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Aki szavát adta New-Yorkban, 
Ivogy m e g n é z i »A k i s grïzell«-et a Vígsz ínházban 

Mr. Morris Gesí Budapesten 
Előkelő és érdekes vendége volt a 

héten a Vígszínháznak : Mr. Morris Gest, 
az Egyesült Államok egyik legtekintélye-
sebb szinházdirektora, Mr. Morris Gest 
titkárával együttBu-
carestbe igyekszik, 
de Budapesten egy 
estére kiszált, mert 
New-Yorkban sza-
vát adta Ben Blu-
menthalnak hogy 
megnézi a Vígszín-
házát A bal oldal 
hetes számú pá-
holyban ült az ame-
rikai direktor, aki-
nek nevéhez a leg-
nagyobb new-yorki 
sikerek fűződnek. 
0 hozta ki annak 
idején a Csu-Csiu-
Csau-1, az Aphrodi-
tét, a The Wcinde-
rer-t. amelyet Rein-
hardt „Tékozló fiu" 
cimen játszott, s a 
világ legnagyobb 
revűjét.a „Mekká"-1 
rrelvnek. kiállítása 
mÖOOdollé* bake-
rült. Mr. Morris Gest 
különben Belasco 
veje, aránylag egé-
szen fiatal ember, 
aki el volt ragadtat-
va a Vigszinháztól. 

A Színházi Élet munkatársának alkalma 
volt a direktor úrral beszélni. A követ-
kezőt volt szives mondani : 

— Csak gratulálhatok Ben Blumen-
thalnak a Vígszínházhoz. Szinte meg-
lepő, milyen finom, előkelő ez a színház, 

Mr. MORRIS GEST 

amely olyan előadást tud produkálni, 
hogy az minden elismerést megérdemel. 
„A kis grizett" színpadai ragyogóák, 
még az én amerikai színpadokhoz szo-

kott szememnek is, 
a kórusok kifogásta-
lanok, Kosáry Em-
my asszonytól, Ki-
rály és Tanay urak-
tól, Ujváry ur tán-" 
caitól pedig el va-
gyok ragadtatva. 

Nagyon sokat vá-
rok a magyar szer-
zőktől, pedig saj-
nos, eddig nem volt 
alkalmam magyar 
iró művét beműtat-
ni, meg vegyok győ-
ződve róla, hogy 
mig eddig a fran-
ciák uralták az 
amerikai színpado-
kat, ugy ezentúl a 
magvarokra vér ez 
a hivatás. A Lili-
om ot láttam most 
New-Yorkban, s ez 
a színdarab győ-
zött meg ebbeli hi-
temben. A legna-
gyobb költő Molnár 
Ferenc, büszkék le-
hetnek rá. Annyira 
el vagyok ragadtat-
va a Vígszínháztól, 

hogy Romániából visszafelé jövet, még 
egy előadást meg fogok nézni. 

Mr. Morris Gest volt szives fényképet 
is adni a „Színházi Élet"-nek, ezzel az 
aláírással : „Üdvözlöm a magyar Szín-
házi életet." 
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A Vígszínház, ahol egész télen komoly 
irodalmi értékű vígjátékokat, drámákat és 
bohózatokat játszottak, junius közepére he-
lyet adott a könnyű színpadi múzsának, az 
operettnek is. Nem első vendég ebben az 
előkelő színházban az énekes, 
táncos műfaj. Igen sok operett-
siker indult már el világhódító 
útjára innen. A „Tatárjárás" 
csinálta meg az utat a Vígszín-
ház nagyszerű operett-hírnevé-
nek, amelyet azután az .Obsi-
tos", majd a , Zsuzsi kisasszony" 
folytatott, hogy végül szinte 

klasszikus értékű láncszemeket 
nyerjen a „Médi" és a „Három 
a kislány" sok jubileumos elő-
adásaiban. Tavaly a „Herme-
lines nő" vonzott zsúfolt há-
zakat még a legmelegebb nyár-
ban is, ezidén sem maradt el 
a már-már megszokott nyári 
operettslágere a Vígszínháznak. 
Most vonz állandóan zsúfolt há-
zakat az uj sláger, Robert Stolz, 
Jakobson és Bodansky legújabb és legna-
gyobb sikerű operettje. A kis grizett-et, 
amelynek eseményszerű szereposztását Ko-
sáry Emmi és Király Ernő neve ékesiti. 
Ezzel a Vígszínház színpadán a magyar 

operettmüvészet 
két nagyértékü 

repre zentánsa 
talált megnyilat-
kozást, még pe-
dig olyan miliő-
ben, amely a 
legjobban méltó 
művészetükhöz-
A Vígszínház 
amelleft, hogy 
Európánakegyik 
legelső drámai 
szinháza.azope-
rettet is ugy hoz-
ta szinre, ami 
becsületére vál-
nék bármelyik 

londoni vagy amerikai operettszínháznak is. 
Soha nem láttunk színpadon ennyi pompát, 
ennyi pazar csillogást, káprázatos, nagyszerű 
beállítást, díszleteket, jelmezeket, tömegeket 

és mindezeken felül olyan előadást, amely 
iskolája lehetne a kifogástalan operettjátszási 
stílusnak. 

A darab méltán megérdemelte, hogy a 
Vígszínház igazgatósága fokozott gondosság-

gal hozza szinre. A zene kiváló 
értekei mellett a librettó sem 
maradt háttérben. Nem sablonos, 
mindennapi operett történet, ha-
nem magvas, érdekes cselek-
ményü, alaposan összebogozott 
librettó, amely zene nélkül is 
bármely színpadon megállná a 
helyét. 

Egy előkelő és gazdag her-
cegnő, aki ezenfelül még olyan 
szép, hogy szépsége is herceg-
nővé teszi, gyámjának, egy ked-
ves, öreg, komikus figurának 
társaságában betéved egy párisi 
mulató farsangi mulatságára. 
Vidám bohémtársaság van együtt 
a mulatóban, folyik a pezsgő, a 
tánc, a csók, a firsangi örömök 
tobzódnak, amikor fantasztikus 

jelmezében betoppan a grízeitek és bohémpik-
torok társaságába a hercegnő, akit nyomban 
a farsang királynőjévé választanak. Az arisz-
tokrata hölgy- ja 
nek természe- pfc ^ ^  
tes, hogy tetszik < Ä- S A 
a különös milliő, < 
a közvetlen, ked- %yÇ3ÊÊÊB&m 
ves emberek, a '̂ÎiïBSËÉm' h 
kiknek társasá- ^ W p i 
gát nem szok- ,v j | WÊÊÊL B 
halta meg. Pár r t « H H I 
pillanatig elfő- ' | M K 
gódott, de az-

ma bb lesz és ugy î 

perdül a fériak- ^ J f ^ J p l /• ^ 
kai, akik ugy 
rajongják körül, minthogyha mindnyájan érte 
halnának meg. Az öreg gyám, aki eltévesz-
tette szeme elől a hercegnőt, a keresésére 
indul és mindenkitől megkérdezi : 
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— Kérem szépen, nem tetszett látni egy 
olyan izé, ugy a fején fenn egy olyan tor-
nyos micsodával, a testén egy olyan térdig 
érő libbenő micsodával, egy olyan izét? 

Részletesebben nem akarja leirni, hogy 
kit keres, mert vigyáz, nehogy megtudják a 
hercegnő nevét. Ugyancsak ebbe a mulat-
ságba téved egy csinos, fiatal tengerészliszt, 
aki rögtön megismerkedik a kis grizett-her-
cegnővel és abban a pillanatban bele is 
szeret. Valahogy megsejti, hogy ez a kis 
grizett nem olyan, mint a többi, a hangja is 
egészen más, nem romlott, nem kokott, ha-
nem szubtilis, finom kis teremtés, olyan, ami-
lyenre a tengerésztiszt szive már régen vá-
gyakozik. A szerelemnek segítségére jön a 
muzsika is. Ebben a mulatóban játszik a 
hires magyar cigánykirály, Bunkó Gyuri, aki 
természetesen a mulató vendégeivel éppen 
olyan bizalmas viszonyban van, mint a kis 
grízeitekkel. Jobban ismeri a szerelmet, meg 
annak fortélyait, száz párisi grófnál. El is 
mondja a tengerésztisztnek, amikor a hege-
dűjével mögéje áll, hogy először jön a pezsgő, 
azután a szerelem, azután a muzsika. A 
pezsgőtől szerelmes lesz az ember, a szere 
lemtől bánatos, a muzsika meg megvigasz 
talja a bánatért. Úgyis lesz 
minden, ahogy Bunkó Gyuri 
mondja. A cigányprímás is 
legény ám a talpán. El-
mondja, hogy néki is volt 
odahaza gyönyörűséges szép 
szeretője, a Marcsa, oki hűt-
lenül otthagyta valami furcsa 
fejű grófért. Hát uram isten, 
egyszerre csak a banda 
egyik tagja beront és jelenti 
a prímásnak, hogy megér-
kezett a Marcsa. A hűtlen 
pesti cigányleány belebben, 
mint párisi táncosnő. El-
mondja, hogy csábitója há-
zasságot igert neki, sőt még 
Írásba is adta, hogy elveszi 
feleségül, ezért csalta meg 
Bunkó Gyurit. Mindenáron 
valami nagy urnák a fele-
sége akart lenni, hegy ez-
által nagyobb reklámja le-
gyen ahhoz, hogy végül el 
érhesse álmai álmát, tán-
cosnő lehessen belőle. Most 
is ott hordja kebelében az 
írást, meg is mutatja Bunkó 
Gyurinak. Természetes, hogy 
a cigányprímásban feltá-
madnak a régi érzelmek, 
megkísérli, hogy visszahó-
dítsa Marcsát, de bizony 
ez egyelőre nehezen megy. 
Hiába dicsekedik el vele, 
hogy cigánykirály, meg az-
után zeneszerző is, Mar-
csára mindez semmit sem 

hat, ő csak hercegnői, vagy grófi cim után 
vágyakozik. 

A tengerésztiszt és a kis giizett szerelme 
rövidesen forró lángokban csap fel. A her-
cegnő is szerelemre gyulád a daliás fiatal-
ember iránt, de természetesen nem fedheti 
fel inkognitóját, mert hiszen pillanatig sem 
számol arra, hogy ennek a kalandnak foly-
tatása is legyen. A szerelemben azonban 
nem lehet semmit előre kiszámítani, itt is 
minden máskép történik, mint ahogyan a 
grizett-hercegnő akarja. Egy hosszú szerel-
mes csók közben a hercegnő hajából a földre 
hull a diadémja, amelyet a tengerésztiszt 
emel fel. Közben a diadémból kihullik egy 
kő, amelyet egyikük sem vesz észre. Az öreg 
herceg, a gyám. folyton csak a hercegnőt 
keresi és mindig akkor jön a színpadra, 
amikor nincs ott. Közben megismerkedik 
Marcsával és olyan táncokat jár el vele, 
amelyek megbizsergetik még Matuzsálem 
talpát is. Most már arra törekszik, hogy 
mindenáron hazavigye magával a hercegnőt, 
mert hiszen, — amint elmondja, — holnap lesz 
az eljegyzése Páris egy ismert előkelő arisz-
tokratájával. A hercegnő elárulja, hogy nem 
szereti jövendőbelijét, sőt azt sem titkolja el. 

Vigh Manci (Marcsa) 
Vígszínház: „A kis grizett" 

(Angelo fotográfia) 
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hogy szive a tengerésztisztnél maradt. De a 
kalandnak végét kell szakítani, hogy vesze-
delmesebbé ne váljék a játék. Azt mondja 
a tengerésztisztnek, hogy öltözőjébe távozik, 
a tengerésztiszt várja, hogy visszajöjjön, he-
lyette a primás mondja meg, hogy a kis 
grizett azt izeni, hogy elment, nem jön 
vissza . . . A tengerész szivét elfogja a kese-
rűség, Bunkó Gyuri pedig előveszi hegedűjét, 
hogy megvigasztalja. Ugy történt minden, 
ahogy a magyar cigányprímás mondotta: 
elő&zör pezsgő, azután a szerelem, aztán a 
muzsika. 

A második felvonásban a hercegnő vőle-
gényének házánál nagy mulatság van. Erre 
a mulatságra hivatalos a fiatal tengerésztiszt 
is, aki jóbarátja a vőlegénynek. Természetes, 
hogy erre a mulatságra hivták meg muzsi-
kálni Bunkó Gyurit is, sőt Marcsa is itt van, 
mint táncosnő. A menyasszonyt ide is elkí-
sérte öreg gyámja, nehogy az esküvője előtt 
még valami bolondságot kövessen el. A ci-
gányprímás legnagyobb meglepetésére a vő-
legényben felismeri azt az embert, akivel 
Marcsa őt megcsalta és akit ő a tettenérés 
pillanatéban, amint az első felvonásban el-
mesélte, alaposan kupán vágott. Marcsa is 
felismeri azt az embert, aki neki házasságot 
ígért és természetes, hogy nem valami kelle-

„Kis lény mit illegsz-billegsz, mint a nád ?"... 
Kosáry Emmy és Tanay Frigyes 

Vigszinház : „A kis grizett" 
(Angelo fotográfiái 

„Jer, turbékoljunk kis galambom" . . . 
Ujváry Lajos és Vigh Manci 
Vigszinház: „A kis grizett" 

(Angelo fotografia) 

mes szituációba hozza a csapdába került 
vőlegényt. 

A tengerésztiszt itt találkozik újból a kis 
grizettel, akit azóta sem felejtett el. őt ke-
resi mindenfelé. Ragyogó ruhában, csillogó 
ékszerekkel, hódolás és pompa közepette ta-
lálkozik a menyasszonynyal, aki hidegen és 
méltóságteljesen fogadja, mintha soha életé-
ben nem látta volna. Eleinte nem akar hinni 
a szemeinek : ez a hóditó hercegnő a meny-
asszony, ez lenne az a kis grizett, akinek a 
csókja megrészegítette ? De végül rájön 
arra, hogy nem téved, megtudja, hogy a her-
cegnő volt a mulatóban, hogy a hercegnőt 
csókolta és ölelte megrészegedve a pezsgő-
től és a cigány muzsikájától és a hercegnő 
volt az, aki elárulta neki, hogy szereti. A 
hercegnő azonban mit sem akar tudni sem-
miről. Egyetlen pillantással sem árulja el, 
hogy a fényes ruhák alatt még mindig ott 
dobog a kis grizett szerelmes szive. A titok 
azonban nem maradhat örökké szivében. A 
tengerésztiszt egy mámoros, önfeledt jelenet-
ben elmondja gyanúját, még pedig ugy, hogy 
arról a vőlegény is tudomást szerez. A meny-
asszony azonban mindent letagad, most már 
annál erősebben ragaszkodik ahhoz, hogy 
egyetlen szó sem igsz abból, amit a tenge-
résztiszt mond. A tengerész nemcsak szerel-
mes férfi, de igazi gavallér is, aki fenntartás 
nélkül is aláveti magát szerelmese akaratá-
nak, kijelenti a vőlegény előtt, hogy tévedett. 
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„ Drágám, ön oly kellemes, szellemes " 
Vigh Manci és Dénes György 

Vigszinház: „A kis grizett" 
(Angelo fotograiia) 

sőt még az öreg gyám is itt van, bár nem 
kabinban, hanem egy hatalmas negy koffer-
ban a hajó fedélzetén. A koffert berendezte 
magának és mint podgyászt odaállította a 
hercegnő kabinja elé. Mikor azonban a ten-
gerésztiszt azt mondja, hogy a hajót el fogja 
sülyeszteni, természetes, hogy kiugrik odújá-
ból. A hercegnő sem tudja tovább folytatni 
a játékot, átöltözik abba a ruhába, amelyben 
mint kis grizett megismerte a lengerésztisztet 
és ahelyett, hogy a hercegSez menne felesé-
gül, felesége lesz igazi szerelmesének-

Ezt a történetet bájos, fülbemászó meló* 
dikus muzsika kiséri. Egyik szám jobb, mint 
a másik, olyan táncslágerek kövelik egy-
mást, amelyeket három előadás után lázasan 
fog táncolni egész Budapest. 

A szeriőz-szamok is egytől egyig pompá-
sak, csodaszép keringő motívumok vonulnak 
végig a darabon, duettek, tercettek; még a 
kórusok is elsőrangú zenei alkotások. Az 
első felvonás káprázatos színpadját nem 
lehet eléggé dicâérni. Száznegyven ember 
van egyszerre a színpadon, mint hogyha 
igazi, valódi farsangi bál lenne A rendezés-
sel Király Ernő debütált- Rendezői sikerére 
talán még büszkébb Király Ernő, mint a 
színészire, amely csÖDpet sem marad mö-
götte ennek. Kosáry Emmi a címszerepben 
egyik legszebb alakítását nyújtotta. Mint kis 

.Mondja c-w k nem látott egy hölgyet, olyan 
izével a fej jn ? . . 

Ujváry Lijos 
Vigszinház : „A kis grizett" 

(Angelo fotografia) 

a kis grízeit és a hercegnő nem egy és 
ugyanazon személy. A vőlegény, aki előbb 
azt kívánta, hogy távozzon a barátja, most 
már ismét felszólítja, hogv maradjon, semmi 
oka sincs a távozásra. Megbékül men\asz-
szonyával és azt kérdi tőle, hol van az a 
brilliénsokkal kirakott fésű, amelyet aján-
dékba vett neki. A menyasszony azt feleli, 
hogy az öltöző asztalán felejtette. A hercegnő 
érte küld és amikor elhozzák, észieveszik, 
hogy fgy kő hiányzik belőle. Keresik a kö-
vet, ugyanazt, amelyet a mulatóban veszített 
el és arr.elyet a tengerészliszt talált meg. 
Most is itt van a mellényzsebében, át is 
adja és azt mondje, hcgv éppen ebben a 
pillanatban találta meg. Az ur, az igazi ga-
vallér nem tagadja meg magát sohafem. így 
válnak el egvméstól mind a ketten fajda-
lommal és szerelemmel a szivükben, amelyet 
egyikük sem akar leleplezni. 

A harmadik felvonás azonban gondosko-
dik arról, hogv a s7erelmeseket kárpótolja 
mindenért. A tengerésztiszt hajóján találko-
zik az egész társaság. Egyenként jönnek elő 
a kabinoktól a hercegnő, a cigányprímás. 
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operettszerepet, egy kedves, fiatal bohém 
festőt. Igen ügyes operettnaturbusnak bizo-

% nyúlt, szépen énekelt és nagyszerűen táncolt. 
Két fiatal tengerésztiszt szerepében dicsé-
retet érdemelt Gerle György és We-
szely Kálmán. 

Külön meg kell emlékezni Angelóról, aki 
Kosáry csodálatosan szép ruháit tervezte. 
Siefanidesz Károly újból bebizonyította, hogy 
egyike a legjobb magyar dirigenseknek. 
Bródy Miksa forditása, különösen pattogó 
ritmusu, szép magyar versei nagy részt 
kérnek az előadás sikeréből. Málnay 
Béla díszletei nagyban hozzájárulnak ah-
hoz, hogy ez az előadás ne csak 
nyári darab maradjon, hanem a jövő sze-
zon kezdetén a téli hónapokba is belenyúl-
jon a sikere. Amiben nagy érdeme lesz Bródy 
Miksa finom és ötletes fordításának is. Ez a 
fordítás bebizonyitja, hogy igenis lehet kiasz-
szikusan szép, csengő operettverseket írni. 

