY. 

TITKOS ICA 
(Királynő) 

Belvárosi Srinház — „Patika- {Gyöngyös rajza) 
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S s f i H a n g s z e r e s t és 

MKr*' g r a m o f o n o k 
legjobb és legolcsóbb 

beszerzési forrása / 
Han^steroiSh »n Li 

F E K E T E M I H Á L Y ( ( ' 
mester, i L 

ßud&pest, Vili., József-körút 9 fll 

HALLÓ, Ml UJSÁÖ? 
A ROYAL-KABARÉ jelenlegi óriási sikerű 

műsora jövő héten ötvenedszer kerül szinre. 
Ez a szám a háborús évek konjunktúrájában 
talán nem jelentett sokat, ma azonban, — ami-
kor a kis színházak kezdenek visszatérni ismét 
a havonkénti műsorváltoztatás rendszerére, — 
az igazi siker repiezentáns kifejezője, Mihály 
István, Kôvâry Gyula, Uray Dezső, Lakács 
Gyula, Gosztonyi, Garami, Balassa Emil, Alba 
Nevis, Zerkovitz, Pártos sib. bohózatai, tréfái 
és vidám magánszámai, Solti, Virdgh, Papp 
János, Felhő Rózsi, Kerényi Irén, Radó, Ihász, 
Salamon, Gárdas Irén, Forgács stb. előadásában 
állandó kacagást és zugó tapsokat váltanak ki 
esténként a szépszámú közönségből. 

ERÉN Y1NÉ-RO SSI ROS1NA 1920. március 
27-én este 6 órakor tartja ária- és dalestélyét 
a Vigadó nagytermében ; a művésznő élvezetes 
műsorába felvette a régen hallott „BarW-da-
k>kból és kedvelt opera-áriákból is fog éne-
kelni. Illés Margit zongoraművésznő Brahms-, 
Chopin', Li6zt-szerzeményekkcl fog bemutat-
kozni. Jegyek Rózsavölgyi-cégriél, Szervita-tér5., 
Ardrássy-ut 45. kaphatók. 

[ rlUannyal atinyom uélkfll, ezemBlcaSt, p«íi&-
l iiAbí, szeplöt, fagyáBt végleg eltávolít GÀOG 

kozmetikai intézet. Muzenru-körut 18. Siépaégápoli«, rai>-
oofe eltAíoHUsü Email borofjatóvi/s-el. Börfehérjtfikrém, 
púder, Bsjappan, hajoir.avoMetaer, az ÖBszee szépségápolás 
ho* flifikaAirea szerek ««(HköMás*» TMefnn J'7Mpf 02—87, 

B E N C S I K I . n ő i d i v a t t e r m e 
B u d a p e s t , IV , D e á k F e r e n e - u t c a 1 9 . s z á m . 

„Repülő" Holczer Lajos 
Budapest, VII., Rábóczi-ut 18. 

Telefon : József lál—57. Telefon : József 121—57. 
Illatszerek, kozmetikai, pipere és háztartási 
cikkek, kötött-, szövöttáruk, italok és gyarmat-
áruk eladása, n a g y b a n é s k i c s i n y b e n ' 

ROYAL ORFtUM 
VII. ERZSEBET-KÖRUT31. TEL.JÔZS. 121-68 

Minden este Va7 órakor 
vasár- és ünnepnap délután Vj 3 órakor 

vilAgbirü a t t r a k c i ó k 
R1EDOS STRODY 

nagyszerű kutyáival a vidám kötéltáncos 
ORELLYS 

kaucsuk-emberek 
FRED LORIS 

modern erőművészek 
ép a Bzoru&olós sikert -íratott Ha*-nmtli Zerkovitz operett 

CSILLAGOK CSIL1AG& 

Hajszálakat t t t f t " f e l e l ő s é g g e l 
noii í / CiQniTl "oim. iniezate, AudrasBy ot 8S. t. tm. 
riUiLiA» jfillULIfl RBgtSnihaUs. Minden eddigit felBImoI. 
„ÍWÍRACLK* Bajolt»vniitóí7ei szétküldés*- ataBit^hBaí, 
Areipolí». ö»»*ee szépeéghlb&k k»*e]ft><» SxemflicölrtAs. I Fagyltl»zel^g|c. • i mmmmmmmm. 

