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Vannak hagyományok, amelyek fölött bi-
zonyos álkegyelet őrködik, vigyázva, nehogy 
megsértsék őket. Különösen a színpadi mű-
vészetben uralkodnak ilyen tradíciók s ezért 
hat ma is forradalmi erővel, ha szabad és az 
életet gyakorlati oldaláról felfogó szellemek 
rést ütnek a merev hagyományokon. Milyen 
nagy port vert fel nem is olyan régen, mikor 
a film sorra hódította meg és állitotta az 
uj művészet szolgálatába a színpad nagy-
jait ! Egy évtized előtt még lekicsinylő mo-
soly fogadta volna azt a vakmerő ajánlatot, 
hogy ez vagy az a színésznagyság játszón 
el egy moziszerepet, ma pedig szinte hozzá-
tartozik a színészet mesterségéhez és mű-
vészetéhez a mozizás. Valahogyan így állunk 
azokkal az operaénekesekkel is, akik hébe-
korba kirándulást tesznek a könnyebb zene 
birodalmába és operettet énekelnek. Ugyan-
azok, akik egészen természetesnek vették, 
hogy olyan kiváló zenei alkotásokat, mint 
a „Hoffmann meséi', „A denevér" vagy a 
„Boccaccio* ne operettszínházban, hanem 
operaszínpadon adjanak elő, képesek voltak 
megütközni afölött, hogy egyik vagy másik 
operai kiválóságunk operettvendégszerep-
lésre vállalkozzék. Pedig a kettő jóformán 
ugyanaz. Az emiitett klasszikus operettek 
azért követelik meg az operaszinpadot, mert 
a muzsikájuk csak magasabbrendü ének-
művészettel érvényesülhet, az operettszin-
pad pedig azért szorul gyakran operai kise-
gítésekre, mert a kifejezetten operettszinészek 
között van ugyan sok nagyon jó színész, 
de annál kevesebb a jó énekes. Már pedig, 
akár mit is mondanak az operett műfajaira, 
el kell ismernünk, hogy itt is az éneklésen, 
a hangon múlik minden. 

Hogy mennyire igy van ez, láthattuk a 
két legújabb pesti operettsikernél. A Scala-
Szinház az ifjú Páris szerepére dr. Szé-

kelyhidy Ferencet szerződtette, a Vígszín-
ház pompás újdonságában, „A hermelines 
nő"-ben pedig mindkét főszerepet par excel-
lence operai énekes játssza. A férfi fősze-
repben Operaházunk másik kiválóságának, 
Környei Bélának csillogó orgánumát él-
vezheti Pest nyári közönsége, a kiváló te-
noristának partnere pedig Máthé Rózsi, aki 
ép olyan ambícióval énekli Delila vagy 
Carmen szerepét, mint Marianna grófnőét. 
Környei Bélának egyébként nem ez az első 
operett-kirándulása. Nála az „on revient 
toujours" elve érvényesül, hiszen az ope-
rettszinpadról került az ország első énekes-
szinpadára és itthon, valamint külföldön 
aratott nagy sikerei mellett sem tartja 
megvetendőnek azokat, amelyeket operett-
ben arat. Néhány év előtt a Schubert-ope-
rettek budapesti sikerének vetette meg alap-
ját, most pedig a szellemes Gilbert szol-
gálatába szegődött. 

A Schubert-operetthez fűződik egy nagy 
operettdiva - karrier kezdete is : Kosáry 
Emmyé, aki az operaszinpadról ment ope-
rettben vendégszerepelni és azóta is foly-
tatja ezt a vendégszereplést olyan diadallal, 
amilyent nagyon kevés magyar énekesnő 
aratott eddig. Az opera adta az operettnek 
Deila Donna Eugéniát is, valamint Dömötöi 
Donát, aki Strauss Saloméja után a Csoko-
ládé-katoná-ban aratott komoly énekesnői 
sikert. 

A hagyományok tehát az opera-operett 
kérdésében is megbuktak, mint akárcsak az 
életnek más sok nagy kérdésében. Ma már 
senki sem ütközik meg azon, hogy Környei 
nyáron nem Caniot énekli, hanem Paltics 
ezredest, mert megtanulták végre, hogy az 
operettnek nem a móka és a tánc a iő al-
kotóeleme, hanem a muzsika és a hang. 

Cserna Andoi 
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A Vígszínház megkezdte nyári szezonját, 
még pedig a szokottnál is nagyobb szenzá-
ciót hozva : Gilbert uj operettjét, A herme-
lines nőt. Gilbert csodálatosan szép meló-
diái mellett vonultak be a Városi Szinház 
tagjai a lipótvárosi szinházba, ahol olyan 

Vígszínház: „A 

KÖRNYEI 
(Paltics) 

hermelines nő' 

előadást produkáltak, mely valóban szen-
zációja lesz ennek a nyárnak. Az ártatlan 
Zsuzsi, a Buksi zeneszerzője fölülmulta ön-
magát A hermelines nőben, a szövegírók 
Wellisch és Schanzer meglepőt produkáltak: 
egy épkézláb meséjü szövegkönyvet, mely 

akár télen is és zene nél-
kül szinrekerülhetett volna 
a Vígszínház színpadán. 
A szereplők mindegyike 
nagyszerű, — könnyű 
megjósolni, hogy idén 
nem mehetnek nyarc-Jni a 
Városi Szinház tagjai. 
Minden és mindenki előtt 
4 hermelines nő hangu-
latos szövegkönyvé vei kell 
foglalkoznunk. 

1810-ben játszik a da-
rab Ferenc császár ide-
jében, amikor az osztrák 
ármádia megszállva tar-
totta Lombardiát és Ve-
neziát. Az olaszok ter-
mészetesen nem nézték 
jó szemmel a hóditókat, 
bizony egyik összeeskü-
vés követte a másikat. 
Sehogysem tudtak bele-
nyugodni az olaszok, 
hogy a gyönyörűséges 
Venezia, Lombardia az 
osztráké legyen, aki nem 
is fegyverének, hanem a 
párisi békének köszön-
hette a gazdag országré-
szeket. Egy felsőolasz-
országi kastélyban nem 
akarva tudni politikáról, 
komplottokról, él gróf 
Beltiami, fiatal és szép 
feleségével. Csupa vi-
dámság, szerelem az éle-
tük, a hatalmas kastély 
termeiben, mint két gyer-
mek játszik, pajzánkodik 
a grófi pár. 

„Rózsa, rózsa, rózsaláncr 
Jó kis gyermek mit 

[kívánsz ?" 
. . .éneklik, amikor bet éved 
a kastélyba egy árnykép-
vágó, akit Suitanginak 

MÁTHÉ RÓZSI 
(Marianna) 

(Angelo fotográfiája) 
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hivnak s abból él, hogy fekete papírból 
boszorkányos ügyességgel kivágja modelljei 
profilját. A szobaleányt találja szemben ma-
gával Suitangi s köszönés helyet ráförmed : 

— Mutassa a profilját 1 
— Jaj mit akar tőlem ? — ijedezik a már 

nem egészen fiatal szobacicus. 
— Csak a profilodat akarom ! 
— Istenkém ! Mi az a profil ? — rémül 

el a szobaleány és menekül Suitangi elől, 
aki bolondulásig szerelmes a mesterségébe. 

„Drága sziluettek, édes sziluettek" 
énekli és nagyobb mesternek tartja magét 
Rafaelnél is. Ez a Suitangi megzavarja a 
grófi pár boldogságét. Jelenti Beltraminak, 
hogy a milanói összeesküvők fels2Ólitják : 
álljon közéjük, azonnal utazzék Milanóba. 

— A haza hiv, mennem kell — mondja 
a gróf de nem titkolja, hogy nagyon nehe-
zére esik egyedül hagyni a feleségét. 
Suitangi vállalkozik rá, hogy vigyáz a gróf-
nőre, amig Beltrami távol lesz Ebben a 
pillanatban rémülten rohan be a szobaleány 
és jelenti, hogy osztrák huszárok álltak meg 
a kastély kapuja előtt. Beltraminak mene-
külni kell. Gyorsan ruhát cserél Suitangival, 
kiugrik a kastély ablakán, az árnyképvágó 
pedig, mint gróf Beltrami fogadja Paltics 
ezredest, a varasdi huszárok fiatal és snájdig 
ezredesét. Az ezredes épp Milánó ellen 
vonul, az ottani rebellisek közt akar szét-
ütni, mindenki gyanús neki, aki olasz, az 
öreg, rokkant, félkegyelmű Suitangitól azon-
ban nincs mit tartania. Pihenőt fúvat, hogy* 
estére tovább induljon ezredével. 

Dr. BÁRSONY 
(gróf Beltrami) 

>t », 
SZIKLAI JÓZSEF 

(Suitangi) 
(Angelo fotografia 

KÖRNYEI 
(Paltics) 

Vigszinház — „A hermelines nő* 
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„Olyan szép e kép meséje . . . 
Lehet annak vagy 150 éve" 

SZIKLAI JENŐ 
(Sprotti Kajetán) 

Vígszínház — nÁ hermelines nő' 
(Angelo fotografia) 

. . . hogy a Veronát ostromló francia serei 
egyik kapitánya elfogta Beltrami gróf őséi 
Ki akarta végeztetni, s kegyelemre csak ak 
kor volt hajlandó, ha a gróf felesége eg-
szál hermelinköpenyben éjszaka meglátó 
gatja. A grófnő kész volt az áldozatra, é 
szépsége hatalmába ejtette a francia kapi 
tányt, aki szabadon bocsájtotta a férje 
anélkül, hogy az asszony övé lett volna. 

Ezzel libben Sophie az ezredes elé, aki 
azonban le „balletszőcskézi." Hiába dicséri 
az intendáns a prima-ballerinát, hogy 

„... keble Vezúv, mely kitör és" 

. . . — Eget kér ? — kérdi az ezredes. 
— Inkább egyebeket kél válaszol báró 

Sprotti Kajetán. 
Mikor azonban Sophie eltáncolja Paltics-

nak a horvát nemzeti táncot, az megbarát-
kozik vele. 

— Mit akar a táncáért ? — kérdi a mű-
vésznőt. 

— Hogy a grófnő, jöjjön ide fogadá-
somra. 

Paltics nem szívesen teljesiti a kérést, 
Suitangiról Ítélve azt hiszi a grófné ugyan-
olyan vén és csúnya, mint az ura. De ami-
kor a szolgák sorfala közt, fejedelmi pom-
pával, grandiózus szépségében megjelenik 
a grófnő, az ezredes kiadja a parancsot : 

— Az ezred itt marad éjszakára. Csak 
reggel indulunk tovább! . . . 

Sophie kétségbeesetten látja, hogy az ez-
red s teljesen elfordul tőle, s csak az vi-
gasztalja, hogy egy snájdig huszárzászlós 
csapja össze előtte sarkantyúját ós bemst 
tatkozik : 

— Herceg Schwarzenberg . . . 
Ekkor egy huszárőrmester becipeli a te-

tembe az igazi Beltrami grófot, akit a posz-
tok elfogtak. A hideg és fölényes grófnő 
kénytelen arra kérni az ezredest ; engedje 
szabadon „ezt a csavargót". Paltics meg-
teszi és a társaság vacsorázni vonul. Sui-
tangi egyedül marad, és sóhajtva szedi ösz-
sze a Beltrami ládikájából széthullt árny-
képeket : 

„Drága sziluettek, 
Édes sziluettek" . . . 

Ezzel végződik az első felvonás. 
A második felvonás szine, a kastély kép-

terme. 
Páncélos ősök, az elhalt Beltramiak képe 

hosszú sorban és középütt a „hermelines 
nő" . . . Ez előtt a kép előtt találja térde-
pelve Paltics a grófnőt. 

— A saját képmásához imádkozik ? -
kérdi. 

— Ez a szép anyám képe — felel a grófnc 
és elmondja az ezredesnek a „hermeline: 
nő" históriáját. 

Az ablak alatt zeng a horvát huszárok dala: 
„Barna lány lesz-e, 
Ki csókol ?" 

A katonai megszállást csakhamar követi 
egy másik. A kastélyba érkezik báró Sprotti 
Kajetán a milanói Scala-Szinház intendánsa 
az operaház egész balletkarával és a ballerina 
assolutával Lavalle Sophie kisasszonnyal. 

„Morálom a könnyű szeszély, 
Fütyülök aira, ki mit beszél." 
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PALÁSTHY IRÉN 
(Lavalle Sophie) 

Vígszínház — „A hermelines m5" (Angelo fotografia) 

— És a gróf elhitte, hogy nem történt 
semmi felesége és a francia tiszt között ? 
— kérdi Paltics. 

— Igen I 
— No akkor jó öreg lehetett az a fran-

cia. . . 
Közben Suitangi és báró Sprotti teszik a 

-szépet Sophienak : 

„Mert hát a vének. 
Legtöbbet érnek!" 

. . . éneklik, de a ballerina más véleményen 
van, szivesebben fogadná az ezredes udvar-
lását. Paltics azonban teljesen belebolondult 
« szép grófnőbe. 

Beltrami grófot visszahúzza a szive a 
kastélyhoz, a kertben bujkál az ablakok 
alatt s amikor egyedül látja pillanatra fele-
ségét, beugrik az ablakon át a szobába. 

„Drága 
Szii em himes virága, 
Engedf kicsiny szobádba" 

. . . kéri az asszonyt, amikor meglepik őket. 
Az ezredes elfogatja a grófot és azonnal 
ítéletet hoz : 

— Reggel falhoz kell állítani és agyon 
*kell lőni! 

A grófnő kétségbeesetten hull az ezredes 
lábaihoz, kegyelemért esdekel. 

— Megkegyelmezek — mondja Paltics 
— ha Ön is, mint egykor szépanyja, ma 
éjjel eljön hozzám egy hermelinköpenyben. 

A grófnő mielőtt föláldozná magát, még 
egy mentési kísérletet próbál. Schwarzen-
berg herceg köpenyébe burkolódzva kiszö-
kik a kastélyból, hogy a kormányzótól 
kérjen kegyelmet. 

Leszáll az este. Az ezredes végig dől a 
sezlonon és várja a grófnőt. A bor, a sze-
relem elernyesztik, lehunyja szemeit és ekkor 
megelevenedik a „hermelines nő" képe, a 
hajdani szépséges Beltrami grófné életre 
kel, hogy újra megmentse családja becsü-
letét. 

A harmadik felvonásban Paltics ezredes 
még mindig mélyen alszik a sezlonon. S 
amikor szolgája felébreszti, hálásan csó-
kolja meg a virágot, melyet a szőnyegen 
talált. 

