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Irta SZOMAHÁZY ISTVÁN 

A műkincsek kivitelét minden kultur-
ország megtiltja, d e az eleven értékeket, 
melyek néha többet je lentenek a holt 
művészek munká iná l , nem tartóztatják 
föl a vámha tá rokon . A képet nem en-
gedjük ki, d e a festő, aki a mai kor 
legnagyobb remekét megalkotta, nyugod-
tan sétá lhat át a f ináncok sorfalán ide-
gen országokba. Fá jda lom, az egyéni 
s z a b a d s á g kor lá tozása volna, h a a 
művészt is zár alatt t a r tanák , mint a 
régi Rafaelt vagy Tintorettot; pedig n e m 
az á l lam morális elszegényedését jelenti-e, 
ha a nagy költő, szinész, festő, szobrász 
vagy zeneszerző a m a g a ta len tumával 
idegen országok kulturtőkéjét gyarapí t ja ? 

Barbárság volna elzárni a sorompókat 
a művész elől, akit h iúsága , ambíciója , 
pénzvágya vagy ka landos ha j lamai a 
külföldre csábí tanak, — de én megtud-
n á m érteni azt a despota-ál lamot , mely, 
ha a z emberi jogok lábbal t iprásával is, 
a következő törvényt h o z n á : 

Törvény a talentum-zárlatról. 
1. § Mindennemű tehetségre ezennel 

elrendeltetik a hivata los zárlat. 
2. § . A v á m h a t á r o k o n c sak az a te-

hetség vihető át, melynek szállí-
tására a közoktatásügyi miniszter 
engedélyt ad . Ez esetben a szál-
lítási igazolvány a határrendőr-
ségnek fe lmuta tandó. 

3. §. Kivételt képeznek azok a tehet-
ségek, melyek úgynevezett ön-
megál lapi tás segítségével kelet-
keztek. Ezek a jövőben is aka-
dályta lanul kiszállí thatók 

4 §. A jó írók könyveik, a . jó zene-
szerzők hangjegyeik, a jó festők 
és szobrászok kép- és figurális 
reprodukcióik u t ján ezu tán is 
átléphetik a határt , maguk azon-
ban . személyükben, zár a l á he-
lyezendők. À jó szinész viszont 
csak grammofonlemez formájá-
b a n mehet külföldre. A rossz 
iró, festő, szobrász, zeneszerző 
es színészre vonatkozólag azon-
b a n továbbra is érvényben ma-
rad az eddigi gyakorlat, — ezek-
nek kiszállí tása esetleg ál lamilag 
is elősegítendő. 

5. § . Jelen törvény végrehaj tásával a 
kereskedelemügyi és közoktatás-
ügyi miniszterek bízatnak meg. 

Tudom, hogy szerény kodifikátori mun-
kám bizonyos feltűnést keltene a jogász-
vi lágban, de ná lunk már ugy áll a dolog, 
hogy komolyan szükség kezd lenni egy 
ilyen törvényre. Egyre-másra olvassuk a 
híreket, hogy ábrázo ló művészetünk, 
sz ínpad ja ink kitűnőségei külföldi szerző-
déseket i m á k alá, s egy kicsiny ország 
kulturszükséglete bőven kitelnék abbó l 
a gárdából , mely mái i s idegen orszá-
gokba vándorolt . Én nem beszélek azok-
ról, akik beteges hiúságból, sértett önér-
zetből vettek bucsut tőlünk, vagy akik 
minden földet h a z á j u k n a k tekintenek, 
ahol az a rany nemzetközi csengése 
hallatszik a fülükbe. Ezekért nem kár : 
az a művész, akit csak pénzvágya és 
nemtelen ha rag ja dirigál, s o h a s e volt 
igazán a mienk. De a f inomakat , a no-
bilisakat, a z aranyveretüeket , akik szi-
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vükkel e b b e n a fö ldben gyökereznek, 
én bizony e rőszakka l is itt t a r tanám, 
h a ez a z sa rnokság m ó d o m b a n volna. 
E n n e k a szegény o r szágnak n e m c s a k a 
m a g y a r föld, de a magyar lélek termé-
sére is szüksége van . 

Fu rcsa ta lán, d e nem minden igazság 
nélkül va ló a z a z állítás, hogy a talen-
tum — s itt nem éppen művészit , h a n e m 
t u d o m á n y o s t is gondolok — é p p oly 
köz tu l a jdona a nemze tnek , aká r a z a rany-
b á n y a , melynek te rmeléséből a legne-
m e s e b b pénzt verik. Azt a középkori 
királyt, ak i k o r á n a k művészei t , iróit 
t e jben és v a j b a n fürösztötte, d e nem 
enged te meg, hogy a s z á m u k r a kijelölt 
kastélyt e lhagyják , meg t ud j a érteni 

„Szeretlek !" 
Galetta Ferenc, Honthy Hanna 

Scala Színház: .A tündérek cselédje" (Angelo lotogratia) 

KI UTAZIK A LEG-
TÖBBET? A napok-
ban a Fészekben arról 
beszélgettek, hogy ki 
utazik a legtöbbet ? 
Mindenki elmondotta 

hosszú utazásait, volt aki Ameri-
kával, sőt Ausztráliával is eldicse-
kedhetett. A társaságban volt Kör-
nyei Béla, aki miután mindenki 
eldicsekedett világlátottságával meg-
szólalt : 

— Azért mégis én utaztam kö-
zöttetek a legtöbbet. 

— Hogy-hogy ? — kérdezték tőle. 
— Mert én már tizenöt év előll| 

elénekeltem a Cornevillei harangok-
ban, hogy bejártam kétszer a vilá-
got! 

minden művészlé lek . még a z is, aki a 
világtörténet l egnagyobb zsa rnoká t lá t ja 
b e n n e . 

K e d v e s olvasóim, nekünk , fá jda lom, 
n incs m ó d u n k , hogy a középkor i király 
pé ldá já t kövessük, f ináncokat se állitha-
tunk a so rompókhoz , akik a tehetségek 
szekerének rúdjá t visszafordí t ják, d e el-
méle tben te is, én is h o z z á j á r u l u n k a h h o z 
a móka- törvényhez , melyet kodifikálni 
bá tor vol tam. Mi, közönség, tegyünk meg 
mindent , a m i szegénységünktől kitellik, 
hogy művésze inket itthon tartsuk, d e ők 
is, a kivételesek és Istentől á ldot tak , 
tegyék kezüket a szivükre, mielőtt egy 
hirtelen szeszély össztökélésére, vagy 
egy kis kényelmi plusz r e m é n y é b e n a 

faképnél h a g y n a k bennünke t . 
E b b e n a s zomorú k o r s z a k b a n 
minden ér tékünkre szükségünk 
v a n : a sze l lemiekre ta lán még 
inkább , mint az anyag iak ra . A 
kötelességtel jesí tés ön tuda t a — 
nem, nagyságos művésznő , ei 
nem naivi tás! — ta lán még töb-
bet ér, mint a fényes szerződés , 
mellyel a ka landos , külföldi 
impresszár ió Önt a lábáról le-
veszi . 



színházi élet ó 

László azt mondotta, hogy 
ezt a darabot csak akkor ad-
ják elő, ha majd a pesti elő-
adás nemcsak szereposztás-
ban, de kiállításban sem fog 
semmiben adósa maradni a 
new-york-inak, aminthogy a 
mostani — nem is marad 
mögötte semmiben. Ezt kon-
statálta olyan ember, aki 
látta a főpróbát a Skálában 
és látta az eredeti bemutót 
is — Kende Géza az amerikai 
Magyar Népszava szerkesz-
tője, egyben kitűnő és éles 
szemű színházi ember. Kende 
Géza a főpróba után elragad-
tatással gratulált Szirmai Im-
rének és kijelentette, hcgyfaz 
előadás egyes részleteiben 
jobb a new-yorkinál, kiállí-
tása meglepően pazar. 

Az Iréné, amelyet Kulinyi 
Ernő Tündérek cselédje cím-
mel fordított le, egy egyszerű, 
szegény kis new-yorki leány, 
aki, mint annyi sok százezer 
társa, egy nagy selyem és 
csipke-üzletben keresi meg 
a ken>erét. Csak álmaiban 
lát jólétet, pompát és gazdag-
ságot, kicsi szive ábrándosan 
gondol a milliomosok ra-
gyogó, boldog életére, amely-
ben néki soha nem lehet 
része. 

És egyszerre anélkül, hogy 
a maga akarata kormányozná 
az életét, mégis belecsöppen 
a! fényességbe és a nagy 
pompába. Marschan Donald, 

Színházi körökben hosszú 
idő óta egyébről sem beszél-
tek, mint arról a monumen-
tálisnak mondható operett-
sikerről, amelyet egy egészen 
újszerű amerikai operett, az 
Irene aratott New-Yorkban 
és Londonban. Az lréne szer-
zője, J. Montgommery, ze-
néjét pedig Harry Tierney 
komponálta. Ennek az operett-
nek újszerűsége nemcsak té-
májábap, hanem szerkezeté-
ben is valósággal forradalmi 
újításokat hozott a régi sab-
lonos operettektől eltérő fel-
építésébe. Budapesten régen 
tudták, hogy ezt az operettet 
New-Yorkban egyidejűleg há-
rom színházban játsszák egy 
év óta szünet nélkül olyan 
érdeklődés mellett, amilyen-
ről a budapesti színházi vi-
szonyok között még fogal-
munk sem lehet. 

Nemcsak New-Yorkban, 
Londonban is ilyen sikere 
van a darabnak, ahol a leg-
ünnepeltebb és leghíresebb 
angol primadonna, Edith Day 
játssza a címszerepet, Beöthy 
László, az Unió vezérigazga-
tója mér régen megvette a 
darab előadási jogát, de a 
bemutatót halasztotta, még 
pedig egészen különös oknál 
fogva. Ennek a nagy kon-
cepciója operettnek olyan ha-
talmas diszletkiállitása van, 
amelynek anyagát eddig nem 
lehetett beszerezni, Beöthy 
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az ismert amerikai milliomos selyempárná-
kat rendelt annál a cégnél, amelynél Iréné 
rendezgeti a sok finom és drága uraknak 
való holmit. A párnákat haza szállítják, de 
a Uristenke csodálatos akarataképen, most 
az egyszer nem pontos a cég, a párnák nem 
passzolnak a fotellekhez, ugy, hogy az üz-
letbe telefonálnak, hogy küldjenek ki valakit, 
aki megigazítja azokat. És az üzletből éppen 
a kis Iréné megy ki a milliomos palotájába. 
Eszeágában sincs, hogy most itt fordul meg 
a sorsa, hogy egyenesen a szerencse karjaiba 
repült, c semmit sem tud, semmit sem akar 
— csak a selyempárnákat megigazítani. A 
véletlen éppen a fiatal és ideális lelkű millio-
mossal ismerteti meg, akinek az első pilla-
natban megtetszik a nemcsak csinos, hanem 
közvetlen és kedves modorú le,íny- A millio-
mos egész életében csak ragyogó ruháju 
nagy nőket ismert, akiknek lelkében minden 
egyébb megvan, csak éppen az nincsen, 
amit az egyszerű Iréné hoz a számára : 
romlatlan, naiv báj, kedvesség, szentimen-
tálizmus. Nem is ugy közeledik hozzá, mint 
azokhoz, udvariasan, elfogódottan, szinte fé-
lénken. Iréné ugy fogadja a milliomos udvar-
lását, mint egy kis gyemek. Semmi jelentő 

séget nem tulajdonit a szavai-
nak, hiszen még elképzelni sem 
tudja, hogyan lehetne az, hogy 
ilyen nagy ur, komolyan gon-
dolna reá 1 Szinte önkéntelenül 
fejlődik percről-percre a benső 
fellángolás a milliomos szivé-
ben, boldog, amikor a kis leány-
nyal felpróbáltatja azt a gyönyö-
rű selyem ruhát, amely éppen 
ott hever a dobozban, s ame-
lyet most hoztak haza a mil-
liomos kisasszony Hort Eleonor 
számára. A ruha egyszerre ma-
gasra emeli a leányt, alakja 
megnő, mint egy kis királynő 
olyan szép lesz és a millio-
mos meglátja, hogy csak a ruhát 
kell megváltoztatni és a sze-
gény és egyszerű leány rögtön 
méltó lesz hozzá, illetve ahhoz 
a társadalmi osztályhoz, amely-
ben ő él. Ragyogó gyöngysort 

»Milyen finomak lettünk ! , . 
Barna Sári, Békássy Jessy 

Scala Szinház : „A tündérek cselédje" 
(Angelo fotografia) 

„Csupa tündöklő kék 
Min» a tündöklő ég" 

Inke, Honthy, Falus 
Scala Szinház: „A tündérek cselédje" (Angelo fotográfiád 
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Galelta Ferenc 
Scala Színház: A tündérek cselédje 

(Angelo fotográfiái 

nem kocsin mennek el, hanem automobi-
lon. Látni is, amint a park mellett elrobog 
ez autó, benne egy nagyon boldog fiatal sze-
relmes párral : egy milliomossal, meg egy 
szegény kis divatárus kisleánnyal . . . Messze 
vannak már, mikor Hort Eleonore keresni 
kezdi a milliomost, s megtudja, hogy eltűnt 
egy szőke hajú lánnyal. 

Most hirtelen nyilt változás következik. A 
szinpad egy new-yorki külvárosi utca tűzfa-
lát ábrázolja, amelyen vékony vaslétrák kö-
tik össze egyik emeletet a másikkal, kis er" 
kélyek vannak az ablakok előtt, a szegény la-
kók nyaralóhelyei. Itt lakik lréne és barátnői: 
Helén és Jean. Késő este van, Iréné most jött 
haza élete legelső csodálatos kalandja után. 
Kivilágosodnak ez ablakok, Iréné kimászik 
az erkélyre fel a létrán, ott énekli el ábrán-
dos dalát : 

Hajnal óra, drága óra, 
Ez tanit meg szépre, jóra. 
Ur csak egy van és ez a sziv. 

akaszt a nyakába és bolgogan ének-
lik együtt : 

Járd a táncot, ha a zene szól, 
Szél se érjen sohase utói, 
Szoknya villan 
És ki csillan 

Drága két szép láb a ruhád alól. 
Járd a táncot, a muzsika szól. 
Táncba szólit, hiv a párod. 
Valcer I Lebegek a szárnyén, 
Valcer I Szédülök, ha száll rám, 
Bódító, láz szivem csupa láng. 
Száz édes csók vár ránk. 

Azután arra kéri, menjenek el 
együtt valami fényes, előkelő hely-
re. Iréné félig öntudatlanul és 
mámorosan egyezik a csinos és 
szimpatikus fiatalember kívánságá-
ba és csodálkozása csak akkor 
lesz teljes, amikor megtudja, hogy 
nem gyalog, nem villamoson és 

„Csak neki a gyeplőt. 
Repülj a szárnyas vágy nyomába. 

Galetta, Viola, Falus 
Scala Színház: ,,A tündérek cselédje" (Angelo fotogr.) 
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Hajnal óra, drága óra. 
Ez tanít meg szépre, jóra, 
Csókolódzni, élni ez tanit. 

Kihívja barátnőit és lelkesen-és boldogan 
meséli nekik, hogy mi történt vele az este. 
Ott lebeg a vaslétrán ég és föld, a menyor-
szág és földszinti por között, éppen ugy, mint 
ahogy még pár órával azelőtt a földi meny-
ország karjaiban álmodott, most ped'g újra 
itthon van a szegénységben, a szürke kül-
városi munkásházban. 

Elmondja barátnőinek, hogy a milliomos1  

sal ezután is fog találkozni, sőt meg is hivta 
egy estélyre, arra is felbátorította, hogy a 
barátnőit is vigye magával. A következő 
kép m á r ott is történik, ismét Donald palo-
tájában, ahová eljött a két barátnő is. hogy 
meggyőződjenek arról, nem álmodta lréne, 
amit nekik elmesélt ? Egy végtelenül komi-
kus figura. Madam Luci fogadja őket, aki 
bár elegáns frakk van rajta, olyan nőies mo-
dorú, mintha selyem pongyolában járna. 
Madam Luci, egy divatáruház főnöke s 
Iréné beprotezsálja hozzá barátnőit — pro-
birmamzeleknek. A főnök ur mindjárt leckét 
is ad nekik. A lecke pompásan sikerül, a 

két leány hamar megtanulja a táncot és a 
milliomos ház szokásait. Iréné is itt van 
természetesen, de már nem ugy, mint az első 
alkalommal, hanem, mint meghívott vendég 
elegánsan és ragyogva. Nemcsak a millio-
mosnak tetszik, hanem a milliomos barátjá-
nak is, aki ugyancsak hevesen szeretné 
ostromolni a szép hölgyet. A ház ura észre 
is veszi ezt és meglehetősen nyilt módon el 
is árulja féltékenységét, amelyie ugyan semmi 
oka nincs, mert Iréné most már hálás és 
mély szerelemmel szereti- Még egy vetély-
társ akad, egy hallatlanul gazdag amerikai 
szállító, Mr. Bowden, aki jó ismerősének 
épen azt az ajánlatot tette, hogy a kert-
jébe vadállatokat szállít. Itt ismerkedik meg 
Irénevel, aki természetesen épen ugy meg-
tetszik néki, mint a fiatalembereknek. 

Odahaza, a külvárosi utcában, a három 
leány mamája késő éjszaka hiába várja 
haza a gyerekeket. Iréné anyja azt hiszi, 
hogy leánya a 
moziban van. a 
másiké nem bí-
zik ebben. Ala-
pos és han-
gos vita kelet-

„ ő az r 
Viola, Békássy, Honthy, Tarnay, Rozsnyai, Barna, Kabos 

Scala színház : A tündérek cselédje (Angelo fotográfia) 
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,.Ő az I" 
Honthy, Galetta, Falus, Inke, Fekete, Kabos 

Scala színház : A tündérek cselédje 

tudja a mama hogy leányát feleségül veszi 
a milliomos. A másik szerelmes fiatalember 
Harrison Róbertis megvigasztalódik mert el-
nyeri a szép milliomos kisasszony kezét. 

A történet kedvességének és újszerűségé-
nek méltó kerete az a csodálatos kiállítás, 
amelyet az Unió bőkezűsége varázsolt a szín-
padra. A meglepetés moraja fut v'égig a né-
zőtéré«, valahányszor uj diszletet tár fel a 
függöny felgördülése. Az első kép szalonja, 
azután a csodálatosan ható tűzfal és a kül-
városi miliő, de leginkább a varázslatos 
szépségű park, ahol a káprázatos kerti ünnep 
történik, tűzijátékkal, felvonulásokkal és min-
den elképzelhető színpadi hatással felsze-
relve. Az előtérben két gyönyörű pavillon, 
szenzációsan hat, amint a sárga függönyön 
keresztül a táncolók sziluettjei megjelennek. 

Mind ennek a gyönyörű és eléggé meg nem 
bámulható színpadi nagyszerűségnek össze-
hozása a rendező Tihanyi Vilmos érdeme. 
Tervező, iparművész, színész, muzsikus, 
szobrász, festő egy személyben Tihanyi. íz-
lése, ötletei kifogyhatatlanok, ambíciója, tu-> 

(Angeld fotograjza) 

kezik köztük, amelynek tónusa épen olyan, 
mint amikor Pesten a Chikágóban össze-
vesz két szomszédasszony. Mindegyik a má-
sik leányát okolja a kimaradásért és ha 
nem választaná el őket egy emelet, bizo-
nyára kitépnék egymás haját. 

Ismét nyilt változás következik és egy pil-
lanat alatt ragyogó kép tárul a néző elé. A 
szállító ur gyönyörű kertje, ahová nagy ün-
nepségre hivták meg a ház ismerőseit és 
barátait abból az alkalomból, hogy a ház 
urát equadori vámőrnek nevezték ki. Jönnek 
a vámőrök és gyakorlatot tartanak a kon-
zul ur kommandója mellett, amelyet olyan 
harsogó kacagás kiséri mint kevés operett 
jelenetet. 

Természetesen itt van a három leány is. 
A két szomszéd asszony megtudta, hogy hová 
mennek a leányok és utánuk jöttek. A nagy-
szájú tiszteletreméltó szülők egyikeO'Dorrenné 
olyan skandalumot rendez, amilyent még 
nem látott ez az uri ház. Csak akkor eresz-

tik lejebb a han-
got, amikor meg-
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dása határt nem ismer. Az ő nevét kell a 
dicséretek elé irni. A darab tömegjelenetei 
szinte klasszikusan hatnak. Pillanatig sem 
érezni a sfatisztériát, mindenki aki a szín-
padon mozog, még ha egy szót sem szól is, 
hozzá tartozik a cselekményhez. 