Ä Z I Ü J S Ä Ö 
apróhirdetései u t á n b o t o s é s gyors 

a« eredn»6wy. 

B i i Ü I a n s o í i a t szereket ininde'nlîînêl drágábban 
vesz Székely Emil éksïerfi i le e. Budapest, Klrály-
ntca 51. Terez-templommal szemben Címre tessék 

figyelni. Telefon : József Hl' 85 

Z1LAHY GYULA 

(Postamester) 
Belvárosi Szinház — .Patika" (Gyöngyös rajza) 
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A pécsi „Pannonia-
Szinpad" jubileuma 

A már több mint egy évi megszállás elszakít 
bennünket Pécstől, ugy, hogy csak nagy ritkán 
kaphatunk értesítést az ottani színházi életről, 
így kerülő uton értesültünk arról, hogy a „Pan-
nónia Szinpad", mely Pécs első varieté-kaba-
réja s mely mint ilyen egyike a vidéken a leg-
elsőbbranguaknak, február 24-én ünnepelte 
100-ik esti előadását. 

A „Pannónia Szinpad" T9I9. november 12-én 
nyilott meg. A vállalat alapitója s művészeti 
igazgatója Rónai Imre, ki egyike a magyar 
színészgárda legjobb tagjainak. Legutóbb a 
pécsi Nemzeti Színház tagja volt, de vállalata 
megindításakor kilépett a színtársulat köteléké-
ből, hogy minden idejét a „Pannónia Szinpad"-
nak szentelhesse. Pécs ezen kabaré-varietéje 
állandóan elsőrangú társulattal működik s a 
nívós kabaré műsoron kivül a legkiválóbb 
attrakciókkal szórakoztatja a közönséget. Dacéra 
a sok nehézségnek, mellyel a kezdő vállalatnak 
a megszállás folytán meg kell küzdeni, sikerült 
a fejlődő vidéki város ezen első, fővárosias 
jellegű állandó varieté-szinházának a legnehe-
zebb feladatot megoldani, magának közönséget 
nevelni. Nivós és elsőrangú műsorait ma már 
napról-napra telt házak nézik végig. A „Pan-
nónia Szinpad" tagjai voltak Szalontai Ferike, 
Radó Sándor, Dernay Erna, Gonda Ernő stb. 
Míg attrakciók közül vendégszerepeltek Tik és 
Tok, továbbá a Budapesten is jól ismert 
Thuark and miss Gould zsonglőrpár, Frimmel 
fivérek, Goody and Geady néger tánckettős 
stb. Jelenleg a társulat tagjai : Donáth Aranka, 
M. Földes Elza, Walter Giza, K. Pintér Irma, 
Csatay Sári, Újvári Ferenc, Márkus József, 
Rónai Imre, a kis Zoli, Gömörí Sándor és 
Csernits Elemér karnagy. Ugyancsak jelenlegi 
műsorban lép fel a Budapesten is közkedvelt 
Geltnen<salad. Magánszámokon kivül nagyobb 
darabok és operettek is szinre kerülnek. 

Reméljük, hogy ez a merész vidéki vállal-
kozás továibbra is virágzani fog s legközelebb 
működésükről többet is Írhatunk. Addig is 
gratulálunk az első 100-hoz. 

R. Kipling Kim. Az egÓBZ világon kedvelt és boosült 
OzsangelKönyvek szerzőjének pompás regénye ez, mely 
uyönyörü leírásában bemutatja az őserdőt a maga esodá-
íato« és különös természeti szépségeiben. Regényének 
cselekményét mély de friss és üde filozófiájának örök-
Srtékü kristályával teszi; ragyogóvá e modern Aesopns, 
Kinek különöoen ez a könyve méltán tarthat számot a leg-
szélesebb kőrtl érdeklődésre. A könyv ára 44.— kor. és 
kapható a könyvesboltunkba à 