— Az ő virága — suttogja. És azonnal 
intézkedik, hogy a foglyot bocsássák sza-
badon. A prófosz azonban egy fogoly helyett 
kettőt állit elő. Beltrami grófot és a fele-
ségét, aKÍt az őrök, mint herceg Schwar-
zenbergs az éjjel elfogtak, mert engedély 
nélkül tul akart menni a posztok vonalán. 
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MÁTHÉ RÓZSI, Dr. BÁRSONY 
(Marianna) (Gróf Beltrami) 

Vígszínház — ,A hermelines nő" 
(Angelo foiografia) 

KÖRNYEI, HALMA Y 
(Paltics) (Őrmester) 

Vígszínház — ,A hermelines nő" 
{Angelo fotograjia) 

- Én is — morogja az ezredes és össze-
csapja sarkantyúját és a varasdi huszárok 
útnak indulnak Milano felé. . . 

Ehhez a szöveghez irt muzsikát Gilbeit. 
A francia nevü német zeneszerző többet 
.adott, a „Hermelines nő"-ben, mint eddigi 
összes operettjeiben. Zenéje néhol operai 
nívóra emelkedik, hangszerelése színes, csil-
logó, minden száma az operettnek, egy-egy 
zenei ötlet. Az első felvonásban a „Rózsa, 
rózsa, rózsalánc" kezdetű dal csupa ked-
vesség és pajkosság, a boldog szerelem ka-
cag a hegedükön és trillázik a fuvolákon. 
A hermelines nőről szóló dal sejtelmes, 
klasszikusan szép. Suitangi dala az árny-
képekről valósággal megható, a katonadal 
férfias, erős, Sophie belépője vidám, csupa 
ritmus és élet. A második felvonás főslá-
gere a Drága, szivem édes virága* kezdetű 
dal, amely egy-kettőre népszerű lesz Pes-
ten. A harmadik felvonásban is csupa meg-
lepetés minden egyes zeneszám. 

A szinház pazar keretek közt, grandiózus 
szereposztásban hozta ki Gilbert operettjét. 
Paltics ezredest Kötnyei Béla játszotta ós 
nemcsak férfias tenorja, de művészi játéka 
is méltán rászolgált a sok tapsra, ünnep-

_— De hisz Ön nálam volt az éjjel — 
kiélt a grófnőre Paltics. 

— Álmodott I Én nem voltam ! 
— És ez a virág ? Ez nem bizonyíték ? — 

hördül fel az ezredes. 
A szobalány jelentkezik. 
— Azt a virágot én felejtettem itt. . . 
A szolgálatos tiszt lép a terembe és je-

lenti : 
— Ezredes ur ! Az ezred felült. 

MHMMP 
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lésre. Máthé Rózsi hermelines nője teljesen 
kifogástalan. A nehéz énekpartit kiművelt 
énekképessége könnyen vette, játéka finom 
volt és stilusos. A primaballerina szerepé-
ben egy fiatal színésznő : Palásthy Irén, 
szinte meglepetés. Temperamentumosán, 
mindig kedvesen és bájosan játszott, szépen 
énekelt és ugy táncolt, hogy valóban prima-
ballerina lehetne a milanói Scalában. Palásthy 
ezzel az alakításával a legelsők közé emel-
kedett. Bársony Lajos dr. énekben és játék-
ban elsőrangú operette-bonviván. A két 

Sziklai most is kifogástalant produkált. 
Sziklai József nagyszerű Suitangi volt, 
Sziklai Jenő pedig mulatságos intendáns. 
Nagyon meg kell dicsérni Halmay Tibort, aki 
egy epizód szerepben többször kapott nvilt-
szini tapsot. De igen jók voltak a többiek 
is : Mihály fi Julia, Tarnai Géza, a kar, a 
zenekar, melyet lendülettel vezetett Stepha-
nidesz Károly. És minden elisiperés Hevesi 
Sándoré, aki az operettet sok művészettel 
fordította és Ferenczi Frigyesé, akinek ren-
dezése igazán elsőrendű. 

• m ISfBi l l 

PALÁSTHY IRÉN 
(Lavalle Sophie) 

Vígszínház — „A hermelines nő" 
(Angelo fotográfiája) 

Dr. BÁRSONY LAJOS 
(gróf Beltrami) 

Vígszínház — „A hermelines nő" 
(Angelo fotográfiája) 
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Délelőtt tizkor sürgönyt kaptam, 
hogy délután egynegyed ötkor je-
lenjek meg a Nyujork-kávéházban, 
rendkívül sürgős és számomra életbe-
vágó fontosságú ügyben. Délután 
egy órakor ujabb sürgöny érkezett, 
hogy ne egynegyed ötkor, hanem 
félhatkor jöjjek és ne a Nyujorkba, 
hanem a budai Filadelfiába. To-
vábbi sürgöny véglegesen és vissza-
vonhatatlanul az Andrássy-kávéház-
ban jelölte meg a helyet : az időt 
este féltizenkettőkor. 

Megjelentem a megjelölt időben 
és helyen, ahol a pincér egy levél-
lel várt. A levélben az volt, hogy 

Dr. BÁRSONY 
(gróf Beltrami) 
Vigszinház — 

PALÁSTHY IRÉN 
(Lavalle Sophie) 

,A hermelines nő" 
(Angelo fotográfiája) 

legyek szives és fáradjak el azon-
nal az újpesti Otthon-kávéházba, ott 
vár rám a sürgöny feladója 

Elmentem Újpestre és beültem a 
kávéházba. Néhány perc múlva ala-
csony, szőke fiatalember jelent meg 
asztalomnál, bemutatkozott és leült. 
Kérdésemre, hogy ő hivatott, bólin-
tott. Megkérdezte, hogy vagyok és 
mit szólok hozzá, milyen soká tart 
a blokád. 

— Hát bizony, — mondtam, — 
épen hogy eléggé, már az igaz. 

•— És ki tudja, még meddig tart, 
— mondta. 

— Bizony, csak az isten tudhatja, 
— jegyeitem meg. 

— Tessék elhinni, már vége le-
hetne — fűzte tovább. 

— Majd csak vége lesz, — vá-
laszoltam. 

Köhögött és a körmét kezdte pisz-
kálni. 

— Hát kérem, — mondtam én 
végre, — miről volna szó ? 

— Hogy miről ? — kérdezte. 
— Ugy értem, a sürgönyöm miatt. 
— Hja, arról. Hát igen kérem, egy 

vállalkozásról lenne szó. 
— Értem. Miféle vállalkozásról ? 
— Hiszen éppen ez az, kérem. 

Nagyon helyesen tetszik kérdezni, 
hogy miféle, éppen emiatt akartam 
önnel beszélni. 

— Állok rendelkezésére. 
— Mert kérem az emberek min-

denfélét csinálnak, mondok, csinálni 
kellene valamit. 

— Nagyon helyes. 
— Csakhogy alaposan meg kell 

fontolni a dolgot. Ezért akartam ön-
nel beszélni. 



sz ínház i b l e t 9 

— No igen . . . Nagyon megtisz-
telő . . . Tehát . . . 

— Tudom kérem, hogy azt nem 
lehet ugy egy-kettőre nyélbeütni. 

— Mégis . . . talán nagy általá-
nosságban tessék elmondani . . . 
Talán lapvállalkozás . . . 

— Azt most még nem mondha-
tom meg . . . Nem éppen lap, de 
esetleg az is. De ezt még meg kell 
fontolni. Nézetem szerint éppen ezt 
kell megfontolni. 

Szünet. 
— Egyelőre az a fontos, — kezdte 

újra, — hogy amig nem biztos a 
dolog, nem szabad beszélni róla. 

— Kérem, kérem . . . biztosítottam 
— Mert mig nem lehet tudni, az nem 

megy márói-holnapra . . . az nagyon 
veszélyes, ha előre beszél az ember, 
tetszik tudni, ellopják az ötletet. 

— Persze, — mondtam — és te-
kintve, — hogy pénzről van szó . . . 
biztosan . . . 

— Azt éppen nem mondhatnám. 
Pénz egyelőre nincs, csak lesz majd, 
ha a dolog sikerül. 

— Mégis, — mondtam óvatosan 
— milyen természetű dolog ez? 

— Hiszen éppen emiatt akartam 
önnel beszélni, hogy milyenféle le-
gyen. Mert azt elő kell készíteni, 
azt meg kell jól fontolni, nem sza-
bad elhamarkodni, ha az ember sok 
pénzt akar keresni. 

— Már az igaz. 
— Majd ha aztán már lát az em-

ber egy kis pénzt — folytatta lel-
kesen — akkor lehet bátrabban csi-
nálni. Ha együtt lesz egy kis pénz, 
akkor én nem nézem a fáradságot. 

— Ó, bizonyos vagyok benne . . . 
— Majd meglátja, én nem vagyok 

smucig e m b e r . . . én nem fogom 
eltitkolni ön előtt, ön ellenőrizhet 
majd, hogy mennyit kerestem a vál-
lalkozáson . . . nálam lehet keresni, 
barátom. 

— Meg vagyok győződve róla . . . 
Mégis, hogy akar hozzákezdeni ? 

— Nahát, helyben vagyunk. Erről 
akartam önnel beszélni. Én az ön 

eszét nagyon sokra becsülöm s 
meg vagyok róla győződve, hogy 
ön nagy segítségemre tudna lenni. 
Ezért fordultam önhöz, senki más-
hoz, érti ? Nekem nem kell minden-
féle ember, nekem maga kell, igenis, 
maga is hozzám jöhet, kérem Anatole 
France is, én nem bánom akármilyen 
ember, én nekem nem kell . . . 

— Nagyon köszönöm, — rebeg-
tem. — fiát akkor miben lehetnék . . . 

SZIKLAI JÓZSEF 
(Suitangi) 

Vígszínház — ,A hermelines nő* 
(Angelo fotografia) 
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— Erről van szó, kérem. Én nem 
vagyok egy lángész, ön ért tudom 
— ne tessék tiltakozni, nem restel-
lem én — én magam nem igen tud-
nám — de ha ön nekem tud mon-
dani valamit, amivel pár százezer 
koronát lehetne keresni — hát én 
nem feledkeznék meg önről, azt el-
hiheti — én nem kívánnám ingyen, 
mint sok gazember . . . 

A pincér jelezte, hogy záróra van. 
Felálltunk. 

— Hát gondolkozzék, — mondta. 
— Jó, — mondtam, — majd gon-

dolkozom. 
— És ha tud valamit, irjon rögtön. 
— Majd irok, — mondtam. 
— Hanem egyet : diszkréció. Sen-

kinek egyetlen szót se Senkinek! 
Az ilyen dolog nem megy máskép. 
Mihelyt az ember elárulja, más csi-
nálja meg Csak bizza rám maga 
fiatalember, maga ezt nem érti, 
nem akarom, hogy megelőzzéK. 
Ennyiben maradunk : senkinek egy 
szót se I 

— Ennyiben. 
— Alásszolgája. 
— Alásszolgája. 
Negyed egy volt és én ott ültem 

Újpesten. 

A hermelines 
A Hermelines nőben 
Oly szépen énekelt 
Környei, 
Hogy a nézőtéren 
Potyogtak a bonvivantok 
Könnyei. 

• 

Máté Rózsi 
Összegyüjiötte a sok 
Szép kritikát. 
Ezek most együtt alkotják a 
Máté evangéliumát. 

* 

Palásti istenien táncolt. 
Mint lengő szellő ugy viháncolt. 
D e m gis a legnagyobb fórja. 
Hogy lábait nem palástolja. 

Tíz év után . . . 
— Beck Vilmos hazaérkezett — 

Csaknem tíz esztendeje, hogy Beck Vil-
mos, a magyar királyi Operaház baritonis-
tája külföldre szerződött. A háború előtt 
igen gyakran érkezett hozzánk sikereinek 
hire, de a háború alatt alig hallottunk róla. 
Most jött haza Beck Vilmos Amerikából, 
hogy pár napot töltsön Budapesten rokonai 
és régi barátai között, akik meleg szere-
tettel és örömmel látják viszont a kiváló 
művészt. Beck, amióta elment tőlünk, az öt 
világrész csaknem minden jelentékeny ope-
rájában énekelt. A párisi, londoni és chi-
cagói Operában, Philadelphiában, Délame-
rikában, Milanóban, Kairóban, sőt még 
Ausztráliában is. Legnagyobb sikerei vol-
tak a Rigoletto ban, a Nyugat lányá-ban, 
a Traviata Germont-jában, a Hoffmann 
meséiben és a Tosca Scarpiájá-ban. A leg-
nagyobb elragadtatás hangján írtak róla 
Hermann Devries, Felix Boiowsky, Mau-
rice Rosenfeld és Eiic de Lamaiter Min-
denütt elismerést, becsületet szerzett ma-
gyarságának és a magyar művészetnek. 
Bejárta a világot, a bőség és gazdagság 
országainak minden élvezetének, ünneplé-
sének részese volt és mégis most, «mikor 
hazajött, azt mondotta nekünk, hogy Pestet 
nem pótolhatja semmi. London gazdagsága, 
Páris fényessége és Róma színessége mind 
csak külső disz Pest ifjúságához és ked-
vességéhez képest. 

BECK VILMOS 
mint Scarpia 
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Színészek a kutyakiállitáson 
Hat esztendei szünat után ismét össze-

gyűltek a Tattersallban Budapest és kap* 
csolt részeinek legszebb kutyái, hogy négy-
féle szempontból vessék magukat alá a 
diplomás kutyaszakértők szigorú bírálatá-
nak. A Színházi Élet • olvasóit mindenek-
felett a színészek és színésznők kutyái ér-
dekelhetik. Ebből a speciális kutyafajtából 
legszorgosabb kutatásom dacára is csak 
hármat tudtam felfedezni. A három „színész-
kutya" közül elsőnek feltétlenül Ilosvay 
Rózsi fenségesen szép Bismarck-doggjáról 
kell megemlékeznem, már csak azért is, 
mert nevezett, polgári nevén Tyras von der 
Spree, nemcsak szinész-kutya, hanem szi-

jutalma, Tyras i három első dijat nyert, 
hozzá a magyar bajnokságot ós ráadásul 
Strasser Richárd értékes tiszteletdíját. Ó 
maga meglehetősen félvállról vette a dol-
got, hiszen már négy izben nyert első dijat 
Berlinben és Drezdában még hatalmasabb 
konkurrencia ellen, de Ilosvay Rózsi jobban 
örült az eredménynek, mint legnagyobb 
szinpadi sikerének. Áradozva mondta : 

— Hogy milyen karaktere van ennek a 
kutyának I Tudja, hogy mi penzióban la-
kunk és Tyrast az uram inasa mindennap 
elhozza látogatóba hozzánk. A minap egy 
kis francia bulldoggot kaptam, amellyel 
éppen javában játszottam, amikor Tvras 

A kutyakiállitáson 
Somogyi Nusi Kardos Géza Ilosvay Rózsi 

és Plavia Niniske és foxterierje és Tyras von der Spree 

nész is. A főváros közönsége jól ismeri, 
hiszen — asszonyához hasonlóan — a Bel-
városi Színház tagja, ahol eddig ugyan csak 
a Terikében játszott, de ahol még bizonyéra 
sok tapsot és kolbászvéget fog aratni. Mint 
a mellékelt ábra bizonyítja, Tyras nem az 
ölebek csoportjába tartozik és szegény 
Ilosvay Rózsi, aki kora reggeltől késő es-
tig cipelte maga után, fáradtabb volt, mintha 
tizenkét főpróba izgalmain ment volna ke-
resztül. Az ura, Tamési-Leitner Pál, néha 
ugyan felváltotta az állandó felügyeletben, 
de azért Ilosvay Rózsi mindig ott volt a 
közelben, féltő gonddal vetve egy-egy pil-
lantást kedvencére. 

