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MEDGYASZAY 
Iría: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

Ezt a magyar nevet sokáig csak 
németországi és svájci lapokban ol-
vastuk. Mer'gyaszay Vilma külföldi 
körútra indult és diadallal jár ta az eu-
rópai nagyvárosokat. Egy kocsiderék-
ra való koszorút hozott haza, sötét-
zöld babérlevelekből, meg fekete uj-
ságbetükből. Most pedig, hogy meg-
fürödve idegen sikerekben itthon «ven-
dégszerepel», ugy bámuljuk, mint egy 
londoni vagy párisi színésznőt, akit 
u j fényben ragyogtat föl a távolság 
és idők varázsa és fölfedező cikket 
irunk róla. 

Mit látott benne a külföld? A ma-
gyar liraiságot. Mi otthon nem is igen 
tudjuk, mennyire lirai nép vagyunk, 
de a külföld, mely a maga tükrében 
szemléli az idegeneket, mindig ezt 
hangsúlyozza. Vérmérsékletünk, égal-
junk, szegénységünk, zaklatott és nyug-
talan életünk, ugy látszik, arra rendelt 
bennünket, hogy a világ lírikusai le-
gyünk. Minden müvészetünk erről ta-
núskodik. Az a magyar művész, aki 
igazán európai szintig emelkedett, en-
nek a földnek a l í rá já t szólaltatta meg 
s csak nagyszerű kivételeket idézhe-
tünk arra vonatkozóan, hogy tehetsé-
geinkben a drámai összefogás és épí-
tés ösztöne is meg volt. Elsősorban 

színeket látunk és hangulatokat. Innen 
magyarázhat juk, hogy szegényebb drá-
ma- és regénytermelésünk mellett is 
minden 'korszakban, olyan lírikusaink 
éltek, akik állták az európai versenyt. 
Mikes és Mikszáth, kiben tetőződik a 
magyar próza, a lírikus, a próza líri-
kusa. A magyar festő évszázadokkal 
ezelőtt is színezett, mikor egyebütt még 
szinvakság uralkodott, a fényt, a szín-
foltot vette észre, még a ra jz és vonal 
rovására is. Színészetünk hasonlóan. 
Medgyaszay Vilma, kinek egész és ne-
mes művészete ott künn ízelítőt adott 
abból, milyen finom és egyéni művelt-
ség sar jadt nálunk, a liraiságával hó-
dított. Nemcsak előadó művésznő és 
nemcsak énekesnő, hanem több ennél:' 
a dal színésznője. 

E z a fogalom a miénk és szegényes 
reá minden idegenből kölcsönzött ki-
fejezés, a diseuse is. Nem véletlen, hogy 
abban az időben jelentkezett, mikor 
az impresszionizmus és szimbolizmus 
poétái, a magyar líra aranykorában. 
Ő is közéjük tartozik. Költő, igazi al-
kotó, aki nyelvünk tartalmát egy alig 
észrevehető hangsúllyal elmélyítette, a . 
pirospozsgás magyar szóknak a fárad-
ság érdekes halványságát adta, foj tot t 

rőt éreztetett, az erő f i togtatása he-
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lyett, s egy lenge mozdulattal, egy 
szünettel, egy elhallgatással, mély és 
sejtető távlatot nyitott. Először mon-
dott dalos szókat magyar színpadról. 
Budapestnek addig csak kövei és házai 
voltak. Medgyaszay Vilma romantiká-
val vette körül ezt a mult és emlék 
nélkül való várost, tündérivé tette a 
hétköznapot, kedvessé a budapestisé-
get. Neve össze van forradva a régi 
boldog és nagy Magyarországgal és 
Budapesttel, az egykori világvárossal, 
melynek esthajnal-csillaga volt. 

Mostanában gyakran cikkeznek a ka-
baré pusztulásáról. Azt mon ják, a 
kabaré meghalt. Nem tudo' i, igazuk 
van-e. Medgyaszay újra én_kel. A ka-
baré feltámadt. 

Öreg, korhadt g y ü m ö l c s f a 

Ősszel nem terem gyümölcs rajta, 
tavaszszal nincs virágos csokra, 
kopár fejét dühösen rázza: 
haragszik a fiatalokra. 

(SZENES EMBER) 

„Még ezzel az anyóssal megbarátkozunk 
Pataki, Lóránt, Tamás Benő 

Budai Színkör: „A tánckirály" 
(Angelo íotografia) 
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Aki mostanában Budán járkál a krisztina-
városi szinház lájékán, esténként csodálatos 
természeti jelenségnek lehet a tanuja. Fél-
nyolc óra tájban mintha valamennyi sovány 
pesti ember itt adott volna egymásnak talál-
kozót. Csak ugy tódulnak ezek a karcsú ala-
kok a Budai Színkörbe, ahol most már két 
hét óta egyfolytában állandóan zsúfolt ház 
előtt játsszák a szezon slágeroperettjét, a 
Tánckirályt, emelynek librettóját Vágó Géza 
irta, zenéjét pedig Nádor Mihály szerzette 
Zsoldos Andor verseire. A direktornak, a 
színészeknek, sőt a jegyszedőknek is mér 
az ötödik-hatodik előadástól kezdve feltűnt 
hogy milyen sok sovány ember jár a szín-
házba. Nem tudták mire vélni ennek az okát ; 
elvégre erre még a budapesti színházak 
eseményekben gazdag története sem adott 
példát. Három nappal ezelőtt Sebestyén 
Géza igazgató végre rájött a rejtély nyitjára. 
Megfigyelte, hogy ugyanazok az emberek, 
akik a színházba mint deli sovány alakok 
mennek be, a fölismerhetetlenségig meghízva 
távoznak onnan. Az történt ugyanis, hogy 
mindenütt elterjedt a hire, hogy a Tánckt-
rályon mennyit lehet nevetni. A nevetés pe-. 
dig, mint közismeretes, a legjobb kövérítő 
kura, így lassanként odaszoktak a pesti so-
ványok, akiknek nem jutott pénzük, vagy 
idejük arra, hogy más hizlaló kúrát használ-
janak. Most már azon gondolkoznak, hogy 
a helyárakat is a hizókura eredményessége 
szerint fogják megállapítani. Valószínűleg 
ugy lesz a dolog, hogy előadás előtt lemé-
tik a látogatókat súly szerint, a szinház elő-
csarnokéban felállított mérlegen, előadás vé-
gén pedig megállapítják, hogy mennyit hí-
zott. A belépődíj dekánként 10 korona. Ilyen-
módon egészen tisztességes bevéíeli több-
letre lehet szert tenni a Budai Színkörben, 
mert nem riikaság, hogy egy-egy látrgató 
az előadás folyama alatt, tiz-tizenöt kilót is 
hizik. 

Senki se csodálkozzék tehát, ha Sebestyén 

Géza rövidesen meggazdagszik a Tánckirály 
előadásának bevételeiből. 

Aki kételkedik ezeknek a híreknek hiteles-
ségében, menjen ki Budára, nézze végig az 
előadást és győződjék meg arról, hogy min-
den szó igaz. Eleinte mi sem akartuk el-
hinni és kimentünk Budára. 

No hát, amit ott nevetlünk, az már egyene-
sen skandalum I Valósággal jajgattak az 
emberek a rendkívül mulatságos jeleneleken, 
amelyeket Vágó Géza nagyszerű humorral 
irt meg. Egészen komolyan meg kell állapí-
tani, hogy ez a darab oUan sikert aratott, 

.Hopp, ide hamarosan, tetszik a pici szád. . 
Szebeni Margit és Tamás Benő 
Budai Szinkör: „A tánckirály" 

(Angelo fotografia) 
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Lóránt Edit 
Budai Színkör : „A ténckirály" 

(Angelo fotografia) 

Refr Hopp ide hamarosan, tetszik a pici szád 
Sztopp ide iramosan, száz puszi hoci hát 
Pattog a lábam alatt, ringat'a muzsika 
Hadd el a bánatodat ebbe a muriba I 
Csupa tüz ez a lány, ha elűz a babám, 
Csak ilyet keresnek ölelésre. 
Aki szép, aki jó, aki ennivaló, 
Ha kapom, nem adom világért se. 
Gyere vedd a puszit, kicsi szád is uszit, 
Gyeie tedd a kezed derekamra, 
Amig lobban a láng, zene dobban alánk, 
Sohse hagyj egyedül egymagamra ! 

Nem kevésbé kedves a második felvonás 
duettje : 

Most szerelmet kellene 
Vallani, vallani, vallani. 
Lám ilyet nem illene 
Hallani, hallani, hallani. 
Nincs a földön több ily nő, 
Ily csinos ily fitos orrocska, 
Nem bolondit ugy mint ő. 
Százhuszonnyolc teli borrocska. 
így van ez már régesrég. 
Amióta kék az ég : 

Refr. Erre nézel, arra nézel 
Földön, égen, völgyön, réten szerelem 
Kis legénynél és a vénnél 
Mindenütt csak szerelem. 
Mért ne lenne itt is, ott is 
Rettenetes szerelem, 
Romboló és tomboló és lázas heves 
Szerelem. 

amelyhez hasonlót még nem láttak a Budai 
Szinkör falai. A napi sajtó egyhangú elis-
merése és dicsérő kritikája hangzott fel a 
bemutató előadás után, amelyet a publikum 
azóta készséggel szentesitett. Az operett 
pompás helyzetei egymást kergetik. Olyan 
tréfák és ötletek sorakoznak fel, mint a leg-
jobb francia bohózatokban. Egyetlen pilla-
natig sem szünetelhetnek a nevető izmok. 

Még csak két hete játsszák az operettet és 
a zeneszámokat máris az egész városban 
minden zongorán és minden cigányzene-
karban játsszák. Nádor Mihály nagyszerű 
talentumának ékes bizonyságai ezek a szá-
mok, amelyek közül különösen az első fel 
vonásbeli duettnek és a harmadik felvonás 
nagy tercettjének van a legnagyobb sikere-
Ma már közismert dal Pesten : 

Ha a bánat elönt, ha a bú beköszönt, 
Ha szivembe csücsül keserűség. 
Ha a férfi hamis, akkor én magam is 
Csak azt mondom, hogy félre a hűség. 
Ilyentájt a legény, hogyha száz jön elém, 
A karom ölelésre kitárom, 
Vele jő a vigasz, azt se kérdem ki az ? 
És csak ezzel a nótával várom : 

Huszár Károly 
Budai Szinkör: „A tánckirály" 

(Angelo fotografia) 
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„Mek k, mekk, mekk 
Öreg már a kecske. . 

Vágóné Margit és Pallós 
Budai Színkör: .A tánckirály" (Angelo fotog.» 

Itt is, ott is, meg «mott is 
Szerelem, csak szerelem ! 

A harmadik felvonásban Betegh Bébi és 
Tamás Benő énekelnek egy kedves dueitet : 

Rózsabokron rózsaszál. 
Kacsints reám. 
Vig a kedvem, csókra vár, 
De nincs babám. 
Hocide picike lány. 
Szép legényke mit beszél. 
Kacsints reám I 
Merre fuj e furcsa szél 
Semerre tán, 
Hocide picike lány. 
Ó be rémes ó be vészes,óteédesangyalkám, 
Szivem gondja búmat ontja 
Szét is bontja tán 
Nincs a bura semmi ok, 
Lám lesz akkor nem sírok 
Egy csókra, két csókra, tíz csókra, száz csókra 
Szomjas a szám, 
Hocide picike lány ! 

Refr. Tubicám tulipán orcácskéd, 
Rohanok, röpülök hozzád át, 
Ne beszélj, se veszély nincsen lám, 
Hocide picike lány. 
Tubi tilos, tuli piros orcácskqd, 
Odarepül a szivem is hozzád hát 
Ne beszélj, hisz se veszély, se baj 

nincs lám, 
Hocide picike lény. 

Pataky Ferenc 
Bjdai Színkör: „A tánckirály" fAngelo íotogr.) 

A táncokat, dalokat, tréfákat pompás, nagy-
szerű színészgárda adja elő, amelynek élén 
Tamás Benő kormányoz vidámságban, öt-
letben. Ez a színész ma kétségtelenül olyan 
táncos kómikus, amilyent nem sokat lehet 
találni. Közvetlensége, kedvessége határta-
lan. Négy partnere hozzá méltó színesen és 
ötletesen játszik. Papp Manci elragadóan 
tnrmészetes és kedves, Szebeni Margit gra-
ciözus és finom, Belegh Bébi üde és fiata-
los. Vágóné Margit egy komika szerepében 
bűbájos alakítást produkál. Igen kedves Ló-
ránt Edit, aki a harmadik felvonásban egy 
exotikusnőt játszik. A nagyszerű Pataky Fe-
renc művészi komikuma, Pallós József ked-
ves, joviális humora és Dózsa István pom-
pás epizódfigurája ismét részesei a sikernek, 
amelyben Simándi karmester is osztozko-
dik. Annyi bizonyos, hogy a Budai Színkör-
nek ez az operettje nem csak nyári darab 
lesz, hanem a külföldi operettszinpadokat is 
nagy sikerrel fogja bejárni. 
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Be teg h Bébi 
Budai Szinkör: „A tánckirély" (Angelo fotogr.> 

és megkérdezzük tőle, mit hozott h a z a 
hosszú ú t j á b ó l ? 

A fasor i villa te r raszán ült. Kékcs ikos 
egyszerű pongyola v a n raj ta , a h a j a 
kicsit sötétebb, a s z e m e kicsit é l énkebb , 
az a r c a — a n n y i szenvedé ly , k a c a g á s , 
d r á m a , tréfa és ezerfé le m á s é rzés meg-
ny i l a tkozásának kert je — m a d ú s a b b , 
mint ezelőtt, — k a r j á n a k n e m e s ivü 
vonala , szinte szoborsze rű plaszt ikus éle, 
a délutáni n a p s u g á r b a n végigpihen a z 
asz ta lon . 

— Haza jö t t em, — m o n d j a — n e m 
kellett volna , marasz ta l t ak , a m e r r e c s a k 
já r tam. Nem bir tam tovább. Jól tudom, 
könnyen m o n d a z e m b e r i lyeneket , ak i 
messziről jött, d e h a én m o n d o m , tudn i 
fogja mindenki , — ez n e m bana l i t á s . 
Vergődtem a honvágytól . Kinn á l l tam a 
sz inpadon , a jó idegenek szerettek, ün-
nepel tek é s amikor be lenéz tem a sötét 
nézőtér s zemébe , odava ráz so l t am m a -
g o m n a k va l ami i smerős pesti arcot, c s a k 

„Maga egy sasfiók? Maga egy öreg saskeselyű..." 
Végóné, Ttimás, Pallós 

Budai Szinkör: ,.A tánckiraly" (Angelo fotogr.J 

Nem birlam tovább . . . 
— mondja 
Medgyaszay Vilma 

Másfél esz tende ig idegen o r s zágokban 
barangol t a m a g y a r k a b a r é örökdiszü 
fényes nevü ékessége , Medgyaszay 
Vilma. S most bo ldogan ú j ságol ják a z 
emberek e g y m á s n a k a hir t : 

— Hallot tad, Mimi hazajöt t ! 
Mintha mindenk inek sz ivéhez nőit 

d rága testvére vo lna , min tha mindenk i 
c sak őt várta volna- h a z a , ugy örülnek 
a jöttén, mint amikor t avas sza l a z e lső 
é n e k e s m a d á r fel tűnik a város felelt. 
Medgyaszay r ep rezen tá l j a a m a g y a r 
k a b a r é m ű v é s z e t világhírű értékeit, a z ő 
nevétől volt h a n g o s most h o s s z ú időn 
keresztül E u r ó p a s z á m o s nagy metro-
po l i sának e lőkelő sa j tó j a és pub l ikuma . 

Elmentünk hozzá , hogy üdvözöl jük 
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igy tudtam énekelni . . . És amikor ki-
mentem a kulisszák mögé, elfutott a 
könny. S o h a s e tudták, mi a ba jom . . . 
Ezért jöttem haza . Most boldog vagyok, 
hogy itthon vagyok. Alig megyek vala-
hová, csak itt, a régi s z o b á m b a n élve-
z e m azt, hogy hazajöhet tem. Két hétig 
játszom csak, a Jardin kabaré jában , 
az t án keveset p ihenek és megyek megint 
el. Olyan ez, mint amikor a beteg időn-
ként kábitó szerekkel zs ibbasz t ja el 
magát, hogy bírja azu t án a fájdalmakat . . . 
itt v a n n a k már a jövő évi szerződéseim: 
november Amszterdam, december Krisz-
t iánja , j anuá r Stockholm, azu tán Rajna-
menti városok, március elsején — akkor 
már s z a b a d leszek, ha Isten segit, újra 
hazajövök. Ta lán addigra már idehaza 
is maradha tok . Az u ram nem is tudott 
most velem jönni, Düsse ldorfban van, 
aho l fi lmeket rendez. Boldog vagyok, 
hogy szeretettel fogadtak ilthon, de higyje 
el, ír ja meg és m o n d j a meg mindenki-
nek, nem tudnak engem itt ugy szeretni, 
ahogy én itt szeretek mindenkit . 

MATÁNY MEG A KEFE. 
Matány Antal, a Király-
Színház kedves, fiatal tán-
cos ko-
mikusa. 