Könyvújdonságok 
beszerezhetők a »Színházi álét" boHÍ&ban, 

vn . , Erzsébet-körut 29. 
S t r i n d b e r * .Hem»«" r e g é n y e a legértékesebb és leg-

nagyobb fajsnlyn regény, mely a magyar könyvpiacon 
MíJ? megjelent. Ebben a teljes kiadásban an 
» 22 oenzurázott rész ls benne ran, amely a svéd kiadás-
ból a szerző akarata ellenére kimaradt A finom papírra 
nyomott könyv ára 10 f t felárral együtt 19 korona 80 fllL 

A P a t i K a m e i j e l e n t Szép Ernő uj hatásos színmüve, 
melyet állandóan táblás ház néz végig a Belvárosi Szín-
házban, megjelent könyvalakban az Athenaeum Irodaim) 
éB nyomdai részvénytársaság kiadásában. A osino* M-
álluásn könyv ára 10 °/o felárral együtt 15 korona 40 «IL 

Legkedveltebb regényünknek mondhatjuk Erdői 
Menée könyveit. Az ősök és ivadékok I. része „Az a j 
•arj", melyben Erdős Renée megkapó erővel az élet 
gyönyörű, meleg Bzineível festi szép fiatal hősnője lelkét, 
az első szerelem, a* első csók édes borzongásait, az elsfi 
vágyak, az első álmatlan éjszakák májusi Idejét s cras-
cendoval visszi előro a történetet egész a regény ki-
osengésélg, amikor a leány nagyasszony — nagyanyja 
kis rnbinkőves gyűrűjével — babonás talizmánnal -
elindul a nagyváros felA, hogy a kis Ebben Bettiből 
Érseki Bensite, az Éle t Hi r t t lyaS je legyen. Ilyen oim« 
í*?« • 8 Ö k i v a d é k ° k II. részének, mely kötetek külön 
kttlön is kaphatók 85 — korona és felárral. Erdős Renée, 
ez a nagyszerű , ízig vérig poéta nö ezzel az nj regény-
nyel minden eddiginél jelentősebb állomásához ért rasvoiró 
költői pályafutásának. 

A. V i r z i n ház Újdonsága: Rut tKay Gyfirtfy a Nafiy-
V 1 I S Í 1 no" oimü viv'jfttéka könyvalakban is megjelent. 
Az Ízlésesen kiállított könyv az Athenaenm ot dicséri 6« 
19 korona 80 fillérért kapható. 

Megjelent Mare l l B a r r i è r e : „ A c s á b í t ó t m ű v é s z e t e " 
cimü érdekfoszitő tatain as iiodalmi alkotása. Ára £4. -
korona. Kspható a „Színházi lílet" boltjában, v n . , Erzeébet-
körnt 29. 

Egv ujabb regénnyel gyarapodott a szépirodalom I Gaát 
Andor: A biborruhas asszony csinos kiállításban 24 kor 
20 fillérért kapható könyvesboltunkban. 
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HAN<SSZERK!RÁLY"-n*l 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási a 
tzinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nem vállalkozunk.) 

5 üveg sör. Elvesztették a fogadást. — F. 
István 1. Berlinben van jelenleg. 2. JMég nincs 
megállapítva. Ha a kérdés aktuális lesz, meg-
találja majd a választ a Színházi Élet ben — Fehér 
szegfii. Ez iránt a színház főkönyvelője adhat 
érdemleges választ. 

Hü olvasó Shakespeareröl nagyon sok munka 
jelent meg irodalmunkban. Ajánljuk többek közt 
.Shakespeare pályája" című müvet, irta Greguss 
Ágost, megrendelheti a Színházi Élet kiadó-
hivatalában. 