„Ez a nő bukik rám" 
Ujváry Lajos és Vigh Manci 
Vígszínház: „A kis grizett" 

(Angclo foiografia) 

grizett és minihercegnő cgyformánkülön-külön 
nagyszerű, elragadó volt. Éppen ugy meg-íalálta 
a pajkos, vidám színeket, mint a hercegnő elő-
kelőségét. Szépsége hódított, ruháit nem lehe-
tett eléggé bámulni, énekét és játékát megér-
demelten tapsoltak. Király Ernő a tengerésztiszt 
szerepében típusát adja a kifogástalan elő-
kelő bonvivánnak. ő mindig ur a színpadon, 
még pedig olyan ur, akinek szive, könnye 
van. A szubrettszerepben Vigh Manci bizo-
nyította be. hogy a hosszú pihenés alatt ta-
lentuma még jobban megizmosodott, tempe-
ramentuma, nagyszerű tánctudása most is 
teljes mértékben megtalálták a siker útját. 
Az előadások valóságos szenzációja Tanay 
Frigyes cigányprímás alakítása. Annyi sziv, 
közvetlenség, eredeti melegség van ebben a 
figurában, amennyivel meglehetne hóditan 
az egész világ színházi publikumét. Aho 
gyan a belépőjét elénekelte, külön tanul 
mányra méltó mélységes komoly művészet 
Ujoáry Lajos, Piccador figurájában vissza-
tért azokhoz a nagy sikerekhez, amelyeket 
a Népopera színpadán aratott. Nemcsak 
nagyszerű egyéni humora, hanem bravúros 
tánctudása is fő erősségévé tették az elő-
adásnak. Első felvonásbeli fox-trottját Vigh 
Mancivel percekig tartó viharos taps kö-
vette. Hajdú József Villacroiz Fülöp márki 
szerepében a meglehetősen ellenszenves fi-
gurából is igen diszkrét művészi alakítást 
nyújtott. Dénes György először játszott 

Tanay Frigyes 
(Bunkó Gyuri) 

Vígszínház : „A kis grizett" 
(Angelo fotografia) 
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„Gratulálok 
Király Ernőnek" 

mondja Ferenc3y Frigyes 
„A kis grizett" külön érdekesség, hogy az 

operettet Király Ernő rendezte. Nag>on meg 
kell dicsérni Király Ernő munkáját, a rende-
zés valóban elsőrangú. Az első felvonás fi-
náléjában olyan könnyedséggel és annyi öt-
letlel mozogtat tömegeket, hogy dicséretére 
válna egy Shakespeare rendezőnek is. Ez 
volt Király rendezői debüje, s ezután biztos, 
hogy fog még operettet rendezni. Megkér-
deztük Ferenczy Frigyes főrendezőt, mi a vé-
leménye — az uj konkurensről. így válaszolt : 

— Király Ernőt mindig geniális embernek 
tartottam, feltétlenül képesnek arra, hogy még 
a legnehezebb rendezői feladatokat is meg-
oldja. Mikor az „Ezüstsirályt" hoztuk ki a 
Városiban ez a hitem még jobban megerő-
södött. Király színészi ötletekben annyira 
gazdag volt, hogy nekem szinte társrende-
zőmmé vált „Egy rendező veszett el benned" 
— mondtam akkoriban neki. Hét hogy a ren-
dező még sem veszett el, azt mutatja „A kis 
grízeit", amelyet én teljes komolysággal az 
utóbbi évek egyik lagnogyobb operett ren-
dezői sikerének tartok. Ha szabad igy kife-
jeznem magamat „A kis grizelt"-ben valami 

„Szépnek, szép volna..." 
Kosáry Emmy 

Vígszínház : „A kis grizett" 
(Angelo fotográfiád 

,Ha Bunkó Gyuri muzsikál, 
sír a vonón a nóta" 

Tanay Fiigyes 
Vígszínház : „A kis grizett'' (Angelo fotografia) 

uj .amerikai" operettstilus jelentkezik. Nagy 
tömegek, látványos jelenetek, nagy kórusok, 
kidolgozása a csoportoknak - ezek a ren-
dezői trükkök a régi operettsablontól egészen 
eltérőleg támadnak föl „A kis grizett" ben, 
amelynek színpadja oly színes és gazdag, 
hogy olyat magam is régen láttam. De a 
párjelenelek során is valami decens rende-
zői tónus vonul végig, ami szintén Király 
Ernő rendezői tudasának az érdeme. 

Egytől féltettem Királyt őszintén szólva, 
attól, hogy a színész és rendező kettős mun-
kájába belefárad. De ő ezt a gigászi felada-
tot a legcsodálraméltobb energiával vége/te 
el. Es ez az, amit legjobban csodálok benne. 
Én mint rendező tudom, hogy mire egy 
operettpremierrel elkészülök, holtfáradt va-
gyok. Pedig ez csak a Király Ernő mostani 
munkájának az egyik fele volt. Ezenkívül 
még főszerepet kellett játszani, és végig kel-
lett énekelni egy partiturát, amely felerész-
ben csaknem az ő számaival van tele. Ope-
rett főszerepét játszani és még rendezni is, 
— ez olyan munka, hogy ha valaki sikerrel 
tudja teljesíteni, gratulálni lehet neki. Én 
gratulálok Király Ernőnek. 



SZÍNHÁZI ÉLET 

KIRÁLY ERNŐ 
Vígszínház : „A kis grizett' 

(Angelo fotográfia) 
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Magyari, Kóczé, Sovánka, Rigó Jancsi, 
36. és 37. Ráca: Laci — Bunkó Gyuriról 
Tanay Frigyes eddig francia bohózatok-

ban meg lirai szerelmesekben aratta legna-
gyobb sikereit, most egyszeribe felcsapott — 
cigányprímásnak. Megunla a frakkos meg 
szmokingos dicsőséget és már „A piros 
bugyelláris" Lajcsi cigányában is éreztette 
azokat a füstös oroszlán körmöket, amelye-
ket A kis grizett Bunkó Gyurijában növesz-
tett meg istenigazában. Ugy játszik Tanay 
Frigyes cigányprímást, mintha életében sem 
játszott volna mást. Nem csak markírozza a 
cigányprímást, hanem meg is játssza. Szóval 
is, meg hegedűn is. Ugy hegedül Tanay 
Frigyes, hogy meg is élhetne belőle. A Színházi 
Élet meghívta A kis grizett premierjére a 
hat leghíresebb cigányprímást, hogy vájjon 
mit Fognak szólni színpadi konkurrensükhöz ? 

Az első emelet jobb 9 es páholyéban való-

Pesti cigányprímások üdvözlik Bunkó Gyurit 
Magyari Imre. Tanay Frigyes, 37-ik Rácz Laci, Rigó Jancsi, 

Kóczé Lajos és Benhardt J. cigányimpresszárió 
(Papp felv.) 

ban megjelent a hat primás. Nagyon elke-
seredtek, mikor látták, hogy az uj név : 
Bunkó Gyuri, milyen nagyszámú publiku-
mot vonzott ebbe a hatalmas — kávéházba. 
A publikum hol a hat prímást, hol Tanayt 
figyelte, de mikor Tanay játszani kezdett, 
többé oda se néztek a páholy felé. Magyari, 
Kóczé, Sovánka és Rácz Laci végleg elvesz-
tették népszerűségükét. De akkor már ők 
se nagyon bánták. Bunkó Gyuri olyan szé-
pen játszott, olyan érzéssel, ugy a szívbe 
markolt, hogy nem lehetett többé irigykedni, 
el kellett ismerni, meg kellett hódolni előtte. 
Ki-ki tört belőlük az őszinte vélemény: 

— Én se csinálnám szebben. 
Ott volt velük Benhardt J. impresszárió is, 

aki külföldi szerződéseket szokott szerezni a 
cigányprímásoknak. Folyton azt hangoztatta: 

— Kiviszem Amerikába, okvet-
len kiviszem. 

El voltak ragdtatva Tanay Fri-
gyes piros mellényétől is, amit a 
frakkjához hordott, azt mondták : 

— Mi is piros mellényt fo-
gunk hordani, nagyon szép és 
érdekes. Legalább tudni fogják, 
ki a primás, ki a pincér? 

A leglelkesebb publikum volt 
a prímások társasága. Tanay 
Frigyes minden szavát, minden 
mozdulatát hangos derültséggel 
fogadtak. Az életüket látták a 
színpadon megelevenedni. De 
nemcsak Tanay, a darab és a 
szereplők is nagyon tetszettek. 
A zene nagyon megfogta őket. 
Rögtön elhatározták, hogy más-
nap már játszani fogják minde-
nütt. Könnyű nekik I Ahogy hal-
lották a dallamokat, azonnal 
utána dúdolták. 

Felvonás közben lementek Ta-
nayhoz a kiskapuba, gratuláltak 
a színésznek és elragadtatással 
beszéltek a prímásról : Bunkó 
Gyuriról. A „Színházi Élet" fo-
tográfusa meg is örökítette ezt a 
jelenetet, n-:kor végleges békét 
kötöttek az orimással a régiek. 
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Megkérdeztük őket, mi a véleményük uj 
kollégájukról. Bunkó Gyuriról. A következő 
válaszokat kaptuk : 

Magyari Imre Nem lehet kérem semmit 
mondani róla, hogy ne kicsinyítsem le ma-
gamat. Ezt meg nem lehet kívánni, ugye? 
Olyan prímás Tanay Frigyes, hogy szívesen 
és nyugodtan rá biznám a bandámat. Meg-
•ailaná a helyét. Azaz — meggondoltam. 
Mégsem biznám rá- Félek, hogy a közönség 
többet nem volna kíváncsi én reám. 

Rigó Jancsi : Megfogom mondani Tanay-
nak, hogy nála rosszabb prímás nincs a vi-
lágon. Azonban jobb színész sincsen. Ne-
hogy otthagyja a színészetet és cigánynak 
menjen. Mi le?z akkor velünk? 

Kóczé Lajos : Nem nyilatkozom. Senkise 
íog ezentúl kávéházba járni, mindenki a 

Vígszínházba fog jönnni. 
Sovánka Nándor : Én egész meghatódtam, 

amikor az életem mását láttam a színpadon. 
Sokszor mulatott már Tanay az én nótám 
mellett, megfogom kérni, hadd mulassak egy-
szer az ő hegedűje szavára. 

36-ik Rácz Laci : Nem mondok én sem-
mit. Szégyent hozott rám és mind a harmincöt 
ősömre. 

37-ik Rácz Laci : Én még soha nem mu-
zsikáltam ilyen nagy kávéházban. Nem is 
tudnék. Csak azt csodálom, ha annyi ember 
van jelen, miért nem tányérozott. Milliomos 
lehetett volna. 

Végül megkérdeztük Bernhardt impresszá-
riót is. Bernhardt makacsul ismételgette: 

— Kiviszem Amerikába, okvetlen kivi-
szem. (gerle) 

i 
„Trottot ropni roppant szeretnek a lányok . . ."j. 

lljváry, Vigh Manci és Tanay 
Vigszinház: „A kis grizett" (Angelo fotografia) 
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Adjon Isten, Gólh ur ! 
Egy konfliskocsis köszöntötte igy Góth 

Sándort Bécsben, amikor megérkezett Kertész 
Ellával, Kende Paulával, Balassa Jenővel, 
Varsa Gyulával és Berczy Gézával, hogy meg-
kezdte vendégszereplését a Karl-Theateiben. 

— A vendégszereplés nagyon kedvesen 
kezdődik — állapították meg Góthék. 

S valóban, amilyen kedvesen kezdődött, 
olyan is volt végig. Góthékat. a magyar szí-
nészet reprezentásait, illő hódolattal fogadta 
a bécsi közönség. 

A bécsi lapok pedig osztatlan elismerés-
sel, az elragadtatás legnagyobb hangján Ír-
tak a „Tolvaj" magyar előadásáról, amelyet 
ötszörösen felemelt helyérak mellett, utolsó 
helvig eladott ház előtt tartottak meg. Ami 
különösen érdekes : a publikumnak jelenté" 
keny része nem is magyar, hanem osztrák 
volt. A legelőkelőbb kritikusok írtak az elő-
adásról, ugy, ahogyan idegen színészről még 
alig írtak Bécsben. 

A Presse megállapítja, hogy : Góth Sándor 
a színészet virtuóza, bámulatosan nagy mű-
vész, aki a természetesség legtökéletesebb 
fokán áll, intelligenciája nem ismer határt. 
Góthné a legnagyszerűbb színésznő, akit va-
laha láttunk, drámai ereje szinte megdöb-
bentő. Amit ez a szinész-pár nyújt, az már 
a legnagyobb műélvezet, amit a szinpad 
csak produkálhat. 

Hasonlóan a többi bécsi lap is. 
Wiener Mittags Zeitung : Először a Góth 

házaspárt kell említeni. Góth Sándor művé-
szete néhai Coquelinre emlékeztet. Széles 

„Kezét csókolom, grófnő" 
Ujváry és Kosáry 

Vígszínház : .A kis grizett 

„ J ó j s z a k á t . . t 
Vigh Manci és Újvári Lajos 
Vígszínház : „A kis grizett" 

(Angelo fotogr.) 

arca és orra, olyan, mint az övé volt. Szí-
nész, aki a jeleneteket átérzi, mint kevesen. 
Felesége vele egyenrangú művész, színpadi 

biztonsága' bámulatos. 
Wiener Tagblatt: 

Vendégeink művésze-
tét nem lehet bírálni, 
csak elismerni* Ezt a 
két szerepet a mi bécsi 
művészeink sem tudták 
igy eljátszani. 

8 Uhr Blatt: Góth 
Sándor és Kertész Ella 
a modernfranciadráms 
mesterei. Hihetetlen 
népszerűségüket és ün-
nepeltetésüket ezeknek 
köszönhetik. Valóban, 
hozzájuk hasonlóan 
senki sem tudja elját-
szani ezeket a szere-
peket. 

Amerre csak jártak, 
mindenütt a legna-
gyobb szeretet és elis-
merés vette őket körül, 
természetesen különö-
sen a magyarok részé-
ről. Az ad hoc társulat 
többi tagját is épért 

' ilyen melegen fogadták 
<Angelo fotogr.) 
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Levél 
a visszatért F a u n h o z 

Irta: KARINTHY FRIGYES 

Édes öcsém, 
a köztünk levő korkülönbség — 

ön csak százhatvan esztendős, Hel-
lászban, én meg már harminchárom, 
Pesten — felhatalmaz arra, hogy 
öcsémnek nevezzem s néhány atyai 
megjegyzést fűzzek ahoz az alkalom-
hoz, hogy Rajnai Gábor maszkjában 
visszatért közénk, hirdetni a szabad 
és boldog Eros igéjét, kinyitni a sze-
münket, hogy széttépjük a konven-
ciók és álszemérem fojtogató köte-
lékeit. Engedje meg, hogy mielőtt a 
szószékre lépne, félrevonjam önt egy 
szóra és egészen bizalmasan közöl-
jek néhány csekélységet, amikre, 
mint adatokra, talán szüksége lehet 
még, a továbbiak megfonto-
lása miatt. 

Tájékozni akarom önt, ne-
hogy elkerülhető hibákat kö-
vessen el, vagy olyan dolgokba 
avatkozzék, amik egy kicsit... 
hogy is mondjam csak. Egy-
szóval, minek tegye magát ne-
vetségessé azzal, hogy bizo-
nyos, már elintézett ügyeket... 
vagyis, na igen, éppen erről 
van szó. Tudniillik, tetszik 
tudni, a dolgok némiképpen 
módosultak azóta, tehát jó 
lenne módosítani némiképpen 
az ön, hogy mondjam csak, 
politikai programmját is, leg-
alább annyiban, amennyiben 
bizonyos személyekre vonat-
kozik. 

Mert nézze kérem. Itt van 
mindjárt a nemes lord, akinél 
első izben éppen akkor jelent 
ön meg, mikor kártyán tönk-
rement egzisztenciáját egy 
revolverlövéssel akarta korri-
gálni, en carte-ot kiáltva a 
végzet felé. A nemes lord az-
óta többször tönkrement kár-
tyás, de nem nyúlt azért revol-
verhez — sőt ellenkezőleg. A 
differenciák kiegyenlítésekor 

kiderült, hogy a valutakülönbséget be-
számítva, még ő nyert az üzleten — 
ellenfele pedig a nyereségen kivül a 
maga pénzét is ráfizette, vagyonadó 
formájában. A nemes lord eljött ide, 
három dollárért vett egy színházat 
és most talán tőle függ, hogy ön 
egyáltalán megszólalhat-e nálunk. A 
nemes lordnak ön már egyáltalán 
nem imponál olyan nagyon — azzal 
a bizonyos kísérlettel se veszi le a 
lábáról, hogy keresztüllöveti vele hal-
hatatlan testét s ön sértetlen marad, 
mig háta mögött a váza cserepekre 
törik. A nemes lord látott azóta ilyet 
eleget — embereket, akikről azt hit-
tük, hogy keresztül vannak lőve és 
kiderült, hogy virgoncabbak, mint va-
laha — és vázákat, amiket kalapács-
csal se lehetett összetörni. 

Ami pedig Alexandrát illeti — 

3 tengerésznek — 4 a lába 
Weszely Kálmán, Király Ernő, Gerle György 

Vigszinház : .A k i s grizett" (Angelo fotografia) 
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már mintfazt a hölgyet, akit ön ki-
szemelt itt Pesten, hogy rajta, mint 
kisérleti nyulacskán kimutassa hatal-
mát, hogy kinyissa a szivét és a 
remegő lovag "karjaiba vezesse, le-
rántva róla az erény kényszerzub-
bonyát . . . Kedves öcsém, nem tudja 
véletlenül, hogy mondják azt görö-
gül, hogy „ist schon geschehn?" 
Őnagysága kissé csodálkozni fog, 

Király Ernő (Oktáv) 
• A ki« griycH* (Angeld loto.) 

mit ért ön azon, hogy neki joga van 
odaadni a száját annak, aki rá sze-
retne tapadni s aki neki is tetszik. 
S ha megint ahhoz a módszerhez 
folyamodik, hogy előbb ön csókolja 
meg őt, hogy a csók izére megta-
nítsa s kedvet oltson belé, a lovag 
érdekében — nagyon könnyen meg-
járhatja ön, mert fordulhat ugy, hogy 
a lovag, akit ön hozzá akart juttatni 
a csókhoz, kijelenti, hogy ezekután kö-
szöni alássan, neki Alexandrából úgyis 
éppen elég volt, jól gyütt neki, hogy ugy 
rajtakapta önöket, ön vonja le a kon-
zekvenciákat. Mely esetben ön mehet 
vissza Hellászba és viheti magával 
őnagyságát a nimfa anyakönyvvezető 
elé. Kiderülhet, hogy ez már előre ki 
volt csinálva, hogy őnagysága már 
régóta kiszemelte önt erre a célra, már 
vizumot is váltott mindkettőjük számá-
ra, mialatt ön azon fáradozott, hogy 
valahogy megértesse vele a kezdő sze-
relem üdvös csodáját és szépségét. 

Ön eljött ide, hogy felkeltse asz-
szonyainkban a szunnyadó nimfa-
leiket — édes öcsém, mondja hány 
órakor szokott maga reggel felkelni ? 
A felkelő nappal, hogy kitárt karok-
kal meginduljon feléje ? Hát tudja 
mit, próbáljon egyszer egy órával 
hamarabb felkelni, mint a nap. Es 
akkor nézzen egy kicsit körül. Lehet, 
hogy kevesebb mondanivalója lesz 
itt ezután, de lényegesen több odaát, 
a mitológiában, ha visszamegy megint. 

Hallgassa meg egy tapasztalt em-
ber tanácsát, aki szivesebben lenne 
Londonban hittérítő, mint Pesten Don 
Juan. Ön már másodszor csinál Pes-
ten jó üzletet, mint címszerep és világ-
szemlélet. Harmadszor talán nem 
menne ilyen jól. De menjen vissza 
sürgősen Hellászba, béreljen ki egy 
színházat és szerződtesse le vala-
melyik ünnepelt színészünket, akár 
Rajnait, Írasson neki valamelyik facér 
félistennel „Pesti fiu" cimen egy jó 
darabot — biztosítom önt, hogy a 
szatirokból, nimfákból, szilvánokból 
és najádokból álló közönséget ugy fel-
világosítja a szerelemről, hogy eláll a 
szeme-szája az egész mitológiának. 

Áldja meg a JuDiter. Régi hive 
1Frigyes. 
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Kende Géza 
Budapesten 

Kedves vendége van Budapestnek:Kende 
Géza, az Amerikai Magyar Népszava 
szerkesztője. Rokonai látogatáséra érke. 
zett Magyarországra, egyben a Hearst-
lapok megbízásából is. Tiz cikket kell 
írnia az Universal Service-nek a magyar 
viszonyokról.^ 

Kende Géza neve fogalom az amerikai 
magyarok előtt. Ez az elegáns, előkelő 
újságíró pártfogó barátja minden ame-
rikai magyarnak, aki magyar New-Yorkba 
érkezik, s állást akar, rokonait keresi, 
mind Kende Gézát látogatja meg, s ő 
szeretettel fogad mindenkit, megértéssel 
és lelkesedéssel siet mindenki segítsé-
gére. S akik itthon vagyunk mindan-
nyian hálóval kell rágondolnunk, mert 
Kende Géza szóval, tollal, vasenergiá-
val, lelkesen és rajongva harcol odaát a 
tengeren tul Magyarországért, a magyar 
kulturáért, az elárvult magyar népért. 

Hét esztendeje nem volt idehaza, bi-
zony már ősz hajszálak csillannak pik-
tor ecsetje alá való érdekes fején, de 
szemében szinte gyermekes öröm csillan, 
amikor a régen látott helyeket járja any-
nyi év után. S mindenütt a legnagyobb 
szeretettel fogadják. Az Otthon-körben és 
a Fészekben valósággal ünnepelték, a 
politikusok pedig, akiket az Universal 
Service részére meginterjúvol, igyekeznek 
viszonozni azt a sok szívességet, melyet 
Kende Géza Magyarországnak tett. 

