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A tavasz a komoly színjátszás 
alkonya : ezt tartották valamikor a 
színházak tájékán, melynek munkásai 
a legelső nyári napon, hosszú időre 
ráteritették a ponyvát a nézőtér szék-
soraira. Junius közepe után a pesti 
kőszinházak álomba merültek. Csak 
a portás pipázott ingujjban a hátulsó 
kiskapu előtt s a tűzoltó járta végig 
tolvaj lámpájával a sötét színpadot, 
melynek zugaiban a zordon tragédiák 
és csintalan komédiák árnyékai szuny-
nyadtak. 

Sokáig az volt a közhit Pesten, 
hogy nyáron nemcsak a temperatura 
változik meg, hanem a művészi izlés 
is, s ugyanazok az emberek, akik 
januárban kényes kritikai készültség-
gel foglalták el helyüket a támlás-
széken, julius elején, mikor a budai 
korcsmák aktuálisokká kezdtek lenni, 
mellényükkel együtt logikájukat, pol-
gári eszüket és európai igényeiket is 
levetik. Nyáron sem kályhára, sem 
színvonalra nincs szükség, — mond-
ták a szalmaözvegyek és a színházi 
emberek, akik az évszakhoz költő 
primőrjét, az őrültség határain libegő 
bohózatot végignézték. 

Budapest volt az egyetlen kultur-
város, ahol nyáron minden kőszinház-

beli művészet szünetelt : Londonban, 
Párisban, Bécsben a legelőkelőbb 
színházak is nyitva tartották kapuikat 
a nyári évad ala't, s ha nem is egy-
szerre, de félváltva épp oly művészi 
előadásokkal gyönyörködtették kö-
zönségüket, akár a leghidegebb téli 
estén. Az angol fővárosban zajos 
operett-bemutatót láttam augusztus 
közepén, a párisi nagy operába pedig, 
ahol nyár derekán Wagnert énekel-
ték, csak a hotelportás jóvoltából 
tudtam jegyet kapni a juliusi kániku-
lában. Pesten ilyentájt csak a ligeti 
szinház kultiválta a kitűnő Mátyás 
mester paródiáit és az öreg Krecsányi 
meg ambiciózus utódai elevenitették 
föl azokat az operetteket, melyekhez 
fiatalságunk legszebb emlékei fűződ-
tek. A 'kőszinházak müvésznépsége 
szerteszéledt a hazában és külföldön, 
s a téli kritikust, aki fekete máját 
gyógyíttatta a karlsbadi forrásoknál 
vagy szőrös szivét borotváltatta va-
lahol az Adria partján, a nyári kriti-
kussá előlépett ifjú sporthirlapiró vál-
totta föl, aki nem a dramaturgia sza-
bályai, hanem a segédszinésznő 
bokájának karcsúsága szerint Ítélte 
meg a szinrekerülő művészi alkotást. 

Azt hiszem, Beöthy László fedezte 
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föl, hogy nyáron is akad közönség 
a jó darabhoz, s ő volt az a merész 
reformer, aki egy huszáros lendülettel 
végképp eltörölte a kéthónapos szü-
netet. Neki, mint annyi minden, ez is 
sikerült, s a pesti közönség pár év 
óta ámulva konstatálja, hogy a telt 
kőszinház és a kasszasiker nem elvá-
laszthatatlan a hófuvásos téli estéktől. 
Mellény nélkül, egyszerű övvel, fehér 
vászonruhában, sőt strandcipőben 
is épp ugy lehet élvezni a jó darabot, 
mint frakkban és szmokingban s a 
legkiválóbb szerzőre se dehonnesz-
táló, ha bundák, boák és sár-
cipők helyett sétapálcák és szalma-
kalapok sorakoznak egymás mellé a 
színház ruhatárában. 

Az idén, ugy hallom, megint nyitva 
marad néhány nagy szinház, sőt uj, 
művészi vállalkozások is alakulnak, 
melyek egy hajszálnyit sem akarnak 
engedni a téli színvonalból. A szer-
ződtetések, vendégszereplési tervek, 
rendezői munkák épp oly serényen 
folynak máris, mintha az őszi szezon 
küszöbén állanánk s nem egy elő-
kelő szerző dolgozik éjszakánkint 
Íróasztalánál, csakhogy a nyári évad 
müvészprogrammjába beleilleszked-
jék. Zajos és szép színházi élet ígér-
kezik az idei nyárra, s ennek, a mos-
tani időkben, sokkal nagyobb a jelen-
tősége, mint ahogy a s^&rakozni-
vágyók ezrei hiszik. A jó szinház, 
mely az emberek életszükségletévé 
lett, fokmérője az igazi kulturának, s 
Budapestnek sohasem volt nagyobb 
szüksége rá, hogy kulturfölényét de-
monstrálja, mint most, mikor a hal-
zsirszagu Balkán sáros csizmáival 
ezredéves városainkba bevonult. Az 
idegen előtt, aki ámuló szemmel fe-
dezi föl országunk arcán a müveit 

nyugat vonásait, aki tudományos kul-
turát, virágzó életet talál a félreismert 
városban, melyet tudatlanságában a 
martalóc népek műveletlen sárfész-
kével téveszte t össze, a színházak-
nak, az emberi szellem gazdag kert-
jének is meg kell nyitniok kapuikat. 
A művészi folytonosságban nem lehet 
szünet, s azok előtt, akik elárvult 
fővárosunkat most kötelességből vagy 
mulatságból fölkeresik, fagyos télen 
és perzselő nyáron egyképp bizonyí-
tanunk kell, hogy csak földrajzilag 
vagyunk szomszédok a kalandorok-
kal és kecsketolvajokkal, akiknek 
kapuinál a müveit Európa végző-
dik s lelkileg, izlésileg a nagy nyu-
gati közösséghez tartozunk, mely fö-
lött minden szélességi fok alatt ugyan-
annak a kulturának napja ragyog. 
Nem lehet ezt most elég hangosan 
beleharsogni a világ köztudatába. 
Minden könyv, melyben az iró a lel-
két kitárja, minden szó, melyet az 
államférfi és politikus kiejt, minden 
színházi előadás, melyből a magyar 
elme és magyar ízlés felsősége sugár-
zik, ezt a magasrendű célt szolgálja. 
A könyvesboltok kirakata és a hir-
detőoszlopok szinlapgyüjteménye a 
legszebb és a legmegyőzőbb kultur-
dokumentum. A magyar iró és a 
magyar szinész, a magyar léleknek 
ez a két tüzes harcosa, nem enged-
heti meg magának e sorsdöntő idők-
ben azt a fényűzést, hogy fegyvereit 
pihentesse. 

MfÉRT ? 
Megmondom miér ' 
Nincs p r e m i é r ? 
Uj d a r a b o t a z é r t r e m a d n a k , 
Mert mindenüt t c s a k 
Jub i l eumok v a n n a k . 

(BUFTI) 
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Az „Ezüstsiá 'y" uj Ill ik felvonásának di=zlete 

Emlékezetes, szép este volt, amikor először 
hangzott fel a Városi Színházban Buttykny 
Ákos nyitánya, az Ezüstsirály bevezető ze-
néje ; először mulatott a közönség Földes 
Imre érdekes és vidám szövegén ; és tapsolt 
az operett főszereplőinek, Kosdry Emmynek, 
Király Ernőnek és Sz iklay Józsefnek. A pre-
mier estnek nagyszerűségén is túltett most a 
második premiere , amikor egy nagy külföldi 
siker után ismét visszakaptuk az operettet és 
két vezető szereplőjét, sőt kaptunk egy uj 
harmadik felvonást is, és egy uj színészt, 
akinek jelentős sikert hozott az uj Ezüstsi-
rály. Mály Gerő ez az uj színész, a régi 
nagyszerű Mály, akinek minden szavát nyílt-
téri taps fogadta a reprizen. 

Az Ezüstsirály második premierje tökéle-
tes, színházi szenzáció volt. A rról szóló hírek-
kel együtt tudták meg az emberek, hogy Ko-
sáry Emmyt már Berlinbe szerződtették 
ugyancsak Xénia nagyhercegnő szerepének 

kreálására. És mintha csak attól félne a kö-
zönség, hogy lekésik, ugy ostromolja a Vá-
rosi Színház pénztárát, hogv mielőbb kap-
hasson jegyet. Akik már látták az első for-
májában az operettet, természetesen meg 
akarják ismerni az uj harmadik felvonást is, 
és akik még nem látták, annál inkább akar-
ják pótolni ezt a mulasztást. 

A Faludi-rezsiim legnagyobb opsrettsikíre 
így került ismét a közönség elé. A szezon 
egyik legnagyobb sikere lett ismét az Ezüst-
sirály. Egészen biztos, hogy az Ezüstsirályt 
évtizedek multán is épugy fogják emlegetni, 
mint az operett aranykorának egy-egy kima-
gasló müvét. Amint a régibb nemzedék tag-
jai most fellángolva beszélnek a Nebánts-
virág, a Míkádói a Lili estéiről, a Blaháné, 
Hegyi Aranka, Pálmay Ilka, Küry Klára dia-
dalairól, ugy fogják emlegetni Kosáry Emmy-
nek Xéniáját, amely kétségkívül magasan ki-
emelkedik a szokvány operettalakifások so-

fRílck.'li felvétele) 
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I 

jóból. Valami különösen nemes, megragadó 
vonása van ennek a szerepnek. Magában a 
librettóban is megvan már ennek kivételes-
ségnek a magva, dehát Buttykay Ákos zenéje 
még fokozza ezt az előkelőséget, amely a 
legszebb módon érvényesül, anélkül, hogy 
rovására menne annak a derűs és mulattató 
elemnek, amely mégis csak éltető ereje egy 
igazi operettnek- A káprázatos öltözékeket 
sem lehet megemlítés nélkül hagyni. Kosáry 
uj toillettjei oly káprázatosak, hogy azokról 
csak elragadtatással lehet beszélni. Bizony 
sok pénzbe kerül ez a rengeteg toillette, ami 
nagyon prózai mozanat, debát ez is kell a 
sikerhez, és elvégre Kosáry Emmynek olyan 
a szerződése, hogy megbírja ezt a költséget. 

Király Ernő szerepe erősen megnőtt a 
harmadik felvonásban. A bécsiek kedvéért 
beillesztették a híres mulató jelenetét. A bé-
csieknek is magyarul énekelt, és képzelhető 
honfitársaink lelkesedése, amikor végre ma-
gyar szót, magyar nótát hallhatlak a Carl 
Színházban. De Bftdapesten is örömest fo-
gadjuk operett keretében is, ha felcsendül 
egy mélabús, majd meg egy pattogó ritmusu 
magyar nóta Hiszen a népszínmű elzüllése 
folytén úgyis oly ritkán jutunk hozzá. Az 

Király Ernő, Kosáry Emmv 
Városi Színház: „Ezüstsirály" (Angelo fot.i 

Király Ernő, Tisza Karola 
Városi Szinház : „ Ezüstsirály " 

(Angelo fotografia) 

meg aztán különösen kedves, amikor a ki-
nai mandarin is meg akar tanulni magyaro-
san mulatni. Itt szépqn belekapcsolódik 
Sziklay József is a harmadik felvonásba. A z 
operettnek ez a figurája talán legjobban si-
került Földes Imrének. Valami egészséges 
operettihlet szállta meg, amikor megcsinálta. 
De az is bizonyos, hogy ugyancsak keresnie 
kellene széles e világon színészt, aki oly hí-
ven és kacagtatóan tudja tolmácsolni a szerző 
intencióit,-mint Sziklay József. Erős segítsége 
ebben Tisza Karola, a kecses és jóhangu 
szubrett.; 

Mály Gerőről már megemlékeztünk. Bizo-
nyára fogunk még vele találkozni hosszabb 
lélegzetű szerepben is. Annyi bizonyos, ha 
valaha, ezúttal szabad élnünk a „kabinet-
alakitás" kifejezéssel, amikor az ő ábrázolá-
sát dicsérjük. 

Sik Rezső nagyon jól ' játszik drámában is, 
és igazi nagyúri allűrökkel tudja személyesí-
teni a férjet, akinek át kell engednie a he-
lyét a vetélytársának. 
,1 [Ferenczi Frigyes rendezése most is a hely-
zet magaslatán volt. 
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Kosáry, Király, Builykay 
és Földes 
nyilatkoznak az 
EzUsísirály uj harmadik felvonáséiról 

Megkérdeztük az Ezüstsirály két 
főszereplőjét é s a szerzőket: mi a 
vé l eményük az uj harmadik felvo-
násró l? Itt adjuk a nyilatkozatokat: 

Kosáry Emmy: 
Nékem azért kedves az uj Ezüst 

sirály — még kedvesebb, mint a régi 
volt, — mert az uj harmadik felvo-
násban sziv van. Fel is frissíti a já-
tékot az uj miljő s az, hogy magyar 
földön végződik Xénia szerelmi re-
génye, különösen meghódítja a nézőt. 
Engem már meghódított. . . Emlék-
szem, Földes Imre sehogysem akart 
harmadik felvonást irni. Még a buda-
pesti első premiér előtt — most már 
így kell számozgatnom a bemutató-
kat — azt az ötletet vetette fel, hogy 
egyáltalában ne is játszunk harma-
dik felvonást, hanem a második fel-
vonás végén a zenekar játsszon to-
vább, elsötétített nézőtér mellett, a 
finálé befejeztével pedig lépjen ki 
a rendező és finoman, poentírozot-
tan csak ennyit szóljon : 

— És egymáséi lettek... 
— Az ötlet friss, kedves, szinte 

amerikaias volt, de nyomban figyel-
meztettem Földes Imrét arra, hogy 
a közönség számára csak a premiér 
lenne meglepetés, a későbbi előadá-
sokon elvész az ötlet minden finom-
sága. Valahogy mégis belenyugodott 
hogy meg kell írnia a harmadik fel-
vonást. Jó volt, de az uj harmadik 
felvonásban annyi az érzés, annyi a 
melegség és szerelem, hogy ©z uj 
harmadik felvonás sikere felér egy 
uj bemutató előadás taDsaival... Kosáry Emmy (Angelo fotograiia) 
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Király Ernő: 
— Még a premier napján is ugy volt Bécs-

ben, hogy németül énekelek. Német szó, 
magyar mulató jeíenelben ? Nem ! Azt hi-
szem, Rollét, a kitűnő bécsi rendezőt lep-
hette meg lepjobban s utána jómagamat, 
amit ott a premier estéjén cselekedtem. Ahogy 
a nótám magyaros f-itamai felcsendültek, le-
hunytam a szemein, gondoltam egyet- és 
magyarul énekeltem. A publikum is megle-
pődött, másodpercnyi csönd támadt a néző-
téren... egyszerre felzúgott a tap i — nyertem ! 
De ebből a nyereségből igen sok jutott a 
magyar művészetnek s ettől az estétől kezdve 
mindennap magyar muzsika, magyar szo 
csengett a Carltheaterben. Ilyen emlékek után 
hogyne szeretném az uj F.züstsirályt ? Meg 
kell vallanom, hogy az Ezüstsirály bécsi elő-

Sziklai József 
Városi Sz ínház : „Ezüstsirátv" 

(Angelo fotográfiái 

Kosáry Emmy 
Városi Szinház : „Ezüstsirály" 

(Angelo fotográfiái 

adásai után komolyan tartottam attól, hogy 
pesti bemutatón önkénytelenül németül szó-
lalok meg. A főpróbán kétszer is Johannak 
tituláltam az öreg Jánost — Mély Gerőt. 

A harmadik felvonásban persze nem fe-
nyegetett már ez a veszedelem, hiszen ma-
gyar ennek a felvonásnak minden ize. Mű-
vészi pályámnak legszebb emlékei fűződnek 
az Ezüstsirályhoz, a régihez is, az újhoz is. 

Buttykay Ákos: 
— Az ilyesmit kö nny ebb megcsinálni , 

mint beszélni róla . . . S z é p feladat volt 
az uj harmadik fe lvonás, mert magyar 
a levegője, magyar a lelke . . . Az i lyen 
szövegre gyönyörűség muzsikát irni . . . 
itt a gróf mulató-nótája, ha l lgassa csak : 

„Az én rózsám gőgös, büszke, 
Haj, d e "rátarti. 
Ha e lmenek házuk előtt, 
Äl ig pislant ki. 
Ha kipislant, nem rám pislant, 
Csak az eget nézi . . . 



Király Ernő, Kosáry Emmy 
Városi Sz inház : „Ezüstsirály" (Angelo fotografia) 
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Pedig én még az eget is 
Haj, lehoznám néki." 

Buttykay leült a zongorához, eljátszotta 
az édesbús magyar nótát . . Ez volt a 
felelete. 