Ugyanilyen mesteri módon érvényesítette 
a karmester. Nádor Mihály a muzsika elra-
gadó szépségeit. Finoman, invenciózusan 
dirigált-

A szereplők mind megértő társai és segítői 
a szerző és rendező intencióinak. Honti 
Hanna bájos, közvetlen a 
lakitása csupa sziv és 
hangulat, csupa elevenség 
és ötlet. Keresve sem le-
hetett volna nálánál alkal-
masabb szereplőt találni 
erre a nehéz szerepre. Ga-
letta Feienc, a bonvivant 
szerepben minden kiváló 
színészi képességét érvé-
nyesítette. Játékban, ének-
ben tökéletes volt. Viola 
Margit, az uj táncos szub-
rett kedves, rokonszenves 
színpadi jelenség, a nagy 
színpadi sikerekhez szük-
séges minden kellékkel 
felszerelve, Egy fiatal kó-
mika szerepben feltűnő 
sikere van, Békássy Jessy-
nek, aki ezen a téren egé. 
szen eredeti zsánert képvi-
sel. Barna Sári szintén 
igen ügyes, tehetséges, 
szép sikere volt. A mamá-
kat Nyárainéés Rozsnyai 

Irén játszották. Nyárainé, a megboldogult Nyá-
rai Antal felesége, eredeti figurát csinált, Rozs-
nyai Irén pedig rendkívül mulatságos kabi-
net alakítással vonult be a pesti komikék 
társaságába. Egy fiatal bonvivant szerepben 
teljes elismerés illeti Falus Imre üde játékát 
és szép énekét. A joviális, kedves humornak 
a burleszkséggel határos színeit éreztette a 
kitűnő Inke Rezső, mig Kabos Gyula ismét 
eredeti, ötletes figurát faragott Madame Luci 
szereoéből. Igen jól játszotta Marshall Don-
náid anyjának szerepét Tarnai Leona. Az 

előadás valamenyi sze-
replője rászolgált az elis-
merésre, amelyből Kálmán 
Lajos, a szép, hangulatos 
és stílusos díszletek ter-
vezője kiveszi részét. A 
darab eredeti humora és 
ötlétei csak gazdagodtak 
Kulinyi Ernő pompás for-
dításával és nágyszerü 
versszövegeivel. 

Honthy Hanna: A tündérek cselédje 

NYÁR BUDÁN 
Oly szép a nyár és 

szép az élet, 
sz ínes mint egy 

tündérmese. 
Nem tudom Shakes-
peare cserélne-e velem, 

de én vele, semmi 
esetre se. 

(SZENES EMBER) 

Fekete, Burger, Gallai, Dersányi, Dinda, Káldor, Erdősi, Haraszti 
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Nyilatkoznak a direktorok: 
a jövő szezon újdonságairól 

A színházakban kapuzárás előtt nagy 
munka folyik, a direktori szobákban 
ilyenkor állítják össze a jövő évi műsor 
tervezetet. Sorbajártuk a direktorokat, 
nyilatkozzanak az őszi szezon újdonsá-
gairól. Itt adjuk a válaszokat. 
Roboz Imre és Jób Dániel : 
— Az uj szezont augusztus közepén nyit 

juk meg a „Piros bugyeláris"-sal. Ezt követ 
Heltai Jenő vígjátékának, a „Tündérlaki lá 
nyok"-nak a felújítása. Első bemutatónk szép 
tembervégén a népszínmű ciklus második da-
rabja, a r Falu rossza" lesz, vezető szerepekben 
Csortossal, Hegedűssel 
és mindenekelőtt Fedák 
Sárival, akinek ez lesz 
az első fellépése kül-
földi tartózkodása után. 

A jövő szezonban 
szinre kerülő magyar 
újdonságok élén egy 
Molnár, egy Herczeg 
és egy Móricz Zsig-
mond darab áll. Mol-
nár uj darabja egy fan-
tasztikus témájú játék. 
Móricz Zsigmond da-
rabja történelmi tárgyat 
dolgozffel Báthori Gá-
bor korából. 

— A külföldi bemu-
tatókat illetőleg, elő-

adjuk Shakespeare 
„Szentiványi álmát" 
Mendelsohn kisérő ze-
néjével. A darab fő-

szerepeit Varsányi, 
Gombaszögi, Csortos, 
Hegedűs, Tanay, Feny-
vessy, Brross Géza ad-
ják. Bemutatjuk Haupt-
imann „Hannele" című 
•drámáját, és Offenbach 
"klasszikus remekét, az 
„Orfeusz az alvilág-
ban" cimü operetett is. 

— Idegen szerzők uj 
darabjai közül elő-
adásra várnak : Shaw : 
„Nagy Kata l in" - j a , Békássy Jessy 

Fiers és Croisset nagy párisi sikere a „Re-
tour", amelyet Heltai Jenő fordít magyarra. 

V a j d a László : 
— A Magyar Szinház augusztus 6-án fog 

megnyílni. Első bemutató Dánielné Lengyel 
Laura három felvonásos vígjátéka, „A csd-
zár anyja" lesz. A darab Napoleon anyjá-
ról Letíciáról -szól. Az első újdonságok kö-
zött lesznek még : Molnár Ferenc három 
egyfelvonásosa, amelyek „Szinház" gyűjtő-
cím alatt kerülnek szinre. Szomory Dezső 
történeti tragédiája a II. Lajos, amelynek 

Scála szinház : ,A tündérek cselédje" 
(Angelo fctogr fia) 
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címszerepét Törzs Jenő fogja játszani, Mária 
királynét pedig Darvas Lili. Lakatos László 
drámája a „Fakir" és Drégely Gábor szín-
müve a „Kártyavár." 

— Feltétlenül bemutatjuk a párisi szezon 
egyik legnagyobb sikerét, Pierre Frondaie 
„Az ütközet" cimü drámáját, amely Claude 
Fairere „La bataille" cimü regénye után ké-
szült. A drámát Salgó Ernő fordította ma-
gyarra. 

— Színre kerülnek még a jövő szezonban, 
mindenek előtt : Törzs Jenő és Dr. Bodnár 
drámája „A vadember", amelyet most fo-
gadtam el, és amelyet kitűnő munkának tar-
tok. Aztán Dräsche Lázár Alfréd „Luxné" 
cimü játéka, Hatvany Lili „Első szerelem" 
cimü vígjátéka. Hevesi Sándor, Jókai „Sze-
gény gazdagok"-jának átdolgozása. Zilahi 
Lajos „A hazajáró lélek" cimü drámája. 

— Egész sereg külföldi darab is várja be-
mutatását a jövő szezonban.. Esemény lesz 

„Csókot ? Egy fenéi 1 ' 
Honthy Hanna, Fekete Pál 

Scála Színház : „A tündérek cselédje" 
(Angelo fotograflaj 

— „500 deliéiért vettem" 
— No azért jobb családfát is csinálhattak volna. 

Galetta, Tarnay, Falus 
Scala színház: „Tündérek cselédje" 

(Angelo fotografia) 

ezek között Shakespeare „Cymbelin" cimü 
mesejátéka, amelyet Beöthy László uj szín-
padi átdolgozáséban fogunk előadni. Klasz-
szikus reprizként Schiller remekét, „Az or-
leánsi szüz"-et szeretnénk kihozni Sebestyén 
Károly fordításában. A darab címszerepét 
Darvas Lili játssza. Három kitűnő külföldi 
ujdonságunk van még. Alfréd Savoir francia 
iró „Kékszakáll nyolcadik felesége" cimü 
vígjátéka,[ amelyet Heltai Jenővel fordíttatunk 
le magyarra. Tristan Bemard első drámája 
a „La coeur de Lilas", végül a nagy ber-
lini 'és bécsi siker Hans Müller „Flamme' 
cimü drámája. Remélni, hogy művészi prog-
rammomból mennél többet megvalósíthatok. 

HarSányi Zsolt : 
— Első őszi ujdonságunkJTóth Ede klasszi-

kus népszínműve 1 „Falu rossza" lesz, a fő-
szerepekben Berky Lilivel, Komjáthyval, Virá-
nyi Sándorral, Dezséri Gyulával, Gózonnal, 
Kővéryval. A szezon derekán kerül szinre 
Herczeg Ferencz vígjátéka a „Kéz kezet 
mos" a szerző uj átdolgozásában. A dara-
bot egy teljesen uj Herczeg egyfelvonásos 
fogja kiegészíteni, amely középkori miliőben 
játszódik, de egy teljesen modern szatíra 
értendő alatta. Magyar darabjaink közül sor 
kerül a szezonban egy sereg reprizen kívül 
Liptai Imre, Drégely Gábor, Lakatos Lászlá 
egy-egy uj darabjára. Bemutatjuk ezenkívül: 
Földes Imre „Vera", Pajzs Elemér: „Szí-
nésznő", Bónyi Adorján „Semmi", Hatvany 
Lili „Érdekes ember" cimü vígjátékait. 

— A külföldi újdonságok közül minden-
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esetre előadjuk Bataille „Tendresse" cimü 
színmüvét, amely a párisi szezon egyik leg-
nagyobb sikere volt és a »Sady Love" cimü 
vígjátékot, amely vérbeli amerikai burleszk 
három felvonásban. 

dr. Bárdos Arthur : 
— A Belvárosi Színház hatalmas irodalmi 

programmal indul az uj szezonnak. Augusz-
tus 6-án nyitunk, a nyitás után csakhamar 
bemutató lesz. Wachthausen René és Re-
millard drámája a „Negyvenéves asszony". 
A darabot Salgó Ernő fordította magyarra, 
főszerepeit Márkus Emma, Titkos Ilona, 
Petheő Atilla és Gellért Lajos fogják ját-
szani. 

— Külföldi darabjaink közül még a kö-
vetkezők előadását vettük tervbe : Schnitzler 
Arthur vígjátéka „Casa-
nova in Spa", fordította 
Kosztolányi Dezső. Felix 
Saiten : „Az öröm gyer-
mekei", három egyfelvo-
násos, fordította Sebes-
tyén Károly. Toor Hegbert 
drámája az „Apa és fiu" 
Hennequin és Weber hal-
latlanul mulatságos víg-
játéka, amelynek címe 
magyar fordításban körül-
belül igy hangzik : „En 
mondom neked, hogy sze-
mezett veled". Egy német 
bohózat „Harmadik i-
ker". amelyet Rákosi Vik-
tor fordított magyarra, vé-
gül két Evreinov egyfel-
vonásos, „A halál" és a 
„Lélek kulisszái", amelyek 
He rezet! Ferencz egy uj 
egyfelvonásosával fognak 
szinrekerülni egy estén. 

— Természetesen, a 
Belvárosi Színház régi 
tradícióihoz hiven, nem 
fog hiányozni egy Strind-
berg darab sem. Ez való» 
szinüleg a „Haláltánc" 
lesz. Klasszikus reprizeink 
során egy Moliere vígjá-
tékot és egy Shakespea-
ré-t is szándékunk van 
bemutatni. S c a l a 

— Igen gazdag választékunk van magyar 
szerzők darabjaiban is. Sor kerül minden-
esetre Emőd Tamás „Hármas kis tükör" 
cimen összefoglalt három egyfelvonásosára, 
Hajó Sándor egy nagyon érdekes darabjára, 
amely egyelőre az ,,Álmok" címet viseli. 
Kádár Endre egy nagyon finom és mély da-
rabjára, „A szerelem elmegy" cimü drámára. 
Szenes Béla uj vígjátékára, „A felesleges 
harmadik"-ra, Vilányi Andor és Nagy Endre 
uj vígjátékára is. 

Lázár Ö d ö n : 
— Az uj szezont a Király Színházban 

minden valószínűség szerint Kálmán Imre 
uj oPerettjével a „Hollandi nő" vei fogjuk 
megnyitni, amely Hollandveíbchen címmel a 
bécsi Johann Strauss Theaterben néhány száz-

„ M a m j ne haragudj I" 
Barna, Rozsnvai, Békássy 
színház: „A tündérek cselédie" 

(í 
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szor ment. Az operettet Kulinyi Ernő fordítja 
magyarra, női főszerepeit Péchy Erzsi és 
Lábass Juci fogják játszani. Második új-
donságunk Nádor Mihály operettje, a „Des-
démona" lesz, ennek librettóját Faragó Jenő 
irta. A darab meséje Othello története. Ez 
után Szirmai Albert uj operettje, a „Fekete 
gyöngy" jön. Ha ez a három újdonság nem 
tölti ki a szezont, egész sereg operettünk 
van még tartalékban. Bemutatóra vár Jakobi 
Viktor egy operettje, Lehár Ferenc „Fras-
quitája" valamint egy Vincze Zsigmond és 
egy Rényi-operett is. 

Szirmai Imre : 
— A Blaha Lujza Színház egy izig-vérig 

magyar operettel fogja megnyitni, Kacsóh 
Pongrác uj darabjával, a „Dorottyá"-val, 
amely nagy zenei méreteinél fogva vigope-
rának is beillik. Magyar operetteink közül 
még föltétlenül be fogjuk mutatni Rajna-
Czobor „Urkocsis"-ál. Három küliöldi ope-
rettünk van még, egy amerikai, egy francia, 
egy német. Az amerikai operett címe : „Toto", 
a franciáé: „Phi-phi", a németé „Hol mich 
der Teufel". 

— Mindezek az újdonságok már az ujjá 
alakított Blaha Lujza színházban kerülnek 
bemutatásra. 

NINCS BAJ! A napok-
b a n alakult meg a Buda-
pestiSzinészek Sportklubja. 
Mindene meg van mér a 
klubnak — csak e lnöke 
n incs még. Elhatározták a 
szinészfootballisták. hogy 

Törzs Jenőnek a ján l ják fel az elnökséget. 
Sebestyén Mihály vezérletével küldöttség 
kereste fel ez ügyben Törzsöt a l akásán . 
Nem találták otthon. A szoba leány azt 
mondta, hogy próbán van a Colosseum-
ban, az tán a Gundelnél ebédel a kis tiá-
val. A küldöttség elindult Törzs u tán . 
Meg is találták e Gundelnél, leves és 
hus között. Sebestyén felajánlotta neki 
az elnökséget, Törzs azonban kijelentette, 
hogy furcsa lenne, ha elvállaílná, mer 
ő életében még soha egyetlen meccsen 
se volt. Azt sem tudja , eszik-e a footballt, 
vagy r ú g j á k ? 

— Az nagy baj , — m o n d t a szomorúan 
Sebestyén. Ekkor megszólalt Törzs kis fia: 

— Nincs baj, — mondta — majd el-
vállalom én az elnökséget apa helyett. 
Én tudom, mi az a football. 

.Hajnaltájt már nincs józan fő . • ." 
°ajor, Urbán, Berser, Gádor, Pintér Manci, Mauthner, Erdősi. Rózsássy. Haraszty, Rocsmány, 
'almj, Horváth, Dolmányi, Dersányi, Dindojos, Pintér Stefi, Rubi, Káldor, Mende, Sipos 

Scala Színház : .A tündérek cselédje" (Rockel fotografia) 
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Gyűlnek a levelek, mint a fecskék, a Színházi 
Élet asztalén. Az ország minden részéből 
érkeznek az ólmok, amelyeket az álomfejtő-
höz juttatunk. Olyan nagy a levéltenger, hogy 
az Álomfejtő a legjobb akarat mellett sem 
győzi feldolgozni: különben is Krúdy Gyula ur 
álomfejtéssel csak a hét bizonyos napján és 
a reggel bizonyos órájában foglalkozik. 

Türelmét kérjük olvasóinknak. Az érdekes 
álmokra okvetlenül választ kapnak. 

III. Álom- (Sz. É.) 
Néhány hete már 

különös álmom volt : 
Egy nagy szabad me-

zőn, levágott búzaké-
vék között sétáltam, a 
föld szélén az embe-
rek már rakták kocsira 
a búzát- Egyszerre, 
hogy honnan, honnan 
nem, — ott láttam a 
Jézust, a hagyományos 
biblia öltözetbe és 
szedte össze a kalá-
szokat, amelyek a ké-
véből kicsúsztak. És 
én csodálkozva gondol-
tam „No hát, tényleg 
igaz, hogy az Ur igy 
dolgozott." 

Közben pedig, — 
szintén nem tudom, 
merről : eay ismerős 
fiu jött oda, olyan ren-
des paraszt-kocsin. S 
amint sétálok tovább, 
hirtelen nagy világos-
ság támadt;felnézek az 
égre s ott láttam az Is-
tent,—azt is éppen ugy, Scála színház 

mint azt a katholikus iskolatársaim kathe-
kizmuséban láttam : — egy felhő volt alatta 
és a felhőn köröskörül x alakba rakolt apró 
magyar nemzeti zászlócskák voltak ; szerte 
szét az égen szintén. 

A fiu ezek után engem felsegített a kocsiba 
és jöttünk be a városba. Hatalmas téglagyár 
mellett haladtunk el, amely a fiu tulajdona 
volt. Feljöttünk egy igen hosszú utcán és egy 
üvegverandás, nagyon szép házban a szü-
leim, testvéreim és rokonaim láttam. 

Hogy azután hogyan kerültem én egy ron-

„Ne bántsd, mama! Elvesz!" 
Honthy, Rozsnyai. Galetta 

„A tündérek cselédje" (Angelo fotográfia) 
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pant nagy épületbe: nem tudom. Ott kinyi-
tottam egy nagy ablakot és akkor ott volt 
már a kocsival a fiu. Mivel a ház magasla-
ton ál l t : a fia a dombocskán (elfutott hoz-
zám és megfogta a kezem, mélyen a sze-
membe nézett. Én erre egy zsokésapka alakú 
kis porcellán figurát adtam neki, mire ő el-
tűnt. Rögtön ezután a fiu édes anyja ment 
arra, egy kis gyereket vezetett kezén fogva. 

Iluska 
Megfejtés (111. Álom. „Iluska") (Sz. É.) 

Miután az álom előcsarnokába Jézus és 
az Úristen már találkoznak, a középkori meg-
fejtési formulához kell nyúlni. 

Istennel álmodni : betegnek közeli és nagy 
változást, egészségesnek jámbor, de nem tel-
jesülő óhajtást jegyez. 

(A modernebb megfejtések Istent mindig 
kikapcsolják az álmokból, miután ő megfejt-
hetetlen.) 

A búzára nézve az 1759 es ezt mondja : 
„Buzafő, mely temérdek : jót jegyez." De 
mindjárt u tána : „Bűzét Jjőven látni: nagy 
bánat," Itl a búzára nézve a második meg-
fejtés áll, amint a következőkből kiderül. 

„ Micsoda tramplik !" 
Barna, Békássy, Kabos 

Scala Színház : „A tündérek cselédje" 
(Angelo fotografia) 

Kulinyi Ernő 
A tündérek cselédje fo:ditóia 

Kocsi, amelyen a városba bejövünk : ügyünk 
jó befejezését jegyzi. 

Szülőket, testvéreket szép házban látni : 
mutat változást a szegénységben, gazdagnak 
veszteséget. 

Nagy épület általában nagy kívánság. 
Az Álom „szive" volna „az isme-

rős fiu" aki „a dombon felfutott", 
kezet fogott, „ajándékolt kapott", 
eltűnt. 

Az Álomfejtés itt egyszerűvé vá-
lik, jegyzi idáig reménytelen, sőt bá-
natos szerelem közeli fordulathoz 
érkezik, még pedig egy ajándék-adás 
révén, (amelynek minden könyvben 
a házasság a jegye,) Ugyancsak 
közeli változás képe az anya a 
kisgyermekkel, amely jegyzi, hogy 
e hőn óhajtott szerelemnek még 
sok akadálya van. Kis gyerek mu-
tat : szegénységet is. De a cserép-
ből való ajándék, jegyez : valamely 
eltörést, esetleg halált, melynek 
révén boldogságunk elérkezik. 

IV. Álom. (Sz. É.) 
„Kinn voltam a házunk előtt egy 

hosszú folyosón, — amely tényleg 
meg van. A folyosó végén van a 
kapu. Egyszerre csak fentről, a 
felhők közül jön lefelé Jézus, tö-
vises korona a fején és a négy 
kereszt rajta. Én mondom a ma-
mámnak : „Nézdd csak. szegénynek 
milyen nehéz a kereszt". 
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Kálmán Lajos „A tündérek 
cselédje'' díszleteinek terve-
zője és Tihanyi Vilmos, az 

operette rendezője 

Ekkorra már a kapunkban volt és 
belépett. Én oda futottam és levet-
tem róla a keresztet és ő moso-
lyogva felemelkedett és délkelet felé 
eltűnt. Röviddel ezután egy ké-
nyelmes budoárban találtam ma-
gam, egy hencseren feküdtem, na-
gyon megelégedve. Az ablakon 
keresztül feltűnt a levegőben egy 
kereszt, illetve sirkő, rajta arannyal 
vésve : ,,/íusfea" 

Megfejtés. (IV. Álom „Iluska. 
Sz. É ") 

Jézus (Isten) álombeli megfejté-
séről már előbbi álommagyarázat-
ban irtunk. Jelentősége van itt a 
folyosónak és a kapunak. Folyosón 
ülni (Kerner szerint) közeli vendé-
get jelez. Kapu ugyancsak vendég-
látogató jegye. 

Kereszt : szerencse. 
Keresztet levenni és hordani : 

rágalmazás. 
Megelégedettséget érezni : közeli 

kellemetlen változás. 
Sirkövön látni nevünket: el-

jegyzés. 

Az álom „szive" : a sirkő, amely jegyzi, 
hogy hosszas viszontagság után célhoz érünk. 
Jó álom. 

V. Álom. (Vajda Endre. Sz. É.) 
.Hallatlan izgalommal és kíváncsisággal 

olvastam el Krúdy Gyula Álmoskönyvét. 
Azt hittem, megfej ést találok benne egy 
régi álmomra, amely különös módon, időn-
kint visszatér. Alig múlik el öt-hat hét, hogy 
meg ne ismétlődnék ez az álmom. 

Azt álmodom, hogy valami sik területen 
haladok, réten vagy utcán és egyszerre a 
két karomat a váll tengelye körül nagy 
gyorsasággal forgatni kezdem és ugy, mint 
a repülőgép : felemelkedem a levegőbe. Tel-
jes biztonsággal repülök és kormányozom 
magam, rendszerint hosszabb ideig, azután 
nyugodtan leszállok. Ami a legkülönösebb, 
ha felébredek ilyenkor még fáradtságot is 
érzek a karjaimban, mintha tényleg azok 
segítségével repültem volna. 

Nagyon kérem a Színházi Élet utján Krúdy 
Gyulát, hogy fejtse meg ezt az álmomat, 
mert bér nem vagyok babonás, de egészen 
bizonyos vagyok benne, hogy ennek van 
valami jelentősége. Vajda Endre. 