Délutánra aztán meg is lett a fáradozás 

bejött a szobába. Megállt az ajtóban, egy 
darabig nézett rám, aztán megfordult és 
hazament az uram szüleihez. Három napig 
nem tudta megbocsátani, hogy rajta kivül 
más kutyával is mertem foglalkozni. . . 

A második „szinész-kutya" Somogy /'Nusi 
ennivalóan kedves törpe bulija. Plavia Ni-
niskének hivják a bájos kicsikét, az orra 
erősen fitos, az pedig direkt jől áll neki, 
hogy a füle majdnem olyan nagy, mint a 
feje. Kapott is érte két első és két máso-
dik dijat a kis filmdiva, aki — pardon: 
amely — Auguszta főhercegnőnek annyira 
megtetszett, hogy tetszését ki is fejezte a 
drága Niniske boldog gazdájának. Somogyi 
Nusinak szenvednie is kellett a kis Niniske-
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miatt : még- reggel megharapta 
•a hüvelykujját egy mérges kis 
buli, a Nini szomszédja-; félté-
kenységből, avagy hiúságból-
mind e pillanatig nem sikerült 
kideríteni. 

Harmadiknak és | utolsónak 
Kai dos Géza a Vigszinház tagja, 
<a debreceni szinház jövendő 
igazgatója állt a gépem elé, 
fürge kis drótszőrü foxterrier-
jével. Zsenge kora dacára ez a 
kutyus is nyert egy első dijat, 
«melyen kivül, mint a gazdája 
mondotta külön hüségdijat is 
.érdemelt volna. 

Végül még el kell mondanom 
— nagyszerű reklám ez a kutya-
kiállításnak — hogy Ilosvay 
Rózsi egy vidéki földbirtokostól komoly 
házassági ajánlatot kapott Tyras számára, 
Somogyi Nusi Ninijének pedig szintén meg-
kérte a kezét, illetőleg a lábát egy előkelő 
miniszteri hivatalnok a valódi francia bulija 
részére. Ilosvay Rózsi és Somogyi Nusl 
igent mondottak a bájos Plavia Niniske, 
illetve az elragadó Tyras von der Spree 
mevében. Gratulációkat közvetítünk. 

Vasadi Ottó 

Capriccio 
Bednár János festménye, a Műcsarnok tavaszi tárlatán 

a Fészek-club diját nyerte el 

Angyalka 

BEDNÁR JÁNOS 
festőművész, akit a Műcsarnok tavaszi tárlatán 

a Fészek-club dijával tüntettek ki 

Ha a »Szép Heléna" nagy sikere meg-
engedi, julius végén premier lesz a Sca/a 
Szinházban. Ekkor akarják bemutatni Stolz 
Robert „Lang, lang ist her" cimü operettjét, 
melyet Bródy István Angyalka cimmel nem-
csak fordított, de avatott kézzel teljesen át-
dolgozott. A Stolz-darab eredetileg bieder-
meyeres operett, egy elő-, egy utójátékkal 
és két felvonással. Bródy három ielvonásossá 
gyúrta át, aztán felutazott Bécsbe, ahol a 
zeneszerző a biedermeyeres számok helyett 
teljesen ujakat irt. Modern miliőbe került 
az Angyalka, aki egy bábukészitőnek a leánya 
s ő róla, az ő szerelmi regényéről szól az 
operett. Magaziner Erzsi nagyszerű prima-
donnaszerephez jutott az Angyalkával. 
Az ő halk, finom, kpdves és művészi bábu-
készitő kisasszonya, meglepetés lesz min-
denkinek. És külön érdekessége az újdon-
ságnak Somogyi Nusinak, a Király-Szipház 
tagjának a vendégszereplése. Egy tempe-
ramentumos budakeszi menyecskét fog 
adni Somogyi. A Stolz-operett debüje lesz 
egy uj színésznőnek : Rupp Erzsinek. A 
férfi főszerep Galetta Ferencé és pompás 
figurát játszanak Tompa Béla, aki Somo-
gyi Nusi partnere lesz, Simonyi Dezső, 
Gallai Nándor, Horti Sándor, Tar nay Leona 
és a teljes operettszemélyzet. 

jer 
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A mult héten érkezett haza 
orosz fogságból Lengyel József, 
Lengyel Menyhért öccse, aki 
1914 karácsonyának estjén ke-
rült hadifogságba. A kraszno-
jarszki fogolytá-
bor színtársula-
táról — melynek 
ő komikája volt 
— most érdekes 
cikkben számol 
be a Színházi 
Élet olvasóinak. 
Lengyel csak 
most, hogy haza-
érkezett, tudta 
meg : mig ő fog-

ságban volt, 
bátyja két nagy-
sikerű darabot irt, 
a Charlotte kis-
asszonyt és a 
Sancho Panzá-t. 
Itt adjuk Lengyel 
cikkét a kraszno-
jarszki színház-
ról : 
Három évvel ezelőtt 

lázban volt az egész 
krasznojarszki fogoly-
tábor. Színházat épí-
tettünk. Hallatlan szor-
galommal és 
kedvvel foly-
tak a mun-
kálatok, ugy, 
hogy nemso-
kára készen 
lett a szín-
ház és ezzel 
egyidejűleg 
az első elő-
adás is. Óri-
ási öröm és 

lelkesedés 
között folyt 
le az „Iglói 
diákok" első 
előadása. Ez 
a lelkesedés 
aztán végig-

kísérte a színházunk két és fél évi mű-
ködését. Az első előadás után rohamo-
san jöttek a bemutatók. Eleinte nem mer-
tünk operettet játszani a női kórus miatt, 
féltünk, hogy a sok férfi, mint nő, komiku-

san fog hatni. Az első 
operett „Bolondos szi-
vek", amelyet ottani 
szerzők irtak, azonban 
az ellenkezőjét bizo-
nyította be s nem-
sokára kész volt a 
Próbaházasság, a Ta-
tárjárás, Leányvásár, 
később a Luxemburg 
grófja, Elvált asszony, 
Víg özvegy, Limonádé 
ezredes. A prózai elő-
adások nagyot lendül-
tek, amikor idegen, 
táborokból hozzánk 
kerültek 1918 őszén. 
Zátony Kálmán, Fői-
dényi László, [Lóránd 
Dénes, Mészáro « Béla, 
Flesch János. Egy-
más után iöttek i j 
Ördög, Testőr, i a i -
fun, Tolvaj előadásai. 
Nagyon mulatságosak 
voltak a- öltözők, 
ahová esténként mind-

nyájan mint 
férfiak men-
tünk be s 
egyó ra múl-
va már tel-
jes diszben 
pompázott a 
primadonna, 
a szu brett s 
vagy tiz kó-
ristanő. A 

bemutatók 
előtt éjsza-
kákon ke-
resztül varr-
tuk a női ru-
hákat, kala-
pokat készí-
tettünk. 

A krasznojarszki „Leányvásár" 
Magda Elek főhadnagy, Vass Jenő zászlós, 

Lengyel József hadnagy 

A krasznojarszki „Tatárjárás" második felvonása 
Kemka József zls, Paschanda zls, Schön Sándor zls, Lengyel 
József hdgy, Nagy Márton zls, Czakó zls, Kovács zls, Kerner 
Imre zls, Magda Elek főhdgy, Kollár László főhdgy, Prazsák 
főhdgy, Zsigmond zls, Stipula József zászlós, Guthy László zls, 
Benkö zls, Komalinka hadnagy, báró Offermann Hans hadnagy 
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son össze. 

V a d a t , b a U f o m i 

j o f a l a t . 
Suti&cLu t u t - ú j fuilyáx&hu*—. 

A régi jó világban babér és borostyán 
volt a művész jutalma, ma : bab és borsó. 
Esetleg más hasonló földi jó. Pár év óta, 
különösen vidéki városokban a virágkosarat 
élelmiszeres'kosár helyettesíti. A szinészek 
természetesen nem vetik meg a művészi el-
ismerésnek ezt a formáját még a főváros-
ban sem. Sok vidéki városban minden nap 
máshová hivatalosak ebédre, vacsorára a 
szinészek. Bizonyára a fővárosban is szá-
mos színházlátogató gondolt már arra, hogy 
kedvencét meginvitálja. Legnagyobb gond 
ilyenkor a menü kérdése ; mivel traktáljuk 
a drágát, az istenit, a csodát, a prímádon, 
nát, a nagy tragikát, a szubrettet, a jellem-
színészt, a bonvivant, a hősszerelmest, a 
mozifenomént a publikum százezer szivének 
imádott bálványait ? 

Kétségtelen, hogy a vendéglátó más 
Ínyencségeket tálalna fel Varsányi Irénnek, 
mint Góth Sándornak és mást Fedák Sári-
nak, mint Király Ernőnek. Viszont az is bi-
zonyos, hogy a szinészeknek is megvan a 
kedvenc ételük, mint a föld közönséges ha-
landóinak. Egy ilyen menü összeállítása 
tehát nem kis fejtörést okozna a házigaz-
dának, még akkor is, ha Lukullus minden 
bőségkamarája nyitva volne előtte. Hogy 
ezt a hallatlan horderejű kérdést — amely-
lyel eddig sajnos, — a kritikusok és filozó- 4 
tusok érthetetlenül keveset foglalkoztak — 
eldöntsük, a „Színházi Elet" pályázatot hir-
det a legszellemesebben összeállított menü-
kártyára. A kérdés : 

Mit főzne kedvencének ebédre ? 
Természetes, hogy a pályázat eldönté-

sénél igen fontos, hogy a 
pályázó eltalálta-e ked-
vencének kedvenc ételeit 
és hogy egyéniségének, 
szerepkörének, korénak, 
temperamentumának és 
egyéb körülményeinek 
megfelelő, vagy azokat 
szimbolizáló ételeket állit-

KÖRNYEI, MÁTHÉ RÓZSI 
(Paltich) (Marianna) 

Vígszínház — ,A hermelines nő" (Papp felv.) 

Figyelmeztetjük a pá-
lyázókat, hogy igen köny-
nyen megtörténhetik,hogy 
a menü annyira megtet-
szik kedvenceiknek, hogy 
szívesen el is fogyaszt-
ják. Ebben az esetben 
minden felelősséget elhá-
rítunk magunkról. 

1 A legjobb menük össze-
állítóinak fáradságuk ju-
talmául megszerezzük 
kedvencük autogrammos 
fényképét. 
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Divatba jönnek 
a magyar képek 

Nem véletlen, hogy egyre-másra alakul-
nak nálunk társaságok és nagy vállalatok, 
amelyek azt a célt tűzték maguk elé, hogy 
a magyar művészetet terjesszék. Ugy lát-
szik, a magyar kép és szobor jó üzlet és 
annak, hogy immár a külföld is keresi a 
a magyar festők képeit, egészen bizonyo-
san megvan a maga háttere. Évekkel ezelőtt 
kezdték a magyar Írókat és színműveket 
külföldre szállítani, azután divatba jött a 
magyar film, s ime elérkeztünk oda, amikor 
a magyar képzőművészek alkotásait]is kez-
dik külföldön megbecsülni. 

Ugy látszik ez az oka, hogy Budapesten 
«gyík műintézet alakul a másik után. S ha 
keresett cikk lett a magyar kép, akkor ez 
azt is bizonyítja, hogy a magyar képek jók. 
Olyan jók, hogy versenyezni tudnak a mű-
velt nyugati nemzetek hasonló termékeivel. 

Régi, a köztudatba is átment művészeti 
vállalkozásunk kevés van, s ezek közt egyike 
a legismertebbeknek a jóhirü Fraenkel-fé\e 
műkereskedelmi részvénytársaság. Az a nagy 

Fraenkel lakásának egyik sarka 
(Papp felv.) 

% 

Képek Fraenkel lakásán 
(Papp felv.) 

forrongás, amely most a művészeti vállal-
kozások körében dul itt is változást szült, 
olyan változást, amely méltán lepte meg a 
magyar művészvilágot : Fraenkel Ernő kilé-
pett a vállalat kötelékéből. 

A napokban az Andrássy-uton találkoz-
tunk Fraenkellel s ő közölte velünk a meg-
lepő újdonságot, amely művészeti szenzáció 
számba megy. Mivel azonban az örökké 
dolgozó embert munka nélkül elképzelni 
sem tudjuk, nyomban meg is kérdeztük, 
hogy most mihez fog ? 

— Egész uj dolgot fogok csinálni, felelte 
Fraenkel, olyasmit, ami nálunk még ismeret-
len, de a nyugat nagy városaiban mér régen 
szokásos. A Lipót-körut 13 ik számú ház 
első emeletén van a lakásom s ott fogom 
folytatni működésemet. Meg fogja látni, 
hogy egészen uj dolgot fog tapasztalni, 
ha eljön. 

Természetesen elmentünk, mert ha Fraen-
kel csinál valamit, az bizony san érdekes 
és nivós dolog lesz. Ahogy az előszobába 
értünk, nyomban konstatáltuk, hogy tényleg 
valami egészen uj dolgot láttunk. 