Földes Imre : 
— Az uj Ezüstsirály történetét maholnap 

jobban ismeri a pesti közönség, mint én ma-
gam. A bécsi sikerről azonban szívesen be-
szélek, mert csak utolsó sorban az én si-
kerem, mindenekfölött a magyarság, a ma-
gyar muzsika a magyar kultura sikere . . . 
Pedig eredetileg nem is akartam három 
felvonást írni. Merő sablon, a harmadik fel-
vonás sem az Írónak, sem a főszereplőknek 
nem adhat kellő teret, a komponista pedig 
hiába építi fel a legszebb művészi finálét, a 
zenei finomságok elvesznek. Ennek az ide-
ges kornak a közönsége türelmetlen, elég 
annak két jó felvonás • . . nos, azt gondol-
tam, de aztán mégis csak megírtam a har-
madik felvonást, a régi iskola szerint. Igaz, 
hogy soha nem tetszett nekei j , a bemutató-
előadáson kívül egyetlen-egyszer se néztem 
meg. Minor aztán Bécsbe készültünk az 
Ezüstsirállva!. szíves örömest írtam uj har-

madik felvonást s az is természetes, hogy 
magyar földön játszattam. Arra kellett gon-
dolnom, hogy az ^Ezüslsirály magyar operett, 
magyar gróf játszik benne, nem vihetjük te-
liét külföldre magyar muzsika, magyar za-
mat nélkül. Buftvkay Ákos szép kurucos nó-
láí is magyar levegő után sóhajtoztak ma-
gyar lett tehát az uj harmadik felvonás. 

(K—y) 
L 

A BONBONIER NEM HÄLT MEG, 
CSAK ALUSZIK... Pest egyik kedves és 
intim szórakozóhelye, a Bonbonier kabaré, a 
vasárnapi nappal beszüntette előadásait. A 
társulat egy része, átszerződött a Royal-
Orfeumhoz, más része másut kapott szer-
ződést. Senki sern maradt angazsman nél-
kül. Amikor most elparentáljuk a Bonbo-
niert, meg kell irni róla, hogy mindig ní-
vós volt, kedves, ötletes és eredeti, épp 
ugy, mint művészeti vezetője Köváry Gyula. 
Az egykori Sörkabaré irodalmi értékű 
kabarévá fejlődött rövid idő alatt. Megkér-
deztük Kovács Jenő dr.rt, a Royal Orfeum 
vezérigazgatóját: miért szűnt meg a Bon-
bonier? Ezt a választ kaptuk: 

— A Bonbonier new. halt mes, csak 
aluszik. 

Kosáry Emmy, Király Ernő 
Városi Szinház : „Ezüstsirály" 

(Angelo fotografia. 

Tisza Karola 
Városi Szinház : „Ezüstsirály" 

(Ange!o fotografia) 
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A Budapesti Cim »és Lakjegyzék 1916-os alább nyolc ember nem tudta megmon-
évfolyaménak Jkettöezernégyszáznyolcvanki- dani. Még a rendőr se. A kártyavetőnő 
lencedikíoldalán felülről a harn^nckilence" kitalálta, Hogy a hetvenötös villamos 
dik név : budai végállomásáig kell menni, ott befor-

Varga László időjós, I. Táltos-utca 4 d u , n i a z Alkotás-utcába onnan le a Már-vánv-utcán és végig a Győri-uton a déli-
Ez a Varga László azo-

nos azzal a hires időjós-
sal, akit Szirius néven 
ismer a nagyérdemű gaz-
daközönség. Régen hallot-
tam Sziriusz mesterről, 
hogy nemcsak a szél, hó, 
jég, eső, szivárvány és 
felhők beszédjét érti, de 
előre megmondja a leg-
különbözőbb eseménye-
ket, megjósolja fiatal leá-
nyoknak, mikor mennek 
férjhez, megfejti a leg-
rejtélyesebb álmokat, sőt 
még a tolvajokat is meg-
találja. Gondoltam : ha 
ennyi mindenhez ért Szi-
riusz mester, bizonyára a 
színházhoz ia érteni fog, 
hiszen sokszor itt történ-
nek a legrelytélyesebb 
esetek, amelyeket senki 
sem tud megfejteni. Meg 
azután hallatlanul érde-
kelnek a színház meg a 
színészek jövendő sorsa. 
Ezekbe belelátni nem 
meg vetendő élvezet. 

Mindenekelőtt elmentem 
egy kártyavető asszony-
hoz a Kender-utcába, 
hogy megkérdezzem tőle, 
merre találom meg a 
Táltos-utcát.? Mert leg- SZIRIUSZ (Papp felv.) 



10 SZÍNHÁZI VÊLET 

vasúti hid mellett, aztán a Hideg-utcán át a 
Vörös Kereszt-kórház irányéban — egy üres 
teleknél balra fordulni, ettől kétszáz lépéssel 
a sinek mentén, végül a Pukkelmayer pék-
nél lekanyarodni a temetövei átellenben — 
akkor rögtön ott a Táltos-utca. Rövid két és 
fél órát gyalogoltam, amig végül megtaláltam 
a Táltos-utca négyet. A kapu alatt kerestem 
a lakók névsorában Varga László nevét, de 
nem találtam. A házmesterné felvilágosított, 
hogy Varga ur már két éve elhurcolkodott 
a Nap-utca 24 számba. Ismét egy órai ka-
landos gyaloglás után leértem a Nap-utcába. 
Azt hittem, hogy megüt a guta, amikor itt is 
a házmesternétől tudtam meg, hogy az idő-
jós ur tavaly elhurcolkodott a Táltos-utca 
7—9 számú házba. Kimerülten nekiindultam 
ismét a hosszú útnak, fél ötre végre ott áll-
tam a második emeleti ajtó előtt, amelyen 
kis tábla állott ezzel a felirással : 

Varga László időjós 

Remegett a kezem, amikor bekopogtam. 
Egy fiatal nö nyitott ajtót és tudomásomra 
adta. hogy Varga ur nincs idehaza, csak 
holnap délután lehet vele beszélni. Mit volt 

Kosáry Emmy 
Városi Szinház : „Ezüstsiraly" 

(Angelo toto^rafia) 

mit tennem, visszakutyagoHam Pestre. Má&-
nap fotográfussal felfegyverkezve pont két 
órakor megjelentem Sziriusz mesternél. 

Bevallom, elfogódott voltam, amikor szem-
től szembe állottam a nagytudományu férfiú-
val. Szük Ferenc Józáef kabát, fekete nad-
rág és fekete csokor nyakkendő volt rajta, 
ezenkívül sürü szemöldököt, őszes fekete 
haja t és alacsony sovány termetet viselt. A 
hosszú, alkovos szobában régi bútorok szol-
gáltatják a stílusos keretet az exakt tudomá-
nyok nagymesterének munkájához. Azt hit-
tem, hogy csillagászati berendezéseket, táv-
csöveket és horoszkopokat fogok itt találni, 
de ezeknek nyoma sem volt. 

Sziriusz mester igen barátságosan fogadott 
és készségesen állott a rendelkezésemre. El-
mondottam, hogy szinhézi jósfásokat kérnék 
tőle, hogy szeretnék belelátni a jövendőbe 
és mindjárt fel is tettem pár izgató kérdést. 

— Hja kérem — szólt a mester — ez nem 
megy csak ugy ! Én már sok mindenfélét 
megjósoltam, de nekem ahoz idő kell. Nálam 
a megfejtés álomban történik. A mély álom-
ban én megjósoltam az olaszországi^ föld-
rengést, megmondtanvkérem egy asszonynak, 
hogy az ura melyik napon jön haza olasz 
fogságból, sőt kérem a tolvajokat és gyilko-
sokat is 'megtalálom a mély á lomban•^Vol -
tak már nálam kérem csendőrök és kárval-
lottakfis ésién^megmutattam két nap múlva 
a helyes nyomot, amely rávezetett. Nálam 
éjjel megjelenik kérem a»személy,Lakár Pes-
ten van, akár vidéken.j»^En"1_kérem p á r ^ h é t 
előtt megtaláltam egy^gy ürüt a cselédnél a 
párnában. Ez nájam_mind 'megy,' de esek 
éjjel. Nappal én nem tudok válaszolni. Tes-
sék nekem megmondani a kérdéseket és én 
majd éjjel beszélek velük. 

— Nem lehetne mester — kértem, — hogy 
most egy kicsit lefeküdjék álmodni ? 

— Az nálam nem megy. Megrendelés csak 
éjjel I Id«; mély álom kell. Nálam ez har-~ 
mincegy év óta igy megy. Ugy kezdődött a 
dolog, hogy egyszer, gyerekkoromban haza-
megyek, hát ugy érzem, mintha megvakul-
tam volna. Ez igy tartott egy hétig. Egy hét 
alatt mindenkivel beszéltem, aki nem volt 
ott. Mindenkivel csak éjjel. Ilyenkor felkelek 
és leirom egy könyvbe az esetet. 

Vaskos könyvet huz elő a mester a fiók-
ból sürün teleirt lapokkal, értelmetlen össze-
visszaságban sorakoznak a szavok. 
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4. Vígszínház. 
5. Nemzeti sz. 
6. Király sz. 
7. Budai színkör. Házasság áll. 
8. Opera kissé gyengül. 

De később javulni fog. 
9. A Magyar sz-nál változás lesz a jövő-

ben. 
10. A Városinál az állam lesz a nyertes. 

De az állam ingadozni fog. 
Pedig jó jövőt ígér. 

2. álom. ; 

Az irók közül többeknek kedvez a sze-
rencse. 

1. Molnár Ferenc. 
2. Bródy Sándor. 
3. Herczeg Ferenc. 
4. Harsányi Zsolt. 
5. Szép Ernő. 
6. Lakatos László. 
7. És még kettő. Ezeknek a darabját a 

Budai színkörben játsszák. 

Kosáry Emmy 
Városi Színház : „Ezüstsirály" 

(Angelo fntografia) 

— Lássa kérem, ez az. Ebben minden 
benne van. Minden évben megtelik kettő is. 
A színházat is ebbe fogom írni. Egyszer 
volt nálam egy német színésznő, annak 
megjósoltam, hogy itt fog férjhez menni. Ugy 
is lett. Egy kávés elvette. Csak tessék el-
mondani a kérdést, a többit rámbizni, hol-
napra meg lesz n válasz. 

Sorba feltettem néhány színházi kérdést, 
felsoroltam a színházakat és arra kértem a 
mestert: á lmodja meg, hogy milyen esemé-
nyek fognak történni. Megegyeztünk abban, 
hogy a választ másnap levélben megkapom. 

— Ma éjjel készen leszek — mondta a 
búcsúzónál Sziriusz — össználmodom az 
egész kérdést. 

Izgatottan vártam a másnapot. Délfelé 
megjött a levél. Szórói-szóra ez a tartalma : 

• 1. álom 
1. A színházak jövője jónak ígérkezik. 
2. A jövőben emelkedni fognak több szin-

^házak. 
3. Városi színház. Házasság áll. I 

Kosáry Etnmy 
Városi Színház: „Ezüstsirály" 

(Angelo fotografia) 
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3. álom. 
1. Palásthy Irén haza fog jönni őszre. 
2. Nem jól érzi magát odakint Amerikában. 
3. Szeptember 20-éra itthon lesz, beteg is 

volt és valami felett sokat gondolkozik. Va-
lami nagyon bánt ja őt. 

4. Valami csalódás érte odakint. 
4. álom. 

1. A jövőben a színházak emelkédni fog-
nak több részre. 

2. A mozik sülyedni fognak. Azután a 
nagyérdemű közönség meg fog róla győ-
ződni, hogy a mozi csak egy süketnéma. 
Ha zene nincs, az egész nem ér semmit. 

3. De a jobb emberek belátják, hogy meny-
nyire ártalmas a szemnek. És az a bosszú-
ság, amit az ember átél egy moziképnél, 
hányszor elszaggatják. 

4. A színházaknál az ember élvezettel 
szemléli a szép, fiatal hölgyeket, látja a szép 
bokákat és a kedves táncokat. 
[i. 5. Ez is sokat ér, 

6. Egy mozi ára már majdnem annyi, mint 
egy színháznak. 

5. álom. 
Az időjárásban nagy változás csak 15-től 

várható, húsztól nagyobb esőzések jönnek. 
6 álom. 

Ez mind igaz lesz. 

Ez volt a levél. Nagyon csodálkoztam a 
jóslásokon, különösen az lepett meg, hogy 
Sziriusz mester előre megjósolja, hogy az 
ember a színházaknál élvezettel nézi a szép 
fiatal hölgyeket. Erre igazán még sohasem 
gondoltam. Alig olvastam el a levelet, tele-
fononon is felhívott a jós és közölte velem, 
hogy egy pótálma is volt. Azt álmodta, hogy 
a Városit az állam kapja meg és Sebestyén 
Géza lesz az igazgató, Lelkiismeretesen ide-
irom ezt is, nehogy Sziriusz ur a szememre 
vethesse, hogy kihagytam, ha igaz lesz az 
álom. Zsoldos Andor. 

P a l á s t f i y - s s z a l o n 
Amig Palásthy Irén Newyorkban készülő-

dik, hogy szeptemberben — amikor első 
fellépése lesz — meghódítsa az amerikaia-
kat. addig nővére Palásthy Hermin meg-
elégszik azzal, hogy a budapesti hölgykö-
zönséget hódítsa meg. Palásthy Hermin kis-
asszony ugyanis divatszalont nyitott a Felső 
erdősor 34 számú ház első emeletén. Meg-
hívót kaptunk tőle, mely a következőket 
mondja : 

PALÁSTHY HERMIN 
iparművészeti női ruhaszalonja 

Budapest, 
postabélyeg1 kelte 

Készít jutányosán trotteur, 
estélyi és színpadi ruhákat, 
francia és angol fazonban, 
eredeti kreátiói valamint pá-
risi és svájci modellei után 

H. Fényes Erzsi 
a Vigadó nagytermében jelentékeny sikerű 

dalestélyt iendezett 
(Angelo fotográfia; 

Palásthy Hermin ugyanolyan kedves és 
tehetséges hölgy, mint a huga. Már is igen 
nagy sikerei vannak. Gombaszögi Fridának, 
Pálmai likának és Kerényi Gabinak csinált 
szenzációs estélyi toiletteket, még pedig — 
eredeti kreátió nyomán. 
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C e l e p l e x x ü R a a s O p e r á i 

Minden színpad, de különösen az Opera, 
olyan szinpaditrükkel dolgozik, hogy a né-
zők egyik ámulatból a másikba esnek. A 
„Bűvös vadász" farkasbarlang jelenetének 
trükkjét, mely különösen érthetetlen a publi-
kum előtt, ezennel itt leleplezzük. Kerner 
igazgató és Anthes mester, az Opera szín-
padának tejhatalmu ura mosolyogva egyez-
tek bele ebbe a leleplezésbe, sőt még azt is 
megengedték, hogy a „Bűvös vadász" mult 
heti előadásán több felvételt készíthessek a 
színpadon, miközben a farkasbarlang dísz-
lete felépül. 

Cristófáni műszaki felügyelő ellenőrzése 
mellett Jámbor világítási felügyelő és Guist 
diszletfelügyelő egész sereg kékzubbonyos 
színpadi munkással dolgoznak a komplikált 
díszlet felépítésén. Végre mifiden rendben 
van, Gönczi ügyelő lecsenget a karmes'er-
nek, a színpad elsötétül és Venczell Béla, 
Gáspár vadász személyesitője leül a farkas-
barlang bejáratánál, világító koponyákkal 
körülvett sziklacsúcson. 

Kísértetiesen üti el a közeli városka to-
ronyórája — illetőleg Gönczi ügyelő egy 
rézmozsáron — a tizenkettőt, rémes huho-
gás íölti el félelemmel a nézőket és külöm-
böző vízióktól akadályozva végre megjele-
Pilinszky, úgyis mint Max, a vadász legény. 
A golyóöntés kezdetét veszi. Gáspár törött 
borsót, üvegcserepet, hiuz-
szemet, bikacombot, sőt 
talán még pestkörnyékbeti 
vajat is kever egy nagy 
tégelybe, amelyből aztán 
kimer: a golyókat, Az első 
golyó öntésénél fekete 
madarak röpködnek a ve-
dászok körül és igazán 
csak a zsinorokat kezelő 
Guist mester ügyességén 
múlik, hogy nem vájják 
ki a megrémült vadásznak 
szemét. 

A második golyó önté-
sénél szélvihar süvit ét a 
színpadon, mennydörgés-
től és villámlástól kisérve, 
miközben egy fatörzsön 
ülő óriási bagoly séme-
sen hukog, szárnyait fe-

nyegetően emelgetve. A harmadik golyónál 
hatalmas vadisznó rohan el a vadászok 
mellett. A szemével rémesen pislog az ép-
penséggel nem jámbor vadállat, annyiszor, 
ahányszor Jámbor világítási főparancsnok 
bekapcsolja a disznó hasa alatt lógó zsinó-
ron keresztül az áramot. A negyedik golyó 
öntését rettenetes lánccsörgés és mindinkább 
erősbödő zivatar kitéri. Az ötödik golyónál 
szikrákat hörgő kocsiján a vörös vadász vo-
nul keresztül a színpadon, ördögök hadától 
kisérve, míg a hatodik golyó öntéskor rette-
netes huhogás közepette — még egy öltöz-
tetőnő is huhogott nagy borzalommal — bo-
szorkányok, hullák és csontvázak táncolják 
körül a két vadászt . 