— Akar egy csókot ? . . . — Nem ! 
Galetta, Viola 

S c a l a S z i n h á z : „ A t ü n d é r e k c s e l é d j e " (Angelo fotogr.; 
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„Hó rupp !" 
Kabos, Inke 

Scala Színház : „A tündérek cselédje" 
(Angeld fotográfiái 

Falus Imre 
Scala Szinház : „A tündérek csejédje" 

(Angelo fotografia) 

Ezután kijöttem a palotából és tovább 
bolyongtam nagyon szép búzaföldeken ke-
resztül, ahol a kalász oly nagyszemü volt, 
amilyent még életemben nem láttam. 

Kimondhatatlan érzés vett rajtam erőt, 
boldog is voltam, mert egész bolyongásom 
alatt egy lélekkel sem találkoztam. Tehát 
lefeküdtem a kalászok közé és néztem az 
eget. Pár pillanatig igy elmerengve pihentem, 
azután tovább mentem, mig végre azon vet-
tem észre magam, hogy egy kisebb hegy tete-
jén álltam egyedül ; előttem egy szép kis 
völgy, s ott már láttam egy pár embert." 

,,Egy árvaleány Kőbányáról" 
Megfejtés. („Egy árva".) (VI. Álom.) (Sz. É.) 

Koronás fővel (a cárnő) beszélni (az 
1759 es szerint) jegyez : tisztességet, amely-
hez megaláztatás után jutunk. „Ami miatt 
busulsz, örömre fordul." 

Ugyancsak jó jegyek a búzaföldek, a nagy-
szemü kalászok. Jegyeznek igen közeli aján-
dékot, pénzt, szerencsét, egészséget. 

Rossz jegy a boldogság érzete. Mig az 

Megfejtés. (V. E.) (V. Alom.) (Sz. Ê.) 

VI. Álom• („Egy árva." Sz. É ) 

„Bátorkodom a szombat éjjeli különös 
álmomat önökkel tudatni. 

Szép zöld utako.i jártam és betévedtem az 
orosz cári palotába. Ott a cárnő nagy öröm-
mel fogadott és arra kért, játsszam el egy 
orosz nótát zongorán Engem akkor egy kis 
félelem fogott el, mert fogalmam sem volt, 
hogy milyen is az orosz nóta ; de nem mer. 
tem nemet mondani és játszottam. Mikor 
kész lettem : a cárnő nagy örömmel adta 
tudtomra megelégedését. 

Az álom „szive" a repülés. 
Felülöm Kernert és ezt találom : „Re-

pülni az égen : ravaszságban járni. Repülni 
a föld felett : valami nagy titkos dologben 
fáradozni." Jelentősége van még a fáradtság-
nak, amely közeli változás, esetleg utazós 
vagy betegség jegye. Nem jó álom. Nem 
részletes- Csupán a test álmodik benne. A 
lélek alszik. / 



színházi élet 17 

Megfejtés. (VII. Álom ) 
(H. Lajosné.) (Sz. É ) 

„ Menyasszonynak 
álmodni magét, aki nem 
volna az : kis bánat, 
házi pörpatvar jegye." 
«(Kerner.) £ 

„Esküvőre menne, 
kinek nincsen eskü-
vője : hiába való uta-
.zást, esetleg kis beteg-
séget, asszonynál min-
•denesetre változást mu-
tat." (1759-es könyv.) 

Fehér fátyol : béna-
fos gondolat. Fekete 
fátyol : rossz hir egy 
látogató révén, aki kö-
zeledik. 

egyedül való bolyongás : árvaság jegye. De 
javul az álom a kalászok közzé való fek-
véssel, amely jó ágyat, gazdagságot mutat. 

Hegyre menni mutat akadályokat, viszon-
tagságokat, ellenkezéseket, mig völgyet látni, 
benne emberekkel : megelégedett, boldog 
«let képét. 

Az álom szive a koronás asszony, aki az 
adott esetben a legjobb jel. 

Jgen jó álom. Bár nem elég részletes. 
VII. Álom. (H. Lajosné. Sz. É.) 

„Kérem Krúdy Gyula urat, hogy az én 
különös álmomat is 
megfejteni szívesked-
jék : 

Mintha menyasszony 
lettem volna és azes -
küvőmre készültem, 
<ie 6 fehér fátyol mel-
lett még egy fekete is 
volt ; mire én azt kér-
deztem : hogy az miért 
van, hisz én nem gyá-
szolok. Ezután pedig a 
fehér fátyol nagyon 
hosszú volt és mintha 
-egy férfi rálépett volna 
hátulról és én sajnálj 
tam, hogy piszkos lett." 

H- Lajosné-

téről, ő ennek az álomnak a központja. Ez 
a férfi valamely tervvel van, amelyről még 
nem tud a levélíró. Ez a terv eleinte sok 
akadályba fog ütközni, bánatot, pletykát 
(amit a fátyol közönségesen jegyez), kelle-
metlenséget előidézni. De a férfi keresztül 
viszi akaratát, amelynek következményéről 
esetleg egy következő álom fog jelt adni. 

Az álom nem tekinthető befejezettnek. 
Azon álmok közzé tartozik, amelyek több 
részletben érkeznek, mint a hold telik. 

Egyelőre az álom jegye : jelentős változás, 

Az álom „szive" a 
férfi, aki a fátyolra rá-
lépett-

Bár a megfejtést kérő 
hallgat e*"*férfi Ijkilé-

„Az amerikai ház" 
Fölül : Barna és Békássy, középen : Honthy, alul : Rozsnyai 

Scala színház : „A tündérek cselédje" (Röckel felvétele) 
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Tudod, Pistike, hja tudod Pistike, 
azt kérdezted, hogy honnan jönnek 
a villamosok ? 

Hát — a villamosok, a Telepről 
jönnek, tudod? 

Hogy mi az a Telep? 
Látod, az ugy van, mint a kisfiúk-

kal — ugye azok is iskolába járnak, 
meg a fák is járnak a fa-iskolába 
és igy tovább. 

Na hát, ott a Telepen járnak isko-
lába a kis villamosok . . . ott tanul-

nak, nőnek, fej-
lődnek, mig aztán 
nagy villamos lesz 
belőlük . . . 

Na igen, hát a 
kis villamosoknak is van papájuk, 
mamájuk . . . Nem láttál még az ut-
cán két villamost, egymáshoz kötve ? 
Az a papája-mamája a kis villamos-
nak — hát igy. 

Na persze, a kis villamos az még 
egészen picike . . . olyan kicsike sin 
nincsen is, hát azoknak még nem 
szabad elmenni a Telepről- Mikor a 
kis villamos a világra jön, akkor még 
csak akkora, mint egy kis bőrönd. 
Egészen zöld még és kicsike, alig 
tud járni a kis kerekein, öt-hat szü-
letik egyszerre és a kis villamosok 
olyankor ott szaladgálnak a mamá-
juk körül és szopnak . . . Hogy mit 
szopnak ? . . . Hát-hát áramot szop-
nak, villamos-áramot. Attól lesznek 

szép nagyok és erősek, megsárgul-
nak, a kis feljárójuk, meg lámpájuk, 
meg kerekük megnő, megerősödik. 
Egy napon aztán akkorák lesznek, 
már, hogy bele-
férnek a sinbe, 
akkor aztán kien-
gedik... De milyen 1 

mulatságos lát-
vány ez, Pistike, 
mikor egy ilyen icike-picike kis villa-
mos, aki még járni se tud, ott bukdácsol 
az öreg villamos körül és ijedten be-
szalad a rács mögé, ha valaki feléje 
megy . . . Olyankor olyan vékony 
hangon csilingel, mint mikor egy 
kis csibe csipog . . . 

Bizony, Pistike. Egyszer egy ilyen 
kicsike kis villamos megszökött a 
Telepről éjszaka, mert nagyon vágyott 
ki a nagyvilágba, a körútra, amiről 
annyi szépet hallott a dadájától. Ki-
szaladt az ajtón és rászaladt egy 
sinre. ami a Terézvárosba vezetett. 

Egy ideig rendben ment a dolog, 
a kis villamos ámult-bámult a sok 
szépségen, ragyogáson — de egy-
szer aztán csak kiszaladt a sin a kis 
villamos kereke alól és a kis villa-
mos betévedt egy mellékutcába. Na-
gyon megijedt, nem ismerte ki magát. 

Zavartan nézegetett körül, ijed-
ten kandikált be a kapuk alá é s 
gyorsan elfutott megint . . . Felsza-
ladt egy lépcsőn, de nagyon elszé-
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dült megint és lefutott a Duna-partra. 
Ott ácsorgott sokáig, nézte magát a 
vizben, leült a lépcsőre, első két ke-
rekét belelógatta a vizbe és magá-
ban csilingelt busán egy régi nótát, 

amit nagybácsijá-
tól, egy öreg tizen-
kilencestől tanult... 
Aztán átment a hi-
don, felballagott a 
Gellérthegyre és 

most már nagyon meg i j ed t . . . Este 
lett, eső kezdett csepegni és a 
kis villamos fáradtan leült egy kőre 
é s csendesen sírdogált magában . . . 
Egyszerre nagyon megéheze t t . . . Bu-
sán sírdogálva ment vissza a vá-
rosba . . . Nagyon éhes volt már, a 
kis lámpája elhomályosodott. Egy 
mellékutcában megállt és kinézett a 
kö rú t r a . . . Éjszaka volt, a. körúton 
egy ember bandukolt végig 1 A kis 
villamosnak eszébe jutott, amit az 
iskolában tanult, hogy hogyan kell 
a z ügyes, felnőtt villamosnak meg-
támadni az embert, ólálkodni és hir-
telen rányomni . . . 

A kis villamos megfeszült, kiszá-
mította a távolságot és hirtelen ki-
pattant a mellékuccából. Abban a 
percben megfordult az ember. Jó, 
kövér ur volt, testes ember. Össze-
ütköztek. A következő percben a kis 
villamos fájdalmasan felkiáltott. Az 
ember rálepett a fejére. 

— Megtelt ! — sikoltotta ijedten a 
kis villamos. De már 
késő volt. A kis vil-
lamost elgázolták. El-
ütötte őt, mint később 
kiderült, egy hentes- .i^Lste*-
legény. Ott halt meg a sinek közt, 
amiket nem szabad otthagyni soha. 
Bizony, Pistike. 

Burian otthon 

Egy Prágában járt olvasónktól kaptuk 
ezt a képet, amely Burián Károly ottho-
nában ábrázolja, a kitűnő tenorista sa-
játkezű aláirása szerint is. Araint a kép 
tnutatja, Burian hála Istennek jól él otthon, 
s betű sem igaz azokból a hírekből, mintha 
az ismeretes marólugraerénylet következté-
ben elvesztette volna a hangját. Olvasónk 
lelőtt ezt a rémhírt ugy cáfolta mag a teno-
rista, hogy néhány operarészietet énekelt el 
neki — gyönyörű szépen. Elmondta Burian, 
hogy a jövő szezonban is szeretett volna 
h budapesti Operában vendégszerepelni. 
Hogy ez nem történhetik meg, annak nem ő, 
hanem az Opera az oka. R tavalyi szezon 
utolsó előadásán ifj . Wlasücs Gyula báró 
és Kerner István ajánlatot tettek neki a 
jövő szezonra és fellépésenként 10.000 ko-
ronát Ígértek neki. O elfogadta az aján-
latot, pár nap inulva azonban Üevélben 
visszavonták a 10.000 koronás ajánlatot, 
azzal az az összeg kissé sok az Opera 
büdzséjének. Ujabb ajánlat, hissebb ösz-
1szegről nem volt a levélben. íMost, e hé-
ten, mégis leszerződött Burián egy évre 
'az Operához. 

E g y k i s l á n y s z e r e l m i v a l l o m á s a 
Z. Molnárt imádom én, 
a szívem rég azé . . . 
Bár oly hözel volnék boz á, 
mint nevéhez a Z. 

(SZENES EMBER) 
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Az ismerős idegen 
Pár nap óta, àsraét Pesten tartózkodik 

a pesti művészvilág egy kedves és világ-
hírű tagja, akit idehaza mindenki szeretett, 
bámult és 'büszke volt reá, mert külföldön 
mindenütt becsülést és tiszteletet szerzett a 
magyar művészetnek. Hosszú ideig távol 
volt, operációt végeztek raj ta, most gyó-
ígyult meg annyira, hogy haza jöhetett. 
Csodálatosképpen senki sem issmerte meg 
idehaza. Ähol csak megfordult, mindenütt 
azt mondották: 
, — Ejnye, de ismerős ez az idegen! 

Később azután természetesen rájöttek, 
hogy kicsoda és annál jobban örültek néki! 

Mindenki azt mondotta, hogy valahogyan 
megváltozott a művésznő — mert, hogy 
{művésznőről van szó, azt mindenki sejti — 
fcsak azt nem tudták felfedezni, hogy mi 
•okozta a változást, amely tagadhatatlanul 
lelőnyére szolgált az eddig is bájos és szép 
művésznőnek. Egy darabig hagyta, hadd 
^gondolkozzanak az emberek a különös rej-
tély okán, de azután maga mondta el, hogy 
tégi orrsövény elhajlását operálták meg, 
amely után most jelentékenyen megváltozott 
arcának karaktere. Most már azt hisszük, 
mindenki eltalálta, hogy a mindenkinek is-
merős idegen: Nirschy Emilia. 

Nirschy Emilia 
(Vasadi felv.) 

Dömötör I lona a jövő szezonra az; 
Operához szerződöt t . 

A Rena i s sance Sz ínház szerződte t te 
Földes Mihályt, a pozsonyi s z í n h á z 
szere lmes színészét . 

A Miskolci Nemzeti Sz ínháza t egyhan-
gúlag Sebestyén Géza kap ta meg. 

Huszka Jenő és Martos F e r e n c a V á r o s 
Sz ínház s z á m á r a operettet irnak. 

Bánhidi Ilonát, aki most P á r i s b a n tar-
tózkodik, szerződtet te az Eclair-f i lmgyár. 

Petrovich Szvetiszláv s zep t ember r e 
moz i akadémiá t nyit. 

Az Andrássy-ut i Sz ínház és a Belvá-
rosi Sz inház tagjaiból a lakul t társulat 
turnézni indult Erdélybe . 

Ju l ius 17-én lesz a detekt ivnap a Mar-
gitszigeten. A szinészvilágból, aki m é g 
ju l iusban itthon van , mindenk i fel fog 
lépni. 

Angelo a jövő h ó n a p b a n angolországi 
t anu lmányú t r a utazik. 

Az augusz tus i 8 Z e z o n n y i t á s e lső he-
t ében m á r pre-
miért a d a Bel-
városi Sz inház : 
W a c h i h a u s e n és 
Remullard d r á m á -
ját, a „Negyven-
éves asszony"- t 
mu ta t j a be . 
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A kis grízeitek —, 
ci Színházi Éleihez 

Kedves levelet kapott a Színházi Élet 
B Vigszinházból. «Ä kis grizett» kis gri-
Izettjei irták a levelet. Csupa kedves, fia-
tal lány, a sok apró kis grizett, akik 
ttiég sohasem voltak színpadon, most ját-
szanak először színházat. Mielőtt megkez-
dődtek a Stolz-operett próbái, szegénykéket 
valósággal elrémítették az2al, milyen szi-
gorú rendező Király Ernő. Ä rémhírből egy 
szó sem volt igaz. Sőt! Király Ernőnél 
kedvesebb, finomabb, udvariasabb rendező 
még nem volt a világon. Ä próbák alatt 
valósággal beleszeretett a sok grizett a 
rendezőjébe. Hogy leróják hálájukat Ki-
rály Ernő iránt, elhatározták, hogy sok 
kedvességét nyilt levélben köszönik meg. 
IMeg is i r ták a levelet, s beküld'téK a Szín-
házi Életnek közlés véget. Itt közöljük a 
levelet: 

„Kedves Színházi Élet 1 
Mi, egy nagy siker ap ró kis láncszemei , 

akik, mint kis grizettek, ott táncolunk a 

Vígsz ínházban a nagy sz ínészek árnyé-
kában , n e m c s a k grizettek vagyunk, h a n e m 
drukkoló kezdők is, akik most először 
ismerkedtek meg a r iva ldák fényességé-
vel. Benne él a sz ivünkben, hát meg is 
aka r juk m o n d a n i , hogy nagy-nagy há lá -
val és szeretettel tar tozunk r endezőnknek , 
Király Ernőnek, aki olyan jószívű, olyan 
kedves és o lyan udva r i a s volt már a 
próbákon is a mi kezdő ügyet lenségünk-
kel s zemben , amit a kis grizettek soha , 
de s o h a nem fognak neki elfelejteni. 
Annyit hal lot tunk már a rendezők szigo-
rúságáról , hogy a próbák előtt hal lat la-
nul féltünk a sok szekirozástól . a m i b e n 
részünk lesz. És csalódtunk. Most már 
m i n d a n n y i a n tul vagyunk a d rukkon é s 
szivünk legmélyén is azt érezzük, hogyha 
mindig Király Ernő rendezne bennünket , 
szívesen m a r a d n á n k é le tünk végéig is 
kis grizettek. Elvégre Pá r i sban v a n n a k 
o lyan kis grizettek is, akik au tón já rnak . 
Ebben a r eményben zá r juk sora inkat és 
vagyunk a Színházi Élet őszinte tisztelői: 
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Herman Lipót 
Irta : Feiks Jenő 

Herman Lipót, ilyennek képzelem a fes-
tőt I Erőtől duzzadónak, mint egy medvebocs, 
folyton vigyorgó lapátfogakkal, idegek nélkül, 
egyszerűen, barátságosan, mintha az egész 
Herman Lipót nem volna más, mint emberré 
vált egészséges színharmónia, vagy — mint 
ezt a moziban látni — rajzból, vonalakból 
életrekelt lény. 

Herman a reneszánszból itt felejtett piktor. 
Egész nep aktokon, klasszikus ligeteken, mély-
vörös takarókon, lombok között röpködő amo-
retteken jár az esze. Ha ceruzát adsz a ke-
zébe : ömlenek belőle a hajlékony női tes-
tek, puffadt gyerekhasak, meglett férfiak vas-
izmai ; egy percre meg sem áll a szerszáma 
az az érzésed, hogy Herman százéves korá-
ban már nem lesz elég a papírgyártás, az 
egész világ csupa jólrajzolt Herman-aktból 
fog állani. 

Most megjelent egy könyve Lehel Ferenc-
nek : .Herman Lipót rajzai." Ez a cim szinte 
tréfának tűnik előttünk. Rajzai? Az ő raj-
zainak hiszen csak egy milliomod részéről van 
szó I Mert az a gazdaság, mellyel magából 
a formát önti, napjainkban példa nélkül áll. 
Ezért ő sem nem modern, sem nem régies 
művészi irányhoz nem tartozhatik, hasonlí-
tani senkire sem hasonlít. A régieknél ujabb, 
az ujaknál régibb, témája régi, pikturája uj. 
Tehát mindent megértő, mindent tisztelő. — 
a politikában ideális pártvezér volna. Volna ? 
Elfelejtettük tán, hogy Herman Lipót legva-
dabb művészeti politikusunk? A mikor nem 
-dolgozik, gondolatban kizárólag képző mű-
vészeket csoportosít, csoportokat tömörít, tö-
möritvényekért agitál, minden szabad percé-
ben a szépért, a jóért harcol. Szemé-
lyeskedést, kicsinyességet nem ismer. Meg 
vagyunk róla győződve, legnagyobb fájdalma 
titokban, hogy Tizian, Giorgione, Rembrandt, 
avagy Tintoretto nem az ő felfedezései. Vi-
szont életének nyilt boldogsága, hogy Szi-
nyei bácsi és körülötte a mi legjobb pikto-
raink, a nagybányaiak és a többiek mint az 
ő lajstromozása szerint csoportosultak ha nem 
is az Olympuson, de a Japán kávéházban, 
hogy Pali bácsi Herman nélkül semmire se 
tudta magát elhatározni. A jó Lipót viszont 
Pali bácsi nélkül a magyar piktor életet nem 
iudja elképzelni. 

Vannak régi olajnyomatok, melyeken a 
menyország felhőin az Ur közelében Napo-
leon, Göthe, Beethoven, Michelangelo ülnek. 
Mi azt hisszük, Herman Lipót olyan képet 
szeretne fesleni, melyen ily felhőből épített 
.törzsasztalnál" Rafael, Rubens, Lionardo, 
Velasques és nemes társaik dominópartijá" 
nál ő maga mint szerény önarckép kibicel. 
De a szerény kibicelés mögött már ott volna 
lelkében az átcsoportosítás titkos vágya, a 
harc felvétele, csataorditás a banalitás, az 
akadémia ellen, a jó piktúra diadala. Az idő 
kereke persze nehezen mozdul. De ő nekife-
szíti erős hátét. Ha csak egy méternyivel is 
előbbre viszi a szépség ügyét, boldog ember. 

Évekkel ezelőtt látván (azaz inkább sokat 
hallván) őt, gyakran elgondolkoztunk: mire 
való ez a sok okoskodás, ez a sok küzdés 
másokért, nem céltalan-e ? Vájjon nem be-
szél-e Hermannál szebben a kép maga ? 
Gyakran azt hittük, hogy igen. Mert akkor 
abban a hitben éltünk, hogy az élet nyugodt, 
sőt nem finomtalan valami. De jöttek a nagy 
változások, háború, forrpdalmak s a festé-
szetet is feldúlták. Ez az a korszak, mely-
ben felejthetetlen Herman Lipót szereplése. 
Itt kezdődik az a pont, ahol az ő rendezői 
talentuma mindnyájunk szerencséje lett. 