Nekünk, a SzínháziÉ/ef-nek, külön öröm 
és ünnep, hogy Kende Gézát Budapes-
ten üdvözölhetjük. Ö a társszerkesztője 
a Színházi Élet „Magyarok Amerikában" 
című albumának, mely egyre nagyobb-
szabásurak ígérkezik, egyre szélesítenünk 
kell kereteit. Szeptember elejére minden 
bizonnyal kész leszünk az albummal, 
mely magén fogja viselni Kende Géza 
irói kvalitásainak és szerkesztői geniali-
tásának bélyegét is.* 

Kosáry Emmy (Colette) 
Vigszrnház : „A kis grizett" 

(Angelo fotogratia)~ 
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Képek, szobrok — festők, szobrászok 
— A tavaszi MUcsarnok — 

Négyszáznegyvenhórom kép lés szobor fo-
gadja a képzőmévüszetek kedvelőjét a .Mű-
csarnok tavaszi kiállításán. Fiatalok és öre-
gek, kezdők és beérkezettek mind kivonul-
tak, a tavaszi napsugár és a Műcsarnok hi-
vő szózata kicsalta őket remeteségükből és 
előkerültek az atelierk faláról az iplmult hó-
napok szorgalmas munkájának gyümölcsei, 
hogy beszámoljanak arról, hogyan és meny-
nyire fejlődött a magyar piktúra és szob-
rászművészet a legutolsó esztendőben. Ä 

rendezőbizottságnak nem kis dolgot adott, 
hogy megfelelő, jó helyet juttasson mind-
egyik műnek, mert ezúttal valóban ply 
anyag gyűlt össze a zsűri retortáján átke-
rülve, amelynek minden egyes darabja meg-
kívánta, hogy az «akasztás», elhelyezés ked-
vére, előnyére való legyen. Pentelei Molnár 
János, a kiváló csendéletkép-festő, aki egy-
ben a bírálóbizottság előadója, a (festészeti 
és grafikai anyagot rendezte. Ä szobormű-
vek elhelyezéséről Tóth István gondosko-

A tavaszi Műcsarnok kiállítói: 1. Botka Miklós, 2. Kóbor Henrik, 3. Qyenes Lajos, 4. Darvassy István, 5, Józsa Ká-
roly, 6. Károlv Andor, 7. Kéménd- J rő, 8 Kövesdy Géza, 9. prdőssy Béla, Egyed Erna, II, Gombos Lili 
12. Sebes István, 13. Gy. Sándor J., 14. Székelyk resziuri Horváth Árpad, 15. Székely Kovács Olga, 16,Gyöngyös Béla 
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dott, az építészeti művészet pedig Hikisch 
Rezső helyezte el nagy Ízléssel és körülte-
kintéssel a baloldali, világos termekben. 
Elsősorban tehát nékik jár ki teljes elis-
merés, amikor útnak indulunk a hatalmas 

kiállításon, amely teljes erejében mutat-
ja be a mai magyar képzőművészetet. 

Az első termekben mindjárt egész se-
reg kép állit meg hosszabb időre. Szent-
Istvány Gyula, hatalmas vászna, a nemes 

A Tavaszi Műcsarnok kiállítói: 1 Nádler Róbert, 2. Cserna Károly, 3. Schulz IIa, 4. Berán Lajos. 5. Székely Móric, 
6. Z imb( rí Erbits Jer ő, 7. Kemény Náncor. 8. dr. Lux Káin án, 9. Vesztióczy Manó, 10. Körmendi Frim Ervin, 
11. Czakóné Udvardy Flóra, 12. Muszély Ágost, 13. Markup Béla, 14 R.tlman Mozart, 15. Visler János, 16, Csapó 

Heim József, 17. Szmertnik János, 18. Jámbor Lajos, 19. Strigovics Ferry, 20. Sós Aladár 
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pátosszal megfestett «Imádkozó bányászok», 
gondos és alapos tanulmányozást igényel. 
Érdekesek nagyon, a legjobb régi franci-
ákra emlékeztetnek Gy. Sándor József képei 
is, amelyek között finom eleganciájával von-
ja magára a figyelmet báró Hatvany Fe-
renc portréja. Tornyai János, Szlányi La-
jos tájképei e terem legszebb fdarabjai 
közé tartoznak, de nagyon leköti a fi-
gyelmet Szántó Lajos «Salome» cimü bra-
vúros aktkompoziciója is. Uj név, érdekes, 
friss tehetség Brüll Aladár, akinek további 
fejlődése elé nagy érdeklődéssel tekinthe-
tünk. Az első teremben vannak még Edvi 
Illés Jenő, Tury Gyula, Béli-Vörös Ernő, 

Palcsó Dezső, Csánky Dénes, Romek Ár-
pád, Károly Andor, Krusnyák Károly, Kár-
páthy Jenő, Gindertné Buzzerti Mariska, 
Siligai Ferenc, Krutsai Ferenc, Burghardt 
Rezső, Kulkán Géza festményei, Szamosi 
Soós Vilmos, Garam Sándor, Schmidmann 
László, Székely Károly, Damkó Józsej, jifj. 
Vastagh György, Beszédes László szobrai. 

A második teremben Kukán Géza, nagy 
és érdekes festményei tűnnek első sorban 
szembe. Egy érdekes festőnövel is talál-
kozunk itt, Székely Kovács Olgával, kinek 
aktja pompás, erős kvalitásokat árul cl. 
Bosnyay István «Kéklő Balaton»-ja, Dobay 
Székely Andor «Damaskusi nők» cimü 'ké-

A tavaszi Műcsarnok kiállítói: 1. Bardócz Dezső, 2. Kasznár, 3. Kazán Géza, 4. Farkas Zoltán. 5. Brüll Aladár 
6. Farkas:,Béla, 7. Czencz János, S. Franc Frigyes, 9. Feiks Alfréd, 10. Gách István, U. Telkessy Valér, 12. Litzei LJ 

13. Bardócz Árpád, 14. Aradi Edvi Illés, 15. Ráczteleki Gábor Lajos, 16. Hosszú Márton. 
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pe, Székely Károly bronz-torzója, Frank Frí-
gyes biblikus kompozíciója, erősségei e te-
remben, amelyeket az emiitetteken kívül 
Ointes Lajos, Szebeni Jenő, Krusnyák Ká-
roly, Mérő István, Farkas Béla, Csuk Je-
nő, Bardócz Árpád, Kolbenhayer Ferenc 

László, Vesztróczy Manó, Szász István, Bott-
ka Miklós, Rákosyné Geönczy Ilona, Komá-
romi Kacz Endre, Börtsk Samu, Udvary 
Pál, Burghardt Rezső, Dolányi Bida, Luká-
csy Lajos, Telkessy Valéria, Vitéz Mátyás, 
Kada Alajos, Nádler Róbert, Kunwald Cé-

A tavaszi Műcsarnok kiállítói: 1. Gulyás Sándor, 2. Telek Antal, 3. Madarász Gyula, 4. Luhnsdorf Károly, 5. Ba-
náli Nagy Lászlóné, 6. Sándor Móric, 7. Pádua Kilmán, 8. Barkas* Lajos, 9. Kacziány Ödön, 10. Csuk Jenő 11 Küm-
merte Pál, 12. Joáchim Ferenc. H. Végh Gusztáv, 14. Méjzárosné Kisfaludy Mariska, 15. Bayer Ágost, 16. Enelerth 

Emil, 17. Schulz IIa 18. Holló Alajos, 19. Kiss Rezsó 20. Morvay Pál. 
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zár, Gimes Lajos, Felek Antal, Nagy Vil-
mos képei díszítenek. 

A harmadik terem kiemelkedő 'darab-
jai, Kiss Rezső, Andrássy-pertréja, Dobay 
Székely Andor szép tájképe, Mihálovits 
Miklós izmos kompozíciója, Kanffi Lajos 
férfiarcképe, Beszédes László fürdő Zsu-
zsannája, Pongrácz D. Szigfrid márvány-
szobra, Gách István gipszszobra, Bory Jenő 
Rembrandt-feje, Bardócz Dezső Skót kato-
nája, Kövér Gyula «A kém» cimü jelleg-
zetes képe. Itt vannak még Sz. Gyenes 
Lajos, Farkas Zoltán, Englerth Emil, Kosz-
kol Jenő, Szabó Béla Leó, Witthalm Já-
nos, Gulyás Sándor, Vlailár Ilona, Cser-

halmi Jenő, Vaszary Lászlói, Istók János, 
Turi-Jobbágy Miklós, Horváth Árpád, Vass 
Viktor, Siklódy Lőrinc, Vigh Ferenc, Gei-
ger Gyula, Gaál Ferenc, Lámné H. Irén, 
Pap János, Pádua Kálmán, Szebeni Jenő, 
Klammer Mariska, Jámbor Lajos müvei. 

A negyedik termet Czencz János gyűjte-
ményes kiállítása foglalja le. Negyven egy-
néhány szép, dekoratív hatású, művészi ér-
tékű olajfestmény, amelyek kiválóan repre-
zentálják a tehetséges fiatal piktort. 

Az ötödik teremben Spányik Cornél fi-
nom1, tónusos női arcképe, valamint két 
hangulatos jnteriewje, Mihálovits Miklós 
bibliai kompozíciója mellett, Kunwald Cé-

A tavaszi Műcsarnok kiállítói : 1 tfrusnyák Károly, 2. Uferbach Jenő, 3. Vadász Géz«, 4. Rákosi U. János 
5. Tornyai János. 6. Makoldy József, 7. Csánky Dénes, 8. Heyer Aitur. 9 Vámosné Eleőd Karola, 10. Vadász Bona. 

11. Bundschuh Ottó, 12. Giines Lajos, 13. Gindertné Bükkert M. 14. Kassai Nándor. 
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zár, Kacziány ödön, Barkász Lajos, Edvi 
Illésné Karáéi Etel, Tury Gyula, Ott Zol-
tán, Krupka Ferenc, Kampis János, Kp-
ronthály Jenő, Csuk Jenő, Gragersen Hugó, 
Kóbor Henrik, Szőnyi István, Körmendy 
Frimm Ervin, Sebes István, Gulyás Sándor 
müvei érdemelnek különös figyelmet. 

Ä hatodik teremben ismét találkozunk 
egy-szép Mihálovits-képpel. Itt vannak Pály-
lya Celesztin, Muszély Ágost, Komáromy 
Kacz Endre, Glatter Armin, Edvi Illés Ala-
dár képei, br. Hatvany Ferenc finom női 
portréja, Márton Ferenc kitűnő pasztelje, 
Pörge Gergely, Cserna Károly, Gaál Ferenc, 

A tavaszi Műcsarnok kiállítói: 1. Báró Hatvani Ferenc, 2. Reichl Kálmán. 3. Bátyi Lajos, 4. Kritsori Szebenl l enő . 
5. Eichgár Ferenc, 6. Pogány Lajos, 7. L. Hilbert Irén. 8. Ott Zoltán, 9. Vaszary László, lO.Tálos Gyula, 11. Szlányi 
Lajos, 12. Vitéz Mátyás, 13. Kövér Gyula 14. Koronthály Jenő, 15. Szamosi Soós Vilmos, 16: Geleec Richárd . 

17. Siklódy Tibor, 18 , 19. Komáromi Kacz Endréék, 20, Bednár Sándor. 
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JDarvassy István, Kárpáthy Jenő, Józsa Ká-
roly, Weinmann M. Mihály, Endrey Sándor, 
Kéméndy Jenő, Rottmann Mozart, Udvary 
Pál müvei. 

A hetedik terem legérdekesebb kiállítói 
Feiks Alfréd, akinek virtuóz «Ballet» ci-
mü iképe a terem egyik legérdekesebb darab-
ja, Feiks Jenő, akinek női Iportréja kitűnő, 
Háry Gyula, akinek tájképe vonja magára 
a figyelmet, továbbá Darvassy István, 
Kézdi-Kovács László, RésztelekGábor La-
jos, Szabó Béla, Leó, Rabocskay Béla, 
Ladoméry Szmertnik János, Szőnyi István, 
Bottka Miklós, Kerekes József, Pogány La-

jos, Madarász Gyula, Szmrecsányi ödön, 
Királyfalvi Kraft Károly, Viski János, Páris 
Erzsi, Csermely János, Bánáti Nagy Lász-
lóné, Károly Andor, Hossza Márton. 

A nyolcadik terűm a leg tarkább ivalameny-
nyi között. Itt már apróbb iképekkel, finom 
intérieur-hangulatokkal találkozunk. A pol-
gári £zlés, a szolid műgyűjtés itt fogja ta-
lálni kielégülését. A kiállítók: Reinerné 
Istvánjfy Gabriella, Reichl Kálmán, Kassai 
Nándor, Kövesdy Géza, Jámbor Lajos, Er-
dő ssy Béla, Nagy Dániel, Ferenc, Szász 
István, Kölber Dezső, Kéméndy Jenő, Vfer-
bach Jenő, Nagy Lázár, Horti Ede, Nagy 

A tavaszi Műcsarnok kiállítói: 1. Fried Pál, 2. Szödy Szilárd, 3' Lukácsy Lajos, 4 Kampis János, 5. Csillag István. 
e. Kotás Henrik, 7. Schmidmann László, 8. Cserhalmi leró, 9. Beszédes János László, 10. Geiger G ula, 11 Bódy 

Kálmán. 12. Székely Károly, 13. Árkay Aladár, 14. Bory Jenő. 15. Garami Sándor, 16. Turi Jobbágy Mikló«. El 
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Vilmos, Jámbor Lajos, Sándor Móric, Se-
bes István, Pitch Dezső, Szathmáry Raj-
mond, csebi Pogány Gyula, Litkei Antal, 
Gyöngyös Béla, Kasznár Jenő, Mursinszky 
Nagy Endre, Krutsay Ferenc, Kacziány 
Aladár, Schréder Eta. 

A kilencedik terem első résre a grafiku-
soké. Itt van Verő Mártának, a szinésznő-
festőnönek pompás krétarajza, Márton Fe-
renc, finom, pikáns ceruzarajza és Végh 
Gusztávnak, nemes, archaikus-fametszet-soro-
zata. Garzó Bertalan, Komáromi Kacz End-
réné, Holló Alajos, Vámossyné Eleőd C., 
Csánky Dénes, Schulz IIa, Czakóné Udvardy 
Plóra, Bundschuh Ottó, Makoldy József, 
Zombory Erbits Jenő, Csutak Elemér, Bayer 
Ágost, Varga Nándor, Szabó Aurél, Lünhns-
dorf Károly, Rákosi N. János, F.gyed Erna, 
Várady Lajos a klállitói még e teremnek. 
Itt van a gazdag ppitészeti rész is, amely-
ben őszinte gyönyörűséggel szemléli az em-
ber Árkay Aladár, Wigand iEde, Tálos 
Gyula, Peez Gyula, Kiss 'László, Kotál 
Henrik, Hikisch Rezső, ifj. Gyenes Lajos, 
Szivessy Tibor, Fridrich Loránd, Dr. Lux 
Kálmán, Dr. Kotsis Iván, Reicht Kálmán, 
Szende Andor, Nagy Márton, Kósch Jenő, 
Sós Aladár, Katona Mihály, Csapó Heim 
József szines fantáziáit, szép álmait,bárcsak 
valamennyi megvalósításra kerülhetne már. 

Finom akkorddal zárja le a Málütáislfc a ti-
zedik terem, amelyben a középen jálló utrin 
kis plasztikai alkotásai tűnnek fel elsősorban. 
Itt vannak Berán Lajos finom plakettjei, 
amelyek mellett méltón sorakoznak a mes-
ter tanítványainak, Stringovits Ferrynek, 
Szódy Szilárdnak és Bödy Kálmánnak mü-
vei. Kacziány Ödön hangulatos holdas ké-
pén kivül Say Géza, Kümmerte Pál, Mé-
szárosáé Kisfaludy Mariska, Benczúr Béla, 
csejtei Joachim Ferenc, Cseley József, Ké-
rné ndy Jenő, Berkes Antal, Gy. Takách Bé-
la, Vadász Géza, Kárpáthy Jenő, Gombos 
Lilly, Dolányi Bida, Tamászy Miklós, Szász 
István, Nagy Lázár, Heyer Arthur, Krut-
say Ferenc, Lápossy Hegedűs Géza, Pátlya 
Celesztin, Geiger Richárd, Erdőssy Béla, 
Csillag István, Székely Móric, Técsy Lász-
ló, Markup Béla, Martinelli Jenő és Lu-
kácsy Lajos e terem nevezetesebb kiállítói-
nak névsora. 

ftz ember furcsákat álmodik 
néha, 
így azt álmodtam 
én ma, 
hogy Beöthy László vagyok, 
Beöthy pedig: Szenes Béla. 

Találkoztam Szenessel 
amint az utcán- mentem, 
ö előleget kért egy uj darabra 
és én átnyújtottam menten. 

(SZENES EMBER) 

PTAS1NSZKY PEPI és dr.DALNOKY VIKTOR, 
akik Debussy, Egy faun délutánja" cimü _ 
táncjelenetet adták elő az Opera művészei ' 
által rendezett mókaestén a cirkuszben. A 
kitűnően sikerült estén nagy sikert arato't 
Haselbeck Olga szabadon idomított lovával. 
Halász Gitla lóháton előadott dalaival. Bár-
sony Dóra operai .cigányok" által kísért 
mókáival, Vencell Béla és az „Adler"-cso-
port humoros kórusával, Gábor József aktuális 
kupiéival, Budanovics Mária. Palay Matild, 
Palló Imre, Kertész Ödön, Sarkadi Aladár, 
Szende Ferenc, Szügyi Kálmán, Hevesi Janka. 
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,Mil álmodott, kedves?' 
írja KRÚDY GYULA 

A Színházi Élei szerkesztője kimon-
dotta a mult héten a varázsigét . . . Meg-
dörzsölte az ezeregyéjszakai csodalámpát 
és a szellemek százai ébredtek fel szerte 
Magyarországon, ahol az emberek ál-
modnak. 

A mult hét óta áradnak a levelek a 
Színházi Élethez. Csupa álom, álom-fel-
jegyzés, amely megfejtésre vár. 

Azt kell hinnünk, hogy minden olva-
sónk hordoz magában egy álmot, ame-
lyet sokszor megtorgatott gondolatában ; 
amelyre eddig hiába keresett magyará-
zatot. Jönnek régi álmok, amelyek évek 
előtt fogantak és felejthetetlenek marad-
tak. Jönnek ui álmok, amelyek még olyan 
frissek, mint mikor korén reggel feléb-
red az álmodó. 

A levéltömeget most rendezzük az 
Álomfejtő részére. Türelmét kell kérnünk 
sok levélírónknak. Rengeteg munkát ad 
ez a sok álom. 

Egyelőre, a beérkezés sorrendjében a 
következő álmokra kaptunk magyaráza-
zatot Álomfejtőnktől. 

A vizsgaelőadás után . . . 
iRákosi Szidi szinésziskolájának növendékei 

a Magyar Szinház előtt 
(Papp felv.) 

Álomfejtés 
I. leuél 

Márkus Emilia álma: 
Évek óta hordja magában az álmát a 

nemzet nagy művésznője : 
Sziklás, sötét, félelmetes tájra tévedt. A 

pokol előtornáca volt ilyen. Siránkozott a 
szél, átkot mormogott a távoli mennydörgés, 
vad féktelenséggel harsogott valahol a lát-
hatatlan tenger. 

Az álmodó szivére lassan a legnagyobb 
szorongás ereszkedett. A bánatot kétségbe-
esés követte. Majd szörnyű félelem ringott a 
szivében. 

A névtelen félelem elől az álmodozó me-
nedéket keresett. A baljóslatú tájon bukdá-
csolva : végre egy barlanghoz ért, amelyet 
szerencsére üresnek talált. Alig húzódott 
meg a barlangban, szörnyű égiháború, szinte 
földindulás támadt És amint a borzalmas 
percben az álmodó kipillantott a barlangból : 
észrevette kisebbik leányát, akit egy isme-
retlen, vad-külsejü, állatbőrbe öltözött férfi 
ragadott magával a tenger felé. Az álmodó 
habozás nélkül kisebbik leánya után rohant, 
többször elbukott, talpraállott, de leánya és 
a vadember mind távolabb tűntek a félel-
metes sziklák között. 

Az álmodó felsikoltott . . , 
Megfejtés : 
Miután ismerjük az álmodó személyét, nem 

kell alkalmaznunk a sablonos megfejtést. A 
művésznő az életét a színpadon tölti, ahol 
gyakorta fordulnak elő ily félelmetes díszle-
tek, tájak. — Jelentősége van a 

siránkozó szélnek, 
amelvre jegyzeteink között megfejtést abban 
találunk, hogy anyai aggodalom a jegye. 
De jelent váratlan bus hírt, levelet is. 

A tenger, amely láthatatlan, (Kerner Jusz-
tiniusz szerint,) nem szívesen vállalt utazás 
jelképe. 

Ámde nyomon követi az aggodalom érzését, 
amely mindig örömet jegyez. 

Félelem, a legrégibb könyvek szerint sze-
rencsés szerelem mutatója, amely ez álom-
ban egyelőre nem érthető. 

Bukdácsolva járni : jegyzi, hogy sokat vá-
runk szerencsénktől. Barlang minden könyv-
ben titok felderítését mutatja. Minél mélyebb 
a barlang, annál nagyobb a titok. 

Most elérkezünk az álom szivéhez. 1751-es 
lipcsei nagy álmoskönyv szerint : „asszony 
ki látná saját leányát : mindazokban örömét 
leli, amely eddig szomorúságára volt." A 
Zadeka Márton szerint : leányát idegen férfi-
val elmenni látni . . . kedvező változása egy 
meglévő helyzetnek." Kerner szerint : .leányt. 
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ha kisebb : férfinek társaságában látni : 
vigasz alódás a bánatban." 

Az álom többi része: Vadember: lehet 
minden férfi, ha anya álmodja. Rohanni, 
elbukni, felállni : mindennapi élet. Felsikol-
tani : hétköznap. 

Amint látjuk érdemleges része csupán az 
„álom szivének" van, de az sem olyan kü-
lönös hogy sok anya ne álmodna mindennap-

Mindenesetre jó álom. Fejtése : az álmo-
dónak sok öröme lesz leánya és egy isme-
retlen férfi ismeretsége révén. 

II. levél 
. . . Azt hiszem, hajnalban álmodtam, a 

hálószoba zsalugáterén át behallatszott a ke-
rekedő szél. 

A fekete kályhalyukból jött elő, amely szo-
bám frissen meszelt falán sötétlik mi-
után a kályhát még nem állították be. De 
az is lehetséges, hogy már régen a szobám-
ban volt. de én nem vettem észre. 