Ez a trükk, ennek van a legnagyobb ha-
tása. Természetes is, hiszen hat csontváz 
jár valóságos balettet a színpadon. Most jön 
a leleplezés : csontvázak nem táncolnak. Fe-
kete trikóba bujtatott statiszták ugrálnak de-
rékon kapva a csontvázakat. A színpad sö-
tét, így csak a fehér csontváz látszik, sta-
tiszta nem 

Végre a hetedik, a halálthozó golyóra kerül 
a sor. A színpadon őrült összevisszaságban 
vágtatnak ide-oda az összes „jelenvoltak", 
az embert szinte páni félelem fogja el és a 
vadászok feje fölött, vörös fénytől övezve, 
megjelenik Sámuel, a bűvös vadász. Palotai 
Árpád sötét baiitcnja félelmetesen harsog, 
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KiReí sserxödíeí 
Ábrányi ? 

Színészkörökben sokat beszé lnek 
most arról : kiket szerződtet Ábrányi 
Emil a Városi sz ínházhoz , kiket tart 
meg a régi társulatból ? Rengeteg 
kombináció , \erv, találgatás, tipp 
merült fel. Sokan már arról is tud-
nak. hogy Ábrányi több pesti prima-
donna, n e v e s operaénekes szereplé-
sét biztosította a Városihoz. Felke-
restük a direktort, s megkérdeztük, 
mennyi igaz a kombinálásokból ? 
A következőket mondotta : 
— Magam is csak kombinálok 

egyelőre — mondta Ábrányi direk-
tor — mert még senkivel nem kezd-
tem tárgyalásokat. Szerződésről most 
még szó sem lehet. Nagyon sok em-
berre gondolok, de hogy közülük 
melyiket sikerül lekötnöm, ma még 
bizonytalan. A Városi Szinház mos-
tani gárdáját, azt hiszem, majdnem 
teljes egészében átveszem. Teszem 
ezt annál is inkább, mert mind ki-
próbált, népszerű, kitűnő emberek, 
de ettől eltekintve szociális köteles-
ségemnek tartom szerződtetésüket, 
nehogy olyan sok ember maradjon 
kenyér nélkül, csak azért, mert a 
színházhoz uj direktor jön. 

— Neveket nem igen mondhatok. 
Okvetlenül számítók Márkus Dezső 
karnagyra. Ferenczy Frigyes rende-
zőre és Ferenczy Károlyra, akit a 
Fővárosi Orfeum-ból szerződtetek el. 
Ahogy lehetséges lesz, érintkezésbe 
lépek Burian Károllyal, Adler Ade-
linával és Nirschy Erpiliával. Őket 
mindenesetre leszeretném szerződ-
tetni. Nagyon tetszik nekem Ocskay 
Kornél, Vágó Boriska és Sziklai 
József. De a többiek is, akiknek a 
neve most nem jut az eszembe. 

— Egyik legfontosabb pont a pri-
madonna-kérdés. A klasszikus ope-
retteket az opera személyzettel fogom 
játszatni, a modern operettekhez pe-
dig leszerződtetem azt, aki épp akkor 
más színházaknál nem lesz elfog-
lalva. Azt hiszem primadonnát min-
dig fogok kapni és Jszivesen fognak' 
jönni. 

lövés dördül el, a látványok eltűnnek, mig 
két vadász az izgalomtól ájul tan roskad 
össze. 

Gyorsan a hullák és kisértetek utána ro-
hanok, hogy a gépem elé állítsam őket. A 
boszorkányok szívesen jönnek, hiszen tizen-
nyolc éves ballerinák rejtőznek az álarc 
alatt és ezek még akkor is készségesen fo-
rafáltatják le magukat, mikor külsőleg is 
meglátszik rajtuk, hogy boszorkányok. A 
hullákkal és a csontvázokkal több baj van ; 
hatan-hatan vannak, de az egyik hulla olyan 
éhes, hogy mindent ott hagy és siet vacso-
rázni, a csontvázok közül pedig ketten Új-
pesten laknak és félnek, hogy lekésik ez 
utolsó villamost. Rémes egy ilyen csontváz, 
mért nem jár autótaxin ? 

Vasadi Ottó 

A Népszínházban az első délutáni előadás 
1892. okt. 2-án volt. Szinrekerült „A mada-
rász" cimü operett. 

A bűvös vadász 
(Vasadi felvétel) 
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Gróf B ú n f f y M i k l ó s — 

a „ N a g y ú r " r - ó l 

Több mint ezer esztendő regéktől, emlé-
kektől, mondáktól színes távolságából viszi 
lelkünket és képzeletünket gróf Bánffy Miklós, 
amikor a Nemzeti Színház színpadjáról Attila 
legendás alakján. Ildikó bűbájos történetén 
keresztül elénk varázsolja a nagy fejdelem 
nászának történetét. Nyolc évvel ezelőtt ke-
rült szinre ez a darab elsőizben a Magyar 
Színházban és már akkor is lelkesedéssel és 
megérdemelt szeretettel fogadta a publikum 
ezt a költői és drámai szempontból egyaránt 
értékes színpadi munkát. Azóta százszorosan 
szükség van ennek a darabnak forró, tüzes 
történelmi levegőjére, hazafiúi tűztől hevített 
alakjainak varázslatos megjelenésére és mind-
arra a nemes régi patinás hősiességre, amit 
Attila életének ez a fejezete elénkbe fár. 

A Nemzeti Szinház kötelességszerű és hi-
vatásához méltó feladatot vállalt, amikor 
szinrehozta ezt a darabot. Kivételes lelkese-
déssel készült minden egyes szereplő erre az 
előadásra, amely a magyar történelmi drá-
mát és a klasszikus nívója magyar színját-
szást agyaránt reprezentálja. 

A darab nagynevű szerzője, Bánffy Miklós 
gróf, mintha munkájának második premierjét 
élné át, boldogan figyelte a színészek szere 
tetteljes, gondos próbáit, amelyeken mindvé-
gig jelen volt. Odry Árpád rendezői művé-
szetének bőséges forrásai 
olyan keretet adtak az 
előadásnak, amilyent ke-
vés magyar darabnál ta-
pasztalhatunk. 

Bánffy Miklós gróf, akit 
megkérdeztünk darabjá-
nak első és mostani elő-
adásáról, elragadtatással 
és lelkesedéssel a követ-
kezőket mondotta nékünk: 

— Amikor megírtam 
a darabot, természetes, 
hogy azokra a színpadi 
lehetőségekre is számí-
toltam, amelyeket a 
Nemzeti Sz inház tud 
nyújtani. Nyolc eszten-
dőve l ezelőtt, mint 

az ál lami sz ínházak kormánybiztosa 
természetesen n e m annak a szín-
háznak adtam darabomat, amelynek 
irányítását intéztem. A Magyar Szin-
ház kiváló művésze inek alakításá-
ból ismerte meg a közönség akkor 
darabomat. Most a Nemzeti Szinház 
igazgatója időszerűnek tartotta, hogy 
előadják a Nagyur-t. Igen örülök, hogy 
itt láthatom viszont alakjaimat, íkik 
innen is indultak el, mert amikor 
a Naplegendá t megírtam, már ben-
nem élt a Nagyúr is. A Naplegenda 
tulajdonképen első része a Nagyúr-
nak. Mind a két darabbal az volt a 
cé lom, hogy a magyar ősidők cso-
dálatos mondavi lágát színpadra vi-
gyem s hozzájárulhassak ezeknek 
az emlékeknek megörökítéséhez. 

Az Attila vérnászával foglalkozó drámának 
több mint ötven szereplője yan. A cimszere 
pet most is annak eredeti kreálója, Kürti 
József játsza, aki monumentális művészettel, 
megragadó férfias erővel viszi színpadra 
Attila alakját. Cs. Aczél Ilona helyett Várady 
Aranka alakítja most Mikolt gót hercegnőt, 
elragadó bájossággal, közvetlenséggel és hév-
vel. Eirene szerepét, amelyet az eredeti be-
mutatón T. Halmi Margit kreált, most Nagy 

Hul l ák é s c s o n t v á z a k (Vasadi felvétel, 
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Ilona alakítja, az idegen asszony szerepét 
pedig Forgács Rózsi vtszi sikerre, sokszor 
méltatott művészetének minden elismerésre-
méltó eszközével. Az előadás rendezője Odry 
Árpád Törzs Jenő örökét foglalta el. ő játsza 
a darab egyik legnehezebb szerepét, Beriket. 
Minden szava csupa történelmi tüz, csupa 
márványba vésett legenda, mintha megtestü-
lése volna a mondaszerü alaknak. Igen ele-
ven színekkel rajzolja meg a két fiatal regőst 
a színház két fiatal szerelmes színésze, 
M i h á l y f f y Béla és Kiss Ferenc. Karakterisz-
tikus alakítást nyújt Horváth Jenő is- Fehér 
Gyula igen erőteljes Ataulf szerepében. Az 
elismerésből tekintélyes rész jut Sugár Ká-
rolynak, Szőke Sándornak és az előadás 
minden egyes résztvevőjének. 

Igazi, komoly, nivós színházi és irodalmi 
esemény a Nemzeti Szinház Nagyúr elő-
adása , amelyet az igazgatóság méltán köny-
velhet el az ország első színpadjának leg-
szebb teljesítményei során. Érzésében, gon-
dolkodásában, művészetében, stílusában és 
erejében egyaránt nemesen magyar lélek 
qzólal meg Bánffy Miklós darabjában, akinek 
nagy irói művészete egyik legbecsesebb ér-
téke a magyar szinmüirodalomnak. 

A bemutató előadást lelkes hangulatából 
ítélve a Nagyúr most már igen hosszú ideig 
a zsúfolt házak sorozatát fogja vonzani. 

Éji lepkét vonzz? az ölő láng fénye 
S összshamvadásssJ végződik merénye. 
Lelkemet is vonzza szent lángod, művészet. 
Padig benned élni : hamvadás, enyészet 1 

Tommaso Salvini 

A kisértetek és a vaddisznó 
(Vasadi felvétele) 

A z e z r e d i k : 
n e w y o r k i e l ő f i z e l ő 

A Színházi Élet amerikai hóditókör-
utjának e l ső stációját jelzi -az a megren. 
deló iv. a m e l y a mult héten az ezredik 
newyorki előfizetőt hozta. Csupán New-
York városában ezer magyar c s a l á d 
járatja eddig lapunkat, de az Unió min-
den á l l amébó l napról-nepra jelentkez-
nek ujabb, é s ujabb előfizetők, akik a 
Színházi Élet utján keresik é s találják 
meg a kapcsolatot az óhazáva l . A mai 
időkben, amikor a politika é l e s e n elha-
tárolt rétegekre osztotta a magyar társa-
dalmat, n e m c s a k itt, de a távol Ameri-
kában is, megfizethetetlen szolgálatot 
tesz a magyar ügynek az, aki egy sem-
leges é s m é g s e m s e m l e g e s területen 
együvé tudja kapcsolni a harcos felek 
érdeklődését é s szeretetét. Ezt a missziót 
teljesiti ma a Színházi Élet, amely min-
denkor távol tudta magát tartani a napi 
politika hullámveréseitől é s a közönség 
érdeklődését a sz inház felé tudta irá-
nyítani. 

A Színházi Élet iránt a New-Yorkban 
megnyi lvánuló szeretet azt mutatja, hogy 
munkánk nem hiábavaló . Amerikai elő-
fizetőink rohamosan növekvő s z á m a 
csak megerősít minket önérzetünkben, 
tudjuk, hogy n e m c s a k itthon, de távoli 
v i lágrészekben is szeretettel várják la-
punkat. Nem d icsekvés tehát, amikor az 
ezredik newyorki előfizető beérkezését 
regisztráljuk, c supán annak a ténynek 
jó leső konstatálása, hogy a t i sztességes 
munka jutalma s o h a s e m marad el. S ha 
a nyi lvánosság számára dolgozunk, jo-
gunk van nyi lvánosan örülni is. 

/ I u í o ( j r a m m - d é l e l ő i i 

Március 20-ikán, vasárnap délelőtt lesz 
a Színházi Élet legközelebbi autogramm-
délelőttje, amikor is az Ezüstsirály két 
főszereplője 

Kosáry Emmy és 
Király Ernő 

adnak autogrammot. A z autogramm-
délelőtt fél tizenkét órakor kezdődik a 
„Színházi Élet" bolt jában: Erzsébet-
körut 29. 
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Páris 1921 
(Szántó Tivadar a párisi koncertekről, színházakról és — a 

párisi divatról 
Hét esztendeje lesz nemsokára, hogy 

együtt róttuk Szántó Tivadarral a párisi 
boulevardokat. Most, hogy megint együtt 
sétálunk, — ezúttal a valamivel szerényebb 
igényű pesti korzón, — némi melankóliával 
emlékezünk meg a Párisban eltöltött bol-
dog esztendőkről. 

Intervjuról tudni sem akar Szántó Tiva-
dar, de szívesen mond el egyetmást a Szín-
házi Elet olvasóinak a párisi 1 zenei- és 
színházi életről. 

— Néhány hónap óta — mondja — 
óriási a fellendülés minden vonalon. Páris-
ban a cenzúrát tökéletesen megszüntették, 
és most végre ismét teljes mértékben ér-
vényesülhet a fiatalság, amelynek a szárny-
próbálgatását — politikai tendenciából — 
még nem is olyan régen mindenféle mó-
don próbálták akadályozni. Ä régi, igazi 
francia «esprit»-nek fő alkotórésze az iró-
nia és hogy ennek a túlságos alkalmazása 
nem volt éppen Ínyére a vezető — termé-
szetszerűleg konzervatív — köröknek, az 
magától értetődik. 

A franciák túlzott sovinizmusára tere-
lődik a szó és erről eklatáns példát mesél 
Szántó : 

— Az Annales nevű irodalmi egyesü-
letben, amely állandóan rendez felolvasá-
sokat és amelynek a tagjai nagyobbrészt 
az előkelőbb párisi hölgyek sorából kerül-
nek ki, tavaly Schumann-dalokat adott elő 
egy ismert párisi művész, Reynald Hahn. 
A németnevü, elzászi származású művész, 
aki az egész háborút a fronton küzdötte 
végig, néhány rosszul fordított dal előadása 
után arra a hallatlan merészségre veteme-
dett, hogy a további dalokat az eredeti 
szöveggel, azaz németül adja elő. A pró-
bálkozás azonban kudarcot vallott, a finom 
«Parisienne»-ek olyan lármát csaptak, hogy 
a művész kénytelen volt a Schumann-dalo-
kat továbbra is a rossz francia fordítás-
ban énekelni, heteken keresztül pedig egyéb 
dolga sem volt, minthogy a hazaflatlanság 
vádja alól mosakodjék tisztára, 

— Most azonban végre mégis engednek 
á franciák sovinizmusukból — vetem közbe 
— hiszen nemrég már Wagnert is megszó-

laltatták a nagy Operában. 
— Igen, — válaszolja Szántó. — Ott 

voltam a szinte reprise-számba menő elő-
adáson. A Walkürt játszották, hét év óta 
először, és őszinte örömmel konstatálhattam, 
hogy a rendbontó elemek kísérlete ezúttal 
sikertelen maradt. Vagy harminc-negyven 
jiatalembert kellett az előadás elején m 
rendörségnek eltávolilania az Opera /elsőbb 
régióiból, azontúl aztán teljes rendben folyt 
az előadás, az előkeiö .közönség pedig ha-
talmas tapsviharral nyilatkoztatta ki, hogy 
Wagner Richardnak megbocsátotta német 
származását. 

Érdekes intimitásokat mesél Szántó a né-
hány hónappal ezelőtt lefolyt operai sztrájk-

Szántó Tivadar 
íVasadi fel .étele) 'j 
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ról is. Äkkoriban ugy ^álltak e dolgok, 
hogy az énekkar meg a zenekar, sőt a tecl^ 
nlkai személyzet tagjai is beleszólási jogot 
követeltek maguknak a Grand Opéra ve-
zetésébe, többek közt abba, hogy az igaz-
gatóság milyen külföldi vendégeket szer-
ződtethessen? Jaques Rouché, az Opera 
művészlelkű direktora 'végre is kenyértö-
résre vitte a dolgot, amely a mintegy egy 
hónapig tartó sztrájk után az igazgatóság 
győzelmével végződött. 

— Báris zenei életének az óriási fellendü-
lése is emlitésre méltó. Ä háború előtt két 
nagy filharmonikus társaság adott hetenként 
hangversenyt, Gabriel Pierné, illetőleg Ca-
mille Chevillard vezetése mellett. Ä háború 
alatt a két hatalmas, több mint százfőnyi 
zenekarnak annyi tagja került a frontra, 
hogy a megmaradt tagok egyesültek és a 
két hires karmester felváltva vezényelte 
az alkalmi zenekart. Most azután nemcsak 

Szántó Tivadarné 
(Va«adl felvétele) 

a Chevillard-féle zenekar játszik hetenként 
az ezerötszáz főnyi hallgatóságot befogadó 
Gaveau-teremben, valamint a Pierné zene-
kara a kétezerötszáz zenebarátot befogadó 
Chatelet-szinházban, hanem alakult egy 
nagyszerű uj zenekar is, amely René-Ba-
thon karmester vezénylete alatt háromezer 
főnyi hallgatóság előtt tar t ja kétszer he-
tenként hangversenyeit az egy-egy estére 
kibérelt nagy Operában, amelyben heten-
ként — régi szokás szerint — csak négy 
előadás szokott lenni, tgy hát minden héten 
tizezer ember hallgat Párisban komoly ze-
nét, szimfóniákat és hasonló müveket, ami 
legnagyszerűbb bizonyitéka a francia fő-
város hatalmasan fejlett zenei kultúrájának. 