A mi te perctől fogva Lipótunk müveit, 
páratlan a magyar művészet-politika törté-
netében. Ahogyan a kollegáiért verekedett, 

Herman vastag tenyere rafináltan elsimí-
tott minden akadályt. Most hála a jó égnek : 
újra dolgozhatunk nyugodtan. Herman ve-
heti az ecsetjét, keverheti az ő zsiros színeit, 
onthatja újra az ő elyziumi aktjait, előadhat 
barátainak Paolo Veronese magánügyeiről, 
Andrea del Sarto privátüzleteiről és mehet 
ugy keresztül a Dob-utcán a Fészekbe, mintha 
a Viale dei Collin jönne Firenzében, négy-
száz évvel ezelőtt, este felé, mtután Michel-
angelónál ozsonázott. 

ZÁPORPRÓBA 
— Miért tartiák a záporpróbát? 
e kérdésre azt felelte dr. Elmés: 
mert azt remélik, hogy e záportól 
megjavul a színházi termés. 

Egy ifjú színésznő emlékkönyvébe 
• Mint Sarah Bernhardt, légy 

o y nagy, 
de maradj olyan fiatal, 
amilyen most vagy. 

(SZENES EMBER) 
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KILENC DARAB HERMANN 
1. Bäsch Andor rajza, 2. Feiks Jenő rajza, 3. Berán Lajos 
rajza, 4. Pólya Tibor rajza, 5. Lányi Ernő szobra, 6. Zá-
dor István rajza, 7. Mattyasovszky Zsolnay László rajza, 

8. Kandó László rajza, 9. Prihoda István rajza. 
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DAL A KÉK RUHÁRÓL. 
. Jltündérek cselédje- ím énehii Honfyy Hanna. 

Jl versel irta Kutoiyi Ernő. Zenéjét szerezte Harry Tierney. 

' ^ J. J . J^ 

f>(t Mtv-yorÂfam eqi)-4zr/f eay ár-1 va (any, -tíqr mmyatr-szerty 4cr-8a ù 
fufij Axèji naji a tiin-dcr- m maj I it Jt- Cent, úffl szett: a, tùn-dé-re& 
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i f - £e - nèÂ tán &>aÂ wz ürfi- ntft- fo- m-r fià- ja Ai- owy- zik ^tyy 
fia- ta£- ma azsjú c$xz, a fkèÂ ru- fia* à- ra&zt tàd i f - iù va-ràœdt, 
Àm A À J — f 

rcg-gt£,fi<njy ki-nyit- ia fè-nyo *>zc- mit. Ott van Cft, cM-da-jzt/t, me-te-
jet tH-mnha., nem Âaftnatn ke- lui-Se, máit, Jíi-et* tdng. Ai- CM tàny, ki-asl ! 
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kéA _ &ß az á- fu-ttrti ru- fiájx-fía ép. _ 
SävaMt eau- Axer ád az èa au - /tán 

. M-coi iünr dé - reA> \ 
Valse moderato 
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jiza-- Âàtv. 

ii-MUZ-tó-, pompát, Mintmyáti-ji l&mgdt... Jtz if-jù-jàij Só- dt- tó- ùiz 

Cophyrigt MCMXIX by Leo Feist, Inc Feist Builduig, New-Sork. International Cophyrigt Secured and Reserved 
London — Hermann Darevski, Music Pub. Co. 

FÖLDES MARGIT CREME 
szappan, púder LEGJOBB a világon! i w r î â ï S ! 
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Furcsa vendég 
jött, uj költő, ismeretlen, akit a régi magyar 
klasszikus szavával kéne bevezetni : „Félre 
az útból, gyömbért viszek." Várad küldte, 
ahonnan a fiatal Ady kiszárnyalt, ahonnan 
Babits és Juhász nevét lobogtatta ki a Hol-
nap, most Nadányi Zoltánnak hivják az uj 
bihari követet s a Poetai Diéta elé terjesz-
tett megbízólevelén ez a két szó áll : Furcsa 
vendég- Bizony furcsa vendég ebben a hall-
gatag időben. Ifjú magyar, gentry-fajta ko-
moly és kész költő, művész, nem politikus, 
jó verset ir, szerény, csendes, ildomos kis 
honpolgár és olyan lázitóan tehetséges, hogy 
kiabálni kéne a nevét. Nagyszerű, hogy ez 
mind megférhett együtt, egy emberben, ma, 
1921-ben, a magyar map-
pán, Hogy lett, honnan 
jött, kicsoda : mindegy. 
„Észak-fok, titok, idegen-
ség." Pihent erő, de már 
minden próbát fölényessen 
álló. Nem Babits, nem 
J-ihász, nem Szép Ernő, 
nem Kosztolányi. Egé-
szen egyéni, minden ha-
tártól emancipált. Az is-
kolája rimben, formában, 
előadásban tökéletes- És 
te[i muzsika. Öröm ez az 
ember, avval a kilencven 
verssel a tarsolyában, amit 
magával hozott. Erre 
a kilencven versre kell 
lecsapni, amikor kultur-szupremációról be-
szélnek. így jön máról-holnaprafegy uj ma-
gyar költő. Csinálják utána a szomszédban. 
Különös meglepetést is hoz: gúnyt, humort, 
szatírát a lírában. Irredentát, amire ezt a cí-
met i r ja : Piros fehér-zöld. — de egyetlen frá-
zis, egy jottányi vezércikk, egy villanásnyi 
piros-fehér-zöldeskedés sincs benne. Ember, 
nem pártlény. És az irredentája olyan, mint 
a munkásé, aki átvonuló csapatok után legyűrt 
kalappal áll a kifosztott gyár udvarán. Minden 
sora plasztikus, elmondásra érdemes, emberi 
sírás, művészi zene, ingadozó indulat. Des-
truktiv.«—• hogy a korral lépést tartsunk, — 
de befelé: magét emészti föl. maga tüzében 
ég. Poétái ötletei fognak. Ilyeneket tud le-
'rni : .Egyszer a kocsiúton menve, féltem. 

hogy autó jön, s elgázol egy szonettet." — 
„Legapróbb kapcsod pattanása leghangosabb 
zaj életemben." — „Dobbanni kéne, egy na-
gyot kiátni kéne : Hé, testvér I ki a túlolda-
lon jársz fejjel lefelé, jóreggelt I nálunk este 
van I megyünk hazafeléi" — „És életünkbe 
kerül az, hogy élünk". — Egy kisbabáról : 
„Te sokkal szebb vagy, mint a nénéd, mikor 
mezitlen." — ,,Ugy néznék szemedbe, mint 
fegyencek az ég kékjére." — A vikszoló kis 
cselédre: „Porfelleg az ő táncosa, a szürke 
vőlegény." A tuliusi kastély-udvarról: „Égre 
gőzlő tömött bokrok köpködi kigyódühét 
az öntözőcső." S ha tetszik: még száz 
ilyen kis szimbóla, ötlet, finomság, vésett kö-

vecskék a vers művészi 
kazettájában. 

Tegnap indult el, ma 
megérkezett. 

Futok előtte s rázom 
a csengőt, mint az ör-
vendő herold. 

A könyv Dick Manónál 
jelent meg, tetszetős ki-
állításban. 

Emőd Tamás 

3000 Korona 
dijat tűzött ki a Színházi 
Élet a kabarédal-pályázat 
győztesének. 2000 korona 
a zeneszerzőé. 1000 koro-
nát krp a szövegíró. Már 
eddig is igen sok pályá-

zat érkezett be, s nem csak névtelen és 
ismeretlen zeneszerzők pályáznak, de kap-
tunk kottát már arrivált muzsikusoktól is. 
A zsűri: Szirmai Albert, Nádor Mihály és 
Vincze Zsigmond, a legnagyobb lelkiisme-
reteséggel néznek át minden egyes kottát, s 
olvasnak el minden beérkezett szöveget• A 
pályázat határideje • 

Julius 1. 
Eddig fogad el ç zsűri névvel, vagy jeli-

gével ellátott pályázatokat Csakis olyan 
dallal tessék pályázni, mely — legyen bár 
komoly hangú, szatirikus, aktuális, lirai — 
nívójánál, decens tónusánál fogva alkalmas 
arra, hogy valamelyik pesti kabaré első-
rangú művésze előadhassa. Szöveg nélküli 
zeneművek, vagy szövegek zene nélkül 
nem, pályázhatnak. A Színházi Élet közölni 
fogja a pályanyertes és dicséretben része-
sült kottákat, utóbbiakat természetesen meg-
felelő honorárium ellenében• 

NADÁNYI ZOLTÁN 
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V á l a s z 
egy vezércikkre 

Igen tisztelt Karinthy ur I Üdvözlöm önt , 
mester, gyönyörű és igaz Íráséért, amelyet e 
lap hasábjain „Irodalom és konjunktura" 
cim alatt, egy másik kezdő drámaíróhoz inté-
zett. 

A megcsúfolt, a keresztre feszitett szent 
Akarat megkövesedett könnyeivel volt ki-
rakva az a korbács, amellyel a .fiatalember" 
hátán végigsuhintott, aki pirulás nélkül ejti 

ki ezt a hazug szavat: konjunktura, aki meg-
retten az üres padsorok láttán és aki kétségbe-
esve gondol a jövőre, amikor szellemi termé-
keit nem válthatja fel csengő aranyakra. 

Hosszas küzdelmem után bizakodó remény-
nyel nézek a jövőbe. Jövök nemsokára, mes-
ter és bizom benne, hogy „Veszedelmes já-
ték" cimü szinjáiékom megtölti az üres pad-
sorokat. 

Mester, meghívom Önt a premierre I 
Surányi Ernő 

a „Veszedelmes játék" szerzője 

A Műcsarnok tavaszi kiállítói: 1. Szász István, 2. Pörge Gergely, 3. Vass Viktor, 4. Pálcsó Dezső. 5. Konpka Ferenc, 
6. Szatmáry Rajmod, 7. Horti Ede, 8. Varga Nándor, 9. Kölber Dezső, 10. Vlodár Ilona, 11. Istók János, 12.Toroczkay 

Wigand Ede, 13. Kaciány Aladár, 14. Béli-Vörös Ernő, 15. Szabó Béla Leó, 16. Szivessy Tibor. 
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LÁZÁR ÖDÖNNÉ 
Bednár János festette remekbe Lázár Ödön-
nek, a Király Színház igazgatójának feleségét. 
A portré a Műcsarnok tavaszi tárlatán a 
„Társulati nagy dij" kitűntető elösmerését 

nyerte meg. 

— Még a mult héten. Kedves, hogy 
Mészáros Giza a mult szezonban 
Pesten tartott állandó lakást és Bécs-
ben lakott a Grand Hotelben. Aztán 
amikor megunta a Grand Hotelt, 
vett Bécsben egy lakást és haza jött 
Budapestre — a Hungáriába. Szó-
val ismét szállodában lakik. Viszont 
Bécsbe nem engedik többé vissza a 
direktorok. 

— Gombaszögi kiérkezett már Pá-
risba ? 

— Igen, de az utja nem ment egé-
szen simán. A vonaton vette észre, 
hogy útlevelét itthon hagyta Pesten. 
Bécsben ki kellett szállnia és futárt 
küldeni haza az. útlevélért. 

— Irt-e már Ötvös Adorján Ame-
rikából ? 

— Még pedig nagyon kedves his-
tóriát irt. Ötvösnek Magyarországon 
igen nagy sikere volt a „Tyű, de 
kutya jó kedvem van" című dallal. 
Hát ahogy kiért New-Yorkba, tyű, de 

n+o 

INTIM PISTA, hol van jelenleg 
Korda Sándor ? 

— Ebben a pillanatban Afrikában 
van, még pedig egyedül. Felesége, a 
szép Farkas Toncsi nincs vele. Azért 
nem vitte Korda magával, mert Ton-
csinak nem szabad most fekete em-
bert látni. 

— Láttuk Mészáros Gizát a du-
naparti korzón, mikor érkezeit? 

Békássy Jessy 
Scála Színház: „A tündérek cselédje" 

(Angelo fotografia) 
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DR. TATAY ZOLTÁN 
debreceni városi tanácsnok, akinek „Fekete 
pillangó" cimü operettjét, megérdemelt, nagy 
sikerrel mutatta be a debreceni Csokonay-
Szinház. A franciásan finom muzsikáju ope-
rett szövegkönyvét Oláh Gábor irta. Való-
színű, hogy a „Fekete pillangó"-t befogja 
mutatni Sebestyén Géza budai színtársulata is. 

kutya jó kedve lett azonnal, mert 
megállapította, hogy ez a dala, mint 
betét szerepel a „Bucsukeringő" new-
yorki előadásán. Igen tekintélyes 
számú dollárokat vasalt be érte az 
amerikai direktorokon. 

— Fedák SárOPesten*van még ? 
— Nem, már elutazott Karlsbadba> 

de előbb aláirta a Vígszínházhoz 
szóló szerződést. Szeptember 10-én 
fogja a Vígszínházban játszani a 
„Falu rossza" Finum Rózsiját. Ezek 
után pedig kezüket csókolom. 

— Ezen a héten hova szalad? 
— Az amerikai misszióhoz egy 

kicsit intrikálni, hogy ne adjanak 
Király Ernőnek útlevelet, aki ki akar 
Amerikába menni turnézni. Szeret-
ném, ha őszre inkább itthon ma-
radna. 

Barna Sári 
Scála Szinház : „A tündérek cselédje" 

(Angelo fotografia) 

A panamai vámőrök — a Scálában .Szakmáry rajza) 

Előfizetési feltiivás 
H Színházi Élet julius elsejével uj elő-

fizetést nyit. Mindazok, akik julius else-
' jétől negyed, évre előfizetnek, megkapják 

a Szinbázi Életnek január elsejétől meg. 
jelent számait 

ingyen. 
Mindössze portóra kell küldeni 20 ko. 

ronat. Negyedevi előfizetés Budapesten 
és a vidéken 115 korona. 
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Tapasztalatom sze-
rint csak színpadi is-
meretség nem lehet 
szerelem. Egyszer a 
jegyszedő hírül hozta, 
hogy egy kis hölgy 
fülig szerelmes belém, 
alig vártam, hogy meg-
ismerkedjek vele ; két-
szer találkoztunk és 
azóta nem láttam. Pe-
dig a színpadról sze- Sárai Lajos 
relmes lett belém. — 
Szerelem ez ? Ez nem szerelem 

Sárai Lajos 

Nem tagadom, sze-
relmes voltam egy szí" 
nészbe, de rájöttem, 
hogy ez nem volt igazi 
szerelem I Fontos ké-
rem, hogy az ember 
ne a színészt lás-a az 
ideálban, hanem az 
embert. S mit ér. ha 
mi szereljük a színészt, 
s az bennünket nem. 
Különben kérem, az a 
legnagyobb hiba, hogy 

ideálizmussal nagyon kevés színész tud 
szeretni. 

B. Várady Jancsika 
füttymüvésznö 

B. Várady Jancsika 

Ha, talán csak egy évvel is ezelőtt, amig 
nem láttam meg a színpadon P. E. mű-
vésznőt, kérdezték volna tőlem, lehet-e va-
lakibe beleszeretnünk, 
akit személyesen nem 
ismerünk, gondolkodás 
nélkül azt feleltem vol-
na — nem lehet. De 
amióta egyszer meg-
láttam a művésznőt és 
hallottam a hangját, 
azt mondom: igenis, 
lehet valakit szeretni 
anélkül, hogy csak 
egyszer is beszéltünk Vöiös Lajos 
volna vele. Én most 
csak akkor vagyok boldog, ha ülök a szín-
házban és Iálom őt I Istenem, mi lesz : ha 
megkezdődik a nyári szünet ?... 

Vörös Lajos 

Hallottunk már hétköznapi emberek iránt 
csupán látásból keletkezett komoly szere-
lemről is. A színész annyival inkább ébreszt-
het maga iránt szerelmet, mivel — a szín-
pad távlatából bár — £ «• 
alkalma van az elő-
m o s külsőn kívül más, I «S* — . . 
értékesebb tulajdonai-
val is hódítani, de 
főleg mert alakításai-
ban mindig magából 
is adván valamit, sze-
repein keresztül magát 
lelkileg is megismer-
teti az érte lelkesülő-
vel. Az a körülmény, 
hogy az imádó az imá-
dottat nem ismeri személyesen, a szerelem 
komolyságét nem zárja ki, legfeljebb az ér-
zelmet teszi annyival is tartósabbá. 

Püspöky Ivor 
(Debrecen) 

Püspöky Ivor 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur I 
Engedje meg, hogy legújabb pályázatukon 

egy verssel vegyek részt. A vers nem valami 
jó, de annál őszintébb. íme a vers: 

^ ^ S S k . Lehet-e szerelmes 
^ ^ ^ ^ H E ^ H E s S É k Már kiki kibe? 

E í Attól függ minden: ki-
Hggf l s . B h nek milyen a szive ? 

H R r E g y i k ember szeme 
HffîBgâ^ i gyorsan, rebbenőn 

I I P ^ Átviharzik minden szi-
B p f * ' nészen, színésznőn. 

W ^ ù w_' " Van férfi aztán, ki 
Tk'-' csak egyet csodál, 

^ g g r De ha reménytelen, 
„Node majd..." hót i n k á b b odébbá l l . 

A nők szerelme sokkal komolyabb, 
S annál kitartóbb, minél korosabb, 
Csak színpadon láttam, öt évvel ezelőtt, 
S így fogom szeretni holtig - Kertész Dezsőt I 

•Node majd a másvilágon« 

Egészen biztos, hogy lehet 
lyan, nagyon, „halálo-
san" szerelmés egy 
színésznőbe, akit csak 
a színpad távlatából 
ismer. Bizonyítékkal is 
szolgálhatok — a saját 
érzésemet Mit tagad-
jam ? Én már régóta 
szerelmes vagyok egy 
színésznőbe, pedig re-
mélni sem merem, 
hogy valaha beszélhes-
sek vele. 

valaki komo-

Bárkányi József 

Bárkányi József 
(Szeged) 



33 SZÍNHÁZI ÉLET 

Lehet-e valaki sze-
relmes színészbe, szí-
nésznőbe ? Talán Pes-
ten lehet. De vidéken 
nem ! Itt kérem, jon 
egy társulat s mire az 
ember szerelmes lenne 
a primadonnába, a 
társulat mér tovább 
megy. Szerencse, hogy 
aztán jön — egy ma-
sík társulat. 

Kiss Endre 
(Székesfehérvár) 

Kiss Endre 

Szadayné Antoinette 

Hogy lehet-e valaki 
színészbe szerelmes ? 
Lehet. Sőt talán ez az 
érzés több, mint sze-
relem : rajongás I Sőt 
még ennél is több : 
megalázkodás. Mert 
ugy-e, megalázkodás 
az. hogy meg kell elé-
gednünk azzal, hogy a 
színpadon lássuk csak 
azt, akit szeretünk. 
Szadayné Antoinette 

Örülök, hogy a .Színházi Élet" felvetette 
ezt a kérdést, mert én 
régóta foglalkoztam 
már ezzel a gondolat-
tal. Ugy gondolom, 
nem lehetséges ilyen 
szerelem. A színésznő, 
aki a színpadon csak 
a szerep szerinti fizio-
gnomiát végzi, nem le-
het flexibilis oly érzé-
sekkel szemben, me-
lyeket az erkély, a pá-
holy, vagy a körszék 
icsurai iránta viseltetnek 

dr. Radó 

Dr. Radó 

Kovács Tibike 

Hogy szerelmes le-
het-e valaki színész-
nőbe, akit csak a szín-
padon látott? De meny-
nyire lehet I Én három 
éves létemre olyan sze-
relmes vagyok Lábass 
Juciba, hogy jobban 
szeretem még a — cu-
kornál is. Tessék csak 
megkérdezni anyukét, 
ő majd elmeséli az 
egész szerelmet. 

Kovács Tibike 

Kedves Színházi Élet 1 A színész a szín-
padon csak játszik, az nem ő maga. csak 
egy jó vagy rossz szerep, egy harmadik sze-
mély, a szerző instruálása alapján megal-

kotott uj ember, aki nem egyezik a színész 
valódi énjével : egy szerepbe vagyunk sze-
relmesek Ez pedig, 
non sens ! Az igazi 
szerelem a lélekhez 
szól, az igazi énhez, 
a tulajdonképeni em-
berhez, aki csak egy 
szerepet játszhat — 
saját magát. És ha a 
rajongó bakfis bekuk-
kantana az öltözőbe 
és látná, hogy az imá-
dott férfi káromkodva 
huzza fel a szerephez 
szükséges — és fájdalom — szük lakkcsiz-
mát és akkor is azt mondaná : én így is 
szeretem — akkor baj lenne I De ezt egy 
bakfis sem mondaná. 

Nagvistvándi Marica 

Nagyistvándi Marica 

A szerelem az élet színjátéka. Arra a kér-
désre tehát, hogy keletkezhet-e szereleme szín-

padon, azt kell vála-
szolnom : csakis ott 
keletkezhet. Arra a 
kérdésre azonban,hogy 
az igazi színpad mese-
világából fakadhat-e 
valódi, igazi szerelem, 

S s i é j j f l ^ "IBI ' már nem mernék iiyen 
^ B K v * * I határozott választ adni. 

' ' Hogy plátói szerelem 
keletkezhet, az biztos, 

Lindenfeld István de, hogy plutói, izzó 
szerelem szülessen, ez 

már kevésbbé valószínű. 
Lindenfeld István 

Válaszom a kérae-
sükre ennyi: Nem le-
het, mert a színészt 
sohasem vesszük ko-
molyan. És ép ezért 
csak addig vagyunk 
szerelmesek belé, job-
ban mondva csak ad 
dig állunk a hatása 
alatt, míg nála szeb-
bet és tehetségesebbet 
nem látunk. Szerintem 
ez nem szerelem. 

