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Á Színházi Elet olvasóinak uj nevet 
kell megtanulniok a mai napon : egy 
nevet, amelyet nemsokára az egész 
világon csodálattal emlegetnek majd, 
egy nevet, amelyet leirni ma, itt, ne-
kem különös öröm, mert semmi köze 
a politikához, irányokhoz, „izmus"-ok-
hoz, a Luigi Pirandello-ét. Vala-
kinek a nevét, aki semmi más, csak 
éppen nagy iró és egyszerű : ember. 
Tessék elképzelni valakit, aki meg-
öregedett sanyaruan fizetett finom kis 
novellákat irván kötetszámra, aztán 
ősz fejjel irt egy-két darabot, amik 
előtt tanácstalanul állott az olasz kö-
zönség, mert semmi közösségük nem 
volt az édeskés szerelmi „társadalmi" 
limonádéval, amit francia minta sze-
rint kotyvasztottak ügyes mesterem-
berek. 

Eleinte álmélkodtak, aztán felfigyel-
tek, — aztán kikívánkozott a fehér-
fejű költőből húszesztendős heves-
séggel mindaz, amit egy életen át 
magábafojtott a kenyérért való küz-
delem közben és ma az a helyzet, 
hogy némely este három római szín-
házban játszanak három különböző 
Pirandello-darabot. Három év alatt 
tizennégy darabja került nagy sikerrel 
színre. 

Furcsa műfaj az ilyen Pirandello-
darab. Talán kissé emlékeztet a ber-
liniek Sternheimjére, de nem olyan 
udvarilakás-szagu, nem olyan jáger-
ing-humoru, paradox és nevetni való 
jelenetek, amiknek mélyén mindig ott 
leselkedik a sirás, felületes ránézésre 
egyhangú életek belső problémái a 
maguk keserves komikumával . . . 

l e l l o - l á s z 
í MATtGIT Róma, 1920 augusztus 

Egy küzdéses mult tapasztalataiban 
megtanulta lenézni a fontoskodó nagy-
képűséget és ha életet kifiguráz, 
hozzá aranyos kedéllyel képes ne-
vetni ; ő maga mindég a háttérben 
marad, a túlzott szubjektivitás nem 
kenyere, a nagy ellenség mindég a 
köztudat által kinevezett erkölcsösség, 
a szent Előítélet. Itt van mindjárt egy 
elragadó darabja : „Cosi è . . . se vi 
pare!" — talán ugy fordithatnók le: 
„Az igazság, ahogyan ti látjátok!" 
kisvárosi történet; az egész hivatal-
noki kar családostól nagy izgalomban 
van, mert egy újonnan kinevezett 
társuk titokzatosan elzárkózik a világ 
elől és amióta közébük költözött, 
egészen különös életet él. A feleségét 
bezárva tartja, az anyósa távol tőle 
külön lakásban lakik és a lánya csak 
az ablakból láthatja, látogatót egyik 
sem fogadhat. A feljebbvalója a vá-
fos előkelő hölgyeinek kívánságára 
kényszeríti az anyóst, hogy bocsánat-
kérő látogatást tegyen a házánál és 
az öregasszony a «keresztkérdések 
során bevallja, hogy veje annyira 
imádja a feleségét, hogy még tőle is 
távol tartja, —. de a legjobb férj és 
a legjobb vő és ezért ő ha fájó szív-
vel is, de beleegyezik ebbe a keser-
ves életmódba. Mindenki meg van 
győzve, csak egy Laudisi nevü keserű 
bölcs agglegény vitatja, hogy igazság 
abszolúte véve nem létezik és min-
denki csak azt a képét ismeri a má-
siknak, amit az feléje fordit. És csak-
ugyan megjelenik a vő és kinos-
nehezen bevallja, hogy anyósa szelid 
őrült, aki abban a mániában él, hogy 
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a lánya még az élők sorában él, 
holott már évek óta meghalt és most 
a második feleség kegyeletből játssza 
annak a szerepét. Minden szava meg-
győző. De visszatér utána az anyós 
és ugyanolyan meggyőzően és nyu-
godtan elárulja, hogy veje évekig 
súlyos idegbeteg volt és mióta fele-
ségét viszontlátta, abban a hitben él, 
hogy [ez már 'második felesége. Ki 
hát az őrült a kettő közül ? Az egész 
kisváros azon fáradozik, hogy erre a 
kérdésre választ kapjon ; de minden 
kutatás hiábavaló : a család szülő-

MAGYAR ERZSI 
(Angyalka) 

GALETTA FERENC 
(Jancsi) 

SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA 

városát rombadöntötte a földrengés, 
az anyakönyvi hivatal is elpusztult, 
a lakosság szétszóródott. És hiába 
minden szembesítés, kettőjük között 
és hiába cibálja elő magányából a 
kíváncsiság a feleségét is, — az igaz-
ságot mindenki másképen látja, két 
ember egymáshoz való viszonyát még 
ők ketten sem láthatják egyformának, 
az igazság abban rejlik, amit ki-ki 
szentül hisz és Laudisi diadalmas 
nevetése tesz pontot a rejtély kérdő-
jele alá. 

Micsoda nagyszerű szinészi felada-
tokat nyújt ez a darab : 
Laudisi monológja a 
tükör előtt (monológ 
— ma!) amikor saját-
magát kétségbevonja, 
az öreg dáma és veje 
egymással szemben, 
telve jósággal, szerető 
elnézéssel és mind-
egyik külön szent meg-
győződéssel ! 

Vagy egy másik da-
rab : a „Cseppet sem 
komoly dolog", ami-
ben egy megátalkodott 
nőcsábító és elszánt 
eljegyződő — ideális 
Góth-szerep ! — hogy 
megszabaduljon a 
folyton fenyegető há-
zasodástól, feleségül 
vesz egy szegény iga-
vonó állatot, egy pen-
ziótulajdonos kopott 
nevetséges vénlányt, 
aki egyszerre csak 
kezd kivirulni a szín-
leges házasság magá-
nyában és mikor az, 
aki csak azért vette el, 
hogy többé szabadon 
ne követhesse el az 
őrültségeit, véletlenül 
meglátja ebben az uj 
formájában, belesze-
ret és az álházasságból 
ujjongó boldogsággal 
emeli át az igazi 

(Veres felv.) együttélésbe. Kertész 
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dolgozom egyik darabjának olaszból 
németbe való átültetésén és igy be-
lemélyedvén a mondatok belső szer-
kezetébe, tudom csak igazán bámulni 
az egyszerűen hangzó rövid frázisok 
massziv szerkezetét és mégis könnyű 
gráciáját. 

Pirandello darabjait egy éven belül 
be fogják Angliában és Németország-
ban mutatni. Elkerülnek-e vájjon 
Magyarországba is? Isten és a pesti 
színigazgatók a megmondhatói. Róma 
ma olyan messze esik Budapesttől, 
hogy ott talán csak ma látják először 
nyomtatásban a Pirandello-nevet, 
amely Itáliában közkincs és fogalmat, 
sőt programmot jelent nemcsak az 
augurok, de az egész nép körében. 

Ellának való feladat volna a fájdal-
mas kómikaszerepből hóditó fiatal 
asszonnyá való kibontakozás ! Eá 
milyen szenzációs mellékalakok élnek 
körülöttük : a két kis kokott, a guta-
ütött tanár, aki az életét mindég csak 
elképzelte és élni sohasem mert és 
akinek a végén a betegség mozdulat-
lanságra itélt teteméből minden titkolt 
és elfojtott bűnös szenvedélyt tragikus 
erővel vált ki — és mind egytől-egyig. 

Ragyogó párbeszédek, — sehol egy 
holtpont, egy elhasznált frázis ; min-
den mondat lüktet és visz előre. Se-
hol egyetlen apró izetlenség, minde-
nütt erős biztos ösztön és művészi 
tiszta szép munka. Éppen ezért na-
gyon nehezen fordítható ; hetek óta 

G ALLAI » GALETTA 
(Szepi) (Jancsi) 

SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA (Veres felv.) 
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Mit csinálhatnak a színházak, ha nincse-
nek itthon a színészek, milyen lehet a han-
gulat egy ilyen pihenő muzsahajlékban ? 
Nekiindultam a városnak, hogy sorra járjam 
a pihenő színházakat. Először a Nemzeti 
Szinház előtt állottam meg. A szinészbejáró 
előtt három mezítlábas asszony mossa az 
ablakokat. Odabenn nagy sürgés-forgás, 
nyüzsgés, mintha valami nagy premiérre ké-
szülnének. Egész sereg munkás dolgozik a 
folyosókon, sikálnak, meszelnek, ablakot 
vágnak be. A színpadról is nagy zaj hal-
latszik ki. Gondolom : talán tévedek, talán 
nem jó helyen járok. Hol van itt a szünet, 
a pihenés ? Benyitok a vasajtón. Az összes 
szuffiták lelógnak egészen a földig. A vas-
függöny leszerelve, csak a hátsó díszlet aj-
tón szűrődik be kevés napsugár. A fehér 

falak csupaszon állanak, a zsinórpadlás kö-
teleinek árnyéka fon vékony barázdát rajtuk. 
Munkások javítják a világító készülékeket. Az 
ügyelő pultról leszedték a csengőket. Hogy 
lekésne itt mindenki, ha este hirtelen elő-
adást kellene tartani! Egyik munkástól meg-
kérdezem, hogy nékik nincs-e most nyári 
szünetük ? Haragosan feleli, hogy ahhoz neki 
nincs semmi köze, kérdezzem meg a Német 
bécsit. Kérdem, hol van ? Azt mondják : lenn 
a sülyedőben. Fel is kiélt egy hang a mély-
ségből : 

— Ide tessék lejönni I 
Megijedtem, hogy talán a Hamlet apjának 

szelleme maradt odalenn valamelyik téli 
előadásról. Egy öreg munkás bátorított, 
hogy csak menjek le, a Német bácsi-
val érdemes beszélni. Vékony csigalépcsők, 

koromsötétségben lebotor-
kálok. Vaskerekek, geren-
dák, furcsa készülékek kö-
zött áll egy nagybajuszu 
öreg ember. Német bácsi. 

— Nekem nem kell szü-
net — mondja — nekünk 
dolgozni kell. A sülyedő-
mesternek helyén kell lenni. 
Sokan szabadságon van-
nak, de aki nincs szabad-
ságon az itthon van és dol-
gozik. Sok a dolog a szín-
háznál nyáron. Rendbe kell 
mindent hozni. A sülye-
dőkkel is baj volt. 

Az előbbi uton akarok 
visszafelé indulni, de Né-
met bácsi megfogja a karo-
mat, előre vezet, kinyit egy 

A NEMZETI SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN (Diskay felv.) vasajtót, megcsap a vilá-
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Diszletfestők a Városi Szinház színpadán 
(Diskay felv.) 

gosság, kinn vagyok a próbatábla előtt. Német 
bácsi visszamegy alvilági birodalmába, mi 
elindulunk a Városi Szinház felé. Itt is 
munkások dolgoznak. A szinpad olyan vilá-
gos, mintha előadás lenne. A függöny sincs 
leeresztve, látni az egész nézőteret. A karza-
tokról hosszú szürke takaró lóg le a páho-
lyokra, ilyennel vannak a széksorok is leta-
karva, hogy a por ne lepje nagyon. Aszta-
losok és festők dolgoznak a színpadon. Hosszú 
méteres ecsetekkel arany cirádákat rajzolnak 
a fehér vászonra. Domdsák és Schvott disz-
letfestő urak elmondják, hogy ebből egy dí-
szes rokokó szoba lesz és operákban fog 
játszani. Nagyon sok régi díszlet áll a falak 
mellett, ezeket most mind átfestik. Scháffer 
portástól hallom, hogy az irodában is van-
nak. Felmegyek. Tapolczai Dezső igazgató 
íróasztala előtt ül és dolgozik. Kérdem Ta-
polczai igazgatót, mit csinál ilyenkor a szín-
háznál ? 

— Előkészítjük a jövő szezont — feleli — 
'De még más munka is van. A nyári gázsifizetés. 
Akarja látni Lenkei titkárt munkában? 

Lenkei asztala tele van pénzzel. Garmadá-
ban áll a százas, ezres. Lenkei titkár lassan 
fogyasztja a pénzt, kisebb-nagyobb tömegek-
ben borítékba rakja. Soha életemben nem 
láttam még ennyi pénzt együtt. Nem is jó 
ilyet látni. Tapolczai direktor ur felvilágosit, 
hogy elseje jön és sok munka van a pénzzel. 

Eső szitál az utcákon, amikor a Király 

Színházhoz sietek. Az emeleti iroda előtti 
folyosóról lárma hallatszik. Szirmai Imre, 
Vágó Béla, Virányi Sándor, Vámos titkár és 
Csiszér Arthur ülnek, vagyis inkább állnak 
egy kis asztal körül és kártyáznak. Virányi 
már háromszáz koronát vészit és mind Vámos 
nyeri, Szirmai Imre azt mondja, hogy soha 
életében nem kártyázott és most csak azért 
marad Pesten egész nyáron, hogy Vágó meg-
tanítsa minden kártyajátékra. Közben Csiszér 
teljesen leég és az aláirt á kontó cédulával 
bemegy a főpénztár elé, de ismét pénz nél-
kül jön ki, mert Uhl főpénztáros már tegnap 
elutazott. 

Sietek az Operához. Itt aztán igazán min-
den csendes. A Csepke bácsi szobája is 
üres. A színpadon vak sötétség, a lépcső-
házban kong a lépések zaja. Sehol egy élő 
ember. Már kifelé jövök, amikor meglátom 
Csepfeéí. A bejárat melletti padon ül Arató-
val, az előcsarnok portással. Barátságosan 
üdvözöl. 

— Mi újság az Operánál ? kérdem. 
— Mezítláb járnak az egerek — mondja 

Csepke bácsi. 
Nagyon elcsodálkozom. Eddig azt hittem, 

hogy csak az emberek járnak mezítláb. Hét 
az egerek is ? . . , 

Zsoldos Andor 

Lenkei titkár és a gázsi 
(Diskay fevl.) 
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Cysïstrata 
A Scala színház ugylátszik repertoire szín-

ház lesz. Még alig mutatta be az Angyalkát, 
máris ujabb premierre készül: Ezúttal ismét 
olyan operettet vett elő Bródy István, amely-
nek sikerét már évekkel ezelőtt megpecsé-
telte a közönség. A Király Színház kezdő 
éveinek jelentékeny állomása volt a „Lysist-
rata", Lincke Pál klasszikus milliőjü ope-
rettje, amelynek egyik számát azóta sem fe-
lejtette el a publikum. Ma is sok helyen 
éneklik és a zenekarok is játsszák a „János 
bogárka csillog, villog" refrénü gyönyörű 
dalt. 

Az előadásnak fokozott- érdekességet köl-
csönöz, hogy a négy énekes szerepet négy 
elsőrangú operaénekes fogja játszani. Buda-
novits Mária, Pálffy Boriska, Szügyi Kálmán 
és Palotai Árpád együttes szereplése operett-
ben valóban nagyszerű művészi eseménynek 
ígérkezik, kivált ha elgondoljuk, hogy a 
Revü színház legelső tagjai játsszák a többi 
szerepeket. 