Ä legutóbb Párisban vendégszerepelt 
orosz balletről, amely különösen Strawinsky 
két uj munkájának páratlan előadásával kel-
tett szenzációt, a legnagyobb elragadtatás-
sal beszél Szántó. 

Végül a szinházakra kerül a sor. Szántó 
Tivadarnak a legutóbbi újdonságok közül a 
legjobban Bataille uj szinmüve, az «Homme 
á la Rose» tetszett, amely Don Juan kalan-
dos életét tárja a néző elé, persze a hires 
drámaíró saját egyéni megvilágításában. 
A páratlanul fényes kiállítást nagyon di-
csérik Szántóék és itt, amikor a toilettek-
ról is szó esik, megszólaltatom a kiváló 
művész bájos fiatal feleségét is, akit két 
évvel ezelőtt, lánykorában, Békejy Olga né-
ven ismért és tapsolt vigadóbeli táncesté- <4 
lyei alkalmából a budapesti közönség. 

Tökéletes eleganciáju párisi asszony lett 
azóta a pesti urilányból, akit most, ebéd 
után, még gyorsan le is fényképezek az 
urával együtt a Szinházi Élet számára. Ä 
párisi divatról szeretném, ha mondana Szán-
tóné egyet-mást, az intervjutól azonban még 
az uránál is jobban irtózik és igy egy-két 
elejtett megjegyzésből tudom csak a 1921-iki 
Mode Parisienne-t megállapítani. Legérde-
kesebb mindenesetre annak a megállapítása, 
hogy Párisban már korántsem viselnek 
olyan rövid szoknyákat, mint Budapesten, 
a hegyesorru, úgynevezett francia cipő pe-
dig már régóta ismeretlen fogalom a pá-
risi utcákon, amelyeken csak félig vagy egé-
szen legömbölyített orrú, «amerikai» for-
májú cipőkbe bujt lábacskák libbennek vé-
gig. Olyan gráciával, amilyet a leggazda-
gabb pesti sibernék sem vásárolhatnak meg. 
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Megvan a lááa 
és meglesz végre a „Csókos 

asszony" premierfe ls 

I. FEJEZET 
melyben a nagyérdemű közönségnek bemu-

tattatik a láda. 

Ezúttal becsületszóra nem lesz ládázva, 
mert a láda, amelyről ezúttal szó van, egy 
egészen hétköznapi, húsból és vérből, illetve 
deszkából és a deszka közé csúszott szál-
kákból alkotott valami, amibe csomagolni 
szokás. A láda tehát önmagéban semmi kü-
lönös nevezetességed nem birna, hogyha 
nem tennének bele semmit. A szóban forgA 
láda is egészen hétköznapi jelenség, a mé-
reteitől eltekintve, amelyek őt, az úgynevezett 
jól megtermett ládák osztályába sorozzák. 
Mindezt azért mondjuk el, mert az olvasó 
most már sokáig nem fog találkozni a ládá-
val, csak még egyszer, amikor egyik előkelő 
fővárosi női szabócég nevezett ládába fogia 
csomagolni Magyar Erzsinek, az Eskütéri 
Színház népszerű és balsorstól üldözött prima-
donnájának a „Csókos asszony" cimü ope-
rettben viselendő toalettjeit. 

II. FEJEZET 
melyben elmondatik, mennyi balsors fűző-
dött máris a „Csókos asszony" tervezett be-

mutatójához. 

A krónikás most kénytelen visszamenni az 
idők fonalán egész január első feléig, mert 
az Eskütéri Színház ez időre tervezi vala a 
Csókos asszonynak, Victor Roger újrafordított 
operettjének bemutatóját. Már minden készen 
állt a bemutatóra, amikor Magyar Erzsi bo-
káját kificamítja vala, miáltal az operett pre-
mierje jobb időkre halasztaték. Aztán jött 
egy ujabb határnap, ez már februárra szólt, 
de Magyar Erzsi betegsége folytán ezt az 
ujabb határnapot is ki kellett tólni. Végre a 
mult héten már a negyedik előadás jegyeit 
is eladták, annyira biztos volt a premier, de 
mit tesz a jó isten, az utolsó pillanatban 
megint baj történt. A Lotti ezredeseinek ru-
hái már be voltak szabályosan csomagolva, 
sőt a főpróba köizönsége is szállingózni kez-
dett, amikor jött a rémhir, a Csókos asszony 
premierje megint elmarad. 

Egyes rosszmájúak, különösen a nép egy-
szerű gyermekei közül valók, már azt kezd-

ték rebesgetni, hogy egyáltalán nincs is a 
világon a Csókos asszony cimü operett Ezt 
csak ugy kitalálták. A krónikás azonban 
nem ülhet föl a nép csacska mendemondá-
jának, ezért most el fogja mondani a szín-
tiszta igazságot, ugy, ahogy tényleg történt. 
Becsületszóra nem láda. 

III. FEJEZET 
melyben tudtára adatik a közönségnek, minő 
rémes izgalom játszódott le müsoronkivűl a 
Csókos asszony péntekre tervezett főpróbáján 

A Csókos asszony főpróbájára már az 
egész társaság föl volt öltözve, a bejáró előtt 
jegyért verekedtek az emberek, amikor egy-
szerre hire futott, hogy nem lesz főpróba. 
De ha a hir nagy izgalmat keltett odakint, 
képzelhető, hogy milyen lótás-futás támadt a 
színfalak mögött, ahol mindenre el voltak 
készülve, még a darabra is, csak erre nem. 
Magyar Erzsi, akit a társulat a főpróba után 
szerencsés visszatérésének örömére ünnep-
ségben kivánt részesíteni, feldúlt arccal 
kérdezte meg mindenkitől : 

— Nem látta, kérem, a ládát? 
— Micsoda ládát? 
— Amibe a ruháim vannak csomagolva. 
A dolog csakugyan kétségbeejtő volt. Ma-

gyar Erzsi százezreket érő, csodás uj toalett-
jei, amelyek egy egész ládát töltöttek meg, 
nyomtalanul eltűntek! 

Rubinyi Tibor 
a Kassai Színház tagja 
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Bródy direktor telefonon ostromolta o cé-
get, amely a ruhákat szállította, a c< g iga-
zolta, hogy 6 leszállította a ládát a színház-
hoz. Erre megindult a nvomozás. Mindenkit 
kikérdeztek, keresztkérdések özöne hangzott 
el, mindenki gyanús volt, aki cs^k élt. Való-
ságos tetemrehívás volt az Eskütéri Szín-
házban. S mint a klasszikus görög sorstra-
gédiákban, minden strófa után fölzendült a 
kórus refrénje, ó jaj, nincs meg a láda I A 
hatalmas Zeusz megbabonázta az egész 
Eikütéri Színházat. A sok épkézláb ember 
ugy lótott futott, mintha ezen mult volna a 
jövő évszázad sorsának kialakulása. 

Közben már detektívek nyomoztak, egész 
hivatalos apparátus mozdult meg Magyar 
Erzsi elveszett kincseinek fölkutatásaira, de 
eredmény nélkül- És más baj is volt. A 
Lotti-t már levették a műsorról, a ruhák be-
voltak csomagolva, hirtelen elő kellett venni 
a Lili-1, egyszóval olyan kalamajka volt, 
amilyent a Lotti ezredeseinek emlékezetes 
premiérje éta nem látott a világ. Ebben 
egyébként az Eskütési Színház személyzeté-
nek már őrült praxisa van. 

Petráss Sári szobra 
Csorba Géza szobrász müve 

IV. FEJEZET 
melyben kitutódik az a régi igazság, misze-

rint minden jó. ha a vége jó. 
Mikor már a kerület minden rendőrzsenije 

kompromitálta magát a láda ügyben és Ma-
gyar Erzsi boldogti- lanspgában át akart 
csapni a drámai szerepkörre, váratlan és 
szerencsés fordulat állt be. Bródy direktor 
ugyanis, akit szimatja a pincéből a padlásig 
vezetett s aki még nem mondott le a remény-
ről, hogy megszerzi a Niebelungok kincsével 
vetekedő drága toaletteket, egv nap kutatás 
közben gondolatokba mélyedve bevetődött a 
ruhatárba. Csak ugv bement, mint akinek 
nincs ott semmi dolga és útjában betéved 
ide is, oda is, hogy agyonüsse az időt. Ép-
pen rezümét csinált arról a nyomozásról, 
amelyet az elveszett toalettek kézrekeritése 
üg\ében vezetett, s hogv ezt kényelmesebben 
megtehesse, fölült egy ládára, amely a ruha-
tár legbelsőbb sarkába volt tolva 

— Hej, hej, sóhajtól ta a kellékes, — ki 
tudja, mikor lesz ezekre megint szükség I 

— Mikre ? — kérdezte a direktor. 
— Hát a Lotti ruháira, amik ebben a lá-

dában v a m ak. Én hoztem be a ládát négy 
nap előtt. 

Bródv fülelni kezdett. 
— Maga hozta be négy nap előtt ? De hi-

szen a Lotti ruhái abban a másik ládában 
vannak. Én magam ügyeltem föl, amikor be-
hozták. 

Most a kellékes álla esett le. 
— Abban a másikban, ott ? Hát ebben mi 

van ak t̂or ? 
— Mi van ? — kiáltott Bródy — Hát én 

megmondom magánaki Ebben vannak a 
M agyar Erzsi elveszett ruhái. 

Nyomban hozzáláttak a kibontáshoz és 
Bródynak tényleg igaza volt Megkerült az 
elveszett láda, ott, ahol senki sem merte 
volna keresni, a ruhatárban• És a direktor 
lelkesülten rohant a színpadra : 

— Gyerekek — kiáltotta boldogan — meg-
van a láda és most már meglesz a premier is 

FURA 
Mégis csak fura, 
Hogy a Nemzetinek nem Ambrus, 
Hanem Kürti József 
A Nagyura. 

(BUFTI) 
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akiket mindig szép asszonyokkal 
látunk táncolni? " 

— Az egyik Benoist d'Azy őrgróf, 
francia követségi titkár, aki hires 
csinos fiu, a másik signore Persico, 
olasz diplomata, aki hires elegáns 
fiu, mindketten a budapesti, nemzet-
közi társaság kedvencei. És mind-
ketten nagyszerű táncosok. Ha nem 
volnának diplomáciai pályán, ebből 
is megélhetnének. 

— Egy kis bárónőről hallottunk, 
aki tánc-fenomén állítólag. Mit tud 
róla ? 

— Mindent, mert meg voltam hiva 
Endrődi Bélának arra a teájára, ahol 
a kis Kemény baronesz bemutatta a 
táncait. Mindössze tizenhárom esz-
tendős az apró Kemény Melinda 
bárónő, de annyi felnőtt és öntuda-
tos tehetség van benne, mintha tiz 
évvel több volna. Bámulatos tánc-
talentum; azok a klasszikus táncok, 
amiket Kazacsay Tibor zongorakisé-
iete mellett adott elő, a meghívott 
elegáns társaságot lelkes tapsokra 
ragadták. 

— Mi nem láthatjuk? 
— Valószínűleg látni fogják, mert 

a Kemény-család, amely a legrégibb 
erdélyi mágnás-családok egyike, és 
eddig nagyon ellene volt, hogy a kis 
baronesz komolyan képezze magát 
a nyilvános táncra, puhulni kezd és 
valószínűleg beleegyezik egy nyilvá-
nos táncestébe. 

— Mi újság különben ? 
— A színházaknál szélcsend van. 

Csak olyan változások vannak, hogy 
llosvai Rózsi szerepeit, aki utazik 
pusztára üdülni, Wirth'Sári játssza 
a Belvárosi Színházban. 

— Uj darab ? Uj lap? 
— Van mindakettő. Földes Imre 

befejezte uj operettjét, az Ezüstsirály 
utódát, amelynek zenéjét természete-
sen Buttykay Ákos komponálja, fő-
szerepeit pedig Kosáry Emma és 
Király Ernő fogják játszani, hogy 
melyik színházban, azt még most 
nehéz volna megmondani. 

— És az uj lap ? 
— A színészek lapja. Szinészeti 

szakdolgokkal foglalkozik, a Színész-
szövetség hivatalos lapja, eleven, jó 
újság, Kulinyi Ernő, a Cigánygrófné 
egyik szerzője és ismert darabforditó 
a szerkesztője. 

— Es maga, mint eleven újság, 
nem mond valami ió pletykát? 

— Egy válás történt a héten. A 
törvényszék kimondta a jogerős vá-
lást egy ismert színmüiró-szinigaz-
gató és a felesége között. A felek 
egyébként a legjobb barátságban 
vannak és az elvált férj örül a leg-
jobban, hogy elvált neje a nyáron 
nagyszerűen fog férjhezmenni. 

— Hát még ? 
— Több oálás e héten nincs. Ke-

züket csókolom. 
— Megint siet? 
— Csakis. Jegyeket akarok bizto-

sítani a Törzsék ligeti színházának 
a megnyitására. Viszontlátásra. 

TOLNAY LONA 
A mult héten, Sebestyén Géza várszinház-
előadésainak sorén, Suderman „Otlhoná"-
nak Magdájában egy egész különlegesen ér-
dekes, s nem köznapi tehetségű művésznő 
mutatkozott be : Tolna y Lona. Nagyon va-
lószínű, hogy ez a név a jövőben n pesti 

színházi életben sokszor fog szerepelni. 
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Vf tavasxi divat 

— A jövß hónap elején újra 
kimegyek Párisba, azután majd 
bővebben beszélhetünk n nyári 
divatról is. 

A pesti divat egyik irányitója 
a Holczer áruház. Elmentünk 
meginterjúvolni H o l c z e r é k e t , 
mondják el, mi lesz az idén a 
tavaszi divat ? Mimi kisasszony, 
aki most volt Párisban és Monte-
Carloban, a következő megle-
petést mondta a tavaszi divatról : 

— A kosztüm kiment a divat 
ból, idén dús himzesü, színes és 
bő köpenyeket fognak hordani 
a hölgvek, valamivel hosszab-
ban, mint eddig. Francia ruhák-
hoz pedig himzett, derékig érő 
kabátot magas csukott nyakkal. 
A ruhákban a szürke, drapp és 
tangó szinek fognak dominálni, 
szintén sok hímzéssel, bő sza 
bással, öv nélkül. A ruhák még 
rövidek, csak a köpeny hosszabb. 
A ruhák végig vannak gombolva. 

Általában sok gomb ! Főleg arany és ezüst gombok. A szövetruhákban madeira és hím-
zés, nyáron tüll és crepdechine, világos színekben sok szallaggal. Ez az uj divat. 

— Magas cipőket nem igen fognak hordani, inkább az egész mélyen kivágott kis 
cipőket. A harisnya lehetőleg egyszinü a ruhával. A kalap formája nagy, diszitése virág 
vagy toll, esetleg oldalt vagy hálul lelógó hosszú sélyem szallag, fátyol nélkül. Az alsó 
ruhák is színesek az idén. Anyaguk crepdechine sok hímzéssel és dus csipkével díszítve. 

— Nagyon divatos lesz a kombinált ruha crepp-georgetteből és posztóból. Ez is hí-
mezve, vagy saját anyagából kivégottan mintázva. Strandra,füidőhelyre könnyű, szines és 

csíkozott kelméből készült ruhák 
lesznek a divatosak. À Ê & . 

Ezeket mondta Mimi kisasz-
szony röviden, témmit sem rész-
letezve, mert a vevők nem győz-
ték kivárni, hogy véleményét 
meghalgassák. 

Mimi kisasszony mikor beve-
zetett bennünket a szalonbol, 
ahol az intervjut adta, megmu-
togatta az üvegszekrények alatt 
kiállított ruhákat. Egyik szebb 
volt mtnt a másik, Csupa tavaszi 
újdonság-

Mikor elbucsuztunk, még azt 
mondta : 
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Bankett â megbukott jelölt tiszteletére 
Aktuális történet három felvonásban és két letagadásban 

Színhely: A Ientemlitett élterem, idő: 1921. 
március 12. déli félkettő. 

Első felvonás. Izgatott sürgés, forgás 
az étteremben. Pincérek loholva 'hozzák 
a francia pezsgőket és elhelyezik a nagy 
sarokasztalra, amelynél emberemlékezet óta 
minden délben megjelenik Tapolczai De-
zső, a Városi Szinház igazgatója, tábor-
karával együtt. Ä táborkar nagy titokban 
elhatározta, hogy vezérének tiszteletére di-
adalmi ünnepséget rendez, *abból az al-
kalomból, hogy a Városi Szinház pályá-
zatán becsülettel elesett. Már hónapok 
óta arról beszéltek, hogyha megnyeri a 
pályázatot, soha többé szóba nem állnak 
vele, kiközösitik, külön asztalhoz ültetik 
és a pincértől sem k | p több velőscsontot. 
Ez pedig Tapolczaira nézve sokkal nagyobb 

fontossággal bir, mint az egész Városi 
Szinház. Szóval, amint mondám, az ünnep-
ség előkészületei igen heves stádiumba ju-
tottak, az asztal már tele volt virágokkal, 
üvegekkel, amikor... 