Sápadt és szomorú volt. Mikor ránéztem, 
bólintott a fejével, mint régi ismerős. Eleinte 
azt sem lehetett tudni, hogy férfi vagy nő. 
Olyan gyengéd tekintete volt, mint egy nő-
nek. De mikor felállott : észrevettem, hogy 
férfi, nadrágban volt, és izmos volt, mint egy 
erőművész-

Idegen volt, amilyen formájú férfit még 
soha sem láttam életemben. Lehetséges, hogy 
messzi Keletről jött ide, legalább ruhái azt 
mutatták, hogy India a hazája. De az sem 
lehetetlen, hogy egv 
vándorcirkuszból el-
szökött. 

Kiterjesztette a 
karjait, mint a bű-
vészek és kezével 
mindenféle varázs-
latos jeleket irt ar-
com felé- S erre 
elmúlt szorongatá-
som, amelyet az 
idegen jelenlétében 
éreztem- Most már 
tudtam, hogy vala-
mi rendkívüli jelen-
ség látogatott meg 
álmomban- Igyekez-
tem logikusan gon-
dolkozni, mint Nagy 
László tanár ur ta-
nított valamikor a 
képzőben. 

Azt gondoltam 
magamban. hogy 
azért álmodok ilyen 
különös emberrel, 
mert az este az is-
teni Beethoven cso-
dálatostö'ténetét ol-
vastam, Pap Viktor 
gyönyörű tollából. Rózsahegyi 
Az olvasmánynak a 

hatása folytán jelent meg álmomban a bű-
vész. Csak tovább is logikusan fogok gondol-
kozni, így nem mutathat semmi rendkivüli-
séget az álom. (Meg kell jegyeznem, hogy 
polgári tanárnői oklevelem van,) 

Eddig tehát minden jól ment. A kályha-
lyukból jött idegen akármilyen hókusz póku-
szokat müveit körülöttem, nem veszteltem el 
nyugalmamat. Sőt már akkor gondoltam arra, 
hogy álmomat megirom a Színházi Életnek» 

De most egyszerre láthatólag átváltozott az 
idegen, — mitha eddigi alakja eltűnt volna 
a szoba fehér falán, mint a tovaszálló füst 
árnyéka. A keleti papucsba öltöztetett lábai 
maradtak csak a helyükön és erre a pa-
pucsból felépült, mint egy földből kiemelkedő 
növény: első szerelmem : Ady Endre ur, akit 
többször láttam az Erzsébet-iskolában, ahol 
egy kisleányt meglátogatott a Társalgóban, 
amely kisleány később a költő felesége lett. 

Ady Endre olyart hosszasan nézett rém 
mint a halottak, akik most már ráérnek 
szemügyre venni azokat akiknek részére éle-
tükben egyetlen pillantásuk sem volt. Azt 
kérdezte tőlem : 

— Hová tette kisasszony az autogrammot, 
amit adtam ? 

Valóban ez az autógramm már évek előtt 
elveszett, de csodálatosképen sohasem jutott 
eszembe csak álmomban, most. 

Bocsánatot kértem tőle, hogy nem adhatom 
elő az autogrammot, majd elmegyek az An-
drássy-uti iskolába és megkérdezem Szeke-
res Margit tanárnőt. De ő kijelentette, hogy 

A vizsgaelőadások után . . • 
Kálmán szinésziskolájának növendékei 
az Apolló Kabaré udvarán (Papp felv.) 
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Szekeres Margitot ugy sem találnám az is-
kolában, elment kenyeret dagasztani : jobb 
lesz, ha én is megszitálom a lisztet . . . ösz, 
hosszú haját megrázta és nagy barna za-
kállát megsimogatta. „Lásd, ez a szakáll és 
ez a haj a másvilágon nőtt. Küldjetek a más-
világra egy borbélyt, hogy megszabadítson 
szakállamtól. Mit mondanak a „3 hollóban," 
ha borotválatlanul állítok be oda ?" 

S ezzel elment. De helyébe nyomban meg-
jelent, a csodálatos papucsból kinőve, má-
sodik szerelmem. Szép Ernő költő ur, akivel 
egyszer nyáron a Margitszigeten megismer-
kedtem, Szép Annus bemutatása folytán. A 
költőnek akkoriban az a hire volt, hogy a 
legtöbb szerelmes levelet ő kapja Pesten, 
többet, mint Király Ernő, többet, mint Szirmai 
Imre, többet mint Harsányi Zsolt. Ugyan-
ezért elhatároztam, hogy én kivétel leszek... 

„Miért nem irt nekem levelet?" — kér-
dezte álmomban a költő. — „Mindennap 
vártam a levelét a kápolnánál, de nem hoz-
ták azt, se a postás, se a vadgalambok." 

Olyan szomorúan nézett rém a költő, hogy 
szinte megfájdult a szivem. Most láttam csak, 
hogy milyen hibát követtem el, amikor a 
költőnek nem irtam meg a levelet, amelyet 
pedig majdnem egy esztendeig terveztem, 

A költő szomorúan nézett ; 
„Lássa, én most távol vagyok hazámtól éâ 

igen jól esne az ön levelét olvasgatni". 
Ezután eltűnt. 
De a papucsok nem sokáig maradtak 

gazdátlanok. 
Megérkezett harmadik szerelmem és ne-

vetve csóválta meg a szakállát. Harmadik 
szerelmemnek nevét nem irom ide, mert 
sokan ismerik őt Budapesten. 

A vizsgaelőadás után . . . 
Az Országos Szinész Egyesület szinésziskolójának 

növendékei a Vígszínház előtt (Diskay felv.) 

Aztán jött egv idegen ősz férfi, aki olyan le-
hetett, amilyen az apám volna, ha élne. 
Sápadt fiatalember, akit egyszer a pesti 
Városligetben láttam egy padon üldögélni. 
Beállott a papucsba az öreg Ferencz József, 
akit gyermekkoromban láttam kocsiban a 
nyugoti pályaudvar környékén. Végül oda-
óllott ágyam mellé a mi kisvárosi bakterünk 
is, akit néha a kapu alatt aludni lótok. 

Vége hossza nem volt a férfiak járás-
kelésének. Mindegyik mondott valamit, de 
már elfelejtettem, hogy mit mondtak. 

Megjegyzem, hogy csókolni egyik sem 
akart. 

Szives megfejtést kér : Manci. 

Megfejtés Manci levelére. 
1. Szél : közönségesen veszekedést jegyez. 
2. Fekete kályhalyukból kilépő ifjú : rossz 

szerelem. 
3. Ismeretlen embert látni : jó. 
4. ősz-öregember : gondolat, amely titkos 

és szemérmes. 
5. Embereket látni, akik ágyunkhoz jön-

nének : menyasszonynak közeli esküvő, be-
tegnek rosszabbodás. 

6 Szeretőket, régieket látni : vigasság nagy 
gonddal. 

7. Szakállas ember : általában jegyez ha-
ragot. 

8. Baktert látni : jegyez váratlan hirt. 
9 Végül : miután költőre nézve nem lelünk 

magyarázatot az Álmoskönyvben, a „Hóbor-
tos" rovatban kell keresnünk," ahol „szeren-
csét" jelent. 

(Mielőtt tovább mennénk az álomfejtés-
ben : meg kell néznünk, hogy mit jelent le-

vél, melyet el nem küldünk, va-
lamint levél, (autógramm) ame-
lyet elveszítünk. A magyarázatok 
itt jelentéktelenek, de más álom-
nál fontosak lehetnek.) 

Ennyi tudomány után azt vizs-
gáljuk meg, hogy mely része az 
az előadott álomnak a legkiemel-
kedőbb rész. Itt nyilván a férfiak, 
akik az ágyhoz látogattak. Ezért, 
ha netán menyasszony-sorban 
volna Manci, sürgősen készülőd-
het az esküvőre. Ha még nem 
volna jegyese, rövidesen jegyese 
lesz, aminek folytán sok vesze-
kedés, (a szél) sőt harag (szakál-
las ember) fog kele kezni. 

Van itten egy rossz szerelem 
is, (a kályhalyukból kilépő ifjú), 
amely titkos és szemérmes volt 
(ősz-öreg ember), de végül ez is 
jórafordul (ismeretlen ember), 
Manci életében is lesz nagy 
vigasság, de gond is a közeli es-
küvő miatt. (Szeretők,régiek) Egy 
váratlan hir folytán (az álom vé-
gén jelentkező őr utján) szereH-
cse áll a házhoz. (Mutatják a 
két költők, a „Hóbortosok'.) 
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Igen sok levél érkezik a Színházi Élet 
legújabb pályázatára : lehet-e valaki 
szerelmes színészbe, színésznőbe, akit 
csak a színpad távlatából ismer, s sze-
relem- e ez az érzés? A sok pályázó 
között ismét többen nem küldték el a 
fényképüket. Az ilyen pályázatokat, saj-
nálatunkra, nem közölhetjük. Fénykép-
pel tessék pályázni. 

Kedves Színházi Élet I 

@A legutolsó pályá-
zatukra a következőt 
vagyok bátor röviden 
beküldeni. A kérdés : 
szerelem-e? A válasz : 
nem szerelem. Mert 
aki csak a színpadról 
ismeri a színészt, vagy 
színésznőt, az legfel-
jebb csak rajong érte. 
A rajongás pedig még 

Egy ember, aki nem tud nem szerelem. 
szerelni Maradok hü olva-

sójuk: Egy ember, aki nem tud szeretni 

Kedves Szerkesztő ur ! 
A színészek iránti szerelmet, mi lányok 

egymástól tanuljuk. De 
aki nem tudja, az 
megtanulja, mintegy 
magába szuggerálja. 
Van ebben a szere-
lemben titokzatosság, 
romantika, szenlimen-
tálízmus, sőt hiúság is. 
Hízeleg a hiúságunk-
nak , hogy hires szí-
nészre szerelemmel 
gondolunk. Szóval ben- Széli Kata 
ne van minden, amire 
egy leány léleknek szüksége van. Széli Kata 

A színésznő iránt 
táplált szerelem nem 
más, mint önámitás. 
Egy vágy, az elérhe-
tetlen után. A szí-
nésznő iránt táplált 
érzelem lehet csodálat, 
rajongás, csak éppen 
szerelem nem. 

Gotti Gyula Göttl Gyula 

Kedves Színházi Élet 1 
Mi diákok tudjuk — legjobban 

hideg tárgyilagosság-
gal, hanem szivünkön 
keresztül megbírálni 
ezt a kérdést. És azt 
felelhetjük, ha ez a 
szerelem hasonló a 
lovagkorbeli szerelem 
tisztaságához nem lehet 
Mert a színész a szín-
padon nem ember : 
eszmény. Ha pedig a 
szerelem lejön a szín-
padról és helyet fog-
lal a nem művész emberek társadalmában,, 
már nem két különböző lény szerelme é» 
így a probléma szempontjából érdektelen. 

Tisztelettel 
Zindó István. 

Zindó István 

T. Szerkesztőség I 
Részemről nem taitom lehetőnek, hogy 

valaki beleszeresse11 

jjMMMlMBMBfe». egy színészbe, akit 
H t meglátott a színpadon. 

Ez csak szalmaláng, a 
V n szenvedély fellobba-

9 L , jSrf nása, nem több. A 
R Mi szerelem nem más, HLJ> -2B mint két ember köcsöl-

V n ö s megértése, vagyis 
^ » K g f y a lelki harmónia. 

• Ez pedig színészet, akit 
Eugénia csak a színpadról is-

merünk, ugy-e nem 
lehetséges. Különben sem tudnék hinni szí-
nésznek. Ha szerelemről beszélne, azt hin-
ném : játszik, szerepet mond el. 

Eugénia 

hogy ilyen gen I Lélektanilag lehetséges, 
szerelem legyen. Meg-
van a teljes fizikai és 
pszichikai alap. Hisz 
a művész, vagy mű-
vésznő, ezer alakon át 
is a lelkét adja Meg-
lehet szeretni előbb a 
„művészt" és a művé-
szen át az embert. 
Mégis azt hiszem, hogy 
magasabb intelligen-
ciájú embereknél, csu-
pán a színpad távla-
tából nem támad igaz 
nem, de nagyon ritkának tartom ezt az esetet. 

Beregszászi B. Ferenc 
(Pécs) 

Beregszászi B. Ferenc 

szerelem. Kizártnak 

RÉGI BABONA 
fí sors a Szinbázi Konjunktúrának 
bosszú életet igér, 
mert akit tévesen parentálnak el, 
az száz évig él. (SZENES EMBER) 
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\r- re nem voUtmég e- éct 

FÖLDES MARGIT CRÊME 
szappan, púder L6GJ0BB a világon! gar 

Kl es? ^ Szenes Ernő 

mar 
adunk ennyi autogrammos 
képet ? A szegény, gyönge, 
kis Szenes keze letörik, mig 
aláir egy vaggon fotográ-
fiát . . . Arra gondoltunk, 
leközöljük egyszerűen Sze-
nes képét a lapban — elöl-
ről. Féltünk azonban, hogy 

a megfejtők mégsem lesznek ezzel a megoldással megelé-
gedve. Megkapja tehát mindenki, — számszerint 752- en — 
az autogrammos képet. Csak türelmet kérünk, mig elké-
szülnek a felvételek s Szenes aláirja 752-szer a nevét. Bele 
fog telni vagy két hétbe. Addig tessék várni a képekre. 

Hátulról 

A „Faun" egyik próbáján a Színházi Élet fotografusa 
azt a viccet követte el, hogy lefotografálta Szenes Ernőt 
— háttal a gépnek. A kép meg is jelent a Színházi 
Életben, ezzel az aláírással : Ki ez? Aki megfejti, meg-
kapja a színész autogrammos fényképét elölről. . . . Az 
hittük, senki sem fogja kitalálni. Tévedtünk. Mindenki 
kitalálta I Most már, hogy 
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INTIM PISTA mikor jön már Pestre 
Kálmán Imre? t 

— Épp most kaptam tőle levelet. 
Azt irja, nagyon vágyik már Buda-
pestre és ősszel biztosan hazajön a 
Hollandweibchen premierjére. 

— Tud már valamit az állam Vá-
rosi Színházáról? Mik a tervei Áb-
rányi direktornak? 

— Sok szépet, érdekeset ten ez 
Ábrányi. Most azon dolgozik, hogy 
a megnyitói előadásra megszerezze 
Buttykay Ákos és Földes Imre uj 
operettjét, melynek főszerepeit termé-
szetesen Kosáry Emmy és Király 
Ernő játszanák, mint vendégek. 

— Ki volt az az elegáns úriem-
ber, akivel Budán láttuk, a Színkör-
ben? 

— Kende Géza, az amerikai Ma-
gyar Népszava szerkesztője, aki most 
érkezett haza látogatóba New-York-
ból. Hét éve nem volt itthon, s ter-
mészetesen első dolga az volt, hogy 
végigjárta a színházakat. Átkerült 

- Hálisten ! 
- Minek örül ugy Mester? 
- Hogyne örülnék mikor azt olvasom 

itt a Szinbázi Életben, hogy már elké-
szültem az uj darabommal. 

(Szenes ember) 

Kosáry Emmy 
Vigszinház : „A kis grizett" 

(Angelo fotográfia) 

Budára is, Sebestyénhez, ahol az 
este ép a Traviatát játszották, Sándor 
Erzsivel címszerepben. Kende el volt 
ragadtatva az előadástól és melegen 
gratulált Sebestyén Gézának. A di-
rektor boldogan fogadta a gratulációt, 
aztán sietve odasúgta az ott álló új-
ságíróknak: „Meg ne mondjátok neki, 
hogy Sándor Erzsi csak vendégsze-
repel!" 

— Rég hallottunk valamit Beregi 
Oszkárról. Mi hire van róla? 

— A lehelő legjobb. Bereginek 
nagyszerűen megy a külföldön. Any-
nyi telt házat csinált Bécsben, hogy 
a sok telt házból — már vett is ma-
gának két házat Budapesten. Most 
Aradon, Kassán, Marosvásárhelyen 
és Szatmáron fog vendégszerepelni. 
Két ezer leit kap egy estére. Ez a 
turné is hoz majd egy házacskát 
— Pesten. 

— Ezután gyorsan mondjon va-
lami finom kis pletykát, 

— Egy nagyon finomat tudok. Hős-
nője egy kis pesti exmüvésznő, aki 
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Vigh Manci 
Vígszínház: .A kis grizett" 

(Angelo fotografia) 

már régebben szakított a művészet-
tel, s felcsapott sibernek. Mint min-
den siber, ő is Bécsben ütötte fel 
tanyáiát, ahol üzletekből él. A mult 
héten pompás üzleti ajánlatot kapott 
egy láncostól. Azt ajánlotta neki a 
láncos: kisérje le az osztrák határra, 
ahol pár vaggonocskát kell átjuttatni 
a svájci határra. Üzleti részesedésül 
felajánlott neki egy félmilliót, azaz 
500.000 osztrák koronát. Az exmü-
vésznő elfogadta az ajánlatot, s el-
utazott a siberrel a határra. Egy hét 
alatt lebonyolították az üzletet, s ek-
kor a láncos átadott egy levelet neki 
azzal, hogy utazzék vissza Bécsbe, 
s ott a bankjánál a levél felmutatá-
sára kifizetik az 500.000 koronát. A 
kis művésznő hálatelten nézte át a 
levelet. Nem perfekt német, de látta 
a levélben pontosan feltüntetve a 
bank címét, az összeget, az aláírást, 
utazott hát boldogan vissza Bécsbe. 
Ahogy megérkezett, sietett a bankba. 
Ott átvették tőle a levelet, kapott róla 

egy számot. Várt vagy két óra hosz-
szat, míg sor került rá és kiabálták 
a számát. Türelmetlenül sietett a 
pénztárhoz. „Ötszázezer koronáról 
van szó ugyebár?" kérdezte a hiva-
talnok. „Igen kérem 500.000-ről" „Ak-
kor tessék hát befizetni" — mondta a 
pénztárnok, aki sehogysem értette 
meg, miért sápad el egyszere halott-
halványra a kis művésznő. Szegény-
kének volt oka az elsápadásra. A 
siber levele szerint neki nem félmil-
liót kapni, de ugyanannyit befizetni 
kellett volna. 

— Nagyon mulatságos eset, de elég 
volt a pletykából. Mondja, nem Szép 
Ernőt láttuk a Váci-utcában? 

— De igen. Hétfőn érkezett haza, 
de már megy is vissza Bádenbe, 
ahol Lakatos Viktor szanatóriumá-
ban pompásan érzi magát. Őszre 
aztán végérvényesen hazajön. Most 
pedig : 

— Nos? 
— Kezüket csókolom. Szaladok, 
•— Hová ? 
— A pályaudvarhoz. Rég várt ven-

déget fogadok, Medgyaszai Mimit, 
aki végre haza jön egy kicsit — 
vendégszerepein i. 

- Hallottad? 
- Mit? 
- fl Színházi Élet uj nyári körkérdést 

intézett idén színészekbe?, azt bogy hová 
ment volna idén nyaralni ? 

(Szenes ember) 
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Jubelium! uzsonna 
Faludi Gábor svábhegyi villájában ritka 

társaság gyilekezett össze az elmúlt napok 
egyikének délutánján. A Vígszínháznak hu-
szonötéven keresztül igazgatója meghívta 
uzsonára a derék műszaki vezető munkásait, 
akik negyedszázadon keresztül vele együtt 
munkálkodtak és akiket az öreg Faludi Gá-
bor minden újévi beszédében : .Kedves kar-
társaimnak" szóllitott. 

A svábhegyi villa terraszán teritettek a 
társaságnak, amelynek tagjai voltak : Klein 
Jenő főbutoros, Tóth főkellékes, Vanek fő-
világositó, Hirsch főkárpitos, Bentheim festő 
és még két régi, érdemes díszítő. 

Az igazgató elbeszélgetett vendégeivel'azok-
ról a régi időkről, amikor a Vígszínház első 
években, küzdelmes, nehéz munkával együtt 
alapozták meg a magyar kulturának ezt az 
erősségét. Természetes, hogy pompás lako-
mát is kaptak a vendégek, meg is jegyezte 
egyikük, hogy ez olyan uzsona, amilyent 
még vacsorára is ritkán lehet enni. Volt ott 
mindenféle jó, válogathattak borben, sörben 
és szivni valóban. A szivni valóról még 
uzsonna utánra is gondoskodott a vendég-
látó házigazda, mert meglepetésül minden 
vendége kapott tőle egy szép bőr szivartár-
cát, — tele tömve finom szivarral. A derék 
emberek meghatott örömmel fogadták el igaz-
gatójuk kedves ajándékát, amelyek mind-
egyikében ott díszeleg az F. G. monogramm is. 

Javában folyt a bsszélgetés, egymás után 

OESZTVIG, WIEDEMANN és JERGER 
az Operaház vendégei a Gerbeudban. A bécsi 
operaénekesek állandó vendégei, a pesti mu-
latóknak. Kijelentésük szerint szívesen ven-
nék, ha vendégszereplésük egy egész évig 

tartana. Mi is szivesen vennénk. 

kerültek elő a kedves visszaemlékezések, 
amikor a hangulat már emelkedetebb lett, 
részben a nagyobb mennyiségű erős asztali 
részben pedig a huszonötéves emlékek ha-
tása alatt, amikor egyszerre csak Faludi Gá-
bor az órájára néz, felugrik az asztaltól és 
ijedten szól : 

— Uraim 1 uraim ! Siessenek l Lekésik az 
előadást 

Szinte kidobta a vendégeit, még a falatot 
sem engedte lenyelni. Feltámadt benne, a 
még el sem aludt színigazgató. Látta, hogy 
7 felé közeleg az óra, nem gondolt arra, hogy 
most vendéglátó házigazda. Csak a színház-
nál ne történjen fennakadás — az lehetett 
a szeme előtt most is. A vendégek nem is 
igen haragudtak, hanyat homlok rohantak a 
fogaskerekühöz és szerencsére öt perccel 7 
előtt a Vígszínháznál voltak. Faludi Gábor 
éppen akkor telefonált oda, hogy nem késtek-e 
e l ? . . 