Fraenkel barátságosan fogadott s nyom-
ban az előszobában elkezdte megmagyarázni 
a dolgot : 

— Egy egyszerű és művészi lakás, amely-
ben nem állnak a képek egymás hegyén-
hátán, mint a műkereskedésben. Minden 
kép megtalálja azt a helyet a falon, amely 
a legjobban felel meg, s így jobban is ér-
vényesül. Igaz, hogy ilyen módszer mellett 
nem lehet sok képet elhelyezni, viszont 
azonban legyen inkább kevés kép, de az 
aztán legyen a legjobb. 
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Bementünk a lakásba, a ragyogóan beren-
dezett, de azért intim és barátságos szobák-
nak egész sorába. Fraenkel ur ötlete tény-
leg kitűnő és bizonyos, hogy a fejlődésnek 
magasabb fokát jelenti a magyar műkeres-
kedelemben. Nem kiállítási helyiség, nem 
üzlet, egy finom Ízléssel berendezett lakás, 
amelynek mindea egyes darabja a legjobb 
érzékről tesz tanúbizonyságot. S a falakon, 
ott — bizony isten megfájdult a szivünk I — 
a falakon a legjobb magyar festők munkái-
nak egész sora. Egy gyönyörű hatalmas 
Munkácsy-t bámultunk s máris egy tipiku-
san szép Szinnyey-Merse következett. Talán 

az egyetlen Magyarországon, amely kap-
ható, meit a többi mór múzeum <jk és magá-
nosok birtokában van. Lötz Károly képei-
ből és vázlataiból egész sorozat épugy 
mint Thán Mórnak a dolgaiból, amelyek 
meglepően szépek. Székely Bertalan, Benczúr 
Gyula és Madarász Viktor után a modern 
magyar piktúra legnagyszerűbb nevei a leg-
jobb dolgaikkal szerepelnek ott, s hogy csak 
néhányat említsünk : Rippl-Rónai, Iványi-
GrOnwald, Magyar- Mannheimer, Per/mutet 
Izsák, Réti István, Kernstock Károly és még 
számos más jeles piktor a legszebb dol-
gokkal van képviselve. (p. p.) 

Pólya Tib< 
A Színházi Élet olvasói előtt nagyon 

ismert név a Pólya Tiboré, akiről most Ír-
nunk kell. Évek hosszú során át számtalan 
kedves rajz és finom humoru ötlet jelent 
meg a mi lapunkban is Pólya Tibortól s 
nagyon kérjük olvasóinkat, ne vegyék tőlünk 
zokon, ha most nem tudunk egészen el-
fogulatlanok maradni, amikor barátunkról 
szólunk. Bevalljuk, nem is szívesen irunk róla: 
dehát muszáj, mert Pólya megint olyasmit 
produkált, amit nem szabad elhallgatnunk. 

Mindenki, aki olvasni szokott, ismeri 
Pólya Tibornak a nevét, mert rajzai és 
plakátjai országszerte akkora népszerűséget 
szereztek neki, amilyenhez foghatót az ő 
korában senki sem tud felmutatni. De Pólya 
egy szép napon azt mondta magában : 

Téli napsugár 
(Pólya Tibor festménye) 

r kiállítása 
— Nem vagyok én csak rajzoló, meg-

mutatom én, hogy legalább is olyan jól 
tudok én festeni is, mint rajzolni. 

S neki állt festeni, mire kisült, hogy Pólya 
ragyogó tehetségű festőművész, aki nem-
sokára a legjobb magyar festők közé fog 
tartozni. Azért mondjuk, hogy „nemsokára", 
mert nem akarjuk, hogy Pólya nagyon el-
bízza magát, ha esetleg azt hallja, hogy 
máris a legjobb magyar festők egyike. 

Összegyűjtött festményeit most egy mű-
teremkiállitás keretében mutatja be s is-
merősei és tisztelői napok óta valóságos 
zarándoklást végeznek a Csáky-utca 15. 
szám alatti műtermébe. Hogy mit látni ott ? 
Vagy negyven nagy vásznat, kitűnő olaj-
festményeket, amelyek előtt meghatottan 
áll meg az ember s azt a meleg elfogódást 
érzi, amelyet csak igazi művész alkotásai-
nak látása költ fel az emberi lélekben. A 
magyar népéletnek nincsen ma olyan is-
merője, mint Pólya, ez egészen bizonyos s 
szinte felkiált az ember meglepetésében, 
amikor ráismer a magyar falu egyes alak-
jaira, akiket senki sem „érez" annyira, mint 
ő, aki — ez kétségtelen — a legmagyarabb 
festőnk. 

Aztán látunk egyebet is. A művész álom-
látásait, lelkének legbensőbb rezgéseit szinbe 
öntve, zengő, meleg, délszaki melódiákat, 
amelyeket oda lehelt a vászonra. Van aztán 

• még egyéb is : portré, tájkép, csendélet, 
I tanulmány, rajzoknak egész tömege, szóval 
minden, ami egy művészt izgathat. 
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INTIM PISTA, hogy miféle zenei ese-
mények lesznek a jövő évadban Buda-
pesten ? 

— A jövő évi zenei szezon Beethoven 
jegyében fog állni. Bizonyára tudják, 
hogy december 16-án lesz a nagy zene-
szerző születésének százötrenedik év-
fordulója. Mindenfelé nagy zenei ün-
nepségek lesznek ebből az alkalomból 
és azokból természetesen kiveszi részét 
Budapest is. A napokban beszéltem 
Dohnányi Ernővel, aki ma szellemi 
vezére a mi zenei életűnknek és melles-
leg elnök-karnagya a filharmonikusok-
nak is. Elmondta, hogy a filharmoniku-
sok előadják a kilencedik szimfóniát, 
rendeznek egy külön Beethoven-estét, 
ő maga pedig egy hangversenysorozat 
keretében eljátssza majd Beethoven 
összes zongoraszonátáit. Hangversenye-
ket rendez Dohnányi Waldbauer Imré-
vel és Kerpely Jenővel is, akiknek tár-
saságában előadja az összes Beethoven-
triókat, a Waldbauer—Kerpely-kvartett 
pedig előadja a nagy mester vonós-
négyeseit. Megünnepli Beethoven emlé-
két az Operaház is : felújítja a Fidelio-t 
és ünnepi est keretében adja elő a Miss a. 
solemnis-t, Beethoven hatalmas egy-
házi zeneművét. 

— Szóval úszni fogunk a klasszikus 
zenében. Milyen szép lesz ! Mit csinál-
nak Kerpelyék ? 

— A fiatal pár még itthon van. Csen-
des visszavonultságban élnek, de a na-
podban azért megjelentek a Fészek-
ben, a bohémek intim tanyáján, ahol az 
első szerelmes pillantást váltották egy-
mással. Megjelenésűk örömet keltett és 
Környei üdvözölte őket a Fészek nevében. 

— Miféle felvételeken dolgoznak mos-
tanában a filmgyárak ? 

— Részletekkel most, sajnos, nem 
tudok szolgálni, hanem hallottam egy 
nagyon kedves kis történetet. Molnár 
vezérigazgatónál a Corvin-filmgyárban 
megjelent egy kis nő. Játszani szeretett 
volna, filmszinésznő akar lenni, azért 
fordult a vezérigazgatóhoz. Molnár direk-
tor megmagyarázta neki, hogy már 
mir.den készülő darab minden szerepe 
ki van osztva, sajnálja, nem állhat a 
kis novícia rendelkezésére. — „Csak 
egy iei-pici kis szerepet— esdekelt 
a fiók Asta Nielsen. — „Sajnálom" — 
mondta végleges és udvarias elutasí-
tással Molnár. A kis nő elindult, de az 
ajtóból még visszafordult es félig sirán-
kozó hangon megkérdezte : — vNincs 
kérem a filmen — második kiosztás?' — 

— Nagyon kedves, egyben szomorú is. 
Hát még mindig tart a moziláz ? Mi 
már azt hittük, hogy a kis nők végre 
megtanulták, hogy a filmezéshez tehet-
ség is kell és a tehetségeket maguktól 
fedezik fel a filmgyárak ! 

— Amint látják : még mindig nem 
tanulták meg . . . Kökény Ilonáról is 
tudok egy kedves történetet. . . 

Kábeleim: FelekyNewyork F E L E K Y KÁROLY Alapíttatott 1890. évben. 

színházi vállalatai 
Palace Thea ire Building, New YórÜ 

Magyar színműveket, operetteket szinreboz, d r á m a i és zenei kitűnőségeket képvisel Ame-
rikában és Kanadában. Színműveket vesz és elheiyez. Megszerzi amerikai darabok előadási j 

jagáí Magyarország tsrüíetére. 
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— Hol van most a drága Kökény ? 

— Siófokon. De a történet eleje még 
Budapesten, a szezonban játszódott le. 
Az utóbbi hetek estéin Kökény mindig 
megvacsorázott az Andrássy-uii Szín-
ház bűfféjében. Pompás étvágya volt 
és mit tagadjam, nagyon sokat evett. 
Ezzel szemben a cehet nem fizette ki 
esetről-esetre, hanem mindig bont adott 
és hetenként fizette tekintélyes szám-
láit egyszerre. Minthogy azonban a 
tekintélyes számlák tekintélyes fogyasz-
tásról is tettek tanúságot, Kökény 
röstelte a nevét a bonok alá irni és 
csak ennyit irt mindig alá : „Ravengár*. 
A napokban azután anzikszot kapott az 
Andrássy-uti Színház büffése. A leve-
lezőlapon csak ez állt : „Kitűnően érzem 
itt magamat, pompás étvágyam van és 
nagyszerű a koszt. Ne jöjj le Siófokra 
buffésnek f Bavengár.'" 

— Nagyon kedves ... Tud még ilyen 
jó nyári történetet ? 

— Sajnos, mára kifogytam belőlük, 
de jövő hétre majd gyűjtök ujakat. 
Csókolom a kezeiket, a viszontlátásra ! 

ÁBRÁND ÉS VALÓSÁG. Az 
ifjú költő arról ismeretes szű-
kebb baráti körben, hogy — 
finoman kifejezve — a való-
ságnak meg nem felelő dolgo-
kat szokott előadni. Ebből kö-
vetkezik az alábbi jelenet: 

Az ifjú költő odalép Szenes Bélához és szól : 
— Olvastad a versem a Nyugatban? 
— Olvastam. 
- J ó ? 
— Elég jó ! 
— Meghiszem azt! Bent a szerkesztőség-

ben. őrülten tetszett. Fényes honoráriumot 
kaptam érte. Mit hiszel, mennyit? 

— Hogy mit hiszek ? — felelte szárazon 
Szenes Béla — a felét! 

Poloskairtásnál 
• l e g m e g b í z h a t ó b b 

D I TR I CH S T.E I N 

Magyar piktor, 
aki kastélyt és birtokot 

vásárol 
— Márk Lajos hazajön Amerikából — 

Márk Lajos, a kitűnő piktor, a há-
ború előtt Amerikába utazott, ott 
megnősült és hamarosan kedvenc 
portréfestője lett az amerikai millio-
mosoknak. Ennyit tudtunk róla, ami-
kor kitört a világháború s azóta 
aztán több mint öt esztendeig nem 
igen jött hir a jó „Loui"-ról, a leg-
kedvesebb és legelmésebb magyar 
piktorról. 

Most aztán, hogy szabaddá lett a 
posta, Márk Lajos jelentkezett. Le-
velet irt egyik jóbarátjának, amely-
ben bejelentette, hogy julius vagy 
aug. folyamán végképen visszajön 
Magvaroiszágba. Egyszersmind meg-
kérte Márk a levélben a barátját, 
hogy addig is, mig haza jön, ve-
gyen részére egy ötszáz holdas bir-
tokot, legyen rajta erdő is, park is, 
kastély is, mert — mint az örökké 
kedves Márk irja — gyerekkorában 
megverték, ha nem a saját kasté-
lyában lakott. 

Szóval hazajön Márk s megint vi-
dámabb lesz a magyar piktorok 
amúgy is jókedvű társasága. Csak 
attól tartunk, hogy a dollárok árta-
nak a jókedvnek s megrontják azt 
az aranyos humort, amelyet a sok 
vidám nyomorúság fakasztott Márk 
Lajos szivéből, amikor még nem 
voltak milliói. Reméljük, hogy té-
vedtünk s Márk Lajos ugyjön haza, 
mint ahogy elment, kivéve a zse-
bét, amely alaposan megváltozott 
— hál ' istennek' 

' 
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Csodán Manó feltámadt a »Délutáni Kabarédban 
Kedden nyilt meg a városligeti Colosseum-

bon az egykori Kisszinhézban a Délutáni 
kabaré, s itt támadt föl a Király Szinház 
„Pillangó főhadnagy"-ának népszerű Csol-
lánja, hogy egy kacagtató felvonáson ke-
xesstül tovább élje a maga mutatványos, 
kedves történetét. Harmath Imre támesztotta 
fel Csollánt, s Ratkai Márton, akinek rr.ár 
az első Csollán is ragyogó szerepe volt, 
most valósággal fölülmúlja önmagát. Min-
den szavát, gesztusát, táncát tapssal fogadja 
a publikum. Partnerei : Haraszthy Mici 
(CsoDánné), Radó Böske* Latabár Árpád 
(Morvay ezredes), D'Arrigo Kornél (Pillangó 
százados). Petényi Sári (Katinka). A kis 
operett zenéjét Marthon Géza irta, s ez 
a muzsika csupa invenció és ritmus. A 
„Szöllött lopott a bakkecske" kezdetű mu-
latós nóta egy-kettőre népszerű lesz Pesten. 

Az operett mellett a legpompásabb mű-
sora van a Délutáni kabaré-nek. Mér àz 
ötletes bevezető dialóg — Szabolcs Ernő 
és Iványi Dezső mondják el — úgyszólván 
az egész délután hangulatát ' meghozza. 
Radó Böske következik ezután, két kedves 
dalt ad elő temperamentumosán, művészet-
tel. Utána Iványi Dezső, Sziklay Kornél 
legnépszerűbb színésze lép fel, kacagtató 
egyveleggel. A „Szinház után" cimü táncos 
szkeccsben ismét Radó Böske adja bizonyí-
tékát szépen fejlődő tehetségének. Partnere 
Gellai Nándor, aki különösen boszorkányo-
san ügyes táncaiért kap sok tapsot. Perényi 
Séri szólószámai külön eseményei a műsor 
első részének. Következő szám „Az utolsó 
szerda" cimü drámai vázlat. Haraszthy Mici 
játssza e főszerepet és játéka csupa szin 
és csupa szív, csupa megdöbbentő kifejező 
erő. D'Arrigo Kornél mint drámai színész 
meglepően jó, Iványi egy tragikus férj 
szerepében elsőrendű. 