A címszerepet Magyar Erzsi adja, akinek 
csak most volt az Angyalka címszerepében 
jelentékeny sikere. Egészen bizonyos, hogy 

Színpadon a közönség 
tetszését megnyerni köny-
nyebb, mint megtartani. 
Az igazat eltalálni köny-
nyebb, mint megtalálni. 
Könnyebb nagyszerűnek 
lenni, mint egyszerűnek. 
De szerepeikben akként 
feledni el a saját egyé-
niségünket, hogy szemünk 
játék közben is mindig 
enmagunkra legyen fordít-
va, — ez a legnehezebb I 

P. Márkus Emilig. 

Csepke és Arató az Opera kapujában n y a r a l n a k 
(Diskay felv.) 

„Lysistrata" méltó megszemélyesítőre talált 
Magyar Erzsiben. Galetta Ferenc Leonidast 
játssza. A színház uj fiatal szubrettje, Ber-
celly Magda is a Lysistratában fog bemutat-
kozni, Ámor kedves szerepében, Gallai Nán-
dor ismét egy pompás groteszk-táncos figu-
rát játszik. Nagyszerű szerepe van Hortinak 
is. Még csak annyit kell megemlítenünk, hogy 
az operett librettóját Molnár Ferenc fordította, 
a verseket pedig Faragó Jenő irta. Bródy 

István még külön betétszá-
mot is irt Magyar Erzsi 
és Gallai számára, amely 
egyik sláger száma lesz 
a darabnak. Bródy István 
különös ambícióval készül 
az előadásra. Nacy«zerü 
uj díszletek is készülnek 
a Lysistratához, amely biz-
tosan és jelentékenyen 
öregbíteni fogja az áldo-
zatkész igazgatók : Wert-
heimer Elemér és Bródy 
István márkáját. 

VÁMOS, VÁGÓ, SZIRMAY, VIRÁNYI ÉS CSISZÉR 
A Király Színház igazgatói irodája előtt. 

(Diskay felv.) 
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A fövö S3ejon írásban és Képben 
•f Zugligeti csodálatos fényképei 

Zugligetivel nem lehet birni ! A mult héten 
letagadhatatlan sikere volt azokkal a fény-
képekkel, melyek Kosáryt, Királyt, Buttykayt 
mint szerecseneket. Huszárt, Rózsahegyit 
mint eszkimókat, Varsányit, Hegedüst mint 
japánokat, Gyárfást és Rátkait mint arabokat 
mutatta be. Leveleket kapott érte Zugligeti, 
gratuláló sürgönyöket, sőt autogrammokat 
kérnek már tőle. Még csak az kellett neki ! 
Végleg kibírhatatlan lett lapunk zseniális 
barátja. Tegnap, hogy beköszönt a szerkesz-
tőségbe, arra merészkedett, hogy letegezte a 
segédszerkesztőt. 

— Szervusz vezérem, készültök az uj sze-
zonra ? — kérdezte. 

— Igen. 
— És hogy készültök ? 
— Megintervjuvoltuk a direktorokat, hogy 

miket fognak játszani ősztől kezdve? 
— Ez egy marhaság — legyintett Zugligeti 

— mit tudhatnak a direktorok? 
— Hát ki tudja, ha ők nem, hogy mit hoz 

az uj szezon ? 
— Én — mondta Zugligeti és mint egy 

Napoleon olyan diadalmasan állt a szerkesz-
tőség közepén. 

— Zugligeti, magának fejébe szállt a mult 
heti dicsőség — jegyezte 
meg a segédszerkesztő — 
kissé meg méltóztatott kó-
tyagosodni tőle. 

— Én ? — pattant fel 
lapunk undoritóan ellen-
szenves barátja — hát hol 
az a gyorsíró, majd én 
lediktálom a jövő szezon 
szenzációit. írják ! 

És diktálni kezdett : 
— A szezon azzal kez-

dődik, hogy Beöthy László, 
Faludy Sándor és Bárdos 
Artúr a M. A. C. margit-
szigeti pályáján futóver-
senyt rendeznek az összes 
kritikusok, színészek és 
a nagyközönség jelenlété-
ben, A kritikusok fogják 
megállapitam, hogy „me-
lyik jön bépelsőnek?" A 
futóverseny után kezdődik 

a tulajdonképeni szezon. Egyik meglepetés 
követni fogja a másikat. Az Unió két óriási 
szenzációt hoz. Az egyik egy amerikai dráma, 
melyben egy indián törzs a második felvo-
nás keretében megtámadja New-Yorkot és 
minden fehér embert megskalpol. Az indián 
törzsfőnököt Mészáros Giza fogja já t szan i . . . 
A Király Szinház egy angol operettet mutat 
majd be, melynek mind a három felvonása a 
tengerparton játszódik. Ez alkalomra a Király 
Szinház színpadát tengerré építik át. Igazi 
sós tengervízben játsza majd szerepét a két 
primadonna-: Fedák Sári és Lábass Juci. 

— Faludyék sem hagyják letörni magukat, 
olyan meglepetéssel szolgálnak, hogy ámulni 
fog Budapest. A Nemzeti Színháztól elcsábít-
ják Ivánfi Jenőt, az Uniótól pedig Bayor Gizit, 
akik egy szerecsen tárgyú operettben lépnek 
fel először a Városi Színházban. Korhű jel-
mezben, azaz feketére festve éneklik majd a 
nagy duettet, melynek refrénje : 

„Fekete, fekete, fekete, fekete. 
Fekete !" % 

— Ugyanebben az operettben mutatkozik 
be mint táncfenomén Környei Béla, aki ott-
hagyja az operát, mert felfedezik, hogy sok-
kal jobban táncol, mint Nizsinskv. Egy nagy-

Beöthy László, Faludi Sándor és Bárdos Artúr dr. 
i g a z g a t ó k v e r s e n y f u t á s a (Zugligeti felv.) 
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a kötelessége egy jó színházi újságnak s egy 
jó újságírónak. íme, én nemcsak megírom, 
hogy mit hoz az uj szezon, de már jóelőre 
fényképfelvételeket csináltam az eljövendő 
slágerekből. íme uraim : ez a kép a direkto-
rok futóversenyét ábrázolja, ez Mészáros Gi-
zát, mint indián törzsfőnököt, itt van a Király 
Szinház uj operettjéből egy sikerült felvétel : 
Fedák és Lábass a tenger partján, jó előre 
lefényképeztem Bayort és Ivánfit, mint szere-
csenpárt, az én gépem előtt táncolt először 
Környei s végül itt van a felvétel Péchy Erzsi 
szobrának leleplezéséről. 

Zugligeti egymásután szedte elő a szenzá-
ciós fényképeket. 

— A jövő számba adják le — mondta. 
Leadtuk. A fényképek hitelességéért minden 

felelőséget Zugligetire hárítunk. 

A „Szfinksz", mely eddig hallgatott, 
Mint nemsokára hallhatod, — 
Kinyitja száját, szólni fog, 
A publikum tapsolni fog ; 
Mert színésznő legyen a Szfinksz, 
A hangjától álomba ringsz 
Bár énekelni nem fog ő, 
Csak drámázik e szfinkszi nő, 
A Magyar Szinház színpadán 
— Hogy neve ne legyen talány — 
A vezetéknev: Környei 
De keresztnév is köll neki 
S mert más rím nincs rá. rrißt „auia" 
A kereszt neve Paula. (zs.) 

Környei mint ballettáncos 
(Zugligeti felvétele) 

szerű néger fantazit fog táncolni. Ivánfy, mint 
bonvivant, Bayor, mint szubrett és Környei, 
mint táncos valóban érdekes előadás lesz. A 
jövő szezonról szóló beszámolómhoz tartozik 
Péchy Erzsi szobrának leleplezése. A Város-
liget legkiesebb részén emelik a szobrot Péchy 
tisztelői s a leleplezési ünnepélyen az ország 
valamennyi színtársulata képviselteti magát. 

A gyorsíró eldobta a ceruzát és felordított : 
— Nem írom tovább ezt a sok hazugságot ! 
A gyorsíró, mint egy őrült elrohant. Zug-

ligeti szinte sajnálkozva nézett utána : 
— Szegény fiatalember, — mondta — soha-

sem lesz belőle semmi. Nem tud haladni az 
idővel. Fejlődnünk kell uraim, folyton fejlődni. 
Mar tul van azon a szinházi újság, hogy 
mégtörtént szinházi eseményekről számoljon 
be, hónapokkal előre kell informálni a kö-
zönséget arról, hogy mi lesz. Ez a vicc! Ez 

Nem jól mondják azt, hogy a színész ját-
szik a színpadon. Igaz ugyan, hogy legtöbb-
ször „betanulja" szerepét, de vannak esetek, 
mikor ettől a „játéktól" a szive is vérzik. 
Akkor ugyanis, ha saját magát kénytelen 
játszani. Szacsvayné Boér Emma 
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Zárt magánlevél Sjékely István ur&ox, 
a rejtélyes levél ügyében 

Saját kezébe ! ! — Ajánlott ! ! — Szigorúan bizalmas ! ! — Express ! ! 
Irta: Karlnißy Frigyes 

1920. aug. 3. d. u. 7. 
Kedves Uram 1 

Abban a reményben, hogy még megkapja 
express soraimat, mielőbb további lépéseket 
tenne a rejtélyes levél ügyében, arra kérem 
önt : egyezzünk ki valahogy. Közölje velem, 
ha lehet, milyen feltételek mellett hajlandó 
lemondani róla, hogy azt a rendkívül, kinos 
ügyet, melyről már-már azt hittem, nem ke-
rül többé nyilvánosság elé, eltussoljuk, illetve 
oly módon intézzük el, hogy ne kerüljön ki 
az a valóság, amiről ezennel hajlandó va-
gyok az ön szine előtt töredelmes vallomást 
tenni, remélve, hogy nem fog visszaélni egy 
szegény, szomorú, öreg humorista bizalmával. 

Uram, legyen kímélettel : humorista becsü-
letemről van szó. Töredelmesen beismerek 
mindent, elmondom, ugy ahogy történt: de 
erről nem szabad senkinek tudni. 

Egész életemben szerencsétlen órának te-
kinthettem a délutáni hét órát : amihez hét 
órakor fogtam, az soha nem sikerült. Ahová 
hét órakor mentem, ott soha nem találtam 
senkit, — csak a kártya 
volt kivétel ez alól, mert 
kártyán hat órakor és 
nyolc órakor is vesztet-
tem, nem csak hét órakor. 

Azon a szerencsétlen na-
pon, mikor a párisi fiatal-
ember rejtélyes történetét 
megírtam, hét órakor jött 
be szobámba a Pesti Napló 
szerkesztője. Azonnal Ír-
jak egy humoreszket úgy-
mond a zord szerkesztő, 
legyek kész vele fél nyolcra, 
de valami nagyon vicces 
dolog legyen, mert vasár-
napra kell. Kezdjek rögtön 
hozzá, fennakadás nélkül. 

És én hozzá kezdtem, 
gondolkodás nélkül. Írtam, 
irtam a rejtélyes és ideg-
feszítő történetet a párisi Péchy Erzsi szobrának leleplezése 1921-ben 
fiatalemberről, akiegy leve- (Zugligeti felvétele) 

let kapott, amit nem értett és aminek elolvasása 
után mindenki elkergette, saját apja kitagadta, 
szeretője szakított vele, barátja elhagyta. Írtam 
a történetet és arra gondoltam, hogy majd 
csak eszembejut a végén valami jó ötlet, 
hogy mi is volt abba a nyavalyás levélbe, 
biztattam magam, hogy hiszen én egy ötletes 
ember vagyok, csak nem hagyom cserben 
magamat. De nem jutott eszembe semmi, a 
kroki egyre hosszabbra nyúlt és még nem 
volt szegénynek poénje. A szerkesztő közben 
folyton telefonált, és nyolc órakor rámizent, 
hogy azonnal fejezzem be, zárják a lapot. 

Kétségbeesésemben ugy tettem, mint az 
operatőr, aki nem találva meg a daganatot a 
hasban, nyitva hagyja a sebet és elodázza a 
műtétet. Elhalasztottam a poént, bizonytalan 
időre, abban a reményben, hogy majd csak 
eszembejut valami a jövő hétig. 

Azután mozgalmas idők következtek. For-
radalmaknak és harcoknak kellett bekövet-
kezni, hogy a világ megfeledkezzék az elsik-
kasztott poénről — de megfeledkeztek. Lá-
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zas éjszakákon, egy-egy pillanatra, még 
eszembejutott néha, lázas álomként, mint egy 
vérző kérdőjel lelkiismeretem méhében — 
aztán megnyugtattam magam, hogy már senki 
sem emlékszik a szerencsétlen fiatalember 
történetére és' én végkép kimászok ebből a 
slamasztikából. 

Az ön nyilt levele villámként sújtott le rám. 
Uram, hét óra van és nekem válaszolnom 
kell, a nyilvánosság Ítélőszéke előtt, azért, 
amit elkövettem. 

Beszéljünk nyíltan, ön fiatalember, néhány 
éve járja még csupán a magyar humorisztika 
örömtelen útját. Önnek még vannak ötletei 
— ötlet alatt értve azt a bizonyos ötezeréves 
gondolatot, amiről az ember azt hiszi, hogy 
ez neki jutott először eszébe. Nézze, teszek 
önnek egy ajánlatot. Nekem nem jut semmi 
az eszembe, helyesebben én már tudom, 
hogy mindazt, ami nekem most eszembejut, 
már ezerszer elgondolták, leírták és elmond-
ták. Ön, mint nálam fiatalabb humorista, 
abban a kedvező helyzetben van, hogy ez, 
még nem tudja — nagyon kérem önt, talál-
jon ki valami poént a rejtélyes levél megol-
dására. Én szívesen átengedem önnek a hu-

Mészáros Giza mint indián törzsfőnök 
(Zugligeti felvétele) 

Fedák Sári és Lábass Juci a Király Színház 
őszi slágeroperettjében 

(Zugligeti felvétele) 

moreszk honoráriumát — küldje be nekem 
sürgősen a poént, de figyelmeztetem Önt, 
olyan ötletnek kell lenni, amirőí az első pil-
lanatban mindenki látja hogy ilyesmi csak 
nekem juthatott az eszembe : mert, ugye, 
szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy 
megvan az a bizonyos egyéni stílusom az 
ötletek gyártásában, amiről el kell ismernie 
önnek is, hogy utánozhatatlan. 

Vagy meg lehetne csinálni a dolgot ugy 
is, hogy függőben hagyjuk a kérdést. A „Szín-
házi Elet" olvasói számára pályázatot le-
hetne kitűzni, hogy aki eltalálja, mi volt a 
rejtélyes levélben . . . megkapja a . . . 

Nagyszerű I A legjobb válaszra aztán rá 
lehet fogni, hogy ez találta el ! 1 

Nagyszerű ! Megvan az ötlet ! Ezt fogom 
csinálni 1 De hiszen akkor nekem nincs is 
önre szükségem ! Kérem, az egész ügy tárgy-
talan, ezennel értesítem önt, hogy jelen leve-
lemet összetépem és nem küldöm el önnek.; 
Mi szükségem van nekem az ön segítsé-
gére ? ! Még bírom ugy ötletekkel, mint maga, 
fiatalember ! Azonnal kiirom a pályázatot.' 

Steinach tanár emlékkönyvébe 

Hogy kell fiatalodni ? nem szeretem, 
ha ilyen dologba férfi kezd. 
Hagyja el, tanár ur : a nők 
jobban értik ezt. 