C 

ffftfeúfeftv! 
Ábrányi Emil, a Városi Szinház igaz-

gatója szerződtette Somló Józsefet, a 
kassai szinház tenoristáját. 

Gellért Lajos, „Meddők" című drámá-
ját, a Nemzeti Szinház bírálóbizottságá-
nak két tagja előadásra ajánlotta. 

Molnár Dezső, Molnár László fia, aki 
a Magyar Színházban vendégszerepelt, 
a Renaissance Színházhoz szerződött. 

A Nemzeti Szinház eddig egyetlen egy 
tagjával sem kötötte 
meg jövő évi szer-
ződést, vezető tagok 
csaknem kétszer 
annyit kivánnak, 
mint, amennyit kí-
nálnak nékik. 
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Művész a z étgy alatt 
Ne tessék rosszra gondolni, nem a férj elől 

ágy alá menekült udvarlóról van szó. Bár 
az eset moziszerüsége annyiban felel mégis 
meg a valóságnak, hogy a főszereplője az 
ismert kitűnő filmművész : Fenyő Emil- Ugy 
történt a dolog, hogy Fenyő Emil megígérte 
egy kabaré impresszáriónak, hogy vele megy 
Nyíregyházára vendégszerepelni. Az ígéretet 
természetesen pillanatilag sem gondolta ko-
molyan. Az impresszárió azonban szemfüles 
volt és az elutazás eiőtt két órával beko-
pogtatott Fenyő Emil lakására, hogy magá-
val vigye a vasúthoz. Fenyő az ablakon ke-
resztül észrevette a vendéget és ijediében 
az ágy alá bujt. Feleségének azt mondta, 
hogy ha bejön az impresszárió, azzal kell 
elutasítani, hogy csak este jön haza. Igy is 
történt. Az impresszárió azonban nem akart 
távozni a lakásból, kijelentette, hogy meg-

várja Fenyőt. És le-
ült az ágyra, amely 
alatt Fenyő rejtő-
zött. Különösképen 
az ágy olyan ala-

csony, hogy az impresszárió nem csekély 
•súlya alatt, a rugany Fenyő fejét érintette. 
Majd megfulladt szegény. A helyzet már 
kezdett tarthatatlanná vélni. Teljes másfél-
órát volt Fenyő ebben a szorongatott hely-
zetben és már attól tartott, hogy pár perc 
múlva az ágy alatt leheli ki nemes lelkét, 
amikor az akaratlanul is gyilkos impresszá-
rió végül megunta a várakozást, és elment. 
Fenyő kimászott az ágy alól. nagynehezen 
magóhoz tért és az ablakhoz futott friss le-
vegőért. Ebben a pillanat-
ban nézett fel az impresz-
szérió és meglátta Fenyőt. 
Természetes, hogy nyom-
ban visszafordult és fel-
ment a lakásba. Csak-
hogy Fenyő most már 
okulva a tapasztaláson — 
nem bujt az égy alá ; 
egyszerűen kijelentette, hogy nem megy. Az 
impresszárió megsemmisülten rogyott össze. 

g r I PA RFÖM OK 
es kozmetikai különlegességek 

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

Kabarédat -pályázat 
A Színházi Élet kabarédal pályázatára már 

beérkeztek az első kották. Szirmay Albert, 
Nádor Mihály és Vincze Zsigmond, a bíráló 
bizottság tagjai, minden egyes kottát lejátsza-
nak, s lelkiismeretesen döntenek afölött meg-
érdemli-e a kitűzött dijat? 

2000 koronát kap a zeneszerző, 
1000 koronát adunk a szövegírónak. 

Ismételten figyelmeztetjük a pályázókat, 
hogy csak olyan dalokat küldjenek be, me-
lyek nívójuknál, decens tónusuknál fogva al-
kalmasak arra. hogy valamelyik pesti kaba-
réban elő lehessen adni. A dal különben 
lehet komoly hangú, szatirikus, aktuális, lirai. 
Csakis egy énekhangra irt, zongorakísérettel 
ellátott dalok pályázhatnak. Szöveg nélküli 
zenemüvek, vagy szövegek zene nélkül, nem 
pályázhatnak. Julius 1 ig lehet a névvel, 
vagy jeligével ellátott pályázatokat beküldeni. 
A Színházi Élet közölni fogja a pályanyer-
tes dalt, mellyel különben a szerző szabadon 
rendelkezhetik. A dicséretben részesült dalo-
kat is közölni fogjuk — természetesen hono-
rárium ellenében — és be fog uk mutatni a 
pesti kabarék direkcióinak, esetleges elő-
adásra. 

SHAKESPEARE. Hallatlan 
nagy fontosságú irodalmi fel-
fedezés látott napvilágot az 
Országos Szinész Egyesület 
most lefolyt felvételi vizsgáin. 
A felfedezés jelentősége e pil-

lanatban még nem mérhető fel teljes mér-
tékben, de mihelyt az illetékes irodalmi kö-
rök tudomást szereznek róla, bizonyára az 
egész világ tudományos egyesületei ezt fog-
'ák tárgyalni. Az eset a következő : 

A felvételi bizottság előtt fiatal szőke leény 
áll, aki miután egy verset elmondott, a tanács 
egyik tagja irodalmi műveltsége felől kérde-
zősködik. 

— Milyen iró volt Shakespeare? 
A jelölt pillanatig gondolkodik aztán büsz-

kén kivágja : 
— Magvarl 
— Hála Istennek I Eddig mindenki azt hitte, 

hogy angol I — felelte a tanácstag. 
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Csalc egy "kis iapsoi 
Felvételi-vizsgák a színész egyesületben 
A Baross-tér 9. számú ház előtt a kapu-

ban nagy csomó ember áll. Minden évben 
ilyen tájban megérkeznek a titkos szinész-
jelöltek és három négy napon keresztül tart 
a válogató bizottság munkaja, amely ha nem 
is olyan nehéz, mint a football válogató csa-
paté — de sokkal felelősségteljesebb. Annyi 
a jelentkező, hogy nem is férnek el a 
termekben, az egész folyosó tele van velők-
Izgatott, zsibongó, vitatkozó tömeg. Férfiak 
és nők kipirult és elsápadt tömege, akik sok-
sok évi vagyakozás, vagy pár napos ötlet 
hatása alatt állanak a rivaldákhoz vezető ut 
kapujában. Megszólítok egy pepitaruhás fia-
talembert, aki épen a Talpra magyart tanulja: 

— Miért akar színész lenni ? 
— Csak egy kis tapsot szeretnék I — Csak 

egy-két évig, aztán ugy is ott hagyom, mert 
nem birja a tüdőm. Az orvos eltiltotta. 

Benn a teremben van a vizsgáztató bizott-
ság, amelynek elnöke Szilágyi Vilmos, tag-
jai : Stella Gyula, Hidvéghy Ernő, Fehér 
Gyula, Kardos Géza, Perctel OszKár. Matány 
Antal, Czakó Pál, Géczy István, Roboz Elek. 
Odalt vidéki színigazgatók hallgatják a je-
lentkezőket, hátha akad közöttük valami jó 
enyag, Legtöbbje a tipikus vizsga-anyag. 
Soha az életben nem lehet belőlük színész, 
el is utasítják őket. A bizottság csak két szót 
hall a jelölttől, már tudja, hogy tehetségei, 
vagy sem. Igen keveset vesznek fel. Legin-
kább azokat, akik vidéken mér működlek, 
vagy szinésziskolát végeztek. Ezek csaknem 
valamennyien tehetségesek. Három vicclapot 
tele lehetne irni egy ilyen vizsga epizódjai-
val Pár kedveset feljegyeztünk: 

Hosszú hajú, sovány fiu. Az elnök kérdezi : 
— Hogy hívják ? 
— Balogh Árpád veje vagyok I 
— A maga nevét mondja I 
— Balogh Árpád leányát vettem el. 
Kitűnik, hogy Balogh Árpád érdemes régi 

színész, most daltársulata van, annal műkö-
dik a jelölt. Ugy látszik, nem nagyon érezte 
magában az isteni szikrát, azért akarta te-
hetségét apósa nevével alá támasztani. Hiába 
támasztotta. Nem vették fel. 

Fiatal szőke kislánytól kérdik, mit akar 
előadni ? 

Egyenesen Géczy István felé fordul : 
— Géczy Istvántól, az Amit az erdő me-

sél-bői egy jelenetet. 
Már mondja is. Rettenetes rosszul. Ez az 

oldalba támadás sem sikerült. 
Egy tipikusan ripacs külsejű, zsakettes, fe-

hérkamáslis és fekete nadrágos fiu az Obsi-
tosból énekel, igy: 

— Vár otthon rejám, idős jó anyám I 
— No ha vár, menjen haza —. mondja neki 

Fehér Gyula. 
Egv jelölt, aki már két éve kórista, azt 

mondja az elnök kérdésére, hogy kereske-

delmi érettségije van. Keresik az iratok kö-
zölt a bizonyilványt, nincs sehol. 

— Hol az iskolai bizonjitványa ? 
— Elveszett 1 . 
— Miért nem szerezte be ? 
— Nem lehetett I 
Véletlenül jelen van a volt direktora is, 

aki közbeszól : 
— Mit hazudik, miért nem mondja meg, 

hogy csiszlik volt ? 
Vidéki színigazgatóleánya jelentkezik, gye-

rekkora óta játszik. 
— Milyen szerepkörön van ? 
— Drámai színésznő, naiva, szubrett és 

komika. 
Mindjárt be is bizonyítja ; előad egy jele-

netet, amelyben négy alakítást mutat be 
pompásan. Felveszik. 

Egymást érik ezek a jelenetek, amelyek, bár 
pillanatnyilag komikusan hatnak, alapiában 
igen komoly sulylyal esnek azok sorsának 
serpenyőjébe, akik a bizottság előtt mint mü-
vészjelöltek jelennek meg és mint leforrá-
zott, elkeseredett emberek távoznak. 

A bizottság tagjai igen nagy komolysággal, 
hivatásuk magaslatáról döntenek az egyes 
jelentkezők felvételéről, csak azt veszik fel, 
akiről biztosan tudják, hogy tehetsége meg-
élhetést fog nyújtani neki a színpadon. Ilyen 
pedig nem sok akad. 

Sldgerek a Kertmoyiban 
Szenzációs felújításokra készül a Kertmozi. 

Az első repriz a „Tigris" cimü Olaf Fönns-
dráma le-z, amely a mult szezonban nagy 
sikert aratott, és most teljesen uj példánnyal 
pályázik a publikum elismerésére. Junius 
27-től kerül színre a nagyszerű Olaf Fönns-
film, amely ugy meséjével, mint rendezésé-
nél fogva, a filmművészet remeke. A „Tigris" 
után egy másik szenzációs reprizt tűzött ki 
a direkció. Ez a második film a „Szerelem 
vásáraVajda Ernő izgalmas drámája, 
amely nálunk a Vígszínházban került színre. 
A „Szerelem vásárát" a berlini hires Ufa-
gyár készítette, főszerepét, Mia May játssza. 
Joe May a darab rendezője, Szironthay 
Lotka pedig a diszletrendező. A „Kertmozi" 
julius 1-től háromig játssza a darabot, amely-
nek biztosan óriási sikere lesz. 

A két reprizia az „Álarcosok háza" kerül 
színre, ez a nagyszerű kalandortörténet, ame-
lyet egy ragyogó filmburleszk, a „Fridolin 
mint szerelő" egészit ki. 

SZENES BÉLA 
R E G É N Y E * 

A TIZENEGYEDIK PARANCSOLAT 
A R A : 7 0 K O R . 

Megrendelhető n »Színházi Élet« k i -
adóhivata lában (Erzsebet-körul 29) 
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A saerencse sxelence 
Burnótos dobozok hires gazdáik révén be-

kerültek már a történelemi könyvekbe is. 
Még pedig elég gyakran. A nevezetes cukor-
szelencék. hírneves bonbonierek, már sok-
kal ritkábbak Szerényebbek, nem kívánkoz-
nak a vastag könyvekbe, mégha nagyon jó-
ízű történik is hozzájuk. Például Sarkadi 
Aladár pompás ezüstszelencéje, amely ugyan-
csak fura szerephez jutott a Szerencsetánc 
egyik előadásán. A Városi Színház bohókás 
operettjében ugyanis szerepel egy bonbonier, 
ennek a segítségével kezdi meg a szerelmes 
Frici imádott kicsikéje ostromát. És mivel a 
várat beveszi, bizonyára tartozik némi hálá-
val a cukros szelencének is, amely igazán 
szerencséhez juttatta. És még csak pénzbe 
sem került, — hiszen az árát, kilencvenöt 
koronát Platzer — Sarkadi előlegezte. Te-
kintettel a bécsi árakra, Ferenczy főrendező 
elég egyszerű bonbonniert léptetett föl. A 
kellékes megcsinálta piros papírból. 

Sziklai/ Józsefnek azonban nem tetszett a 
dolog, szerette volna Magyar Erzsit gavallé-
rosabban fogadni. Sarkadi viszont nem volt 
hajlandó külömbbcl szolgálni, hiszen pénzét 
— úgyis csak a harmadik felvonás — utáni 
időkben kapja meg minden valószínűség sze-
rint . . . Egyszer azonban mégis csak meg-
esett a szive a fiatalokon. Van egy remek 
cukorszelencéje, még a Szerencsetánc első 
előadásai alkalmával kapta valamelyik ra-
jongó tisztelőjétől, a kitűnő alakítás emlé-
kéül. Amikor azután a bonbonnier jelenetre 
került a sor, a papirskatulya helyett ezt adta 
oda Sziklaynak. Persze üresen. 

Sziklay a szerepe értelmében kijelentette, 
hogy „nincs nála aprópénz", aztán hidegen 
bevitte Fricit és a cukorszelencét a páholyba. 
Már mint a diszletpáholyba. 

A felvonás vége felé Sarkadi szétvonta a 

páholy függönyét és magához akarta venni 
a szelencéjét. Egy kissé csalódott a hatásé-
ban, némi megdöbbenést várt Sziklaytól, aki 
alig hogy épen egy pillantásra méltatta a 
drága jószágot. De bezzeg megdöbbent ő 
maga, amikor a páholy párkányán ott látta 
a szelencéje helyett — a papirskatulyát . . . 
a felvonásközben persze kérte Sziklaytól a 
szelencét, amelyet átadott neki. Sziklay cso-
dálkozó szemmel felelte, hogy már a kellé-
kesnél van. Sarkadi rohant a kellékeshez és 
kérte a szelencét, amelyet ő átadott Sziklay 
urnák . . . A kellékes bámulva adta ét — a 
piros dobozt. Ezüst szelencéről sem ő, sem 
az álmélkodó Sziklay József nem tudott. De 
még Magyar Erzsi sem. Tisza Karola azt 
mondta, hogy bizonyára álmodta Sarkadi az 
egészet. — Halma y olyan meggyőző erővel 
támogatta ezt a véleményt, — hogy már-már 
Sarkadi is elhitte. Solymossy szelíden simo-
gatta Sarkadi homlokát, a saját álláspontja 
jeléül . . . 

Sarkadi mindezek ellenére hősiesen móká-
zott a második felvonásban is. A közönség 
alig győzte nevetéssel. Különösen, amikor egy 
gazdagon felszerelt tálcával és egy borosüvsg 
kíséretében a derék Platzer elvonul a világ 
zajától. Szegény Sarkadi elkeseredetten kö-
tötte nyakába az asztalkendőt... A szalvete 
alatt pedig ott állott az ezüstszelence tele a 
legfinomabb cukorkákkal. És a meghatott 
Sarkadi az egyszer remegő hangon, szinte 
könnyes szemmel követelte az álgróftól a ki-
lencven koronát. Mintha csak nem lett volna 
hozzá joga... Még inkább ő tartozott Fricinek. 

K . L E I N SÁRI 
l O z O k é s z l t ó 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 

Toilette 6a neglIgélűzAkei a 
legJutÄnyosobb áron készít 

A kis grizett toilette-titkai : 
KOSÁR Y EMMY: Ruháját a NEUMANN BERTA-szalon (Dorottya-utca 3.» készítette 

Kalapja és fejdísze MOLNÁR GIZELLA szaloi jából való 
Parókáját BOTÁR hajmunkaterme Lipót-körut 5.) készítette 
Cipőjét EPSTEIN MÓR (Andrássy-ut 40.) készítette 
Harisnyáját HORTI ERZSÉBET (Király-utca 69.) szállitotta. 

VIOH MANCI Kalapját és fejdiszét a BALÁZS kalapszalon (Váczi-utca 8.) készítette 
Cipőjét EPSTEIN MÓR (Andrássy-ut 40.) szállította 
Harisnyája a HORTI ERZSÉBET üzletéből (Király-utca 09.) való. 

KIRÁLY BRNÓ: Tengerész-ruháját a WEIN ER ÉS GRÜNBAUM cég (Deáktér 1.) szállította 
Cipőjét MEZEI FERENC cipős^alonja (Andrássyrut 16.) szállította. 
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Hol nyaralnak 
az Opera lagjai? 

A csaknem három hétig tartott Wagner-
ciklus az oka, hogy szokatlanul későn, Ju-
nius 20-án kezdődött csak meg az Operaház 
tagjainak a nyári vakációja. Pontosan két 
hónapig fog a vakáció tartani, augusztus 
21-én inár ismét megkezdődnek az Operá-
ban a próbák. Megkérdeztük az Opera mű-
vészeit és művésznőit, hogy hol töltik majd 
a nyarat? Itt adjuk — abécé-rendben — a 
válaszokat: 

Anthes György: Végre egyszer megint 
hazalátogatok Németországba. Előbb Mün-
chenbe megyek, aztán Bad Homburgba, 
ahol születtem, végül pedig Berlint és Drez-
dát is felkeresem. 

Budanovics Mária: Gmundenba megyek 
nyaralni. Ott nagyszerű a levegő, meg az-
tán németül is jól meg lehet tanulni, ami-
nek talán hamarosan nagy hasznát fogom 
venni. 

Dalnoky Viktor dr.: Siófokra megyek, 
ahol folytatom a fogorvosi prakszisomat. 

Farkas Sándor: Leányfalun fogok nya-
ralni. 

Gábor József: A cirkuszban előaditt 
aktuális strófáim egyike válasz a kérdésre: 

Nyaralásra nincsen gondunk nekünk, 
Van már egy olcsó nyaraló helyünk: 
Mink az idén kérem Tönkre megyünk! 

Goda Giza: Vasmegyébe megyek, Salfára, 
egy kedves kis faluba, ahol tejben-vajban 
fogok fürödni. Mire hazajövök, össze fognak 
téveszteni Haselbeck Olgával. 

Hajdú Ilona: Előbb talán Bécsben fogok 
fellépni a Hermelines nö címszerepében, 
aztán Tirolba megyek nyaralni,, végül pe-
dig Karlsbadba. 

Halász Gitta: Jugoszláviába megyek nya-
ralni Cirkvenciába, meg a szomszédos ad-
riai partvidékre. 

Haselbeck Olga: Hz olaszországi Rivié-
rán valószínűleg Rapalloban fogom kipi-
henni a cirkuszi lóidomitás fáradalmait. 

Hegedűs Ferenc: Részint az Opera szi-
nészbejárata előtti padon, részint a Palati-
nus-ház és a Margitsziget között nyaralok. 

Kertész ödön: Ha volna pénzem, Pesten 
nyaralnék, de igy kénytelen leszek egy pár 
hétig visszavonulni Pomázra. 

Komáromy Pál: Előbb Makóra tr.egyek 

hagymás rostélyost enni, aztán Egerben jó 
vörös bort iszom majd utána. 

Környey Béla: Abbáziába megyek egy pár 
hétre, aztán utókurára Gmondenbe. 

Marschalkó Rózsi Leányfalun nyaral, aho-
vá uiát, Székelyhidy dr.-t is várja az er-
délyi turné után. 

Medek Anna már két hét óta vendég-
szerepel dr. Sz^kelyhidyvel Erdélyben. Arad, 
Kolozsvár, Brassó és Temesvár után Bala-
tonszemesen piheni majd ki a turné fára-
dalmait. 

Mihályi Ferenc: A Balaton mellé me-
gyek nyaralni, ahol legalább nem lesz 
bosszúságom a hullámokkal, a füvei, meg a 
napnyugtával. 

Palay Matild: Visegrádon töltöm a nya-
rat az édesanyámmal együtt, ott készülök 
a jövő szezonra. 

Palotay Árpád: Gmundenbe megyek né-
met szóra a feleségemmel, Matyóval, aki 
Budanovics Mária álnéven szokott az Ope-
rában fellépni. I : 

Pilinszky Zsigmond: Ibiubi megyek nya-
ralni, ahol csónakázni, meg horgászni le-
het, hogy felvidítsam némiképpen bus le-
gényéletemet. 