A „Csollán Manó" után következik a 
kabaré primadonnája : Szöllösy Rózsi. Ez a 
ragyogó talentumu színésznő két dalt éne-
kel, mindkettőt kifinomult művészettel. Az 
elsővel megríkatja a publikumot, a máso-
dikkal megkacagtatja. Az F. T. C—M. T. K. 
mérkőzésről szól ez a dal, egy operanyitány 
a muzsikája és Szöllösy azzal a boszor-
kányos gyorsasággal adja elő, ami már az 
v specialitása. Szöllösy után a férje, Szebclcs 

Ernő lép színpadra. Évek óta hallgat Sza-
bolcs, s most, hogy ismét színpadon látjuk, 
furcsa és groteszk talentuma ismét meg-
lepetés. Két Engel-Berger dalt énekel és 
minden hangja, mozdulata megkacagtatja a 
publikumot. Valóban Szabolcs Ernő épp 
oly elsőrangú szinész, mint amilyen első-
rangú rendező és szinházi adminisztrátor. 

Haraszthy Mici találós kérdései frappiroz-
nak mindenkit. Alig akarja leengedni szín-
padról a közönség Haraszthyt. 

Ezután D'Arrigo Kornél pierrot dalai 
következnek. Rendkívül finoman, ritka elő-
adói művészettel énekelte Hetényi Heidl-
berg két gyönyörű sanzonját. Egyike a dél-
után legkiválóbb számainak ez a két dal. 
Az utolsó tréfában, a „Péter Pál és Pál 
Péter" címűben hosszas hallgatás után 
Sziklayné Rózsa is fellép. Öröm volt látni 
ezt a klasszikus komikát. 

Ennyi szin, ennyi tarkaság, ennyi kitűnő 
szám, ennyi kiváló művész csak természe-
tes, hogy naponta megtölti a barátságos 
kis szinház nézőtéréi. A műsor összes szá-
mait az első szótól az utolsóig a csodála-
tosan termékeny Harmath Imre irta. Az ó 
márkája egymagában is elég garancia arra, 
hogy itt mindenben a legjobbat kapni. 

A rendezés munkáját Szabolcs Ernő vé-
gezte. A pompás berendezések, a ragyogó 
díszletek, a bohózatok írissesége, az egész 
előadás lüktetése ennek a pompás ízlésű, 
hatalmas energiájú embernek köszönhető. 

Az előadás naponta délután négy órától 
este hétig tart a Széchenyi-fürdővel szem-
ben lévő „Délutáni kabaré"-ban ! 

AZ IDEGES SEBESTYÉN. Igazán 
érthető, hogy a különben is ideges 
Sebestyén Géza, mikor legutóbb 

felutazott Temesvárról Budapestre, igen iz-
gatottan ült fülkéjében, alig várta, hogy a 
fővárosba éljen vele a vonat. Izgatottságá-
ban — mint a legtöbb ideges ember — 
folyton rázta a térdeit és topogott és ülté-
ben valósággal táncot jártak lábai. Egyszerre 
csak megszólal egyik útitársa, egy jóképű 
vidéki magyar: 

— Édes öcsém, mit jártatja folyton a lá-
bait ? Ezzel a fáradtsággal igazán gyalog 
is mehetett volne. 
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Zugligeti és a témakocka 
Lapunk közismert barátja méítatíaa-

kodva rohant be a szerkesztőségbe. 
— Ez mégis példátlan, amit ez a házmester 

csinál ! Gyalog voltam kénytelen feljönni 
önökhöz, mert nem akart felhozni a liften. 
Hallatlan. Amért egy pár rongyos koronával 
tartozom neki. Hát nincs nekem hitelem ? 

— ügy van. — szólt a segédszerkesztő, 
— önnek nincs hitele. Nincs anyagi hitele a 
házmesternél és nincs erkölcsi hitele náltmk. 

— Ez lehetett eddig igy, — felelt méltóság-
teljesen Zugligeti — de a mai nappal ez 
megszűnt. Mától kezdve nekem korlátlan 
folyószámlám lesz bármelyik nagybank-
nál. Mint egy milliárdoshoz illik. 

— Valamely Rockefeller-leány magába 
szeretett talán ? 

— Ne vicceljen, segédszerkesztő ur, ez nem 
vicc. Különben is lenézem a hozomány-
vadászokat. A Rockefeller-leányt igenis haj-
landó volnék elvenni, de szerelemből. Azon-
ban nem ez a fontos. A fontos a témakocka. 

— Micsoda? 
— A témakocka. Mindjárt meg fogják 

érteni. Önök jól ismerik mr. Felekit, a 
magyar származású amerikai szinházki* 
rályt. Ő most nagyon érdeklődik a jó 
magyar témák iránt és ha megveszi őket, 
dollárban fizet. De hány témát vehet ő 
Budapesten ? Jó iró, akivel tárgyalhat, van 
mondjuk tizenöt. Ha mindegyiknek vaa 
két jó témája egyszerre, és ő valamennyit 
megveszi, akkor van harminc neki. Es 
lévén harminc színháza, mindegyiknek 
csak egy darabot vett. Ez semmi. Ez egy 
szégyenletesen kis szám. Nem méltó a 
világhírű magyar szinmüirodalomhoz. De 
én kiköszörülöm a csorbát. Hajlandó vagyok 
kétszáztizenhat nagyszerű témát az önök 
közvetítésével eladni Felekinek. 

— Hányat ? 
— Kettőszáztizenhatot.És mindezt öt perc 

alatt eszeltem ki Az összes témák benne 
vannak a kővetkező kis táblázatban 

Első felvonás Második felvonás Harmadik felvonás 

Lóránt meglátja és megis-
meri Adelgundát, a gazdag 
fakereskedő lányát, akinek 
kezéért a gróf is verseng. 
Adelgunda Lóránthoz megy 
feleségül. 

Lóránt és Adelgunda Velen-
cébe utaznak nászútra. A gróf 
követi őket és udvarol az asz-
szonynak, aki nem tud ellen-
állni. Lóránt rajtakapja őket, 
mikor csókolódznak. 

Lóránt párbajra hivja ki a 
grófot. A gróf golyója azonban 
a véletlenül arra sétáló fa-
kereskedőt teríti le, mire Adel-
gunda bánatában öngyilkos 
lesz. 

A gazdag fakereskedő házá-
ban tűz üt ki, mert leányának, 
Adelgundának vőlegénye, a 
gróf, eldob egy cigarettát. A 
lángok közül Lóránt menti ki 
a lányt, aki erre kikosarazza 
a grófot és Lóránthoz megy 
feleségül. 

Egy svájci szanatóriumba 
utazik a fiatal pár, mert Adel-
gunda nagyon ideges. A gréf 
álruhát vesz és szanatóriumi 
orvosnak öltözik. így hatol be 
Adelgunda szobájába, de Ló-
ránt tettenéri. 

Adelgunda a kiállóit izgal-
mak következtében megőrül. 
A gróf külföldre utazik, Lóránt 
pedig belép társnak a fake-
reskedésbe, hogy a cég a 
Schwartzer-szanatórium költ-
ségeit fedezni íudia 

Adelgunda szerelmes a 
grófba, aki sz'egény, de becsü-
letes ember. De Adelgunda 
atyja, a gazdag fakereskedő, 
hirtelenül tönkremegy, mire a 
leány, hogy atyját megmentse, 
kénytelen a gazdag Lórántnak 
nyújtani a kezét. 

A fiatal pár a,Margitszigetre 
utazik nászútra. Idejön utánuk 
a gróf is. Egyszer Lóránt be-
megy a városba. Ekkor a gróf 
hipnotizálja Adelgundát, hogy 
legyen az övé. Lóránt éppen 
akkor érkezik haza, mikor az 
asszony a gróf karjaiba omlik. 

A fakereskedő, hogy leánya 
gyalázatáért bosszút álljon, 
feljelenti a grófot, hogy kom-
munista volt. Lóránt a borban 
keres vigasztalást és delírium-
ban pusztul e l 

Adelgundát atyja, a gazdag 
fakereskedő, külföldi intézet-
ben nevelteti. De mivel a leány 
már tizennyolcéves, hazahívja, 
hogy feleségül adja Lóránthoz, 
akit Adelgunda nem is ismer, 
különben isagrófot szereti aki-
vel a vasúton ismerkedett meg. 

A fiatal pár visszavonultan 
él svábhegyi villájában. Lóránt 
nagyon féltékeny és csak egy 
komornát tür meg neje mellett. 
De ez a komorna a gróf, aki 
női álruhát vett, hogy mindig 
Adelgunda mellett 'ehessen. 
Egy estilap riportere megtudja 
a dolgot s kiírja. Óriási botrány. 

A fakereskedő. Lóránt és a 
gróf összeülnek, hogy az ügyet 
békésen és botrány nélkül el-
intézzék. Javában tárgyalnak, 
mikor belép az inas és jelenti, 
hogy Adelgunda megszökött 
a soffőrret. 
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Első felvonás Második felvonás Harmadik felvonás 

Adelgunda anyja haldoklik. 
Halálos ágyán megesketi fér-
jét, a gazdag fakereskedőt, 
hogy a leányt Lóránthoz, a 
tőkepénzeshez fogja hozzá-
adni. Adelgunda kétségbeeset-
ten vallja be, hogy ő már a 
grófot szereti. De az anyja ezt 
már nem halija, mert meghal és 
utolsó akaratát teljesíteni kell. 

Lóránt rögtön az esküvő 
után üzleti ügyekben elutazik. 
A gróf felkeresi a magányos 
Adelgundát és elszökteti. Ló-
ránt a detektívek segítségével 
csak két év múlva akad rájuk 
egy vidéki kastélyban. Adel-
gundának már négy gyermeke 
van a gróftól, mert kétszer 
ikrei születtek. 

Adelgunda elválik Lóránttól 
és a grófhoz megy feleségül, 
akinek nagy szerelme meg-
hatja őt. De a láng hamar ki-
hűl és mivel Lóránt sürün jár 
a házhoz, Adelgunda meg-
tartja a grófot férjnek és Ló-
rántot házibarátnak. 

Adelgunda, a szép grófné, 
beleszeret Lórántba. A gróf 
csak nehezen egyezik bele a 
válásba, de Adelgunda atyja, 
a gazdag fakereskedő, végre 
rábírja.ElválnakésLóránt nőül 
veszi a szép elvált asszonyt. 

Lóránt és Adelgunda Bécsbe 
akarnak utazni, de mikor ki-
lépnek a perronra egy álarcos 
ember elrabolja Adelgundát és 
napokig kínozza, mert Adel-
gunda ellenáll.Lóránt felkutatja 
őket és leleplezi az álarcos em-
bert, aki nem más, mint a gróf. 

« 

Lóránt és a gróf párbajt 
vívnak és megölik egymást. 
Adelgunda közös sírba temet-
teti őket és feleségül megy 
atyja főpénztárosához, akivel 
az első perctől kezdve vi-
szonya volt. 

— Ugy-e nem értik, mi ez ? Majd meg' 
magyarázom. Az első oszlopban csapa első 
felvonások vannak elmondva. Már most 
vegyünk egy kockát, egy közönséges kis 
játék fakockát. A kockának nemde hat 
oldala van ? Nos, minden oldalára Írjunk 
le egy-egy első felvonást a hat közül. Lesz 
egy kockánk, amelynek minden oldalán 
van egy első felvonás. Ugyanígy csinálunk 
egy kockát a második felvonásokból és 
egyet a harmadik felvonásokból. Most aztán 
a három kockát betesszük egy kalapba és 
kiborítjuk az Íróasztalra. Egyszerűen le-
olvassuk az első, második és harmadik 
felvonás témáját. Kész a darab. Három 
kocka ilyen kombinációja kétszáztizenhat 
különböző darabot ad. Amellett a három 
kis kocka kényelmesen elhordható a mel-
lényzsebben. Képzeljék el : kétszáztizenhat 
nagyszerű darabtéma a mellényzsebben. 
Ha Felekinek hamarjában kell egy téma, 
kidobja a kockákat az asztalra és leolvassa. 
Ragyogó, mi ? 

— És ezért akar maga tiz koronát? 
— 6 dehogy. Egy témát hajlandó vagyok 

odaadni tizezer dollárért. Az egész tehát 
kétmilliószázhatvanezer dollár. A mi 
valutánkban annyi milliárd, hogy bor-
zasztó. De ha önök vállalják a közvetítést, 
odaadom két millió dollárért. 

— Mennyiért ? 
—Hiszen mondom. Kétszázezer dollárért. 
— Mennyiért ? 

— Hát nem hallják ? Húszezer dollárért. 
— Mennyiért ? 
— Ejnye, hát hogy mondjam hangosab-

ban ? Kétezer dollárért. 
— Beszéljen világosabban. Mennyit ért 

kétezer dollár alatt? 
— Kétszáz dollárt. 
— Vagyis husz dollárt, mi ? 
— Igen. Két dollárt. De ennél lejebb 

nem mehetek. Egy dollár az enyém, egy 
a propeller-kapitányé. 

— Miféle propeller-kapitányé ? 
— Ja igaz, azt még nem mondtam. Hát 

kérem, olvastam, hogy a vizi utón való 
szállítás most milyen drága. Elhatároztam, 
hogy beszélek egy propcller-kapitánnya!, 
hogy vigye ki vizi uton a témakockákat 
New-Yorkba, őrült pénzt fizetek neki, 
egy dollárt. Egy marad nekem. 

— Rendben van, tartsa meg. Alászolgája. 
— Tartsam meg? Hiszen még megüem 

kaptam ! 
— Az mindegy. Alászolgája. 
Zugligeti hangot változtatott. 
— Hát legalább adjanak tsz koronát a 

munkáért, amiért leírtam ezeket a felvo-
násokat. Es még a kockákat meg is kell 
csinálnom. 

— Itt a tiz korona. A kockákat pedig 
felejtse el. 

— Dehogy felejtem. Megyek egy pohár 
szilvóriummal kockára tenni az egész-
ségemet. 
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Színházi tudósítás Berlinbős 
(A Testőr és a Taifun reprize. — Marthon Erzsi súlyos balesete. — Somlay megérkezett) 

Berlin, 192C. jttlius 
f-4 Színházi Élet berlini mtínkatarsétól) 

A legöregebb berliniek sem emlékeinek mai művésznő működik, a többiek mind 
arra, hogy junius közepén ilyen élénk szín-
házi élet lett volna, mint amilyen most van. 
Más években ilyenkor már a legtöbb téli 
szinház be volt zárva, ma pedig Berlin mind 
e harminchárom színházában játszanak. Ját-
szanak zsúfolt házak mellett napokkal előbb 
eladott házak mellett s az nap csak 3—4-sze-
res egiotágezsal juthat be az ember a szín-
házba, ami tekintve a 20--30 márkás rendes 
napi árakat, csinos kis összegeket emészt 
föl. A színházak vezetői elkövetnek mindent, 
hogy ezt az érdeklődést ébren tartsák. Pre-
mierek, reprizek, vendégszereplések egymást 
követik. Minket magyarokat legjobban két 
repríz erdekei : Az egyik Molnár Ferenc, 
„Testőrje", a másik Lengyel Menyhért „Tai-
iunja": Az előbbi a „Kleines Schauspiel' 
haus "-ban az utóbbi a „Kammerspiele"-ben 
megy s habár a berlini sajtó egyhangúlag 
kimeü, hogy ezek az előadások meg sem 
közelítik az évekkel ezelőtti premiereket, a 
hetés ma is óriási s a színházak zsúfolva. 