_ A kefe 
v iszont : 

egyszerüélet telen tárgy, 
amelyéle t te lensége da-
c á r a mégisé lénkszere 
pet játszott egy kedves 
történetben, amely a 
Király Színház szín-
p a d j á n esett meg. A 
történet harmadik sze-
replője Somogyi Nusi, 
ak i A kék mazurban 
Matány partnere. Ösi 
vitatkozások folynak a 
s z ínházakban arról, 
hogy a szinésznők-pu-
derezhetik, vagy fehé-
ríthetik a kar jukat ugy, 
hogy a partner frakk-
ján ott ne marad jon a 
púder nyoma. Vidé-
ken minden h ó n a p b a n 

van emiatt egy-két színházi törvényszék. 
Matány, ha nem is vitte színházi törvény-
szék elé a dolgot minden este boszankodott 
azon, hogy a frakkjáról e lőadás után 
alig tudta lekefélni a pudert . Egyik elő-
adáson , a második felvonásbeli t ánc 
után, amikor legjobban voll latható a 
frakkon a púder nyoma, Matány szó 
nélkül benyúlt a zsebébe , kivelt egy 
ruhakefét és lekefélte a frakkot — 
nyílt szinen. Természetesen óriási volt 
a hatás, a p o m p á s ötletet nyílt szinü 
taps juta lmazta . Ezentúl minden este 
megcsinál ták ezt a jelenetet és Matány 
minden este megkapta a tapsot. Az öt-
venedik e lőadáson , a duett után Matány 
ismét előveszi a kefét dörzsöli vele a 
frakkot, de a publikum sehogy sem akar 
nevetni. Matánynak már kifaradt a karja 
a kefélésben, végre abbahagy ta , annyival 
inkább, mert észrevette, hogy Somogyi 
Nusi alig bírja visszatartani a nevetést. 
Da alig birta visszatar tani a nevetést az 
egész együttes. Matány elképzelni sem 
tudta, hogv mi történhetett. Az történt 
ugyanis, hogy Somogyi Nusi erre az es-
tére nem puderozta ki a karját, tehát nem 
is lehetett fehér Matány f rakkja . A király-
sz inház iak mos t . azon vi tatkoznak, ki 
vette be a kefét ? Matánv vagy Somoovi? 

fi balatonfüredi S/tinkÖc 1831. nyarán 
nyílt meg Kisfaludy Sándor igazgatása 
alatt, a Dunántuli Színjátszó Társulat 
működésé mellett. 

„Mama, én megölöm magal . . ' .I 
Vágóné, Tamás, Pallós, Huszár 

Budai Színkör : „A tánckirály" (Angelo fotográfiái 
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A színpad világa álomvilág. 
A színpadon minden este álmokat játsza-

nak, álmokat látunk, Milyenek szeretnénk 
lenni a valóságos életben : mutatja a szín-
pad. Mily édessége volna az életnek, ha a 
színpadi élet felett nem zárulna össze a füg-
göny. 

Minden színésznő az álmok életét éli, 
A színésznők álma : rendszerint a siker, a 

dicsőség, a taps. Néha megtréfálja őket az 
álom és mást mutat. 

A nagy kosár, amelybe olvasóink álmait 
gyűjtögetjük : e héten is megtelt. Majd vala-
mennyire sor kerül az álomfejtő kezében. 
Most az érdekesebbeket válogatjuk ki. 

Honthy Hanna álma. (Számnélkül. Sz. É ) 
Kedves Szerkesztő ur! Amikor a „Tündérek 

cselédjének" főpróbája volt, az nap történt. 
Egész nap dolgoztam, próbáltam, s ugyanaz 
nap tárgyalásokat is folytattam Beöthy László 
vezérigazgató úrral a szerződésemről. Este 
halottfáradtan kerültem ágyba. 

Ahogy elaludtam, álmodni kezdtem. 
Nagy fehér márványfalu terem közepén állt 

egy hatalmas baldachinos ágy. A mennyezet-
ről óriási színes üvegü lámpa vetett az ágyra 
csodálatosan szép reflexeket. S az ággyal szem-
ben egy üres nézőtér tátongott felém. Egy-
szerre csak kinyilt egy szárnyas ajtó s belé-
pett rajtó Beöthy László. Nagyon szomorú 
volt s a frakkja fölött hófehér bő köpenyt vi-
selt. Odajött az ágyamhoz, megfogta a kezem 
és gratulált a sikeremhez. De az arca és a 
hangja nagyon szomorú volt, Az uram lese-
gítette Beöthyről a fehér köpenvt s odaültek 
mindketten az ágyam szélére. Beöthy László 
kártyát vett elő a zsebéből, játszani kezdtek. 
Nagyon sokáig játszottak s olyan elkeseredet-
ten küzdöttek, mintha életük lenne a tét. 
Végre is Beöthy lett a vesztes ! Felállt az ágy 
széléről, a kártyacsomót kettérepesztette, az-

tán nyakába kerítette a fehér köpenyt, meg-
csókolta a kezemet s hirtelen eltűnt. Az uram 
akkor boldogan borult a nyakamba és fel-
kiáltott : Háromezret kapsz egy estére I Azt 
hiszem, a szerződésem volt a tét, de ezt az 
uram már nem mondta. Kérem, kedves Szer-
kesztő ur, adja át ezt az álmomat Krúdy 
Gyula urnák, hogy megfejtse, Üdvözli Honthy 
Hanna. 

Megfejtés (H. H.) 
Miután az álomfejtő tudomása szerint szí-

nésznő álma a feladat, a középkorias álom-
fejtés mellőzhető és dr. F. professzor mód-
szerével is lehet elemezni. Csupán a szüksé-
ges álom-kellékeket vesszük elő az álmos-
könyvből. 

így : az ágy az álomban a legtöbb meg-
fejtés szerint vágyat jegyez. Lámpa : újdon-
ság. Kártya : a legrégibb megfejtések szerint : 
nagy háború. Kártyázni és nyerni: gazdag-
nak rossz ; szegénynek jó. Szomorú ember 
mindig jó Hirt hoz. Kézcsók : ravaszság. Ezek 
volnának az álmoskönyvi fejtések, amelyek 
szerint az álmodó vágyakozik valamely há-
borúságra, amelynek megnyerésével jó hirt 
várna egy kis ravaszsággal. — Mig dr. F-
elemzése szerint az álom a legkönnyebben 
megfejthető. Az álmodó, még ha beteg is 
volna (ágyban), szívesen kockára tenné (kár-
tyán) egészségét, hogy egy régi tervét megva-
lósítsa. A fehérkabátos férfi az álomban az 
az ideál, akitől sorsdöntő hirt várunk. Szí-
nésznő álma. 

X. Álom. (P. Gyula. Sz. É.) 
Kedves Mesteri Kérem, szíveskedjék a 

Színházi Életben az én álmomat is megfej-
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teni. Hatalmas nagy réten sétáltam álmom-
ban, olyan magas szekfük, őszirózsák, liio-
mok közt, hogy valamennyi legalább is a de-
rekamig ért. Sokéig mentem ebben az illat-
tengerben, amikor végre elérkeztem egy kis 
rózsalugashoz. A lugasban egy nagy zongo-
ránál ült Lenkeffy Ica, akit az életben nincs 
szerencsém ismerni. Fehér pongyola volt 
rajta, gyönyörű szőke haja leeresztve. Azt a 
dalt zongorázta, melynek kottája a mult heti 
Színházi Életben megjelent. Nagyon szépen 
játszott, aztán énekelni kezdett, de ugy, mintha 
ezer hegedű és ezer hárfa zengett volna egy-
szerre. Amikor befejezte a dalt, én a szivem-
hez kaptam, s ekkor vettem észre, hogy tető-
től-talpig pdnce'lban vagyok, Kihúztam tőrö-
met, nekiugrottam Lenkeffy Icának és tőből 
levágtam gyönyörű haját• Ekkor mindenfelől 
páncélos lovagok léptek elő, s vivni kezd-
tünk a hajért. Sok vitézt levágtam, s mikor 
már csak egy maradt, Lenkeffy kis ezüst sí-
pot vett elő és belefujt. A sip hangjára a 
mező rengetek virága, a sok liliom, szekfü 
szára mind a lábamra csavarodott, s való-
sággal ledöntöttek a fűbe• A virágkelyhek a 
nyakamhoz tapadtak, s szivni kezdték a vé-
rem. Hirten elvesztettem eszméletemet... Ek-
kor felráztak ágyamból, az álom véget ért, 
Tisztelettel várom a megfejtést. 

Porupszky Gyula 

Megfejtés (P. Gyula. Sz. É-) 

Az elsőrendű érzéki álmok közül való, 
amelyben a tőr megjelenése mindent meg-
magyaráz. — Ámde bontsuk fel az álmot, 
hogy feltevésünket igazoljuk. 

Illat: minden könyv szerint reménytelen 
szerelmet jegyez. Virágok között járni, amelyek 
derékig érnek, férfinek és nőnek egyaránt : le-
küzdhetetlen vágyat mutat. Rózsalugas : is-
meretlen nő. Szőke haj, leeresztve : emésztő 
kin. Dalt hallani : megszerelmesedni. Páncél: 
magány, elhagyottság. Az álom központja a 
a tőr, amely minden álommagyarázat sze-
rint a férfinek az ő erejét jegyzi. Levágott 
haj : busulás. Vivni : szomorúság. Szép hang : 
sirás. Földre döntetni': kimondott vágy. Meg-
könnyebbülés. 

Egy reménytelen, izgató, éjjel-nappal éber 
szerelemről van itt szó, amely szeretne min-
den eszközt felhasználni hogy valóra váljon. 
Nem valószínű, hogy az álombeli szőke nő: 
azonos az életbeli nővel. Szomorú érzékiséget 
jegyez a vivás. Szegénységet, tehetetlenséget : 
a páncél. 

Nyílt álom, amely könnyen fejthető, mint 
egy iskolai dolgozat, 

XI. álom (B, Marika. Sz. Ê.) 
Kedves Színházi Élet I Álmomban Petro-

vich Szvetis/.lávval sétáltam a Városligetben. 
Petrovich abban a fehér egyenruhában volt, 
amelyikben a „Lengyelvér"-t játszotta. Sok 
katona jött arra, mind szalutélt neki. de 
ő nem szaluiéit vissza senkinek. Ezért szem-
rehányást tettem neki, de ő azt mondta, 
úgyis háború lesz, Erre szembejött velünk 
két barátnőm, akiknek mondtam, hogy há-
ború lesz. Ök kinevettek és azt mondták, ezt 
csak azért hazudom, mert randevúm van a 
Petrovichcsal és mindenkinek elfogják mon-
dani. Nagyon sírni kezdtem, erre kipattant a 
földből Krúdy Gyula ur, megfogta a kezem 
és haza vezetett. O'thon mama, hiába kérte 
Krúdy ur, becsukott a spéjzba és ott voltam 
egész nap és folyton sirtam. Kérem ezl az 
álmom okvetlenül megfejteni, mert biztosan 
valami rosszat jelent. Bencik Mariska. 

Megfejtés. (XI. álom. B Mariska.) 
Hétköznapi álom, amelynek jelentősége jó-

formán semmi. 
Az álomfejtő nem akarván kedvét szegni 

B. M.-nek, válaszol. Egyenruhás férfi : sze-
relem. Szemrehányást tenni : szerelmi vágy. 
Háború : szenvedés. Két barátnő : szerelmi 
vetélykedés. Haza menni : szomorúság. Be-

„Ezt jól megcsináltuk . . ." 
Tamás Benő és Huszár Károly 
Budai Szinkör „A ténckirály" 

(Angelo fotografia) 
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záratni: megkönnyebbülés. — A kérdező mind-
egyik feleletben megtalálja azt, amit keres. 

XII. Álom (Sz. É.) 
„Újra egy nagyszerű találmány, amely rém 

nézve a legjobbkor jött- Mult hét egyik haj-
nalén különös álmom volt : álmom a Hor-
tobágyi pusztára vitt, hol órák hosszat fu-
tottam, fehér lovon ülve menekültem egy 
ember elől, ki kezében karikás ostorral ker-
getett. Már biztonságban hiltern magam, mi-
vel üldözőm messze elmaradt mögöttem, 
ujabb ellenségnek, három óiiás feher kutya 
támadt rám, minden áron le akartak szedni 
a nyeregből, jobb kezem oda nyújtottam a 
legnagyobb kutyanak és ez szájába véve 
mérgesen harapdálta, defájdalmat nem érez-
tem; a másik két kutya eltűnt, és amelyik 
a kezem harapta, emberré változott, Paul 
Wegener képében. Mtglepetésemből még ma-
gamhoz sem tertem, mikorra üldözőm oda 
ért hoznánk ; kikapom kezemet a Wegener 
kezebői lovamiól átemelt az övére és gyor-
san elvágtatott velem, nem tudom, hova és 
merre vitt, mert eszméletem veszítem• Mi-
kor magamhoz tértem, agyban fekve talál-
tam magam, és agyam ctött ült üldözöm, ki-
ben Várkonyi Minályra ismertem ; mellette 
Herczeg Ferenc ur alt. és mindketten moso-
lyogva kértek, hogy né féljek, már lui va-
gyok minden veszélyen, kérdezni akartam 
őket, milyen veszélyben forogtam én. nem 
juthattarp szóhoz, szobám ablaka nagyot 
csattanva bevégódott és én erre fölébredtem. 

Ábrányi és családja 
svábhegy i villájuk kertjében 

(Vasadi felv.) 

Megjegyzem, hogy én sem Herczeg Ferenc 
úrral, sem Várkonyi Mihály úrral soha nem 
beszéltem és csak látásból ismerem őket. 

Mihályi Zsóka. 
Megfejtés. (XII. Álom. Sz. É.) 

Iskolai példája a fiatal nők álmának. Ered-
ményhez nem juthatunk, mert az álmodó va-
lamit elhallgatott. — Ámde vegyük sorjába 
az álom képeit : 

Puszta : elhagyatottságot jegyez. 
Fehér lovon nyargalni -.hírességretörekedni. 
Ostor (karikás) : itt ugyanazt jegyzi, mint 

a tör, vagy egyéb fegyver a férfi kezében. 
Kergetni : titkos gondolat. 
Biztonságban lenni : félelem, nőnek bol-

dogság. 
Kutya: az 1756-os könyv szerint ebet látni : 

gyönyörűség. De a fehér eb jobb, mint más 
szinü. Eb, mely megharapja : betegség jegye. 
( \ biztonság érzete, ilt kapcsolódik az álom 
a folytatásához). Ha a harapott seb nem ma-
rad meg: ellenségedein győzelmet aratsz. 

Állat, mely emberré változna : bússzerelem 
Elragadtatni: ismeretlen vágy. Eszméletét 

veszteni : titkos kívánság. Ágyban feküdni : 
vágyakozás. 

Csattanás : kiábrándulás. 
Az alom szive : az ostoros ember, aki az 

életben valószínűleg egy idősebb férfit je-
gyez, aki szereimmel közelit az álmodóhoz, 
ámde az egyelőre más férfiaknál keres se-
gedelmet. 

Előfizetési felhívás 
Uj előfizetést nyitunk a »Színházi Élet«« 

re. flki egy héten belül előfizet julius 
elsejétől negyedévre, ingyen megkapja a 
január elseje óta megjelent számokat. 
Előfizetési díj egy negyedévre 

115 korona 
Előfizetni a kiadóhivatalban, VII., Erzsé 

bet-körut 29. szám alatt lehet. 

A LEGÚJABB PAPP-ESET. 
Papp Jancsi, a hírhedt poen-
lövő e héten ismét szivén 
talált egy viccet. A vicc az. 
hogy a „Helyretyutyutyu" 
kezdetű nótát sportemberek 

igy éneklik : 
— „Helyretyutyutyu„ ziegretyutyutyu." 
Papp Jancsi igy énekelte le a viccet: 
— Platzratyutyutyu, ziegretyutyutyu 



Ábrányi a Városi Sz 
Budapesten ma aligha van elfoglaltabb 

ember Ábrányi Emiinéi. Egy teljes esz-
tendei kényszerpihenő után most csőstül 
szakad a munka a Városi Szinház ui 
Igazgatójának a nyakába: kora reggeltől 
késő éjjelig szerződtetési tárgyalások, pró-
baéneklések, zenekari, énekkari problémák, 
szerzőkkel és komponistákkal folytatott be-
szélgetések foglalják el Ábrányi minden 
percét. És a halaszthatatlan munka kö-
zepette a Színházi Elet fényképező géppel 
felszerelt riportere is odaokvetetlenkedik a 
direktorhoz, egy hosszú intervju és féltucat 
felvétel irányában. Ábrányi — elfoglaltsá-
gára való tekintettel — barátságosan meg-
hívja a zsurnaiisztát svábhegyi villájába, 
vasárnap délutánra. 

Ä túlzsúfolt fogaskerekűn való utazás után 
nagyszerűen izlik a Svábhegy pompás le-
vegője. A Mátyás király-ut egy csendes 
villájának a kertjében együtt találom az 
egész Ábrányi-családot: az uj direktor 
•édesanyját, tavaly oly hirtelen elhunyt nagy 
költőnk özvegyét és három gyermekével 
«gyütt a direktornét, aki még az uránál 
ís jobban ismeri a járást a Városi Szín-
házban: hiszen pár esztendővel ezelőtt ked-
velt énekesnője volt az akkori Népoeprának. 
Gyorsan megörökitem a kedVes családi ké-
pet, aztán bemegyünk Ábrányi Emil dol-
gozószobájába. Régi családi képek függ-
nek a falon, nagyapáról ükapára terelő-
dik a beszélgetés és a házigazda érdekes 
intimitásokat mond el ősi családjáról. 

— Régi oligarcha-família volt Szabolcs-
iban — 'meséli Ábrányi — a lászlófalvi, 
m:keföldi és ábrányi Eördög-család, amely-
nek még most lis megvan az ősi kúriája. 
Vagy száz esztendővel ezelőtt az egyik 
dédapám, Eördög Alajos annyira össze-
különbözött a famíliával, hogy haragjá-
ban még a családli nevét sem akarta Viselni 
•jés legfelsőbb engedelemmel legrövidébb 
predikátumát vette fel családnévül. A fiát, 
az én nagyapámat, már Ábrányi Kornél-
nak hivták. Bohémvérü művészember volt, 
nagy zenei hajlamot árult el és amikör 
kint járt Párisban, Chopin-né 1 tanult zon-
gorázni. Később Kossuth Lajos titkára lett, 
Világos után őt is száműzték, 1852-ben azon-
ban amnesztiát kapott és hazajött. A vagyo-
nát hamarosan felélte a harminckétlevelü 
'biblia szorgalmas lapozgatása közben, aztán 
ismét eszébe jutott, hogy a muzsikához 
is ért és akkor — JZ akkori előkelő körök 
felfogása szerint - végleg elzüllött: hiva-
tásos művész lett belőle. 

— Ä nagyapám két fia: Emil és Kornél 
— folytatja nevetve Ábrányi — szintén a 
»bohéméletre« adta magát. A családnak 
ez az ága, ugy látszik, predesztinálva volt 
tarra, hogy a vagyonának a nyakára hágjon 

ci ház pro grammjáról 
és soha ne tudjon megtollasodni. Az apám 
meg a bácsim különben nem igen hoztak 
szégyent az ősi famíliára azzal, hogy a 
kardforgatás helyett a tollforgatásra ad-
ták magukat. 1 

— Igazgató ur pedlig a toll melletti a kar 
mesteri pálcát is szép eredménnyel forgatta 
leddig — fejezem be a forgatási metamor-
fózist, egyszersmind az uj direktor rövid 
'biográfiáját is kérve. 