Jassik Marinka 
Jassik Marinka 

Egy szerző feljegyzéseiből 
Színész, rendező, ügyelő, sugó, 
világosító és kellékes 
mind nagyon fontos egy darabnál, 
Csupán a szerző mellékes. 

(SZENES EMBER) 

l 
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Levizsgázlak 
a növendékek 

A növendék Terike 

A színházak kapu-
f zárásával egyidejűleg 
bezárják kapuikat a 
szinésziskolák is. A 
növendékek kézhez 
kapják a diplomájukat, 
és elszóródnak az or-

szág minden színpadára. Ezen a héten vol-
tak az utolsó vizsgaelőadások, amelyeknek 
eredményeiről itt számolunk be. 

Az Országos Színész Egyesület színész-
iskolájának növendékei a Vígszínház szín-
padán vizsgáztak a ,,Médi"-ben. Bárdi Ödön 
tanítványai játszottak meglepő jó eredmény-
nyel. Külünösen Trilla Ilona, Simonyi Emil, 
Czobor Imre, Kőszegi Antal, Kecskés József, 
Eperi István, Szabó Sári, Münnich Ilonka, 
Dikó Anna, Halmi Imre és Brison Ibolya 
tűntek ki. De a többien is meg-
állták a helyüket. 

Rákosi Szidi szinésziskolájának 
növendékei szombaton és vasár-
napon vizsgáztak. Szombaton a 
„Teriké "-ben arattak nagy sikert 
Jármay Karola. Hódossy Böske, 
Papp Miska, Thomka Lehel és 
Benkó Valentin. Vasárnap a „Ka-
méliás hölgy"-et játszották. Az 
együtesből Tímár Margit, Thuróczy Dezső. 
Makra Imre, Hujber György, Zágon István, 
Hódossy Böske, Huszka Aranka és Kőrössy 
Böske tűntek ki-

Rákosi Szidi filmiskolájának növendékei 
szintén két napon át vizsgáztak. A vizsgázók 
közül dicséretet érdemelnek Chilkó Jolánda, 
Osztrogonácz Anna, Zlatovszky Annie, Varga 
F.., Papp Mary, Katho Boris, Gáspár G., Stiby 
R., Thuróczy V., Sass László, Lopár Juci, 
Végh Kálmán, Nazimecky M„ Varga A., Bu-

sák M., M. de Mistrál 
és Rodrigó A, 

Hollósné de Grobois 
Nándin művészképző 

^ ^ ^ iskolájának növende-
§ / kei a Zeneakadémia 

â Ê j ^ ^ W j^Hfe fc kistermében vizsgáztak 
vasárnap este. A sze-
replők közül Bérczy 

A növendék Duval Armand Renée, Fekete Melinda, zus toiletteért. 

A növendék Gumpenberg 

a tanítás, kezdődik a 

A növendék Médi 

Tamás Lajos, Sárváryjj 
Gyuszi, Kiss József, 
Ródóssy Pál, Szepesi 
Zsóka, Sugár László, 
Gabányi Böske és Ju-
hász Mária tűntek ki. 

Ezzel véget ért a 
szinésziskolákban 
vakáció. Illetve kezdődik a harc, a küzdelem, 
álmodozás, ábrándozás, jó szerződésért, nagy-
szerű szerepért. 

Kosáry Emmy a ruháiról 
A .Kis grizett" sikerének nem legutolsó 

tényezői azok a pompás ruhák, amelyeket 
Kosáry Emmi visel a dàrabban. A toilettek-
nek olyan nagy sikerük van, hogy minden 
este nyíltszíni tapsot kapnak. Népszerüségü-

get bizonyítja az is, hogy a „Szín-
házi Élet" özönével kapja a le-
veleket, amelyek mind az első 
felvonásbeli grizett-ruha és a 
második felvonásbeli belépő iránt 
érdeklődnek. A Szerkesztői üze-
netek helyett, magát Kosáry Emmit 
kértük meg, hogy válaszoljon az 
érdeklődőknek és nyilatkozzon a 
két toilettről. így nyilatkozott : 

A nagyszerű Angelo tervezte őket. Az 
első, a .kis grizett" kosztüm valódi creppe de 
chiné-ből készült, valódi kézi festésű, szine 
lilából sárgába játszik. A díszítése is valóban 
újszerű, sötét carmin szivek és pompon dí-
szek vannak rajta. A dereka strass pántok-
ból áll, melyeket középen egy kis sziv fog 
össze. A nyak eredeti Angelo-rüss, a fejdísz 
valódi „Colombine" fejdísz, csodálatos lila és 
carmin színekben játszó. 

— A második ruha egy'nagy köpeny estélyj 
kreáció, arany gyön-
gyökből van összeállít-
va páncélszerü meg-
oldással A nyak cobor 
szőrméből áll, a fejdísz 
vakítóan ragyogó arany 
küllőkből. Szóval An-
gelot illeti az elösmerés 
a két valóban grandió-

A növendék Kaméliás hölgy 

I 
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Kapuzárás után 
Kapuzárás után becsöngettünk a Nemzeti 

Színházhoz és az Unió színházaiba, ahol a 
szinészek épen nyári utipodgyászaikat csoma-
golták. Vidáman és boldogan indulnak a 
nyári szünet elé, ugy örülnek, mint a diák 
a nagy vakációnak. Elszélednek, hogy friss 
levegővel szívják tele tüdejüket, amely 
alaposan megtelt téli porral a színpadon-
Adjon Isten nekik kellemes jó nyarat, hogy 
friss egészséggel jöjjenek haza a színházak 
szeptember hajnali kapunyitására. 

Ne hogy valahogyan két hónapra eltéved-
jenek a szemünk elől, ide irjuk, ki hol tölti 
a nyarat ? 

A Nemzeti Színház tagjai: 
Abonyi Géza : Még nem tudom, mit csi-

náljak. Lehet, hogy a Nyírségbe megyek, 
lehet, hogy Erdélybe, de valószínű, hogy 
itthon maradok. 

Bartos Gyula : Filmezni fogok és talán le-
utazom a Balaton mellé. 

Acze'í Ilona : Leányfalun villánk van, oda-
megyünk nyaralni. 

Rózsahegyi Kálmán : Éljen a Leányfalu— 
Budapesti hajóvonal. A hajón nyaralok. 
Meglátják, milyen szép barnára fogok le-
sülni. 

Horváth Jenő : Nem megyek messzire, a 
lóversenyterekre csupán. 

Márkus Emília: Már régóta nyaralok 
Hidegkuti-uti villámban. Nem is megyek más-
hová. 

Bayor Gizi : Még nem tudom. 
Pethes Imre : A Nemzeti Színház kiskapu-

jában a padon fogok nyaralni. De lehet, 
hogy elutazom a — Budai Színkörbe. 

A Belvárosi é s Andrássy-uti színház 
tagjai : 

Szabados Piroska : Tirolba szeretnék menni, 
de lehet, hogy csak egy magyar faluba me-
gyek. Még nem tudom. Pihenni szeretnék. 
Rémfér. 

Bánóczy Dezső: Turnét csinálok--a nyá-
ron. Ez lesz a nyaralás. Állomásaim : Sze-
ged, Debrecen, Nyíregyháza és talán Bécs. 

Bérczy Ernő : Olaszországba megyek. Nem 
nyaralni, hanem filmezni. Somlay Arthur 
révén szerződtettek egy génuai gyárhoz. De 
remélem, hogy pihenésre is jut majd az 
időmből. 

Szegheő Endre : Rendes nyaralóhelyemre 
Balatonalmádira megyek. Az apósomnak 
van lent háza, szöllője. Remélem kellemes 
nyaram lesz. 

Petheő Attila : Csehszlovákiába megyek, 
ott fogok nyaralni. 

Titkos Ilona : Egy ideig Budán fogok lakni, 
később Berlinen ét a Lidóra megyek. 

Simonyi Mária: Még nincs végleges pro-
grammons Több mint valószínű, hogy elő-
ször Siófokra, onnan az olasz tengerpartra 
és végül a Tátrába megyek. 

Matány Antal : Szegedre fogok menni ven-
dégszerepelni, aztán Pécelre megyek. Nyáron 
át teljesen magánember akarok lenni. 

Gellért Lajos : Mozizni fogok nyáron. 
Ürrnössy Anikó: Én isi 
Boross Géza : Megyek, vagy nem megyek, 

megyek, vagy nem megyek ? Azt hiszem, 
nem megyek. 

Kökény Ilona : Egy nagyon kedves kis 
tiroli faluba megyek. Ott is maradok egész 
nyáron. 

A Magyar Szinház tagjai: 
Báthory Gizella : Karlsbadba vagy Vih-

nyébe, esetleg Siófokra megyek. 
Z. Molnár László : Lehet, hogy egész nyá-

ron filmezni fogok. Ha azonban lesz egy 
kis szabad időm, akkor Erdélybe megyek. 

Tarnay Ernő : Kislányunkat, Évikét meg-
hívták keresztszülői, Beöthyék Lontóra. Éviké 
azonban nem mehet garde nélkül, hát mi 
is vele megyünk. Előbb azonban pár hétre 
Balatonlellére utazunk. 

Szilágyi Rózsi : Először a keleti tenger 
mellé megyek Rügen szigetére, Binzbe, on-
nan valószínűleg átrándulok Kopenhágába. 

Darvas Lili: Még nem tudom, hová me-
gyek. 

Uray Tivadar : A nyáron emberkerülő le-
szek. Birtokra utazom, egész nap tejet fogok 
inni, lovagolni és evezni fogok. írja meg, 
hogy szakállt növesztek. Ugy jövök majd 
haza. 

Törzs Jenő : Nyaralómban, a Colosszeumba 
mindenkit szívesen látok vendégül. 

T. Forray Róza : Előbb Colosszeum, az-
tán a gyerekekkel Siófok. 

DMÄ'a 1 PA RFÖM OK 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottya-u. 12 
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422 „kérem" 
A Szerencsetánc előadásán történt, a Vá-

rosi Színházban, Sarkadi éppen kioktatta 
Magyar Erzsit arra a kétségtelen igazságra, 
hogy „a csók, a csók nem szégyen." A kö-
zönség jókedve, zajos tapsa azt bizonyította, 
hogy egy véleményen van vele. De nemcsak 
a nézőtéren gyönyörködtek Sarkadiban. Fe" 
renczy Frigyes a színfalak mögül figyelte a 
mulatságos „Plantzer" mókáit és nevetve 
odaszólt Török főügyelőhöz. 

— Ma legalább hetven „kéremet" mond 
Sarkadi I 

— Lesz abból több is, — mosolygott Tö-
rök. 

Sarkadi ugyanis számtalan „kérem"-et sző 
a beszédébe. Ez valami kedves, bizalmas, 
sőt tolakodó jelleget ad szerepének. A „ké-
rem" szóba sok változatosságot visz egyéb-
ként Sarkadi. Egyszer „kéhem"-et mond, 
másszor „gérem"-et. A minőség azonban lé-
nyegtelen a mennyiséghez képest. Egyesek 
szerint volt előadás, amelyen százhúsz „ké-
rem" hangzott el Sarkadi ajkáról. 

A dolog külömben erősen izgatta a Vá-
rosi Szinház tagjait és az emiitett beszélge-
tés után Ferenczy és Tőrök elhatározták, 
hogy tudományos pontossággal állapítják 
meg az előadás alatt elhangzó „kérem"*ek 
számát. 

A megfigyelés nehéz munkáját két kitűnő 
hallású muzsikus vállalta magára Hirsch és 
Steiner hegedűsök. A legközelebbi estén 
félméteres kutyanyelvvel fölfegyverkezve je-
lentek meg a zenekarban. Marthon Géza 
bámulva nézte szokatlan tevékenységüket. 
A közönség is figyelmessé lett a dologra. 

persze csak az első sorokban ülők. Az álta-
lános vidámság csak növekedett. Sarkadi 
ugy látszik, nem vett észre semmit, ámbár 
gyanúsan hunyorgatott. Az eredmény meg-
döbbentő volt. A zenészek ellenőrző bizott-
ságot alakítottak, a „kérem"-eket jelző vo-
násokat há rmas csoportokba foglalták és 
gondosan megszámlálták őket. És kiderült, 
hogy a legmerészebb fantázia sem ért föl a 
valósággal. Sarkadi 3 felvonásos, szobahő-
mérséklet és normális légnyomás mellett 
422, azaz négyszázhuszonkéf kéremet mon-
dott a publikum nagy mulatságára. Ebből 
220 volt „gérem", 88 „kéhem" és száztizen-
négy szorosabb értelemben vett „kérem". 
Összesen négyszázhuszonkettő. Egy csinos 
ódához is elegendő szómennyiség. 

Ferenczy, az ellenőrző bizottság és a hoz-
zájuk csatlakozó lelkes színészek és muzsi-
kusok előadás után küldöttség formájában 
felvonultak Sarkadi öltözőjébe, aki izgatottan 
tudakolta, mit kivannak tőle ? Ferenczy 
hosszabb beszédet mondott. Ennek folyamán 
kifejtette, hogy Sarkadi immár belépelt min-
den idők és mesterségek nagy rekorderei 
sorába. Nincs a világon olyan művész, aki 
több kéremmel tudná a szerepét fűszerezni. 
Megérdemelné, hogy a mellét a kérem-érem 
ékesítse. Ezután a jelenvoltak tüzes éljen-
zése között a két zenész átnyújtotta a hite-
les kimutatást a 422 kéremről. Sarkadi el-
hűlve csóválta a fejét, áldott humora azon-
ban nem hagyta cserben. Tréfás méltatlan-
kodassai jegyezte meg : 

— Ugyan kérem, hiszen, kérem, én a leg-
ritkább esetben, kérem, mondom qzt, kérem, 
hogy kérem. De, kérem, hogy is lehet kérem, 
ilyet állítani kérein. 

A tündérek cselédje toilette titkai: 
HONTHY HANNA 

VIOLA MARÓIT 

BARNA SÁRI 

BEKÁSSY JBSSY 

OALETTA FERENC 

FALUS IMRE 

Ruháját, kalapját és fejdiszét az Unió műhelyében Pilátné készítette 
Cipőjét a SZlLVÁSSY cipőszalon (Vasvári Pál-utca 1.) szállította 
Harisnyája HORTI ERZSÉBET üzletéből (Király-utca 69.) való. 
Ruháját az Unió műhelyében Pilátné készítette 
Kalapját BRÜLL IRMA kalapszalonja (Párisi-utca 1.) szállította 
Cipőjét EPSTEIN MOR (Andrássy-ut 40.) készítette 
Harisnyája HORTI ERZSÉBET üzletéből (Király-utca 69.) való. 
Ruháját az Unió műhelyében Pilátné készítette 
Cipőjét BENCZE cipőszalon (Bécsi-utca 5.) szállította 
Harisnyája HORTI ERZSEBET üzIetéTOl (Király-utca 69.) való. 
Ruháját az Unió műhelyében Pilátné készítette 
Cipőjét EPSTEIN MOR (Andrássy-ut 40.) szállította 
Harisnyája HORTI ERZSEBET üzletéből (Király-utca 69.) való. 
Ruháját WEINER ÉS OKÜNBAUM cég (Deák-tér 1.) készítette 
Cipőjét SZILVASSY cipőszalon (Vasvári Pál-utca 1.) szállította 
Kalapja, nyakkendője RECHNITZ-től valók. 
Ruháját SZŰCS PÁL szabócég (Szövetség-utca 24.) készítette 
Cipőjét WEISZFELD cipőszalonja szállította 
Kalapja, nyakkendője RECHNITZ-től való. 



SZÍNHÁZI ÉLET 
V 

35 

Tó-mozi 
Budapest világvárosi szórükozóhelyei 

megszaporodtak eggyel. Egy volt vezérkari 
törzstiszt zseniális tervei szerint, gyönyörű 
szép és méreteiben impozáns mozi épült a 
Budapesti Korcsolyázó Egyesület városli-
gegti taván, illetve a Korcsolyázó Egylet 
pavillonjában. 

Frissen festett székek állnak glédában a 
pavillon terraszán, melynek karfájára dus 
virágdíszt futtattak és száz és száz vil-
lanykörtét rejtettek el a virágok között. Nap-
pal a tavon csoinakázók nem Is vesziV 
észre, hogy itt egy uj mozi épült. Ä vász-
nat nappal ugyanis nem is látni. Este 
•kerül ki a tóra a .Németországból im-
portált gyöngyvászon. Egy vascsolnakpn van 
megerősítve a vászon. Előadás kezdete 
«előtt a tó közepére viszik a csolnakot, 
aztán a parton működésbe hozható szer-
kezet segítségével a viz alá sülyesztik. 

A Tó-mozi nemcsak speciális fekvésénél 
fogva, de modern berendezése és felszerelés 
révén is egyik legelső fővárosi mozgófény-
képszinházunkká avanzsált egyszerre. Äz uj 
(mozi igazgatósága rengeteg áldozattal egy 
teljesen uj rendszerű, csukott, tüíz .és rezgés-
mentes Ernemann-Krupp modéllü vetítő-
gépet szerzett be Németországból. Ezzel a 
vetítőgéppel sokban emelik az előadások 
Értékét. 

Műsor tekintetében is elsőrendűt, sőt uj-
fczerüt és művészit ád a Tó-mozi. Bizonyítja 
ezt már a megnyitó műsor, fnelynek slágere 
a Hősök visszatérése cimü sláger, az amie-
rikai filmgyártás egyik leggrandiózusabb 
alkotása. Igen tekintélyles szómból álló szim-
fonikus zenekar kiséri az előadást. 

Külön szenzációja a Tó-mozgónak a Tó-
terrasz, amely a leggyönyörűbb helyen, a 
a városligeti tó minden szépségével aláfes-
tett Korcsolyázó-pavillon terraszán van cz 
ás, közvetlen szomszédságában a mozinak. 
Kevés világváros dicsekádhet ennél fino-
mabb, előkelőbb hellyel. Fantasztikus álló-
prnyők alatt vannak az asztalok, melyek 
körül a vendégek a legjobb francia kony-

hát kapják. Száz és száz apró villanykörte 
ad pazar és érdekes világítást a Tó-ter-
rasznak. Már a kora délutáni órákban meg-
kezdi a szimfonikus zenekar a játékát itt, 
S a publikum elragadtatással veszi ke-
gyeibe ezt az uj szórakozóhelyét Buda-
pestnek. 

«Akit fel vei a pénz« 
Junius 30-tól julius háromig ismét szen-

zációkban gazdag és változatos műsort ad. 
'a Kertmozgó. «Ä szőke Iza» cimen irta film-
re Augier «A szerelem nevében» cimü ná-
lunk is ismert regényét. Érdekesen pereg-
nek le a film változatos cselekményei öt 
felvonáson keresztül. Egy jó útra tért ko-
kottot játszik Lya Mara, a kedvelt né-
met filmmüvésznő.. Äz arisztokrata világ 
egy kiváló tagja szerelmes bélé. fl szerelem-
ből házasság lesz és jtt kezdődik a szép 
szőke Iza tragédiája. Ä bűnös mult és 
régi környezete jelentkezik és zavarja mind-
untalan, békés u j otthonában. 

Prince-e. 1 a főszerepben egu mulatságos 
két felvonásos vígjáték, a »Japán boudoir« 
és a Lapterjesztőit és az F. 'T. C. közötti 
izgalmas boxmérkőzésről készült felvétel 
tegészitik ki a tartalmas műsort. 

Hétfőtől, julius 4-től 11-ig kerül bemu-
tatásra az uj műsor keretében '»Akit felvet 
a pénz,) Hz amerikai milliárdosok kaszt-
jának belső életébe visz bennünket a film 
cselekménye. Mac Bowden, a különc mil-
liárdos rendkívül érdekes és izgalmas éle-
tének egy epizódját látjuk megelevenedni 
a vásznon. Bowden, nem tudja mit csi-
náljon sok pénzével. Miután már fenékig 
élvezte az élet örömeit, céltalannak látja 
életét és elhatározza, hogy öngyilkos lesz. 
Äz öngyilkosság időpontját a hónap utolsó 
napjára teszi. Ekkor egy csodálatos ka-
landja támad és öngyilkosságát el-
halasztja, míg kalandja befejeződést nyer. 

Ä Ludovica Akadémia juniuS 24-iki im-
pozáns ünnepélyéről készült három felvo-
násos Pathé-Corvin riport egészíti ki a 
Kertmozgó seznzációsnak Ígérkező műsorát. 

JVWsC^if-
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A KIS ŐRIZETT 
Operette 3 felvonásban 

Szövegét írták: JACOBSOHN—BODANSZKY. Zenéjét szerzette: STOLZ RÓBERT. Fordította: BRÓDY MIKSA 
Bemutatták a Vígszínházban 1921 junius 11-én a következő szereposztásban: 

Dénes György 
Kálmán 

Colette grófnő Kosáry Emmy Japonet, festő , 
Villacroix FOlöp, márki Hajdú József 
Dupareil Octav, tengerésztiszt . , . Király Ernő 
Pikador Ujváry Lajos 
Bunkó Gyuri, cigányprímás . . . . Tanay Frigyes 
Marcsa, táncosnő ' Vigh Manci 

Színhely: Páris 

George I tengerésztisztek Veszely Kálmi 
Raul f lengeresztiszieK Ger/e György 
Marci, cigányzenész Petki Pál 
Jean, főpincér Balázs István 
Főmatróz Benkő Miklós 

M Á S O D I K F E L V O N Á S 
(Elegáns modern salon, oszlopokkal. Ä 

hátsó fal két harmada áttetsző színes üveg-
fal. Az átlátszóság csak kellő pillanatban 
a fináléban vehető észre világítási effek-
tus segélyével. Az üvegfal mögött, nagy 
széles terrasz.) 