Előfizető. A Színházi Élet boltjában meg lehet 
rendelni mindenféle regényt, színdarabot és 
kotlát. A kérdezett művész fényképe (levelező-
lapon) szintén megrendelhető. — Kisleány. A 
Színházt Élet-ben a nem előfizető-olvasoK is 
kapnak választ 5 színházi vonatkozású kérdésre. 
— D. Olga. 1. Márciusban fog színre kerülni 2. 
A Népszínháznak első igazgatója Rákosi Jenő 
volt, második : Ewa Lajos, a harmadik Porzsolt 
Kálmán. — Mozirajongó. Olaf Fönss 1876-ban 
született Kopenhágában. Nőtlen. Címe .Deutsche 
Bioskop" Berlin. — Manci. Jelenleg Bécsben él. 

Uj olvasó. 1. 27 éves 2. Csak filmen. 3. Ősszel. 
4 Berlinben. — Kis menyecske. 1. Várkonyi 
Mihály 1891. március 3I-én s?iiletett Kisvárdán. 
Iskoláit Kassán végezte, az érettségit Peste« 
tette le. A szinészakadémiára 1908-ban iratko-
zott be és 1911. szept. 3-án lépett színpadra 
Kolozsvárott, ahol a „Kaméliás hölgyében volt 
a debüje Armand szerepében. A Nemzeti Szín-
házban 1919 január 8 án volt a bemutatkozása 
a „Charlotte kisasszonyában. Téthy Kelecsény 
János szerepében. 2. Király Ernő 1907 okt. 22-én 
lépett föl először a Király Színházban a Víg 
özvegy-beli Danilo szei epében. Ekkor kolozs-
vári színész volt. 1908 okt. 1-én lépett a Király 
Színház kötelékébe, amikor, is 3 évre kötötte 
meg a szerződést. 3 Latabár Árpád előbb Pécsett 
működött, onnan 1907 őszén szerződött Budára, 
Krecsányi Ignác szinhá?ához, majd 1910 okt 
elején mutatkozott be a Király Színház közön-
ségének, a „Balkáni hercegnő" cimü operettbe». 
4. Kosztolányiné Harmos Ilona 1906 február 
4-én vizsgázott mint szinészakadémiai növendék 
az „Ideges nők'-ben. 1912-ben az Uj Színpad-
hoz szerződött év óta pedig a Belvárosi 
Színháznál működik. 

Diszkréció. 1. A saját költségén készültek a 
toalettjei 2. Részletes életrajzi adatait megírtuk 
a Színházi Élet 1918 márc. 31-iki (14.) stámá-
ban, a vezércikkben; tessék a kiadóhivatalba« 
megrendelni. 3. Első fellépte Brassóban volt 
Komjáthy társulatánál. — Soproni kíváncsi. 1 

HANGVERSENY-

P I A N I N O , 
k e r e s z t h u r o s , 
barna, 7 oktávás 
és egy modern 
rövid z o n g o r a 
j u tányosán k a p h a t ó : 

WAGNER 
országszerte elismert első-
rendű magyar hangszer és 
beszélőgépek á r u h á z a 

Budapest, 3ôzseMrërut15 
F i ó k : IX. k e r . , R á d a y u l c a 18. 
Javítások és hangolások 
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Ajánlatos volna valamely ismertebb komponistá-
val érintkezésbe lépni. 2. Leghelyesebb gépírás-
sal leíratni, lehetőleg minden második oldalra 
jöjjön a szöveg. — J.. rajongó 1. 32, 2. 63, 3 Az 
előbbi. 4. Címe Nem/eti Szinház. — Két 
autogrammgyüjtő. 1. A Színházi Élet kiadóhiva-
tala megküldheti ; tessék oda fordulni. 2 Nagy-
korona-u. 16. — Helga, 13. 1. Pozsonyi-ut 4. 2. 
A Városi Szinház vendégszereplői. 3. Korona-u. 4. 
4. 5. Belvárosi Színházhoz címzett levele ott 
megtalálja. — Száműzött. 1. 1*91 márc. 31-én 
született Kisvárdán. 2. Nőtlen. 3. Royal szálló. — 
F. Edith. 1. Sohasem játszották a Népszínházban. 
2. 1878. jan. 6-án szül tett. 3. 1905 óta van a 
Nemzeti Színháznál. 4. 34. - R.-rajongó. Tessék 
a Színházi Elet kiad .hivatalában a Filmművészeti 
Evkönyvet megrendelni, abban minden kérdésre 
megtalálja a vafaszt. — Mannon. Igen. — B. 
Bella. Újpest. Bor.gs7.ás7on laktak, — atyja orvos 
volt. — Tubarózsa. 1. Főherceg Sándor-u. 4. 2. 
A második. 3. Bras*, ban vo t az első fellépte. — 
H. P. A színház titkáránál kell megsürgetni. 
Azonban nincs kizárva, hogy a dramaturg" még 
nem olvasta e! a darabot. Tehát tessé* újra 
érdeklődni — Vidéki. Ha nem is előfizetőj a 
Színházi Élet-nek, hanem állandó példányonkint 
vevője — készséggel adunk választ 5 színházi 
tárgyú kérdé-re a szerkesztői üzenetek rovatában. 