Második felvonás. Megérkezett az ün-
nepély egyik rendezője, Pártos Gusztáv. 
Izgatottan megvizsgált mindent, rendben 
találta az üvegeket, kezét dörzsölgette s 
várta a társaságot, amelynek egyik tagja, 
Várnai István rövidesen megérkezett há-
rom fehértuhás szűz kiséretében. R három 
fehér szüzet Várnai István szerződtette az 
egyik moziiskolából. Egy üveg Maggi-ize-
sllöt, egy Äz Est-et és egy zsemlyét hoztak 
Ide az ünnepelt tiszteletére, akinél ezek 
a dolgok minden délben nélkülözhetetlenek. 
Várnai István gyönyörű felköszöntő verset 

is irt Tapolczai tiszteletére. Múlott az 
idő, de a megszokott társaság csak nem 
akart összejönni. Ott ültek ketten az asz-
talnál és vártak, de hiába vártak. Senki 
sem jött. Végre két óra után feltűnt... 

Harmadik felvonás. Tapolczai Dezső 
alakja az üvegtábla mögött. Tapolczai ren-
des szokásához hiven először mindig be 
szokott nézni az étterembe, most is bené-
zett és csodálkozva látta a pompásan fel-
díszített asztalt. Rögtön tudta, hogy mi-
ről van szó és abban a pillanatban vissza-
fordult, be sem ment a terembe, otthagyta 
a bankettet, főszereplő nélkül. Aïegâllt pár 
lépéssel arrább az Erzsébet-köruton és vár-
ta a rendes asztaltársaság tagjait , akiket 
sorjában rávett arra, hogy ne menjenek 
be a terembe, s amikor már mind együtt 

voltak, elmentek máshová ebédelni. Pár-
tos Gusztáv és Várnai István odabenn ül-
tek a feldíszített asztal mellett ketten, iz-
gatottan, minden pillanatban az aj tóra néz-
tek és nem tudták megmagyarázni a kése-
delem okát. Mindenki eltávozott már az 
étteremből, csak ők ketten ültek ott a há-
rom fehérruhás szűzzel. Végre ők is meg-
unták a várakozást és elmentek. A pincé-
rek lerakták az asztalt, visszavitték a fel-
bontatlan pezsgős üvegeket, amelyeket ak-
kor is felbontatlanul vittek volna vissza, 
ha a társaság minden tagja eljött volna. 
Tapolczai Dezső elhatározta, hogy Vár-
nai és Pártos tiszteletére most ö fog ban-
kettet rendezni, még pedig olyan módon, 
hogy azon sem az ünnepeltek, sem a ren-
dezők nem fognak megjelenni. 
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Virágos Qomblyukate 

A .Búzavirág" egyik elcadása előtt. Bus 
tekete Lászlónak levelet kézbesítettek, amely-
ben a szerző egyik hölgyismeröse elragad-
tatással köszöni meg Bus Fekete Lászlónak, 

hogy — megírta a Bu-
zavirág-ot és elismeré-
sének látható jeléül 
egy selyemből készült 
búzavirágot mellékelt* 
a levélhez. 

Bus Fekete Lászlót 
annyira meghatotta a 
kedves figyelem, hegy 
a búzavirágot nyom-
ban kitűzte a gomb-
lyukába és azóta le sem 
veszi onnan. A Búza-
virág szerzője tehát si-
kerének szimbólumát a 

Bús Fekete gomblyukában hordja. 
Ha valaki nem ismerné Bus Feketét, akkor 
is messziről megállapíthatná, hogy a Búza-
virág szerzője, mert március elején más nem 
igen hordana 
a gomblyuká-
ban búzavirá-
got. 

Ez a kedves 
szerzői büsz-
kéi kedés szá-
mos t ié 'ára 
adott alkalmat. 
Színészek és 
irókegész listát 
állitottek már 
össze azokról 
a darabokról, 
amelyeknek ci-
mei valamilyen 
virággal van-
nak kapcsolat-
ban. Különö-
sen magyar 
szerzők igen 
gyakran vesz-
nek kölcsön 1 
botanikából vi-
r á g n e v e k e t . Molnár Ferenc 

Azzal ugratják Bus Feketét, hogy mi volna 
hogyha minden szerző kitűzné a gomblyu-
kába azt a virágot, amelynek a neve előfor-

dul a darab ja címében. így például egészen 
kedves látványt nyújtana a következő szer-
zők virágos felvonulása : 

Molnár Ferenc minden valószínűség sze-
rint mint a Liliom szer-
zője, liliomot tűzne a 
gomblyukába. A szín-
nel itt már egy kis ba j 
volna, mert például 
Sárga lilioTot nem tűz-
hetne ki Molnár. Azt 
más iria. 

Földes Imre minden 
bizonnyal egy vörös 
szegfűt tűzne ki. Vörös 
szegfű cimü drámájá-
nak szimbolizálására. 
mig Szigligeti Ede — 
ha élne — rózsát vá-

Szigligeti lasztana a kedvenc 
virágául Rózsa cimü vígjátékának jelképéül. 

Az operett librettisták is igen jelentékeny 
halyet foglalnának el *a felvirágozott szerkők 
sorozatéban. Marfos Ferenc igen nagy baj-
ban volna, m rt neki aranyvirágot kellene 
kitűznie, ami a mostani aranyárfolyamok 
mellett nem volna könnyű feladat. Vojnovits 
Iván báró már könnyebben megszerezh :tné 
a gomblyuk-virágját, igaz, hogy hatalmas 
gomblyukat kellene 
varratnia a kabátjára, 
hogy kitűzhessen egy 
tányérnyi napraforgót, 
mint a Napraforgós 
hölgy szerzője. Bródy 
István sem könnyen 
birkózhatna meg a 
Tiszavirág beszerzési 
nehézségeivel. Neki 
junius közepe felé le 
kellene utaznia a Ti-
szára, ott beülni egy 
csolnakba és össze-
gyűjteni a tiszavirág 
nevű kis röpködő lep-
kéket és azokat kitűzni 
a gomblyukába. 

Farkas Imre köny-
nyen megszerezhetné a 
Pünkösdi Rózsát, de 
már Hervé nem tudom 
a Nebántsvirágot. Ilyen nevü virágról ugyenis 
nem tud még Linné Károly sem, aki pedig a 

f a r k a s Imre 

miképen jelképezné 
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legritkább virágneveket is ismerte. Szegény 
Hervének a címszereplő primadonnát kel-

lene a kabátján vi-
selnie, ami egy ki-
csit terhes feladat 
lenne. 

Dumas már két 
virág között is vá-
laszthatna. Az egyik 
a kamélia, a másik 
pedig már szintén 
egy nagyon ritka 
virág a fekete tuli-
pán. Ezt még Du-
mas is csak hosszú 
évek munkájával 
tudta előállítani egy 
szegény kertésszel, 
igy tehát inkább 
csak a kaméliát 
tűzné ki hölgy nél-
ül. Géczy István 

képviselné a gale-
Szigeti . . . . . 

naban a népszín-
mű szerzőket. Néki Gyimesre kellene utaznia, 
onnan hozatni vad virágot — és azt kitűzni, 
mint a Gymesi vadvi-
rág szerzőjének. Báró 
Eötvös József és Szi-
geti József, mint társ-
szerzők mind a ketten 
kitűzhetnék a viólát. 
Természetesen nem a 
haramiát, mert az mér 
egy kicsit nehezen men-
ne, meg veszedelmes 
is, lévén Viola, az al-
földi haramia. 

Ha most igy tovább 
füzzük a dolgokat, el-
gondolhatjuk, hogy mi 
lenne, ha azok a szer-
zők is a gomblyukban 
hordanák darabjuk al-
legorikus cimét, akik 
nem virágneveket hasz-
náltak ? Például mit 
csinálna Zangwill, az 
Akiket felvet a pénz 
szerzője? Kénytelen lenne a gomblyukába 
tűzni pár hadimiliiomost. 

És Bródy Sándor egy dadát, vagy egy 

falusi tanítónőt tűzne gombostűre. Schiller 
egy sereg haramiát, Shakesoere az összes 
angol királyokat, Mollére egy fösvény embert 
meg egy botcsinálta doktort, Bernstein egy 
tolvajt. Bataille a szerelme gyermekét, Her-
czeg Ferencz egész Bizán-cot, vagy Éva bo-
szorkányt, vagy esetleg egyszerre három 
testőrt, Madách a világtörténelem összes hi-
res alakjait. Szenes Bélának nagy választék 
állana a rendelkezésére, mert neki egy buta 
embert kellene kitűznie, Sophokles Antigonét 
vagy Elektrát mintáztatná meg Phychiasszál 
a gombluka számára, Ibsen egy Nóra nevű 

ZungwiU 

hölgyet, egy vadkacsát vagy esetleg Solncss 
építőmestert, Tolstoj azonban már igen kelle-
metlen helyzetben volna, mert neki egy é!ő 
halottat kellene keresnie. Pékár Gyulát sem 
lehet kihag/ni a térsaságból, ő kölcsön kérne 
egy kastélyt, abba beléhelyezné Dantont és 
igy a kettőt egyszerre viselné, mig ! Faragó 
Jenő Cassanovát és Offenbachot öntözné a 
virágok helyén. 

Igy el lehetne sorolni a világirodalom ösz-
szes szerzőit, de a többit ne bántsuk. Akad 
valami élelmes üzletember, aki megcsinálja 
ezeknek a jelképeknek miniaturjeit és a szer-
zők nyakába sózná. Ez pedig hallatlan kon-
kurrenciát csinálna Bus Feketének. Hadd 
hordja csak ű egyedül a búzavirágot, araig 
el nem hervad. Ja pardon melyemből v a n ? 
— akkor addig, amig — nem ir egy másik 
darabot. 
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K ü l a p c s o d á R 

A napokban a Katona József-utcában volt 
dolgunk, amikor találkoztunk Péchy Erzsi-
vel. A művésznő a 11. számú házba ment. 
be. A második emeleten, a 9-es számú aj-
tón csöngetett. Fontos intervjut kellett csi-
nálnunk a művésznővel, tehát utána siet-
tünk. Csinos, bóbitás szobalány nyit ajtót, 

bevezetett bennünket egy szalonba. 
— Jó, hogy jönnek — mondta Péchy 

Erzsi kedves mosollyal — legalább látni 
fogják, kik csinálják az én szenzáció-számba 
menő kalapjaimat. 

Azzal már a tükör elé állt és sorra fel-
próbálta a szallag, virág és toll diszes ka-
lapokat, amiket a hölgyek mutattak. 

Ezalatt mi széjjelnéztünk. A szalon szép, 
intim, meleg. Nagyon barátságos hely. A 
szinek: halvány-kék fal, fehér fa bordurral. 
Hófehér, tiszta bútorok, kényelmes karos-
székek és puffok. A falon divat kreációk, 
mind csinos vizfestmények, finomak és 
ötletesek. Az asztalokon divatlapok, kedves 
összevisszaságban, a székeken és minden 
felé drága kalapok, kalapformák, selymek, 
nagyszerű színek keveréke. Megnézegettük, 
milyen könnyűek és sikkesek, mindegyik 
egy kis remekmű, a maga ötletes összeállí-
tásában. 

A munkaasztalokat egy fehér spanyol-fal 
választja el, raj ta piros, kék, zöld, sárga 
szallagok, selymek, bársonyok, szalma-fona-
tok, a jó Isten tudja mi még, ami drága 
és szép, hogy elkáprázik tőlük a szem. 
A spanyol-fal mögül kikandikál a dolgozó 
lányok szőke, barna, fekete, masnis frizu-
rája. Odapillantottunk a spanyol-fal mögé: 
fürge, fehér ujjak szorgosan és kecsesen 
formáltak alaktalan selyemdarabokat, bo-
szorkányos gyorsasággal. Jó volt a szemnek 
nézni. Hozott anyagból uj kalap! 

Bámulatunkból Péchy Erzsi hangja riasz-
tott fel. 

— Melyiket vegyem inkább, ezt a szalmát 
a virágokkal, vagy ezt a selymet a szalla-
gokkal? 

Erre igazán nem tudtunk felelni. De nem 
is lehet. Az egyik szebb, mint a másik. 
Egyszerűek, divatosak, ötletesek, finomak. 
Ilyen szép kalapokat már rég nem láttunk, 
pedig ismerjük a korzó minden szenzációs 

kalap-modelljét. Minden kalapban van va-
lami uj, valami különös, de azért nem fel-
tűnő. Nem is lehet mást mondani, csak azt: 
nagyszerűek. 

Péchy Erzsi nem habozott sokáig, ha-
nem megvette mind a kettőt. Igaza volt, 
ez az egyetlen helyes választás. Gyakran 
okozott házi pörpatvart a feleségünk kalap-
számlája, de most már nem. csodálkozunk, 
hogy nem tudnak betelni a kalapokkal. Ha 
véletlenül nők volnánk és ebbe a szalonba 
ke flí. énk, nem tudnánk igényeinket egy ka-
lapra redukálni, mert mind olyan szép és 
sikkes, hogy meg kell venni — mindet. 

— Látják — mondta Péchy Erzsi — 
ilyen helyen érdemes dolgoztatni. Nem sze-
retek ugyan saját magamnak konkurrenciát 
csinálni még kalapokban sem, de azért 
nem tudok olyan önző lenni, hogy fel ne 
küldjem ide minden ismerősömet. Meglátni 
és megszeretni, sőt megvenni ezeket a ka-
lapokat egy pillanat kell. És milyen olcsó 
minden, nem is hinnék! Nem kell sokat be-
szélni itt, nézzék meg és döntsenek. 

Megnéztük és döntöttünk: Péchy Erzsi-
nek teljesen igaza van. Itt minden olyan 
kedves, szép és finom, a kalapok, az intim 
kis szalon és a főnöknök, hogy minden cso-
dálat és dicséret ' kevés. De Péchy Erzsi 
tovább próbálgatott kalapokat és mi egyik 
ámulatból a másikba estünk, mindben volt 
valami uj és valami ötletes. 

Mikor elmentünk, a kapu alatt megnéz-
tük és feljegyeztük magunknak a cimet. 
Amit fönt láttunk, az megérdemli, hogy 
mindenkinek a tudtára jusson. Nem va-
gyunk önzőek, módot nyújtunk az egész 
városnak, hogy a mienkhez hasonló élve-
zetben legyen része. Tehát: 

«Palatínus kalapszalón.» Tulajdonosok: 
dr. lovag Leidl Henrikné és Schreder Ad-
rienne. Cime: V., Katona József-utca 11. 
II. emelet 9. Telefon: 165—67. 

Egy színigazgató sóhaja 
így szól egy színigazgató : 
Uram Isten tönkre tesznek. 
Ugy hallom, Hogy a t. Házban 
Az ülések este lesznek. 

(BUFTI) 
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Kosxíümös Kedvencek 
Mint ahogy az embereknek vannak jó 

és rossz napjaik, sőt heteik, ugy van ez 
valahogy a kosztümös kedvencekkel is. A 
mult héten például Törzs Jenőnek volt jó 
hete, akinek a «Sasfiók»-ban viselt fehér 
hercegi uniformisára tizenegy szavazat j ö t t 
Ezen a héten viszont Péchy Erzsi nyo-
mult előtérbe s bár a Reichstädt! herceg 
hivei sem maradtak el, a pálmát ezúttal az 
aranyszőke művésznő ragadta magához. Már 
magára a kosztümre nézve nincsen meg 
a kívánatos egység, mert míg 

R. Ândrénak az Offenbach I. felvonásá-
ban viselt vörös lovaglóruha •tetszik, 

Állandó olvasó a Szép Heléna első fel-
vonásában viselt görög kosztümért hevül, 
viszont, 

Péchy-rajongó és Erika az Offenbach II. 
felvonásának császárnői ruháját dicséri, el-
lenben 

Péchy-rajongó és Schleuz Paula az Of-
fenbach I. felvonásának halványlila tüll-ru-
liájába szerelmes. 

így van ez, amikor Péchy-imádó és Péchy-
rajongók között folyik', a harc. 

Egy kis Péchy £>zs/'-rajongó (ujabb vál-
tozat az ismert téma körül) a Lili báróné 
második felvonásának zsoké ruháját tart ja 
a legszebbnek. 

Szóval Péchy Erzsi hét szavazathoz 
jutott, ezzel tar t ja a Rekordot Petrovich 
Szvetiszlávval szemben, akire öt szavazat 
érkezett s mind az öt a Lengyelvér fehér 
uniformisát tart ja elragadónak. Petrovich 
Szvetiszlávot mint bolygó kiséri Bojda Juci, 
amennyiben Petrovich tisztelői egyúttal 
Bojda Jucira is leadták szavazatukat. Bojda 
Juci fehér uszályos báliruhájában, hom-
lokán diadémmal tetszett a legjobban. Pet-
rovich Szvetiszláv szavazói: Ocsovay '/., 
Copfos bakfis, Mozilátogató és Szvkti. 