ELSŐ JELENET. 
Fülöp, Pikador, két ittas. 

(Két inas bk. ajtónál áll. Fülöp és Pi-
kador bk. belépnek ) 

Fülöp: (típusa a korosabb gavallérnak, 
nagyon előkelő, nagyon kimért) Ha Du-
pareil hadnagy ur megérkezik, azonnal ide 
vezessék be ! 

Két szolga: (meghajol, egyik bk., má-
sik |j. 1. el) 

Fülöp: (Pikadorhoz) Egy távoli rokon-
ról, igen kedves jó barátomról van szó, 
(aki imint tengerésztiszt a világot járja... 
lés csak néhány napja tartózkodik Páris-
'ban. 

Pikador: És a menyasszony?.. Miért ké-
sik?... Ä vendégek már türelmetlenül vár-
ják... 

Fülöp: Nem oly türelmetlenül, mint én.. 
Ugy szeretném, ha jó kedve volna... Pedig 
(mintha valami nyomta volna pia a szivét, 
•egész nap úgyszólván szótlen volt... és 
forró udvarlásomra csak alig egy-egy igen. 
egy-egy nem volt a válasz. 

Pikador: Érthető!... Hz esküvő előtti na-
pon szokásos a menyasszonyoknál ez az 
elfogultság... 

Fülöp: Nem csak máról van szó. A\ár 
napok óta észlelem, hogy szórakozott, ál-
modozó és... olyan hűvös, mint a márvány-

szobor. . . Ma délben náluk voltam luncheon, 
'képzelje, mily kínos volt számomra, hogy 
amikor behozták a' pezsgőt... nem is koc-
cintott velem! 

Pikador: Kedves márki, a grófnő csa-
ládjában a 14-ik század óta nem szokás 
koccintani... majd ha a Villacrouix nevet 
fogja viselni, — tehát holnap már, — 
Je fog mondani erről a 'családi hagyomány-
ról... Az az érzésem, hogy nagyon fogja 
magát szeretni. 

Fülöp: (bk. ajtó felé indulva) Ki tud-
tja?... (lassan eí) 

Pikador: (utána néz) Már nem tul fia-
tal, de Franciaország legfényesebb pár-
tija. 

MÄSODIK JELENET. 
Gyuri, (Pikador) . 

Gyuri: (j. 1-ről, kezében hegedűvel. Ezút-
tal rendes frakkban van. Halkan Pikador 
mögé lép, hegedűjét vállához emeli) Sze-
rencsés jóestét, monserr moszjő! 

Pikador: (összerezzen, megfordul ) Mi az? 
Mit akar itt maga? 

Gyuri: (megösmeri, örvendve, hangosan) 
No, lám! Hiszen ez, a 'mi jó öreg pasasunk, 
a Regoláde bárbul! 

Pikador: Ne ordítson ugy! Hogy kerül 
maga ide? 

Gyuri: (kiáltva) Mi muzsikálunk ma itt 
a kertben. Hanem hallja öreg, a bárban 
mindennap azt kérdik a lányok, mikor jön 
már megint el az a vén szamár?.. 

Pikador: (akinek ez hizeleg) Igazán?... 
Érdeklődnek utánam? 

Gyuri: Hát avval a kis macskával, az 
izével a fején... azzal mi történt... az is 
eltűnt... Az a tengerésztiszt egész Mon-
martrét keresztül-kasul kikutatta miatta... 

Pikador: (rémülten) flz istenért, ne kia-
báljon... és ne nevezze macskának azt a 
hölgyet... különben is nem óhajtom ma-
gát ismerni... 

Gyuri: Nem?.. Na már pedig akár óhajt-
ja, akár nem, mégis ösmer... Mert Bunkó 
Gyuri cigányprímást, zeneművészt, dalköl-
tőt mindenki ismeri a világon! (el bk,i 

Pikador: (utánanéz) Ja ja ja j ! Ebből még 
'baj lehet! 

HARMADIK JELENET. 
Inas, Colette, (Pikador) 

Inas: (j. 1.) Planterose Colotte grófnő! 
(el) 

Pikador: (Colettehez megy) Grófnő, — 
kezeit csókolom! 

Colette: Jóestét, Pikador. 
Pikador: Végre itt van. A vőlegénye 

már egész odavan, hogy igy késik... 
Colette: És ez magáx izgatja?... Engem 

nem!... Istenem, hát elkéstem!... 

í i o f S > S L O l ^ S a H f t É h t — 
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Pikador: De más baj is Van!... 
Colette: Micsoda? 
Pikador: Tudja-e, hogy ki muzsikál lenn 

a pavillonban? Äz a bolond cigány, aki 
akkor tanuja volt annak a kinos bár-esté-
hek... 

Colette: (egy pillanatra meghökkent, 
majd gőggel) Kedves barátom, türtőztesse 
félelmét. Akármiféle cigány legyen az, 
nem merészli bennem! tQ u n yos gesztussal) 
az előkelő Planterose kontesszben, a Skis 
tnonmartri grizettet felismerni. 

Pikador: Engem felösmert... 
Colette: Magát barátom igen... Maga 

nem olyan hétköznapi jelenség, mint én. 
Pikador: Ez igaz... De azért nem lesz 

nyugtom, mig az az ember a házban van. 
Colette: (temperamentumosán) Lássa, ez 

a különbség köztem és maga közt! Mag? 
nyugodt pillanatokat óhajt... én nyugta-
lanokat! Bennem bizsereg a vér! Csak ha 
rá gondolok ar ra a vad és behizelgö mu-
zsikára, táncol bennem a lélek!... (Egyszer 
megforgatja Pikadort.) 

.NEGYEDIK JELENÉT. 
V. Fülöp. 

Fülöp: (be bh., tapsol) Bravó! Elra-
gadó!... Colette megint jókedvű! Isten 
hozta! (kézcsók) Olyan türelmetlenül vár-
tam. 

Colette: Hát most már itt vagyok! 
Pikador: ('Fülöphöz rohan) Kérem min-

denre, ami szent, küldje el a cigányokat! 
Fülöp: Miért? 
Pikador: (Nagyon izgatólag hat. (Colet-

te-re mutat). Nézzen oda! 
Fülöp: (Colettehez) Âzért rendeltem ma 

estére cigányokat, hogy mulasson, hogy 
jókedvű iegyen... De ha fárasztja önt a 
zenéjük, azonnal menesztem őket. 

Colette: (kedvetlenül) Köszönöm a fi-
gyelmességet, de igazán nem érdemes az-
ért őket elküldeni. 

Fülöp: (köpenyét Colette nem engedte 
lesegíteni) Bocsásson meg grófnő, de nem 
hagyhatom szó nélkül, hogy egy idő óta 
keveset, mondhatnám semmit se törődik 
Velem... Látja én bejártam Páris összes 
ékszerész-boltját, hogy önnek méltó menu-
esszonyi ajándékot vehessek és, — jól 
fesett volna, ha a mai est alkalmából ezt 
a hajéket a hajába tűzte'volna. 

Colette: Ä nagy sietésben az öltözőaszta-
lon felejtettem. De ha látni akarja ma raj-
tam, kérem, küldjön el érte. 

ü l e i n s á r i 
tOzOlféSZltO 

BUDAPEST, V. ; UPÓT-KÖRUT 17. 

Toilette és negllgéíűzőket a 
lcgjutányosabb áron készít 

ÖTÖDIK JELENET. 
Inas, Oktáv, (Fülöp). 

Inas: (j. 1.) Dupareil Oktáv ur! (el 
Ö- 1.) 

Fülöp: (hozzásiet tárt karokkal) Oktáv! 
Jó öreg cimborám!... Végre átt vagy...kissé 
későn ugyan, de még mindig elég korán, 
hogy bemutathassalak a menyasszonyomnak' 
(átöleli, pamlagra ülnek). 

Oktáv: Bocsáss meg, öregem, de nem 
jöhettem korábban... egész mostanig dol-
goztam a tengerészeti minisztériumban. Ha-
jóm holnap indul és rendelkeznem kel-
'lett... 

Fülöp: Holnap?... így el sem ijössz az 
«esküvőmre? 

Oktáv: Sajnos. 
Fülöp: Kár! Kár!... Ä menyasszonyom 

végtelenül fogja sajnálni... 
Oktáv: Ne haragudj öregem, de tudod, 

íiogy alig pár napja, hogy hazaérkeztem 
délvizekről... s igy semmiről nem tudok 
semmit... Ki a boldog menyasszonyod? 

Fülöp: (lelkesen,) Egy végtelenül bájos 
hölgy... Egészen hozzám való. 

Oktáv: özvegyasszony? 
Fülöp: (sértődötten) Dehogy!... Fiatal, 

elragadó, szép... de mit is fessem le előt-
ted... mindjárt látni fogod... 

Oktáv: Na... nagyon kíváncsi vagyok. 
Fülöp: (b. 1. ajtón bekiált) Grófnő!., 

Ha kegyeskednék egy pillanatra... (Ok-
távhoz) Kíváncsi vagyok, milyen hatással 
'lesz r ád? 

HATODIK JELENET. 
V., Colette (b. 1.) 

Fülöp: (elébe megy) Engedje meg, Co-
lette, hogy bemutassam unokaöcsémet, Ok-
távot... menyasszonyom, Planterose grófnő. 

Oktáv: (valósággal megmerevedve néz 
Colettere). 

Colette: (kellő távolságban megáll, össze-
rezzen, majd anélkül, hogy elárulná magát, 
könnyedén fejet haj t és kézcsókra nyújt-
ja kezét. Oktáv habozva fogja meg kezét 
!és le nem véve ,róla tekintetét, kezet csókol. ) 

Fülöp: Nos, mit szólsz? 
Oktáv: (dadogva) Én... én... én„, 
Fülöp: (megelégedetten) Szótlan ma-

radsz... Ja, igy jár mindenki, aki a gróf-
nőt először látja. 

Oktáv. Én... én... 
Colette: (mosolyogva) Hadnagy ur, csak 

nem veszi komolyan, amit a márki mond... 
Fülöp: De mennyire komolyan veszi... 

Valósággal oda van az elragadtatástól.. 
Csak rá kell nézni, hogy lássa az ember! 

Oktáv: (még mindig zavartan) Minden-
esetre meg vagyok illetődve. 

Fülöp: Tudja Colette, Oktáv most érke-
Kett haza az indiai szigetcsoportokról... 
már elfeledte, hogyan kell nőkkel csevegni. 

Colette: (Oktávhoz) Hz indiai szigetek-
ről? Ô be érdekes! Jöjjön, hadnagy ur. 
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üljön ide mellém és meséljen valamit szép 
utazásairól. (Pamlagra ülnek.) 

Fülöp: Helyes, helyes, meséljen a meny-
asszonyomnak, addig én, mint házigazda 
végzem a kötelességem. Ä viszontlátásra' 
(el bh.) 

Oktav: (az előző jelenet alatt nem vesz' 
le szemét Coletteről, mintegy bűvölet ha-
tása alatt közeledik Colettehez és csak 
•egész közel hozzá áll meg.) 

Colette: (alig észrevehető gúnyos mo-
sollyal, de egyébként természetes hűvös-
seggel nézi.) 

Oktav: (megáll Colette előtt. Rekedt han 
gon) Ön... Istenem!... Bocsásson meg', 'de 
borzasztó zavarban vagyok. 

Colette: (hűvös mosollyal) Miért, had-
nagy ur? 

Oktav: Olyas valamiért, amit el sem 
mondhatok... Ha elmondanám, örültijek 
tartana. 

Colette: Bocsásson meg, kedves hadnagy 
ur, de ez a titokzatos magatartás, ez a 
zavar, melyet már a vőlegényem jelenlété-
ben is észrevettem az arcán, — oly különö? 
hogy magyarázatra szorul... Lesz szíves kí-
váncsiságom kielégíteni?... (leül.) 

Oktav: (állva marad; meglepő szándék-
kal) Hol volt a mult hét keddjén e s t e -
éjjel... 

Colette: (gőgösen ) Egy kissé merész-
nek, hogy ne mondjam, indiszkrétnek tar-
tom a kérdést... 

Oktav: (szigorúan) Hol volt a mult kedd 
este... éjjel... 

Colette: (felkacag) Hát, — ha ez a 
rögeszme bántja, megmondom, (gondolko-
zik.) A mult kedden?... Várjon csak!..', 
Már emlékszem... Az operában voltam!... 
Mit is adtak?... Igen, Massanet Manonját. 

Oktave: És opera után?... Éjfélkor?... 
Colette: El fog pirulni, ha (megmondom... 

az ágyamban. 
Oktave: (homlokát dörzsöli) Igaza van... 

Sndiszkrét vagyok... és... és„, megőrülök... 
Colette: Nos?... Lesz szives bővebb Ma-

gyarázattal szolgálni? 
Oktav: (mélyen sóhajt) Grófnő!... Tart-

son maniakusnak, veszedelmes őrültnek, de 
megmondom, hogy kedden éjjel önt egy 
monmartrei mulatóban láttam... és... kö-
nyörgöm, ne haragudjék... szerelmes let-
tem... 

, Colette: (nevet) Ah!... Belém?... 
Oktáv: (zavartan) Önbe... nem önbe... 

mert ön nem lehetett ott... és mégis... 
mégis ott volt... 

Colette: (vidáman) Nagyszerű!... Van 

/ Z Ő L L Ő S I é s K L E I N 
IV., Hafó-uica 16. {SUlő-u. sarok) 

melyem éa ax&vei különleges-
ségek úruQáza 

tehát itt Párisban egy hasonmásom... Na-
gyon hasonlít hozzám? 

Oktáv: (fejét rázza) Nem!... Több az, 
mint hasonlatosság!... Annyira ugyanaz, 
hogy el kell veszítenem a józan eszemet... 

Col ette: És szerelmes belé? 
Oktav: Imádom. 
Colette: Tudja-e, hogy ez szenzáció szá-

momra?... És hogy hívják a kicsikét? 
Oktav: (kissé meghökken) Hogy hivják?... 

(lesüti szemét) Nem tudom. 
Colette: (kacag) Szóval a kis hasonmá-

som olyan nő, akinek nem kérdik a nevét... 
Tudja mit, kedves hadnagy ur... annyira 
tetszik nekem ez a történet, hogy felcsapok 
a kis lány keresztanyjának... adjunk neki 
(nevet. 

Oktáv: Ne gúnyolódjék, grófnő! 
Colette: Mondja... Nóra... jó név... vagy 

Flóra... (kacag.) 
Oktáv: Ha biztosan tudnám, hogy nem 

Colettenek hivják... 
Colette: Mondja, és ő... ő tudja az ön 

nevét? 
Oktav: (zavartan) Ő?... Nem kérdezte 

tőlem... 
Colette: (kacag) Ha neki volnék, bizto-

san adtam volna egy szép nevet magának 
álmaimban... Elemér!... Nem szép?,,, 

Oktáv: (kissé földerül) Gyönyörű! * 
Colette: És azóta nem látta? 
Oktáv: Azóta nem... de most!... 
Colette: (vidáman) Tudja-e, hogy örü-

llök ennek a hasonlatosságnak... Olyan sokat 
Olvastam már az ilyen kabaré-szeparé sze-
relmekről, hogy sokszor sajnálom, hogy... -* 
sajnálom, hogy nem lehettem jelen azon 
a keddi estén... Elhiszi Elemér? 

Oktáv: (nevet) Elhiszem, Flóra! 
Duett. 

(A duett nem játszható szerelmi duett-
nek. Oktáv nem1 is közelíti meg Colette-et 
és ugy énekel, mintha egy emlékét me-
sélné el. A refr.-nél »Most egyszer tégy 
vallomást« Oktávnak nem szabad Colett-
re nézni. Ugy kell játszania, mintha min-
dig a (másikra gondolna. Colette nem árulja 
el magát és kacérsággal leplezi szerelmét.) 

Oktáv: 
I. 

Kabaré, szeparé 
Nincs ott helye az etikettnek 
Rózsás hangos kedvek 
Ott születtnek. 

Colette: ; 
Hogygha jő egy kis nö 
Hozzásimul máris a férfi 
Bár egyet int csak 
A nő megérti. 

Oktáv: 
Flóra, ó jöjjön csak egy szóra 
Mert igy éjfél után 
Száz szó is egy csupán. 

À 
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Colette: 
Kis Elemérem, ugy bizsereg a vérem 
Vár ránk a csodáéj 
Nos menjünk hát a szeparé felé. 

Együtt: 
Ó drága Flóra nos jöjjön 
Már egg szóra 
Mit ér, ha mindig csak sóhajtunk 
Karunk kitárul 
S az egymás ajakárul 
Száz forró csókot óhajtunk. 

II. 
Oktáv: 

Elemér, csókot kér 
Ilyen ő már, nem tehet róla 
S igy szól: kell e pásztoróra, Flóra? 

Colette: 
Flóra ám, jó leány 
Arcán biborszinü szemérem 
S jgy szól ő: 
Van már más Elemérem, (tánc után el.) 

HETEDIK JELENÉT. 
Gyuri, 772. Inas, irt. Marcsa. 

Gyuri: {izgatottan berohan bh„ dühö-
sen hadonászik hegedűjével) Gazember!... 
Rablóvezér!... Itt vagy!... Megösmertelek 
a kilisről! (tréfás fohásszal) Miatyánk, ci-
gányok jó teremtője, ki vagy az égben, 
köszönöm néked a jóságodat..., hogy el-
külted felém a Tiplisest, és megbosszul-
hatom magam azért, hogy az én Marcsám 
oly csúfosan megcsalt veled!... (rendes han-
gon) Most még csak az vóna jó, ha a 
Marcsa is itt vóna!... De nincs itt!.. 
Mindjárt itt lesz... (Inas jön j. l.-rőL) 
Hé lmuszjő! pszt! muszjö!... Gyere ide! 
Hol a telefon? 

Inas: (j. 1 felé imutat) Ott a folyósón! 
(indul bh.) 

Gyuri: Várjon csak: Igaz, hogy holnap 
esküszik a kilises? 

Inas: Kicsoda? 
Gyuri: A gazdáját gondolom. 
Inas: Mi köze hozzá! (el bh.) 
Gyuri: (utána köp) Ä devla kaparja meg 

h pofádat, te málészáju, bagóleső musz-
jö!... Azt mondta, a folyosón van a tele-
fon... megyek, szólok a Marcsának. (Indul 
'j. 1. felé, ahonnan Marcsa belép.) 

Marcsa: Itt is vagyok már, Gyijrka! 
Gyuri: (szájtátva) Na man!... Ez aztán 

a telefon!... Még csak bele se kajabáltam, 
már itt is vagy! 

Marcsa: Hogyne vónék itt, amikor az 
impreccárió küldött. Hogy megalkudott egy 
márkival, akinél nagy ünnepség van jés 
én egy szólót pittyentek el. 

Gyuri: Mintha csak a jó Isten küldött 
volna ide! Ütött az óra!... De én is ütni 
fogok! 

Marcsa: Miért? Mi baja már? 
Gyuri: Tudod-e ki van itt? 
Marcsa: Nem tudom én. 
Gyuri: A Tiplises ! 
Marcsa: A Tiplises? Akit a hegedűvel 

fején csapott? 
Gyuri: Az!... És ma nagy szamadás 

'lesz!... Ugy-e azt igérte, hogy elvesz? 
Marcsa: Azt hát... Levélben. 
Gyuri: Itt a levél? 
Marcsa: Bizony itt van! Emitt! (keb-

léből kihúzza.) 
Gyuri: (átveszi a levelet, olvassa. Majd) 

Persze, grófné szerettél volna lenni! 
Marcsa: Csak azért, mert mint grófné 

nagyobb gázsit kap az impreccáriótól. 
Gyuri: Hát a művész kutya!... Majd ha 

(az én feleségem leszel, meglátod, meny-
nyi gázsit ad az impreccárió. Most várj 
tcsak itt rám! A fülinéi fogva hozom ide 
ia csábitót! (el bh.) 

NYOLCADIK JELENET. 
Pikador, (Marcsa.) 

Pikador: (b. t-ről be, meglátja Marcsát, 
az ijedtságtői dermedten.) Jesszus! A tán-
cosnő! 

Marcsa: (nagy örömmel) Jé! Az én öreg 
pojácátn! (nyakába ugrik) Ugy örülök, hogy 
Játom... (végignéz ra j ta) Nem is tudtam, 
hogy maga is hivatalos erre a finom helyreI 

Pikador: A kisasszony is hivatalos? 
Marcsa: (büszkén) Abbizony! Mostanában 

icsak a leguribb házakhoz járok vendégség-
be. Hétfőn a francia császárnénál vagyok 
zsuron. 

Pikador: (félre) Nem is tudtam, hogy 
közben alkotmányválság tört ki az ország-
ban. (fenn) Gratulálok. 

Marcsa: Igen... Mit csinál a kis cica? 
Pikador: Cica?.. Milyen cica? 
Marcsa: Ö maga csúnya! Hát az a kis 

cica... a fején az izével!... (kacag), 

Mindenütt k a p h a t ó ! 
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Pikador: (félre) Fulladj meg! (fenn) Ó... 
<£z a hölgy!... szegény... elutazott messzire,,, 
Délamerikába... Ne is beszéljen róla!.. 
Azóta úgyis másba vagyok szerelmes... 

Marcsa: Maga vén imposztor!... És kibe, 
ha szabad tudnom? 

Pikador: Kibe?... Találja ki! 
Marcsa: Belém? 
Pikador: Eltalálta! (megfogja Marcsa 

kezét. ) 
Marcsa: (kirántja kezét) Nem, nem!... 