— Husz évvel ezelőtt végeztem el Pesten 
a Zeneakadémiát — mondja Ábrányi — 
aztán még Lipcsében Nikischnél tanultam 
egy évig, egy ujabb esztendő múlva pedig 
<— húszéves koromban — már Kölnben vol-
tam karmester. 1906-bai Hannoverben foly-
tattam a dirigálást, 1911-ben pedig Mé-
száros Imre a budapesti Operába szer-
ződtetett első karmesternek. Nyolc évig di-
rigáltam az Operában, miközben két dal-
művem került bemutatóra: 1912^ben Pablo 
lés Francesco, 1917-ben pedig Don C'uijote. 
Ez volt a negyedik operám, az első, a 
'Ködkirály, 1903-ban került szinre Buda-
pesten, a második, Monna Vanna pedig 
1907-ben. 

— A tavalyi direktori esztendő után hol 
töltötte el igazgató ur egy évi kényszer-
szabadságát? — folytatom az indiszkrét 
kérdezősködést. , 

— Egy félessztendőnél tovább Lipcsében 
éltem, aho! megkomponáltam Ave Maria 
cimü egyfelvonásos dalmüvemet. A bemu-
tatója még az idén novemberben meglesz 
;a lipcsei Operában. Tavasz óta ismét itthon 
jvagyok és azóta azzal foglalkozom, hogy a 
mellényeim gombjain számítgatom, meg-

ÁBRÁNYI EMIL 
a dolgozószobájában 

íVasadi felvétele 



kapom-e a Városi Színházat, vagy sem... 
— Most, ugy látszik, páratlan számú 

mellény gomb a legújabb divat — vetem 
közbe — mert a számolás igennel vég-
ződött. 

— Hát igen, — mondja most már el-
komolyodva Ábrányi — Sipőcz főpolgár-
mester, aki ragaszkodott a személyemhez, 
volt szives az állam közt és köztem a köz-
vetítői szerepet elvállalni és néhány nap-
pal ezelőtt megtörtént a végleges meg-
egyezés. flmi még ezután hátra van, tisztán 
formaság. Ami engem illet, én olyan szer-
ződést kötöttem, amely nem sérti anyagi 
érdekeimet, másrészt azonban eredeti mű-
vészi intencióim teljes mértékben érvényesül-
hetnek. Ä további huzavona által egyéni 
terveimet nem tudtam völna végrehajtani, 

júbm 
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MIKSZÁTH ALBERT 
néhai Mikszáth Kálmán fia, harminckét 
lèves korában meghalt. Miniszteri tisztvi-
selő volt, de időnként avatott kézzel for-
gatta a tollat. Komoly, értékes irói ta-
lentum volt. Hangulatos tárcákat irt, sőt 
sikerrel próbálkozott meg a komoly ve-
zércikkirással is. Néhány évvel ezelőtt nagy 
lelkesedéssel és kegyeletes áhítattal béfeje-
Eést irt atyjának csonkán maradt regényéhez, 
»Az amerikai menyecskédhez. Mikszáth Al-
bert mindennapos vendége volt az Otthon-
körnek, ahol mindenki szerette, becsülte, 
s ahol most őszinte szivvel gyászolják. 

oë hazafias szempontból is szükségesnek vél-
tem a megegyezést, mert beláttam, hogy 
az Operaház fenntartását lényegesen meg-
könnyíti, ha a Városi Szinház várható jö-
vedelmét fel lehet használni az Opera szo-
kásos költségtöbbletének a csökkentésére. 

— A Városi Szinház helyzetében tulaj don-
donképpen miféle változás fog történni? — 
kiváncsiaskodöm. 

— Semmi mélyreható változás — feleli 
Ábrányi. — Az állam • csak mint bérlő 
szerepel és nem mint tulajdonos, 
A szerződések továbbra is kollektiv alapon 
készülnek és nagyjában marad minden a 
régiben. A zenekar és énekkar létszámát 
felemelem, a magánénekesek közül azon-
ban csak a legértékesebb elemeket tartom 
ínég. Eddig Vágó Boriskát, Gerö Erzsit, 
Máté Bözsit, Somló Jánost és dr. Bársony 
Lajost szerződtettem le, a többiekkel még 
folynak a tárgyalások. Főrendező továbbra 
is Ferenczy Frigyes, első karmester Márkus 
ÍDezső, főtitkár és gazdasági főnök pedig 
Lenkey Zoltán marad, mig művészeti tit-
károm és dramaturgom if j . dr. Bókay János 
üesz. " t 

Befejezésül még; a jövő szezon programm-
járól kérek egy pár szót. 

— Opera, klasszikus operett és modern 
Dperett, — 'mondja Ábrányi. — Szeptem-
berben a Koldusdiák-ka\ kezdeni és sorf 

'keritek még a Denevér-re, Cigánybáróra, 
Boccacciora és Orjeuszra is. Modern ope-
rettet, ha kapok egy slágert, hetenként 
négyszer is elő fogok adni; ebben az irány-
ban már a legjobb nevü szerzőkkel tár-
gyalok, mint például Lehárral, Battykay-
val és Huszkával. Szó van arról is, hog^' 
a Nemzeti Szinház egyes nagyobb zenés 
darabokat, mint például az Ember tragé-
diáját, a Szentivánéji álmot és egyes nép-
színműveket a Városi Színházban fog időn-
ként előadni, de ebben az ügyben még 
nem történt semmiféle megállapodás. 

— Mi igaz, direktor ur, operaházi ven-
dégszerepléséről? — kérdem. 

— Szerződésem értelmében az Operában 
| s fogok több izben dirigálni, még pedig 
valószínűleg Burrián Károly fellépése alkal-
mával, akit az Operának sikerült a jöv? 
szezonra ismét állandó vendégül meg-
íieyrnie. 

Szóval, egy szezonban két színházban fog-
inak tapsolni Ábrányinak. 

Tündöklő csillag 
Csupa tűz és mégis oly szel id, 
fenséges , de szerény égi lény. 
ugy képzelem, bogy fenn az égen 
5 lebet Varsányi Irén. 

(SZENES EMBER) 



rendbe akarom hozni az államkasszát. A 
korona juliusra 5 és augusztusra 10 lesz. 
Ha nem, akkor tévedtem. Az osztrák koro-
nát pedig valósággal le fogom pofozni. 
Szeptemberre az osztrák korona olyan mé-
lyen lenn lesz, hogy nem is fogja hallani, 
amit mi itt fenn beszélünk, (Tetszés) Aztán 
uraim, megkezdjük a nagy csatornázási 
munkálatnkat. Ez azért kell, hogy az olcsó-
sági hullám el ne boritson bennünket, ha-
nem szépen szabályozom, csendesen vo-
nuljon keresztül az országon, ugy, hogy észre 
se vegyük. (Éljen, éljen) Nna, tisztelt uraim 
és most elérkeztünk . . . Hiába mosolyog 
tisztelt Ereky képviselő ,ur . . . most elérkez-
tünk a szinfoniákhoz. Én ezer évig voltam 
Beelhowen, negyven évig Offenbach és egy 

önök részéről tapasztalok. Épen ezért, emiatt 
és ennélfogva, nem tudom hálámat és kö-
szönetemet jobban kifejezni, csak ugy, hogy 
elsősorban is felemelem . . , 

Fináncok : Halljuk, halljuk. 
Mr. Bowden : . . . elsősorban is felemelem 

— a korona árfolyamát Zürichben. (A fi-
náncok savanyu képet vágnak.) Nna. És 
most, uraim, röviden előterjesztem fővám-
szedői programmomat. Kijelentem legelsősor-
ban is, hogy a fővámszedésben nem fogok 
tréfát ismerni. Én ezer évig voltam paraszt, 
tiz évig voltam bankigazgató és egy évig 
leszek fővámszedő. (Éljenzés) Egy év alatt 

évig Wagner leszek. Én a szimfóniákat, tisz-
telt uraim, elődeimtől eltérőleg nem hossz-
durban, hanem besszdurban irom. 

Egy finácz : Jaj I 
Mr, Bowden : A jajgatás engem nem fog 

meghatni. Én ezer évig voltam sebészpro-
fesszor, negyven évig voltam fogorvos. Én 
uraim, mint mér azt többször kijelentettem 
liberális voltam, vagyok és leszek. Ennél-
fogva legelőször is pénzszűkét csinálok. 
Megállítom a bankóprést. Eleget járt, járjon 
most már más is. (Ugy van, ugy van) Aztán 
benyújtom szimfóniáimat és elhegedülöm a 
tisztelt adó alanyok és adó állitmányok nó-

Líp-ták ! 
A tündérek cselédjeinek másod ik fel-

v o n á s á b a n van egy jelenet, amely nem 
szerepel s e m az amer ikai , sem a z an-
gol szövegkönyvben. Inke Rezső, a z a z 
Mr. B o w d e n az ú j o n n a n kinevezett nagy-
követ és f ő v á m s z e d ő rögtönzi ezt a je-
lenetet, amikor a p a n a m a i v á m ő r ö k tisz-
teletüket tenni jönnek hozzá . Olyan 
kedves é s mula t ságos ez a betét, hogy 
mint öná l ló h u m o r e s z k is ha t á sos lenne. 
Le is közö l jük : 

Mr. Bowden (a vámőrökhöz) : Meghat uram, 
fenékig meghat az a ragaszkodás, melyet 

Inke és a finánchadsereg 
Scala Színház: „ \ tündérek cselédje" (Angelo fotografia 



táját. Én, aki ezer évig voltam cigányprímás, 
értem a csíziót. Először szimfóniázok, aztán 
tányérozok. Egész Európában ntm lesz annyi 
váltság és adó, mint nálunk. Hogy csak a 
főbbeket említsem : lesz ingó váltság és in-
gatlanvéltság. Ha ezt mind megfizették, akkor 
jön az ingatlanváltség. A válságokkal pár-
huzamosan lesznek adók is. Hadin)ereség-
adó, békenyereségadó, forradalmi nyereség-
adó, ellenségadó, kártyanyereségadó, eleség-
adó, feleségadó. fuvaradó, szivaradó, bor-
adó. poradó, bőradó, szőradó, söradó, vig-
adó, hangadó, vajadó, hajadó, fejadó, faj-
adó és végül belegabalyadó. 

Fináncok : Hát az mi ? 
Mr. Bowden: Belegabalyadó ; velem együtt 

mindnyájan bele fognak gabalyodni a sok 
adóba. 

Fináncok : (Nevetnek) 
Mr. Bowden : Uraim, az én adórendsze-

rem, mint látják, enyhe. Olyan enyhe, hogy 
ezen igazén csak nevetni lehet. De ezzel 
aztán vége is van. Több kupiét nem nyúj-
tok be, kérem, hogy ezt szavazzák meg sür-
gősen, mert sürgős meghívást kaptam Ame-
rikába, ahol a dollárt függetleníteni fogom 
a koronától és a hires yenkiket is megtaní-
tom keztyübe szimfoniázni. 

Fináncok : Éljen I Éljen ! 
Mr. Bowden (végig megy a sor előtt és 

kommandiroz) : Lipták I (Senkise mozdul, 
mégegyszer) : Lip-ták I (Egyik finánc a fülébe 
súgja, hogy nem Linták, hanem Hapták) 
Hapták ! Balra kanyarodva jobbra içdulj I 
(a fináncok rendetlenül mennek ki, dühösen): 
Zü rich I (A fináncok visszajönnek) 

Mr. Botodén : Lich tig, Sal gó. Ó-fa, Vi-
gyázz I Kontremin-dulj I (Magában): Ver-
fluchte Bagázs. (El) 

boldog vagyon, bogy megismerkedhettem 
Önnel, kedves Mester! És ba meg mél-
tóztatna engedni nekem, mint régi lelkes 
irodalmi bivének egy kérdést : a bevétel 
bány százalékát méltóztatik kapni ? 

— Tiz százalékot. 
— Nagyszerű. És szabad érdek'ődnöm, 

bány ilyen darabot lebet megírni egy 
hónapban ? 

(Szenes ember) 

Budapest- Paris—Budapest 
A Budai Színkör-ben szerdán délután a 

„Kamélias hölgy"-et játszották A címszerep-
ben Huszka Nelli bensőseges, mély tehet-
ségének adta tanuságat- Egészen újszerű 
felfogással, közvetlen, őszinte drámai színek-
kel, megrázó realizmussal játszotta a nehéz 
és a legnagyobb tehetségeket is pióbára tevő 
szerepet. A zsúfolt ház szeretettel ünnepelte 
a művésznőt, aki most nem először lépett 
fel a Budai Szinkör-ben. Mint másodéves 
zeneakadémiai növendék Krecsányi Ignác 
igazgatasa alatt énekelte a Fra Diavolo Zer-
íináját, még pedig jelentékeny sikerrel. Már 
ekkor szerződtelte a Népszínház, ahol a 
„Szökött katonádban játszotta Julcsa sze-
repét, majd a Magyar "Színházban is fellé-
pett a „Drótostót" Zsuzsikájában. Később 
önálló hangversenyt rendezett és a hang-
versenydobogón is jelentékenv sikerei voltak. 
Alig ismerte meg a művésznőt a pesti pub-
likum, elszerződtették a müncheni Opera-
házhoz, ahol a Carmen és Mignon címsze-
repeit énekelte, hogy egy esztendő múlva 
már Párisban lépjen fel, mint drámai szí-
nésznő. Monet-Sully tanitvanya volt a francia 
fővárosban, vele egyült lépett fel a Gymnase 
és a Port Saint-Marlinban. A háború szakí-
totta meg párisi karrierjét, ahonnan most 
került haza. Első fellépése utáp megállapít-
hatjuk, hogy idehaza sok komoly feladat és 
siker vár reá. 

Huszka Nelli 
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Fekete Pál és Szántó Rezső 
Colosseum: .Pa-csuli" 

(Röckel felvétele) 

Harmadik műsorát mutatta be mult héten 
a Colosseum. Elég dicséret lesz. ha azt mond-
juk. hogy ez a műsor is méltó az előbbiek-
hez. Tiz nagyszerű számban öt vendégmű-
vész lép föl a rende* együttese mellett. Az 
öt vendég: Galetla Ferenc. Bercelly Magda, 
Kabos Gyula. Dolinay Ilona és Inke Rezső-
A műsor egy tehetséges fiatal színésznő, Mar-
ton Böske szólójával kezdődik. Utána Lnuri-
szin Lajos magánszáma követ-
kezik. Laurisin után kis tréfa 
jön Mihály Istvántól, a „Ste-
fánián", kis ligeti jelenet ez, na-
gyon mulatságosan játsszák Végh 
Erzsi, aki egy asszonvt és Fekete, 
aki egy tipikus.pisli fiatalembert 
ad benne. Ötödik számként 
Vaaly Ilona énekel két pompás 
dalt nagyon temperamentumo-
sán, hogy aztán sor kerüljön 
az első rész szenzációjára La-
katos László egyfelvonásos drá-
májára, amely az „Én voltam. ." 
cimet viseli. A Lakatos-darabok 
mindig eseményei voltak a sze-
zonnak. Ilyen esemény most az 
„En voltam . . is. Ebben a 
kis drámában összesűrítve lehet 
látni mind azt a sok jó tulajdon-
ságot, amely Lakatos irodalmi 
művészetét jellemzi. A darab a 
grand guignol határán mozog, 
de legtisztább irodalmi eszkö-
zeivel hat, megírása pedig remeke a stilus-
müvészetnek. 

Az „Én voltam,.." cselekményeaz 1870 71-es 
francia-porosz háborúban játszódik le egy 

Én voltam! 
Kevés színház tud művészi 

nívóban oly gyors emelkedést 
felmutatni, mint a városligeti 
Colosseum. Két évvel ezelőtt 
meg „KisSzinkör" volt a néhai 
jó Sziklay Cornél draga és felejt 
hetetlen múzsatemploma, ,,ahol 
valóban a vurstli publikuma 
találta meg a nélkülözhetetlen 
szórakozását. Attól kezdve, hogy 
tavaly Sziklay Béla lett a szín-
ház igazgatója, a ligeti „múzsa-
templom" hatalmas hódítást tett. 

A Kis Színkörből sok költség 
és még több erkölcsi befektetés 
árén „Colosseum" lett, a pesti 
nyár legnívósabb kabaréja, ahol 
a pesti színészek creme je lép 
föl a legkitűnőbb magyar szer-
zők darabjaiban. Az idei nyáron 
még hozzá ujabb el^haladást 
tett a Colosseum : művészi ve-
zetője Törzs Jenő lett, akinek 
neve garancia arra, hogy a mű-
sorok szórakoztató voltuk mellett 
az irodalom jegyében szüleinek. 

Bercelly Magda és Kabos 
Colosseum: „Pa-csuli" 

(Röckel felvétele) 

Dolinay Ilona és Kabos 
Colosseum: .A meglepetés" 

("Röckel felvétele) 

francia városkában. A városban nemrég hir-
dették ki a mozgósítási parancsot, egy ezred 
már indul is a haictérre. Van az ezredben 
egy kis hadnagy, Paul nevezetű, a bucsu en-
nek esik a legnehezebben. Az indulás előes-
téjén is ott látjuk az ügyész lakásán, ahol 
szerelmesétől búcsúzik. Victorintól. ez ügyész 
feleségetői, A bucsut tragikus dolog zavarja 
meg, a fiu ugy érzi, nem tud megválni az asz-

szonytól és főbelövi magát. Az 
asszony alig tud magéhoz térni 
a rémülettől, vendég érkezik, az 
ezredes, aki régi barátja az 
ügyésznek. Most végtelenül iz-
galmas jelenet következik. A 
halott szerelmes ott fekszik a 
másik szobában és az asszony-
nak nyugodtan kell diskurálni az 
ezredessel. Még hozzá rettenetes 
dolgot kell megtudnia tőle- Egy 
katonáról beszél az ezredes, egy 
Paul nevü fiatal hadnagyról, aki 
porosz kém, aki előző este az 
alpréfetnénél aludt, hogy ő 
belőle is titkokat csaljon ki. Egy 
katonáról beszél az ezredes, 
akit holnap főbe fognak lőni. 