Ocmbaszögi Frida Garami Gézának a 
Férj és feleség III. felvonásbeli téli kosz-
tümjében, R. Andreának a Románc II. felv. 

alonaföld krinolinjában tetszett különösen. 
Cukorbaba, Qaletta Ferencet a Lislstrata 

Leonidas főhadnagyának porcellánbabaszerti 
szines uniformisában találta legszebbnek; 
K. E d ugyancsak Galettára szavaz a Há-
rom a kislány» piros frakkjában, végül 
Schleuz Paula a Bálkirálynő harmadik fel-
vonásának egyenruháját találja a legjobb-
nak. 

Vari egy verses pályázat is, amely mint 
ilyen, a maga nemében egyedülálló tünet. 
A vers igy szól: 

Tisztelettel jelentem, 
Hogy én a legjobban 
Albert Böskét szeretem. 
Még pedig a Szép Ilonka 
Vadász ruhájában. 
Nincsen annak párja 
Heted-hét országban. 

Tisztelettel 
K. Erzsébet^ 

Hollay Camilla hivei egyelőre csak pró-
zában buzgólkodnak, de azért eredetiség 
dolgában semmivel sem állanak K. Erzsi 
mögött, aminek bizonyságául álljon itt a 
következő szemelvény : 

«Nekem Hollay Camilla legjobban a Szép 
Ilonában fog tetszeni, ezt már biztosan tu-
dom, ámbár nem tudom, hogy milyen ru-
hában lesz, mert hiszen nem a ruha teszt 
az embert. 

Tisztelettel 
Egy Hollay-rajongó. 

Erdélyi Oéza dr. szintén szerepel a kosz-
tümös kedvencek listáján. Egy a női nem-
hez tartozó valaki «kék szemeid sugarának 
örök rabja lettem» jelige alatt úgyis mint a 
Tifi cimü kis operett kinal jelmezben sze-
replő hősét, úgyis mint az «Álarcosbál» 
clmii párjelenet francia marquisját a leg-
szebbnek minősiti. Kék Rózsa ugyancsak 
Erdélyi Géza doktorra szavaz a Kitty és 
Tom cimii operett amerikai sportkosztüm-
jében. 

A később befutott pályázatok csak riüve-

T a v a s s z i é s n y á r i d U v a i & e l m e 

K ü l ö n l e g e s s é g e i n K m e g é r U e x i e K 
Horváth és halász Budapest, IV, Váci-u. 26. és Pávisi-u. 2 
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lik 1-éclui Erzsinek e héten szerzett elő-
nyét. Weisz Magda, aki egy egész se-
reg művésznőt nevez meg és Péchy Er-
zsinek a Lili báróné zsokekoszfiimjct em-
líti első helyen, utóíratlniii hozzáteszi: «He-
rein, ha már mind nem is közlik, legalább 
a Péchyt ne hagyják ki.» Magda egyébként 
Palásthy Irénre is leadja szavazatát a Li-
li bárónő szabalány jelmezében, Magyar 
Erzsire a «Kislány» zöld kabátjában, a 
«Csodabakler» matrózruhájában, Vtgh A\an-
cira a Lili bárónő drappselyem ruhájá-
ban és Sziklay Józsefre a Lili bárónő lo-
vaglóöltönyében. 

Pipszi kisasszony Beregi Oszkárt favori-
rizálja és egy egész repertoárt sorol föl. 
A Bizánc III. felvonásának piros bársony 
kosztümje, a Hamlet fekete bársony kosz-
tümje, a Charlotte kisasszony»-beli fő-
hadnagyi uniformisa, az «Ármány és Sze-
relem» világoskék kosztümje, a Faust II. 
felvonásának és a Velencei kalmár formás 
és cifra világoskék ruhája egyenként tet-
szett neki. Ugyancsak el van ragadtatva 
Törzs Jenő Sasfiók I. felvonásbeli fehér 
Egyenruhájától és Márkus Emiliának a Bi-
zánc III. felvonásában viselt fehér selyem 
kosztümjétől. 

K. Magda Bécsből pályázik. Neki Gom-
baszögi Frida tetszik a Románc-ban viselt 
vale.mennyi ruhájában. Csortos Gyulát a 
Szerelem vásárában viselt pyainában ked-
veli, Lukács Pált a Zsába III. felvonás-
beli zsakettjében. 

E. Edith, Törzs Jenő Sasfiókbeli fehér 
kosztümjére adja szavazatát. Az Opera-
kedvelők Székelyhidy Ferencre szavaznak, 
részint a Mesterdalnokok III. felvonásá-
nak fehér ruhájában, részint a Hunyadi 
Lászlóban. 

Bárdy Juci Kosáry Emminek az Ezüst 
sirály első felvonásában viselt fürdői kosz-
tümjére szavaz. 

Kosztümös kedvencek még: Fedák Sáli 

a János vitézben, Sándor Erzsi a Rigo-
lettóban, Medek Anna a Donna Anná-
ban, Abonyi Géza a Romeo és Júliában, 
Pilinszky Zsigmond 11 Faust A'ilágoskék 
brokát ruhában, I.endvay Lola a Trilbyben, 
Németh Juliska a szerzetes ruhában és 
Pethes Imre a Cyranoban. 

S Z Ő L L Ő S I é s K L E I N 
IV., Hajó-uica 16. (Süíő-u. sarok) 

selyem és sxövet különleges-
ségek áruháza 

Hajszálakat 
tivolit villanykeze 

és minden szépséghibákat, aroránookat, 
szemölosöt, szeplöt, pat tanást végleg el-

vlllanykezeléssel BUCHOLCZ NŐVÉREK Kozmetikai 
Intézete Budapest, Klrály-u. 51, I. 9, Arckrémek é s pú-
derek diszkrét vidéki szétküldése 

D'%%y<:Zaünr PA RFÖM OK 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V.. Dorottya-u. 12. 

i * C S Ö N K Ö N Y V T Á R 
Budapest, VI., Andrássy-út 6. 

100,000-nél több magyar , német , francia, angol könyv 

Kö 

Hői PUHÁKAT a W G O l 6 « FRANCIA 
model lek »»érint Jutányosán hésxit 
és alakit Lány Mariska, IV.,Szép-u.3.lll. 

K . L E I N S Á R I 
f O z ö k é s z I l ó 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 
Toilette é s negllgélűzőkel a 
le g Jutányosabb á ron készít 

M M M V J L C U U H A X 
Ï1L DOB-OTCA 80 Telefon : Józsel 10-72 is József 60-88 

Az-Intézet nyitva reggel O-G-ig 
Prospektust díjmentesen küld 

O o n d o s kezelés mel le t t készí t angol 

mfifogokat Ä T Ä 
sze r szerint , az alábbi a rakon : 

. „ . „ „ r f . „ „ Müfog kaucsukba foglalva K 150.— 
F E N Y V E S I M E N Y H É R T Reform' syst, múfog . . . K 250.-

áll, kép . fogász in tézete Budapes t , Aranykorona 22 kr. K 700-1000. 
IX., Ráday u tca 5. sz. (Kálvin-tér Cementplomba K 
mellett) Te le fon József 111—48. EzUstplomba . • • K 

80.-
100.-
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HJ1CCÚ, MI VJSÁG? 
AZ «UJ KÖNYVINEK, Lázár Miklós 

revüjének első sz&na igen nagy sikert ara-
tott. Sok ezer példányban kelt el külföl-
dön az uj könyv, melynek már készül a 
második száma, szenzációs tartalommal, 
többek közt közli Molnár Ferenc «Haltyu»-
jának harmadik felvonását, Szép Ernő, Zi-
la/iy Lajos, Cholnoky László, Lázár Miklós, 
Kemény Simon, Márkus László, Karinthy 
Frigyes, Nádas Sándor, Szomory Emil cik-
keit, Szcllússy Zsigmond darabját és Krúdy 
Gyula regényét. 

Ä RENAISSANCE uj műsorán, Zágon 
István tréfájában, a «Gyakorlati módszer-
ben, három fiatal táncos arat szép sikert. 
A három táncos, akik Székely Aladár «Pen-
sion-rag»-jára táncolnak Kőrössy Böske, 
Rott Ferencz. és l.alabár Kálmán, a Rákosi 
Szidi-szinésziskola növendékei. A táncot a 
tehetséges Roby Richárd kiséri zongorán. 

HOLLÓSNÉ DE GROBOIS NÁNDIN 
művészképző iskolájának növendékei vasár-
nap tartották első vizsgaelőadásukat. Az 
együttesből kitűnt Bérczy Renée, finom és 
intelligens játékával, Tamás Lajos, Huszár 
Margit, Gáspár Teca és Sugár László, de 
a többiek is mind szépet produkáltak. 

S. SCHACK MANKA 13-án zsúfolt ház 
előtt énekelt a Zeneakadémiában. Énekta-
nulmányait Drezdában Iffertnél végezte. 
Hangjának gyönyörű csengése, tömörsége, 
színessége, abszolút muzikalitása és elő-
adásbeli készsége határozottan tehetségre 
vallanak. Áriákat és dalokat adott elő 
(Brahms, Richard Wagner, Liszt, stb. ) fel-
készülten, stílusosan, értelmes deklamáció-
val. Igen nagy sikere volt. 

A DEBRECENI SZÍNHÁZI HÉT, dr. 
11. Simon Erzsébet hetilapja, a legrégibb 
nagy ellerjedtségű illusztrált társadalmi vi-
déki lap, állandóan kapható a Színházi 
fzlet boltjában. 

fl „Kirsiiy-Sziniiüz" iiejárcta mellett 
WEIHER HARlSNyAHâZ 

KIRÁLY-UTCA 73. 
t a r t ja raktáron a legnagyobb színválasztékot a legfino-
mabb harisnyákban. — Színésznők harlsnyaszállltőja. 

Hölgyek figyelmébe ! Ä ? « » = 
anyagbői vagy régi t áskákból a leg ju tanyosabb áron ké-
szít , javit vagy átalakí t a legdivatosabb mintára . Bőrön-
dök javí tása . B I E D E R M A N N H U G Ó bőrd iszmüáru 
és böröndös V I I . , I s t v á n - u t 32. 8z . Vidéki renee lések 
u l egpon tosabban eszközöl te tnek. P o n t o s c ímre ügyelni 

R u ü l S ú i a s l aranyat , ezüstöt , plat inát és 
K r i m f i l m ékszert legmagasabb 
U l l I i l U I U l n a p j á rban veszek 
S I N G E R J . , E g y e t e m - u t c a II. T e l e f o n 124-21. 

X Q I R U H A K A T 
művész iesen alakit model lek szerint. 

FÜREDI BÉLÁNÉ angol , f r anc ia női divat terme. 
Kossu th-Lajos-u tca 

Itt a tavasz, 
Kit szeretek én ? 
Ditvichsteint az irtót, 
Mert poloska a refrén ! 

R Ü H A É S B L O U S modellek 
megérkez tek . 

K A L L Ó S , 19.. Bécsi-utca H á m . 

ü l Kalap 
L Ö U Y - K A L A P G Ü Á R 
női ka laposz tá lya IV., Pár is i -u tca 3. szám. 

Férfi ka l apgyá r : IV., Szondy-u tca 95. 
Nói ka lapgyár és k ö z p o n t : VII., Károly-körut9 

az udva rban 

divatot a Párisi-utcában látreSl 
Alielűtt tavaszi és nvári kalapjá t beszerzi , kérem nézze meg 
u/onnan átalakított nöl kalapsialónomat 
IV.,Várisl-atca 3. alatt (Eisner Oszkár üzlete melleit) 

Ajánlom megtekin tés re | 

M O D E U K A I A P J A I M A T . 5 
melyek elsőrendű kivitelben l egú jabb divat szerint ; 
napon ta készülnek. T o v á b b á liserle piccö és tagálhól k é s z ü l t ^ 
Ita-apformúimat, melyek kivi te lük és fo rmá juk tek in-
tetében a külföldi gyárak Késitimènyetvel fal-j 

i vcsylU a versenyt. 
; Szenzációs újdonság kalapok alakításánál ! ' 

Syalmakalapokat fekete színből b d r m l l y e i i 
S3 In rs úttestek é s azoka t a legd iva tosabb f o r m á r a " 

á ta lakí t juk. * 
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Az Ezüsísirály 
uj, h a r m a d i k f e lvonása i 

Szövegét irta: Földes Imre, zenéjét szerzette: Buttykay Ákos 

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

(Ä gróf kastélya. Nagyon szép, intim 
hatású szoba, Biedermeyer bútorokkal, A 
fenékszinfal középért igen széles, ajtós és 
albakos üvegfal, melyen ót a verandára 
lehet jutni. A Verandán keresztül gyönyö-
rű park látszik, — a park mögött messzi 
prespektlváju búzaföld. Délutáni napsütés. 

Amikor a függöny ,felgördül, János, Cziá-
ky gróf öreg Szolgája egyedül van a szi-
nen. Mozdulatlanul áll és szánét a jobb-
oldali I. ajtóra függeszti. Mereven áll, 
mint egy szobor. 

Néhány perc múlva kinyilik a jobb I. 
ajtó, kilép az öreg falusi orvos. 

/ . János és a 'doktor. 

János: Na, doktor ur? 
Doktor: Na, János, maga ugyan hiába 

futott ide. 
János: Hát nincs ba j? 
Doktor: Nincs hát. 
János: (A homlokára mutat) Itt sincs 

baj? 
Doktor:Ott, van. 
János: No ugye. 
Doktor: De nem a grőr urnái. Magá-

nál. A gróf ur olyan egészséges, mint a 
makk. 

János: Egészséges? — Mióta megjött, 
alig beszél... 

Doktor: Hát kiibeszélte magát a kül-
földön... 

János: Naphosszat ődöng, mint az ázott 
veréb, amit kivertek a fészekből. Az er-
dőt bújja. Enni se gyün haza sokszor, 
étlen-szomjan van napokig, — amikor az-
tán a béna, — felhajt ja a cigányokat a 
kastélyba... hajról és három napig tívor-
«m&eiik velük. A fél pincét kiitta már. 

£>»ht*r. Váljék egsszséflére ! Ilyíri be 
I4g fti is ««retntik lenni. 

János: Azt mondja, semmi baja! Napok 
óta figyelem! Csak ül a karosszékben és 
néz... néz... Mintha az életét valami ide-
gien országban hagyta volna. Aztán — 
bleszélni kezd. Kapkodom a fejem ide, 
kapkodom oda... keresem, kihez szól? — 
Senki a szobában, csak én... Azt hiszem, 
hozzám beszél... ördög-fenét... Hiszen én 
a vén-csont János vagyok... hozzám nem 
szoktak ilyen mézédes sima nyelven szó-
lani... Akkurát olyan módon beszél, maga 
elé a levegőbe, mint ahogy én csináltam 
Valamikor régen, nagyon régen, amikor 
szépséges fiatal vászoncselédek is voltak 
ezen a világon... De most már selíun sin-
csfenek szép vászoncselédek. Most ' már 
rücskös öreg lett ez a kutya viliág! A 
fene enné meg! 

Doktor: Hát aztán taikor szokott ilyen 
furcsákat beszélni? Tivornya előtt, vagy 
tivornya után? 

János: Mindig tivornya után. 
Doktor: Ugy — ot-liat pohár után, mi?... 
János: öt-hat? — Azzal el se kezd. 

Husz-huszonöt. 
Doktor: Husz-huszonöt? — És te akkor 

még csodálkozol? 
János: Hát mi az husz-huszonöt? — Év 

magam a huszonöt után még csak köpni 
kezdek! — És csak a harmincadiknál dű-
lök el! — De huszonötnél, az sziégyen, 
vagy betegség! Egy a kettő közül. 

Doktor: Hát akkor szégyen. Mert beteg-
ségről itt szó sincs. A diagnózis: az ur 
egészsiéges, — a szolga bolond. Isten 
áldjon. 

János: Isten megoldja. 
Doktor: (el a verandán] 
János: (utána néz) E ' is olyan doktor, 

alti lie a macskámat se bíznám rá soha! 

f i v y f ü l l O G E i l l ü Budapest IV», EskU-ut 5. 
V I I T W W W ^ i R ^ I W (Kloti ld-palota) HÜJ • • (Kloti ld-palota) 
Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye 
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2. A gróf és János. 
Gróf: (jön jobbról, vadászruhában van. 

fiz arca feltűnően sápadt) János. 
János: Parancs, méltóságos ur. 
Gróf: Te hivtad Ide a doktort? 
János: (a fejét ingatja) Én non . Minek? 

Éppen most súgtam saját magamnak: E' 
is olyan doktor, akire a macskámat se biz-
nám rá soha. Ha doktor kéne, — hát in-
kái* a lódoktort, mert az jobban érti a 
dolgát. Ahány disznónkra rámondta, hogy 
meg fog dögleni, az mind engedelmeske-
dett, az olyan szépen megdögllött mind egy 
szálig, liogy öröm volt nézni. 

Gróf: Tudod mit, János? 
János: Parancs, méltóságos ur. 
Gróf: Nem. 
János: Nem? 
Gróf: Nekem a lódoktor se kell. 
János: Kár. A sánta Villámot ugy meg-

gyógyította a tnult îiéten, hogy ma már a 
kerítést is átugorja. 