SZENES EMBER 
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NÉMETH JULISKA, GOMBASZÖGI ÍRÉN ÉS MÉSZÁROS PAULA SIÓFOKON 
(Balatoni fényképvállalat felv,) 

Évtizedek óta rendszerint julius végén és 
augusztus elején lázasan szervezkednek a 
színigazgatók, hogy szeptember elején uj, 
úgynevezett téli állomáshelyükön zavartala-
nul megkezdhessék a színházi szezont. Hol 
vannak azonban most a kitűnő téli állomá-
sok? Arad, Temesvár, Kolozsvár, Pozsony, 
Nagyvárad, Kassa, vagy a kisebbek, Sza-
badka, Pécs, Zombor, Nagybecskerek, Szat-
már színházaiból a magyar színészetet, a 
sok százezernyi magyar lakosság egyetlen 
igaz élvezetét száműzte az idegen uralom, 
amelynek a járma alatt nyög több, mint fél 
Magyarország. Nagy csapás ez a magyar 
színészetre, amelynek az exisztenciáját gyö-
kerében támadta meg az ország szétdarabo-
lása és a nagy színházi városok elveszté-
se. Hogy ezúttal csak a nagyobb vidéki 
városokról szóljunk: Aradon tudvalevően a 
román az ur. Szendrey Mihály, az ottani 

magyar társulat igazgatója sok nehéz küz-
ködés után a fölszerelését eladta egyik 
tagjának, Róna Dezsőnek egy millió ro-
mán leiért. flz aradi színtársulat konzor-
ciummá alakult és mint ilyen, magyar alő-
adásokat tart, amig a románok megtűrik. 
Szendrey pedig a magyar társulat kötelé-
kében marad. 

Ä temesvári gyönyörű színházba Sebes-
tyén Géza egyelőre nem tér vissza a tár-
sulatával. Az ősszel valószínűleg a Vár-
színházban játszik és nyilván a télen is 
Pesten marad. 

A kolozsvári Nemzeti Színház pompás 
uj épületében román színtársulat játszik, 
fl magyar szinészek a nyári színkörben 
működnek és dr. Janovits Jenő el nem muló 
érdemeket szerzett magának azzal, hogy Er-
délyben ú< magyar színtársulat számára 
Ooga Oktáviánnál kieszközölte a működési 
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TÓTH BÖSKE BALATONFÜREDEN 

tenyerükön hordozták a szerbek. E sorok 
irója élő tanuja annak a lelkesedésnek, 
amellyel akkor a szerb udvar emberei, poli-
tikusok, képviselők, újságírók, színészek kü-
lön hajón rándultak ki a magyar társulattal, 
hogy megpecsételjék az örökké tartó barát-
ságot... 

Pécsett, ha nem lesz valami akadálya a 
dolognak, szeptember 1-én Nádasi József 
megkezdi'a magyar szezont. 

Egészen különös és a magyar színészet 
prosperitása szempontjából szinte katasz-
trofális sorsra jutott a pozsonyi és kassai 
magyar szinészet. Ebben a két városban 
egy-egy elsőrangú szintársulat játszott idáig. 
Pozsonyban Polgár Károlyé, Kassán Faragó 
ödöné. Polgárék pláne — amire még nem 
volt példa — a csehek uralma alatt több 
mint másfél esztendeig szakadatlanul ma-
gyar előadásokat tartottak. Most azonban 
Faragó ödön azzal az ideával akarta a ma-

engedélyt egy esztendeig, azaz 1921. szep-
tember l-ig. így most már bizonyos, hogy 
Brassóban, Deésen, Csíkszeredán, Sepsiszent-
györgyön, Székelyudvarhelyen, Marosvásár-
helyen, Szamosujváron, Máramarosszigeten, 
Szatmáron, Nagykárolyban, Déván és Nagy-
szebenben még egy esztendeig magyar szó 
is fölhangzik majd a színházban. Szomorú-
an érdekes, hogy Neményi László Nagy-
károlyból kiutasittatta magát a társulatával 
együtt, mert nem birta ki a románok szeka-
túráját. 

Nagyváradon a Szigligeti Színházban ro-
mánok játszanak. Ä magyar társulat az ot-
tani katholikus kör nagytermében működik. 

Az egykori kitűnő délvidéki szinikeriilet 
városaiban, Zomborban, Nagybecskereken, 
Lúgoson, Nagykikindán, Herkulesfürdőn hi-
re sincsen a magyar színészetnek. Szabad-
kán is szerbek vannak. Pedig ezen a vidé-
ken a háború előtt imádták a magyar szí-
nészeket, sőt, mikor Polgár Károly, a mosta-
ni pozsonyi direktor volt a délvidéki színi-
kerület igazgatója, egész társulatával Bel-
grádba kapott meghívást, ahol két hétig a 

ANGELO FÜREDEN 
(Szántó felvétele) 
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gyar színészet talaját biztosítani, hogy egy-
maga ajánlkozott az egész cseh-szlovák te-
rület magyar színészetének a vezetésére 
és Pozsonyon meg Kassán kívül vagy 6—8 
kisebb városba is ő küldött volna színésze-
ket. Ä csehek persze szívesen vették Faragó 
ajánlatát és Polgár Károlyt kitették Po-
zsonyból, ahol közel 12 esztendőt töltött 
becsületben, gyönyörű eredménnyel. Azóta 
óriási méretű felszerelésével és társulatával 
Komáromban, Léván, Losoncon játszik, 
Faragó pedig bevonult Pozsonyba, ámde itt 
az a pech érte, hogy a színészei nem kap-
nak lakást, ami a kisebbik baj. Sokkal na-
gyobb baj az, — má,r t. i. a tnagyar színtár-
sulat egzisztenciája szempontjából, — hogy 
Faragó Ödön Bécsbe megy és szeptember 
1-étől kezdve, mint a Carl Színház társ-
igazgatója az osztrák kultura szolgálatába 
szegődik. Ugyancsak nehéz föladatra vál-
lalkozott tehát, amikor arra gondolt, hogy 
egyidejűleg direktoroskodik majd Bécsben 
is és Cseh-Szlovákiában is, aminek vagy a 
bécsi, vagy az amúgy is roskadozó magyar 
színészet issza meg a levét. így most az a 
szerencsétlen helyzet állott elő, hogy az 
egész cseh-szlovák földön van is, meg nincs 
is magyar színészet. 

De nemcsak a csehek, szerbek, románok-
tól megszállott területeken, hanem a ma-

gyarországiakon sincs minden rendben. így 
Debrecenből kiszorult i f j . Heltai Jenő gár-
dája, amely most itt játszik a Fővárosi 
Orfeumban, de szeptembertől kezdve haj-
léktalan, ha csak itt Budapesten nem talál 
valamilyen elhelyezkedést. Ä két debreceni 
színházban pedig Kardos Géza és Márfjy 
Károly dr. (volt mármarosi lapszerkesztő) 
tartanak előadásokat. 

Szegeden Almássy Endre bukott ki, közel 
tiz esztendei derék munka után. Ö is eladta 
mindenét, külön a díszleteinek léceit, az 
azokról lefejtett vásznakat, a bútorokat. Ä 
ruhatárából meg kosztümkölcsönzöt nyit Ta-
polczay Dezső társaságában Budapesten, ő 
maga a Nemzeti Színházhoz szerződik szí-
nésznek. 

Ez a futólagos kép tükrözd azt a kaotikus 
állapotot, amelyben most a vidéki magyar 
színészet vergődik; nem csoda hát, ha a 
színészek vagy 4—500-an szerződés hijján, 
a direktorok állomás nélkül ideges nyugta-
lansággal néznek a meglehetősen bizony-
talan jövendő elé. 

Polgár Géza 

A magyar színművészt fáklyájának nemcsak 
világítani, hanem melegíteni is kell. 

Solymosy Elek 

Csortos Gyula, A kis Rott, a legkisebb Rott, Türk Berta és Gyárfás Dezső Siófokon 
(Balatoni fényképváll. felvétele) 
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n+c* 

INTIM PISTA, igaz-e az, hogy Pa-
lásthy Irén mégis csak elhagy ben-
nünket az ősszel ? 

— Bármennyire is sajnálom, min-
den ellenkező híreszteléssel szemben 
kénytelen vagyok megállapítani, hogy 
most már több, mint bizonyos, hogy 
Palásthy Irén Amerikába megy az 
ősszel. A művésznő már kábelteleg-
rammot is kapott, amely szerint a 
szerződés útban van s annak értel-
mében Palásthynak szeptember 12-én 
Kopenhágában kell lennie. Egyidejű-
leg megérkezett az útiköltség is, 
potom százezer korona, ami azonban 
dollárokban nem is olyan sok. 

— Az amerikaiak tehát a jövő 

FÖLDES IMRÉÉK NYARALNAK 
Sövényházán egy óriási szalmakazal első emeletén : a 
középen Földes Imre fekszik, a hátán a kis trónörökös : 
Földes Péter ur, balról mellettük Földes felesége, jobboldalt 
Dörfler Nándorné, a sövényházi kastély úrnője, a hátán 

kis lánya: Evike. 

évadban egy uj magyar tehetséget 
fedezhetnek fel. 

— Ami a felfedezést illeti, az már 
megtörtént, hiszen különben nem 
szerződtették volna Palásthyt. De a 
művésznő egyelőre még nem fog 
föllépni uj működése helyén. A szer-
ződés értelmében ugyanis fél évig 
nem kell föllépnie, mert időt akarnak 
engedni, amig teljesen megtanul 
angolul. 

— És Palásthy mer ilyen hosszú 
útra vállalkozni ? 

— Képzelhetik, hogy nem szívesen 
hagyja itt a magyar színpadot, 
amelyen rövid, de sokoldalú műkö-
dése alatt annyi értékes sikert aratott. 
A hosszú utazástól azonban nem 
fél semmit, sokkal inkább aggódik 
érte a mamája, aki a világ minden 
kincséért sem akarja egyedül útnak 
engedni leányát és kijelentette, hogy 
vagy ő, vagy a másik lánya fogja 
elkísérni a magyar művésznőt érde-
kes vállalkozására. Kopenhágában 
valószínűleg maga Bartsch fogja 
várni a kis Palásthyt. 

— Mire készül a Városi Színház 
az uj szezonban ? 

— Augusztus derekán 
„A hermelines nő'-vel 
lesz kapunyitás• Gilbert 
diadalmas operettje a 
Lipót-körut után most a 
Tisza Kálmán-téren foly-
tatja pályafutását. A da-
rabnak a Városi Szín-
házban két uj szereplője 
lesz. Környey Béla sze-
repét Ocskay Kornél, a 
debreceni társulat tagja 
fogja játszani, akit most 
a Városi Színház hosz-
szabb vendégjátékra 
szerződtetett, Marianna 
grófné szerepében pedig 
mint Máthé Rózsi utódja, 
Vigh Manci fog bemu-
tatkozni. 

Környei és Máthé 
Rózsi pedig visszatérnek 
az Operához. 
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— „A hermelines nő" tehát nem-
sokára folytatja ismét tüneményes 
előadás-sorozatát. 

— Igen, de nem en suite fogják 
játszani. Szeptembertől kezdve vál-
takozva kerül majd szinre „Az ezüst 
sirály"-lyal, amelynek főszerepeit a 
Bécsből visszatérő Kosáry Emmy és 
Király Ernő fogják játszani. A két 
művészt a bécsi vendégszereplés be-
fejezése után száz estére szerződtette 
a Városi Szinház. A Buttykay-ope-
rettet természetesen most már az uj, 
Bécsben inaugurált harmadik felvo-
nással, fogják játszani. 

— És mi lesz az igazi újdonság ? 
— Straus Oszkár uj operettje, a 

„Letzte Walzer", amelyet Harsányi 
Zsolt „Bucsúkeringő" cimmel fordí-
tott magyarra. Az operett bonvivant-
szerepét dr. Bársony Lajos fogja 
játszani, akit most szerződtetett tagjai 
sorába a Városi Szinház. 

— Most pedig, ugy-e, nyaralás van 
minden pesti színházban ? 

— Ugy van. De a legrövidebb 
nyaralásuk a Magyar Szinház tag-
jainak van, mert csak most, augusz-
tus 2-án zárták be a szinház kapuit, 
amelyek augusztus 14-én ismét meg-
nyílnak a nagysikerű „Névtelen asz-

szony" előadásaival, amelyeken a 
női főszerepet megint P. Márkus 
Emília fogja játszani. 

— Mi lesz a Revüszinházzal ? 
— Megnyílik természetesen az is 

az ősszel és lesz állandó primadon-
nája is. A különféle szubrettv álság ok 
után a színháznak sikerült végre ezt 
a kérdést, is megoldania. Az uj 
szubrett Berczelly Magda, egy elő-
kelő, kedves debreceni úrilány, aki 
most a debreceni társulattal lép fel. 
Sohasem járt sziniiskolába, a debre-
ceni társulat igazgatója, i f j . Heltai Jenő 
fedezte fel tehetségét. A fiatal mű-
vésznő egyébként a filmen már 
működött: három nagy Astra-filmen 
lépett fel eddig. 

— Más újság nincs ? 
— Még egy házassági hírt kell 

közölnöm : Magyari Lajos, a Magyar 
Szinház jeles tagja, feleségül vette 
Guthi Máriát, Guthi Somának a leá-
nyát . . . Most azonban... 

— Rendben van. De ha maga is 
sablonos, engedje megkérdezni: Hová, 
hová ? 

— Az „Angyalka'-hoz, amelyet 
ma ötödször fogok megnézni. A vi-
szontlátásra, csókolom kezeiket! 