Az asszony sápadtan hallgatja 
a beszédet. Mindent elviselne, 
de hogy Paul megcsalta az al-
prefetnével, ezt nem tudja meg-
bocsátani. Már nem szerelmes 
nő többé, diadalmasan kiáltja 

az ezredesnek, hogy ő tőrbe csalta ezt a 
kémet egy pásztoróra ürügye alatt, és 
agyonlőtte, mint az egy jó honleányhoz 
illik . . . 
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— Én voltam — mondja átszellemülten az 
asszony — és most menjetek a háborúba. , I 
RoppantfinomLakatos-dráma 
és nagyszerűen játsszák a 
szereplők. Füzes Annát régen 
láttuk ilyen meggyőző erővel 
játszani, mint most. De kilünő 
partnerei voltak Inke (ezre-
des), Sziklai Béla (Paul), Mak* 
láry (ügyész), Mihó (orvos), 
Megyesi Juci (szobalány), 
akik egytől-egyig részesek a 
Lakatos-darab sikerében. 

A szünet utáni rész egy 
Vincze Zsigmond-operettel 
kezdődik. Pa-Csuli ez az 
operett cime, amelynek gyö-
nyörű zenéje van, amellett a 
szövegkönvve egy épkézláb 
bohózat. Erdődi Élek és Mi-
hály István irták a librettót, 
amely egy primadonna és 
egy exotikws herceg körül 
forgolódik. Külön szenzációja, 
ahogy a Colosseum együt-
tese ezt az operetteteljátssza. 
A siker oroszlánrésze Kabos 
Gyuláé, aki nem hiába küz-
dötte fel magát a legelső ko-
mikusok soréba, csupa friss 

Kabos Gy- és P. Tárnoky Gizi 
Colosseum: „Pa-csuli" 

(Rockel felvétele) 

ötlet, egyéni humor. Bercelly Magda elrega 
dóan kedves primadonna, szépen éneke' 

és sikkesen táncol. Pa-Csull 

exotikus tejedelmének Inke ad 
kellemesen pesties izt, mig 
a humort Fekete (Cseperke), 
Szántó (Fuccini), Vaaly Ilona 
(Vica) képviselik. Kis szerep-
ben ragyogó komika P. Tár-
noky Gizi. Mér megjelenése 
is derültséget kelt. 

Az operett után ismét két 
magénszám következik. Az 
egyik -T'aeànszàm B abrik 
János akinek gitárdalai ere-
detiek és művésziesen szé-
pek, a másik. magánszám 
Galetta Ferenc, akinek szóló-
val való fellépte igazi kabaré-
csemege. 

A műsort egv egyfelvoná-
sos komédia fejezi be. A 
komédia cime „Meglepetés 
szerzője Szánthó Armand-
Az ötletes és vidám kis da-
rabban különösen Dolinay 
Ilona és Kabos Gyula mu-
tatnak pompás alakításokat 
egy hűtlen ravasz asszonv 
és egy lusta férj szerepében. 

Mît bnVOffnll C s e p r e g h y ö r ö k ö s e i 
n i l n t l K M K f t a P i r o s b u g y e l l á r i s s a l ? 

A Vígszínház „Piros bugyelláris" előpdása 
darabokra zúzta azt a már régen kialakult 
megállapítást, hogy a népszínmű „kiment a 
divatból". A Vígszínház pénztári jelentései 
a „Piros bugyelláris" előadásai alatt olyan 
rekordbevételeket mutattak, amelyek mellett 
az utóbbi évek legnagyobb kasszasikerei is 
eltörpülnek. Elmentünk megkérdezni Csep-
reghy örököseit, mennyit kerestek a „Piros 
bugyelláris"-sal ? 

Csepreghy örökösei : Csepreghy Gyula a 
Király Színház főruhatárosa és két testvér-
bátyja. Csepreghy Gyulát a Király Színház-
ban találtuk meg. A baloldali ruhatár mel-
lett van egy kis szoba, ahol minden jegy-
szedőnek, ruhatárosnak jelentkezni kell es-
ténkint elszámolásra. Itt ül Csepreghy. Het-
venéves ősz ember, jóizü magyar arccal, 
harcsabajuszszal. Nagy lelkesedéssel beszél 
a „Piros bugyelláris"-ról, meghatottan Csep-
reghy Ferencről a „ megboldogult"-ról, és 
tele hálával*a Vígszínházról. 

— Kérem csak annyit mondhatok mind-
nyájunk nevében, hogy hálával vettük a 
színház nobilis eljárását. Boldoggá tettek 

minket kérem- Erről nem is álmodtunk, gon-
dolni sem mertünk volna rá, negyvenöt ez-
rest számoltak le kezeinkhez mult héten a 
megboldogult darabjának felújításáért. Ugy 
jött ez nekünk kérem mint egy főnyeremény, 
hisz a Nemzeti Színház évtizedek alatt csak 
egyszer-másszor játszotta a darabot, ugy, 
hogy mi már a „Piros bugyelláris" után 
semmire sem számítoltunk. Bizony a Nem-
zeti Színháztól eddig nagyon kevés pénzt 
kaptunk, 10Vo-ot fizetett ugyan, de ez alig 
pár száz korona volt. Szegény Ferenc, ő sem 
gondolta volna, hogy mi még negyven év 
múlva is gazdagszunk a darabján. Akkor 
nem kereset többet rajta néhány száz pengő-
nél, pedig Rákosi Jenő igazgatósága alatt 
54-szer játszották a „Piros bugyelláris"-t Bla-
hánéval a főszerepben. 

— Azt tessen még megírni, hogy a Vígszín-
ház . . . nahát ott csupa urak vannak. Ké-
rem a jubileumi estére díszpáholyt kaptunk 
az igazgatóság jóvoltából. Igen kérem ilyen 
megtiszteltetés ért engem öreg fejemmel, 
díszpáholyban ültem, mint örökös az uno-
káimmal . . . . Szegény Ferenc hogy sirhatott 
boldogságában, amint lenézett az égből . . . . 

Sz L. 
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A Színházi Élei 
kabaré dal-p ályázata 
Évekig élhetnének a kabarék abból a 

rengeteg dalból, mely eddig a Színházi 
Élet k a b a r é dal-pályázatára beérkezett. 
A zsűri : Szirmai Albert, Nádor Mihály 
és Vincze Zsigmond dicséretes szorga-
lommal zongorázzék végig a rengeteg 
dalt, s m o n d a n a k véleményt minden 
egyes pályázatról . 

A sok pályázat tal egyidejűleg egész 
halom levél is érkezik napon ta a zsűrihez, 
s minden levél azt panaszol ja , hogy 
nagyon rövid terminust szabtunk a pá-
lyázathoz. Azt irják, hogy sok időbe 
kerül, mig a muzsikus megfelelő szöveg-
írót talál, s mig a szövegírók muzsikust 
ta lá lnak, aki megzenésít i versüket. Azt 
kérik tehát a Színházi Élettől, toljuk ki 
a pályázat határ idejé t : 

augusztus l-ig. 
A kérelemnek eleget teszünk, s a pá-

lyázat idejét augusztus elsejéig meghosz-
szabbitjuk. Ez a lkalomból ismét figyel-
meztetjük a pályázókat , hogy csakis egy 
hangra irt, zongorakísérettel el-
látott darabokkal pályázhatnak. 
A dal különben lehet komoly 
hangú, szatirikus, aktuális, sőt 
lírai is, s nívójánál , decens tó-
nusáná l fogva a lka lmasnak kell 
lennie, hogy valamelyik fővárosi 
kaba ré elsőrendű művésze elő-
a d j a . Szövegnélküli zeneművek, 
vagy szövegek zene nélkül nem 
pályázhatnak. A zsűri által leg-
jobbnak itélt dalt közöljük a 
Színházi Életben, s zeneszer-
zője 2300, szövegírója 1000 ko-
rona ju ta lmat kap. A szerzők 
különben s z a b a d o n rendelkez-
hetnek a kottával, épp ugy, mint 
azoknak a dicséretben részesült 
kot táknak a szerzői, akiknek 
művét — természetesen honorá-
rium el lenében — esetleg szin-

tén közlünk és bemuta tunk e l fogadásra 
e kabarék direkcióinak. Pályázni névvel 
és jeligével is lehet augusztus elsejéig. 

AZ ÚTLEVÉL. Péchy Erzsi 
ennek a kis történetnek a hőse-
A művésznő már nagyban ké-
szülőd, k a nyaralásra, s egyik 
délelőtt megjelent a rendőr-
ség utlevélosztályánál, hogy 

láttamoztassa útlevelét. A rendőrtisztviselő 
boldogan vette át a művésznőtől a könyvecs-
két, s kissé meglepetve tekintette az útirányt : 
fél Európa fel volt ott sorolva. „Az utazás 
célja" rovatot pedig így töltötte ki Péchy : 
gyógykezelés- A rendőrtiszt részvéttel kér-
dezte : 

— Beteg a művésznő? S ennyi helyre 
utazik ? 

— Hát nem beteg, aki ennyi helyre utazik ? 
— kérdezte visszamosolyogva a primadonna. 

ISKOLATÁRSAK 
FV legvidámabb fiuk 
voltunk az iskolában, mi ketten. 
Ő még ma is vidám ember, 
én viszont humorista lettem. 

(SZENES EMBER) 

A masamódok 
Colosseum : „Pa-csuli" 

(Rockel felvétele) 
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A íel\elséges Tihanyi 
Ballá Ernő barátom, a Pesti Napló nép-

szerű „k's Baliája" említette nekem először 
a névéi- Ez akkor történt, amikor a Revü 
Színház főrendezőnek szerződtette Tihanyi 
Vilmost. „Nagyon tehetséges fiu, — mondta 
a kis Balla. — megérdemli, hogy néhány 
meleg s z ó t irj róla a színházi rovatodba." 
Miután én a kis Ballának, — feltéve, hogy nem 
a saját reszortjáról, nem rendőri hírekről, be-
szél, feltétlen hiszek, az ő lelkiismeretéie 
hárítva minden felelősséget, készséggel meg 
írtam, hogy a Revü Színház igazgatósága 
szerződtette Tihanyi Vilmos rendezőt, aki a 
Fővárosi Nyári Színházban tünt fel friss 
tehetsegével. 

Kis Balla továbbra is 
ébren tartotta bennem a 
figyelmet „a tehetséges 
Tihanyi" iránt.ekkor azon-
ban már másokis dicsérték 
előttem az uj rendezőt- Fel-
tettem magamban, hogy 
egyszer megnézem már 
személyesen, mit tud ez 
a Tihanyi ? Csakhogy 
Tihanyinak határozottan 
pechje volt: mindig köz-
bejött valami, amikor a 
Revü Színházba készültem 
s én megint csak Balla 
Ízlésére támaszkodhattam, 
ha itt-ott, társaságban 
Tihanyiról esett szó. Pedig 
egyre gyakrabban esett 
róla szó. Ha két-három 
színész, vagy iró össze-
került és a rendezésre 
terelődött a beszéd, Ti-
hanyi neve biztosan fel-
merült és senkise mond" 
hatott róla mást, mint a 
legjobbat. Kezdett izgatni 
aTihanyi- probléma. Ejnye, 
ejnye. — gondoltam ma 
gamban, — ugylátszik Tihanyi pechje ellen 
nem lehet küzdeni s hogy lássam végre 
a munkáját, — nálam kellene egy ope-
rettelőadást rendeznie. — Ekkor közbejölt 
egy véletlen : a Scala Szinhaz megsze-
rezte az „Irene" című ameiikai operettet, 
amelyet velem fordíttatott le. Most aztán összci 
kellett találkoznunk s nekem a saját dara 
bomnál volt alkalmam meggyőződni arról. 
— ért-e kis Balla a rendezéshez, vagy sem ? 

Egy fogcsikorgatóan barátságos juniusi 
reggelen látogattam ki először a Scala 
Színházba. Az időért drukkolt ott mindenki, 
nyugodt ember csak egy volta térsaságban: 
Tihanyi Vilmos. Fehérköpönyeges alakja 
mindenütt ott volt. higgadt, okos szava egy 
perc alatt rendbe hozott mindent. A darabot 
könyv nélkül tudta az első szótól az utol-

sóig, a muzsikát is az utolsó kóta fejéig. És 
jött az első zeneszám és utána a többi. 
Mintha uj, ismeretlen darabot néznék, ugy 
figyeltem fa játékot. Sehol semmi sablon 
Tihanyi nem kíváncsi a darab már meglévő 
rend^zőpéldányaira, mindent a magáéból, a 
maga talentumából ad. Nála külön és mindig 
uj látványosság, ha a kórus bevonul, minden 
refrenhez s minden helyzethez van egy uj, 
pompás ötlete: ha kell, merész, frappáns 
amerikai trükk, ha kell, a legfinomabb poétái 
gondolat; tud franciásan könnyed lenni s 
ert a szentimentális hatásokhoz. Nem is hi-
szem. hogy akadna valaki, aki előadás után 
meg ne nézne a szinlapon : ki rendezte ezt 

a darabot? Pedig ope-
retteknél ritkán kíváncsi 
erre a közönség. 

Hogy nemcsak az én 
— talan kissé elfogult — 
tekintetem előtt tünt ilyen 
újnak és szépnek ez a 
rendezés, azt most mér 
a publikum és a sajtó 
véleménye is igazolja. 
Én még csak a kis Balla-
nak tartozom ezekután 
némi „rehabilitációval". 
És erre nincs jobb mód, 
mintha elmesélem, mi-
lyen diskurzus folyt le 
köztünk a főpróba után, 
amelyen persze Balla is 
megjelent egész impozáns 
nagyságában, mert nél-
küle Szirmai direktor már 
csak kabalából sem tar-
tana főpróbát. Kis Balla 
tehát a próba után hozzám 
lépett és szemöldökét jó 
magasra húzva, csak eny-
nyit mondott : 

— Na 71 
Én tudtam, hogy ez a 

„na" mit jelent s habozás nélkül felel-
tem rá : 

— Igazad volt, ez a Tihanyi olyan tehet-
séges, hogy még az állami színházak deficit-
jét, sőt a mi kettőnk anyagi ügyeit is ren-
dezni tudna . . . 

NAPNYUGTA 

H Nap öltözője felé indult, 
fák, virágok messzitől lestek. 
Ment a Művész és az arcáról 
messzire piroslott a festék. 

(SZENES EMBER) 

TIHANYI VILMOS 
(Major rajza) 



Kedves Színházi Élet I 
Részemről nem 

tartom igazi, szívből 
eredő szerelemnek azt. 
amely a színpad táv-
latából ébred a szív-
ben. Mert ha valaki 
rajong is egy művész-
nőért, az nem magát 
a művésznőt szereti, 
csak a művészet szép-
ségét szereti benne. A 
művésznőn át a mű-
vészetet ! S ez nem 
szerelem. 

Vándor János 

Egy színészbe akar 
akár mozin, szerintem 
bele lehet szeretni, 
Ritka színházba, mo-
ziba iáró hölgy, kinek 
ne volna „kedvence", 
aki szépsége, megje 
lenése, játéka miatt 
vonla magára a nők 
figyelmét. Ez tiszta 
ideális, rajongó szere-
lem, mely csak addig 
tarr, mig a „kedvenc-
cel személyesen me« 
nem ismerkedünk! Mert 
jön a kiábrándulás. 

Er t l Ida 

színpadon játszik, 

Erii Ida 

ismerkedés után 

, (Szombathely) 

Szerethetünk egy színészt csodálattal, ra-
jongással, mert alakításával személyeket 

mutat be, kikhez ma-
gunkat is hasonlítani 
.-zeretnénk. Játékával 
egy-egy olyan világba 
varázsol bennünket, 

amilyennek mi ezt a 
drágább beléptidijas 
világurakat is látni 
szeretnénk. Hogy a 
csodálat és a rajongás 
gyakranátalakul szere-
lemmé. egynehány bol-
dog, de sokkal több 

csalódott ember tudná bizonyítani. 
K. Károly 

Hogy lehet-e az ember szerelmes egy szí-
nészbe, akit csak a 
színpadról ismer? Oh, 
bizony lehet 1 Sőt még 
moziszinészbe is . . . 
íme a példa : én csak 
egyszer láttam a mo-
ziban P. Sz. urat, s 
azóta a legkomolyab-
ban szerelmes vagyok 
bele- Ez nem kis lánjos 
rajongás, ez — szere-
lem. 

Pajkos Bözsi 

Pajkos Bözsi 

Böttner Hugó 

Bér lehetnék a part-
nere egy életen keresztül 

Igen ! szerelmesek 
lehetünk a művészbe 
akkor is ha „Tőle" 
csak más által, kigon-
dolt érzések tolmácso-
lását, látjuk hisz a sze-
lelem az, ami minde-
nütt. mindenkor jelent-
kezhet. Ez a szerelem 
a legideálisabb, mert 
rendszerint kimerül 
egy sóhaj tásban. — 

Böttnet Hugó 

Hajós Mici, az amerikai magyar pri-
madonna aki most Karlsbadba i üdül, s ep-
temberre hazajön látogatóba Budapestre. 

Kic'jer Luiza, az aradi szinház volt pri-
madonnája , szombaton vendégszerepel a Vá-
resi-Szinházban. Magyar Erzsi szerepét 
'játssza. 

A Vigszin/iúzban augusztus elsejéig ját-
szanak és már augusztus 13-án megkezdik 
áz uj szezont. 

Palágyi Lajost, a szegedi szinház volt 
igazgatóját szerződtette Beöthy László, az 
Unió vezérigazgatója. Palágyi, a Magyar 
Színházban fog játszani. 

A Bluha Lujza-szinhdzat Emőd Tamás 
lés Vince Zsigmond romantikus daljátéká-
val fogják megnyitni. 