Sándor Erzsi: Előbb Hévizre megyünk, 
aztán uram öccséhez, Bosnyák főispánhoz 
Mészfára, végül pedig pár hétre a Tátrába. 

Szende Ferenc: Siófokra megyek nya-
ralni, ahol hajnalban fogok megfürödni a 
Balatonban, ez a legegészségesebb. Este 
hangverseny, vacsora után egy kis csevegés, 
aztán — lefekvés előtt — fürdő. Pesten is 
kipróbáltam, nagyszerű volt. 

Szügyi Kálmán: Vácra megyek nyaralni, 
mert ott biztosan kapok lakást, amint el-
kezdek énekelni. 

Toronyi Gyula: A cirkuszmókaest sikere 
következtében annyi munkát sóztak a nya-
kamba, hogy örülök, ha elvégzem, mire 
vége lesz a vakációnak. 

Venczel Béla: Kiskunhalas mellé megyek, 
Sóstóra, ahol már hizlalják számomra a 
fiatal kacsákat. Nagyszerű nyaralás lesz, 
viszek magammal tizenkilenc doboz drite-
szortét. 

Szenzációs társadalmi regény : 

Szerelem nyomorékfai 
Ara: Irta: RÁ SKAI FERENC 

60K50Í Kapgaló: A Szinöázi Életnél 
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A K I S G R I Z E T T 
Szövegét írták: JACOBSOHN-

Bemutattak a 
Colette grófnő 
Villacroix Folőp, márki . . . . 
Dupareil Oktav, tengerésztiszt . 
Pikador 
Bunkó Gyuri, cigányprímás . . 
Marcsa, táncosnő . . . . 

Operette 3 felvonásban 
BODANSZKY. Zenéjét «zerzette: STOLZ RÓBERT. Fordította: BRÓDY MIKSA 
Vigsz nházban 1921 junius 11-én a következő szereposztásban: 

Kosáry Emmy 
Hajdú József 
Király Ernő 
Ujváry Lajos 
Tanay Frigyes 
Vigli Manci 

Japonet, festő Dénes G ! yörgy 
Kálmán George I . „ „„„^„ . ( „ tp l r Veszely Kálmt Raul Ï tengerésztisztek Qerle György 

Marci, cigányzenész Petki Pál 

Íean, főpincér Balázs István 
V " ' " 'őmatróz Benkö Miklós 

Színhely: Pária 

ELSŐ FELVONÁS 
(Párisi tánchelyiség terme. Körben kis 

nyitott páholyok, középen táncparkett. Bal-
sarokban bejáró a bat-ba, tőle jobbra ze-
nekari állvány. Jobbról-balról oldalbejárók. 
Háttérben ablak, utcára néz. Utca fényes 
esti világításban. Parkett körül asztalkák, 
székek. Szinenesen dekorált minden, lampio-
nok, plafonról lelógó lámpácskák. — Füg-
göny felmenetelekor vendégek a székeken és 
asztalokon állanak, a nyitott ablak előtt 
tolonganak. Zsebkendőket loDogtatnak, kon-
fettit és pa"ir úgyó'tat dobálnak az újon-
nan érkezettekre. A társaság mindenféle 
párisi bouemtijjus keveié^e, legküiönuöióDb 
jelmezekben. Kurjongatás, kaacgás. Tartó-
san zajos és dorbézoló hangulat. 6 grizett 
és 6 frakkos ur elől táncol.) 

ELSŐ- JELENET. 
Kar, Javonet. 

Vendégek: (az ablaknál integetve) Ide, 
ide! Bejönni! (néhány vendég a kijáró-
hoz tódul, hogy fogadják az utcáról érkező-
ket. Fiatalemberei kacagó, rikácsoló, lá-
nyokkal a karjukon belibègnek. ) 

Japonet: (a festő, típusa a züllött mű-
vésznek, az egyik sarokasztalra ugrik *és 
borizü hangon) Csend! Beszélni akarok 
a néphez! (általános kacagás és halióznak. 
Melodráma ) 

Japonet: Csend! Amikor én beszélek, min-
denki hódolottal hallgasson. Nem kell bemu-
tatkoznom! ki ne östnerné Japonet-t, a hí-
res festőművészt, a modern Rafaelt... ami-
nél fogva, csend legyen! 

Mind: Csend! Csend! 
Japonet: Tisztelt néptömeg, plebs... test-

vérek és nővérek! Halálos bünt követ el 
az, aki józan marad és nem üríti fenékig 
a poharat! 

Mind: Ugy van ! 
Japonet: Nagy nap van ma, a szerelem, 

a csók, a tánc napja. Ez az a >:ap, amelyen 
minden nőt, királynőnek koronáznak meg. 

Mind: (zajongva) Ugy van! Éljen! 
Japonet: Mutassuk be hódolatunkat e 

királynőnek. Minden férfi csókolja meg 
a magáét! 

Mind: (ujjongásba tör ki, megcsókolják 
a nőket.) 

Japonat: Csókoltatok? 
Mind: Igen! 
Japonet: Csókoljatok mégegyszer! (ujabb 

csókolás) Bravó! Csókoljátok egymást az 
utolsó leheletig! Nekem pedig inni adjatok! 
Tietek a szerelem! Enyém az itóka!.. (fe-
léje nyújtják a pezsgős palackot; a pa-
lackból iszik. — Kintről ujabb kurjongatás, 
lárma, zene hallatszik. Fiuk, lányok ron-
tanak be, papírtrombitát fújva. Jimrni ele-
gáns néger, fején cilinder, betáncol. Colette ) 

MÁSODIK JELENET. 
Voltak, Colelte. 

Colette: (két legény vállán. Elegáns Co-
lombine jelmezben, köpennyel. Ijedten ne-
vet és hadonászik lábával) Elereszteni! El-
ereszteni! Le akarok menni! 

Japonet: Ha!... Mely fenséges istennő! 
(Négerre mutat) Vájjon a rabszolgád-e, ez 
a fekete? 

Colette: Csak fehér rabszolgáim vannak. 
Azt az urat nem ösmerem. 

Japonet: Megtesszük őt rabszolgádnak! 
(asztalra ugrik, félretolja jimmit) El innen 
fekete-retek! (letérdel Colette elölt) Meghó-
dolok neked és alabástrom válladnak, kine-
vezlek farsang királynőjének! Parancsolj! 
Mi az óhajod? 

Colette: (nevetve, ijedt grimasszal) Le 
akarok menni! Szédülök! 

Mind: Levele! (Colettet földre állítják) 
Japonet: ( ordítva) Levele! 
Colette: Hálistennek!... De ugy-e, most 

elmehetek? (a kijárat felé tart) 
Mind: (útját állják) OhóL. Ohó! 
Colette: (kissé megszeppenve) Kérem 

eresszenek!.. Keresni fognak... El kell men-
nem! 

Japonet: Hová? 
Colette: (zavartan) Én... én... 
Japonet: Dadogsz!... Láttátok?... Zavar-

ban van! Nem eresztünk el!... Szép vagy, 
elragadó vagy, tehát hozzánk tartozol!... 
A neved? 

Colette: (félre) Na, szép kis pácba ju-
tottam! (leveti köpenyét, átadja az egyik 
vendégnek) 

| 3 M Í M » á l n | | • > ! hölgyek ar aról, karjáról végleg kiirtja felelősseggel Pollák 
J a ä l S Z f l s ö K ß l Sarolta Andrássy ut 38 1. Miracle" hajeltávoiitószer szét-

küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtas Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Szépségápoló és izzadás elleni szerek. 
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Colette belépője: 
I. 

Ne kutassák azt már kérem, 
A nevem nem fontos ám, 
Az a fő, hogyha megígérem. 
Mulatunk ma éjszakán! 
Hébe, hóba, höbe hébe, 
Lakodalmas kedv be jó, 
Ma amúgy is farsang vége, 
Jön a gyászos hamvazó! 
A nevem nem Sári, Julcsa, 
Sem Alizz, Helén, Ivojin! 
A nevem egészen furcsa, a nevem X. Y. 

Ka;r 
Oh, be helyes ám; e fruska, 
Ügyes és sikkes babuska! 

Colette: 
Be szép, hagyha zqjlik az élet, 
Ha mámorba fúlnak az évek, 
Aki buoa merül, 
Kit a kedv kikerül, 
Akit bánt egyre gond, 
Nagy bolond, nagy bolond! 

II. , 
Csupa vidám arcot látok, 
Szivetekben forr a vér, 
Csókot addig ád pici szátok, 
Mig az éjjei véget ér! 
Az erény, ma itt nem vendég. 
Nem is ő a háziúr, 
Aki játsza itt a zsendét, 
Csal az irgalmatlanul. 
Kicsi nő csak csókért bomlasz, 
S a legényért ugy, mint én, 
Piros ajkam csókért szomjas, 
Ma az ördög, bujt belém. 

Kar: 
Oh, be helyes ám e macska, 
Milyen érdekes kis macska! 

Colette: 
REF: 

Beszép, hogyha zajlik az élet stb. 
(Tánc után mind el a barba, c 1. és 

b 3.) 

Japonet: (asztlaról-asztalra lép és ki-
üríti a poharakat) 

HARMADIK JELENET. 
Pikador (Japonet.) Jean. 

Pikador: (groteszk, idősebb gavallér. 
Frakk, szalmákalap. Ruháját konfettik le-
pik el. Izgatottan lép be j. 3-ról. Főpin-
cérhez rohan, aki előkelően foglalatosko-
dik.) Mondja csak!... Nem látott egy höl-
gyet? 

Jean: De igen, sőt sok hölgyet láttam 
már. 

Pikador: Nem... egy hölgyet (megfelelő 
gesztusokkal) ...ilyen frizurában... ilyen ru-
hában... ilyen kalappal, amin egy olyan 
izé volt... 

Jean: Olyan izével nem láttam... (el 
b. 3.) 

Pikador: Borzasztó! (Japonethez, aki 
jobbfelől asztalnál ül a részegek merész-
ségével) Uram, szíveskedjék... 

Japonet: (ráordit) Miii!... 
Pikador: (ijedten) Egy... izé.... 
Japonet: (inogva, mégegyszer ráordit) 

Miii?!... 
Pikador: (ijedten veszi le kalapját, amely-

ről a Conandolik esője hull Japonetre.) Par-
don!... Bocsánat... nem tudtam!., (kirántja 
zsegbkendőjét, hogy leporolja Japonet-t, de 
ujabb konfetti baiom zudul Japonetrç) 

Japonet: (kissé támolyog) 
Pikador: (siró hangon) Kérem1, uram, meni 

látott egy hölgyet ilyen frizurában... Ilyen 
kalappal?... ~ « 

Japonet: És ilyen izétel a fején? 
Pikador: (mohó örömmel) Igen... igen!... 
Japonet: (ordit) Hallja! Mi vagyok én? 

Rendőrkutya? Tudja-e, hogy mi vagyok? 
Pikador: (félénken) Nem. 
Japonet: Részeg I... (a barba támolyog 

b. 1.) 
Pikador: (utána megy ) Kérem. Csakugyan 

nem látott egy hölgyet... iljen frizurával... 
izével a fején?... (el b. 1.) 

NEGYEDIK JELENÉT. 
Gyuri, Banda, majd Jean. 

Gyuri: (Qgányprhnás-tipus, a jobb 3-ról 
lassú, táncoló lépéssel. Kezében hegedű, 
melyet cigányzenész módjára, fejét balol-
dalra hajlítva, szerelmesen szőrit arcához. 
A vonót játékra készen, hatásvadászóan te-
szi rá a húrokra, — knajd, mintegy mqg-' 
gondolva a dolgot, a hegedűt leakasztja 
nyakáról. — A banda az eiőbbi jelenet t'ait 
lehúzódott j. 2 emelvényre, j. 2-ről) 

Gyuri belépője: 

Falu végén zsombék ágy, 
Ott születtem hajdan, 
Apám-anyám, vályogvetők. 
Nem fürödtek vajban, 
Am én otkolonyba fürdők, 
Rizsporos az állam. 
Híres prímás vggyok én, 
Nincs nagyobb ur, ma nálam! 



529 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

II. 
Tiszabagról jöttem én, 
Épp a közepéről. 
Mert sok szépet hallottam 
A kafé de la péről! 
Itt vagyok és a parlevút, 
Jól tuaom én máris. 
Sohase hittem volna én, 
Szebb Tiszabagnál, Párisi 

Ref.: 
Ha Bunkó Gyuri muzsikál, 
Sir a vonón a nóta! 
Äz angyali kar, a földre száll, 
Ismeri őt, Európa! 
Hegedűje busán zengő, 
Oly melodikus és kelendő, 
Äz övé ez a " hires banda 
Csak épp a pofájuk randa! 

(Próza) 
Gyuri: (a bandához) Ä devla verjen 

tarkón titeket, hogy ugy muzsikáltatok me-
gint, mintha Verpeléten vónátok lakodal-
mon. Amikor én a Sand Dunest játszom, 
picikátosan, hogy a szivem is beleszakad, 
a brácsás, — a nyavalya belé, —' a gön-
cöl szekerét nyikorgatja qz öt drótján!.., 
Ä cimbalmos meg elvágtat a pulykakakast 
kéne venniiig !... (Tárogatóshoz) Hát, te, 
Marci, azt hiszed, hogy disznóölésen vjigy, 
hogy, amikor azt a bus ïrancia nótát huz-
íarn, liogy On pardoné kándonémé, ugy 

- sivítottál, mint a malac?! 
Jean: (kottával be b. 3-ról, Gyurihoz) 

Kérem, karmester ur, az uj táncosnő küldi 
ezt az uj számot, hogy tçssék betanulni. 

Gyúr': (átveszi a kottát). Jól van. Beta-
nuljuk. (Pincér el b. 3.) Nesztek. Uj tánc. 
(benéz á kottába, fütyüli) Halljátok? 

Cigányok: Halljuk. 
Gyuri: És tudjátok már? 
Cigányok: Tudjuk. 
Gyuri: Akkor hát jól van. Mindjárt me-

hetünk is be játszani, (a kottát ci- ' z a 
cigányokkal el j. 2.) 

ÖTÖDIK JELENET. 
Colotte, Pikador. 

Colette: (a bárból b. 1. izgatottan jön) 
Pikador: (mögötte, izgatottan) Az Isten 

szerelmére grófnő... menjünk innen!... Hi-
szen ez^ettenetes ! 

Colette: Ellenkezőleg, ez végtelenül mu-
latságos, kedves Pikador. 

Pikador: De ez a iniliő... ez a társaság... 
ezek a férfiak és... ezek a nők!... 

Colette: Maradok!... (lelkesen) Ó ez a 
miliő!... Ezek a férfiak!,, ezek a nők!.. 
Életemben ily jól nem éreztem mggamu 
Maradok... sőt csak most kezdek maradni! 

Pikador: És... és ha megtudják, hogy ki-
csoda ! 

Colette: Nevetséges! Ugyan ki is merné 
gyanítani, hogy Pianterose grófnő az, aki 
itt táncol varrólánykák és elárusi tó hölgyek 
társaságában? 

Pikador: Grófnő, gondoljon arra, hogy 
vőlegénye van! 

Colette: (megvetőleg) Tudom. Van vőle-
gényem! (gúnyos előkelőséggel) Még pedig 
milyen előkelő, finom, discrét, aristokratikus 
vőlegényem! (székbe veti magát) 

Pikador: 8 nap múlva lesz az esküvőjük, 
Colette: Éppen azért. Azt hiszem elég 

ok arra, hogy az ember egyszer jól kidor-
bézolja magát. 

Pikador: (kétségbeesetten) De a situatio 
tarthatatlan! Vőlegénye egy napra elutazik 
s ön ilyen kalandba veti magát. 

Colette: (csipősen) Nem kellett volna 
velem jönnie! (telkei) 

Pikador: (mint fent.) Nem hagyhatom 
magára. 

Colette: (rajongva) Isteni! Egyzer, csak 
egyszer élni... szaoadon... korlátlanul., tá-
vol az egész főúri pereputytól!... 

Pikador: (sértődötten) Aki önt hallja, 
grófnő, azt hihetné, hogy a mi rangunk-
beli ember hülye. 

Colette: (Pikador arcát simogatva) Nem, 
nem, nem... ki is hinné ezt magáról, öreg, 
jó, Pikador barátom! 

Pikador: (savanykásan mosolyog) Mind-
járt ezzel kellett volna kezdenie! 

Colette: És ugy-e, drága barátom, nem 
hagy magamra, itt marad velem és hallgatni 
fog, mindarról, amit ma itt elfogok követni! 

Pikador: (ijedten) Szent ég, még el is 
akar követni valamit? 

Colette: De mennyire 1 Hisz ez még csak 
a kezdet volt! 

Pikador: (aggodalbmban ) Jajajaj/... Mt-
lyen Jesz a vege! 

Colette: Ki tudja... Egyelőre élni akarok, 
mulatni... 

Mindenütt kapható ! 
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Duett: 
I. 

Gond ma tova széledjen. Bor pezseg a vé-
redben, 

lAtsuhog a szivén a tánc, Vig kalandra akad 
itt a nő. 

Izgat engem ez a miliő. Higyje nekem el 
komtesz, 

Hogy a renomén ront ez.- Hagyjuk el e 
bűnös tanyát, 

Rettentő itt a modor a hang, Tilt ilyet 
a grófi rang. 

Itt készül annyi szép /-egény. Sok ám> a te-

il. 
Oly szilaj a vérem, ma, Tán el is Ígé-

rem ma. 
Csókos ajkam, hogy ha kell. Hopszassza, ma 

szaoad itt a tér. 
Holvan ő, aki ma táncra kér. Grófnő, ne 

izéljen már, 
Ránk itt csak a szégyen vár. Engemet is 

kompromittál. 
Mit fog mondani a nagy világ, S az egész, 

grófi család! 
Barátom az nem érdekel, Oh, grófnő, lóg-

junk most, el! 
Ref: 

Valami ég a szivemen, Oh, bár tudnám mi 
van velem ! 

Ez már nem lányos álmodás, Ez más, ez 
más, egészen más! 

Misztikus álom száll felém és itt valóra váll, 
Csókbüvös éj, csodás regény, Vájjon ma 

rám talál. 
(Tánc után mindketten el a barba b. 1 ) 

HATODIK JELENET. 
Oktav, Raul, George, ma(â 6 őrizette, majd 

Jean, majd Gyuri. 
Oktáv—Raul—George: (Tánclépéssel be 

j. 3-rój) 
I. 

Páris éjjele tündérszép, benne szines álmot 
él a férfinép, 

Párisban a nőcske, mind a legény körül, 
mint a lepke, ugy kering, 

Habruhája épp csak térdig ér, csacska szája 
mindent megigér. 

És a bűvös éjen át tiízlidérces fényen át, 
csipke szoknya lopva 

Csillog villotj rád. [6. grizette be b. 3) 
Ref.: 

Lányok csalogányok csupa ördög, mind a 
hány, 

Röpködő sáskavész, mérgező csókra kész, 
Jaj Jia téged megkíván. 

/ZOLLÔSI és KLEIN 
W.,Hajó-uical6. (SüíO-u. sarok) 

selyem éa astövci különleges-
ségek úruOúza 

Lányok csalogányok, csupa angyal, mind a 
hány, 

Libbenő rózsalánc, tánca vad pörge tánc, 
Ajka izzó, tüz zománc. 

II. 
Jégben hül a pezsgő már, szőke, barna lány 

epedve táncra vár 
Szivem tüzel, ég a láz, benne forr a tor 

a csók, a tánc varázs, 
S hogy ha már egy kissé felhevül a lányka, 

két karodba dül 
Ês a bűvös éjen át, tüzlidérces fényen át, 
Csipke blúza csattja, simogatja szád. 

Ref.: 
(Tánc után el, a három férfi visszajön, 

leül, jobbfelől) 
Jean: (el b. 3) Na. 
Hárman: Pincér! 
Jean: (be b. 3.) Tetszik? 
Oktav: Valami jó italt! Akármit, csak 

jó legyen. 
Gyuri: (a balról, kezében hegedűvel be-

lép, meglátja Oktávékat, cigányos bóko-
lással hozzájuk lép.) Egy kis muzsikát?... 
Talán a valzelüneamorőzt?... (ciqánijos ki-
ejtéssel) vagy talán azt a szépet: mon 
izsigoló áfutül camp?... vagy a tánhájzer 
inauiót? 

Oktav: Lassan barátom. Első a szesz, 
aztán a szerelem és csak a végén jön a 
zene. 

Gyuri: (szigorúan) Hogy lehet ilyet, 
mondani! Látszik, hogy az ur nem járt 
még világot, ugy mint én! Első a muzsika 
és csak azután gyün a szelelem és csak a 
legesleg aztán à szesz. Mer mivelhogy a 
muzsikatul kap kedvet az ember a szere-
lemre és a szerelemtül meg berúg. 

Oktav: (nevet) Nem rossz' 
Jean: (hozza az italokat.) 
Gyuri: (bizalmasan a hegedűre mutatva) 

Nagyságos ur!... Ha én egyszer megszólal-
tatom ezt itt ni, ha én 'elhúzok egy trillát, 
vagy egy picikatót, attól ugy idegyünnek a 
jányok a bárbul, mint a darázs gyün rá 
az asztalra, ha cukor van rajta... (agya-
fúrtan) Trillázzak? 