Asbóth Vilma és növendékei 

Zenede 
cimbalom tanárát, Asbóth 
Vilmát meleg ünneplésben H ^ H n ' f l K f l n B V H 
részesítették tanítványai és V B f l ^ H 
tanártársai legutóbbi vizs- WÊÊÊPÊÊÊÎ 
ga előadása alkalmából. . * JPft^t * .v* 
Asbóth Vilma már évtize- H H f WSk^KÍ^B^m^gPfÉf*Sh. *. I f | l l 
dek óra foglalkozik az ifjú- í f t á l F ' í JÈIFvmF^ 
ság zenei nevelésével és - H ^ ^ B F S J P ^ ^ 
pedig a legnagyszerűbb n t j M j K ^ D 
eredményekkel. Az ^ H ^ ^ ^ K f l ^ H ^ ^ H 
mert zenepedagógus külö- m^Bj^^M . I H k S H P L j M W B L f P l B f c ^ ' • T m H b I » 1 1 
nősen a magyar dal ter- r ^ H ^ B B . : 
jesztése és népszerűsítése H K ^ ^ ^ L a J l E l H ^ I Í Í Í I ^ I ^ ^ ^ H B I r ° M I 
körül szerzett nagy érde- M W H 
meket, mint cimbalom mű- B ^ ^ ^ t r ^ r ^ B K n f B f í K m V Ä X '.!•*. M 
vesznöt mindenfele ismerik. ® " • B T ^ T ^ ^ ^ H S ^ ' ^ H S H B B H B I I 
1. sor: Mészáros Mária, SeemüllerjMárta, Seemüller Richárdné, Bodrogi Lajosné, Asbóth 
Vilma cimbalomtanár, Papp Pista, Orbán Manci. Seemüller Ilonka. 2. sor : Érd Erzsébet, 
Bunday Olly, Papp Béláné, Zipser Ilona, Zipser Olga, Fuchs Vali. 3. sor : Fischer Kálmánné, 

Füzesséry Irma, Popopits Erzsi, Faludi László, Szabó Böske, Vecsera N.-né. 
(Diskay felv.) 
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E g y épülő 
j sxinöáxban 

Hatalmas márványlapok és vasgerendák 
állanak a Nagymező-utcában, a volt Téli-
kert bejárata előtt. Állandóan kiváncsiak 
tömege nézegeti a bejáratot, mert belátni 
egészen a szinpadig és amit látni, az csupa 
érdekesség. Bementünk és tátva maradt a 
szánk. A szinházhelyiség ugy megváltozott, 
hogy egyáltalán nem lehet ráismerni. Bár 
még nagyon sok munka van hátra, már ki 
lehet venni a főbb formákat, a páholyok 
alakját, és a szinpad formáit. Az uralkodó 
tónjjs mindenütt a fehér. Hófehérek a fa-
lak, az oszlopok, sőt még a diszités és a 
mennyezet is fehér. A páholyok elülső fa-
lának közepén apró márványmozaikból ösz-
szerakott magyar stilusu ornamentumok van-
nak, ugyanilyenek az erkélyfal és a szinpad 
oldalfalainak diszitései is. Három gyönyörű 
páholysor helyezkedik el mindkét oldalon 
egymás fölött. Egy a földszinten és kettő az 
emeleteken. Minden sorban tizennégy pá-

KOMOR GYULA OSZTÁLYTANÁCSOS. 
Komor Gyula, a Vígszínház kitűnő művé-

szeti titkárja nemcsak kiváló színházi ember, 
nagyszerű író, sőt költő is, hanem a parla-
menti gyorsirodának egyik legrégibb és leg-
megbecsül:ebb tagja. Számos hazai és nem-
zetközi gyorsiróversenyen nyert már első-
dijat. Ebben a minőségben most osztályta-
nácsossá nevezték ki. Kinevezése ugy szín-
házi, mint parlamenti körökben osztatlan 
örömet keltett. 

holy van, középen megszakítva az erkély-
lyel és a karzattal. A színpaddal szemben 
fekvő páholyok fölött igen artisztikusan ki-
képzett ugyancsak fehér mennyezet épült. 

A színpadon hatalmas állványok kapasz-
kodnak fel egészen a zsinórpadlásig. Egész 
sereg munkás dolgozik rajtuk. Épen már-
ványdiszitésekel. szállítanak fel, amelyeket 
a szinpadnyilás felső két oldalára illesz-
tenek a szobrászok. 

Jíét parasztleány malteros teknőt visz el 
mellettem. Megállítom őket és kérdezem 
az egyiktől, hogy tudja-e, mi lesz itt eb-
ből a nagy teremből? 

— Hogyne tudnám! — feleli tótos ma-
gyarsággal. — Komégyia!... 

Aztán mennek tovább... Az előcsarnokban 
egyelőre nincs semmi változás, csak most 
már nem a büffébe fog vezetni a két lép-
cső, hanem a tágas és kényelmes erkélyre. 
Fel is megyek, van-e valami változás itt is? 
Hogyne volna! Az első emeleti régi kávé-
ház helyiségében is épen ugy dolgoznak, 
mint lenn a nézőtéren. Itt még csak a nyers 
falak láthatók, de a helyiség közepén renge-
teg sok aranyozott figura és kárpitszövet 
van felhalmozva. Az ablakokat barna vá-
szon takarja, még a padlót is felszedték a 
munkások. Egyiket megkérem, mondja el, 
milyen lesz ez a helyiség, de azt feleli, 
hogy ő nem tudja, csak azt, amit ő csinál, 
a többihez semmi köze. Rosszkedvű volt, 
nem akart bővebb interjút adni. 

Megkérdeztük az igazgatókat: Góth Sán-
dort és Siklássi Ivánt, áruljanak el valamit 
a szinház művészi terveiből, a szerződteté-
sekről, darabokról; de ezekről egy szót sem 
akartak mondani. Csak annyit tudtunk meg, 
hogy a szinház már leszerződtette több 
fővárosi szinház legelőkelőbb tagjait és a j 
megnyitó darabot egyik legnevesebb szin-; 

padi szerzőnk irta. Be kellett érnünk azzal 
az ígérettel, hogy a «Színházi Élet» lesz a 
legelső, amely a társulatról, darabokról, 
a legrészletesebben fog hirt adni. 

Dal 
Szezon után a nyár, 
Nyár után uj szezon, 
így öregszünk, habár 
Ez cseppet sem rezon 

SZENES EMBER 
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hermelines n ő " banUetife 
«A hermelines nő» egy hónapon át, zsú-

folt nézőtér előtt került szinre a Vigszin-
házban. Julius 31-én volt a szezon utolsó 
előadása. Ennek külön érdekessége is volt: 
Környey Béla és Máthé Rózsi, a darab 
főszerepeiben utoljára léptek fel. Ősszel 
visszatérnek eredeti szerepkörükhöz, az ope-
rához. 

A földszinti baloldali első páholyból Má-
thé Rózsi családja nézte az előadást. Na-
ponként, egy hónapig, minden este. A fő-
szereplők is itt helyezkedtek el az előadás 
végén, a záporpróba alatt. Amikor az eső 
megeredt, Halmay Tibor kinyitotta az eser-
nyőjét. A közönség jól mulatott mókáján. 
Hogy stílszerűbb legyen az eső, mé|g a szín-
padi villámlást és dörgést is kipróbálták. 
Ugy látszott, mintha az utcán szakadt volna 
a zápor. 

Bársony Lajos dr. tréfásan szólt Józsi 
bácsinak, a készséges portásnak. 

— Hozzon kérem egy zárt kocsit, hogy 
meg ne ázzanak a művésznők uj toalettjei! 

Azután elszéledtek. A szinészbejárónál, a 
kis kapunál ez volt a jelszó: 

— Viszontlátásra a Fészekben! 
Előző este a szinház vezetőségét és a 

szereplőket ugyanis a következő meghívó 
fogadta: 

Máthé Rózsi szívesen látja szom-
bat este vacsorára a Fészekben. 

Az első emeleti teremben, virágfűzérrel 
feldíszített asztalon elolvastam a menüt. 
Olyan dus, hogy a cenzúra meg sem en-
gedné a közlését. Leírtam a teritékek mel-
lett elhelyezett lapokról a neveket: 

Máthé Rózsi, Környey Béla, Palásthy 
Irén, dr. Bársony Lajos, Sziklai József, 
Sziklai Jenő, Halmay Tibor, Tarnay Géza, 
Máthé szülei és huga, Máthé Irén, Sándor 
Mariska, Faludi Sándor, Tapolczai Dezső, 
Márkus Dezső, Ferenczi Frigyes, Stepha-
nidesz Károly, Wiszter Ernő, Kálmán Osz-
kár, dr. Radnay Ernő, dr. Péterfy István, 
dr. Báder József, dr. Biedermann Miklós, 
Biedermann Jenő. 

A második fogás után kezdődtek a fel-
köszöntők. Éltették a háziasszonyt, az igaz-
gatókat, a karnagyot, a főrendezőt és i 
főszereplőket. Az egyik felköszöntő dr. Bár-
sony Lajosnak, a Városi Szinház most szer-

ződtetett fiatal énekművészének szólt. Bár-
sony szerényen hárította el magáról az üd-
vözlést. Ferenczi Frigyes, főrendező köszön-
tötte: : , I 

— Éljen Bársony, a kitűnő Szevillai bor-
bély ! Siessen ám Király Ernő mielőbb visz-
sza, szeretettel várjuk, mert ha nem jön, 
még átveszi szerepeit az ambiciózus Bár-
sony! 

Sándor Mariska, az Operaház művésznője 
hangos derültség mellett utánozta néhány 
kolleganőjét. 

A szomszéd teremben vacsorázott Kurucs 
János zeneszerző, a feleségével, Pallay An-
nával, aki az nap este érkezett Marienbad-
ból és holnap utókurára Balatonfüredre in-
dul. A tánc koronázatlan királynője megje-
gyezte: V 

— Amikor az Operaház táncprimadon-
nája voltam és a «kis» Palásthy mellettem 
táncolt, mindig arról ábrándozott, hogy bár-
csak ő is primadonna lehetne! Alma betel-
jesedett. Most már «nagy» a «kis» Palásthy ! 
Csupa temperamentum. Igazi tehetség! Kár 
volna őt elengedni Amerikába! 

Máthé Rózsi lekötelező kedvességgel ki* 
nálgatta a vendégsereget a sok-sok jóval. 
Vacsora ' közben derült ki a titok, hogy a 
bankett tulajdonképen legénybucsu is volt: 

Máthé Rózsi és huga Máthé Irén, a jövő 
héten tartják eljegyzésüket. Ferenczi Frigyes 
az ő boldogságukra ürítette poharát. Va-
csora után a Fészek-klub második emeleti 
kék szalonjába vonult a társaság. Stephani-
desz Károly a zongorához ült. Felhangzot-
tak «A hermelines nő» közismert melódiái, 
majd saját szerzeménye, «A kisleány» ze-
néje. Palásthy Irén, Sziklai Józseffel és 
dr. Bársony Lajossal ragyogtatta táncait, 
az intim környezetben. A nagy jókedvben 
még a komoly Környey Béla is táncra hivta 
Máthé Rózsit. Végül a társasjátékokra ke-
rült a sor és a művészek ezúttal igazán 
— játszottak. Hajnalban ért véget «Ä herme-
lines nő» bankettje és a vendégek a leg-
jobb hangulatban szállingóztak haza a F á 
székből. 

Ez a világ komédia azoknak, kik gondol-
kodnak s tragédia azoknak, kik éreznek. 

Horace Walpon 
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Hogy Uéssüli 
a „Debrecenbe 
kéne menni?" 

Kedves barátom! 

Egy tárcát küldök neked, amelyik két 
évvel ezelőtt megjelent a Pesti Naplóban 
és amelyiknek egy kis története van, 
ami téged bizonyára érdekelni fog. A 
Pesti Napló ugyanis annak idején egy 
héttel előbb leközölte a tárcának a cí-
meit é s iróit. Aki tárcát akart írni és 
nem volt tisztában a thémájával, az egy-
szerűen odaírta : Novella A tárcát azon-
ban a szedés, tördelés miatt természe-
tesen egy nappal a megjelenés előtt 
szállítani kellett. 

Egy ilyen tárca-novella adósság nyomta 
erősen a lelkemet, amidőn egy nyári 
nap, a „Tul a nagy Krivánon" premier-
jének izgalmai után a „Színházi Élet" 
szerkesztőségébe igyekeztem. Valahol a 
Rákóczi-uton rámkiabált egy régi bará-
tom, iglói iskolatársam. Fölvettem a 
konflisra és együtt száguldottam tovább. 

— Láttam a darabodat — mondotta. 
De jól esett az a pár szomorú tót nóta, 
meg egy kis szepességi levegő. 

— Mikor is jártunk mi ott együtt? 
— Nem e m l é k s z e l ? Kilenr.venhétben 

tettünk egyült érettségit. Cseregyerek vol-
tam, a Danekék cseregyereke. 

— Persze, hogy emlékszem, mondot-
tam — egyáltalán nem emlékeztem sem-
mire. 

Odaadhatnánk a gyereket né-
met szóra hozzájuk. 

Hej, de csípőre rakta a ke-
zét Baloghné asszonyom. 

— Meg van kend gárgyulva, 
apjuk. Mi az Isten csudájának 
beszéljen az a gyerek néme-
tül ? Talán a Lencsés Nagy 
Bálint gyerekével, vagy a Pe-
csenyeszemü Tóth kölyökkel... 

Az öreg rácsapott a. fenyőfa-
asztalra, 

— Nem értesz te ahoz 1 A 
műveltség — műveltség. Az 
kell. 

így esett, hogy Kari Schu-
bertné elvitte Balogh Pistát 
Iglóra és otthagyta a lányát, 
Schubert Lotte-t Debrecenben 
a Balogh Nagy János portán. 
Ez volt a cseregyerek intéz-
ménye. Kedves, csupasziv ne-
velési szisztéma, poéta lehe-
tett és egyben gyöngéd szülő, 
aki kitalálta. 

Egy délutánt töltött együtt 
a két gyerek. No, nem lehet 
mondani, hogy valami jó szív-
vel néztek egymásra. Pista 
egyenesen gyilkos kedvében 
volt. Ez a szőke pisze, ez a 
vakarcs, ez a maszatos képű, 
foglalja el eztán az ő helyét 
a nagy asztalnál, a banya-
kemence mellett az édes anyja 
szeretetében. Nézegette, kerül-
gette, oldalba bökte a kö-
nyökével. 

— Játszatok, gyerekek. 
— Én, ezzel? — mondta 

Schubert Lotte 
meg Balogh Nagy Pista 

Irta: Farkas Imre 

Balogh Nagy János uram, 
akit közönségesen a „Hegyes-
hasu Balogh" epitetonnal tisz-
telt meg az érdemes cívis-
város, levelet kapott. Föltette 
az okulárét, végigolvasta az 
irásmunkát, azután kiballa-
tott a kapuba és végigharso-
gott a hangja az Egymalom-
utcán. 

— Pista, teee. 
Valahonnan, az utca végé-

ről, egy poros akácfa tetejéről, 
vékony gyerek-hang sipította. 

— Jövök mán, ides apám. 
Egy-két pillanat múlva hegy-

ke kis tiz éves suhanc állott 
Balogh uram előtt és elkez-
dett fölnézni rá. Először a 
csizmája rózsáját nézte meg, 
aztán a hasát, végül a 
harcsa bajuszát. Ekkor már 
egészen hátraszegte a cso-
koládészinü, feszes kis nya-
kát. 

— Mi tetszik, ides apám ? 
— Hét — itt a levél. Schu-

bert nénédtől. Ugy ám. Me-
gyünk öcskös Szepes Iglóra. 
A kis lányt hozzák hónap-
után. Ugy ám. 

— Büüü, bőgte el magát 
Balogh Pista. 

— No, no. Ne sirj, te gye-
rek. Nem lesz ott semmi ba-

jod . . . jól megy ott majd a 
dolgod. 

Bőgött a gyerek tovább tele-
tüdővel. 

Balogh Nagy János uram-
nak nagyon gyanúsan kezdett 
mozogni a bajsza. Nyelt egyet, 
köpött egyet és • befordult a 
házba. 

A gyerek még szipogott egy 
kicsit, megtörölte a kezefejé-
vel a szemét meg az orrát, 
aztán újra fölmászott bánato-
san az akácfa tetejére. 

Harmadnap megérkezett 
Kari Schubert iglói füszer-
kereskedő felesége, akit tante 
Stancinak hivott a tizenhárom 
szepesi város. Jött egy kis 
szeplős, piszeorru szőke le-
ánygyerekkel, akinek masza-
tos volt a képe a sírástól. 
Délután jött, este indult. Ma-
gával vitte Balogh Nagy Pis-
tát, cseregyereknek. 