K. Károly 

Vándor János 



Szeptember 1. 
Az amerikai magyarok nem kevesebb ér-

deklődéssel várják a Színházi Élet nagy-
szabású albumának megjelenését, mint az 
otthoniak. Bizonyíték erre az a számtalan 
fevél, kérdezősködés, amely nap-nap után 
(érkezik hozzánk. Ezért kell e helyen is 
Mjból minden érdeklődő figyelmét felhívni 
Iprra, hogy az album a 'jövő hó végére el-
készül és szeptember elsején megjelenik. Äz 
olvasónak talán feltűnik az a nagy távol-
ság, amely az elkészülés és a megjelenési 
idő között van. Sietünk magyarázattal szol-
gálni erre vonatkozólag is. Mihelyt az 
album hatalmas kötetei elkészültek, útnak 
indítjuk belőlük azt a sok ezer példányt, 
amely amerikai előfizetőinknek szól. Mi-
helyt azután megkapjuk a kábelértesitést, 
hogy albumunk megérkezett Amerikába, el-
kezdődik itthon is a kötetek szétküldése és 
kiosztása ugy, hogy Amerikában és itt-
hon egy időben kerül az olvasók, előfi-
zetők kezébe a «Magyarok Amerikában». 
Róluk és nekik készül elsősorban ez az 
album, az Öceán túlsó part ján élő, dol-
gozó véreink életét, munkásságát, eredmé-
nyeit mutatja be irásban és képben, illő 
tehát, hogy egyszerre vehessék kézhez albu-
munkat azokkal, akik itthon tudják meg be-
lőle, mit müveinek a kultura, a tudomány, 
@ művészet, a,z ipar, kereskedelem szol-
gálatában a «Magyarok Amerikában.» 

A Scala előtt 
Beöthy László üdvözli Tarnaiékat és 

N á d o r é k a t (Vasadi felv.) 

Még egy oka van a késedelemnek, két 
hét óta körünkben tartózkodik Kende Géza, 
az «Amerikai Magyar Népszava» népszerű 
szerkesztője, aki hét évi távollét után most 
érkezett haza rokonai látogatására. Kende 
Géza ujabb értékes anyagot hozott magával 
az album részére és egyben átrevidiálja 
(az itthon eddig feldolgozlott anyagot és lel-
Ikes, tevékeny közreműködésével, mint a 
«Magyarok Amerikában» társszerkesztője, 
magy mértékben járul hozzá, hogy az album 
tökéletes és stílusos legyen. 

Kende Géza számos uj címet hozott ma-
gával amerikai magyaroktól, kik az óhazá-
foan élő, ismeretlen helyen tartózkodó hoz-
ízátartozóikat keresik. Ezek természetesen 
fezintén belekerülnek az album «Keresés» 
cimü rovatába és minthogy a megjelenési 
lidő némi halasztást szenvedett, felvehetők 
lesznek azok a keresési hirdetések is, ame-
lyek ezentúl érkeznek be hozzánk. Felkér-
jük tehát mindazokat, akik Amerikában élő, 
'de ismeretlen helyen tartózkodó rokonaikat, 
barátaikat keresik, juttassák el hozzánk díj-
talan beiktatás végett errevonatkozó hir-
detéseiket, mert célunk az, hogy minél töb-
ben vegyék igénybe a Színházi Élet ame-
rikai albumának segítségét ahoz, hogy hosz-
szu évek multán uíjból hirt .kapjon mesz-
•sze szakadt hozzátartozóiról. 

A «Magyarok Amerikában» cimü albu-
munk arányai egyébként most már teljesen 
kialakultak. Kétszáz oldalon számos érté-
ikes cikk, ismertetés, vers és novella és több 
(mint ezer kép teszi majd változatossá tar-
talmát a hatalmas kötetben, amely több-
színben nyomott borítékjával gyönyörű do-
kumentuma lesz a magyar nyomdaipar fej-
lettségének is. Nagyban növeli a mü ér-
tékét Kende Géza kiváló szerkesztői köz-
reműködése is, amely biztosítja, hogy a 
Színházi Élet amerikai albuma minden te-
kintetben kielégítse a megjelenéséhez fűzött 
nagy várakozásokat. 

HOLD 
i smert bősszere lmes a Hold, 
bogy oly sápadt, mi az oka annak ? 
csak nem abba sápadt bele, bogy 
a Napnak nagyobb sikerei vannak. 

(SZENES EMBER) 
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I AÏÈMDŒRÏK C^HÉDEI â 

A „Kis grizett" premierjére a pesti cigány-
prímásokat hívta meg a Színházi Élet, hogy 
nyilatkozzanak Tanay Frigyesről, mint ci-
gányprímásról. Ezen a héten a pesti prima-
donnák — szobalányait, szóval a tündérek 
cselédeit, hivta meg a Scalaba, hogy mondja-
nak véleményt Honthy Hannáról, a tündé-
rek cselédjéről. 

Péchy Erzsi, Lábass Juci. Magyar Erzsi, 
Honthy Hanna és a darab forditojának, Ku-
linyi Ernőnek, a szobalányai 
jöttek velünk. Nagyon örül- M 
tek, hogy ez egyszer nem gróf- " 
kisasszony, se nem hercegnő 
a darab főszereplője, hanem 
egy magukfajta háztartás-
beli alkalmazott. Igaz, hogy 
később kissé csalódtak, mi-
kor Honthy Hanna átválto-
zott cselédlányból tündér-
királynővé. Mondták is: 

— Nem jó ez kérem, mi-
belölünk sohasem lesz tündér-
kisasszony . . . 

Hiába próbáltuk megvigasz-
talni őket, nem lehetett. Ki-
sütötték, hogy ez mégis csak 
»komédia," mert az életben 
legfeljebb, ha egy rendőr, vagy 
valami rendes iparos ajánlja 
fel nekik a szivét. Nagyobb karriert ritkán 
csinálnak. 

De azéit nagyon örültek, hogy pályatárs-
nőjük ilyen nagy szenesét csinált- A szoba-
lányok, ugylátszik nem irigy természetűek. 

A legboldogabb közöttük Kulinyi Ernő 
szobalánya, Kivorán Flóra volt. Büszke rá, 
hogy az ő gazdája ilyen nagyszerű „bolond-
ságot" tud irni. Mindig igy mondta : 

— A „mí" darabunk. 
Honthy 

Hanna szo-
balánya, Bő 
nyi Magda, 
nagyon büsz-
ke volt úr-
nőjére, azt 
mondta : 

— Kérem, 
én tudom, 
hogy kicsoda 
Honthy Han-
na művésznő 
hogy ő a leg-
jobb színész-
nő, akármit 
mond is a 
iöbbi. Azért, 
mert itten cse-
lédlányt ját-

Honthy Hanna, 
a tündérek cselédje 

Ley Mária, Kivorán Flóra, Lénárd Annus és Dómján Erzsi 
a tündérek cselédei 

szik, azért ő mégis tündérkirálynő. Akko r 

is az, ha cselédruhában van, mindig az-
otthon is az. Drága, aranyos. Én nem 
dűlök be, kérem, annak, amit a szín-
padon játszik, mert tudom, hogy az csak 
játék. Csak akkor nem játék, mikor átválto-
zik tündérré, mert akkor azt adja, ami, 

Lábass Juci szobalánya. Ley Mária, komoly 
szaktekintély : 

— Nagyon kedves darab ez, nagyon finom 
a muzsikája, nagyon szé-
pek a táncok A Honthy 
művésznő nagyszerű színész-
nő, pedig én értek hozzá, 
mert az én úrnőm is szí-
nésznő. Nagyon jól játszik. 
Éppen azért jól, mert mikor 
a cselédrubában volt, azt 
hittem, hogy cselédlány és 
mikor tündér kisasszony lett, 
azt hittem, hogy tündérkis-
asszony. Nekem nagyon tet-
szett minden, a darab, a ze-
ne, a díszletek, az előadás, 
különösen Honthy Hanna 
es Galetta Ferenc. Nahát, 
hogy ők milyen drágák. 

Péchy Erzsi szobalánya, 
Lénárd Annus, elragadtatá-
sában alig tud beszélni : 

— Milyen gyönyörű volt, nem is mondha-
tom. Pedig én értek hozzá, én tudom milyen 
egy cselédlány, hisz én is az vagyok és tu-
dom, hogy milyen egy tündérkisasszony, mert 
Péchy Erzsi az úrnőm. 

Magyar Erzsi szobalánya. Dómján Erzsi: 
— Hát mondhatom, nagyon jó volt az 

egész. Milyen kedves volt a Honthy művész-
nő, meg a Galetta művész ur. Ugy örülök, 
hogy egymásba szerettek. Ennél jobbat és 

szebbet keve-
set láttam. 

Gyorsan 
közbe vág 
Kivorán Fló-
ra, Kulinyi 
Ernő szoba-
lánya, olyan 
büszkén,mint 
egy spanyol 
hercegnő, aki 
kedvencsoh-
mával dicsek-
szik : 

— Majd a 
„mi" dara-
bunk nem 
lesz jó I 

(Gerle) 



így nyaral az ember 
1921-ben 

biztos, hogy a norvég vízumra sem kell tovább 
várni, mint az olaszra. Két hét alatt meg-
szerzem azt is. Na most már a hat heti sza-
badságomból még hót-
ra van két hét, ezt 
Svájcnak szentelem. 
Odaszínte illik lemenni 
juliusban. A svájci vi-
zűm irányában, előkelő 
turista kosztümömben 
— oda állok a svájci 
konzulátus elé, s alig 
két hét alatt meg is szerzem a svájci vízumot. 

— Nos és e muit a hat heti szabadság s 
játszom tovább A buta emberben Bán 
Andor szerepét. 

. . . Így nyaral az ember 1921-ben. 

„No, ahogy vége van annak a rémes há-
borúnak, azonnal kimegyünk kicsit szétnézni 
a külföldre" — mondogatták az emberek 
még három évvel ezelőtt. Hét „azonnal" 
még nem igen lehetett csak ugy kiruccanni 
külföldre, jöttek a forradalmacskák s Velence, 
a Riviera, a svájci hegyek még mindig elér-
hetetlen messzeségben voltak. Most aztán, 

végre, itt az első nyár, 
amelyet valóban kül-
földön lehet eltölte-
ni. Csak az útlevelek-
kel, vízumokkal van 
még mindig kis bajocs-
ka. Akinek négy-öt heti 
szabadsága van, bizony 
már tavasszal neki kel-

indulni — nem az útnak, de útlevelet 
szerezni. 

Ezen rövid és költői bevezetés után pedig 
hadd mondjuk el Z- Molnár László nyara-
lását. A múltkor este megkérdezték a ked-
ves és kitűnő Z-t, hová megy nyaralni? A 
kővetkezőket válaszolta : 

— Hát, ahogy kikapom a szabadságom, 
tekintve, hogy idehaza most jelenleg kissé 
hűvös a nyaracska, elmegyek pár hétre a 
napfényes Olaszországba. Hófehér nyári ru-
hában. habkönnyűszalmakalapkámban azon-
nal — oda is állok az olasz konzulátus 
elé vízumot szerezni Tapasztalások bizonyít-
ják, hogy az olasz vízumot a lehető legrö-
videbb időn belül, csekély két hetecske alatt 
meg lehet szerezni. Meg is szerzem. S mint-
hogy a két hét alatt mégis elmegy kicsit a 
kedvem Olaszor-
szágtól, ugy dön-
tök, hogy meg-
nézem Norvégiát-
Oda már rég aka-
rok menni s az 
is okos dolog, ha 
nyáron nem meleg, 
hanem hűvösebb 
éghajlat alá megy ^ ^ ^ ^ 
az ember- Légy ^ m S f f l ® 

szvetteremben, 
prémes kucsmámban — oda is állok a norvég 
konzulátus elé: vízumot szerezni. Egészen 

Szenes Béla, akinek az elmúlt évben két 
olyan sikere volt, mint „A tizenegyedik pa-
rancsolat" cimü regény és „A buta ember" 
című színdarab, felolvassa a „Színházi Élet"-
nek irt .Nyáriék Klárija" cimü uj regényét. 

első k ö z ö n s é g 
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6 f r a K k o s u r — K o s á r y E m m i r ö l 

szünkről is minden hála CS OL.K.L le-
tet, akkor mi Kosáry Emma asz-
szonyról, a világ legkedvesebb, 
legdrágább, legközvetlenebb pri-
madonnájáról irunk és azt a mér-
hetetlen hálát fejezzük ki, amit 
külön-külön és együtt érzünk 
iránta. Büszkék és boldogok va-
gyunk, hogy nemcsak egy színpa-
don játszhatunk vele, hanem, hogy 
az ö ragyogó sikeréből ránk is 
hull egy-egy morzsácska, mikor 
vele táncolunk. Elképzelhető, 
mennyire drukkoltunk már a pró-
bákon is, viszont hamar megnyu-
godtunk, mikor Kosáry Emmi ke-
zébe került a gyeplő. Ugy érez-
zük magunkat valahogy — bo-
csássanak rneg ezért a szerényte-
lenségért — hogy mikor gyeplő-
száron fog bennünket a művésznő, 
egy kicsit mi visszük hóditó út-
jára. Ha ilyen nagyszerű színésznő 
kezében van a gyeplő, szívesen és 
örömmel vagyunk életünk végéig 
egy szép asszony kocsijába fo-
gott hódoló lovak. Ebben a büszke 
tudatban vagyunk a Színházi 
Élet őszinte tisztelői: 

A mult héten a »Kis grizett« kis gri-
xettjeitől kaptunk egy kedves levelet, amely-
ben hálájukat fejezték ki rendezőjüknek, 
Király Ernőnek. Most pedig a »Kis grizett« 
frakkos urai irtak nekünk, akik Kosáry 
Emmivel táncolnak együtt. A frakkos urak 
— csak ugy, mint a kis grizettek — most 
vannak először színpadon és nem kisebb 
{volt az ő félelmük, mint a hölgyeké. A 
primadonnák primadonnáskodásairól, sze-
szélyeiről sokat hallottak, nem csoda, hogy 
piegrémültek az első próbán és olyan ügyet-
lenek voltak, hogy szinte hihetetlen. De 
most abban a levélben, amit nekünk iitak, 
megcáfolják azt a hirt, hogy egyáltalában 
van úgynevezett «primadonna szeszély» Ko-
sárynál legalább is nincs. Kosáry oly(an 
türelemmel foglalkozott velük, hogy félel-
mük csakhamar eloszlott és egy-kettőre be-
tanulták a nehéz táncszámot. Most fel-
buzdulva a kis grizettek példáján, ők is 
nyílt levélben köszönik meg a primadon-
nának Kosáry Emminek, amit az érdekük-
ben tett. Itt adjuk a levelet: 

«Kedves Színházi Élet! 

Olvastuk múltkori számukban 
azt a levelet, amit a kis grizettek, 
partnernőink, irtak és amelyben 
megköszönik Király Ernőnek azt, 
hogy olyan nagyszerű és kedves 
rendező. Elhatároztuk, hogyha ők 
Király Ernőről irnak, akié ré-
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I R É N K E D A L A . 
„ M liindèrek cselédje -ben éneklik Honfyy Hanna és Galetta F. 
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Rád hapülant,rámhapíUavt,Rabjavagy te máris! Oly szép, a május vonja rizsaj 
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* Cophyrigt MCMXIX by Leo Feist, Inh Feist Builduig, New-Sork, International Cophyrigt Sekured and 
London — Hermann Darevski, Music Pub. Co. 

FÖLDES MARGIT CREME 
szappan, púder LEGJOBB a világon! e a r s ^ s í s ! 
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Ha nem lennék újságírónő és több napi-
lap rendes munkatársa, primadonna szeret-
nék lenni és legalább is a Vigszinháznak 
a tagja. És ha már olyan nagyon szeretnék 
lenni, miért ne legyek ? Az újságokban ol-
vastam, hogy a Vígszínház igazgatósága jó 
megjelénésü hölgyeket, ha tehetségesek, ki-
képeztet a színpadra. Ez a hirdetés érlelte 
meg elhatározásomat : végigjárom a pesti 
direktorokat azzal, hogy színésznő szeretnék 
lenni. Esetleg leszek is. És ha nem leszek, 
legalább megírom riportban, hogy fogadtak, 
mit mondtak a direktorok? 

Első utam Beöthy László vezérigazgató 
úrhoz vezetett a Király Színházba. A fal-
melletti kis divánkán ülnek Törzs Jenő, Vágó 
Béla és László Andor. Jövendő színésznő-
höz illő kacérsággal ülök le melléjük és 
mosolygok rájuk. Nem mosolyognak vissza I 
Söt : rám sem néznek. Kinyilik a vezér-
igazgató párnás aj taja és én — mit tagad-
jam ? — hirtelen nagyon elfogultan lépek 
be Beöthy Lászlóhoz. 

— Igazgató ur, kérem, színésznő szeret-
nék lenni ! . . . 

— Hát legyen ! — mondta mosolyogva 
Beöthy László. Végignéz, aztan a követke-
zőket mondja : 

— Egészen csinos. Próbálja meg. Talán 
sikerül. 

Azt tanácsolja, menjek valamelyik illeté-
kes fórumhoz, hogy adjak elő valamit s ha 
bírálóim tehetségesnek találnak, feltétlenül 
tanuljak, mert uj szinészgenerációra igen 
nagy szükség van. 

— Az utóbbi évek — mondja Beöthy 
László — valósággal „sterilek" voltak a szi-
nésztehetségektől. Ezzel szemben idén 
annyi tehetséges növendék vizsgázott, hogy 

a direktorok valósággal dilemma előtt ál-
lanak: kit szerződtessenek. Én a két drá-
mai színházamhoz szinte fölös számban 
szerződtettem uj tagokat. 

— Kérem szépen igazgató ur, és szük-
séges valami iskolai képzettség ? 

Ez a válasz: 
— A boldogult Szathmáryné azért nem 

járt az olvasópróbákra, mert nem ismerte a 
betűket. A szerepeit felolvasás után tanulta. 

Közben a direktor ur leültet és nagyon 
kedvesen eldiskurál velem. Emlékeket mond 
el életéből, elbeszéli, hogy riporter korában, 
mint vesztegette meg a Hungária-szálló 
szobapincérét, mint öltözött pincérnek s mint 
jelentette be saját magát a világhírű Dúsé-
nál, aki arról volt híres, hogy sohasem fo-
gadott újságírót. 