A legjobb kritikus pedig a közönség! 
A jó „Menyus" nagyszerűen érezte magát 

Berlinben. Mikor a reprizére készültek, min-
den próbán ott volt, el nem mulasztott 
volna egyet is ; ideges, izgatott volt, mint 
egy kezdő íro, akinek először adják e da-
rabját. Magyarázott, tanított rendezőt, szí-
nészt — magyarul vagy gesztusokkal, mert 
dacare a hónapok óte való itt tartózkodá-
sának, annyira jó magyar, hogy ma sem 
tud máskép csak magyarul. 

Most különben itt hagy bennünket, a Ke-
leti tengerhez megy nyaralni a csaíadjával. 
Árván maradnak a magyar művészek, akik-
nek ő volt az „elnökük". 

Mert vannak magyarok szép szemmel. 
Persze csak „hallgató ajakkal"1, mert az egy 
Montagh Ilona kivételével, oki mint drá-

filmnél dolgoznak. A nők közül vezet Mar-
ton Erzsi, aki a „Luna" filmgyár primadon-
nája. Most különben súlyos beteg. Egy bal-
eset követke ztében belső sérülést szen-
vedett, nehéz operációnak kellett magát 
alávetnie s három hete fekszik a Bier-féle 
szanatóriumban. A kint lévő magyarok is-
mét megszaporodtak. Itt van a nagyszerű 
Somlay Arthur, akit az „Ufa"-filmgyár szer-
ződtetett. A napokban utaznak Olaszor-
szágba, három hónapot töltenek ott egy uj 
film fölvételével, melyben Somlay játssza a 
főszerepet. Itt van Ballá Kálmán, a »Magyar 
Színház"4 volt „RabIólovag"-ja is. A „He-
lios" filmgyár szerződtette három filmje 
főszerepének eljátszására napi ezer, azaz 
egyezer márka fizetéssel. Szóval a mieink 
dicsőséget és pénzt szereznek. Hogy meddig 
tart, nem tudom. Annyian vannak idekint, 
hogy mér konkurenciát csinálnak önmaguk-
nak. Akkor pedig vége lesz a dicsőségnek I 
No meg e — pénznek is. 

A TEHETSÉGES CSEMPÉSZ. 
Művésztársaságban beszéli 
Pálya Iván, a fiatal festő, 
hogy az Ipoly folyó mellett 
fog nyaralni, még pedig a 

túlsó parton, amely most már cseh terület. 
— Csak pár tempót kel! úsznom és Ma-

gyarországon vagyok, — beszéli Pálya. — 
Annyi cukrot csempészhetek át, amennyit 
akarok. 

— Igen, de meglátják a csehek, ha cso-
maggal uszól ét, — veti ellen a kis Vidovszky 
Béla — és könnyen bajod lehet belőle. 

— Rajtam ugyan nem fognak ki — vágja 
ki büszke mosoilyaí Iván — mert én nagy-
szerű búvárúszó vagyok. Áthozom víz alatt 
a cukiotl 

C Î T Y PROGERIA a"da^s!:,lv ',E!kü-ut 5-v s * » (Kloti ld-palota) 
A z e l ő k e l ő v i l á g l e g k e d v e s e b b b e v á s á r l ó h e l y e . 
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iNYlur NKUOZJSÖPK, MOUslAR FERENCZ, 

Síi J Jl'j I 

Hová mennek nyaralni a Vígszínház tagjai? 
Az elmúlt héten ismét volt egy kapuzárás. 

A Vígszínház drámai társulata vonult ki a 
Lipót-köruti műintézetből nyári pihenőre, 
hogy helyet adjon a Városi-Színház operett-
gárdájának. Megkérdeztük a Vígszínház 
művészeit : hová mennek nyaralni ? A kö-
vetkező válaszokat kaptuk : 

Bárdi Ödön : Siófokra megyek nyaralni 
néhány kollegámmal. Már csak azért is, 
hogy a tavaly megalakított »Siófoki Nem-
zeti-Szinházat" megnyissuk. 

Csortos Gyula : Valószínűleg Tobeibadban 
töltöm az idei nyarat. 

Fenyő Emil: Nem én döntök a nyara-
lásomról. Ott fogok nyaralni, ahová mo-
zizni visznek. 

Fenyvessy Emil : Egyelőre budai villámban 
pihenek. Későbbre nagy terveim vannak, 
de hogy mi valósul meg belőlük — ezt leg-
feljebb Bellaághné tudná megmondani. Még 
talán ő sem I 

Gombaszögi Frida jelenleg Münchenben 
tartózkodik. Még előbb végigjárja Német-
országot, aztán a Lidóra is ellátogat, sőt 
Périsba is kimegy. 

Gombaszögi Ella : Jövő héten utazóin a 
Balaton mellé. Ez lesz az első nyári állomás. 
A többi a viszonyoktól függ. 

Góth Sándor : Egyelőre a Svábhegyen 
nyaralok a feleségemmel együtt, miközben 
esténkint a Fasor kabaréban is fellépünk. 
Aztán valamelyik tengerparti fürdőbe sza-
ladunk le egy kicsit körülnézni. 

Győző Lajos : Máriabesnyőn töltöm a 
nyarat. 

Hegedűs Gyula : Most hurcolkodom ki 
máriabesnyői villámba. 

Kardoss Géza : Egyelőre Faludi igazgató 
ur előszobájában nyaralok, ahová naponta 
eljárok díszletekért könyörögni a színházam 
számára. Szeptembertől kezdve ugyanis 
direktor leszek Debrecenben. Pihenni közben 
a Hortobágyon fogok. 

Kertész Dezső : Siófokon nyaralok, közben 
persze filmeken is játszom. 

Lukács Pál : Klagenfurt mellé megyek 
egy eldugott kis német faluba. Aztán ha 
lehet rövid időre elszaladok Ostendebe is. 

Makay Margit : Előbb egy kis tejnurát 
veszek a Dunántu'on, aztán ha a viszonyok 
engedik a Semmeringre ruccanok le. 

Mólnál Aranka : Nyaralás ? Hát olyan is 
van ? Számomra most kezdődik csak a téii 
dologidő. Előbb a Jardinbau vendégszerep-
lek. aztán Budán Goldoni „Fogadósnőu-]ében 
lépek föl. Végül eljátszom néhány filmet a 
Star-nál. 

Szerémy Zoltán : Aíagon töltöm as idei 
nyarat. 

Varsányi Irén már el is utazott egy 
nagyobb külföldi túrára, «mely Németor-
szággal kezdődik. 

Vendrey Ferenc : Szenzációs nyaralási 
terveim vannak. Egészen bizonyos, hogy a 
végén mégis itt maradok Pesten. Valóban 
ez a legszebb hely a világon ! 

Esté ly cipöfe ® " Ô " É u 

Kossuth Lajos-m, « 

ímerlkaf r e n d s z e r s í É t a r t a s M e f em t e r é n . 
Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe a kitűnő hírnevű Hel-
linger Henrik órás és ékszerész. A cégmagánosoktól bizományba 
átvesz ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a legkedvezőbb tel-

tételek mellett áruba bocsájt. Ezen uiitássa! ugy az eladó, mint a vevő 
részére nagy előnyöket biztosit. HELLMSER HENRIK tV„Türr István-u. 9. 

félemslet (V&oi-atoa aarok.) 
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St vörös gyémánt 
é>3in/)á3i regény 

S í r t a : S^omaßd^y S f s t v á n (15) 

Mit szólt volna a gúnyolódó pa-
tikusné a montecarlói Dombyhoz, aki 
huszkilométeres gyalogtúrákat tett 
Le Rosier kisasszony társaságában, 
félórát töltött ebéd előtt a tükrénél 
és a lefekvést még akkor is korainak 
találta, mikor Dombegyházán már a 
seprőnyéíen lovagló boszorkányok is 
nyugalomra térnek, 

András egy ritka, idegen és érde-
kes egyéniséggel ismerkedett meg 
önmagában, a furcsa és valószínűt-
len regényhősök egyikével, akiknek 
létezésében sohasem hitt komolyan. 
A férfit, aki egy kedves nő jelen-
létében is egyest kap a magaviselet-
ből, mindeddig csak a holdban tudta 
elképzelni. Ö ilyen esetben még nem 
kapott egyest, — és ha szerelmi éle-
tére visszagondolt, nem igen emlé-
kezett olyan asszonyra, aki rossz 
magaviselete miatt megneheztelt 
voína ra. 

— Oh lusta,, cinikus András, csak-
ugyan te volnál az ? — kérdezte es-
ténként tükörképétől, mikor a játék-
teremben töltött este vagy a tenger-
parti séta után végre hajnaltájban a 
lefekvéshez készülődött. 

Mi történt vele? Mindeddig nem 
igen részesült más kegyben, mint a 
gyors csókban, mellyel Le Rosier 
kisasszony, a király érkezésekor meg-
vigasztalta, s néhány meleg kéz-
szoritásban, ami még csak igéret-
számba sem mehetett. Ha néha vissza 
is gondolt régi jelszavára, hogy a 

nőket, akár a középkori várakat, hir-
telen rohammal kell megostromolni, 
barátnőjének egy pillantása elég volt 
hozzá, hogy kitörni készülő indulatai 
azonnal lecsillapodjanak. Hűvös, józan 
és fölényes pillantás volt ez, mely 
szinte elfeledtette Andrással, hogy 
szerelemre született, fiatal leánnyal 
ül szemközt. Most már mindennap 
Le Rosier kisasszonynál itta meg a 
feketéjét, néha órákon át együtt vol-
tak a homályosodni kezdő szalon-
ban, a leány olykor játszó cicaként 
kuporodott a lábaihoz, de a hűvös-
ség, mely a bizalmasság legmeg-
hittebb perceiben is feléje csapott a 
tiszta, tószinü kék szemekből, egy-
szerre megértette a sűrűvérű magyar-
ral, hogy a hirtelen roham itt aligha-
nem kudarccal végződnék. 

— Öregem — mondta magában 
egy este, miközben hálóingében ki-
könyökölt a szobája ablakán — öre-
gem, ebből alighanem bajok lesznek. 
Mit gondolsz, mi lehet a regényed 
vége ? Ez a drága kis hóbortos még 
IV. Timótnak sem lett a szeretője, 
a te szép szemedért ugyancsak nem 
fog hát letérni az erény ösvényéről. 
Vagy talán abban reménykedel, hogy 
feleségül jön hozzád ? Otthagyja Pá-
rist, a színpadot, a világhírt, csak-
hogy karonfogva tegyen látogatáso-
kat veled a parikusnénál, a körorvos-
nénál, vagy a postamester feleségé-
nél ? Vagy megelégszel az önzetlen 
barátsággal is ? Nézdd csak meg 

f é a j ü é p é s z e t i # # 
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B U D A P E S T , 
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magad a tükörben, mikor este ki-
gyulladt szemmel hazajössz, gondolj 
vissza a képekre, melyeket a sötét-
ben magad elé rajzolsz, a vánkosra, 
amit felgerjedt indulatodban magad-
hoz szorítasz, az el nem csókolt csó-
kokra és meg nem történt harapá-
sokra, melyek fantáziádat az éjszaka 
magányosságában feltüzelik, — nem 
öregem, te benned egy szikrányi te-
hetség sincs ahhoz, hogy az önzet-
len jóbarát szerepét játszd el. Na-
gyon csúfos bukás lesz eoből, s ha 
eszed volna, hát lóhalálában elmene-
külnél innen, mielőtt még a ház a 
fejedre gyullad. 

András egy délután ezt kérdezte a 
művésznőtől. 

— Meddig tart még a maga sza-
badsága ? 

— Kedves barátom, — mondta Le 
Rosier kisasszony — én nemcsak az 
udvarlóimat tudom idomítani, hanem 
a direktoraimat is. Ugy volna, hogy 
március közepén újra fellépek, de az 
ilyesmit nálam sohasem lehet egé-
szen bizonyosra venni. Lehet, hogy 
pontos leszek, mint a halál, de az se 
lehetetlen, hogy egy hirtelen roha-
momban magam is körülutazom a 
íöldet, mint Szergiusz nagyherceg. 
De miért kiváncsi maga arra, hogy 
mikor telik le a szabadságom ? 

— Mert van egy ötletem, amit el-
mondanék, ha nem félnék tőle, hogy 
bolondnak tart. 

— Kérem, egy kis őrültség az én 
szememben nem dehonnesztáló. Ma-
gam is előkelő helyet foglalok el az 
alkalmi őrültek testületében. Mi az az 
ötlet ? 

— Pompás alkalmat adok, hogy 
egy ujabb idomitási próbát tegyen 
a párisi direktorával. Ma ugye már-
cius huszadika van ? 

— Nem tudom. Sohasem érdek-
lődtem a dátumok iránt. 

— Maga elhatározza, hogy április 
tizedike előtt nem tér vissza Párisba, 
— annál melegebben fogja ünne-
pelni, ha ismét meglátják a színpadon. 
Holnaptól április tizedikéig : ez kerek-
számban husz nap. 

— És mire lesz jó nekem ez a 
husz nap ? 

— Négy eltelik a csomagolással 
és az utazással, — marad tehát még 
tizenhat, amivel tetszése szerint ren-
delkezhetik. Tizenhat napot ott fog 
tölieni a dombegyházi pusztán. 

— Hol, kérem? 
— A dombegyházi pusztán, egy 

ambitusos kis Kúriában, ahol még 
mindig öreg cserépkályhákban fűte-
nek, ahol még mindig petróleum-
lámpa ég az asztalon, s ahonnan 
három órát kell utazni, hogy az 
ember a legközelebbi faluba elérjen. 
Az enyémen kivül nem fog más 
arcokat látni, mint a béresekét és a 
parasztlányokat s ha kirándulást akar 
tenni a vidékre, hát nem hatvan ló-

La Sphinx qui rit 
Z Z Z l t Ai eióheló világ arcvize ! 