Még a nyáron beszélték 
meg ezt a dolgot a Balogh 
Nagy família, meg a Schubert-
család Koritnica-fürdőn, ahová 
nyári pihenőre mentek. Stanci 
néni látta a nagy módot, az 
oldalszalonnákat, a zsák ku-
koricát, amit külön az ő csi-
béiknek hoztak fel Baloghék. 
Ezek aztán kihizlalnák az ő 
kis vézna lányát. Balogh Nagy 
Jánosnak is megfordult a fe-
jében ilyesmi. 

— Te anyjuk. Egészen ren-
des népek ezek a cipcerek. 
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Ez az egy szó „Cseregyerek" szege-
jtött a fejembe. Te persze, rendes szo-
básodhoz hiven, nem voltál a redakció 
>an, várni kellett rád'. Fölhasználom ezt 
iz időt, gondoltam. Tollat, papirost kér-
em és hevenyében papirosra vetettem 
;z apró tárcát, azt á cimet adva neki, 
íogy : „Schubert Lotte és Balogh Nagy 
'ista." u 

Ebből az ötletből, ebből a tárcából 
ziiletett meg azután legújabb darabom, 
i „Debrecenbe kéne menni . . ." Midőn 
gy a dalos játék történetével hűségesen 
leszámolok neked, a premiér után fo-
:om megköszönni, hogy ahhoz megvá-
akoztaltál. Addig nem. Mér kabalából 
em. De — azt hiszem — a szinházba-
iró szinházkedvelő nagyközönség előtt 

sem lesz érdektelen, milyen véletleneken 
múlik sokszor egy színdarab keletkezése. 

Szívből köszönt régi barátod 
Farkas Imre. 

Saját szabadalmam 
Feltaláltam egy gépet, melynél 
ha papirt tollal dobnak elől be, 
Hátul szép színházi versek 
hullnak ki belőle. 

SZENES EMBER 

Mi a szinész ? Egy nemzet hangszere ; 
Jó nemzetének ő vig hangot ad ; — 
Ki sejtené, hogy a vidámság is 
A fájdalom forráséból fakad ? 1 
Mi lesz a hangszerből? Ha megtörött; 
Helyt foglal a több hitvány lom között. 

Várady Gusztáv szinész (1860.) 

'ista. — Lány — aztán még 
íagyarul se tud. 
Kiküldték őket a hátsó 

ertbe. Pista körülnézett — 
em látott senkit. Odament 
szétterpesztett lábakkal álló, 

itott szájú kis lányhoz és 
galmatlanul megráncigálta a 
opf já t . . . 
Ezután, hosszú éveken ke-

;sztül, hol a Stanci néni, hol 
alogh Nagy János uram vitte, 
ózta a gyerekeket. Minden 
itenadta évben elhatározták, 
o a jövő évben már idehaza 
irtom. De azután mégis csak 
isszaküldték őket, kosztba, 
ovártélyba. Hiszen ugy nyi-
idoztak a gyerekek, mint a 
azsarózsa a napon. Jót tett 

Pista gyereknek a tátrai 
:vegő, Schubert Lőttének 
íeg az alföldi napsugár. 
A második esztendőben 

jra csak egy délután látták 
jymást a gyerekek. Lotténak 
lég eszében volt, hogy meg-
incigálta a vásott Pista kö-
'ök a varkocsát. Egy álló 
vig forrt benne a düh. É s -
gyancsak ott — a hátsó kert-
en — egész váratlanul és 
?ész ötletszerűen, az apró 
ezeivel jól pofon vágta Ba-
>gh Pistát. Es odaszólt neki 
ibátlan debreceni kiejtéssel: 
— Nesze, a tavalyiért. 
Azzal elszaladt. Pista utána, 
e hát kereshette azt. Jobban 
ímerte már a Balogh Nagy 

portán a búvóhelyet, mint a 
Pista gyerek . . . 

Nyolc esztendőn keresztül 
mindössze csak egy-egy dél-
után találkoztak. De már ami-
kor Pista hetedik gimnazista 
volt, a Lotte nagyon bizony-
kodott, hogy még egy napig 
ott kellene maradni Debre-
cenben. Akkor éppen olyan 
virágos volt a nagy erdő és 
tele volt a kis hátsó kert jáz-
minnal meg violával. De hát 
Stanci néni nem tágított, haza 
vitte. 

Maturáns diák lett Balogh 
Nagy Pista. Csinos, tftarna-
szemü legény volt, pelyhedző 
bajuszkával. Az iskola pad-
jába belevéste az Sch. L. be-
tűket és amikor a szép zip-
zer lányokról esett szó, ha-
miskásan hunyorgatott. 

— Csak egy szép lány 
született még ezen a hepe-
hupás környéken. Azt is az 
alföldi nap perzselte oly széppé. 

Eljött a június. Milyen szép 
az ott a Szepességen. A lan-
kák tele vannak lila és piros 
virággal, a kék-havas Tátra 
mintha úszna a napsugaras 
levegőben. A hegyek körös-
körül sötétzöldek és az alko-
nyat sugarában mintha lobot 
vetett volna az iglói nagy-
templom palatetője. . . 

Az érettségi után egy kis 
baj volt Balogh Nagy Pistával. 
Sehogy se akart haza menni. 

Vagy nagyon sok volt a ban-
kó, amit az öreg örömében 
küldött érett fiának, vagy na-
gyon mélyen nézett a Schu-
bert Lotte szemébe, vagy talán 
nagyon izlett a szabadság, 
meg a zempléni bor, amit 
csap alól ittak az Odrobina 
Janó korcsmájában — elég 
az hozzá, hogy sehogy se 
akart hazamenni. Egyik éj-
szaka aztán megcsendült a 
nóta a Lottéék ablaka alatt : 

Ha te tudnád, amit én, 
Ki babája vagyok én . . . 

Másnap Lotte komolyan 
elővette a fiut. 

— Pista, ez nem jól van 
így. Ugy vár otthon a két öreg 
szüléd. Meg akarnák ölelni 
a maturáns fiukat. Menj haza, 
Pista. 

A nagy darab fiu pislogva 
nézegette a lenhaju, nefelejts-
szemü szőke lányt. Nagyot 
nyelt, megbillent a karja, 
mintha meg akarná ölelni. De 
azután csak annyit mondott : 

— Haza megyek, Lotte. De 
csak egy feltétel alatt. 

— Nos, mi az ? 
— Ha majd . . . idővel . . . 

visszajöhetek érted. 
Schubert Lotte lehajtotta a 

fejét és olyan vörös lett, mint 
a pünkösdi rózsa. Nagysokára, 
nehezen, alig hallhatóan sut-
togott annyit : 

— Visszajöhetsz, Pista . . . 
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Három hónapja játszik már Sebestyén Géza 
társulata Budán és csak most kerülhetett sor 
az első eredeti bemutatóra. Hétről-hétre ha-
lasztották a premiert, mert nem akarták félbe-
szakítani az „Orfeusz" sorozatos előadásait. 
Elképzelhető, hogy milyen abszolút tökéletes-
séggel várja Farkas Imre legújabb darabja a 
ma esti bemutatót, ha az egész színtársulat 
két hónap óta csak erre a bemutatóra készült. 
Már egy hét óta nem is látni súgót a próbá-
kon, teljesen sugó nélkül megy a darab. 

Farkas Imre, a népszerű költő, egyszersmind 
igen termékeny színpadi iró és zeneszerző is. 
Az elmúlt szezonban már ment egy három-
felvonásos operettje, a „Pünkösdi rózsa", 
amelyet a Revü Színházban száznál többször 
adtak. Budán még most is állandó műsor-
darab a „Tul a nagy Krivánon" és még 
ebben a szezonban eléri a kétszázadik elő-
adását, ha szerzőjének legújabb darabja le 
nem szorítja a műsorról. Az a bájos, ro-
mantikus operett, amelyet ma este mutat be 
a Budai Színkör, ugy tárgyával, mint cselek-
ményével és muzsikájával méltó utódja a 
többi nagysikerű Farkas-daraboknak. 

Semmiben sem hasonlítható ez a cselek-
mény a régi sablon-operettekhez. A mult 
században szokásos cseregyerekekről szól a 
történet, amelynek első része Debrecenben 
történik. Balogh Nagy István (Pajor) elküldi 
a fiát német szóra Szepesiglóra, ahonnan 
viszont az öreg Huber Károly leánya, Gréte 
kerül Baloghékhoz cserébe, hogy megtanuljon 
magyarul. Az öreg Huber elkíséri a leányát 
a húgával, Lottival együtt és velük jön Tommy 
(Halmai) is, egy amerikát járt ifjú, aki szereti 
Grétét. Feleségül is akarja venni, hogy így 
hatalmába kerítse apósa vagyonát és nagy 
gyárat alapithasson. Az öreg nem egyezik 
bele a házasságba, mert szélhámosnak hiszi 
az amerikait. De a fialalok kölcsönösen hű-
séget fogadnak egymásnak. 

A második felvonásban már Szepesiglón 
vagyunk. A debreceni fiún nem fogott a né-
met szó, ellenkezőleg, ő tanított meg min-

denkit magyarra. Tommy is kezdi már elfe-
lejteni Grétét és a fiatal Lottinak udvarol. 
De hazaérkezik húsvéti vakációra Gréte és 
látja a hűtlenséget. Balogh István és Gréte 
között komoly szerelem fejlődik ki, amit az 
öreg Huber szakit ketté: oda adja a leányát 
Tommynak, hogy Pistáé ne lehessen. Pista 
kocsira ül és otthagyja a Huber-házat, Gréte 
pedig lovon szökik utána. 

A harmadik felvonásban találkoznak egy 
országúti fogadónál Tokaj előtt, ahová épen 
akkor érkeznek az öregek is, itt aztán rendbe 
jön minden. 

Különös érdekessége az előadásnak a má 
sodik felvonás finaléja, ahol egy régi Biazin 
szekér (deligeance) teljes felszereléssel — jör 
a színpadra, még pedig valóságos ötven mé-
ter távolságról. Erre a jelenetre ugyanis e 
színpad hátsó falát kibontatták és a Horváth-
kertet is a színpadhoz csatolták. Innen indu 
el a kocsi és percekig tart, amig a szinpadre 
ér. A közönséget frappirozta ez a nagyszere 
rendezői ötlet. Általában Tihanyi Vilmos 
ismét nagyszerűt produkált. A szereplők egy-
től-egyig kitűnőek. Szebeni Margit játssza 
Grétét kedves közvetlenséggel, sok szívvel és 
sikkel. Ügyesen táncol, szépen énekel és 
alakító színésznőnek is elsőrangú. Papp Manci 
is szeretetreméltó és kedves. Halmai Tibor, 
a Vígszínház hamar népszerűvé lett fiata 
művésze vendégszerepel Tommy szerepében 
Minden jelenete : nyíltszíni taps. Humoré 
egészséges és bőséges, táncai pedig egyene 
sen szenzációsak. A siker nagy része őt illeti 
A budaiak kedvelt bonvivantja, Haszár Ká 
roly játssza a debreceni fiut. Operettes tulzá 
sok nélkül, érett, komoly színészi és énekes 
alakítás ez az ifjabb Balogh István, amelyéi1 

igen nagy elismerés illeti Huszárt. Tihany 
Vilmos pompás, joviális figurát csinált a: 
öreg Huber alakjából, Pataki Ferenc eg; 
epizód alakban elsőrangú. Bacsányi Pauli 
nagyszerű parasztasszony, Pajor Ödön meg 
hatóan kedves öreg magyar. Ügyesen játszil 
Bíró Mária is. Simándi karmester invenció 
zusan dirigálja a zenekart. 



SZÍNHÁZI, É L E T 21 

Kabaré aas angyalföldi tébolydában 
Vasárnap délután tudtam meg, hogy öt 

órakor kabaré lesz a tébolydában. Azonnal 
kocsiba vágtam magam és rohantam az An-
gyalföldre. Az elmegyógyintézet kapujában 
diszbe öltözött portás fogadott. Piros ruhája 
volt a portásnak, ugy nézett ki, mint egy 
török basa. A íparkban már sokkal kopottabb 
urakkal és hölgyekkel találkoztam. Ezek, 
mint azt későbben megtudtam, őrültek vol-
tak, abból a fajtából, akinek szabad kint 
járni. Az őrültek egyenruhát viseltek, a 
férfiak kékcsikos vászonöltönyt, a nők ró-
zsaszín pongyolát. Amint végigmentem a 
hosszú sétaúton, mindenféle artikulátlan 
hangokat hallottam. A dühöngök celláiból 
jöttek a hangok a magasan fekvő nyitott 
ablakokon át. Legtöbb dühöngő jajgatott. 
Egy tenorhang folyton azt kiabálta: 

— Vezényelje tűzbe a lovasdandárokat! 
Időnként furcsa sustorgás hallatszott. Ez 

a zuhany volt. Az ut mellett a bokorban 
egy őrült ült, nagyot köszönt. Nem messze 
tőle, elkerített helyen állt egy másik bo-
lond, felemelte a botját, rám célozott és 
azt mondta: «Pu»! 

Egy tisztáson állt a kabaré nézőtere és 
színpadja. Egészen íjól festett a színpad, 
emelvényen állt, függönye is volt az ameri-
kai misszió lepedőiből. Az őrültek folyton 
jöttek, hordták a színpadra a bútort. Néz-
ték, hogy milyen szép, és cipelték lefelé az 
arvosi szobák egész berendezését. Két or-
ras rendezgetett a színpadon és kérte az 
őrülteket, hogy ne hozzanak le mindent, 
elég volt. 

Megjelenik a kabaré rendezője, nem oda-
valósi, pesti műkedvelő szinész. Kérdi, hol 
vannak a szereplők, mondják neki, nem 
jönnek le, csak az előadás kezdetére. Csak-
hamar kiderül, hogy a szereplők izgatottan 
îlnek a kórtermek ablakaiban, teljesen fel-
ältözve lesik, hogy mikor jön a közönség. 

A közönség pont öt órakor jelenik meg. 
Rpácák vezetik a közönséget. Rózsaszín 
aongyolában jönnek a nők, az arcuk egész 
ígzömbös, leülnek, csendben és komolyan 
nézik a színpadot. Férfiak csikós vászon-
ruhában érkeznek. Piros arcú, herkules ter-
metű, hatalmas szakállas ur vezeti őket, a 
dühöngök főápolója. Egy őrült kalucsniban 
van, a vállán gukker lóg. Másik őrült rán-

gatja minden tagját és folyton vihog, de az 
arca szomorú. Az őrültek között mint egy 
apa jár büszkén és leereszkedően D. ur, 
mintha nem is tartozna ide. D. ur valamikor 
egyik pesti színház karmestere volt, operet-
teket irt, nagyszerű ember volt, most itt van. 
A süketségébe zavarodott bele. 