Nagyon jól esik hallanom, hogy Beöthy 
László riporter volt. Ha ő riporterből vezér 
igazgató lehetett, miért ne lehetne belőlem, 
a riporterből, legalább is drámai szende ? 
Hallatlanul kedves a vezér, kikísér, megve-
regeti az arcomat és így búcsúzik : 

— Hát sok szerencsét, kislány. 
A váratlanul sikerült kezdet után máso-

dik stációm a Vígszínház direkciója. A kes-
keny folyosókon egész tömeg hölgy, akik ol-
vasták a Vígszínház hirdetését és „fiatalok-
nak, tehetségeseknek és csinosaknak" érzik 
magukat. Hát hogy tehetségesek-e, azt nem 
tudom, de csinos, rajtam kívül, nem volt 
kettő. Hosszú várakozás után jutok be Sza-
bolcs Ernőhöz, aki listát vezet a jelentkezők-
ről. Nagyon különösen mosolyog rám a kis 
Szabolcs. Mielőtt félreérthetném a mosolyát, 
megmagyarázza, hogy csak azért mosolyog, 
hogy e'n vagyok a négyszázadik jelentkező. 
Négyszázan jelentkeztek, de csak húszat ta-
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láltak méltónak arra, hogy egy szobával 
arrébb kerüljön, Roboz Imre igazgatóhoz. 
Én a husz között voltam. Belépek az ajtón, 
a direktor ur elém siet és bámulatba ejtő 
kedvességgel ültet le. Hirtelen arra gondolok : 
ha Roboz Imre ilyen kedvesen fogad egy kis 
szininövenaéket, hát még milyen kedves lehet 
Varsányi Irénhez. 

— Igazgató ur kérem, színésznő szeretnék 
lenni ! — mondom újra az odahaza, tükör 
előtt már sokszor elpróbált mondatot. 

— Ne legyen, maradjon meg csak ripor-
ternek ! 

Rémes I A direktor ur felismert ! Köszö-
nés nélkül és a leggyorsabban távoztam. 

Harmadik állomásom a Belvárosi Szinház. 
Bárdos Artúr doktornak is elmondom óha-
jomat, 

— Tessék valamit szavalni — mondja Bár-
dos Artúr. 

Kissé ijedten jelentem ki, hogy a 

RUBINYI TIBOR, 
a kassai szinház tehetséges drámai színésze 

Debrecenbe szerződött. 

FELLEGI TERUS, 
aki nemrégiben még a Városi Színháznak 
volt talentumos fiatal tagja, kikerült Ameri-
kaba, ahol egy magyar operette-társulat 
primadonnája lett. Különösen a „Jushy" cím-
szerepében volt megérdemelt nagy sikere. 

„Walesi bárdok" és az „Ágnes asszony" 
cimü költeményeken kívül nem tudok más 
verset, de ha a direktor ur parancsolja, hol-
napra megtanulom valamelyik strindbergi nő 
monológját. Ebben állapodtunk meg. 

Utolsó utam a Renaissance-szinházhoz 
vezetett. Barna Károly vezérigazgató cso-
dálkozott, hogy minden előzetes képzettség 
nélkül merek hozzá jönni. 

— A Kenaissance-szinház ambíciója, — 
mondta — hogy pártolja a tehetséges ifjú 
szinészgeneréciót. Tanulni azonban feltétle-
nül szükséges, iratkozzék be valamelyik 
szinésziskolába. aztán legyen szerencsém 
újra. 

Ezzel véget ért látogatásom a direktorok-
nál. Ha ezekután színésznő nem is leszek, 

de legalább megírhatom, hogy szó sem igaz 
azokból a vidám históriákból, melyeket a 
direktori szobákról szoktak mesélni. Négy 
direktori szobában voltam és sehol még csak 
egy bókot sem kaptam . . • Nem leszek szí-
nésznő 1 
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CI4H 

INTIM PISTA, hogy startolnak a 
nyaralók ? 

— Nagyszerűen. Már Roboz Imre 
és felesége is útra keltek, még pedig 
Marienbadba. Lenkeffy onnan Ber-
linbe utazik, ahol Fenyő Emillel az 
Ufa egyik filmjén fog játszani. A 
Vígszínház nem maradt árván, mert 
Jób igazgató itt marad addig, mig 
csak játsszák a Kis grizettet. 

ZF.NTA ZELICA 
a Rákosi-iskola tehetséges növendéke, aki 
szép sikerrel vizsgázott az „Ida" címszerepé-
ben és a „Terike" egyik fő női szerepében. 

— Törzsék elutaztak már? 
— Igen, az egész család lement 

a siófoki villába. De a Colosseum-
ban itt maradt Törzs szelleme. 

— Elutazott Pestről Palásthy Irén is. 
Egy szép nap megjött a férje, Hans 
Bartsch és elvitte. 

— No, most már tudjuk, ki megy 
el, most azt mondja, ki jön ? 

— Ben Blumenthal. Már hajóra 
is szállt és huszadikára ér Európába. 

— Kiss Ferencet láttuk a múltkor 
az utcán, kotlacsomó volt a hóna 
alatt. Talán csak nem pályázik ő is 
a Színházi Élet kabarédal-pályáza-
tára ? 

— Nem, a kotta mást jelent: Kiss 
Ferenc énekelni tanul. Felfedezték, 
hogy olyan remek hangja van, hogy 
a Nemzetiből át kell kerülnie az 
Operába. 

— Mi újság az Operánál ? 
— Egyik legérdekesebb újság, hogy 

az Opera leszerződtette Várady Ilyt, 
az operett-primadonnát. Várady egy 
éve Anthestől tanul énekelni. A mult 
héten az Operában Máder állt a 
folyosón Anthes szobája előtt, amikor 
odabentről pompás női hang csen-
dült fel. Máder benyitott a szobába 
s nem ismerte meg, hogy az éneklő 
hölgy Várady Ily. „Kisasszony — 
mondta a direktor — jelenjen meg 
holnap okvetlenül próbaéneklésen." 
Várady Ily mosolygott és másnap 
megjelent. Olyan sikere volt a próba-
éneklésen, hogy Ábrányi is azonnal 
szerződtetési ajánlatot tett neki a 
Városi Színházhoz. Máder azonban 
kijelentette, ragaszkodik hozzá és 
így lett operaénekesnő Várady Ily. 

— Mi hire van külföldről ? 
— Egy borzasztóan érdekes kül-
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— írtam egy darabot. H cime: »fl dollár, 
király«. 

— Persze, a Vígszínházban kerül 
szinre ? 

(SZENES EMBER) 

földi „intimpisiát" kaptam. A kül-
földi hires művész felesége bejelen-
tette férjének, hogy szerelmes X urba. 
A színész nem vette túlságos tragi-
kusan a dolgot, mert ő pedig egy 
másik színész feleségébe szerelmes. 
Annál nagyobb galibát csinált ez a 
bejelentés egy harmadik színész há-
zában, akinek feleségét X ur már 
egy éve szereti. Hogy micsoda bo-
nyodalmak lesznek ebből, azt ebben 
a pillanatban még sejteni sem lehet. 
Mondhatom maguknak, ilyesmi is 
csak külföldön történhet meg. Most 
pedig kezüket csókolom. 

— Hová szalad ? 
— Megfigyelni. 
— Megfigyelni ? Hová 7 
— Egy pesti házba, amelynek va-

lamennyi lakója féltő gonddal és vi-
gyázva őrködik, hogy valami baja 
r e essék egy ott lakó művésznőnek, 

akinek a férje jelenleg távol van 
Pesttől. A kedves és lelkiismeretes 
partájok le sem fekszenek esténként, 
ugy őrködnek, hogy a távollevő sé-
relmet ne szenvedjen. Szaladok én 
is őrködni . . . 

HOL VAGYUNK? Vasárnap 
délutánonként a „Rip"-et 
játsszék a Scála Színházban. 
Egyik előadáson az erdőjele-
netnél, valamelyik hirtelen 
szívű kardalos, belecsípett az 

egyik kórístanőbe- Haragudni sem lehet 
ezért a derék kardalosra, hiszen nyár van 
a Ligetben, épp most van a nyár , . . 

A' kóristanő azonban tekintet nélkül a 
nyárra, felháborodott. 

— Hol vagyunk, az erdőben ? — méltat-
lankodott őnagysága. 

— Hát nem az erdőben? — kérdezte 
vissza ártatlan arccal a kardalos. 

GERSTER SÁRI 
a Rákosi-iskola talentumos növendéke „Endre 
és Johanna" női főszerepében vizsgázott 

mult héten nagy sikerrel. 
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7 fénykép, 9 fényképész 
Mindenkiről irlak már riportot, csak a fotográfusokról nem. 

Büntetlenül éltek a fotográfusok, mindenkinek barátságos 
arcot kellelt vágni nekik. Egészen a mult hétig. Mert a mult 
héten megtört a varázs, végre a fényképészek is kiléptek a 
nyilvánosság elé. Kiállítást rendeztek az lparcsamokban és 
a kiállítás ugy meglepett mindenkit, hogy az emberek csodál-
kozva néztek össze : hát ilyen magas fokon áll a magyar 
fotomüvészet ? Most itt van végre az alkalom bosszút ál-
lani a fotográfusokon. Színészek, írók, publikum, akiket 
annyiszor megkínoztak, most mi állítjuk őket fényképező 
masinánk lencséje elé .Tessék barátságos 
arcot vágni...l" 

Impozáns és érdekes a fényképész kiállí-
tás. Résztvevőjének legtöbbjét a színházi 
publikum is ismeri hirből, tehát nem nehéz 
éles képet adni róluk. Itt van mindjárt 

Gajduschek Erzsi 
A legelőkelőbb belvárosi fotográfusok egyike 

Kiállítása a legszebbek között van. Gajdu-
> chek a finom és halk tónusok mestere, vér-
beli fotomüvész, akinek képeiben a tartalom 
óriási technikai tudással párosul. Minden 
képe egyénien stílusos, egyes tanulmányai 
szinte rézkarcszerüen hatnak. Külön szenzá-
ciója a kiállításnak 

Gajduschek 

az a három a ckép-
tanulmány, amelyet 
Paulay Erzsiről, 
Fedák Sáriról, Gom-
baszögi Fridáról 
készített a Gajdu-
schek műterem. 

Mig apáink korá-
ból való név, nem 
is név, hanem] már 
inkább fogalom : 

Streli*ky 

Kiss Pál 

Horovitz 

Strelisky köz-
ismert Kecske-
méti utcai fiók-
mütermével sze- | 
repel a kiállítá-
son. A fiók tu-
lajdonosa egy 
szimpatikus és 
tehetséges ur : 
Horovitz Béla. 
akinek müizlés-
sel összeváloga-

» 
tott nivós kepei, 
már a sajtóbe-

mu'a'ón nagy sikert arattak. József főher-
ceg is elismerését fejezte ki Horovitznak 
komoly tudásu képeiért, különösen a „Siró^ 
gyermek" cimü tanulmány nyerte meg 
tetszését. Ami nem csoda, hisz a Strelisky 
fiókmüterem specialista gyermekfelvéte-
lekben. 

Amster József 
Amellett, hogy a kiállítás rendezésében 

igen nagy része van Amsternek, a legna-
gyobb dicséret illeti meg képeit is. Egészen 
egyéni stílust csinál Pesten, mély tónusu 

Amster képei utánozhatatlanok. 
Két szenzációs női aktja, valamint Nyáray Antal és Gellért 

Lajos portréja, művészi egyéniségének legszebb dokumentumai. 
Amster különben régi színházi fotográfus, a szinhézifotografálésti 
ősszre újból megkezdi-

A Ferencvárost egy belvárosi nivóju műterem képviseli. A 
műterem tulajdonosa : Kiss Károly 

A Ferencváros kitett magéért Kiss Károlylyal. „Öreg negyven-j 
nyolcas" tanulmánya egyik legszebb darabja a kiállításnak. József 
főhercegtől külön dicséretet kapott érte a mester. Gyermekfelvé-i 
telekben és genre képekben is specialista Kiss Károly, ezenkívül, 
arról nevezetes, hogy ő volt az első Pesten, aki villany mellet^ 
fotografált és ezt tiz év alatt teljes tökélőtességre emelte. Aj 
kiállítás rendezésében is oroszlánrésze van. 
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Kalmár szoborképp 

Tizennégy magasnivóju képpel 
szerepel a kiállításon 

Tauber Malvin. 
Minden egyes képét izlés, 

biztos ösztön és komoly tanuU 
mány jellemzi. Fölényesen 
oldja meg a legnehezebb feladatokat is. Ki-
állításának minden darabja üdítően friss és 
ötletes. 

Ugyancsak nagy feltűnést kelt 
Kiss Pál 

Magyar Erzsi 
Gajduschek mellet! a Belváros legelőkelőbb köreinek foto-
gráfusa. Kiállítása minden tekintetben művészit ad, képeinek 
technikája és nemesen egyszerű tónusa biztos müizlésről 
tesz tanúságot. Különösen szépek Magyar Erzsi egészen ere-
detien beállított és mesterien kidolgozott pigmentképei. Tizen-
nyolc kiállított arcképtanulmánya közölt kiválnak és általá-
nos feltűnést keltenek Hollay Camilla és Peirovics Szvetisz-
láv portréi. 

Végül, de nem utolsónak kell megemlítenünk a Rákóczi-uti 
Kalmár 

műtermét Szenzációs találmánya a Kalmár műteremnek a 
szoborkép élő lényekről Bárkiről felvételt tud készíteni Kal-
már akár műteremben, akár otthon, még pedig ugy, hogy 

a kép szoboralakban jele-
nik meg. A találmány 

^ Ê Ê S Ê Ê Ê ^ egész újszerű és roppant 
J J Í érdekes, annyira, hogyKal-

^B márnák kiállítás közben 
j H f t k Ü ^ B kellett még anyagát ujabb 

W ^ 4 képekkel kiegészíteni. A 
l È f a M nyitáson József főherceg a 

„• *[ szoborképek fölött is tet-
szésének adott kifejezést 
és Kalmárt kézszoritásá-
val tüntette ki valóban 
művészi teljesítményéért. Labori 

syü teményes kiállítása, amely látványos és 
tanulságos voltánál fogva a legelsők kőiül 
való. Kiss Pál kéoei ugv beállításban, mint 
kidolgozásban érdekesek. Tanulmányfejei, 
genre és plen aire tanulmánvainál meglepő 
a mély átgondollság és a kivitel tökéletes 
sége. Kiss Pál a fiatal generációnak egyik 
legizmosabb tehetsége. Kiállítását József fő-
herceg és Hegyeshalmy miniszter a megnyitá-
son sokáig csodálta. 

Kitesz magáért a kiállításon 
Labori 

e régi és ösmert színházi fotográfus is. Har-
mincöt portréval és tanulmánnyal szerepel, 
amelyek egytől-egyig a legfinomabb müizlésre 
vallanak. Különösen szépek gróf Bánffy Mik-
lós -ól,Rippl-Rónairól. Szendy Árpádról készí-
tett művészi arcképtanulmányai. 

A fényképészkiállitás megnyitása 
József Ferenc főherceg Kiss Károly képei 
előtt. (A zsakettes alak jobbról Kiss Károly 
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Zugligeti nyári játéka 
Vigyázat ! Eredeiii 
Idő: 1921. junius 19. Hely,: a szerkesztő-

ség. Hideg eső zuhog odakinn, sötét van 
már délutáni négy órakor. Szinte fázik min-
denki. Fene az ilyen nyarat , vászon ruhában 
kellene most sétálni a szigeten, ,vagy budai 
hegyen andalogni hölggyel, akin fehér mo-
uslin-ruha van és piros napernyőt tart maga 
folé. És nem lehet kimozdulni a szobából !• 
Szeptember van juniusban. Az embernek 
le kel! mondani a vászon ruháról és az 
andalgó hölgyről. Olyan kétségbeesetten j í 
mindenki az Íróasztaloknál, mintha egy óra 
múlva ki sem süthetne a (nap. A szerkesztő-
ségi kisasszony az égő villanykörtén me-
lengeti kezeit, a segédszerkesztő ordít, 
nogy egy kissé kimelegedjék. 

Egyszerre csak, mint a napsugár, vi-
dáman, ragyogva beront Zugligeti, lapunk 
elpusztíthatatlan bará t ja . Kétes tisztaságú 
csibészinge szélesen k iha j tva a nyakán, 
vékonyka kabát ja nyitva, kalapjat kezében 
lóbálja, a gomblyukában egy megfagyott 
rózsaszál virul. 

— Urak! — harsogja — a nagyszerű 
nyár inspirált/ Meg van az idei nyári 'játék? 

— Ne játsszék ilyen hidegben nyári já-
tékot, — próbálja a segédszerkesztő lehű-
teni Zugligetit, de ő lelkesen kezdi magya-
rázni : 

— Nagyszerű az u j nyári já ték! Játszhat-
ják hölgyek, urak, Pesten és vidéken, reg-
gel és este, evés előtt lés evés után. 

P" if 

A Scala Szinház előtt 
„A tündérek cselédje" főpróbáján (Vasadi felv.) 

— De csak egy evő kanállal, — szakítja 
félbe a kozmetika rovat-vezető. 

— Nem kanállal játsszák, — folytat ja 
Zugligeti, — hanem színdarabokkal. A já-
ték lényege, hogy pár szóval, a lehető leg-
rövidebben kell elmondani egy darab tar-
talmát, s aztán lehet találgatni, melyik 
darabról van szó. Én már össze is állí-
tottam pár ilyen játékot, íme leteszem a 
szerkesztőség asztalára. 

És letette. A segédszerkesztő olvasni kezd-
te a Zugligeti játékot. Ez,volt a já ték : 

Találkoznak — csók — eljegyzés — talál-
koznak — férf i emlékszik — nő tagad ja 
t— szerelem — megszökés — hajó — talál-
kozás — boldogság — függöny :— mi ez? 

(nazuQ siy) 
Apróhirdetés — rendez-vous — kék mo-
nokli — gróf — szerelem — nem gróf — 
csalódás — borbélylegény — csak azért 
is boldogság — függöny — mi ez? 

( 3UV}3S3U3JdZS ) 

Megkapja — nem kapja — megkapja — 
nem kapja — megkapja — pem kapja — 
megkapta — mi ez? 

(psoJi){\ v lÁupjqy ) 

Bejön — Városliget — kis cseléd — csá-
bítás — lopás — rendőrök — halál - - te-
metés — menyország — visszajön — lopás 
— boldogság — szomorúság — visszamegy 
— függöny — mi ez? 

( lUOfiri ) 
Mindent lát — hall — ímindent elmond 

— pletykál — sok ba j t esiná! — siet — ke-
züket csókolom — mi ez? 

(<mid wijvi\ 

Megnyilik — játszanak - megbukik >— 
szünet — keresztelő — megnyilik — ját-
szanak — megbukik — szünet — keresztelő 
—megnyilik — játszanak --- megbukik :— 
szünet — keresztelő — megnyilik - ját-
szanak — megbukik — <mi ez? 

(znyuizs Tjpjnqsjj 
A segédszerkesztő itt levágta Zugligeti 

kéziratát az asztalra és vérfagyasztó hangon 
kérdezte: 

— Hát ez mi? «Jön — hazudik — huta 
— kér — kap — kirúgják — mi ez?» 