RÁBAI JÁNOS 
l é r t l -d iva t , fehérnemC- és harisnya- k e z t y S k , 
raUír fill., Rákóczi-ut 61. 
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erős autóba ül, hanem egy mages 
csézéba, ami elé két tüzes sárkány 
van fogva. 

— És mi keresni valóm van nekem 
a dombegyházi pusztán? 

— Egy olyan világot fog felfedezni, 
ami idegenebb lesz magának, mint 
a Mars-csillag, de talán kedvesebb, 
mint ez, a ragyogó üvegház, amelybe 
a világ minden dologtalan]» össze-
gyűl Megígérem, hogy akkor se 
fogja elfelejteni a pusztai látogatásét, 
ha mint nyugdíjas öreg anyóka irja 
majd emlékiratait a királyokról és a 
nagyhercegekről. 

Le Rosier kisasszony arcán most 
olyan kifejezés jelent meg, amilyet 
András még sohase látott rajta : a 
titokzatos skót tündér, akinek néha 
ködlő tekintette mutatta, jókedvű, 
huncuskodó fiatal asszonnyá változott, 
aki derült fölényességgel függesztette 
Andrásra világoszöld macskaszemét. 

• — Sokat hallottam a magyarok 
vendégszeretetéről, de a maga ked-
vessége már egyenesen kábitó. Iga-
zén szívesen látna a házában ? Tiz-
tizenkétnapi ismeretség után, ugy 
érzem, nem is szabad elfogadnom 
ezt az áldozatot. Ki tudja, miben 
zavarnám meg, ha hirtelen a szaván 
fognám. 

— Próbálja meg és fogjon a sza-
vamon I 

— El tudná magát szánni az asz-
kéta-életre, amig a délibábok hazá-
jában a vendége volnék? Le tudna 
mondani a barátairól, a pipáiról, a 
szép asszonyokról ? Nem fél, hogy 
halálra unná magát a társaságom-
ban? Mert tőlem, kedves barátom, 
az a kegyetlenség is kitelnek, hogy 
magamon kivül senkit se engednék 
a közelébe, még azokat a csinos, 
falusi kisasszonyokat se, akik a ma-
gányos óráit felderíteni' szokták. 

(Folytatjuk.) 
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J p ä ö | H 2 r MQ» púder. sampon 

] fluBT^^HI^^ Sac de cologne 
j A Icfrjobbtolletleszerek: K a p h a t ó k m ï n d e n fiitt ! I 
: Készíti : Hnnnla-gTőgftáf. Bpeet. Brcsebet-hSrpt !>6. 

Ne tessék kivándorolni 
— Levél a Színházi Élethez — 

Érdekes levelet kapott a Szín-
házi Élet Amerikából. Diskay 
József, az Operaház ösztöndijas 
tagja irta és levelében arra inti 
a pesti színészeket : eszükbe ne 
jusson kimenni Amerikába. 

Igen tisztelt Szerkesztő ur ! 
Itt a New-Yorkban is olvassuk a Szinházj 

Élet-et, a sok hírt arról, hogy pesti színé-
szek ki akarnak ide jönni szerződésbe. Kol-
legiális kötelességemnek tartom, hoay óva 
intsem ettől pályatársaim. Ne kápráztassa 
el őket a dollár, nem fenékig milliárd itt 
sem az élet. Különösen a színésznek nem 
az. Most irok valamit a mesebeli gázsikról, 
amikről otthon beszélnek. A mesebeli gázsi 
mindössze 25-től 80 dollár. Ebből szerényen 
meg lehet élni. Nagyobb gázsit nem tud 
fizetni a magyar társulat. Az egyik pláne 
már fel is oszlik. Ha van itt nevesebb ma-
gyar művész, az csakis jótékonycélra lép-
het fel, természetesen — ingyen. Én magam 
is három hónapi ittlétem alatt még csak 
ingyen szerepeltem a szibériai magyar hadi-
foglyok és a szegény magyar gyermekek 
javára. Csak az jöjjön ki, aki perfekten tud 
angolul, ugy hogy angol társulathoz szer-
ződhet. Vagy pedig az, akinél nem fontos, 
hogy milyen nyelven énekel. Qvartin pél-
dául, a pesti kántor a Metropolitanban es 
a Hippodi ónban tartja hangversenyeit, óriási 
közönség előtt. Quaitin igen népszerű itt, 
egész New-York az ô életnagyságú képeivel 
van tele. 

Europa összes művészei szinte özönlenek 
most ide Amerikába. A 'apókban Olaszország 
csaknem valamennyi énekese ajánlkozik, 
hogy kijöhessen. Az impresszáriók azonban, 
nem hozzák ki őket. Én is elmentem ajánl-
kozni egyik impresszárióhoz. Meg sem 
hallgatott. Azt mondta : amig nem tudok 
angolul, még próbát sem énekelhetek nála. 

Még egyet üzenek haza : a már régóta 
idevándorolt magyar színészek egy része 
mint angol, amerikai társulatoknál játszik, 
másik része pedig rég otthagyta a színé-
szetet. Különben szeretettel köszöntöm ez 
otthoniak t. Szerkesztő urnák tisztelő hive : 

Diskay József 
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PAPUKA VADÁSZNI MEGY 
BOHÓZAT EGY FELVONÁSBAN 

Irta : HENNEQUIN és BASSET. Magyar színre alkalmazta : ZÁGON ISTVÁN 
— Előadták : Az Andrássy-uti Színházban — 

SZEMÉLYEK : 
Tanagra Tóbiás Kertész Endre | Pomádé Alfréd Kabos Győző 
Lici, a felesége Nagy Magda j A Muki bácsi Boross Géza 

Frici Fekete Ernő 
{Hálószoba. A nagy francia ágynak csak 
a vége látszik ki a színpadra, mintha az 
ágy egy lefüggönyözött alkovban állana. 
Az ágy előtt kis asztal, rajta sakktábla, 
mely mellett Tanagra és Pomádé dünnyögve 
ülnek. Jobb- és baloldalt ajtó. Jobboldalt 
ablak, mely lehet sarokba vágott is, a 
baloldali ajtó mellett ruhásszekrény, mely 
mellé egy vadászpuska van támasztva. 
Egyébként elegáns berendezés, este kilenc 

óra.) 
I. JELENET. 

Tanagra, Pomádé, Lici. ' 
Tanagra. Ugy. Most mondjuk ezzel a 

futóval idelépek, akkor mit csinál kegyed, 
avagy hogy ugy mondjam, kegyedke ? (Lép.) 

Pomádé. Hogy én ugye? Ejnye, ejnye 
mondom és megfogom ezt a parasztot, 
bizony csak, bizony csak idelépegetek. 
Bizony csak; (Lép.) 

Tanagra. És vájjon mit vesz azon magá-
nak kegyedke, hogy idelépett nevezett 
paraszttal, nevezett kisgazdával ? Mindenki 
lépik egyet. (Lép.) 

Pomádé. Mindenki lépik egyet ? Szép 
mondás. Kegyed tetszett ezt kitalálni ? 
Mind az egészet kegyed tetszett kitalálni, 
vagy csak a felit tetszett kitalálni 
kegyed? (Lép.) 

Tanagra. Nem én találtam ki. Ez egy 
népies regénynek a cime, címkéje, cimet-
kéje. Huncutka cimetkéje. (Énekelj Ci-
metke, cimetke. ihaj. csuhaj cimetke. 

Pomádé. (Két sakkfigurávaí üti hozzá a 
taktust.; 

Lici. (Feje hirtelen megjelenik az ágy 
peremén, nagyon dühös.) Soká fog ez még 
tartani ? 

Tanagra. Mi az szivikém, te még nem 
alszol ? 

Lici. Alszom ? Ebben a lármában ? 
Tanagra. Ki lármázik itt? (Pomádé a 

legnagyobb erővel üti a taktust.) 
Lici. Te meg a barátod. Mégis csak a 

legnagyobbfoku szemtelenség az én háló-
szobámban sakkozni ! 

Tanagra. A többi szobában olyan naftalin 
szag van, hogy nem lehet kibirni. Az em-
bernek megfájdul a feje bele. 

Lici. Azt hiszed, az én fejem nem fáj ? 
Az ember bevesz egy antipirint, korán 
lefekszik az ember, erre ők bejönnek és 
cimetkét gajdolnak és verik az asztalt. Hát 
ne pukkadjon meg áz ember ? 

Tanagra. Na, na szivikém, te az egészet 
csak bebeszéled magadnak ! 9 

Lici. Rögtön kidobom az összes figu-
ráitokat az ablakon. 

Tanagra. Apropó figurák. Léptél, Alfréd ? 
Pomádé. Nem léptem. Megvárom mig 

befejezi. ; 
Lici. (Élesen) Parancsol? 
Pomádé. Nem fontos kedvesem 
Lici. Én magának nem vagyok kedvesem. 

Én nagyságos asszony vagyok magának. 
Maga senki, maga csavargó ! 

Pomádé. De asszonyom ! (Sértődötten 
feláll a helyéről.) 

Tanagra. (Szeliden visszanyomja.) De 
Licikém kérlek, légy kissé udvariasabb 
Alfréd barátom iránt, aki nekem . . 

Lici. (Gúnyosan.) Tudom, iskolatársad 
Tanagra. (Leül.) Igenis iskolatársam, 

akivel egy padban ültünk a tornaórán 
ugy-e Alfréd ? És akivel ezelőtt egy hó-
nappal a kávéházban véletlenül találkoz-
tunk. Ugy-e Alfréd? 

Lici. (Mint fent.) És aki azóta le, nem 
szakad a nyakunkról, ugy-e Alfréd ? Állan-
dóan sakkozik veled és véletlenül min-

DIANA 
PUDER 

Mindenütt kapható 
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dig akkor állit be hozzánk, amikor asz-
tálhoz ülünk. Ugye Alfréd? Csavargó. 

Pomádé. Hallod ? Azt mondta nekem, 
hogy csavargó. 

Tanagra. Ugyan öregem, ne törődj vele. 
Nem gondolta komolyan. Kicsit hóbortos, 
mint szegény megboldogult anyja. 

Lici. Mi ? Az én mamám hóbortos ? Hó-
bortos vagy te, meg az egész családod. 

Tanagra. (Dühösen az ágyhoz lép.) Most 
aztán elég. Huzd a füledre a paplant és 
hallgass. Hagyj bennünket játszani. 

Lici. Az összes férfiakat fel .kellene akasz-
tani. (Eltűnik az ágyban.) 

Tanagra. (Visszaül.) Na léptél ? 
Pemádé. Nem léptem. Többet soha nem 

is lépek. Idemegyek a lóval. (Lép.) 
Tanagra. (Szintén a tábla fölé hajol.) 

Idejössz a lóval. Ezentúl csak azért is ná-
lunk fogsz kosztolni. Ha őnagysága meg 
is puk . . . puk . . . ezt nem lépem. Várjál.. 
sakk. 

Pomádé. Ezt elnéztem. Szerencséd van a 
játékban, de peched van a szerelemben. 
Ha te azt mondod, hogy sakk. . . 

Lici. (Megjelenik.) Mi ? Peche van a sze-
relemben ? Ez aljas célzás a mi családi 
életünkre. Kócos naplopó. 

Pomádé. Jó nevelésem tiltja, hogy erre 
válaszoljak. 

Lici. És azt nem tiltja a jó nevelése, 
hogy beüljön egy ágyban fekvő idegen nő 
hálószobájába sakkozni ? 

Tünagra. Igazán nem tudom szivikém, 
hogy mi különöset találsz te ebben. 

Lici. (Dühösen visszafekszik.) Nahát ! 
Pomádé. Én megyek és soha többé nem 

lepem át ennek a háznak a küszöbét. 
Tanagra. Ne bolondozz öregem. Majd 

rendbehozom én a dolgot az asszonnyal. 
Csak te szépen ülj le és állitsuk fel újra a 
figurákat. 

Pomádé. Nem. Megyek haza. 
Tanagra. Legalább azt várd meg, amig a 

Pepi báró autója megérkezik, én azzal el-
megyek vaddisznólesre, te pedig szépen 
hazamégy és holnapra kialszod a hara-
godat. 

Pomádé. Nem. Én nem maradok egy 
pillanatig sem egy födél alatt egy olyan 
nővel, aki folyton sértegeti a férje barát-
ját. Azt mondta nekem, hogy kócos nap-
lopó. A naplopót még csak eltűrném, de 
a kócos, az fáj. Isten veled. (El jobbra.) 

II. JELENET. 
Tanagra, Lici. 

Tanagra. Látod? 
Lici. Semmit se látok. Aludni akarok. 

(Kidugja a fejét.) 
Tanagra. Mi kifogásod van neked tulaj-

donképen Alfréd ellen? 
Lici. Mi ? Az, hogy agy viselkedik, hogy 
indenki azt hiszi, hogy legalább is a 
eretője vagyok. 

Tanagra. fNevet.) Te és ő? Alfréd? 
Ugyan kérlek ! 

Lici. Csak nevess. Már pletykáznak is ró-
lunk. Ezt az alakot be ne engedd még-
egyszer a házamba. 

Tanagra. Mi ? A te házadba ? Hát te azt 
hiszed, hogy te vagy itt az ur a házban? 
Holnapután, na hazajövök, csak azért is 
meg fogom hivni és állandó vendégünk 
lesz. Be fog költözni a vendégszobába. 

Lici. Majd rátok gyújtom a házat. 
Tanagra. Le fog égni. Legalább keresek 

valamit a biztosításon. (Autótülkölés, Ta-
nagra gyorsan felveszi a kalapját, puskáját 
a vállára teszi.) Na itt a Pepi autója. Me-
gyek, várnak a disznókák. Szervusz. Vi-
gyázz arra a kis csomagra . . . arra a . . . 
dologra . . . tudod, amit a hálóingeid alá 
tettem. 

Lici. Tudom, tudom, az a tízezer frank. 
Tanagra. Pszt ! Meghallja valaki. Tudod, 

hogy az embernek milyen óvatosnak kell 
lenni. De ugy-e jó helyet találtam neki. 
Akitől csak megkérdeztem, mindenki azt. 
mondta, hogy nagyszerű hely. 