Oktav: Jól van öregem, csak trilláz!... 
Gyuri: Ammán más! (cigányos átszel-

lemültséggel rágyújt a IV/a számra, né-
hány ütem után Risi és Ló kíváncsian jelen-
nek meg b. 3.) 

Gyuri: (diadalmasan) Na, mrt mond-
tam?! (még nagyobb érzéssel játszik. Risi, 
Ló közelednek.) 

George: A teremburáját! 
Raul: A darazsak már zümmögnek. (He-

gedű szóló vége.) 
Gyuri: (Oktávhoz) Na uram, mit szól 

hozzá? 
Oktav: ördögöd van. (George, Paul fel-

kelnek, a két iá..y hoz lépnem s karontogva 
őket, el b. 3.) 

Oktav: (Gyurihoz) Hohó! Hát az én 
darazsam?... Trillázd ide! 
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Gyuri: Teszem is! (Újból játszik. Ez-
alatt Colette kíváncsian megjelenik b. 1. 
Kabát és kalap nélkül, hajában széles fej-
ék villogó gyémántkövekkel kirakva. Egy 
ideig állva marad az ajtónál, majd a zene 
büvhatása alatt lépésről lépésre közeledik. 

HETEDIK JELENÉT. 
V., Colelte, m. Pikador. 

Oktav: (egy ideig nézi, miajd felkel he-
lyéről. ) 

Colette: (távozni akar.) 
Oktav: Hová, hová kis Colombiti? De 

nagyon félős vagy! 
Colette: (halkan ) Nem vagyok én fé-

lős... csak annak látszom. 
Gyuri: (halkan Oktávhoz) Még trilláz-

zak? 
Oktav: (igent int.) 
Gyuri: (hegedül IV/b. ) 
Colette: (Lassan egész Oktáv asztalá-

hoz lép, ott megáll. Nérnán egymás szemé-
be néznek, teljesen elmerülve egymás tekin-
tetében. Oktav anélkül, hogy szemét levenné 
Coletteről, keményen megragadja Colette 
kezét. így h?"natiák vég:q .arjuíatos né-

Gyuri: (befejezte a számot, megelége-
detten néz rájuk.) A többit aztán intézzék 
el maguk! 

.A többit intézzék el maguk..." 
Gáspár rajza) ; 

Pikador: (be b. 1., látja a helyzeteet, 
halkan Colettehez) Grótnö... az Istenért! 
grófnő! 

Gyuri: (vigyorogva Pikadorhoz) Elhúz-
zam az ur nótáját? Talán (a Rákóczi-
ma rsot? 

Oktav: Trillázd ki innen... ne sajnáld! 
Gyuri: A fülibe?... Na jó! (Pikador fü-

lébe rikácsoló, disszonáns gixerekeet huz. 
Oktav és Colette bedugják fülüket. Pica-
dor meg se moccan.) 

Gyuri: Siket ez kérem ! 
Oktav: (Coletthez) Küld el ezt a pa-

sast. 
Colette: (kacéran) Küldjem?! Hát el-

küldöm! (hirtelen felugrik) Jesszusom! 
Pikador: (felugrik) Na mi az? Mi baja? 
Colette: A redikülöm!... A barban felej-

tettem... 
Pikador: Csak el ne lopja valaki! 
Colette: Kérem, keresse meg és addig 

vissza ne jöjjön, mig meg nem találta. 
Oktav: (int Gyurinak, hogy tűnjék el) 

Filons! 
Gyuri: Megyek már. Csak még azt akar-

tam megkérdezni a kisasszonytól, nem 
Pestről való? 

Cálette: Nem. 
Gyuri: Sem Mátészalkáról? 
Colelte: (nevetve rázza fejét.) 
Gyuri: Akkor jó, mert azt hittem, hogy 

lovasberényi... Csókolom a kezecskéjét. (El 
j. 2.) 

Colette: Hát elküldtem. 
Oktav: (cirógatia kezét, me'.u az aszta-

lon pihent, de Colette lassan elhúzza.) De 
szép kis kezed van! 

Colette: Van. Kettő, (mutatja.) 
Oktav: És milyen bűbájos szájacskád! 
Colette: Az csak egy van. 

- Oktav: És ezek a szemek! Olyan ár-
tatlanul néznek a világba, mintha uáromig 
sem tudnál olvasni! Mondd csak, hogy 
hívnak? 

Colette: Egyszer ugy, — egyszer igy!... 
Ma Colombine vagyok... 

Oktav: Nem is rossz! És most en va-yok 
a te Harlekined. 

Colette: (ravaszul) Még nem; de talán 
még az lehet. 

Oktav• (ooha-at tö't neki) Mondd csak, 
ez a stammkávéházad?... 

Colette: (könnyedén) Egyszer ez, egy-
szer más! 

Oktav: Hol voltál azelőtt, mielőtt egy-
szer itt, egyszer ott voltál? , 

Colette: (zavarban) Azelőtt... azelőtt... 
Oktav: Na csak ne restelkedjél... Ne-

kem mindig elmondták a kis nők az ő 
élettörténetüket. 

Colette: Azelőtt... (hirtelen) ...mert én 
jó családból származom... 

Oktav: (nevetve) Persze!... És a papád 
nyugalmazott alezredes! 

Olcsóbb le// a Ganpssser í 
TE.nismE.no 
Zene-palotájában 
UáiLÓcji-ut GO. S3. 
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Colette: (kap az ötleten) Igen, nyugal-
mazott alezredes. 

Oktav: És a papa kétszer nősült, aztán 
jött a gonosz mostoha. 

Colette: (komolyan bólint) Igen, a mos-
toha... 

Oktav: Mire betették egy zárdába... 
Colette: (élénken) Igen... igen... 
Oktav: De váratlanul jött egy férfi... 
Colette: Igen, jött egy férfi... 
Oktav: És?... 
Colette: És?... 
Oktav: Hazudsz! Ugy hazudsz, mint a 

többi! (Colette lesújtva hajtja le fejét) 
De bánja kánya!... Azért mégis őrült bájos 
teremtés vagy... és egy estén át eltart az 
Illúzió... (megfogja az állát) Na kis Colom-
bine, nem vagyok én a legokosabb Har-
lekin? 

Colette: (fölényes kacérsággal kacsint rá, 
mosolyogva) Egy estére elég okos!... 

Duett: 
Oktav: I. 

Rózsám, te angyal, ó légy enyém! 
Hozzám hajolj édes szép tünemény! 
Hadd súgjam a füledbe, kis babám, 
Azért a forró csókodért ugy égi a szám! 

Réfr. : i 
Légu vidám, ha itt a farsang 
A kedved kelyhe nyíljék mint a százszor-

szép, 
A .mámor illanó, akár a pára, oly megleyo 
Hogyha ő lopva jő ó! édes álmot hint 
A földre elmúló gyorsan hulló vágyak 

éjjelén 
Egy tündéréji bál, leánykeblen rózsaszál 
Nem kell töab s oly szép a karneval. 

Colette: , II. 
Lennék a Magáé én Igazán 
Jó szívvel kínálnám csókra a szám 
Ugy ám, de nem sokáig tart a jó, 
Holnap a farsang, véget ér ó, ó, ó! 

(Tánc után mindketten el.) 
NYOLCADIK JELENET. 

Pikador, nt. Gyuri. 
Pikaclor: (b. 1.) A ridlkül nincs sehol. 

(Csodálkozva veszi észre, hogy Colette 

.Érdekes, nincs itt!" fOáspár rajza) 

nincs jelen. Keresi az asztal alatt, székek 
alatt, a bútorok mögött.) Érdekes... Nincs 
itt! Szegényke ugy látszik félt magában... 
s most engem keres. 

Gyuri: (b. 3-ról jön.) 
Pikador: Kérem karmester ur, nem látott 

egy hölgyet, egy... izével a fején?... 
Gyuri: Nem láttam.;, de azt látom, hogy 

a nagyságos ur egy szarvasmarha... 
Pikador: Ugyan... Már bocsánatot kérek... 
Gyuri: Már pedig ugy van... Amék sza-

már fut az asszony után, mint egy ló, abbul 
szarvasmarha lesz. 

Pikador: Kikérem magamnak! 
Gyuri: De ugy van, ahogy mondom. 

Egyszer, mikor Pesten muzsikáltam, nekem 
is volt valakim. Marcsának hltták. Hall-
gasson ide, nagyságos ur. Az a Marcsa 
olyan becsületes lány vót, hogy ritkította 
párját. Nem is kellett utána futni, mindig 
egy sorba mentünk mi... a vót aztán a 
hűséges teremtés. Hát tudja egyszer éj-
szaka hivták a bandámat a kaszinóba. Ugy 
kellett muzsikálni az uraknak a szeparék-
ban, hogy a cigány még csak nem is 
láthatta az urakat. A banda az a szobába 
muzsikált, én meg odaálltam a scanuolfal 
•elé és huztami a bus magyar nótákat. Ahogy 
épp muzsikálom, hogy »Kell-e Rica ke-
csege...« nem hallok kurjongiatást a sz|2-
paréból. Csak egy nagy csendet hallok... 
Gondolom, hátha nem tetszik nekik a nóta, 
a fejemet bedugom] a spanyolfalon át .NaL. 
(Megragadja Pikadort a kabátjánái) Mit 
gondol, mit láttam... Kit láttam ott egy 
úrral... az én Marcsámat!... (Pikadoron de-
monstrálja.) így... igy... ölelte meg.,, Én 
Bunkó Gyuri, fogom a Marcsát és bedo-
bom" a fotelba... (székbenyomja) fogom azt 
az urat... (Pikadoron folytatja) lerúgom a 
pamlagra... fogom a hegedűmet (egy tálcát 
ragad) rácsapom a koponyájára! (Pikador 
fejére csapja. Előkelő hangon.) Ez az én 
szerelmem szomorú históriája. 

Pikador: (Az asztal alatt, félénken) M 
kor tetszik visszautazni, karmester ur? 

Gyuri: Csak azért mondtam el, hogy 
tudja, miért szarvasmarha, aki asszony után 
fut. 

Pikador: (félve előkerül az asztal alól) 
Komisz egy teremtés lehetett... 

Gyuri: Ki? 
Pikador: Az a Marcsa. 
Gyuri: Hallja az ur, hogy meri az ért 

Marcsámat megsérteni... 
Pikador: De hiszen karmester ur maga.» 
Gyuri: Bedugom a brácsába !.„ 
Pikador: (elrohan b. 1.) 
Gyuri: Jó, hogy elment! (cigányos ki-

ejtéssel) Bonzsúr orvoár! Ez sem fog ve-
lem ez életben nasi vasit játszani! (el j. 2.) 

KILENCEDIK JELENÉT. 
Colette, m. Octave, 

Colette: (hallani j. 1. kacagását, majd 
izgatottan berohan; haja kissé zilált, liheg 
és elutasító mozdulattal a kulisszák felé) 
Nem, nem, ne jöjjön utánam!... Csak ma-
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radjon ott!... Hogy csókol!..,.szemtelenség!.., 
(félve) De jó volt! 

Oktave: (utána siet) Na megállj! 
Colette: (elhárító mozdulatot tesz kezé-

vel) Menjen! Menjen! Ne kezdje újra! (fo-
kozottan aggodalommal) Nem birom tovább 
ezt a csókolózást!... Ne kezdje újra! 

Oktave: (Mialatt hevesen magához szo-
rítja, Colette Karjáról leesik a gyémánt 
fejéK. ) 

Colette: Nem, nem!... Nem csókolni!... 
Már le is esett a Césü a fejemről... 

Oktav: (felemeli az ékszert, önkéntelenül 
arra néz) Ä teremburáját!... Hisz ez olyan, 
mintha gyémánt volna !... 

Colette: (ijedten kapja ki kezéből) Ne-
vetséges... (észreveszi, hogy egy kő hiány-
zik. Epp a legnagyobb... 

Oktave: (egy iaeig keresgél) Ugyani-
Mit törődsz vele... nem: kár azért az üveg-
ért. 

Colette: (keres) De igen... kedves em-
lék, nem akarom, hogy elvesszen... (szor-
gosan keresi és a földre térdel.) 

Oktav: (ugyanugy a földre térdel, »— 
találkoznak, — megcsókolják egymást.) A 
szádat már megtaláltam. 

Colette: (szomorúan) De a követ nem. 
Oktave: Ne busulj, veszek én nekesd 

szebbet, valódit, (felkel.) 
Colette: (mosolyog) Te bolond!... Te 

veszel nekem valamit?... Te?... (felkel) 
Oktave: Mért ne? Mért csodálkozol azon? 

Amikor ugy tetszel nekem... (gyengéden) 
Nagyon... nagyon... nagyon tetszel és.., és 
valósággal dühöngök, hogy te... te... ide-
tartozol... 

Colette: (vállat von) Máskép nem ösmer-
tük volna meg egymást! Nem fájt volna 
értem a szived? 

Oktave: Igen, de épp ugy megtalálha-
tott volna más is. 

Colette: És azt te nem akarod? 
Oktave: Nem; azt nem akarom. És hall-

gass rám: többet nem is fogsz Idejönni 
soha. Soha!... Kár teérted!,.. Nem neked 
való hely ez. 

molette: (belül örvendve) Dehát mihez 
fogjak? 

Oktave: Ö, van még sok imás foglalkozás 
a világon... Tanuld meg a gépírást. 

Colette: Az nagyon mulatságos. 
Oktave: Vagy légy elárusítónő. 
Colette: Az unalmas. 
Oktave: És én mindennap érted megyek 

a boltba és gondoskodom rólad és te leszel 
az én édes kis barátnőm és nagyon, na-
gyon Szeretni fogjuk egymást. 

Colette: És ennek te örülnél? 
Oktave: Te nem? 
Colette: (fejét rázza) Szépnek szép vol-

na... de azért mégis szeretlek, mert ezeket 
mondtad nekem... (megsimogatja hajat) 
Nem kell haragudni, mint szép emléket 
fogjuk megőrizni szivünkben ezt az estét! 
Ugy! és most csókolj meg... még... még.., 
még... (Oktav csókolja.) 

Colette: (A zene utolsó ütemeire kitépi 
magát és elrohan b. 1.) 

Oktave: (még felmagaszíultan ) Elragadó 
teremtés!... Meg kell tanulnia a gépírást!... 
(utána rohan). 

TIZEDIK JELENET. 
Marci, m. Gyúr1, m. Marcsa. 

Marci: (b. 3-ról berohan) Gyuri bácsi! 
Gyuri bácsi! 

Gyuri: (j. 2.) Mi az bibas? Mit bőgsz 
ugy, mint egy szopós borjú! 

Marci: Megjött az uj magyar táncosnő... 
Tudja-e ki az? 

Gyuri: Nem én! 
Marci: A Marcsa! 
Gyuri: (magánkívül ordít) Marcsa!... 
Marci: Hát a kend Marcsája! Már be-

széltem is vele! Magát keresi, mert épen 
maga végett szerződött el ide. 

Gyuri: (m. f.) Az én Marcsám... Az én 
Marcsám!... A teremburáját!... Ne mondj 
ilyet, mert ugy beléd vágom a nagybőgőt, 
hogy mindketten négyfelé repedte« !... 

Marci: Még akkor is mondom... Itt la... 
Amott Is van!... (el). i 

Marcsa: (b. 3-ról prémes kabátban, ele-
gáns tánckosztümben, exotz'kus hajdiszben 
megjelenik) Ide hozzám!... Csókoljon meg!... 

Gyuri: (tágranyilt szemmel néz rá) Mar-
csa! 

Marcsa: (közeledik ) Unnepélyeesen meg-
bocsátom magának, amit elkövettem. 

Gyuri: (közeledik, lassan, habozva) Nem 
ösmerlek Marcsa, szivén döftél, másé let-
tél, csúffá tettél... a mi szerelmünknek 
kampec. 

Marcsa: Szivén döftem?... Hát maga 
nem majd belém döfte a vonóját?!... an-
nak a vendégnek pedig berepesztette a 
fejét a hegedűjével... De én megbocsátok 
azért, hogy elhagyott engem... 

Gyuri: Ki hagyta el a másikat? 
Marcsa: Maga volt... te voltál... faképnél 

hagytál és... (tettetett meghatottsággal) a 
te kis Marcsád ott maradt megcsaltan 
csalódottan... 

Gyuri: Ki csalt meg? Én? 
Marcsa: Dehogy is te!... Az a másik... 

az a spanyolfal mögött!... 
Gyuri: (dühösen) Megcsalt?!... Cudar, 

bitang fattyú ja!... Legaiább megvan-e még 
a kilís a fején, amt akkor kapott? 

Marcsa: A kelés? Azt nem tudom... De 
annyit tudok, hogy elhagyott, a faképnél 
hagyott! Pedig irásba adta, hogy elvesz 
feleségül és grófnévá tesz... itt az irás 
nálam! (kebléből írást vesz ki.) 

Gyuri: Grófnévá? Hát Gróf volt? 
Marcsa: Az!.. És mert gróf volt, csak 

azért hagytalak el, Gyurka... mert te csak 
cigány vagy és még csak báró sem vagy... 

Gyuri: De az áldóját neki, művész va-
gyok, még pedig olyan, aki 'kottábul játsza 
el a Tanhájzer-marsot! és szerző is vol-
nék, már komponáltam is egy nótát, hogy: 
-Sáros lett a gereblye, Ides rózsám eregy 
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be, Gyere vissza est előtt, Hozzad el a 
keszkenőd !» 

Marcsa: (lelkesen) Gyuri!... Gyuri!.. Mi-
lyen hires ember is lett belőled!... És 
én holtodiglan-holtoiniglan a tied leszek... 
(leereszci lersőjét, oti ait nagyon punany 
eredeti jelmezében) Na! Mit szól hoz-
zám !... 

Gyuri: (elragadtatva) Szép vagy, mint 
a (gondolkozik egy hasonlaton) mint egy 
griffmadár! (odarohan, magához öleli és 
el balkézfelé) 

Marcsa: Nincs is párja az én Gyurimnak! 

TIZENEGYEDIK JELÉNÉT. 
Japonet, (Marcsa) 

Japonet: (be b. 3., dühösen) Nini, is-
mét egy uj csillag, a (monmartri égen ! Szer-
vusz, te kis Vénuszcsillag, hogy kerülsz 
erre, a mi földünkre? 

íHarcsa: Motoros holdsugáron jöttem és 
ha nem volnál olyan részeg, mint amilyen-
nek látszol, tudnád, hogy én vagyok a 
bár uj táncosnője. 

Japonet: Miért nem mondtad mindjárt! 
Finomabb modort tanusitottam volna és 
megcsókoltalak volna mindjárt, — de most 
jó, hogy tudom. 

Marcsa: Filons! Filons! Nem szoktam 
ösmeretlenekkel csókolózni ! 

Japonet: Kár! mertha megösmersz, pláne 
nem fogsz megcsókolni. 

Marcsa: Szellemességed, valóban nagyon 
titokzatos. Engedje meg, hogy hódoljak 
kellemességednek. 

Japonet: És szellemességednek! 
X. 

Duett: 
Marcsa: 

Uccu rajta, rajta! mondja el, mifajta, 
Férfi az, ki most előttem áll? 
Gazdag-e, szegény-e, házas, vagy legény-e, 
Rendszerint gyalog, vagy autón jár? 

Japonet: 
Édes nagysád jellemem valóban szép. 
Nincs merészebb, tettre készebb, 

Marcsa: 
Látom ám, hogy kissé ingadozva lép. 
Miért oly félszeg? Csak, nem részeg? 

Japonet: 
Édes nő, ez már a 'szokásom, 
Jó borocska, van a rováson! 
Ont, meg a pezsgőt imádom én! 

Ref.: 
Drágám, ön oly kellemes, szellemes, 
Férfinépek gyöngye, ön oly nagyon szelle-

mes, 
Nincs a földön párja, szivem önt ugu várja! 
Éjjel és éjféleiőtt, délelőtt, reggel, este, 

délután, 
Vágyok £n ön után, bámulnom kell keliemét, 
Szellemét és a jellemét. 

- II. 
Japonet: 

Uccu rajta, rajta, mondja, el mi fajta, 
Nőcske az, ki most előttem áll? 
Nőies, erényes, jellemére kényes, 
Gyöngéd, mint a kerti rózsaszál? 

Marcsa: 
ösmer engem mindenütt az urinép, 
Jár a férfi mind utánam, 

Japonet: 
És a korzón, jobbra, balra szivet tép, 
Csak kacéran, csak vidáman, 

Marcsa: 
Édes ur, ez imár a iszokâsom, 
Szivre jut a kacérkodásom, 
Szédül is tőle sok száz legény. 

Ref.: 
(Tánc után mindketten el) 

TIZENKETTEDIK JELÉNÉT. 
Pikador, Oktáv, (a bárból b. 1.) 

Pikador: Uram, négyszemközt akarok 
önnel beszélni. 

Oktáv: (jókedvűen) Voltaképpen,mit akar 
tőlem, maga vén szamár? 

Pikador: Pardon, most nem rólam van 
szó. Arról a hölgyről akarok beszélni, aki-
nek az az... izé vain a fején. Szíveskedjék 
megmondani nekem, mi szándéka van vele? 

Oktáv: Ja, ugy. Féltékenységi jelenet... 
Na öregem, ne tegye magát nevetségessé... 
Nézzen a tükörbe... azt hiszem, rá fog jö«ni, 
hogy itt nincs segítség a imiaga számára. 

Pikador: (indulatosan) De az a hölgy 
velem jött! 

Oktáv: Nem tesz semmit. Magával jött, 
de velem fog elmenni! 