Zugligeti szerényen és csendesen vála-
szolt: 

(•yoABva u3 zj/ —) 
Eltalálta!... 
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A £>ab é s a ő a b o s i o r i a 
A Szerencsetánc, általános vélemény sze-

rint burleszk operett, még pedig a legvidá-
mabb fajtából. Legfeljebb az egyik szereplő, 
Solymossy Sándor kételkedik ebben. Pedig 
ő is hozzájárult ahhoz, hogy a Városi Szín-
ház operettje annyi mulatságos estél szerez-
het a közönségnek- Solymossy valóságos 
vértanuja a Szerencsetáncnak és ugyancsak 
keserves perceket él ét a harmadik felvonás-
ban, amikor Sarkadi Aladár gyöngéd keze, a 
darab meséje értelmében, beszappanozza és 
megborotválja. Különösen a szappanhabbal 
nem tudott kibékülni Solymossy ; Sarkadi 
pedig nem fukarkodik a habbal. 

— „Ha'még legalább tejszínhab volna . . . " 
— merengett Solymossy. Ezt a gyermeteg 
vágyát elég sürün és elég érthetően juttatta 
kifejezésre. így azután tudomást szerzett 
róla egyik partnere, akiről csak annyit árul-
hatunk el, hogy neki van a legszebb Iába 
Budapesten. Ezt a Színházi Élet oklevelével 
bizonyíthatja. Ez a művésznő egy este meg-
lepte Solymossyt egy hatalmas ibrik tejszín-
habbal. Solymossy ujjongott örömében. Az 
első mámor elmultával azonban felkereste 
Sarkadit, megmagyarázta neki a helyzetet és 
nagyon szépen kérte, hogy ne csináljon va-
lami tréfát. Sarkadinak meg kellett fogadnia, 
hogy a tejszínhabot semmiféle körülmények 

X. y. asszony álmaiból 
Közli : Krúdy Gyula 

(A elmúlt hónapokban sa-
játságos és részleteiben még 
ma is titokzatos haláleset hire 
érkezett Velencéből, Hirtelen 
meghalt egy ottani szállodá-
ban előkelő, gazdag, az élet-
től és ismerőseitől ünnepelt 
úriasszony, kit Budapest ele-
gáns társadalmában sokan 
szerettek, sokan irigyeltek : 
mindenesetre az érdeklődés 
pontja volt ő a városban, ahol 
kevés a sajátos, érdekes hölgy. 

Az úrhölgy pihenni uta-
zott el Budapestről Bécsbe, 
majd Velencébe. És nem tért 
többé vissza. Helyette néhány 
szavas távirat érkezett testvé-
rétől egy itteni bankház cí-
mére, amelyben közölték hogy 
ő az éjjel, hirtelen meghalt. 

A halott úrinő feljegyez-
gette olykor álmait, amelyekre 
főbbé megfejtést nem vér. A 

között nem fogja közönséges szappanhabbal 
felcserélni. Solymossyjmegkönnyebbült szív-
vel játszott aznap este és még jobban meg-
nevettette a publikumot, mint rendesen. 

A harmadik felvonás előtt a tejszínhabot 
Solymossy kérésére Ferenczy Frigyes szemé-
lyesen töltötte egy habcsészébe, Ez iszonyú 
gonddal történt, éppen, hogy jegyzőkönyvet 
nem vettek fel az aktusról. Sarkadi ezalatt 
szörnyű terveket koholt, ő az ilyen alkalma-
kat nem szivén szalasztja el. 

A habot nem cserélhette ki, hiszen az 
óvatos Solymossynak volt gondja arra, hogy 
Ígéretet csaljon ki Sarkaditól erre nézve. A 
harmadik felvonás pedig elkezdődött és 
Solymossy nemsokára elhelyezkedett a szín-
padi borbélymühely karosszékében. Gyönyör-
teli pillantással várta a máskor rettegett 
pillanatot és odasúgta diadalmasan Sarkadi-
nak : 

— Ma bemázolhatsz bátran. 
— Kérlek alássan, — felelte Sarkadi vér-

fagyasztó nyugalommal, azután a megder-
medt Solymossy szemeláttára kivette az 
ecsetet a szappanhabbal teli csészéből, ame-
lyet a kellékes lelkiismeretesen a helyére 
készített. Az ecsetet jól megforgatta a szap-
panhabban és ünnepélyesen belemártotta a 
fejszinhabba. Azzal nekiesett a boldogtalan 
Solymossynak, aki mozdulni som tudott a 

kor észrevettem. Mintha ő 
lakott volna itt a kis fogadó" 
ban és én csupán tévedés-
ből kerültem a z ő szobájába. 

Talán az ágyon feküdt, 
vagy a díványon. De az is le-
hetséges, hogy egy szekrény-
ben volt elbújva. Vadászru-
hában volt és könnyed kis, 
szőkés-barna szakáll körítette 
állát, amint a Rudolf trónörö-
kösről fenmaradott képeken 
látható Hosszasan nézettrém 
álmomban. Megtapogatta a 
hajam, ráfujt a szempillámra, 
megnézte a monogrammot az 
ingemen, a szivem fölött,Majd 
a cipőmet vette a kezébe : 

Ön nemde Budapestről jön? 
A pesti cipőt meg lehet is-
merni egy tucat között. 

— Miről, kérdeztem félve, 
— A cipősarkokról. Azok 

a cipők, amelyen sokat jár-
nak a pesti Dunakorzón vagy 
a Váci-utcában sohasem kop-
|nak el, mint más városbe 

halál mindent megfejtett. A 
halál a legjobb álomfejtő.) 

Az első éjszaka . . 
Útban, Bécs környékén egy 

kis állomáson álmodtam egy-
szer Vele, anélkül, hogy is-
mertem volna. 

Már akkoriban szükségem 
volt alvás előtt azokra a po« 
rokra, amelyeket doktor F. irt 
kinzó éjszakáimra, de ezen 
az estén, bizonyosan tudom : 
nem volt szükségem a méregre 
Elaludtam, mint gyermekko-
romban. Stefi jött be lábujj-
hegyen a szomszéd szobából, 
hogy eloltsa az égve felejtett 
lámpát. 

ő , akinek a nevét sem fud-
tam még akkor, körülbelül 
éjjeltájon jelentkezett, miután 
előzőleg nyári zápor vonult 
el az osztrák hegyvidéken és a 
zsalugátereken át hűvös le-
vegő áramlott szobámba. 

Akkor már nagyon régen 
a szobámban lett volna, ami-
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nagy lepedőben, amelyet Sarkadi mér elő-
zőleg a nyakába vetett. 

Sarkadi érthető okokból nem mert mutat-
kozni másnap a színpadon kívül Solymossy 
előtt. Az első felvonás után azonban Soly-
mossy az öltözőjében megtalálta Sarkadi 
békegalambját egy óriási habostorta alakjá-
ban, amelyről papírlap lógott le a következő 
felírással : 

„Sarkadi ur nevében kérem Solymossy 
urat, bocsásson meg neki. Amennyiben sze-
rény tehetségemhez képest a tegnap történ-
teket jóvátehetem, rendelkezésére állok. Ma-
radok kész hive (remélem, nem sokáig), 

a Habostorta." 

Hová megy nyaralni? 
Harmadszor és utoljára 

Ezen a héten zárták be kapuikat a Király 
és a Renaissance-szinházak. Művészeik sietve 
pakkolnak. hogy utolérjék boldogabb kolle-
gáikat, akik már egy hete nyaralnak. Meg-
kérdeztük : ki hova megy. A következő vá-
laszokat kaptuk : 

A Kirá ly Szinház tagja i : 
Péchy Erzsi : A Semmeringre megyek nya-

ralni. 
Lábass Juci : Egyelőre sehová sem me-

gyek, megvárom az uramat. Ha ő haza jön, 
akkor talán . . . 

Sömogyi Nusi : Előbb Siófokra, aztán Bécs, 
Berlin és Isten tudja, még hová. 

cipők, csak csendesen her-
vadni kezdenek, mint a szép 
asszonyok, 

. Azt hittem, hogy nem kö-
vetek el illetlenséget, ha meg1 

mondom a suszterem nevét, 
De ő mosolygott. 

— Felesleges, asszonyom, 
szólania. Most már bevallom, 
hogy én többet tudok önrcl, 
mint akár az a nagybajuszu 
pesti hirlapiró, aki lüktető sze-
relmében még azt is kinyo-
mozta önről, hogy mit szo-
kott mutatni a kártya, me-
lyet reggelenkint a takarójára 
kivet. Csak a masszirozönőt 
kellett megvesztegetni, aki önt 
korán reggel ápolni szokta... 

Magamban kicsit haragud-
tam a fecsegő Sternnéra, de az 
ismeretlen tovább folytatta : 

- Én is azon szerencsét-
len flótások közé tartozom, 
asszonyom, akik végig az 
egész életen ét kénytelenek 
megelégedni azzal, hogy leg-

Latabár Á r p á d : A „Fészek"-klubban nya-
ralok. Egy nagyon szép kártyaasztal-villában. 

Nádor Jenő : Bécs, Berlin, Balaton . . . 
Rámfér a pihenés és még sem pihenni me-
gyek, folyton utazni fogok. Ez csak nem 
pihenés ? 

László Andor : Mint mindig, az idén is 
körülutazom a Balatont. 

Matány Antal : Először Szegedre megyek 
vendégszerepelni, aztán visszavonulok apó-
som birtokára, hogy végre magánember le-
hessek. Elég a színházból télen. 

A R e n a i s s a n c e tagja i : 
Rajnai Gábor : Én csak kitartok hűvös-

völgyi nyaralóm mellett. Nagyon szép hely, 
nagyszeiüen lehet ott nyaralni. 

Szenes Ernő : Éljen Füred I Mindig Füredre 
megyek. Alászolgája. Már megyek is. 

Dr. Torday Ottó : Filmezni fogok ; ez lesz 
a nyaralásom. Nyaralás ez ? Azaz : lehet 
majd idén filmezni ? 

Polnay Magda : Hü maradok régi pro-
grammomhoz : Balatonfüred és utána Siófok. 
Nagyon kedves helyek, nagyon szeretek ott 
lenni. 

Nóvák Irén : Csak most jöttem Aradról. 
Be kell rendezkednem előbb és ha még 
időm marad, ugy Bártfára megyek. 

Kürthy Teréz : Balaton-Zamárdira megyek 
pihenni, mert — sajnos — filmezni nem lehet. 

Krúdy Ilonka : A Tátrába megyek turnézni 
és remélem, hogy megkeresem az üdülési 
költségeket. 

Dezséry Gyula : A mátyásföldi sósfürdőben 
hozom rendbe elfáradt lábaimat. 

Komjáthy Mária : Balaton-Szemesen fogok 
nyaralni . 

tem volna ide messziről, hogy 
legalább komornájával vált-
hassak néhány szót a folyo-
són, ha ugyan szóba áll ve-
lem e büszke hölgy, hogy a 
narancshéjét felszedjem a 
földről, amelyet ön a váróte-
remben eldob, hogy elutazása 
után elfoglalhassam a szo-
báját, anélkül, hogy azt ta-
karítani, vagy szellőztetni en-
gedném, lefekhessem ágyába, 
amelyből felkelt... 

— Tévedésben van uram, 
én ismerem a férfiak hazugsá-
gait, mert elég tapasztalatom 
van. Utóvégre harmincéves 
vénasszony vagyok, 

— Vájjon miért hazudnék 
önnek álmában, amikor nap-
közben a köí elébe se bátor-
kodom, csak — messziről és 
félve nézem, hogy tekintetem-
mel meg ne zavarjam, ha 
ültében térdét térdére veszi, 
ha szelid tekintetét a tem-
plom előtt gunnyasztó öreg 

feljebb arra a székre ülhet-
nek^fe, amelyről szerelmük 
az imént felkelt. Egy cipő-
szalagocskát hordanak a le-
véltárcájukban, amelyet éj-
szaka a szállodai ajtó elé ki-
tett cipőről titkon lemetszettek. 
Megjegyz'k a bérkocsi szá-
mát, amelyről szivük hölgye 
az imént leszállott és később 
borozni viszik a bérkocsist 
egy külvárosi csapszékbe, 
hogy kivallja merre jártak nap-
közben. Házmesterlakások-
ban áhítatosan üldögélnek, 
mert a jóságos házmesterné 
kilátásba helyezte, hogy a 
nagyságos asszony a máso-
dik emeletről nemsokára 
hazaérkezik és akkor az ab-
lak előtt megy el. Én is csak 
egy reménytelen szerelmes 
vagyok, úrnőm, mint oly 
sokan a férfiak között. 

— Azt hiszi, hogy én is 
olyan asszony vagyok . . 

— Ha azt hinném, nem jöt-
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Amerikai posta 
Mrs. F. J. Fullaytar, Pittsbucg : Nagyon 

köszönjük kedves levelét. Olyan megható az 
írása, hogy levelének egy részét le is közöl-
jük itt. 

„Ma kaptam meg a Színházi Élet első 
példányát, amely otthon május 12-én 
jelent meg. Le sem írhatom örömömet, 
amikor a levélhordó kezembe adta. Mond-
hatom igen élveztem minden sorét s ad-
dig le nem tudtam tenni, amíg végig 
nem olvastam. Kimondhatatlan vágy fo-
gott el. Szeretnék haza repülni, az én 
drága hazámba, drága, aranyos népei 
között szeretnék élni. Ohjmily más az élet 
otthon és micsoda remek színésznőink 
vannak nekünk 1 Az aranyos Varsányi 
Irén, akinek játékában igen sokat gyö-
nyörködtem, oly remekül néz ki a magyar 
jelenetben, hogy mindig abba kellene 
neki öltözködni. Képzelem milyen pom-
pás lehetett Tőrök Zsófi szerepében. Lel-
kem egészen felujongott ötömében, ami-
kor olvastam az aranyos, felejthetetlen 
Blahánéról I Igazán alig várom a jövő 
hetet, hogy ismét olvashassam a Szín-
házi Életet . . 

Kívánságához képest a cimet kijavítottuk. 

Mike Szau te r , Cambr idge , Obíó : Sajnos, 
mire szavazata a lábszépségversenyre ideért, 
már rég lezártuk a pályázatot, sőt a nyerő-
ket is kisorsoltuk- Kérdéseire szívesen vála-

szoljuk a következőket : 1. Erdélyben turné-
zik, 2. Berlinben van szerződtetve egy mozi-
gyárhoz. 3. 21 éves, Nagykorona-utca 16 szám 
alatt lakik. 4. 22 éves. most volt az esküvője. 
Eötvös-utca 6 szám alatt lakik . . . Kérjük 
vegyen részt legközelebbi pályázatunkon, arra 
reméljük idejekorán megkapjuk pályázatát. 

M. I. New-York : Nagyon szívesen állunk 
rendelkezésére. Levelét már el is juttattuk a 
kívánt címre. ! 

T ö b b e k n e k : A Színházi Élet amerikai 
albuma szeptember elsején fog megjelenni. 

— Ez az A r a n k a i g a z á n soko lda lú 
m ű v é s z n ő . , 

— Igen . Es itt a s t r a n d f ü r d ő b e n m i n d e n 
oldalá t k i t ű n ő e n lebet lá tni . 

(SZENES EMBER) 

koldusasszonyon felejti, (akit 
én aztán sietek megajándé-
kozni), ha az elrobogó om-
nibuszból közömbös pillantást 
vet a tájékra, ha a színház-
ban tetszésére énekel a szí-
nésznő, akinek én másnap 
hálából virágbokrétát küldök. 

— Sajnálom uram, de én 
nem ismerkedem senkivel . . 

— Hogyan merészelném 
én azt remélni, hogy úrnőm 
valaha, megismerkednék ve-
lem I 0 , én alázatosabb va-
gyok a szent remeténél. Én 
megelégszem azzal, hogy be-
menjek kis templomokba, Bu-
dán vagy máshol, ahol önért 
akkor imádkozhassak, ami-
kor üres a szentély ; nekem 
épen elég. ha fehér cipőjét az 
Opera előtt a kocsi hágcsó-
jára emelkedni látom az elő-
adás után ; én boldog va-
gyok, ha az utcán sétálgatva 
észreveszem, hogy hálószo-
bájában tovább ég a lámpa ; 
én nem kívánok többet az 

élettől, hogy önt messziről, 
észrevétlenül követheájjsm ; 
én kárpótolva érzem magam 
életem minden, keserűségéért, 
ha hozzájuthatok a félig el-
égett gyufaszáihoz, amellyel 
ön a Deli-étteremben kis ci-
garettájára gyújtott. . Én csak 
rajongani akarok önért, asz-
szonyom, mint a keresztes-
vitéz élete végéig szivében 
hordta annak a nőnek az ar-
cát, akit valahol vándorlásai-
ban egy vár erkélyén látott. 
És azzal töltöm időmet, hogy 
keresek önhöz hasonlatos já-
rásuakat, hasonlatos szem-
pillájukat, hasonlatos kezüe-
ket, akik nem oly megköze-
lithetetlenek, mint ön, asszo-
nyom . . . Bocsásson meg, 
hogy zavartam éjszakai nyu-
godalmában. Aludjon jól, 
hogy reggel üde legyen, mint 
a hegyipatak. 

Elment . . . 
Hiába néztem körül álmom-

ban, nyoma se maradt. Elő-

ször nagyot, megkönnyítőt 
sóhajtottam. Hiába, nem sze-
retem azokat az udvarlókat, 
akik éjszaka a szobámba tör-
nek, Szerte-széjjel vannak a 
ruháim, nyitva az utazóbő-
rönd, a vizespalack könnyen 
elnyeli az altatószert. És ál-
momban még az is eszembe 
jutott, hogy néhány képes-
levelezőlapot címeztem meg 
lefekvés előtt pesti ismerő-
seimnek . . . Vájjon nem ra-
bolta el az ismeretlen az ad-
res3zeket ? 

Darab ideig nyugtalanul 
vártam az álom további ké-
peit. Hátha visszajön ez a . 
szerelmes fiatalember és újból 
kezdi hóbortos szavait ? 

De nem jött. Az uj ruhám-
mal álmodtam, amelyet teg-
nap rendeltem Bécsben egy 
divatszalonban. 