Gróf: Én is átugrom, János, de azért 
mégis" sánta maradok, amig csak élek... (a 
vállára támaszkodik) Tudod, "öreg szol-
g á m - egy csuda szép nő után keresztül-
kasul jártam én a széles világot... Ne cso-
dálkozz hát, ha toelesántultam... 

János: Aztán méltóságos ur... (körülnéz) 
hun az a szépséges szép nő. 

Gróf: Ez az, János. 'Te liamar kita-
pintod! Ez az, hogy hun van? 

János: Hát mért nem jött ide, lia annyira 
megtetszett... meg lia annyira szép? 

Gróf: Mért? Ez az, hogy mért?! 
János: Biztosan nem tetszett okosan csi-

nálni. Az ilyesmit ugy kell csinálni, ahogy 
én csináltam régen... 

Gróf: Te hogy csináltad, János...? 
János: (elmélázva) Régen, nagyon régen, 

nagyon-nagyon régen, amikor még szépsé-
ges fiatal vászoncselédek is voltak «zen 
a világon... De most már sehun sincsenek 
szép vászoncsielédek... 

Gróf: Dehogy nincsenek, te vén csacsi... 
János: Nincsenek, méltóságos ur 1 Én har-

minc éve nem láttam egyet sem. Rücskös, 
öreg lett ez a kutya világ, fl fene enné 
meg!... 

Gráf: (mosolyog) Hát hogy csináltad, 
mondd már. Hadd tanuljak! 

János: Hát — nem szabad komolyan ven-
ni őket. Az ember nem jár utánuk. Csak a 
kutya jár sokat. Azért kutya. Az ember 
nem beszél hozzájuk sokat. Cssak a pap 
bieszél sokat. Azért pap. Ha kiszemel t an 
magamnak, aki szemre is érdemes, meg 
ölelésre is gömbölyüskének Játszott, oda-
mentein hozzá... Se szó, se beszéd, — el-
kaptam a derekát, magamhoz szorítottam 
jó erősen; a két térgyemet odakoccintottam 
a két térgyéhez — mer' iszen azért van 
neki is kettő, hogy összekocódjék, — az-
tán addig csókoltam bele a kis pofája 
aljába, amig velem gyütt. flmig nem gyütt, 
folyton csókoltam, de jött is ám, szó nél-
kül... Mert akkor még voltak szép «ászon-
cselédek, akiket érdemes volt csókolni. 

Gróf: Na öreg, — elég volt. Hozd a 
puskámat... 

János: De gróf ur....Már megint?... Ap-
ránként esteledik... 

Gróf: Hát aztán?... Nem találkoztál még 
soha a holddal az erdőben? Hozd a pus-
kát. Egy-kettő. 

János: Igenis, (el balra) 
Gróf: (lehorgasztott fejjel várja, míg 

visszajön) 
János: (Hozza a puskát balról) Tessék. 
Gróf: (Nem is veszi észre) 
János: No... Tessék... Méltóságos ur. 
Gróf: (felrezzen) Ja? — Jól van. (vál-

lára kapja a puskát) Isten áldjon öreg... 
(elindul, megáll) Aztán... lia a cigányok 
jönnének, mielőtt hazakerülök — kínáld 
meg őket egy-két korttyal. Érted? 

János: (tompán) Értem, (szemrehányólag) 
Már megint... Minden este.... 

80 Elegáns bérautó 
városi Használatra és vidéki túrákra 

Telefon éffel-nappal 
SO-31 

Bér autó fuvar ősök szövetkezete 
VI.. Király-utca 112. 



SZÍNHÁZI ÉLET 

Gróf: (mosolyog) Haragszol rám? (fel-
lobbanva, dühösen) Hát haragudj... Bánom 
is én. Semmi közpd bozzá! Szervusz ! (in-
dul) 

János: (busán néz utána) 
Gróf: (megáll, megfordul, hosszan nézi, 

aztán visszajön hozzá) Nézd, János, öreg 
szolgám, ne haragudj... Nézd!... Az előbb 
kérdezted: hun van és én azt feleltem: 
áz a !Wttj, Ihogy hun van... Hát látod, vén 
csont.... Minden este.... amikor már jól 
felgyűltek az üres üvegek az asztalon, ami-
kor már izzadásig húzta a cigány... amikor 
már (a fejére mutat) itt tüzek égnek... ak-
kor halkan kinyílik az ajtó.. . és ő ide be-
jön... akkor itt van... lassan hozzám jön... 
mellém1 ül... a szemembe néz hosszan... be-
szél hozzám ; édesen... — Ne haragudj, 
öreg szolgám, — érted már mért kell a 
bor, a cigány? (egy pillanat múlva kie-
gyenesedik) Isten áldjon. Szervusz öreg. 
(el a verandán) 

János: (utánaszól megliatva a szemét tö-
rölgetve) Szervusz öreg. 

3. János, majd Ja-ko-ti-hu. 
János: (elmegy a balajtón, nyomtan visz-

szajön, nagy tálcán jó csomó boros üveget 
hoz, — az asztalra rakja őket. Äz üres 
tálcával újra ei balra) 

Ja-ko: (megjelenik künn a verandán, ko-
pogtat, kis vártatva bejön, elegáns sacco 
öltöny van rajta, — körülnéz, kíváncsian 
nézegeti a képeket, bútorokat) 

János: (jön balról, kezében a nagy tálca, 
tele boros üvegekkel, poharakkai) 

Ja-ko: (udvariasan meghajol, köszön) 
czczcz.... 

János: (megáll, rábámul) De furcsa szer-
zet.... 

Ja-ko: Czczczcz... 
János: És liogg cincog!... (leteszi a tál-

cát, rábámul) Emberruhába bujt kis egér! 
(Ja-ko-lioz) Mit keres itt, hallja?... 

Ja-ko: Az én jó barátomat, barátocskám. 
János: Azt könnyű mondani. Nem, is-

merem az urat. (dörmög) Vigéc lesz ez. 
(Ja-ko-hoz) Itt nem lehet vigéckedni. sár-
ga ténsur! — Ez Cziáky Dániel gróf kas-
télya. 

Ja-ko: (szélesen leül egy karosszékbe) 
Czczczcz... Hiszen ő az én jó barátom. 

János: A gróf ur? 
Ja-ko: Az! Ismertem már Péterváron, az-

tán együtt voltunk Spanyolországban, mi-
előtt meghalt... 

János: Meghalt? 
Ja-ko: Ó, — csak egyszer. Azután fel-

támadt. 
János: (kérésziét vet) Jézus Mária Szent 

Lélek!... 
Ja-ko: Kicsit meghalt, nagyon picikét... 

(kis ujját mutatja) Ilyen picikét. De még 
aznap feltámadt! 

János: (egyre siirübibcn veti a keresztet) 
Ez a sátán! — Megsárgult a kén füsttől !... 
Hü!... Futok a papért... (indul sietve a 
veranda felé) 

Ja-ko: (megkapja a ruháját) Szszsz! — 
íttmaradni. Ittmaradni! (egész előrehuzza) 

János: Tyű az áldóját! Visz is már! 
Ja-ko: Szszsz! Arra nem szabad kimenni. 
János: (remeg) Mért nem szabad, ké-

rem?... 
Ja-ko: Szszsz! Az titok! — De mért van 

ugy megijedve, barátocskám?... 
János: (nagyokat fuj ) Mondja kérem, 

nem a Belzebubnak tetszik lenni? 
Ja-ko: Nem. Én Ja-ko-ti-hu márki vagyok. 

A gróf ur jó barátja. 
Jánus: Az nem tesz semmit. Rég gya-, • 

nilom, hogy a gazdám ördöggel cimborál... 
Ja-ko: Szszszssz.... Nem kell íéíni, ba 

ráf ócskám. Nem kell félni... (kinyitja a 
veranrlaajtót) Maritta! Maritta 1 

4. János, Ja-ki-to-hu és Maritta. 

Maritta: (bejön) 
Ja-ko: Szszszszsz! Gye<e éde> kis i'ele-

ségtem. Nyugtasd meg ezt a bácsit, mert 
nagyon fél tőlem... (mereven néz Jánosra) 
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Ezt jól megnézem!.... Szszszszsz! Ez 
az első ember, aki fél tőlem. 

János: (nézi A^arittát) Isten lio/ta nálunk. 
Ttjü, die szép, az áldóját! 

Marilla: Mért l!él? A férjem a legjobb 
emtíer a világon. Csúnyának ugyan csúnya... 

Ja-ko: Szszszszsz... 
János: (végigméri Ja-kot) Hát ami igaz, 

az igaz. Csúnya, mint az ördög... 
Maritta: De jó, mint az angyal.... 
János: Ha a felesége mondja, akkor el 

is kell hinni, könyörgöm. Mert az ördögtől 
a felesége sincs valami nagyon elragad-
tatva. Hát a gróf urat méltóztatnak ke-
resni? Sajnálom, épp az előbb ment el. 

Ja-ko: Nem haj . Neki ugy sem szalad 
mindjárt megtudnia, hogy mi itt vagyunk. 
Nagy meglepetés lesz az barátocskám ! Hol 
lehetne itt elbújni, barátocskám? 

János: (kinyitja a fbel ajtót) Ide tesssék. 
Itt a jó hely, sárga ténsur. 

Ja-ko: (el a fcal ajtón, — az ajtó nyitva 
marad utána) 

5. tlöMik'k. Ja-ko nélkül. 
János: (Marittálioz) Szép ténsasszony, mi-

lyen szerzet a tekintetes ur? Mert ha egye-
nesen néz, akkor is görbén néz. És milyen 
girbe-gurbán néz, amikor görbén néz. 

Maritta: Ne csudálkozzék, bácsika. Az 
uram kinai. 

János: Isten bizony? 
Maritta: Isten bizony. 
(Ja-ko jön a bal ajtón) 

6. Llöbí'jek és Ja-ko. 
Ja-ko: Nagyszerű búvóhely. Kijárata van 

a parkra. Köszönöm, barátocskám. 
János: És a ténsasszony is olyan ... olijBri 

kinai? Nem hiszem, mert egyenesen néz, 
még lia huncutul néz is. 

Maritta: Én európai 'vagyok. De a gróf 
ur nekiadott. És most már okvetlenül mu-

száj, hogy mandarinné nagyságos asszony 
legyek Nankiag-csangkingban. 

Ja-ko: Ssssőt! Kortnányzóné Pekingben. 
Sssssőt! Helytarióné Nanklngban. Szszsz! 

Mai-ltta: De Ja-ko-ti-hu ! Azt az Ígéretedet 
állód mindvégig, hogy a lábamat nem fog-
játok megnyomorítani?! Ez a főfeltétel! 
Ja-ko-ti-hu ! A lábamat! A lábamat! 

Ja-ko: Ne félj ! A te lábad szent, — 
Marietta ! Minálunk ugyan a jobb láb so-
hasem tudja, hogy mi történik a bal láb-
bal, de a te lábaddal nem fog semmi 
sem történni! — Csak annyi, liogy mind 
a kettő, a kapcsolt részekkel együtt — az 
enyétn ! Szszszszsz ! (öszecsókolja) Gyere, 
megmutatom, hova fogunk elbújni (el Ma-
rittával a bal ajtón) 

7. János és Xvnia. 

Xénia: {jön a veranda ajtaján) Mondja 
kérem, — egy ur jött ide be az előbb és 
egy hölgy... Egy furcsa kis kinai ur... 
olyan sárga... Hol vannak? 

János: (nem felel, — bámulva néz rá) Ej-
nye! Ilyen gyönyörű vászoncselédet negy-
ven éve nem láttam, (messziről nézi) Hoz-
ta Isten minálunk, világszépe, — gyönyörű 
világszépe! (Ja-ko jön balról) 

S. János, Xénia és Ja-ko-ti-hu. 

Ja-ko: Hopp! — Épp most akartam be-
hívni, fenséges asszony ! 

János: (rábámul) Micsoda? Fenséges asz-
szony? — Ez... ez a kinai királyné! 

Xénia: (Ja-ko-ti-hu-hoz) Mondja, marquis, 
— hol vagyunk mi itt voltaképpen! 

Ja-ko: Szszsz... — ha maga azt tudná! 
János: (folyton nézi) Jézusom! Ilyen szép 

drága vászoncseléd sohse volt nálunk ven-
dégségben. Tessék csak beljebb kerülni... 
Tessék csak lecsücsülni, szépsséges csá-
szárné! (hamar letöröl egy zsöllyét, a szó 
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szoros értelmében alája tói ja) Jaj , — hogy 
fog örülni a gazdáin! 

Xénia: Hát ki a maga gazdája volta-
képpen? 

János: Cziáky gróf. Cziáky Dániel gróf. 

Xénia: (felugri a székről) Cziáky gróf... 
(Ja-ko-ti-hura mered) Ah... — tehát egy 
szépen kitervelt összeesküvés a gróf és ön 
között — ellenem 1 — Marquis ur — önök 
elszámították magukat! — Nem! Ez a ta-
lálkozás nem fog sikerülni. Alászolgája... 
(gyorsan indul a verenda feié) 

Ja-ko: (eléje áll, széttárt karokkal, kö-
nyörögve) Ne menjen, fenség... Szszsz... 
Szavamra, a grófnak fogalma sincs arról, 
hogy ön itt van... 

János: (bámulva néz Xéniára, — egy-
szerre, — mindent megértve, Ja-ko felé) 
E j ! — hát ez az a meglepetés?... (Xé-
niához) Itt üssön meg engem helyben a 
mennykő, ha nem maga az! 

Xénia: Kicsoda? 
János: Isten bizony maga az! 
Xénia: Kicsoda? 
János; Maga az a drága vászoncseléd, 

— lelkem, szép királyné, — akiért az én 
szegény gazdám majd megvész! 

Xénia: Szegény! 
János: Szegény! Mert ha az ember olyan 

szomorú, olyan búslakodó, akkor még a 
koldusnál is szegényebb! Jaj, — tessen 
itt maradni, — mert kiissza... kiissza az 
egész boros pincét... Az biztos! — A fele 
üres már — a lelke nagy szomorúságától! 
Épp az előbb magyarázgatta nekem: — 
ha sokat iszik és gőzős a feje... akkor... 
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j a j ! — egyszerre csak kinyilik az ajtó... 
jaj... bejön a világszépe, simogató szó-
val elbeszélget véle... és... és... (könyörögve) 
— Ma... csakugyan ki fog nyílni az aj-
tó... Ma csakugyan be fog jönni hoz-
zája — maga, szép királyné — és ak-
kor... akkor egyszerre vége lesz a nagy 
szomorúságnak! — (a kezét csókolja) Jaj, 
kedves, szép arcú asszonyság, gyönyörű 
királyné... köszönöm, hogy eljött ide, hoz-
zá... Ne tessen elmenni... Ne tessen el-
menni... Nem tudom, mért haragszák rája... 
Nem tudom, mért nem akarja látni... Én 
csak annyit tudok: — az én uram jó em-
ber... Pötty-korában karomon hordtam... ha 
valaki ismeri: én ismerem... Jó ember... 
Nagyon jó ember... Könyörgöm, — ne tes-
sen elmenni!... (megcsókolja Xénia kezét, 
lassan el a verendán) Ne tessen elmenni. 

9. Xénia és Ja-ko. 

Xénia: (meghatva áll, elfordítja az ar-
cát) 

Ja-ko: (a szemét törölgeti) Én sirok... 
Ugye nem haragszik most már, hogy ide-
hoztam... 

Xénia: De mért nem mondta meg őszin-
tén? 

Ja-ko: Akkor nem jött volna. 
Xénia: Az már igaz. 
Ja-ko: Calnom kellett... Ne haragudjon!... 

Neki köszönhetem... az én szegény jó ba-
rátomnak, — a feleségemet... — hát calnom 
kellett, — calnom... Ez világosz. 

Xénia: Nos hát — kedves marquis — 
ha már mindent ilyen szépen elrendezett: 
— a vonatot, amelyet szerencsésen lekés-
tünk, — az autót, melynek gépezete pont 
e kastély előtt romlott el, — legyen szives, 
árulja el a programmja folytatását... 

Ja-ko: Majd aztán... Még titok... Szszsz... 
A fő, hogy kibékül... 

Xénia: Azt nem mondtam! —Talán... 
Ja-ko: Szszsz... Nálunk Kinában ez a 

szó «talán» igy hangzik «biztosz!» 
Xénia: Még nem biztosz! 
Ja-ko: Da talán biztosz. 

Duett. 

Xénia és Jako. 
(Ugyanaz a zene és szöveg, mint az 

eddigi III. felvonás tercettje. Eltáncolnak 
halra ) 
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10. A grój és János. 
(A gróf jön a verandáról, nyomában Já-

nos) 
Qrój: Még nincsenek itt a cigányok? 
János: Nincsenek méltóságos ur... — Kö-

nyörgöm, valami ténsur jött az előbb. 
Qrój: Milyen Ténsur?... (átadja a pus-

ká já t ) 
János: Valami sárga Ténsur, — ugy sár-

gálik, mint az akác novemberben (beszól 
a bal a j tón) Sárga Ténsur, tessék! Itt 
a gróf ur. 