Lici. Jó, jó, szervusz. (Lefekszik.) 
Tanagra. Szervusz. (El balra.) (Tülkölés.} 

III. JELENET. 
Lici, Pomádé. 

(Amikor Tanagra elment, Lici óvatosam 
kidugja fejét, hallgatózik, kisvártatva autó-
tülkölés hallatszik, erre kinyul az ágy előtti: 
székre készített pongyoláért, magára kapja, 
előjön a függöny mögül. Odalép : a jobfc> 

ajtóhoz, hármat kopog.) 
Lici. Pszt ! Jöhetsz szivem. 
Pomádé. (Belopódzik.) Elment? 
Lici. El. Nagyszerűen sikerült. 
Pomádé. Papuka vadászni ment. 
Lici. Huszonnégy órára biztonságban va-

gyunk. Tedd magad kényelembe, drágám. 
Odakészítettem neked a székre az uram 
pyamáját. 
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Poudre du Perle 
Gyöngy-puder 

Az előkelő világ szépitSszere. 
Késziti : S P H I N X - M Ü V E K . 

Minden színben I Mindenütt kapható. 

Pomádé. Köszönöm étetem. (Bemegy a 
függöny mögé.) Na, az urad alaposan be-
ugrott. Olyan ssépen veszekedtünk, hogy 
most már igazán nem sejthet semmit. 

Lici. Tudod mi lett a kapálódzásaim 
vége? Te, képzeld, nálunk fogsz lakni. 

Pomádé. Angyal . . . Mond csak szivem . . . 
Ltci. Mit mondjak? 
Pomádé. Nézd, nekem holnap egy váltót 

kell kifizetnem, kivettem a bankból 10.000 
frankot. El kellene tenni itt valahová. 

Lici. Mi az, ma itt mindenki 10.000 fran-
kokat rejteget? 

Pomádé. Mindenki? Ja, vagy ugy ? Az 
•arad pénzét gondolod, a hálóingeid alatt? 

Lici. Honnan tudod? 
Pomádé. Mindenki tudja, mert kedves 

férjed mindenkinek eltitkolództa. Kedves 
férjed nem nagy lángész. (Pyamába bújva 
kijön, a ruháját gondosan lerakja egy 
székre.) 

Lici. Puszit kérek. 
Pomádé. Előttem szóló indítványát elfoga-

dom. (Csók.) Most pedig, ha megengeded 
(Bemegy a függöny mögé) idedugom a 
pénzt: a párnád alá. Ez jó hely. Tudod, 
ha valaki el akarná lopni, okvetlenül fel-
ébrednék rá. (Kijön.) 

Lici. De Alfréd. 
Pomádé. Pardon (Csók.) 
Lici. Pszt 1 Várj csak . . . 
Pomádé. Mi az? 
Lici. A kertben mászkál valaki. 
Pomádé. Talán a szobalány. 
Lici. Nem, annak egy napi szabadságot 

adtam. (Hallgatózik.) Most nem hallok 
semmit. 

Pomádé. Talán hallucináltál, édesem ? 
Lici. Érdekes . . . Csókolj meg. (Csók.) 

. . . Te, egy árnyékot látok. 
Pomádé. Hallucinálsz. 
Lici. Nem, nem. Látom bizony Isten. 
Pomádé. Látucinálsz. (Üvegcsörömpölés 

hallatszik.) 
Lici. Hallod ? . . . Betörök. Biztosan be-

törők [ 

Pomádé. Pszt. Hátha pénzestevéihordó. 
Lici. Éjjel ? 
Pomádé. Nappal még nem láttam nálatok. 
Lici. Viccelsz, mikor én remegek ? 
Pomádé. Csak nyugalom. Van az urad-

nak revolvere ? 
Lici. Van. 
Pomádé. Hol? 
Lici. A puskaművesnél. Pucolják. 
Pomádé. Ügyes . . . Más fegyver nincs a 

háznál ? 
Lici. Van egy vivókeztyü is. 
Pomádé. Ügyes . . . (Hallgatózik.) Az Is-

tenit, jön valaki a lépcsőn. Reteszeld be az 
ajtót. Megtörténik.) És mo3t a hátsó ajtón 
kimegyünk a kertbe. (A bal ajtóhoz men« 
nek.) À teremtésit, itt is jön valaki. Mit 
csináljunk . . . Hopp ! (Kinyitja a jobb aj-
tón a reteszt.) 

Lici. Mit csinálsz ? 
Pomádé. Kinyitom az ajtót. Csavard le 

a villanyt. 
Lici. (Megteszi.) Miért ? Mi lesz itt Alfréd ? 
Pomádé. Hátha igy azt hiszik, hogy nincs 

itt senki. Most egy-kettő be az ágy alá. 
Egy kettő. (Bebújnak az ágy alá, a lábuk 
kilátszik.) (Folyt, kőv.) 

Modern párisi S Z É P S É G Á P O L Á S . 
Hajszálak végleges eltávolítása, Bzemälosök, ráncok 
és összes szépséghibák kezelése. Kozmetikai szerek 
kaphatók. Hegedűs I lona kozmetikai intézata, 

Budapest, IX., Ráday-o. 58, II/3 

AZ ÚJSÁG 
apróhi rdetése i után biztos és gyors 

az e redmény . 

Hamis fogakat, 
brilliáns, arany, ezüstöt bármely 
hirdetett árnál drágábban veszek. 
Mendelsohn Î S S , . 

Ara 
25 kor . 
szeplő, májloSí, pattanás arcüsztáílansápl « 
Ideális arcápoló. 
8 drb rendelésénél S á c z J a n o s ïy»ïïUt«ir 
ninos postaköltség; KisHunhalas 77. M. 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 

— Törekvő. Ha tehetségét felfedezik, bár-
mely iskola készséggel fogja kiképezni. Ha 
azonban az ellenkező fog kiderülni, akkor 
ajánlatos lesz, ha nem iiz önmagával csalóka-
játékot. — B. Gv. 1. A Színházi Élet kiadó-
hivatalában kell érdeklődni. 2., 3. Közös meg-
állapodás dolga. — Állandó olvasó. A színi-
előadás pontosságához tartozik, hogy a sze-
replők a kívánt időben készen legyenek. Az 
előadási megelőzőleg V« óránkint 1 — 1 csengő-
jelzésse! az ügyelő tudtára adja mindenkinek, 
hogy mennyire kell elkészülniök. A harma-
dik jelzésre a kezdő szereplők megjelennek 
a színen, mire gong vagy nagy csengőjelzés 
hangzik el és megkezdődik a színielőadás. 
— Egri uri kislány. Szülői engedély nélkül 
nem lehet a szinipályára lépni. Ha tehát mé-
gis színésznő szeretne lenni, előbb meg kell 
nyerni a szülők hajlandóságát. A budapesti 
szinésziskolák közül Rózsahegyi Kálmáné a 
nyáron is nyitva marad, tehát ha juliusban 
feljön, alkalmas lenne a beiratkozás. Tanács-
csal mi nem szolgálhatunk. Jóslással még 
kevésbbé. Ellenben uiravaióul betesszük tarisz-
nyájába Bajza József mondását: .Nehéz az 
ut, de célhoz visz s nehéz pályán szép küz-
deni !" 

Illy. Makay Margit ruháit a Hálókocsik 
ellenőrében Omerovits Gitta szalonja. Váci-
utca 9., készítette. 

Vándor. A rendezőnél kell érdeklődni. — 
Dr. B. Jenő. Jelenleg nyugalomban van. — 
P. Gyula, Békésgyula. 11 évvel ezelőtt. — H. 
Böske, Edelény. Reclam-varieté. — Színház-
látogató. 1. Az összes operettek szubrett-
szerepeit ő játszotta, ezeknek felsorolása 
azonban hasábokat töltene be, tehát e he-
lyen nem sorolhatjuk föl. 2. Vidéken. 3. 
Aghy Böske 1912-ben a szinészakadémia 
előkészitő tanfolyamának volt a növendéke. 
4. Kikeressük és közreadjuk legközelebb. 
— D. Jenő. Murányi-u. 34. — Autogramm-
kérő. Nem bűn, — csak tolakodni nem sza-
bad ! — Akadémia. A részletes felvilágosí-
tást a titkár megküldte. Cime: Rákóczi-ut 
21. — Debrecen. Eltalálták. A művésznő való-
ban felejthetetlen dicsőséget aratott. — Opera-
rajongó. 1. Izabella-u. 52. 2 , 5. Balatonra. 
3. Visszajön. 4. Magyar-u. 27. — Faun. l . A 
Dunaparti Színháznál működött legutoljára. 
2. Nincs Pesten. (Egyébként Újpesti-rakpart 
4. alatt lakik). 3. Aradon volt hosszabb 
ideig. 4. 5. Igen. — S. Lajos. Csak levelező-
lapot küldhet a kiadóhivatal. 

/ . I. Orosháza. 1. Akinek tehetsége van 
hozzá. 2. Legalább 4 középiskola elvégzése 
szükséges hozzá. 3. Mindenütt más-más a fel-
vétel módozata. 4. Ajánlatos előbb szinész-
iskolát végezni. — Rejtvény. 1. 2. Igen. — 
Veszprém. Igaz, ugy van, a népnek is haladnia 
kell. — Váci kislány. A „Színházi Élet-ben a 

Harmatos rúzsa 
nem oly szép, mint az ö n arca, ha Keleti rózea-
crémet és arovizethasznál. Ára 3 0 ós 2 0 K. 
Apostol-drogéria, Vlll., Népszinház-utca 16. 
Török gyógytár, VI., Király-utca 12. szám. 

Hamis fogakért, 
arany, szüat és brllli&nsért bárkinél többet fizet | Telefon 
GOLDNER KÁROLY, VII, Rottenbiller-u. 64. | 185-88. 

u t t o r n é l K ü l 
is biztosan 
eltarthatja D e l O t t j e i t 

minden háziasszony, ha 
k o n z e r r á l ó szernek 

„ S Z f i h i K Ú « tablettákat 
használ. 

Alsó 
n a g y u e n d é g l ö 
a legjobb pesti konyha 
Naponta Radies zenekara játszik 
Tulajdonos Márkus 

H a m i s fogakat 
Platinát 
Ékszert 
Mranya t 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

Szakorvosi 
VU.. Dohánv-mna so Rpnrtnl : 11—1 é . 4—7 6rSIa 

rendeld 
Intézet. 

HAULIK-TITTLBACH UTÓDA 

SCHWARZ IRMA 
NŐI DIVAT TERME 

TELEFON 87—61. IV., VÁCZI-UTCA 8. L KM. 
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üem előfizető olvasóink is készséggel kapnak 
választ 5 színházi tárgyú kérdésre. — Opera-
latogató. „A biivös vadász" első előadása 
Berlinben volt 1821 junius 18-án, Budapesten 
1838. Julius 28-án volt. Zenéjét Weber Károly 
Mária báró irta, ki 1786. december 18-án 
születeti Eutinban (Holstein). Atyja színigaz-
gató volt Ő igen változatos, mondhatni vi-
haros életet élt. Első operája a Silvana, mely 
IfclO-ben adatott elő, ezt követte 1811-ben 
Ábu Hassan. Meghalt Londonban, 1826 junius 
5-én. Holttestét 1844-ben Drezdába szállítot-
ták. — S. Böske, Baross-tér 14. Kisfiát Bandi 
Gyurinak hívják. Még csak 4 hónapos. 

Férjhez aKar menni? Akar nősülni? 
Kér;T 204-BR bizalmas kimutatás i adatokkal , arcképek-
kel. DAVIDOVICS, Erzsébet-körút 17. (Cégjelzéstelen 

K E R T M O Z I 
(Városl igeti fasor és 
Aréma-ut sarkán). 

Hetenként ul műsor! 
e z ü s t é r t é l a r a n y é r t 

legtöbbet fizet : 
W Y B C H O G R O D , 
Tisza Kálmán-tér 13. sz. 
Levelezőlapra jövök. 

MASEOTYE BAR Zongoránál 
E H R L I C H E M I L 

VI., Nagymező-utca 80. 
Tula jdonosok : F E L D M A N N és S Z Á S Z 

végiem eltivoiit Baett NS»r.íi 
kozmetikai Intézete. Mindennemű 
szépséghibák kezelése, eseplőel-

' «volilis, ráncok kiiiir.iUss- arcgözöléti és arcmasszái» 
jutányos bérletben. Budapest, VU.. AlmâMy-ntem S. 

Kri l l i s incnkaf g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t a i l l l l a l l a u i t a i ; ékszereket mindenkinél drá-tAbban , rész Székely Emil ékszerüzlete . Budapest, 
irály-utca 51. Teréz-templommal szemben. Címre 

tessék f igyelni . Te le fon: József 106-35. « 

Sölgyfodrászat, ondnlácicval hajmosás, manikür , szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt á rban , elBÖrangu 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
Szántóné, VI . , Horn Ede-utca 12. sz. 

Legújabb kották: 
beszerezhetők a „Szinházi Élet" boltjában 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. szám: 
A régi Május énekli Papp János 12.--
Petike énekli Ilosvay Rózsi 12.— 
Rózsám gyere már, Dezsőffy—Eleky 12.— 
Sohsem adjuk nékik, Jailcsí bohóc.. 12.— 
Szép szöszike édes niédik énekli 

Kompolty 12.— 
Hailó, vasárnap délután — 15.— 
Szőke, szőke, szőke (Tillárom haj)... 12.— 
Balázs Árpád legújabb dalai 
M e g j e l e n t a „Hermel ines n ő " 

operett 2 füzetben™ 60.— 

Szinházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 192C. julius 19. 

A megfejtést lapunk ÍS2C. 30. számában 
közöljük. 

h megfejtek között a Következő díjaké? 
sorsoljuk ki : 

L díj : Egy könyv. 
!i, díj : Egy fénykép. 
HL díj: Egy kotta. 
A Színházi Elei 1920. 26. számában közöli; 

rejtvény helyes megfejtése : Fekete futár. 
Helyesen fejtették mSg 643-an. 
Az első dijat özv. Fischer Józseiné, Alsó-

örs (Zalamegye), a II. dijat Baria Károly, IX., 
Lónyay-utca 42/b., a III. dijat Szász Ferenczni, 
IX., Üllői-ut 97., 111 nyerték el. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 

a pénzt, 
fcogy eladja ócska hang-

lemezeit potom áron. 

lij cserealKalom 
S régi vagy törött hanglemezért 
tetszés szar int választhat egy 
jó karban levő legsikerül tebb 

felvételű hanglemezt. 

Hangszerottmon 
Fekete Mihálynál, 

Budapest , VI I I . , József-körút 9 . sr. 
Legújabb felvételű lemezek nagy raktára. 

P o l o s k á i r t á s n a l 
l e g m e g b i z h a t ó b b 

JWU6-65 B I T R I C H S T E I N 
ttecauMtf Tbftti* műintéaet k6- «s Mnynyomáí n-rnáí Boüspes! V,. CtUtf-a. ÍZ—M. 