Apácák jönnek, szinlapot osztogatnak. A 
színlap nem tudom miért ugy van megszer-
kesztve, mintha vicces újság volna. így 
néz ki: 

ELEVEN ÚJSÁG 
I. évfolyam 46 fokos láz 
Belépés díjtalan, kilépés lehetetlen. 
Szerkeszti: az „Elme" kabarétérsulat. 
Tartalom: tánc, zene, vigalom, sira-
lom, citera, batyubél és hasonló 

marhaságok. 
Kezdődik az előadás. Kedves arcú, kö-

vér fiatal hölgy jelenik meg, nagyon in-
telligensen egy prológot mond el. Minden 
különösebb hatás nélkül. A bolondok csak 
az első darabnál melegednek fel. Nagy 
mulatság, hogy egyik orvosuk is szerepel. 
A bolondok vigyorognak egymásra és mu-
togatnak, hogy a doktor is játszik. Darab 
végén nagy taps. Mikor már mindenki be-
fejezte a tapsot, hátul feláll egy őrült, 
külön tapsol. Minden szám után igy tesz. 
A többiek dühösen vicsorítanak rá, de ő pem 
bánja, nagyon tetszik neki a dolog. A 
hangulat erősen emelkedik. A rózsaszín 
slafrokos nők is bátrabbak, egymásra pil-
lantanak, örülnek, szelíd arccal és ölbetett 
kézzel. Hátul a szakállas főápoló szigorúan 
áll. A «Bi-ba-bó» cimü bohózat jön. Be-
hoznak benne egy kényszerzubbonyt, és rá-
adják az egyik szereplőre. Bolondok gu-
rulnak a nevetéstől, és kárörvendve néz-
nek a színpadra, ahoíl a kollega tiltakozik 
a kényszerzubbony ellen. Egy őrült majd 
meghal a nevetéstől, csurog a könnye, veri 
a térdit és ájuldozva mondja: 

— Jaj megőrülök! Mindjárt megőrülök! 
Aztán jönnek a legnagyobb szenzációk. 

Sirni lehetne a meghatottságtól; a színpa-
don egy nagy magyar művésznő lánya 
huszárruhában. Szakasztott olyan, mint az 
anyja. A mosolya, a szája mellett a két 
kicsi gödör; mása a hires, világhíres mű-
vésznőnek. Kékszemű, piros arcú, simított 



2 2 SZÍNHÁZI ÉLET. 

hajú hölgy következik utána. Lovag |Be-
e r n é . . . Toscát é nekli és a Bohémeket 
olaszul. 

És vége az előadásnak. Äz őrülteket fel-
vezetik, már nem nevetnek, megint egy-
kedviiek és szótlanok. Csak a szereplök 
maradnak lenn. Táncolnak a sötétben. Zene 
szól. Äz udvar, az épület sötétek és csen-
desek. Egy ablakból hallatszik csak va-
lami ének. Egy bolondnak jutott eszébe a 
nótát énekelni: 

Ä szivem, a szivem elvesztettem én 
Egy rongy van, egy rongy vap a szivem 

[helyén. . . 

Szilágyi László 

Ä 
u, 

Víg, Városi, Belvárosi 
Fővárosi, Külvárosi 
Andrássy ut, Magyar, Király 
Cigánygrófné, Ezüstsirály, 
Operaház és nemzeti 
Apolló és Szigligeti 
Intim, Royal, Dunaparti, 
Colosszeum, Barokaldi, 
Müintézet Városliget, 
Szunyogsziget, Margitsziget, 
Óbudai Kisfaludy, 
Vitéz László, Jardin, Foli. 
Hogyha ezt mind összeadod 
Az eredményt megkaphatod, 
Mert e versnek az veleje 
Hogy ez mind a Beöthy feje. 

Vadai, öalat, s mi fő 
falai... 

— A Színházi Élet pályázata — 

Rengeteg, leginkább rózsaszinü, lányos 
betűkkel irott levél fekszik az asztalunkon: 
fl «Színházi Élet» menü-kártya pályázatá-
nak nagy sikere van, Már csaknem vala-
mennyi művész és művésznő kapott rajon-
góitól ebédet vagy vacsorát. Legtöbb ét-
lap eddig Fedák Sárinak, Gyárfás Dezső-
nek, Csortos Gyulának, Rózsahegyi Kálmán-
nak, Galetta Ferencnek, érkezett. Ä legutób-
bi hét sikerült pályazatait itt adjuk: 

Kedves «Színházi Élet»/ 
Én csak rajongott kedvencemnek, Törzs 

Jenőnek főznék. Hogy őszinte legyek, leg-
szívesebben őt magát főzném meg; tekint-
ve azonban, hogy azt már a kedves Forray 
Róza régen megtette, megelégszem annyi-
val, hogy nagy művészetének a következő 
menüvel adózom: 1. Halmayonaise. 2. Ne-
mes gombaleves, 3. özszeletek áfonya már-
tással. 4. Kappan salátával. 5. Compot. 6. 
Parfait. 7. Sajt. 8. Kávé. 9. Cliquot Eng-
land. 10. Csántró. 

Kiváló tisztelettel 
Weisz Mária 

VII., Wesselényi-utca 1. 

Kedves Szerkesztő ur! 
Ha nekem sok pénzem volna, meghív-

nám a kedves Rózsahegyi bácsit egy jó 
magyaros ebédre, ami nem állna sok fogás-
ból, de annál inkább fog alá való volna. 
1. Bableves füstölt kolbásszal. 2. Paprikás 
csirke nokedlivel, 3. Túrós csusza, 4. Egy jó 
kupica tokaji aszu. 

Szojka Ferenc 
Lehel-utca 27. II. 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Kedvenceim a színész-világban Péchy Er-

zsi és Hegedűs Gyula. Vacsorára hívnám 
!iieg őket. Péchy ezt a vacsorát kapná ná-
lam. 1. Pécsi szelet. 2. Krémes pite. — 
Hegedűs Gyula pedig ezt: 1. Vadász kol-
bász. 2. Püspök kenyér. 3. Besnyői rizling. 

Tisztelettel 
Gellért Manci 
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A vörös gyémánt 
A szoba, melybe Le Rosier kisasszonyt ve-

zették, nem igen hasonlított a művésznő 
montecarlói appartementjaire : százesztendős 
rózsafabutorok álltak benne, rég divatjukat 
mult biedermeyer-szófa, egy fiókos varróasz-
talka a sarokban, aranymetszéses emlék-
könyvek, melyekbe porráomlott honleányok 
irtak verseket s az ágy fölött a házigazda 
szüleinek olajképe : a férfi zömök táblabiró-
alak diszmagyarban, mentésen, drágakövek-
ből csillogó kardmarkolattal a kezében, az 
asszony kicsit sápadtacska, nagy, álomlátó, 
kék szemekkel, melyek még most is a fehér-
beöltözött magyar rónaságot nézték. 

szomorúságát is. Finom és nemes lélek lehe-
tett az édesanyja, egy csodálatos virág a hó-
sivatag közepén. Ne nevessen ki, de ugy 
érzem, mintha a bánatos, meleg pillantásá-
val végigsimogatna engem . . . 

András kezet csókolt és egyedül hagyta a 
művésznőt, aztán hamarosan rendbeszedte 
magát s nagy gyalogsétát rendezett a ház 
körül. Az öreg gazdatiszt csizmásan tipegett 
mellette a félöles hóban, beszámolt neki a 
kis szenzációkról, melyek távolléte alatt tör-
téntek, de óvatosan elkerült minden kérdést, 
ami a szép vendég személyét érintette volna. 
András csöndes mosollyal vette tudomásul 
a diszkréciót, de visszatérve megkérdezte az 
öreg embert: 

— Mit szól a vendégünkhöz, Mustos bácsi? 
— Nem szólok én úrfi, hiszen mindig tud-

tam, hogy egyszer csakugyan el fog jönni a 
hercegkisasszonyka, akiről az öreg tekintetes 
asszonyunk beszélt. Még a halálos ágyén is 
bizonyosra vette, hogy az úrfi hercegkisasz-
szonyt fog feleségül venni. Oh istenem, de 
igen sajnálom most, hogy nem lehetek még-
egyszer húszesztendős. 

— Terringettét, csak nem akarna hofi-
rozni neki ? 

— Nem azért, hanem mert a fiatal fejem-
mel még talán meg tudnám tanulni azt a 
furcsa nyelvet, amit a drágalátos szájacská-
jával beszél. De meglássa az úrfi, hogy azért 
meg fogjuk egymást érteni, mert a herceg-
kisaszonyka, mire a pipacs kivirágzik, ugy 
megtanul a mi nyelvünkön, mintha itt szüle-
tett volna a magyar alföldön. Alighanem jobb 
tanítómestere lesz, mint akik a nagykőrösi 
kollégiumban prelegálnak. 

— Hol lesz a mi szép madarunk, mire a 

— Ez az édesanyja ? — kérdezte Le Ro-
sier kisasszony, oly halkan, mintha egy régi 
templom hajójában állna. 

András meghajtotta a fejét s a művésznő 
sokáig nézte a képet és az előtte álló férfit : 
mintha a halott és az élő között összehason-
lítást tenne. 

— A jókedve, a nyugodtsága, a derűs élet-
filozófiája alighanem az édesapjáé, de néha 
meg lehet látni a szemében az édesanyja 
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pipacs kivirágzik? — sóhajtott föl András, 
mig tekintete beleveszett a fehér síkságba. 

Mustos bácsi nagyot szívott a kurta pipá-
jából s csöndesen dörmögte : 

— De bizony el nem engedjük innen ak-
kor se, ha a buza megérett és a szöllő kipi-
rosodott. Soha el nem engedjük, ha egyszer 
a jó isten idevezette. Nem is volt az igazi 
ház, amig az úrfi egyedül búslakodott benne. 

András benézett a konyhába is, ahol csir-
két koppasztottak, tésztát gyúrtak, habot ver-
tek, de a tűzhely, a rézkondér és a gyúró-
deszka fölött is a szépséges tündérről beszél-
gettek, aki isten tudja honnan, hipp-hopp be-
röpült a régi kúriába. Az öreg szakácsné, 
aki már a néhai tekintetes asszony lakodal-
mán is itt főzött, nem győzte csöndre inteni 
a trécselő fehérnépet : 

— Ne lefetyeljetek annyit, hanem lássa-
tok a dolgotokhoz, mert mindjárt hátra kö-
töm a sarkotokat. Istenkém, hogy megéhez-
hetett szegényke a hosszú utazásban 1 Hé, 
jobban forgasd eCzt a nyársot, mert mindjárt 
belekapok a kontyodba ! Láttátok, hogy mek-
kora lábacskája van ? Egy hatesztendős gye-
reké se lehet kisebb, meg a hamupipőke ci-
pője is nagy volna neki. Te, ne bámészkodj 
arra a tejszínhabra, mert egyszeribe megtalál 
mozdulni a kezemben ez a fakanál 1 Mustos 
bácsi is jobban tenné, ha bort hozna föl a 
pincéből, ahelyett, hogy itt nyugodtan a füs-
töt fújja. 

Ez a felszólítás az öreg majordomusnak 
szólt, aki Andrással együtt a konyhába lé-
pett, — mindketten a szérűskertben álló hó-
emberre hasonlítottak, akinek a béresgyere-

i m c M ->> 
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kek nagy nádpipát dugtak a szájába. Mus-
tos bácsinak még a szakálla is deres volt, 
de a szeme oly fiatalos tűzben égett,.mintha 
egész délután forralt bort ivott volna. 

— Melyikből hozzak föl úrfi ? — kérdezte 
Andrást, aki jókedvűen szippantotta magába 
a konyha kellemes aromáit. 

— Van még abból, amit a születésem esz-
tendejében szüreteltek ? 

— Van bizony, huszonkilenc év óta őrzöm, 
ugy őrzöm, mint valami drága kincset, amit 
a nagyapák ránkhagytak. Azzal akartam fel-
köszöntem az úrfit, amikor a tekintetes asz-
szonyunk szobájába uj lakót hoz. 

— Itt az uj lakó. Mustos bácsi ! Szedje 
hát csak le a pókhálót arról a régi hor-
dóról ! 

Az aggastyán egy kézilámpával leballagott 
a pincébe, András pedig körülnézett az ebéd-
lőben : a facsillárokban negyven gyertyaláng 
égett, a damaszt-abroszon csillogott a régi 
ezüst s a kék virágos porcellán s a sarokban 
ott állott a vörösbarna pipatartó, melyen még 
is katonai glédában sorakoztak az édesapja 
tajtékpipái. András mindig szerette ezt az 
ódon szobát, ebédután hosszasan elüldögélt 
a karosszékben, ahol az istenben boldogult 
öreg Domby szunyókálni szokott, az asztal 
fölött, a felszálló füstben, gyakran látta téli 
estéken az édesanyja szomorúan szép sze-
meit, melyek még most is belevilágítottak a 
lelkébe, — de most ugy tetszett neki, mintha 
a havas cserfahasábok vígabban lobognának 
a nagy cserépkályhában, mintha a Mustos 
bácsi csizmáiban valami jó tündér lépkedne 
az ablak alatt, aki porrálett öregei boldogsá-



SZÍNHÁZI, ÉLET 25 

gát hozná puttonyában a vén házba. András 
leült és várakozott : apró cipőcskék kopogása 
hallatszott be hozzá, a herendi korsó meg-
csörrent az anyja mosdóján, halk énekszó 
szűrődött be a falon keresztül, — s édes 
apja, aki ezüstgombos, fekete atillában nézett 
rá a falról, mintha mosolyogva felemelte 
volna pecsétgyürüs ujját. 

— Büszke vagyok rád kujon, nem hoztál 
szégyent a Domby-nemzetségre. Legényko-
romban magam is elcsavartam néhány szép 
leány fejét, de ilyen, mint a te hercegkisasz-
szonyod, egy se volt köztük I 

Andrást könnyű lépések verték föl gondo-
lataiból : Le Rosier kisasszony egyszerre csak 
ott állt előtte. Nem a dekolletált montecarlói 
ruháit viselte, hanem valami csodálatosan 
egyszerű selyemotthonkát, melyből hófehér 
liliomként emelkedett ki büszke nyaka, — 
azokhoz az üldözött főnemesi kisasszonyok-
hoz hasonlított most, akik álöltözetekbe 
bújva, egy hűséges szolga segítségével szök-
tek át a határon, miután szerencsétlen any-
juk; fejét a hóhérbárd levágta. Minden ék-
szere csak két apró gyémántcsöpp volt a fü-
lében/ de tompafényü vöröshaja nemesebben 
ragyogott a facsillárok fényességében, mint 
minden drágaság, ami a hollandus mesterek 
műhelyeiből kikerült. 

— Az álmából zavartam föl, vendéglátó 
uram ? — kérdezte Andrást, aki a homlo-
káig kivörösödött láttára. 

Andráslnem felelt, csak szembenézett vele: 
ezt az alakját, a sok között, még sohase 
látta. Most nem a királyok és nagyhercegek 
barátnője volt, nem is a titokzatos szemű 
tündér, akinek tekintében hátborzongató mély-
ségek tükröződnek, a kolostornövendék naiv 
bájossága se lebegett a feje fölött, — ez a 
húszéves, egészséges viruló leány volt, akit 
a jó isten a becsületes férfiak boldogitására 
teremtett. A szeme mosolygott és a haja 
nedves volt kissé : mintha most lépett volna 
ki az ezüstkádból s melynek illatos vize 
szerelmesen végigsimogatta. 

(Folytatása következik.) 
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13. § 
Bohózat 1 felvonásban 

, Szinre került a Fasor-Kabaréban 
Személyek : 

A miniszter Góth Sándor A titkár Bársony István 
A miniszter felesége . G. Kertész Ella Az újságíró Czobor Ernő 

Előadási jog fentartva 
6. JELENET. MINISZTER: Elsikkasztották a tagdija-

Miniszter, Feleség, (mint grófné.) kat? 
„ „ „ „ „ ... . , FELESÉG: Dehogy! Nem pénzhiányban 
FELESÉG: (bejön) Cest dune insolen-

ce sans pareil! 
MINISZTER: Tessék angyalom? 
FELESÉG: C'est d'une insolence sans 

pareil ! 
MINISZTER: Nem értem! 
PEI.ESÉG: Elég gyalázat, hogy nem érti. 