11. Ja-ko-ti-hu és a gróf. 
Ja-ko: (megjelenik a ba l a j tóban) Szszsz... 
Gróf: (mereven, Ja-ko-ti-huhoz) Hál te, 

hogy kerülsz ide? 
Ja-ko: Szszszsz... 
Gróf: (kedvetlenül legyint) Ne sziszegj! 

— Valamikor örültem a sziszegésednek... 
Ja-ko: Szszszszsz... 
Qrój: Mondom! Ne sziszegj. - - Most nem 

birom! 
Ja-ko: Én nem sziszegek... Távol áll tő-

ién szszsziszegni. Én csak azt akarom mon-
dani, hogy szszszervusz... 

Gróf: Szervusz. Hogy kerültél ide, márki? 
Ja-ko: Véletlenül kerültem ide... Egész 

véletlenül. — Hazafelé utazom Kinába... 
K Gondoltain: benézek egy csöppet hozzád... 

Gróf: Kinába? Errefelé? 
Ja-ko: Na igen. Egy kis kerülő. Nem 

tesz semmit. Kinába úgyis mindig kerü-
* lövel utazik az ember. 

Gróf: Szóval: te hazamégy?.. 
Ja-ko: Haza. — Igen. — De egy-két 

napig ittmaradok nálad... Szszsz... 
Grój: Igen? — Ez szép tőled, (egyked-

vűen) Nagyon örülök, fiacskám. 
Ja-ko: Látom. Nagyon örülsz, fiacskám. 
Gróf: (maga elé néz) És mit csinálnak 

a többiek? 
Ja-ko: Milyen többiek? 
Gróf: Például... 
Ja-ko: Például.... 

Grój: Maritta. 
Ja-ko: Mar i t t a? — Marittárói nem tudok 

semmit. 
Grój: Kár. Mért nem vetted feleségül, — 

te szamár? 
Ja-ko: Há t te mért nem vetted felesé-

gül a szép Xéniát te szamár... Szszsz... 
Gróf: (maga elé néz, vállat von) Azért! 
Ja-ko: Hét én is azért! — Na, de ez 

az ember, hogy örül énnekem! 
Gróf: Ne csacsogj annyit! (nagy po-

hárba tölt magának, fe lha j t j a ) 
Ja-ko: Mit csinálsz? 
Gróf: Vigasztalom magam!... 
Ja-ko:» Hallod-e? Vigasztalj engem is!... 

lia már itt vagyok és ha már olyan bor-
zasztóan örülsz, hogy itt vagyok! 

Gróf: Ne haragudj ! megfeledkeztem ró-
lad. Én már nem törődöm semmivel és sen-
kivel. (tölt neki is, magának is, — koccint) 
Egészségedre. 

Ja-ko: Ezt kínaiul ugy mondják; prosit! 
Gróf: Hát beszéljünk kínaiul. Nem bá-

nok én már semmit! Prosit! (felhajt ja , 
újra tölt) 

Ja-ko: Ne siess, hallod-e! Annyira szom-
jas nem vagyok! 

Gróf: De én igen! — Kiinnám a Du-
nát is, halastól, hajóstól, mindenestől! (fel-
emeli a poharát) A., a... a... — Marit ta 
egészségére... 

Ja-ko: Prosit... Hu, de melegem van! 
Gróf: Ô, — te béka! — Hiszen még 

el sem kezdted! (tölt, felemeli a poharát) 
iszunk...? 

Ja-ko: Na ! — Most kinek az egészségére 
igyunk? 

Qrój: Nem tudom én. (elnéz) 
Ja-ko: Mégis! — Hát kinek az egészs-

ségére? 
Gróf: Senkinek! - - Hagyj békén! 
Ja-ko: Én tudom! Én tudom! 
Gróf: N a ? 
Ja-ko: (felemeli a poharát) Őfensége — 

Mindenütt kapható ! 
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Xénia nagyhercegnő egészségére! 
Gróf: (kivágja a kezéből a poharat) Os-

toba, te! Ilyen szárazon akarod azt az 
vsleni nőt éltetni? (felemeli a poharát) 
Annak az egészségére, aki a legszebb szé-
les e világon, — a legcsudálatosabb széles 
e világon, a legkegyetlenebb széles e vi-
lágon és akit én a legjobban gyűlölők szé-
les e világon! (felhajtja és a földhöz 
vágja a poharat) 

12. Előbbiek, János, prímás, cigányok. 
János: (jön a verandán, utána a cigá-

nyok) Itt vannak, könyörgöm, a cigányok. 
Gróf: A legjobbkor. Gyertek. 
János: (eloldalog a bal ajtón, jelentő-

sen pislogva Ja-ko felé) 
Ja-ko: (eloldalog balra) 

13. Előbbiek, János és Ja-ko nélkül. 
Gróf: Ide gyertek... Hát megtanultátok 

az uj nótát, amit tegnap daloltam? 
Prímás: Tudjuk már, instálom, tudjuk 

már. 
Gróf: Hadd hallom. 

(A cigányok játszani kezdenek) 
Gróf: (cigánykisérettel énekel ) 

Az én rózsám gőgös, büszke 
Hej, de rátarti ! 
Ha elmenek házuk előtt. 
Alig pislant ki. 

(Ha kipislant, nem rám pislant, 
Csak az eget nézi. 
Pedig én még az eget is, 
Hej, lehoznám néki 1) 

Gróf: (a nóta után iszik) Na^ most 
gyorsan! (ugyanazt a nótát énekli gyors 
tempóban, mulatósan, illegve-billegve; tele 
pohárral a kezében.) Jó volt! Igyál! 

Primás: (kitátja a száját) 
Gróf: (a pohárból belelöttyenti a bort a 

szájába) 
(A cigányok rázendítenek a «Szép asszony 

mellett...» dalára) 
Gróf: (velük énekli, — egyre nagyobb 

várakozással néz a veranda a j ta ja felé, 
felemeli a poharát, — látszik, hogy oda 
akarja vágni.) 
(A veranda ajtaja halkan kinyílik és jiiu 

Xénia) 
17. Előbbiek, Xénia. 

Xénia: (egy pillanatig állva marad a 
küszöbön, aztán egyenesen a grófhoz lép, 
megfogja a kezében a poharat) 
(Itt már a cigányok végére érnek a dalnak) 

Xénia: Ne igyék!... Adja ide azt a po-
harat! (kiveszi' kezéből a poharat és az 
asztalra állítja) 

(Pillanatnyi szünet) 
(Szembeállrtak egymással. A gróf rajongó 
szemmel nézi. Xéniát,, ö meg szánalommal, 
sok fájdalommal néz vissza rája. — A ci-

gányok elhúzódnak egy hátsó sarokba) 
Gróf: (nézi-nézi, a homlokát fogja) 
Xénia: Itt vagyok... Beszéljen! Nos, mért 

nem beszél...? 
Gróf: Mert félek, hogy — felébredek — 

hogy szétfoszlik a mámor... Epekedve vár-
tam ezt a percet... Ez az álom az életem!... 
Ha elfut — szegény, nyomorult az éle-
tem... — Rólad álmodom és ha újra itt-
hagysz, — mi lesz énvelem? (egy székre 
esik, a fejét az asztalra ha j t ja ) 

Xénia: (megsimogatja a fejét) Szegény 
fiu! — Hát érdemes? — Egy szívtelen nő 
miatt?... (meleg részvéttel) Bohó fiu... Sze-
gény bohó fiu! 

Gróf: (szomorúan) És most elmégy — 
itthagysz újra — ugye? 

(A cigány halkan játszani kezd) 
Gróf: (prímáshoz) Cigány! — Mi lesz? 

Huzd, az angyalát! 
Xénia: Nem Danielló! Nem megyek el 

többet!... Ahogy te mondtad: itt vagyunk 
együtt — a te házadban — ahol a fel-
séges atyacár se tud már egymástól el-
szakítani bennünket... 

Gróf: (rábámul, a homlokát ^dörzsöli) 
Xénia! — Micsoda... Primás! Idegyere! 
Csípj meg, hogy felébredjek!... János! Vi-
zet, hogy kifusson a fejemből a mámor... 
Ja-ko-ti-hu! Hol vagy? — (Xéniához) Csó-
kolj meg, mert azt hiszem, megőrültem! 

Xénia: Danielló! (átöleli) 
(Ja-ko-ti-hu és Mar itta jönnek balról) 

15. Előbbiek, Ja-ko-ti-hu és Maritta. 
Gróf: (átöleli, csókolja Xéniát) Ja-ko-

ti-hu!... János!... Nézzétek!... Nézzétek! 
János: Lelkem, szép királyné. (Xénia ke-

zét csókolgatja) 
Ja-ko: Szszsz! — Engedd meg, hogy 

bemutassam: (Marittára) a feleségem! 
Gróf: Nézd, Maritta! (bemutatja Xéniát) 

l\ menyasszonyom ! 
Ja ko: Nekem mondod? Előbb tudtam, 

mint te! Édes eszem! Hogy honnan ve-
szem! 
(A zenekar a «.Szép Asszonyt» játssza.) 

(Függöny.) 
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Szérkesxtöi UjeneteH 
iE rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tási 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére pem vállalkozunk.) 
Pünkösdi rózsa , B.-Gyarmat. Nem Bródy 

irta, hanem Farkas Imre. Az a kritika pedig 
nem árt a darabnak. — Kis k íváncs i . 
Mithriades. — K, G. Nem közölte. — Ked» 
venc. 1. Rökk Szilárd-utca 6. 2. 1894. január 
1-én született. 3. Nem. 4. 5. még bizonyta-
lan. — M, M."imádó. 1. Testvére. 2. „Ked-
venc" jelige alatt megtálálja. 3. Az alma-
nachukban közöltük — M. I. 1. 1899-ben 
született. 2. Nem. 3. 1896. október 25 én 
született. 4. Nőtlen. 5- Korai érdeklődés. — 
F. M. A „Hunyadi László", mert es ment a 
legtöbbször. 2. Mindakettő kitűnő. 3. 1895-
ben született. — S. Ilonka. A „Színházi 
Elet" negyedévi előfizetési éra K 125. — Kis 
hadnagy . Rózsahegyi Kálmán, Népszinház-
utca 22. — Szinirtövendék A barcsi szin-
ház 1893. májűs 23-én nyílt meg, gróf 
Széchenyi Imre áldozatkészsége mellett. Az 
első előadást Somogyi Károly társulata a 
„Próbaházasság"-gal tartotta meg. — S. N,, 
Szolnok. Rökk Szilárd.utca 6, — Melitta. 

Marotto Pietro. — B. I. 1. D'Arrigo Károly. 
2. Negyedévre K 125. — K. H. Az alma-
nachban meg van. — Seljő. Nincs ilyen cí-
münk. — Szösz lke . A Royal Orfeumban 
működik. — Tbálla papja. A balatonfüredi 
nyári szinház 1831. julius 2-án nyilt meg, a 
nép számára, ingyenes előadással. 3-án pe-
dig a nemességnek, beléptidijért. 1830. julius 
havában Kisfaludy Sándor elnöklete alatt 
bizottság alakult, mely elhatározta a szin-
ház fellépitését, Az építési munka vezetője 
Fülöp József, ki ingyen vállalta a munkát. 
A szinház költsége : 12 954 frt. Az első'igaz-
gató: Komlóssy Ferenc. A prológust Kisfaludy 
Sándor készítette. A szinház homlokára ezt 
a jelszót i r ták: „Hazafiság a nemzetiség-
nek 1" A szinház előbb fedetlen volt, majd 
midőn 1860. nyarán Jókainé vendégszerep-
lése alkalmával meghűlt, csak ekkor gondol-
tak az aréna betetőzésére. Ugyanekkor 14 
szobát is építettek a színészek számára. — 
P i s t a . 1. 1894 január 1-én. 2. Igen. 3, A 
lakáscímeket megtalálja a „Színházi Élet Al-
manachjában" . — n r m á n y é s szerelem, 
1. A „Szinházi Élet" kiadóhivatalában. 2. 
Drámai szerepet kapott. 3.Egyelőre bizony-
talan. — Hü o l v a s ó . 1. Igen. 2. 34. 3. Nőt-
len. Igen. 

S Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vesz 

ZÉKELY EMIL é k s z e r é s z 
Király-utca 51. sz. Te réz t emplommal szemben 
Telefon József 105—35 

F É R F I É S N Ő I Ç O N -
F E C T I O O S Z T Á L Y A ' 

K&HT0R ÊS KELEMEN >Uz6""'°"Ja 

VI I . , E r z s é b e t - k ő r u t 5 6 . 1/4. 

I C C 
F E C T I O O S Z T Á L Y A 

A LONDONI 
THE AtíBLO-HUNGARlAN CORPORATION LIMITED 

MA8YAR0RSZÁ8I VEZÉRKÉPVISELETE 
aUDAPEST, V I I . , D O H A N V ' U . 12. 

végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmet ika! intézete. M i n d e n n e m C 
szépséghibák kezelése, ezeplőeltávo-

iitás, ráncok kialmitasa, a rcgőzölés ée arcroasszázs 
ju tányos bérletben. B u d a p e s t , V I I . , A l m â s s y - u , a. 

Női kalapok, diszek, kellékek 
gyári árban GOLDMARK kalapgyórábiin 
Telefon 128-43 IV. , Har i s» k ö z 2 . s z í m 

Hfllgyfodrászat ondulációvaL hajmosás , manikür , szép-
ségápolás és iagykezeles. Mérsékelt á rban , elsőrangú 
munka, Tan i tványok tel jes k iképzésre fe lvé te tnek . Clm: 

S x é n t ő n é , VI. , H o r n E d c - u t c a 1 2 . s z . vű, DÖiümy-ätcä 39! 

WAGNER 
magyar hangszeráruháza 

Budapes t , József -köru t 15. 
F ióküz le t : Ráday-u tca 18. 

Képes ár jegyzéket ingyen küld. 

Telefonon Is megrendelheti 

AZ UJSÁG-ot 
Tele fonszámok! József 16«26. József 13*35 

L a k á s á t 

festi, takarítja 
lJ-116-S5> Ditrichstein 

SieSiorwsi r e n d e l ő 
In tézet . 

Rendel : 1 1 - 1 és 4 - 7 óráié 
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Ssclnöáiszí reftvény 

Megfejtési határidő 1921 március 26. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 13. számában 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
I. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-

bonbon 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1921. 10. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: „Szinpad." 
Helyesen fejtették meg 537-en. 
Az első dijat Nikits Gyuláné (V., Csáky-u. 

27), a második dijat Holzmann László 
(1.. Fehérváryut 88.), a harmadik dijat B. 
Poroszlai Esztike (Szarvas, !.. 88.) nyerték meg. 

Szerkeszt i : INCZE SÁNDOR. 
Kiadja a .Sz ínházi Élet* r . - t 

SZENES BÉLA uj regúnye: 

„A t izenegyedik nardncsola i" 
megrendelhető a SZÍNHÁZI ÉLET boltjában 
(Erisébet-kSrut 29.) - Ara 77 kor. 

I l i I PATENT JELŰNEK | | | I 
U J i V ILLAMOS IRRIGATOR U J l 

Lakásban , nyara lóban , szá l lodában nélkülözhetet len 

Jelűnek, Föhg. S á n d o r 
Kapha tó : 

-u. 25. - Bán Andráosy-ut 4. 

Hamis fogakat 
piatinát 
Ékszert 
Aranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

Se l y e m h a r t s n y á l t i s 

megjavítja félcipőben hordhatóan a TERÉZVÁROSI HARISÜVAJAVITÓ Király-utca 80. (Királyszinházzal szember.) 

Grammofon- lemezek 
modern tánczenék 
é s művész felvételek 
l egnagyobb v á l a s z t i k b a n / 

H A N G S Z E R - O T T H O N 

Fekete Mihálynál 
Budapest, József-körut 9 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel : Erzsébet-körut 29 

A „Színházi Élet" kiadójában 

V É T E L , E L A D Á S 
Tel jesen u j kosztümök, 

legfinomabb anyagból, se-
lyem, pouplin, bársony, szö-
vet alkalmi áron eladók. VIII, 
Ko8zoru-u. 24. II. em. 12. 

Gyermekkocsik már 1000 
koronától 15.000 kor.-ig min-
den kivitelben kaphatók. Győ-
ződjön meg saját érdekében 
a nagy választékról. Székács 
Áruházban Rákóczi-ut 74. 

H Á Z T A R T Á S 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben. 

K Ö N 9 V E R 
A Színházi Élet Alma-

n a c h j a korlátolt számban 
még kapható a Színházi Élet 
boltjában, á ra 44 korona. 

Spiri t izmus. Alján Kardec 
alapvető műve. (Érintkezés a 
szellemvilággal.) Tartalma : 
A szellemek, a médiumok, 
szellemnyilatkozatok. Hogyan 
kell spiritiszta üléseket tar-
tani, 8tb. Ara : postadíjjal 
26 korona. — Alexy : A lélek 
útja Teozófiai megvilágítás-
ban. A teozófia misztikus 
tanát ismerteti. Ára : posta-
díjjal 26 korona. Magyar 
Könyvkiadó, Budapest, VILI., 
Szentkirályi-utca 23. 

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