Pikador: (rémülten) Elmenni?!... Hová?.. 
Oktáv: Na, na, nagybácsi! Nem kell ugy 

megijedni!... Menjen csak szépen haza, fe-
küdjön az ágyba, főzzön magának kamilla-
teát és ha épp jól esik, álmodjék a kicsi-
kéről. (el b. 1.) 

Pikador: Ez katasztrófára fog vezetni!... 
Mit tegyek!... 

FINÁLÉ. 
Kar b. 3., Grízeitek b. 1, Czigányok és 

Gyuri i. 2. be.) 
Kar: 

Jer simulj hozzám édes, ölelj karoddal át, 
A csóKjaiddai eyess, ne toiditsd 'ei a szád, 
Hisz oly rövid a farsang, légy még ma este 

vig, 
Szédüljünk borba táncba, mulassunk haj-

nalig! 
Japonet: 

Szép ez a táraj, e tánc oly szép, 
Pikador: 

Mondja uram, nem látott ön egy hölgyikét? 
Japonet: 

Ô, öregem, itt más a fő, 
Az uj táncosnő, hol van ő 
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Kar: , 
Az uj kis táncosnő, hol van ő, 
Az uj kicsi nő, mkor táncol ő? 

Gyuri: 
Flört trott!... Az uj uj szenzáció! 
Flört trott! ezt táncolni, be jó! 

Marcsa: (betáncol b. 3. — A cigányok 
markírozzák a zenét.) 
Nos megpróbálom és itt e bálon, 
Eljárom egyszer a ílö.ttrottoc én, 
Még friss egészen, alig lett készen, 
A táncok gyöngye, ez lesz az idén! 
Lágy, mint a tangó, mint a fadangó, 
Ritmusra szebb, mint bármely költemény, 
Nem más, mint ringatózás, 
S közben a kedved rózsás. 
És mig lábad trottban pózol. 
Flörtölsz és csókolozol. 

Ref.: 
Trottot ropni roppant szeretnek a lányok, 
Mindig azt járják a dundik, a soványok, 
Kot-kot-kotkodács, mindennap trott-trottozás 
Szük a szoknya, fogd marokra, ó be szép 

szokás, ó! 
Trotto ropni, roppant szeretnek a lányok, 
Szebbet óh e táncnál én biz nem kívánok, 
Ugy imádom én a trottot, 
Soha rajta el nem botlok, 
Csakis egyszer volt, hogy elbotlottam én! 

Kar: (ismétli). 
II. 

Ma minden gyermek, csak trottra termett, 
A kisdedovoda is trottai jár, 
És nappal éjjel, nagy szenvedéllyel, 
A Trottól visszhangzik a trottoár. 
A nagymamácska, a dédanyácska, 
Bár benne a lélek csak hálni jár. 
Egész nap, mindig ott van, 
Hol onssztep, boszton, trott van, 
És vénmódi hos.szu sleppel, 
Mint néger, dzsiggel, steppel! 

Ref.: 
(Refrént kar ismétli, utána mind párosan 

el j. 3., a zene taktusára. Cigányok is, leg-
utolsó Gyuri) 

Colette: (kalapban és köpenyben jön a 
bárból j. 1., az utca felé távozni akar, de 
Oktáv, aki utána rohan, útját állja) 

Oktav: (suttogva) 
Ne menj el, maradj itt velem! 
Vár reánk ma a szerelem, 
Tündérszép .éjjelen, 
Hadd lássa a hold, amikor megölellek, 
Szerelmes éjszakán, enyém a szerelmed, 

(szenvedéil-e: atöe.i) 
Colette: (kisiklik karjaiból, forró izgalom-

ban. ) 
Hagyjon! Ó, menjen! Ne nyúljon ön hoz-

zám! 
Félek, ha megcsókolja szám! 

Oktáv: (ismét átöleli) 
Ö, drága lény, légy az enyém! 

Colette: (szerelmesen. ) 
Nem, nem, nem', nem, drága ne bántson, 

Oktav: 
0, jöjj velem! Enyém vagy drága nő! 

Melodráma. 
Colette: (kitépi magát karjából, hirtelen 

elhatározással) Várj ineg Lt!... rtzonnai jö-
vök... (kifut az utcára; a nyitott ablakoi-
át látni, hogy viaskodik magával, vájjon 
ne jöjjön-e vissza. Szerelmesen nézi Ok-
távot. ) 

Oktav: (az ablaknak háttal, — elgon-
dolkozva ) Furcsa... egészen más, mint a 
többi... olyan más!... vagy talán csak ugy 
tesz, mintha más volna?... (mosolyogva ül 
a jobboldali asztalhoz) A kicsike érti a 
mesterségét!... Várat magára!... Milyen raf-
finált!... 

Gyuri: (az utcáról belép, kezében a he-
gedű; halkati,,) Itt ül!.. Vájjon megmond-
jam-e neki?.. Megmondom biz én!... (kö-
zeledik Oktávhoz, gyengéden érinti a vo-
nóval vállát; meleg, résztvevő hangon) Ne 
tessék az urnák tovább várni!... A kisasszony 
tiszteli!... és azt üzeni, hogy nem jön... 

—Oktáv: (felugrik) Nem jön? 
Gyuri: (fejét rázva > Nem! (nyugodtan) 

Igy van ez már, nagyságos ur, az életben... 
A nők egyszer gyünnek, egyszer meg nem 
gyünnek... 

Oktáv: (izgatottságában megragadja Gyu-
ri kezét) Mért nem jön? 

Gyuri: (válvonogatva ) Azt vóna jó tudni 
inkább, hogy sokszor, amikor nem gyün, 
írért gyün?... Én csak egyet mondok az 
urnák, hadd húzzak a fülébe egy kis jó 
muzsikát, attól ugy e, kezd sírni, hogy el-
múlik a bánata... Húzzam?.... 

Oktáv: Huzd cigány!... (Elnyúlik a szé-
ken... Gyuri játszani ke/d. R «Légy vi^ám, 
"ha itt a játsza. Oktáv, aki maga 
elé mered, hirtelen megpillantja » 
földön. Colette fésűjének villogó gyémánt-
aki maga elé mreed, hirte.e i megpillantja 
a földö \ Colone lé üjé eu vüloqó gyémánt-
ját, lehajol, felemeli, elmélázva nézi.) Itt 
a kő lésujéoől... az egyeue.i, ami töle meg-
maradt... És ez is hamis!. (A «hamis* egy-
szerre hangzik a zenekar fortissimo akkord-
jával. Egykedvűen zsebébe dugja a kö-
vet, néhány gyűrött bankót dob oda Gyu-
rinak, felkel.) Elég volt!... nincs szükségem 
vigaszra ! 

Gyuri: (mélyen meghajol) Az egész, tet-
szik tudni... csak olyan semmi, olyan flört.'... 
(dúdol ) 
Flörtöt, trottot, roppant szeretik a lányok, 
Untig azt teszik a dundik, s a soványok... 

Oktáv: (mosolyogva veszi kalapját) 
Oh bár vinné el az ördög, 
A pokolba a sok flörtöt, 
S vele együtt, mindenféle csalfa nőt! 
(Vállát vonogatva el, — Gyuri mélyen 

hajlong. ) 

RfiHTOR FA KFtFMFH »».omä 
VII., Erzsébet-körut 56. 1/4. 
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HACCÓ, Ml UJSÂG ? 
RÁKOSI SZIDI FILMISKOLA JA junius 

25. és 26-án este 7 (árakor tartja vizsgaleő-
adását a A[is Koméd'ában, melynek mű-
során meglepetést fognak kelteni a Désy 
Alfréd és B. Pásztor Béla által beállított 
eleven filmjelenetek. Jegyek kaphatók a 
Színházi Élet boltjáabn. 

RÓZSAHEGYI KALMAN szinésziskolá-
jának növendékéi mult hét csütörtökjén 
és péntekjén vizsgáztak az Apolló Kabaré-
ban. A nagyszerűen sikerült előadás sze-
replői közül különösen kitűntek Berczy Gé-
za, Kondor Ibi, Zalathy Baby, !Palotay 
Tibor, Ritta Furlani, Biró Manci, Csató 
Ica, Pergő Valéria, Szenlmarjay Anna, Ká-
rolyi Vilmos, Surányi Andor, Lederburg 
Dagomér, Raffay Jolán és Margit, Breier 
Bözsi és Lili,, Karvázy Lola, Hugó Lajos 
és Hajttuné. A növendékek produkcióin meg-
látszik Rózsahegyi mesteri keze. t 

MATINÉ A VÁROSI SZÍNHÁZ KAR-
DALOSAINAK JAVARA. A Városi Szín-
ház színészei vasárnap délelőtt féltizenegy 
órakor matinét tartanak, amelynek teljes 
jövedelmét a kardalosok kapják. A matinén 
a következő művésznők és művészek lép-
nek fel: Sándor Erzsi, Ko sár y Emma, 
Pécky Erzsi, Pálmay Ilka, Hermann Ily, 
Király Ernő, Galetta Ferenc, 'Gerő iEr-
zsi. Vágó Mariska, Dobrovits Mártha, 
Mithé Rózsi, Fiath Mária, Tisza Karola, 
Magyar Erzsi, Betegh Bäby, Oeskay Kornél, 
Mátyás, Zsigmond, Sarkadi Aladár, Sziklay 
József, Halmai Tibor, Solymossy Sándor, 
Tarnai Géza. A zongoránál Stepharüdesz 

S xabni, varrni tanitok maganUnulasra 
Tankönyvera'1 kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. 

KÂ RUL Y-K JT 0." ' B. Geiger Ételnél 
E V ) 

i-OC 

P A L M A 

Károly, Márkus Dezső és Somló Sándor 
ülnek. Sarkadi Aladár konferál. 

MINDENKIRŐL MOZIFÖLVÉTEL KÉ-
SZÜL az Országos fényképkiállitáson, |a 
mely junius 25-én nyílik meg a városligeti 
Iparcsarnokban. A publikum minden jelent-
kező tagjáról ingyen készít felvételt a di-
rekció, a filmet másnap egy nyitott mozi-
ban már be is mutatják, sőt a róla készült 
filmet bárki meg is veheti. A nyitott mozin 
kivül, amely világos nappal is mü'ködik, 
több szenzációja van a kiállításnak, amely 
julius közepéig marad nyitva. 

A M. I. M. 0. Sz. szinésziskolájának nö-
vendékei vasárnap vizsgáztak saját szín-
padjukon. Az előadás szereplői közül Déry 
Hugó, Molnár Ella, Kőszegi Margit, és 
Incze Margit tűntek ki. De a többiek is 
mind jók voltak. Sz. Lidó Etelka és Fehér 
Artúr végezték a rendezés és a betanitás 
munkáját. 

HEGYI RÓZSIT, Góth Sándor tehetséges 
növendékét leszerződtették a Belvárosi Szln-
ho*. 

A FCWAROSI VILLÁK KERTJEIBEN a 
tánc-zenét rendszerint egy Sternberg-féle 
>Etofon« beszélőgép szolgáltatja. Kapható: 
Rákóczi-ut 60. 

OLCSÓN csak az Éléstár fiókjaiban vá-
sárolhat. Érdemes megnézni! 

LÁBAS I L O N K A 
Hölgyfodrász és manlkOr szalonja 
BUDAPEST, VI., IZABELLA-UTCA 62. 
Lukács c u k r á s z mellett 
n « i l l ; á > a a l aranyat, ezüstöt, platinát és 
R r l l E l l í n V Í ékszcrt legmagasabb U H H I I i l i . i l n a p | árban veszek 
SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124-21. 

N Q 1 K U H A K A T 
művésziesen alakit modellek szerint. 

FÜREDI BÉLANÉ angol,francia női divattsrme. 
Kossuth-Lajos-utca J J 

U a i c v á l a b a t és minden szépséghibákat, arc-
n ű j s i a i a c t s i ráncokat, szemölcsöt szeplőt. 
pattanást végleg eltávolít villanykezeléssel. Arckrémek 
és púderek aiszkrét r> ii, . . . . „ i , kozmetikai intézete 
vidéki szétküldése. OUCMlOlZ 11 • VBTEK Budapest, Király-
utca 51. sz. I. emelet ö. A Teréztemplommal szemben 

F L O R I S - B O N B O N 



SZÍNHÁZI ÉLET 47 

S3erh;esxtöi tfjenejfelc 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat. rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Egy Szveti-rajongó. 1. Kertész Mihály 

fedezte fel Bécsben. 2. Szerb. 3. A Gellért-
szállóban. 4. Jövőre az Apolló kabaréban 
láthatja viszont. 5. Kicsit korai a kérdés. — 
Holdampf JenS. Verse igen kedves, de la-
punk csak színházi tárgyú verseket közöl. — 
P. Ede. Feltétlenül tekintetbe veszi. Addig 
is itt adjuk a verset, amely önből „kitört." 

Van egy művésznő, gyönyörű a szeme. 
Ajka csábit engem forró szerelemre. 

De ő csak kinevet. 
Egy ideig küzdök, de soká nem birom. 
Eljön az idő, hogy enyémnek mondhatom 

Addig mig várhatom. 
— Dóra. A szinészegyesületi felvételi vizs-
gák a mult héten voltak. — Budai midi. 
1. Dérv-u. 11. II 5. 2 Roval szálló 3 József 
körút 17. — Mészáros Erzsike (Munkács.) 
Nem tudunk róla felvilágosítást adni. Pesten 
semmiesetre sincsen. — Mídili. 1. A tánc-
könyv kapható, 66 koronába kerül. 2. Falk 
Miksa utca 13 szám alatt lakik. — Egy bű 
olvasó. Rajnai Gáborhoz Írott „Tabu" cimü 
verse megdöbbentő őszinteségről tanúskodik-
Különösen ez a négy sor fogott meg minket : 

ö viseli el a rémet, 
Hogy nem tud a néző rimet 
Hogy irni még az is akar 
Kinek haja nagv űrt taker. 

— Lakatos B. (Pestújhely.) 1. Krúdy Gyula. 
2- Margitsziget. — Manci. Már megvoltak a 
felvételi vizsgák — Petrovicb imádó. 1. 
Elvált. 2. A jövő szezonban az Apolló ka-
baréban fog fellépni. 3. Jelenleg a Gellért 
szállóban. 4. Nem annak a fia. 5 Ma még 
ő sem tudja. — K. I. (Budapest.) Rózsahegyi 
Kálmán színésziskolája. Népszínház u. 22. — 

Kaiser Irén. 1. Már nem emlékszünk rá. 
2. Várkonyi Mihály Berlinben van, filmezik 
3. Bécsben. 4. Még lehet, csak tessék minél 
előbb beküldeni. — »Kármin.« Nem közöl-
hető. — L. Lucy. 1. 21 éves. előkelő pesti 
famíliából származik. 2. Most szombaton 
van a bemutató. 3 Bécsben van. 4. Popper 
Miklós. 5. 31 éves. — Molnár flncsa. Pályá-
zata — mint mult heti számunkból láthatta 
— már sorra is került — Egy jóakaratú, 
szintén kislány. Nagyon hálásan köszönjük 
jóakaratú és fig> elmeztető sorait. Átadtuk 
Petrovich Szvetiszlá»/né őnagvságánik. Ő is 
köszöni. — Györgyike I. Nem feltétlenül 
szükséges. 2. Két évfolyamból áll a tanév. 
3. Szeptember eleiév tessék figyelemmel ki-
sérni a Színházi Életet. — 4 Nine». 5. Igen. 
— L.-imádó. 1. 4 év óta. 2 24 3. Cime: 
Nemzeti Színház. 4 Megküldjük. 5. Nőtlen. 
— K. K. Csepreg. Nem jelentkezett nálunk. 
— N. J. 1. Elek. 2. Austria-kávéház. — Ba« 
lassagyarm it. 1. Igen. 2. Nem. — Szveti. 
1. Dr. Vajda Gyula. 2. Hajadon. 3. Nincs 
gyermekük. — Intézeti társnő. 1. Tímár 11a 
és nem Margit. 2. Szinészegyesületi-iskola. 
— Géppuskás főhadnagy. 1. Pálmai Ilka. 
2. Képzettségről kell. — Bäby. Pályázat le-
járta után visszaküldjük. — Hü olvaó. Val-
lási kérdésre nem válaszol a Színházi Élet. 
— Ikarus. 1. A brutto bevétel 10%-át. 2. 
Megegyezés alapján történik, leggyakrabhan 
ott is 10 /o kai szokás díjazni Komoróczy 
Róbert. Ez az első levele, amit megkaptunk. 
A kért cim : Krisztina-körut 15. — Egy fia-
tal asszony. Kérjük, hogy a pályázathoz 
küldje be a fényképét is- Fénykép nélküli 
pályázatokat, sajnos, nem vehetünk figye-
lembe. — Lukács rajongó. J. Itt van Pes-
ten. 2, Már nem. 3. Szabad. 4. A jövő sze-
zonban. 5. Britannia szálló. — Déry Róbert. 
1. Lehet. Nem. — 8cbabs Borbála. Aki ha-
ragszik, annak nincs igaza. Higyje el, hogy 
ön — nagyon haragszik. 

POLOSKAIRTÁSNÁL 
GARANCIA 

DITRlCHSTEIN 
J. 126-38 J, 116-55 

B ékebeli szeplőkrém 
májfolt és sárgabőrt teljesen tisztit és 
fehérít Botár Regina kozmetika 
Erzsébet-körut 34. Budapest 

Selyemharisnyáit is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a TERÉZVÁROSI HARISN9AJAV1TÓ Király-u tea 80. (Királyszinházzal szemben 

S Brillián8okat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél drágábban vesz 

ZÉKELY EMIL ékszerész 
Király-utca 51. sz. Terézteraplommal szemben 
Telefon József 105—35 
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A l e g k e l l e m e s e b b 
b a l a t o n i n y a r a l ó h e l y 

BALATON" SZÁLLODA É S P E N Z I Ó BALATON-LELLÉN 
Igazgató : Kenyeres Sándor 
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Sxin&âxi refîv&ny 

Megfejtési határidő 1921. junius 23. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 30. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921 22 számában közölt 

rejtvény megfejtése : „Filmreoü." 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. díj : Rajnai Gáboí autogrammos fény-

képe. 
II. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bon-

bon. 
III- dij : Egy üveg Eau Cologne .Fée" Wittek. 
Helyesen fejtették meg 1012-en. 
Az első diiat Branstetler Miriska (Rákos-

liget IX. utca 6), « második dijat Ö7vegv 
Büchler Károlvné (D mjnnicH-utca 25/b.), 
a harmadik dijat Hullassa Rezsőné (V .Tisza-
utca 7. Dohanvlőzsd') nverfék meg. 

Szerkeszti: INCZE 
Kiadja a .Színházi 

ANDOR 
let" r.-t. 

Höbvek M n r b e ! M . ë W f ê 
Jutányosabbin készit vagy javil a |. gitivatosabb mintára 
Talimint hozott anyagból is Blederm nn tlueó 
bőrdiszműáru készítő és bőrőni-ös, VII., István ul 32. 

az udvarban, a C^ikágó mozgóval síimben. 
Vidéki megrendelést a legpontosabban eszközöl. 

M I É S Z N Ő H ? \ M M V . 
ugy konyhaedénvekt ri fordu ion László Kálmán 
konyhaedém különleges-égi céghez a Király-
szinháízat szemben, hol mo t lOo/o enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedénveit. 

üde arcbőrt 
varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden teint-
hibál u. m. : mitesszer, pattanás, sá-gátolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, h.-rvadf petyhüdt bőrt, a 

dr. Kayserling-féle ,.H Y VÁRJON" 
szépítőszrr. » kura egyszi rli, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése után *z arc 
bőr ragyogó szépségben gyermeki Udeségben és 
tisztaságban pompázik — Egy adag 7 5 — K. 
Vidékre postaköltség és adóval bérmentve 90.— K. 

„ H Y V a R J O N " G Y A R fölerakat: 
Gross Antal Budapest Jórsef-körur 23. 
Kapható: R0NA-DR0GERIA Jó se f - kö ru t 50. 

C
pŐVAROS\ g 

Í R K O ' 

VÁROSLIGET 

Telefon-Sí ám : 55-53 

Naponta este 7 órakor, minden 
csütöitök, szombat, vasár- és 

ünnepnap d. u. fél 4 órakor 

NAGY ELŐADÁS 
Előadás után villamosközlekedés 
Jegyek a ..Színházi Élet" bolt-

jában is kaphatók 

> f 

>9 

Naponta kitűnő cigánymuzsika 
A Krisztina-tér mellett ^ * 
H Ölgyf OdrÓSZIIÍ ápoi"'íéLÓ r̂ahaĵ zálLkhUeítIvtntÍlá 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ 

Kéményseprőt látok, nagy 

K szerencsét várok. 

Hátha még vacsorázni kimegy a éménysepröbe 
Arona-ut 106. sz. 
milye., szerencsés és megelégedett 
lesz Gyun bác-inal. 

V a c u u m é s S u l f i d V á l l a l a t K . T . 
B u d a p e s t , V I . , DulnoK-u. 1 1 - 1 3 

tgmegóvá, 
mázolás 

T f l f f o n + x t t m 4-<*l 

Alaotőke 1.500.000 bor. 
Szőnuegmegóoás, lakástakaritás, Féregirtás, szoba-
festés nipfzolás tapétázás a leaizlésesphh bicUelhen 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Viscgrádi-uica 3. Telefon 13-31 • 6 m 