IMit akar a kezemtől! 
Duett: 

Pikador: 
6 z a kicsike kéz bárcsak lenne az enyém 

Marcsa: 
"Nem oda Buda! Oly könnyen ezt nem 

adom én ! 
Pikador: 

Haha! Légy a párom, még a 'nyáron! 
Ha nagyon tudom is, hogy hamis vagy 

te Maris! 
Refr.: 

Pikador: 
Jer turbékoljunk kis galambom! 
Ha itt nem>, hát ott kint a gangon. 
Még sohasem Volt ily szép kalandom 

Marcsa: 
Kalandnak ez biz izgató! 

Pikador: 
Szemed olyan kék, mint a tó! 

Marcsa: 
Két karom lágyan ringató! 

Együtt: 
Jer turbékoljunk kis galambom! 

II. 
Marcsa: 

Valamikor egy pénzes gróf volt a jegyesem, 
Pikador: 

Ezt a hivatalt vállalnám én äs kegyesen 
Marcsa: 

ö ne mondja, nincs más gondja! 
Abból nem eszik ám', soha tán, 
Kis apukám. 

Refr.: (tánccal mindketten el.) 
KILENCEDIK JELENÉT. 

Oktáv, Fülöp, majd Pikador. 
Fülöp: (bh.) Na mit szólsz a menyasz-

Szonyomhoz? 
Oktav: Irigyellek!... De magunk közt, 

pngedj meg egy kérdést. Csupa életkedv, 
csupa szilajság a grófnő... vájjon tudsz-e 
ma jd lépést tartani vele? 

Fülöp: Tévedsz. Nagyon házias, elvo-
nuló természetű hölgy, cseppet sem keresi 
ß zajos életet... kissé hideg... 

Oktáv: És miért megy hozzád?, 
Fülöp: Miért? (mereven) Mert szeret, 

(a belépő Pikadorhoz) Ugy-e igaz, kedves 

Pikador?... (bemutat) Barátom, Pikador, — 
Unokaöcsém, Dupariel Oktáv. 

Pikador: (ijedten rezzen össze, majd 
hűvösen meghajol. ) 

Oktáv: (élesen néz) Mondja csak, ön... 
Pikador: (mohón) A ház barát ja vagyok, 

Pikador. 
Oktáv: (minden átmenet nélkül, hűvö-

sen) Mondja, nyolc nappal ezelőtt ön is 
az operában volt? 

Pikador: (zavartan) Valószínűleg... va-
lószínűleg... (gyorsan) Ha ő az operában 
•volt, én is ott voltam; ha nem volt ott, én 
sem voltam ott. (idegesen Fülöphöz) Nem 
volna jő megtenni holnapra az intézkedé-
seket? 

Fülöp: Jó, hogy figyelmeztet rá... (Ok-
távhoz) Megbocsátsz... (bh. elsiet.) 

Pikador: (Oktávhoz) Megbocsát... (indulni 
akar, de Oktáv frakkszárnyán visszatartja) 
Pardon, azt hiszem, beleakadtam valamibe. 

Oktáv: Ne siessen! 
Pikador: Dehogy sietek... hisz nincs sem-

mi dolgom! (ismét el akar menni, előbbi 
játék.,/ 

Oktáv: Megálljon!... Mondja csak, mit 
(játszottak 8 nappal ezelőtt az operában? 

Pikador: Mit játszottak?... Chemin de 
fert... nem, azaz a Szevillai borbélyt!... 

Oktáv: Biztos? 
Pikador: Nem biztos. Nem vagyok zene-

értő. Äz I s lehet, hogy Trisztánt. Nem 
(emlékszem tisztán. 

TIZEDIK JELENET. 
Voltak, Colette. 

Colette: (bh.-ról be, átlát a helyzeten; nyu-
godtan) Mit vitatkoznak az urak? 

Pikador: Zenei témáról folyik a vita. 
Nagyon érdékes... oly érdekes, hogy el se 
tudok innen inozdulni. (Gyorsan Colette-
hez, súgva) Vigyázat, vigyázat! Nem tud 
semmit, de mindent gyanit! (Oktávhoz) 
Hadnagy ur, kérem önt; ne beszéljen ze-
jiéről a grófnővel, mert az őt felizgatja, 
(elrohan bh.) 

Colette: így! Már tudja, miről 'nem sza-
bad velem beszélnie. (Oktávhoz megy, ár-
tatlanul) Oh, milyen furcsa arcot vág. Min 
gondolkozik?... 

Oktáv: Engedelmével grófnő, távozom. 
Az én hangulatom nem tud alkalmazkodni 
a irtai est kedélyességéhez. Jobb, ha el-
megyek. * 

Colette: Az a farsangi kaland még min-
dig kisért az emlékezetében? Mindenütt 
csak azt a nőt látja... 'Mindenütt csak 
őt hallja... Tudja, hogy ez nem szép... Hát 
lannyival különb az a másik, hogy a ked-
vemért nem tud ittmaradni még egy félórát? 
(mélyen belenéz Oktáv szemébe, mint az 
első felvonásban) 

Oktáv: Ugyanaz a párfőm, ugyanaz a 
csengő, tiszta hang, ugyanaz az ártatlan, 
mély tekintet... Grófnő, esküszöm mindenre, 
pmi szent, hogy ön az!... (megfogja két 
kar já t és magáiioz vonja) 
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Colette: Már megint kezdi!... (otthagyja) 
JVlindig csak róla beszél... De megbocsátok, 
inert látom, hogy bele van őrülve... abba 
a másikba... 

Oktáv: (utána megy) Ne őrjítsen meg 
egészen! Ön az!... Te vagy!... (megöleli) 
Mondd, hogy egy szeszély volt... mondd, 
hogy véletlenül kerültél oda... mondd..k 
hogy csak látni, érezni akartad, hogy ott 
vájjon milyen lehet az élet!... 

Colette: (önfeledten Oktáv karjaiban ma-
radt, hirtelen magához tér. Indignálódva^-
Hadnagy ur... ugy látszik, hog*y a mon-
grizettek egy kicsit elnevelték. Még sem 
Szabad engem, Plantrose Colette konteszt, 
— egy kis monmartrei grizettel összeté-
veszteni. 

Oktáv: (odamegy és fülébe búgja) Hát 
kialudt szivedből annak az estének min-
dén emléke?... Hát nem voltál boldog, 
amikor csókoltalak?... nem olyan volt az, 
knintha az egész világ messzire eltűnt vol-
na tőlünk!... Minden csók egy vallomás 
volt!... minden kézszorítás kimondhatatlan 
boldogság ! 

Colette: (behunyja szemét, félig suttogd 
va) Oh, hogy irigylem... Azt a másikat!... 
Én Colette grófnő, a monmartrei kis gri-
zettet. 

Duett. 
Oktáv: 

Ott fent a montmarti dombon, 
Felgyúl az esti fény, 
Csodák tündér világa, 
Ugy ég, izzó tüzén. 

Colette: 
Kis midinett leányka, keringve táncot jár, 
És elpirul a 'csóktól, nem egy szerelmes pár. 

Oktáv: 
Oh, lenne hány nagy uri lány ott fenn a 

domb ölén, 
Nincs tiltva ott a csók, csodás szerelmek 

szent küszöbén. 
Ref.: 

Colette: 
Kis midinett montmartrei édes lany 
Kis midinett cserélnék véled ám! 
Csókot a legénynek ezret ád a szád, 

Ketten: 
Szived égő nyár, örök napsugár, 
Mosolyog, leragyog, tereád ! 

II. 
Colette: 

Eldobnám sok drága gyöngyöm, 
Sok selymes szép ruhám, 
Csupán azért a csókért, 
Mit ajkam, ugy kiván! 

Oktáv: 
Volnék a monmartrei dombon, 
Szerény kis rózsaszál," 
Enyém volnál te édes, 
Oly réges-régen már !1 

Colette: 
H vágy, mely nem repül, 
Äz minden vágynál izgatóbb, 
A csók mely el nem csattant, 
Hz talán a legforróbb csók! 

Ref.: 
(tánc után Colette el) 
Oktáv: (utána néz) És mégis ő az!... 

Ö az!... Ugyanaz a kacaj!... Ugyanaz a 
mosoly... ugyanaz a párfőm... meg kell 
őrülnöm!.... 

TIZENEGYEDIK JELÉNÉT. 
Gyuri, (Oktáv.) 

Gyuri: (bk.-ről belép, egész váratlanul 
Oktáv mellett ál l) H babonás könyvben 
olvastam, hogy mégeayszer ^szerencsém 
'lesz a hadnagy úrhoz L. Ugye, akkor job-
ban mulattunk... amikor utoljára volt sze-
rencséje hozzám a hadnagy urnák? 

Oktáv: (meglepetten nézi ) H monmartre' 
Cigány... Hát te, hogy kerülsz ide? 

Gyuri: (ravaszul hunyorgatva) Vendég 
Vagyok ! Szoktam lenni ! 

Oktáv: (hirtelen ötlete támadt) Mondd, 
Gyurka, ösmered' a menyasszonyt? Láttad 
már? 

Gyuri: Azt még nem láttam. De már 
tudom, hogy ki a vőlegény. A kilises. 

Oktáv: Te cigány, jó szemed 'van? 
Gyuri: Ellátok az Eiffel torony tetejéig. 
Oktáv: Ugy értem, hogy a fiziógnomiá-

hoz van-e tehetséged? 
Gyuri: Hogyne vóna!... Mihez is? 
Oktáv: Megösmernél egy arcot, akit 8 

nap előtt láttál. 
Gyuri: Hogyne/ Akinek bajsza van, az 

biztosan ember, akinek kontya van, vagy 
frizurája, az biztosan nőstény. 

Oktáv: (kezénél a terraszhoz vezeti) Nézz 
oda!... Látod azt a hölgyet ott, aki avval 
az öreg úrral beszélget? Hát nem ugyan-

Olcsóbb leit a ßangsscer ! 
TEiUJSÍSEiUG 
Zene-palotájúban 
HüKócji-ut 60. S3. 
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az a kis lány az, ,akinek a fülébe húztad, 
tudod, akkor, farsang éjjelén? 

Gyuri: Äz?... Szemernyit sem hasonlít 
hozzá! Hiszen annak egészen más ruhája 
vót! 

Oktáv: Ruhát azt máist is felvehetett. 
Gyuri: Azt már ne higyje az ur. Azok-

nak a lányoknak, akik mihozzánk járnak, 
csak egy ruhájuk van. 

Oktáv: No már pedig szájzszor is azt 
mondom, hogy a kettő egy és ugyanaz! 
(el bh.) 

Gyuri: (meg se fordul) Kétszer már 
mondta. Még 98-szor fogja mondani! (gé-
piesen) Egy és ugyanaz... egy és ugyanaz... 
egy és ugyanaz... (lélegzetet vesz) Fenét 
ugyanaz! (azt hiszi, hogy Oktáv jelen van) 
Higyje el, hadnagy ur, hogy maga nem 
ért a fiziognómiához... Äkit én egyszer 
életemben láttam, azt nem felejtettem lel 
soha..- (hátranéz) Nini, már elment. Nem 
is köszönt... (meghajol) a szolgája vagyok, 
hadnagy ur! 

TIZENKETTEDIK JELENET 
Marcsa, (Gyuri) m. Fülöp. 

Marcsa: (b. 1.-ről láthatóan derűs han-
gulatban belép ) Kihez beszélsz te itt, 
Gyurka? 

Gyuri: A hadnagy úrhoz. Megmondottam 
neki a véleményemet. 

Marcsa: De hiszen nincs itt senki! 
Gyuri: Hát hogyne vóna it t! Csak el-

ment... Na Marcsa, láttad-e már a Tipli-
sest? 

Marcsa: Még nem... nem volt időm. 
Gyuri: (a terrasz felé néz, izgatottan) 

Pszt!... Vigyázz!... Jön,,, 
Marcsa: Ki? 
Gyuri: Ä Tiplises! 
Marcsa: (felugrik, igazit a ruháján és Gyu-

rival oly mélyen naj t ják meg fejüket, hogy 
a belépő Fülöp nem látja arcukat.) 

Fülöp: (bh. ) Kihez van szerencsém? 
Gyuri: (meghajolva maradnan) Kegyel-

mes ur... én a megrendelt zenekari főnök 
vagyok, — ez a hölgy pedig a megrendelt 
tánemüvésznő. 

Fülöp: Miért nem tartózkodnak a mű-
vészeknek fenntartott szobában?... mi?... 
(Gyuriék felegyenesednek, Fülöp meghök-
ken.) 

Gyuri: (vigyorogva) A gróf urnák cso-
dálkozni tetszik?... 

Marcsa: (vigyorogva) Mit szólsz hozzá, 
kutyuska? 

Fiilöp: (konsternálva) Mariska kisasz-
szony... és ön?... 

Gyuri: (közbevág) Bunkó Gyuri! 
Fülöp: (kissé magához tér) Mit jelentsen 

ez? Mi szándékban vannak itt? 
Gyuri: Maris! Elő azzal az iráskával!... 
Marcsa: (diadalmasan rántja ki keblé-

ből a levelet és meglobogtatja) Mi van i t t? 
Fülöp: Sejtelmem sincs róla. 
Marcsa: De* rossz emlékezőtehetséged 

van, kutyuskám! Ki volt az, aki a második 

pohár pezsgőnél megcsókolt, a harmadik-
nál megölelt és a hatodiknál házasságot 
igért, a tizediknél pedig irást adott róla?!... 

Fülöp: Na hall ja! Az esküvőm előesté-
jén jön idé ezzel az üggyel? 

Gyuri: Nem is az utóestéjén... Mert már 
akkor késő! 

Fülöp: Nem tudok semmit arról az írás-
ról. 

Gyuri: Nem? A kilisről sem tetszik 
tudni? Mán pedig ugy lesz a dolog, hogy 
az én menyasszonyom a gróf urnák lesz a 
menyasszonya, punktum! Megígértem neki, 
hogy ezt kicsinálom! 

Fülöp: Megőrült? 
Gyuri: Művészember nem örül meg, — 

legfeljebb megbolondul. Elveszi-e, vagy 
nem? 

Marcsa: (a szeme előtt lobogtatja az 
irást) Itt van, kutyuskám... Ezen nem lehet 
Változtatni. 

Fülöp: Rendben van... de figyelmeztetem, 
hogy ezen a levélen nem' az én aláirásom 
van. Amikor Pesten voltam, -inkognito utaz-
tam és egy ösmerősöm nevét irtam alá. 

Gyuri: (elkapja a levelet) Hadd látom!... 
(olvassa) »Lovag Pikador!« (értelmetlenül 
bámul Fülöpre, aki gúnyosan nevet) Na-
hát ez szemtelenség! egy leány becsületét 
hamis okiraton meghurcolni !... 

Marcsa: Nekem mindegy... De most te-
remtsétek nekem elő azt a Pikadort! Ha 
nem is gróf, de lovag!... Az is elég jó rek-
lám. 

Gyuri: (Fülöphöz) Excellenciás ur ösmeri 
azt a Pikadort? 

Fülöp: Hogyne ismerném! Véletlenül ma 
a vendégem. Többszörös milliomos. 

Gyuri: Akkor reparálja ki a kisasszony 
becsületét. 

Marcsa: Ugy van... (hízelegve lép Fü-
löphöz) Kibékültünk, kutyuskám!... (Gyuri-
hoz) Megengeded, hogy megcsókoljam? 

Gyuri: (féloldalról néz Fülöpre) Olyan a 
pofája, hogy megcsókolhatod'. 

Marcsa: (Fülöphöz rohan, átöleli és a 
térdére ül) Ugy-e előteremted nekem, ku-
tyuska, azt a Pikadort? 

Fülöp: De kérem... könyörgök... keljen 
föl... vigyázzon!... , 

TIZENHARMADIK JELENET. 
V., Pikador. 

Pikador: (bh. belép, lát ja a szituációt, 
meghőköl) Szent Isten!... Mi van a térdén, 
márki?! 

Fülöp: (felugrik, Marcsa a földre csú-
szik) Jó, hogy jött!... (Gyurihoz és Marosá-
hoz) Ez itt lovag Pikador! (elrohan.) 

Marcsa: (felakar tápászkodni, de az ámu-
lattól visszaesik; nevet) Itt a Pákádon 

Gyuri: (szintén kacag) Itt a Pikador!... 
a vén lator! 

Pikador: (nem érti) Mi történt itt?... 
Gyuri: Ezennel bemutatom önnek a meny-

asszonyát. 



színházi élet 43 

Pikador: Menyasszony? (hátrál) Mi-
csoda rossz tréfa ez? 

Gyuri: Itt az irás! (orra elé tartja a 
levelet. ) 

Pikador: (olvassa) Házassági igéret!... 
az én aláírásom! 

Marcsa: (tettetett szenvedélylyel) Vőle-
gényem!... lovagom/... (nyakába ugrik) 

Pikador: (ijedtében egy székre roskad.) 
Marcsa: (megcsókolja) Lovagom!... (tér-

dére ül). 
Gyuri: Ädd vissza a becsületét! 
Pikador: Ö, hogy csókol!... hogy csókol... 

ezt nem birom ki! 
Marcsa: (m. f.) Lovagom!... lovagom!.,, 
Pikador: Megöl! Meghalok! (karjaiba 

emeli Marcsát és Marcsa szüntelen csókjai 
közben ketten el.) 

Gyuri: Visszaszereztem a becsületét! Az 
ilyen szegény csitri-lánijon segíteni kell. 
Magátul olyan esetlen, mint a'szopós ma-
lac. (a belépő Colettehez, meghajolva, be-
mutatkozik) Bunkó Gyuri... 

TIZENNEGYEDIK JELÉNÉT. 
Colelte. (Gyuri). 

Colette: (bh.-rol, bámulva néz Gyurira.) 
Gyuri: Ha nem csalódni van szeren-

csém, a ház úgynevezett bájos menyasz-
szonya előtt állok, ugy is, faiint Bimbó Gero 
ben cigányvajda unokája, ugy is, mint hires 
akadémista primás és zenedalköltö. Én 
komponáltam a »Sáros lett a gereblye— 
Ides rózsám eregy be...« nótát. Tetszik 
ösmerni? 

Colette: (nevetve) Nern! 
Gyuri: Majd elhúzom egyszer. De most 

másról van szó. Van itt egy fiatal had-
faagy ur, aki azt hiszi, hogy a nagysága 
nem is a nagysága, hanem egy női leányzó, 
akit nálunk ismert meg. 

Colette: Érdékes! 
Gyuri: Ugy kereng, mint egy bolond 

birka. Hát csak azt akarom mondani, hogy-
ha neki vónék, nem törődnék äzzal, hogy 0 
nagyságos grófnő őméltósága az a kis 
lány, aki nálunk vót, vagy nem az, hanem 
oda állnék a nagysága elé, és azt mon-
danám :... 

Colette: Mit mondana? 
Gyuri: Nem mondanék én semmit! (pec-

kesen pödri a bajuszát, ugy néz Colettre.) 
Colette: (hangosan kacag. ) 
Gyuri: Tanár vagyok én a szerelemben. 

Tanulhat tőlem a kisasszony! (mégegyszer 
végig pödri bajuszát. ) 

Duett: 
Gyuri: 

A leánytól én sose féltem 
Neki kincset én nem1 Ígértem 
Csak annyit szóltam1 

Édes rózsám légy enyém! 
A szivét rám nem uszítottam 
Pici szájára puszit adtam. 
És egy-kettőre szeretője voltam én. 

Colette: 
Jó volna maga ma barátnak 
Ä lányok szeretik a bátrat 
K. lassan hódit, félve hódit 
Rosszul jár. 

Gyuri: 
Be néz a kicsi a szemembe 
És máris szalad az ölembe 
Mert tudja jól, hogy 
Nálam minden pjercért kár. 

Colette: 
Reir.: 

Ügyes légy, tüzes légy! 
Mert célt nem érsz ugy, hogy ha félsz. 
S ha kész vagy s (merész vagy 
Legjobb, ha hozzá igy beszélsz... 

Gyuri: 
Kis lány, mit illegsz-billegsz 
Mint a nád. 
Kis lány, miért nem nyújtod 
Csókra szád! 
Adj egy cupa-cupa-cuppanósat 
Kis hamis 
Ha szégyenled, hát hunyjad közbe 
Két szemed be! 
Kis lány, mit illegsz-billegsz 
Mint a nád 
Kis lányka hirét csak ne rontanád! 
Kis lányka friss ajkáról 
Csókot, csókot, csókot, csókra tépsz 
Ha véle jegybe lépsz! 

II. 
Colette: 

Csacsi nőhöz nagy türelem kell, 
Neki plátói szerelem' kell! 
Időt ölsz, véle böjtölsz 
Véle balga mód! 
Vele várhatsz, míg megöregszel 
Míg sirba is bele fekszel 
Ö egyre flörtöl. Szivet pörköl csalfa módi 

Colette: 
A flört ám nem a legutolsó. 
A csók az ne legyen oly olcsó, 
Szolgáljon érte jó sokáig a legény 

Gyuri: 
Ö nem kell nekem az: a szende 
Ki mindjárt nem ül az ölembe 
Egy életig, sőt évekig sem várok én. 

Refr.: 
Ügyes légy stb... (Tánc után mindketten el.) 

TIZENÖTÖDIK JELENET. 
Fülöp, Oktáv (a terraszról b. h.) 

Fülöp: Nem értelek!... Se szó, se beszéd, 
itt akarsz hagyni mniket?... Valami oká-
nak kell lennie!... 

Oktáv: Fülöp... A barátod vagyok... Ez 
az oka annak, hogy menekülök innen, (ke-
zet nyújt) Isten veled! 

Fülöp: Megállj! Miről van szó?... Ta-
lán Coletteről? 