Egy miniszter, aki nem érti a diplomácia 
nyelvét. 

MINISZTER: Lloyd George sem érti! 
FELESÉG: Lloyd George az Lloyd Ge-

orge, de Pruics az csak Pruics ! Holnap 
egy francia guvernantot fogadok magának. 

MINISZTER: Köszönöm! És egy dadát 
is. Szárazdadát. Vagy szoptatóst! 

FELESÉG: Egy nevelőnő Mindenesetre 
nem ártana melléje. Erről különben még 
beszélünk. 

MINISZTER: Jó... Mit mondott az előbb 
franciául? 

FELESÉG: Äzt, hogy az egy példátlan 
szemtelenség ! 

MINISZTER: Micsoda? 
FELESÉG: Amit az a kreaktura; az ön 

hármas számú neje müvei. 
MINISZTER: Mit müveit? 
FELESÉG: Mint a talált gyermekek ott-

honának jótékony elnöknője meghívom ma-
gamhoz egy pár előkelő barátnőmet fontos 
ügyek megbeszélése végett... 

MINISZTEREI iNa és? Micsoda fontos 
ügyek? 

FELESÉG: lA. talált gyermekek otthona 
csőd szélén áll. 

szenvedünk, hanem gyermekhiányban. Az-
előtt minden nap akadlt a menhely előtt pár 
talált gyermek, most ugy látszik, sztrájkol-
nak a törvénytelen anyák. S ha nincs ta-
lált gyermek, akkor minek a menhely? S 
akkor kinek elnökölök? Szörnyű. 

MINISZTER: Hja, ezt az én zseniális 
törvényem teszi! A többnejűség! Minek 
most már kitenni a törvénytelen produk-
tumot? A csábász könnyebben elveheti az 
elcsábított áldozatot. 

FELESÉG: Szóval ezen tanakodunk, mi-
kor egyszerre csak a szomszéd szobában 
valaki elkezdi verni a zongorát. S egy bor-
ízű, rekedt női hang trágár szövegű kup-
iét kezd énekelni. Az ön 3-as számú neje. 
Majd a föld alá sülyedtem előkelő barátaim 
előtt! S aztán még ez a nő szivarral a 
szájában végigmegy a szobámon ! Micso-
da neveletlenség! Micsoda némber! Követe-
lem hogy szigorúan utasítsa rendre azt a 
személyt, akit ön nem átall a feleségének 
nevezni. 

MINISZTER: Az nincs hatalmamban! 
FELESÉG: Ki az ur a háznál? ö vagy 

ön? 
MINISZTER: ö ! 
FELESÉG: És én? 
MINISZTER: Maga is ur a háznál. Én 

a legszigorúbb semlegesség álláspontján ma-
radok. Intézzék el egymás közt az ügyeiket. 

FELESÉG: Szóba se állok egy ilyen 
alantas perszónával. Egy ilyen céda terem-
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tést magához emelni feleségnek, egy ilyen 
feleség mellé, mint én! Én Vrslinszky gróf-
né, Slivánia legősibb családjának sarja, le-
sülyedek oda, hogy felesége leszek egy 
Pruicsnek.... Egy Pruicsnek... a neve ugy 
hangzik, mint egy prüsszentés... Ez már 
magábanvéve közönséges. Különben nem 
csoda, hogy ilyen Istentől elrugaszkodott 
némberekben találta meg női ideáljait. Ä 
zsák megtalálta foltját. Maga is alsóbbrendű 
ember, nemcsak származására, de modorára 
nézve is. A nejeivel majd elintézem a dol-
got, de önnel, mint hü feleség, teljesíteni 
fogom kötelességemet. Mindent el fogok kö-
vetni, hogy úriembert neveljek magából. 
Holnap az aesthetika egy tanárnője érke-
zik Párisból, aki leckéket fog adni önnek 
a jó modorról, a világfi viselkedéséből. 

MINISZTER: (kezd dühös lenni) Gu-
vernantot kapok! 

FELESÉG: Nagy szüksége van reá. Pél-
dául meg kell tanulnia enni. 

MINISZTER: (kényszerű nevetéssel) Nem 
tudok enni? Ezt megeszem! 

FELESÉG: Ä múltkor is, mikor a kollé-
gái itt voltak dinén, szörnyű volt nézni vala-
mennyiüket, hogy ettek, hogy tartották a 
kést, villát. 

MINISZTER: Ännyi tény, a miniszter-
elnök villával vakarta meg a fejét. Ugy 
meglepődtem, hogy a kés megállott a szá-
jamban. 

FELESÉG: Ä kés a szájában! Horrib-
le! Hiába angolosan szabott a zsakettje, 
ha a piodora balkáni. A kés a szájában! 
Pirultam a francia követ előtt. (A mi-
niszter szivart vesz elő, leharapja a vé-
gét, kiköpi) Ah! (sikoly) 

MINISZTER: Mi az? 
FELESÉG: Most meg köpdös! Fara-

gatlan tuskó ! 
MINISZTER: Hallja, amig szépen be-

szélek . . . de már kezdem unn i . . . ne ne-
veljen ! 

FELESÉG: Most meg kiabál! Nappal 
ordit, éjjel trombitál! 

MINISZTER: Trombitálok? 
FELESÉG: Horkol! A neveletlen pa-

raszt ! 
MINISZTER: Én, Slivánia Bismarkja, 

paraszt?! Most már torkig vagyok. Ha nem 
tetszik a modorom, menjen vissza ahonnan 
jött, viharos életű nő, aki a nyakamba varr-
ta magát, miután az egész müveit nyugat 
diplomáciai testületeit végig szolgálta, amig 
utilaput kötöttek a talpára. Messalina! 

FELESÉG: (hisztérikus roham) Ah! Ah! 
(pamlagra esik, sikolt, a vánkosokat tépi) 
Gyilkos ! Haramia ! Segitség ! Megvert ! Meg-
öl! Meghalok! Ah! Ah! 

MINISZTER: (haját tépt) Mi baja az 
Istenért? 

FELESÉG: Hozzám ne nyúljon, bandi-
ta! Ah! Ah! Megöl egy ember, aki kés-
sel vágja a rétest, aki, köpköd, aki villá-
val vakarja a fejét! És ez egy miniszter! 
Ah! Ah! Meghalok! Gyilkos! Segitség! (el). 

MINISZTER: (haját tépve) És nekem 
nem volt elég egy feleség! Nekem még há-
rom kellett ! A régi feleség után még három ! 
Négy feleség! Akit az Isten meg akar ver-
ni, annak elveszi az eszét! v 

7. JELENET. 
Miniszter, Titkár. 

MINISZTER: (orditva) Bobokov! Bobo-
kov! 

TITKÁR: (berohan) Parancs, kegyelmes 
urh 

MINISZTER: I z é . . . 
TITKÁR: Igenis, kegyelmes ur! 
MINISZTER: Hogyis mondjam? 
TITKÁR: Parancsára. . . 
MINISZTER: Nemdebár? 
TITKÁR: Kétségkívül, kegyelmes ur! 
MINISZTER: Szeret maga engem? 
TITKÁR: É n ? . . . Ah ! . . . Kész vagyok itt, 
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•ezen a helyen harakirit elkövetni magam 
ellen! 

MINISZTER: Mi az? 
TITKÁR: A japánok öngyilkossági mód-

ja. A hasukat vágják fel. 
MINISZTER: Ah! Igen hasikiri! Hát 

ez sok volna, drágám! Ah, ezt nem fogad-
nám el. Beérem kevesebbel! Nézze angya-
lom ! Itt van az a (gyönyörű Vrslinszky gróf-
né. Finom, kedves, jól nevelt nő. Szerény! 
Hát udvaroljon neki, hóditsa^el a grófnét... 

TITKÁR: A kegyelmes ur nejét! Isten 
őrizz ! 

MINISZTER: Tisztességes szándékkal, 
öregem! Aztán én elválok tőle, és maga el-
veszi. Akarja? 

TITKÁR: Kegyelmes uram gondoljon a 
13. §-ra. ! i 

MINISZTER: 13. §? 
TITKÁR: Minden nő helyett, akitől az 

ember elválik 3 más feleséget tartozik ven-
ni. 

MINISZTER: Igaza van! Csak menjen, 
nem haragszom ! Magának van esze ! 

TITKÁR: Harakirit, bitót, mindent, de 
ezt nem! (el.) 

8. JELENET. 
Miniszter, Feleség. 

FELESÉG: (Odakint, mint szakácsné) 
Fogja be a bagómagazinját, mer valahogy 
ugy tanálom végigsimogatni a méltóságos 
vánnyadt pofáját, hogy magam is megbá-
nom ! 

MINISZTER: (magában) A numero kettő! 
FELESÉG: (beront) Hogy a tüzes Is-

tennyila szaladjon végig rajta, hogy még 
írmagja se maradjon a beste fajtájának! No 
nézd mán a nyiszlett grófnéját! A hollók 
kokettáljanak a két kávészin szemeivel! En-
gem ugyan ne lökdössön mer ugy tanálom 
kupán felejteni, hogy még az öreganyjá-
nak is teszibe jtft a jajdefáj ! Azt a nyomorú-
ságos deszkamellü mindenit a nyavalyás mi-
voltának ! 

MINISZTER: Haragszol édes? 
FELESÉG: Neeeem! Tótágast állok a tu-

lipiros jókedvemben ! 
MINISZTER: Mi ütött hozzád? 

FELESÉG: Ez a te félvederes grófnéd 
ütött hozzám ! 

MINISZTER: Hozzád ütött? 
FELESÉG: Hát nem ütött épen, mert 

kiráztam volna a pendelyibül is! Epeg be 
akarok nézni hozzád, amint lohol kifelé, 
mint valami gőzmasina és félrelök! Hát en-
gem bizony ne lökdössön, aki ántija van, 
mer még a; papot is megemlegeti, aki nya-
kon öntötte a keresztvízzel! 

MINISZTER: Nyugodt lehetsz, máma 
már nem dugja be többé az orrát! 

FELESÉG: Végképen? És nem gyün 
vissza? 

MINISZTER: Nem! 
FELESÉG: Eszem a szentedet, ennek 

oszt örülök! (az ölébe ugrik) Mán nagyon 
a begyembe volt azzal a nenyuljhozzám pofá-
jával! Ugy járt-kelt, mintha üvegbül fab-
rikálták volna! Meg se látta az embert! 
Pedig hát én is a feleséged volnék, vagy 
mi a macska. A beste lelke, mindig iringált 
ellenem ! 

MINISZTER: Iringált? 
FELESÉG: Hát áskálódott! 
MINISZTER: Intrikált! 
FELESÉG: Az egy kutya! Múltkor is, 

hogy az a cécó volt idehaza, a másik két 
asszonyod ott ült és tette a seéipet a minisz-
tereknek az asztalnál én meg hordtam kö-
rül a t á l a t . . . Akkor is hallottam ezzel 
a halló fülemmel, mit mondott ez a te 
Virslis grófnéd valamelyik miniszternek ! 
Hogy hát te mésántikálszot kötöttél velem! 

MINISZTER: Mésallienceot! 
FELESÉG: Egy kutya! Én meg nem es-

tem a fejem lágyára, biz én megértettem 
az értelmit! Ugy-e, hogy nem igaz! Nem 
azért vettél el, hogy legyen, aki kotyvasszon 
odakint a beteg kis bendődnek? 

MINISZTER: Persze, hogy nem azért! 
FELESÉG: Mer én ugy szeretlek! A lel-

kem főzöm bele, ha neked főzök! Érzed? 
MINISZTER: Hogyne! 
FELESÉG: Miről érzed? 
MINISZTER: A vöröshagyma szagodról! 

(a feleség ránéz, haragosan kényszeredet-
ten nevet) 

FELESÉG: Hej! nagy kujon vagy te! 

M C I T Y PROGERIA 
É P f ^ Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye 

\ 
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Azér is bolondulok érted! Te hamis te! Te 
pernahajder ! (szeretettel arcul legyinti, de 
pofonnak is beillik.) 

MINISZTER: Angyalom! Angyalom! 
FELESÉG: Félek is, hogy nem illek 

hozzád! Túlontúl finom ember vagy. Oszt 
egyszerre majd azt gondolod, hogy nem pá-
szolok hozzád! Hogy elnéztelek azon a mi-
niszteri cécón, millen finomul, miilen fé-
nyesen eszel! Millen elegántosan nyalogat-
tad m|eg a késedet ! Minek a kés ! Az ember 
belenyúl a tálba a kezivel, oszt meg van! 
Minek a sok ceremónia? 

MINISZTER: (félre) Két világnézet! 
FELESÉG: (felugrik) Na most te ülj 

az ölembe, szentem! 
MINISZTER: Gyenge vagy te ahhoz, 

szentem ! 
FELESÉG: (leül, az ölébe rántja) így 

e ! Csak csücsülj szentem! 
MINISZTER: Csücsülök, szentem! 
FELESÉG: Eszem azt a krumpliorrodat. 

(Legyintés). 
MINISZTER: Huj, de szeretsz! 
FELESÉG: Hát te, galambom! 
MINISZTER: Huj, huj, galambom! (Föl-

áll). 
FELESÉG: No-no, hova? 
MINISZTER: Munkába! Dolgom van! 
FELESÉG: (visszarántja) Máma nem dol-

gozol. Kimenőt kérsz, rozmaringom! 
MINISZTER: Kérek, rozmaringom! 
FELESÉG: Aztán kimegyünk a vurstli-

ba! De nem gyalog! 
MINISZTER: Villanyoson! Majd lógunk! 
FELESÉG: (legyintés) De jó lesz! Oszt 

elmegyünk a cilkuszba, tneg a körhintára. 
MINISZTER: Hinta, pálinka. 
FELESÉG: A ringlispilra is felülünk! 
MINISZTER: A tevére! 
FELESÉG: Inkább a zsirápra! 
MINISZTER: Jó! Majd zsirápolunk! Huj ! 

Huj ! 

FELESÉG: (legyintés) De jó lesz! 
MINISZTER: Azután elmegyünk a pofo-

zógéphez! Ott első dijat nyersz! 
FELESÉG: Egy budlibicskát! 
MINISZTER: Azt! Aztán lekapatjuk ma-

gunkat a gyorsfényképésznél, igy ahogy 
most vagyunk. Az «Érdekes Újság» majd 
leközli. «Slivónia Bismarkja és kettes szá-
mú neje»! Szenzációs lesz! (dal). 

FELESÉG: Huj, de szeretlek (legyintés). 
MINISZTER: Kifáradsz lelkem, pedig 

még bizonyosan dolgod van a konyhán. 
FELESÉG: Igaz! Megegzecéroztatom a 

konyhalányt, mer még nem mosogatott el! 
MINISZTER: Cirógasd meg alaposan, 

mint engem ! 
FELESÉG: Eszem azt a drágalátos bor-

júfóka pofádat! (ezek alatt a miniszter az 
ajtóig tuszkolja, ott még két pofont kap. 
Feleség el.) 