R O Y A L - Ä A B A R E VII, Erzseftet-köru! 
í ! I el JÔZ8. iai-«B 

MiNDEN ESTE 7 ÓRAKOR 
AZ ELHERVADT SZIVEK. 
Tréfa, irta : Lukáo» (íj ola 

H O R D Á R 1 
Kis komédia, i r ta : Mihály István 

CSIRKE 
Tréf», lrte Mihály István 

A JÓSNŐ 
Bohózat, irta : Urat Dezsó 

HENOIDA és BONCIDA 
Éne es-tánoos bitlett, irts: K^váry Gyula 

A MENYOR3ZÁG FELÉ 
Trefft, i r ta : Gosztonyt Átám 

A BAINOK 
Tréfa, irt.ft; Oarsnni Árpád 

SZÓLOK I DUETTEK ! 
CIGÁNYZENE! 

Előadás közben is lehet vacsorázni I 
Kitűnő magyar és francia konyhai 

T l à Z A -
K Á V É H Á Z 
Vll, Rdkóexi-ut 74. 

Dmu'.&u éa este H KISS 
JA\ÍM urlprlmis hang-
versenyez. — Meleg va 
C8or* — Klianô italok. 
Danaveezky és Falndi 

kávésok 

Színházi képrejtvény 
A megfejtést és a nyertesek névsorát lapun* 

1920. 12. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat SOT-
soljuk ki: 

1. díj: A „Patika" című színdarab. 
IL dij : Váradi Ili arckepe. 
ISI. dij: Egy kotta. 
A Színházi Élet 1920. 9. számában közöli 

rejtvény helyes megfejtése: ,Fekete, fekete, fe-
kete, fekete 

Helyesen meglejtették : 587-en. Az első díjas 
Bányay Lili, Bérkocsis-utca 41. III. 5., a máso-
dik dijat Sugár Ferenc, VIL, Garay-utca 11. IV. 
26., a harmadik dijat Czigler Lili és Ica nyerte ei. 

A szerkesztésért íeielös: 1NCZE SÁNDOR 
Brilllá st aranyat, e< 
ezüstpénzt Igen maga 

üstöt, r«gi 
s árban 

•zeit 
éget, régi arany- és 
Frivaldssky, 

Hl, Dohány a 9« ébucrfiittl 

EST LE 
MEILLEUR 
!)E LA FIGURE 

»! 
m i \ 

FŐRAKTÁR: 
B O L G Á R J E N Ő 
Koronaherof g-u. 9. 

nedek Fr! ! FŰZŰ- é s 
' eraySKü'ön-

Király-utca 93. sz. ! e ß e s , ^ e H 

Hozott anyagból ftlzöt éu melltartót készítünk. — 

K 

olvashat 8 koronáért a 

Kazinczy könyvtárból 
Budapest, VII,, Duhány-u. 1. 

ÍKároly-bftmt sarnk.} 

H ë'M'E'T H EaftaZaS"l 
női kalap tíivatterme 

Budapest. IV., Dorottya«utca 12. »z. I 

(Hindent tanarif Ditrictistein 
Tnlefon : József 11«—55. 

nvamau»ti ííiahfc nuHnttaet kô- m Könyvnyomda rï.-rtsl Budapest <t„ CtóSy-a. 12-14. 