Oktáv: (nyugodtan) Ha ép tudni kívá-
nod... hát igen.... Coletteről van szó!,.. 

Fülöp: Nem értelek!... 
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Oktáv: (halkabban ) Szeretem ! 
Fülöp: . (mereven ) Nem tartom okosnak, 

hogy ezt megmondtad nekem... annál ke-
Vésbbé, mert nem tartom komolynak '"a 
•dolgot... Hiszen csak ma ösmerted meg... 
Egyébként annál Inkább akarom, hogy ma-
radj és elbúcsúzzál tőle... 

Oktáv: (félre) Csak ma óta!... Vájjon 
csak ma óta?... 

Finálé. 
Kar: (hangos kacagással be b.h.-ról .) 

Ö nézd csak! Ä bátrak 'bátra 
Pikador, ő lett a nők barát ja . 

Fülöp: Uraim és hölgyeim! Min mulat-
nak? 

Kar: Ott csókot adnak, ott csókot kapnak! 
Fülöp: Csak nem? 
Kar: (b. l-re mutat.) Nem lá t ja? Ott 

van ő! 
Ajkán csüng iaz a táncosnő! 
Marcsa: (pezsgős-pohár kezében b. 1-ről 

Pikadort megcsókolja) De uram, de uram 
ne oly hévvel, tüzesen! 

Pikador: (kétségbeesetten) Mire jó ez 
a csók? 

(társasághoz) Én igazán ezt nem akar-
tam ó ! 

(Fülöphöz): Ez a nő, ez a nő valóban 
bosszantó ! 

Marcsa: (tettetett méltósággal) Uram, mit. 
tett velem, jtt nyílt szineri. 

Fülöp: (gúnyosan Pikadorhoz) Nem tör-
tént semmi, egy csók csupán! 

Pikador: ((Csak tudnám) mit akar ő? 
'Marcsa: Uram, mit tesz ön? Megcsókolta 

Szám! 
Pikador: (Fülöphöz) Mondd, mit csinál-

jak, ő bukik rám! 
Marcsa: 

Uram, ah remélem, hogy most megkéri 
kezem 

(Feldönti a poharat és kicsapongó kedvvel) 
Alegkéri kezem... elvárom én! 

Gyuri: Pardon, b o c s á n a t . . . 
fQáspár rajzaj 

Férjhez menni, azt ugy szeretik a lányok 
Házasodnak untig, dundik és soványok 
Kot-kot-kot-kot-kotkodács 
Minden nap csóklopkodás 
Férjhez menni, férjnek lenni 
Ó, be jó szokás. 

Refr.: 
Trottot ropni roppant szeretnek a lányok 

stb. 
Gyuri: (b. h-ról hegedűjével) 

Pardon és bocsánat 
Pardon, mit kívánnak? 
Egy édes táncot 
Vagy játszak el-e egy szép románcot? 
Legjobb tán, ha vig táncot járnak a párok! 
Csak parancsra várok! 

Kar: 
Ez már pompás! (Fülöphöz) 
De hol van a nö?... Szép mátkája hol 

van ő? 
Gyuri: 

Wannstepp, tustepp. 
Ugy el muzsikálom 
Azt hinnék, hogy a világ 
Gyönyörű, csoda álom! 

Kar: 
Nos, táncra fel ! 
Az, aki táncol j ö j j ön el! 
(Párok alakulnak, a nők belekapcsolódnak 
a férfiak kar jába és hátrafelé táncolnak.) 

Colette: (j. 1-ről be) 
'0 márki ur, egy szó csupán 
Hol van Oktáv? Nem ment el talán? 

Fülöp: (gúnyosan, dühösen) Oktáv! Mi-
ér t éppen ö?) 

Colette: (lesujtóan) Parancsol? E kér-
dése oly feltűnő! 

Fülöp: Megtiltom, hogy ily rosszul bán-
jék ön vélem! 

Colette: (méltósággal) E hang nagyon 
éles, (hűvösen,) Kérem, csak ne kíméljen! 

Fülöp: Colette! Mégis sok már, amit 
művel ! ( 

Coletie: (élesen) Ezt már jó uram eltűr-
nie kell! 

(Egy ideig gyűlölettel nézik egymást.) 
Egy ur: (b. h-ról) Az egész társaság 

a házurnőjét kéri. 
Colette: (székbe roskad, szomorúan maga 

elé néz.) 
Gyuri játéka.) 

Melodráma. (Próza). 
Fülöp: Jöjjön Colette, nem óhajtom, hogy 

a vendégek botrányt szimatoljanak. 
Colette: Egyébként mindén rendben van, 

csak botrány ne legyen. (A táncoló párok 
(képe eltűnik. A szin misztkius félhomály-
ban marad felvonás végéig.) 

« BURUUICK TALÍLKCIS KELVI 
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Oktáv: (katonás merevséggel) Grófnő! 
Engedje meg, hogy elbúcsúzzam és még-
egyszer szerencsét kivánjak a holnapi es-
küvőhöz. 

Colette: (gyorsan) És lemond az ígért 
táncról? 

Oktáv: (összeszorított ajkán át) Lemon-
dok grófnő ! 

Fülöp: Tudnia kell Colette, hogy Oktáv 
szerelmes önbe! Ezért távozik... 

Oktáv: Tévedsz Fülöp, nem azért me-
gyek el... 

Fülöp: Hanem? 
Oktáv: Engedd meg, hogy erről hallgas-

ísak. 
Fülöp: (szigorúan Oktávhoz) Uram!... 

Mit jelentsen ez? 
Colette: (gyorsan közbe szól) Csak nyu-

godtan uraim! Ä hadnagy ur azt álmodta, 
hogy én és egy kis híontinartrei gri-
isette, aki nyolc nap előtt a szeretője volt, 
egy és ugyanazok vagyunk... 

Fülöp: (szigorúan) Uram! Ez igaz?.. Me-
részelte ?... (feszültség. ) 

Colette: (Oktávhoz) Van-e még bátorsága 
megmaradni feltételezése mellett?... Nézzen 
mégegyszer rám... Én vagyok az a hölgy, 
aki nyolc nap előtt a kedvese volt? Igen 
Vagy nem. ' 

Fülöp: Igen, vagy nem? (feszültség.) 
Oktáv: (felelni akar) Az a hölgy és ön 

grófnő... • 
Lakáj: (ebben a pillanatban a lakáj ék-

szertokkal kezében belép j. 1-ről.) Paran-
csára, dtt a hajék! 

Fülöp: (elveszi az ékszert) Jól van! (lakáj 
el j. 1.) Colette, de tiiszen a középső gyé-
tnánt hiányzik. 

Colette: (még mindig Oktávra néz — 
szórakozottan) Hiányzik? 

Octav : Itt van . . . ! 
(Gáspár rajza) 

Oktáv: (zsebéből kiveszi a háinyzó Ikö-
vet) Itt van! (beilleszti a hiányzó követ a 
fésűbe.) 

Fülöp: (meghökkenve) Hogy kerül a kő 
hozzád? ' 

Oktáv: (gúnyos mosollyal) Az... imént 

találtam a földön... Megengedi grófnő? 
(hajába tűzi a fésűt) És tmost engedd meg, 
Fülöp, hogy kijelentsem, hogy az 'a nő, 
akiről szó 'van,, az a (hő nemi a 'grófnő!... 
(meghajol) Tévedtem... Bocsánatot!... 

Fülöp: Grófnő, az igéretét meg kell tar-
taniia és a táncot Oktávval eljájrnia. ö n 
holnap Villacroix Fülöp márki neje 'lesz 
és a Villacroix-k megtartják Ígéretüket!.. 
Oktáv! Most már semmi értelme a távozá-
sodnak ! Maradhatsz! (hűvösen meqhajol és 
lel bh.) . a 

Oktáv és Colette: (magukra maradnak. 
Oktáv az üvegfal felé fordul. Szin mögött 
felhangzik a kórus. ) 

Légy vidám, ha itt a /farsang stb. 
Colette: (ének alatt közeledik Oktávhoz, 

megfogja kezét) Oktáv! Oktáv!... 
Oktáv: (elveszti önuralmát, magához 

szorítja Colettet, szenvedélyesen megcsó-
kolják egymást, mialatt a kar íortissimóban 
ínig a szin mögött, mig el nem hal az 
ének.) 

Colette: (átöleli Oktávot) Én vagyok, én., 
A kis monmartri grízette, aki nyolc nap 
előtt olyan nagyon-nagyon boldog volt. 

Oktáv: (lefejti magáról Colettet) Csak 
nem hiszi, hogy összetévesztem önt, Plant-
rose Colette grófnőt, egy kis egyszerű mon-
martri grizettel? (újra megcsókolják egy-
mást. ) 

Oktáv: (kitépi magát Colette karjaiból, 
a kijáró felé siet, megfordul, Colette feléjp 
rohan, megcsókolja és Oktáv el.) 

Colette: (utána kiált) Oktá.v!... Oktáv!... 
(előtérbe jön, egy ideig maga elé néz, 
majd halkan) Oh, be gyáva vagyok!... Be 
gyáva !... 

Melodráma. 
Colette: (kitörő hangon) Mért vagyok 

oly gyáva , hogy nem lépek nyiltan az egész 
társaság elé, és nem kiáltom oda nekik: 
más férfit szeretek, más férfit szeretek! 

Gyuri: (b. h. belép hegedűvel.) 
Colette: Cigány ! Miért nem muzsikálsz 

vígabb dalt!... Hát nem tudod, hogy meny-
asszony van a háznál!... Boldog meny-
asszony!... (erőltetetten nevet) Huzdd él 
lazt a dalt, amelyiket akkor húztál a had-
nagynak, meg a babájának!... Ide huzdd 9 
fülembe ! 

Gyuri: Már hogyne húznám grófnő! Hú-
zom ám! Azt a gyönyörűét! (az I. felvo-
násbeli szerelmi motívumot játssza zenekari 
kísérettel. ) 

Colette: (álmodozva hallgatja, féloldalt 
hajtott fejjel) Elég/... (szenvedélyesen) Ví-
gabb nótát akarok!... Holnap lesz az eskü-
vöm!... (fokozottan) Húzzad cigány... hal-
lod... tüzesen.., tüzesebben! — Táncolni 
akarok!... Táncolni!... táncolni! (néhány 
tánclépést tesz, majd hirtelen meginog) 
Nem tudok, nem... nem... tudok! 

Gyuri: Ne sirjon grófnő!... Egyszer igy 
van... máskor ugy... 

Függöny. 
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í i A C C Ö , M l U J S A G ? 
MARY—MARISKA. Angol tánczenétől, 

pohárcsörgéstől, kacajtól zajos lokálnak par-
fümös levegőjében él, Mary, akit ezen az 
elegáns, angolos névtan ismer a pincér és 
vendég egyaránt. Egy este azonban akad 
Cgy frakkos, csöndes idregen, aki Maris-
kának szólítja Maryt és erre a bizalmas 
megszólításra megelevenedik a mult, az 
az idő, amikor még valóban Mariska volt 
Mary és az urilányok biztotatóan tartózkodó 
mosolyával hallgatta Laci udvarlását. Köz-
ben volt a háború, amelyben Laci a frak-
kot fölcserélte a harcosok egyenruhájával 
és ttiost egyszerre így találkoznak a mulató 
csillogó, lármás parketáján. 

Finom, hangulatos kis kötetbe irta mflg 
ezt a történetet Lestyán Sándor, akit ki-
tűnő riportjáról is jól ismer a magyar új-
ságolvasó közönség. A történet több mint 
egyszerű novella: mély pszihológiai rajz, 
komoly lélekelemzés van benne, de anélkül, 
hogy erőszakosan előretolakodnék és ártana 
az irás artisztikus egységének. Marry-Ma-
riska és Laci rajzában' benne van egész 
Pest, ß mulatók világa, a pincérek, cigá-
gányok, táncosnők, artisták szinea mikro-
kozmosza egy lencse gyújtópontjába sü-
ritve. Bravúros íráskészséggel, igazi mű-
vészettel megirt novella Lestyán Sándoré 
és megérdemelte, hog mint önálló könyv, 
növelje szerzőjének népszerűségét. 

A könyv maga is művészi alkotás és Kell-
ner István kiadlói ízlését dicséri. Kecsess, 

finom könyvecske, amel üde megjelenésé-
vel, szedésének tisztaságával szinte kö-
vetelően mondja: «végy a kezedbe». Bizo-
nyára nagyon sokan lesznek, akik engedel-
meskednek e felszólításnak, hogy megis-
merkedjenek Lestyán első könyvének tartal-
(mával js. (— aa —) 

VERŐ MARTA, a Magyar Szinház volt 
tagja, mint ismeretei, egy évvel ezelőtt ott-
hagyta a színpadot és festő lett. Ne!m 
Szokatlan dolog, hogy színésznők hátat for-
dítanak a színpadnak, de legtöbbnyire több, 
kevesebb idő multával vissza szoktak térni 
oda. Verő Márta azonban nem fog visz-
jszatérni többé. Ennek legjobb bizonyítéka, 
hogy eladja színpadi ruháit. Aki meg-
akarja venni, Aréna-ut 70. szám alatt, Verő 

, Márta lakásán megtekintheti őket. 
SHAW: BLANCO POSNET ELARULTA-

TASA. — A SORS EMBERE. — A Szín-
házi Könyvtár hatodik kötete gyanánt Shaw 
két kisebb színmüve, Hevesi Sándor kitűnő 
fordításában uj kiadásban jelent meg. <Az 
Athenaeum kiadásában megjelenő Szinházi 
Könyvtár legújabb kötetének ára 10°/o fel-
árral 39 korona 60 fillér. 

A FILMDRAMA cimmel most jelent meg 
Walfram E. szenzációs könyve, amely rész-
leterjan foglalkozik a mozi fejlődésével és 
'jövőjével, valamint a filmművészetet fel-
(ölelő összes kérdésekkel. A mindenképpen 
hézagpótló munkát a Légrády testvérek ad-
ták ki, ára 49.50 korona és a Szinházi 
Élet boltjában kapható. 

E î - E C u k ' l W S M A I i 
L E U N S 

W E M V I C C , 

M J KOR. A 

ÍE^lmto'm 

IECMN1ÏZ 

POLOSKAIRTÁSNÁL 
GARANCIA 

DITRlGHSTEIN 
J. 126-38 J. 116-55 

A l e g k e l l e m e s e b b 
balatoni nyaralóhely 

„ B A L A T O N " SZÁLLODA ÉS PENZIÓ B A L A T O H - L E L L i M 
Igazgató : Kenyeres Sándor 
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(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 

F. I. Veszprém. Cime az Orsz. Szinész-
egyesületnél (Baross-tér 9 ) megtudható. — 
Dr. Mica. 1. Nem késő. 2. 2 év alatt elő-
készítik. 3. Havi 200 K a tandij. — Micukám. 
A szükséges színdarabot a Színházi Élet 
kiadóhivatalában meg lehet szerezni. — Szini* 
növendék. 1. Császár katonái, dráma 5 felv. 
Irta : Földes Imre. Első előadása 1908. február 
1-én volt a Magyar Színházban. Főszereplők: 
Karády István—Vágó Béla, Karády Zoltán— 
Garas Márton, Karády István—Borostyán Sári, 
Schneller Lajos—Z. Molnár László, Szilassy 
Ernő—Törzs Jenő, Joász Géza—Csortos Gyula, 
Szedlacsek—Papp Mihály. — 100-ík előadása 
1910. január 8. - Színész leszek. Tessék 
a szerkesztőségben bennünket felkeresni, szí-
vesen adunk bővebb utasítást a továbbiakra 
nézve. — K. rajongó. A művésznő már meg-
kezdte a nyaralást. Nem hisszük, hogy most 
adna autogrammot. Talán ha visszajön a fő-
városba — akkor sem lesz késő ? Nem gon-
dolja ? — B. Béla. A Színházi Élet előfize-
tési ára egy negyedévre K 115. — Régi ol-
vasó. Judic Anne, francia színművésznő, 
Semur-ban született 1850. julius 17-én, meg-
halt a Jouan öbölben, Cannes mellett, 1911. 
április 15. Nálunk a Nemzeti Színházban is 

vendégszerepelt 1883. november havában. — 
Kiss Klári. Verse igen kedves, de miután 
nem színházi tárgyú, nem tudjuk közölni. — 
Doktor leánya. Méltóztassék Rózsahegyi 
Kálmán iskolájában érdeklődni, hol készség-
gel meg fogják adni a kivánt adatokat. — 
Szőkebaju kis mädy. — Ha az ígért cik-
kecske megüti a mértéket, nagyon szívesen kö-
zöljük a Színházi Éleiben, — P. Ida. Kedves 
levele igen meghatott bennünket. És valóban 
elhisszük, hogy — mint levele végén irja — 
filmről is lehet valamely színészt megszeretni 
Tisztán és mélyen, mini: ahogy megjegyzi. — 
Ibolya és barátnője. A Színházi Életre bár-
mely időben lehet előfizeini. — Érettségizett 
diákok. 1. Mint láthatták, készséggel vála-
szolunk e hasábokon 5 színházi tárgyú kér-
désre azoknak is, akik nem előfizetőink. 2 
Nem vált el. 3. Szeptemberben fog fellépni. 
4. Uj operett főszerepét játssza. 5. Készséggel 
adunk választ. — Oszkár. Sajnos nem tud-
juk. Csak az Országos Szinészegyesület tudna 
felvilágosítást adni. — Szabó Mancika. El-
tetszett találni, de sajnou egy héttel el tetszett 
késni. Már lezártuk a pályázatot. — Gyo-
gyuka, 1. 460 korona. 2. Szabadkán, 26 éves. 
3 Harminchat. — Bezzeg István, Szeged. 
Megható levelét — sajnos — helyszűke miatt 
nem tudjuk közölni. De nincs is szükség rá. 
Higyje el, aki tehetséges, annak nincs szük-
sége se protekcióra, se reklámra. Ha panto-
mineje jó, biztosan sorra kerül, Pályázatát 
átadtuk Szirmay Albert urnák. Ne legyen el-
keseredve, dolgoszék szorgalmasan. 

EN iS 

Naponta kitűnő cigánymuzsika 
A Krisztina-tér mellett 

S 
Telefon csak 25 

zabni , varrni tai l i tok magantanulâsra 
Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. 
Kalaptanfolyam külön, 
KAROLY-KÖRUT 10. B. Geiger Ételnél 

Hajellávolilás 
villannyal, — Szépségápolás. — Kozmetikai szerek. — 
tULIA KOZMETIKA, Budapest Vilmos császár-ut 46 

V acuum és Sulfid vállalat R. X* 
Budapest, VI., DalnoK-vt. 11-13 
Szőnyegmegóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-
festés, mázolás, tapétázás a legizlésesebb kivitelben 

reiefonaadm 4-91 

Alaptőke : 1,500.000 kor. 
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S s s i n & d í x i r e j t v é n y 

Megfejtési határidő 1921. julius 7. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 31. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921 25. számában közölt 

;ejtvény megfejtése: „Évadzáró." 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. dij : Honthy Hanna autogrammos fény-

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

bon. 
III- dij : Egy üveg Eau de Cologne .Fée" 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 821-en. 
Az első dijat Bohácsik Daniné (Szarvas, 

Petőfi-utca 88). a második dijat Bányainé 
Irma (Újpest, Rákóczi-u. 5. I. 4.). a harma-
dik dijat Weinfeld Richárdné (Rádai-utca 11.) 
nverték meg. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet* r.-t. 

Jól olcsón csak 
•rtfi 

az raíáEáfe-ná/ 

vásárolhat ! 

Brilllínst 
SINGER J., Egyetem-utca II. 
•WÊmmmmmÊmmmmi 

aranyat ezüstöt, platinát és 
ékszert l e g m a g a s a b b 
napi á rban veszek 

Telefon 124-21. ! 
OR M i l l l l / I T v é g l e g e i t á v o l i t B A C H M A N C I 
ílll lA/ü l Qnü kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
" n J szépséghibák kezelése, szeplöeltávo-
ütás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs 
jutányos bérletben. Budapest, VI I , , Almlsav-u. 8-

BfÄMTOR ÉS KELEMEN 
™ VII . , Erzsébet-körűt SS. 1/4. 

Fiatalos 
üde arcbőrt 

varázsol elö 10 nap alatt és eltávolít minden teint-
hibát u. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt petyhüdt bőrt, a 

dr . Kayserl ing-féle „ H Y VARION" 
szépitőszer. A kura egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arc-
bőr ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és 
tisztaságban pompázik. — Egy adag 75.— K. 
Vidékre postaköltség és adóval bérmentve 90.—K. 

„ H Y V A R J O N " GYAR fő lerakat : 
Gross Antal Budapest József-körur 23. 
Kapható: R0NA-DR0QERIA József-körut 50. 

C FŐVÁROSI 0 

i r k O ' 
VAROSLlO^ 

Telefon-szám: 55-53 

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

ünnepnap _d. u. fél 4 órakor 

NAGY ELŐADÁS 
Előadás után villamosközlekedés 
jegyek a „Színházi Élet" bolt-

jában is kaphatók 

PALMA 
Hölgyfodrászot ápolás és archajszálak eítávoíitáfa 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ 

CTvÉSZHŐKFlGyElMÉBEl^Lf 
ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán 
konyhaedény különlegességi céghez a Király-
szinházzal szemben, hol most lOo/o enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. 

f Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkiné l d rágábban vesz 

ZÉKELY EMIL ékszerész 
Király-utca 51, sz. Teréztemplommal szemben 
Telefon József 105—35 

Szakorvosi 
VII. Dohány-utca 39. 

rende ld 
Intézet. 

Rendel : 11-1 és 4 -7 óráit 

F L O R I S - B O N B O N 
Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegré " utca 3. Telefon 13-31 