MINISZTER: (magában) Nevelnek, taní-
tanak, rúgnak, pofoznak ! Én háromszoros bi-
valy, én ! (kivül nagy lárma, Vrslinszky gróf-
né és a szakácsné hangja, melyeket a fele-
ség mond.) 

SZAKACSNÉ: (hangja) No megy mán, 
maga hires? 

GRÓFNÉ: (hangja) Laisser moi paaser! 
SZAKACSNÉ: Nekem ugyan gajdolhat 

ángliusul, azzal nem állit a falnak. 
GRÓFNÉ: (sikollyal) Ah! Ah! Segitség! 

Meurtse! On m' assasine! 
SZAKACSNÉ: Masasér a hetvenhatodik 

öreganyja! Ehun-e. (pofonok, sikolyok, mi-
niszter a külső zajt groteszk játékkal ki-
séri, becsapja az ajtót, a zajnak vége.) 

MINISZTER: Megőrülök! Levegőt! Meg-
szököm tőlük egy időre ! . . . A kabátom csupa 
liszt! Hol a ruhakefém. Megint nincs a 
helyén, (többször csenget, senki sem jön 
ordit) Jean! Maruschka! Jean! (keresgél). 

(Folytatjuk) 

Mindenütt kapható T 
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HAICCÓ, MI lfJSÁG? 
A „TÜNDÉRLAKI LÁNYOK"-AT, Heltai 

Jenő nagysikerű vígjátékát játszották az el-
múlt héten a Budai Színkörben. Az előadás 
szenzációja Gách Lilla volt, aki vendégként 
az egyik Tündérlaki lányt, Tündérlaki Sárát 
adta. Igen nagy sikere volt. A pompás elő-
adás sikeréből részt kiván Füzes Anna, a 
budai társulat hősnője is. Épp oly sok tapsot 
kapott, mint Gách Lilla. 

RÁKOSI SZ1DI színésziskolája* szeptember 
9-én nyitja meg újra kapuit. E nagysikerű, 
28 év óta fennálló drámai és operett iskolá-
tól teljesen függetlenül Rákosi Szidi egy na-
gyobbszabásu filmiskolát is szervez, amely-
nek megnyitását október 1-ére tervezi. Érdek-
lődők mindkét iskolára levélben forduljanak 
Király-utca 73.1. 12. Rákosi Szidi igazgatóhoz. 

LEVELEZŐ LAP újdonságok a Szín-
házi Élet boltjában kaphatók. 

A CANTERVILLEI KÍSÉRTET. Genius könyv-
tár cimen uj sorozatos vállalat indult meg, 
amely a világirodalom gyöngyeit gyűjti össze 
ragyogó füzérré. Egy-egy kötet fél órára veszi 
igénybe az olvasót, de ez a félóra igazi gyö-
nyörűség. Az első ; füzet Wilde Oscarnak 
„A Canterville-i kisértet cimü elbeszélése 
most jelent meg Király György fordításában. 

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

TELE? H6-55 D I T R I C H S T E I N 

Harmatos rózsa 
nem oly szép mint az Ön arca, ha Keleti rózsa-
crémet és arcvizet használ. Ara 30 és 20 korona 
APOSTOL DROGÉRIA VIII., Népszinház-utca 16. 
TÖRÖK GYÓGYTÁR, VI., Király-utca 12. szám 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Érdeklődő. Besnyőn tartózkodik. — Kí-

váncsi bakfis. 1. 23. 2. Az utóbbi 3. Tes-
sék? — Sz I. 1. A Margitszigeten is. 2. 
Nem. 3, Kabarészámot adott elő. 4. Volt. 5. 
Ha aktuális lesz : megírjuk. — A. György. 
Ha tehetséges növendéknek fog bizonyulni, 
akkor tagdíjmentességre számithat. — R. Gi-
zella. 1. Sas-u. 18. 2. Koronaherceg-u. 3. 
3. Rákospalota. — Carmencita. Nem kö-
zölhető. — Amerika. 1. Baross-tér 20. 2. 
Címe : Royal-Orfeum. 3. Berkovitsnénál. — 
Pokoî. 1. Pataki Ferenc szinész. 2. A kér-
dezett művésznő Debrecenben született 1895. 
julius 27-én. 3. Magánügy. 4. Nem értesített 
bennünket. 5. Október végéig. — Imitáció. 
1. Jobb, ha szinésziskolát látogat, mert ezál-
tal legalább gyakorlatot szerez. 2. A színi-
akadémia. 3. Igen. — Aranykakas. 1. 1894-
ben. 2. 7 év óta. 3. Kassán. 4. Nős. 5. Cime: 
Vígszínház. — Opera. 1. 10 évvel ezelőtt. 
2. 9-ik évfolyamot szerkesztjük ez idő szerint. 
3. A fényképész megmondja. — Budai. 1. 
Októberben. 2. Igen. 3. Kassára. 4. Nem. — 
Színpadi kezdő. 1. Csengery-u. 28. 2. Ru-
dolf-tér 5. 3. Szeptember közepén. 4. Havi 
100 K-tól feljebb. 5. Középiskolai és erkölcsi-
bizonyítvány, szülői beleegyezés. — H. Ilus, 
Kecskemét. A Színházi Élet-ben készség-
gel válaszolunk 5 színházi tárgyú kérdésre 
azon olvasóinknak is akik csak hetenként 
veszik meg lapunkat. — V. Ödön. Olvasó-

un IC7ÁI RUilT v é 8 l e g eltávolít B A C H M A N C I 
ni l M i l I 11 fi LI I kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
l i n J U L n L n n n i s z é p 9 é g h i b â k kezelése, szeplöeltávo-
litás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII , , A l m â s s y - u . 3. 

Férjhez akar menni ? Akar nősülni ? 
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel. 
D A V I D O V I C S , E r z s é b e t - k ö r u t 17. (Cégjelzéstelen) 

P Z ï T s ï S Z É P S É G Á P O L Á S 
Hajszálak végleges eltávolítása, szemölcsök, ráncok 
és az összes szépséghibák kezHése. Kozmetikai sie re k 
Kaphatók. H e g e d ű s I l o n a kozmetikai intézete 

Budapest, IX., Rádai u. 53., 11/3. 

Alapíttatott : 1890. évben. FELEKY KÁROLY 
színházi vál lalatai 

Palace Theatre Building, New-york 

Kábeleim: FELEKY Newyork FELEKY KÁROLY 
színházi vál lalatai 

Palace Theatre Building, New-york 
1 

Magyar, színmüveket, opere t teke t szlnrehoz, drámai és zenei kitűnő-
ségeket Amer ikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. 
Megszerzi amer ika i d a r a b o k e lőadási Jogát Magyarország terü letére . 
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próba azon színpadi próba, a melyen a szí-
nészek a szerepből olvassák föl az egész 
színdarabot. Ekkor még nem ismerik a színé-
szek a szerepeiket, de azért ezen a próbán 
már a más szerepével is tisztába jönnek. A 
fővárosban ujabban az a szokás, hogy ha 
eredeti darabot próbálnak, azt a szerző maga 
olvassa föl. Legyakrabban azonban maguk a 
színészek olvassák föl a darabot; ilvenkor a 
színészek figyelnek a szövegre és a benne 
előforduló tollhibákat, germanizmust és egyéb 
bántó részt kijavítják. — I rma Tessék sze-
mélyesen jelentkezni a művész urnái, ha 
majd hirdetni fogja a beiratkozás idejét. — 
Ilonka. 1. Egyelőre nem szerződött el. 2. 
Elvált polgár ember. 3. Nem. 4. Tavaly volt. 
5. 25. — Vörös autó. 1. 19. 2. A Szinész-
egyesületi iskolát végezte. 3. Naiva. 4. Ha-
jadon. 5. Nem. — Két kis kíváncsi. Leány-
falun nyaral. — fl. B. Versekkel egyelőre el 
vagyunk látva. — Kis műkedvelő. 1. A 
Népszínházban adták. 2. Csak a szövegkönyv 
kapható a Színházi Élet boltjában. — Kí-
váncsi Marók i. 1. 25 éves. 2. 7 év óta. 3, 
Kassán. 4. Nős. 5. Drámában. — Hü olvasó 
20. 1. Nincs. 2. Nem kell. 3. Nős. — Lilla. 
1. Igen. 2. 30. 3. Nőtlen. — Kárpáti Böske. 
Szeptemberben lehet beiratkozni. A tandíj 
nem egvforma. 100 K-tól feljebb. — Sz. Teri 
előfizető. 1. 2 év alatt. 2. 16-ik évtől. 3. 
100 K-tól feljebb havonként. 4. Moziiskolá-
ban. — L. Ada. 1. Rökk Szilárd-u. 12. 2. 
Címe : Vígszínház. 3. Gödöllőre. 4. Astranál. 
— Aranyember . 1. Már megírtuk. 2. Adler 
Aranka. — Érdeklődő 28 A színtársulattól 
nyert felvilágosítás eléggé akceptálható. — 
W. Mik'ós. Csak magánnövendékeket fogad 
föl. — N. í rén. 1. Márkus László. 2. Mészá-
ros Iván. 3. Nincs ott. 4. Nem. — Edith 1. 
a Modern Színpadon adták. 2. Medgyaszay 

Hölgyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
Szántóné, VI . , Horn Ede-utca 12. sz. 

Vilma, Varsa Gyula. 3. 1916—45-ik szám. 
Ára 5 K. — D. Judith Andrássy-uti Szinház. 
— Zozó álma. Csak magánnövendékeket* 
vesz fel. — D. Zizi. Az „Orfeusz a pokol-
ban" c. operettet először 1862. március 16-án 
játszották Kassán, Latabár Endre társulaténál. 
A Népszínházban 1882. május 12-én volt a 
bemutatója, ezzel a szereposztással : Jupiter 
—Solymosi, Juno—Pártényiné, Diana—Hervei 
H., Vénus—Berkyné, Minerva—Vidorné, Flóra 
—Réti Laura, .; Ámor—Komáromi Mariska, 
Aristeus Pluto—Vidor Pál, Orfeusz—Kápolnai, 
Euridyke—Pálmay lika, Közvélemény—Csa-
tay Zsófi, Styx Jankó—Kassai Vidor, Mars— 
Szabó. Mercur—Újvári. Az Operaházban 
(mint dalmű) 1904. jan. 30-án kerütt szinre. 
Orfeusz—Scomparini Mária, Euridyke—Ka-
czér Margit, Erósz—Szoyer Ilona volt. — T. 
Ferenc. Bármely szinház megyfelel. — 
Szentlőrinci olvasó. Nagykanizsán született. 
— D László, Veszprém. A kérdéses cim : 
VIII ; Baross-tér 9. A kérvényhez az illető 
igazgató nyilatkozatát kell mellékelni. — F. 
Sándor . Mindketten nyaralnak. — R. Endre. 
A „Táblás ház" kifejezés azt jelenti a 
színházi világban, hogy az illető elő-
adás összes jegyei elfogytak, aminek a pub-
likálására a pénztáros egy nagy kartontáblát 
aggat ki a szinház ajtaja elé, melynek ez a 
szövege : „A mai esti előadásra már minden 
jegy elkelt". Ennek a táblának a megjele-
nése jelzi, hogy arra az estére zsúfolt közön-
ség előtt, más szóval : táblás ház előtt fog 
játszani a színész. Régebben is ismerték a 
„Táblás ház" fogalmát a színészek, különö-
sen Budán, midőn Molnár György előadatta 
az „Ördög pilulái"-t, meg „Bem hadjáratá"-t. 
Ujabban az operett hódítása korában, a „Táb-
lás ház" úgyszólván mindennapi jelenség. 
Az eddigi megállapítás szerint a magyar szi-

KERTMOZI 
(Városligeti fasor és 
Aréna-ut sarkán) Hetenként uj műsor! 

H A U L I K - T I T T L B A C H U T Ó D A 
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nészet történetében a fővárosban a „János 
vitéz" c. operett érte el a legtöbb táblás házat. 
— K. Ede. „Úttörő színész" azon színész neve, 
aki — mint a szó maga is jelzi — a színé-
szet kezdő munkájában utat tört, részt vett, 
a színészetet megkedveltette oly helyeken, 
ahol az még ismeretlen fogalom volt. Általá-
ban oly színészekre alkalmazhatjuk az „út-
törő" epithetont, akik 1790-től 1860-ig mű-
ködtek. Ugyanis ez idő közé esik a magyar 
színészek kulturális munkája, azon tul mér 
meg volt törve az ut, járhatóvá tették a küz-
dők, a dicső elődök. Áz úttörő színészeknek 
sanyarú viszonyokkal kellett megküzdeni. 
Még ma is nyomorúság a legtöbb színész-
nek élete a vidéken (ezért mondják e pá-
lyára, hogy „cifra nyomorúság") hát még 
mennyivel nagyobb nyomorúság volt hetven-
nyolcvan évvel ezelőtt ! Hogy milyen volt a 
tipikus szinészpálya kezdete, ezt a legnagyobb 
magyar színművészek egyike, Egressy Gábor 
így írja le : „Az én koromban a kezdő a 
pályát szükségkép a színlapok írásával kez-
dette ; szükségből szét is kellett a lapokat 
hordania ; közreműködni a szinpadépités kö-
rül ; festéket tört a díszítőnek, segített ennek 
a díszleteket festeni s felállítani ; a lámpákat 
öntötte s gyújtogatta ; bútorozta a színpadot, 
mint színházi szolga ; majd irta a szerepe-
ket és másolta a darabokat; működött mint 
szereplő-szinész, táncos, kardalos és magén-
énekes ; egypár darab jelmezét át- meg áta-
lakította százféleképpen, mert ugyanazon öl-
tönyből kellett kitelni a magyar fényes dol-
mánynak és a német lovagöltönynek, külön-
böző részletekkel, mert kiki maga tartozott 
ellátni magát az előadás minden kellékeivel. 
A technikai térről a szellemire lépve át : itt 
a súgói foglalkozás volt az ábécé ; és a mű-
vészi önképzés alapját e foglalkozás valóban 
meg is vetette." így kezdték hajdanában az 
úttörő színészek pályafutásukat. 

Sxinl>áxi Képrefivény 
Megfejtési határidő 1920 augusztus 5. 

A megfejtést lapunk 1920 évi 34. számában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : Egy színdarab 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1920. 30. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése „Táblás ház." 
Helyesen fejtették meg 720-an. 
Az első dijat Weszeíy Kálmán (Budapest, 

Liliom-utca 56), a második dijat Kolozsváry 
Bözsike (Miskolc, Gubás-utca 6), a harma-
dik dijat Standhaft József (Miskolc, Régi 
pósta-utca 17) nyerték meg. 

Kiadja a .Színházi Élet" r . - t 

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

A LEGJOBB PESTI KONYHA 

NAPONTA RADICS ZENEKARA JÁTSZIK 
TULAJDONOS : M Á R K U S 

Szakorvosi 
VII. Dohány-utca 39. 

rende lő 
intézet. 

Rendel: 11-1 és 4 - 7 óráig. 

a p é n z é t , 
hogy e ladj j ócska hanglemezeit 

potom áron 

Uj cserealkalom 
3 régi vagy törött hanglemezért tet-s3és syerlní választhat egy jó kar-
ban levő legsikerültebb felvételű 

hanglemezt 

Hangszeroitßon 
FeKete Mihálynál 

Budapest, VIII., Jóxsei-körut 9 . 
legújabb felvételű lemezek nagy raktára 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13-31. 