(Mielőtt az álom megfejté-
séhez kezdenék : várjuk meg 
a következő éjszakát. Kr. Gy.) 
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^ w . I ÍO ijölgyclgarettúról. a Jardin röl, rózsabokorról, filigrán francia 
JLCA/*/I (jölgyeltröl és 6a talmas dán nölcröl, Német Piriről, as ofráról, 

Cöaplln és C^ongról, Hlld Hadi, •'•sról és a többieKröl . . . 

Kedves Szinházi Élet! Muszáj ezt a le-
velet megirnom önöknek, s nagyon kérem, 
ad ják is ki, lehetőleg változtatás nélkül. 
Azzal kezdem, hogy én akkor hittem el 
telőször és igazán, hogy itt a béke, ami-
kor bementem egy trafikba, kértem tiz 
hölgy-cigarettát — és kaptam. Másodszor 
pedig tegnap este hittem cl, amikor ki-
mentem a Jardin de Paris-ba. A felejt-
hetetlen, a csodálatos béke az, amit itt kap-
tam. Ä nagyszerű kert tele volt hölgyekkel, 
urakkal. Rózsabokrok közt színes yillaay* 
körtécskék csillogtak, egy hatalmas fa alatt 
cigányok húzták a divatos nótákat. Le-
ültem egyik főúri Ízléssel teritett asztalhoz 
és megvacsoráztam. Köszönöm, nagyszerűen. 
(Luxusadó a kertben csak 10 percent, nem 
mint másutt, 25, s a kertbe belépődijat 
sem kell fizetni.) Fekete után — pont 10 
órakor — bementem a Tabarinba, hogy 
végignézzem a műsort. A Jardin TaDa-
rinje a legvilágvárosibb hely Budapesten. 
Tulajdonképpen itt kaptam azt a bizonyos 
békés hangulatot, ami ennek a levélnek 
megírására késztet. Tetszenek emlékezni 
azokra az artista-számokra, a filigrán fran-
cia hölgyekre, a hatalmas szőke dán nőkre, 
a humoros amerikai zenebohócokra, akikért 
1911-ben ra jongtunk? Hát ezeket a Taba-
rinban mind megtalál tam! Viszontláttam 
iá francia és angol táncosnőket,' a »béke-
számokat« láttam viszont a Tabarinben! 
Szinte meghatva tapsoltam nekik, s sze-
rettem volna mindnek megcsókolni a ke-
zét, mert igazán nem htitem hatéves bor-
zalmakon át, hogy valaha is találkozom 
ínég velük. 

Találkoztunk!... Hogy így hirtelen csak 
pár nevet i r j ak le a műsorból: Chaplin et 
Chong, két bűbájos francia, egy hölgy és 
egy ur. Ä hölgy nagyszerűen sovány, s 
olyan elegáns, hogy belekáprázik a szem. 
Partnere, ahogy táncol, az — Páris. Ä 
legtöbb, s a legszebb, amit mondh atni 
róla. Ä Morav-duo produkciójánál hosszú 
évek óta nem láttunk fessebbét és érde-
kesebbet. Egy detektiv-táncot járnak, annyi 
tűzzel, s a táncban, elgondolásban, figu-
rákban annyi u ja t adva, hogy a publikum 
percekig tapsolta őket. Nicolson ur, egy 
Sgen vicces külföldi artista, végig dzsiggeli 
egy express ú t já t Páristól Budapestig. Való-
ban, ugy dzsiggel, hogy csalódásig híven 
tudja adni a robogó vonat minden zaját , 
ritmusát. Hild Hadges és partnere, E^L 
<f Vynos, olyan toillettekben táncolnak, 
hogy az ember nem is tudja , mit tapsol-
jon inkább: a káprázatos ruhákat, vagy 
á bravúros táncprodukciót? 

Németh Piri és kalapskatulyából elő-
húzott partnere, Jonny Glyde, olyan ének-

lés táncszámot adnak, hogy egészen biztosan 
Párisban sem kapni manapság különbet. 

S végül az első igazi Ojra-csoportot lát-
t a m a háború óta i t t először a Jardinban, 
Olyan szívből, őszintén, boldogan, teli sziv-
Vel újráztam magam is a táncukhoz, mintha 
,1914-et írnánk és egy forintért kocsikázni 
lehetne a Stetánia-uton, hölgygyei, hajnal-
ban. . 

S a grandiózus műsor mindén száma 
elsőrangú. Fel sem lehetne sorolni a ren-
geteg nevet, mégis kiírom Ellen Maudot, 
Heimann Annust, Sabinát, Alexi és Kőváry 
urakat, akik különösen dicséretet érdemei-
nek. És mindenki előtt dicséret illeti a 
Jardin direkcióját, hogy visszahozta a békét 
js el tudta felejtetni velem mindazt, ami-
Iről már azt hittem, hogy kísérteni fog 
egész életemen keresztül. A Jardin Tabarin-
jében gondolkozni sem lehet, csak örülni és 
tapsolni. Ä békéntk lehet i t t örülni és 
tapsolni. 

Ismételten kérem szerkesztő urat, ad ja 
ki ezt a levelet a Szinházi Életben, mert 
Így akarom meghálálni a Jardinnak azt 
az estét, melyet Tabar injában töltöttem. 
Te l jes tisztelettel: Riporter. 

Mégegyszer 
» A k i s grizeii« r u h á i 

A »Kis grizett« sikerének igen fontos 
tényezői azok a toilettek, amelyekben Ko-
sáry Emmi játssza végig a darabot . A toi-
lettekről már egyszer nyilatkozott Kosáry 
a »Szinházi Elet m olvasóinak. Most még-
fegyszer nyilatkozik: i 

• — Mult heti cikkük félreértésen alapult. 
»A[is grizett«-beli összes ruháimát a nagy-
szerű Neumann Berta tervezte és készí-
tette. Ö csinálta a nagy feltűnést keltő 
Columbia-ruhát és az arany köpenyt is. 
Angelo neve ugy került a kreációk közé, hogy 
a Columbina-ruha az ő terve nyomán kelet-
kezett. Ezt a- tervet azonban módosítani 
(kellett, az alapötlete maradt meg mindössze. 
A drága Neumannék három nap és három 
éj je l dolgoztak, amig a Columbina-ruha 
mostani formájában kialakult. Egyáltalában 
nem tudok elég dicshimnuszt zengeni Neu-
ímann Bertáról. A szinlapra kellene kiirni 
a nevét, mint társszerzőét. 

/ZŐLLŐSI és KLEIN 
IV., Hajó-uica 16. (Süíö-u. sarok) 

selyem é s axövet különleges-
ségek á ruöáza 
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TAV1RAT 

s z í n h á z i e l e t 

b u d a p e s t • 
e r z s é b e t koeru i24 

New-Yorkban meghalt Frank Mills, a 
kiváló drámai szinész. Hosszú időn á t ját-
szott Londonban a legnagyobb angol szín-
művészek, Beerbohm Tree, Forbes Ro-
bertson, Leuris Waller és mások társaságá-
ban. 

Turinban bemutatták a »Morosinát«, Fra 
caroli uj bohózatát. 

A római Argentina-szinházban jótékony-
célu est volt. Előadták Niccodemi három 
uj egyfelvonásosát. Mindegyiket más-más 
színtársulat játszotta. A darab cime: A 
költő, Üres színpad,, A három kislány. 

A Comédie Montaigne bemutatta Ca-
mille Dreyfus vígjátékát »Ötgarasos sze-
rencse« címen. 

Párisban spiritiszta szinház nyilt meg. 
jflz első darab meséje: a háborúban el-
esett fér j szellelme halálra rémiti a hűt-
len özvegyet szeretőstül. A szinház tag-
jai földi halandók. Szellemek nem mű-
ködnek közre. • 

Robert de Flers az akadémikusok zöld 
frakkjához tartozó kardot a szerzők és 
és komponisták egyesületétől kapta. A mar* 
kolat a ruhátlan, álarc mögül mosolygó 
Igazságot ábrázolja. 

Poiret, a párisi divatkirály, szabad ég 
alatt szinielöadásokat rendez. A szinházát 
Oázisnak keresztelte el. Többek között egy 
Báccarat-paródia került színre, azonkívül 
egy tréfás Maeterliijck-utánzat Hidrofil 
és Filigrán cimen. 

Milánói előkelőségekből alakított bizott-
ság erősen dolgozik a világhírű Seal a szin-
ház 'jujból való megnyitása ügyében. A 
szükséges pénzt \gyü.jtéss$l fogják elő-
teremteni. 1 

Pavíovna Anna fellépett a párisi Operában, 
Dukas »A peri* cimü balletjétoen. 

Carpenlier és Dempsey 
küzdelme a Jersey Clíyben -
a világbajnokságért 

Budapest szenzációja lesz az a grandió-
zus műsor, mely julius 11-én kerül bemu-
tatásra a Kertmozgóban. A legnépszerűbb 
amerikai filmmüvésznő, Priscilla Dean 
játssza a főszerepét annak a minden moz-
zanatában érdekes és izgalmas kalandor-
drámának, mely egyik legfrissebb és leg-
sikerültebb terméke a Famous Players-
Lasky Corporation Los-Angelos-i hatalmas 
filmgyárának. 

»A vadon lánya« a cime a Kertmozi 
második képének. A természet legszebb pa-
norámájából, az amerikai őserdőből indul 
ki a vadon lányával együtt a film egészen 
újszerű és érdekfeszítő cselekménye. Az ős-
erdő varázsa, a rengeteg vadállat, az el-
hagyott sziget és vakmerő kutatók adják 
meg a lebilincselő érdekességét a film-
jnek, mely sokban emlékeztet a világhiry 
?>Tarsan«-ra. 

A harmadik kép csupán egy riport, mely 
azonban nem kisebb eseményt mutat be, 
jmint Carpentier /és Dempsey boxviadalát. 
A Pathé Consortium Cinema, melynek sv 
került három és fél millió dollárért a 'ki-
zárólagos fotografálási jogot megszerezni, 
a következő sürgönyt küldte Budapestre 
[a mérkőzés lefolyásáról: \ 

A feszültség és izgalom Newyorkban már 
délben tetőpontjára hágott. Már 12 óra-
kor 50.000 néző gyűlt össze az arénában, 
(délután 3 óráig 91.000 ülőhelyet és 80.000 
állóhelyet foglaltak el. Egy-egy lépcsőülő-
hely ára ekkor már 50 dollárra emelkedett. 
Ezen kivül Newyorkban 50.000 hamisított 
jegyet adtak el. Több mint 400 ujságiró 
dolgozott a belső körben, további 300 a 
páholyok mögött. Sok száz távírókészülék 
jáílott a boxkör mögött. Több repülőgép 
fényképezőkészűlékekkel át akarta repülni 
a teret, de minthogy valamennyi fényképe-
zési jogot előre eladták, a légi rendőrség 
az uj kísérletezőket elűzte. Több francia 
lap külön kábeleket bérelt, ugy, hogy két 
perccel a harc befejezése után az eredmény 
ismeretes volt Párisban. Három órakor 
szemben állott egymással a két bajnok, aki-
ket a közönség viharos ovációkban részesí-
tett. A feszültség oly óriási volt, hogy a 
rendezőség szükségesnek látta a bevezető 
szokásos formaságok megrövidítését. A he-
tedik másodpercben Charpentier elvesz-
tette eszméletét; a záróharc egy percig 
(ás 16 másodpercig tartott. A bíró ekkor 
kihirdette Dempsey győzelmét. A viadal 
'13 perc és 20 másodpercig1 tartott. Az ered-
mény kihirdetése után a közönség valóság-
gal őrjöngött a lelkesedéstől, i 

A nagy érdeklődésre és az előadás za 
vartalan lefolyására való tekintettel az 
egyes képek alatt az ajtók zárva maradnak. 
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Szerelne szép lenni? 
Egy megkapóan bájos kiállítású könyv je-

lent meg a napokban. Hófehér finomságú 
papír, pazar nyomdatechnika és címlapját.— 
amely egy XIV. Luis-beli dámát ábrázol, 
amint komornájával a'la Foutange frizurá-
ját igazittatja — mintha Bayros márki ve-
tette volna papírra. A második oldalon sze-
münkbe ötlik Péchy Erzsi neve. Közvetlen, 
kedves melegséggel megirt előszót hoz tőle 
a könyv. 

„A magyar hölgy közönség — irja Péchy 
Erzsi — hálás lehet a könyv szerzőjének, 
hogy összegyűjtve, harmonikus egészben 
nyújtja a szépségápolás, a modern kozme-
tikus technika mindazon titkait, melyet mind-
annyiunknak tudni és ismerni kell." 

És ezzel elárultuk azt is, hogy e válasz-
tékosan szép külsejű könyv az első, értékes 
magyarnyelvű szépségápolási munka, mely 
Kozmetika címmel a napokban jelent meg. 
Szerzője Szentiványi Szász Tihamér, a 
„Gyógyszerészek Lapja" szerkesztője, illusztrá-
tora pedig Szakmáry István, a „Színházi 
Élet" rajzolója. 

A szép külsőnek megfelelően, igen értékes 
belső tartalma is. Mindvégig érdekes, köny-
nyed stílusban ismertet meg a legraffináltabb 
angol és francia szépségápolási módszerrel. 
Felölel az arc- és haj festéstől, az archámlasz-
táson, a kozmetikus bántalmak (szeplő, mit-
esszer, pattanás stb.) gyógykezelésén, a bőr, 
haj, fog, szem, fül, kéz- és orrápoláson ke-
resztül a pedikürig mindent, amelyre a tár-
sadalmi érvényesülésért, az ifjúság és szép-
aég konzerválásáért folytatott küzdelemben 
szükség van. Nem elégszik meg a jó tanács-
csal, hanem közkinccsé tesz 163 olyan re-
ceptet is, melyeket eddig nagyobbrészt a 
titok homálya fedett. 

Meg kell dicsérni ezt a mély tudással meg-
irt tökéletes vezetőt a szépségápolás labyrin-
tusában, mely nem nagyképű reklámgyüj-
temény, vagy szakácskönyvstilusu elmélke-
dés, hanem vonzó és igen nagy figyelmet 
érdemlő becsületes munka. 

Olyan könyv ez, melv minden színésznő 
budoir-asztalán és minden lányszoba köny-
vespolcán egyaránt helyet követel s ame-
lyet mindenkinek, aki előtt testi szépsége 
értéket képvisel, nemcsak ismerni, de meg-
tanulni is kell. 

A könyv már forgalomban van s 98 ko-
ronáért bármely jobb könyvkereskedésből 
beszerezhető-

»Denevérek klubja« 
Julius 8-ikán mutatja be a Tá-mozt má-

sodik műsorát. Ga.la.or, a közismert olasz 
filmművész alakítja a főszerepét, a »Dene-
vérek klubján, cimii hatfelvonásos film-
ünestermünek és viv elszánt jküzdelmet a 
(denevérek klubjának minden gonoszságra 
'kapható tagjai ellen. Gyönyörű olasz tájak 
lés gazdag interieurok vonulnak fel a filmi 
különböző változataiban. 

Ä legújabb aktualitásokat tartalmazó 
» Londoni híradó« egészíti ki a Tó-mozi 
nagysikerűnek Ígérkező e heti programmját. 

Balleïïskola 
Csupa pici lány, 
Fiitteres, pici angyal, 
Bimbóderekukon 
Ringó csipkeharanggal. 

Csupa pici lány, 
Tüllrózsás, pici felhő . , . 
Csöpp lábukon be' villog 
A csöpp sziromcipellő. 

Ringatja lágyan őket 
Mozart szelid zenéje, 
Forognak és szökellnek 
Széthullva, visszatérve. 

Spiccelnek és libegnek, 
Szemük csupa komolyság. 
Művészi lázban égnek 
A kipirult kis orcák. 

Ó, hogy ragyog, világit 
Kerek, diócska, drága 
Gyermekszemükben gyermek-
Szivüknek tisztasága, 

S mig véget ér a táncuk 
Egy lenge pirouttel, 
Be' kár, be' fáj, hogy ők is, 
Ók is felnőnek egyszer. 

GÁCS DEMETER 

kir. udvari száiiitó divatáruháza 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 
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A KIS GRIZETT 
Operette 3 felvonásban 

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

Japonet, festő Dénes György 
George 1 temn»ríszfl«7ti»lc Veszely Kálmán 
Raul f tengerésztisztek Gerte György 
Marci, cigányzenész Petki Pál 

Íean, főpincér ' Balázs István 
'őmatroz Benkő Miklós 

Colette grófnő 
Villacroix FOlöp, márki . . . 
Dupareil Octav, tengerésztiszt 
Pikador 
Bunkó Gyuri, cigányprímás 
Marcsa, táncosnő . . . 

Kosáry Emmy 
Hajdú József 
Király Ernő 
UJváry Lajos 
Tanay Frigyes 
Vigh Manci 

Színhely: Páris 

HARMADIK FELVONÁS 
(Széles hajófedélzet, lépcsővel az alsó 

hajótérre. Bal (jobb) kabin-ajtók. Úgy-
szintén a középlépcsőtől jobbra és balra 
a háttérben egy-egy kabin ajtó. A bal 
lés jobb oldalon (b. 2. j. 2.) csiga-lépcsős 
feljárat . Ä hajó a felvonás elején a kikö-
tőben áll. Este van, csillagos ég, később 
hold. Ä szint a ha jó és a kikötő ivlám-
pái világítják meg. A háttér Marseille város 
látképe, mely a hajóinduláskor lassan el-
tűnik.) 

ELSŐI JELENET. 
Matrózok, George, majd Oktáv. 

Matrózok: (j. 2-ről) 
George: (középről) 
(hajó harangozás után belépnek) 
George: Előre, Előre!... Indulás! 
Fömatróz: Igenis, hadnagy ur! Félóra 

múlva indulhatunk! 
George: Minden a fedélzeten van? Uta-

sok elhelyezve? 
Fömatróz: Igenis hadnagy ur! (matrózok 

Î). 2. el) 
Oktáv: (be j. 1.) Két óra múlva átve-

szem a szolgálatot. 
George: Mi az? Ma éjjel szolgálatot 

akarsz végezni? Hiszen nem. is raj tad a 
sor?! 

Oktáv: (bosszúsan) Bánom is én... Ugy 
sem tudok aludni. 

George: (barátságosan karjába fűzi kar-
iját) Egészen megváltoztál. Hát mi történt... 
Tán a szived fáj , hogy el kellett hagynod 
Páris t?! 

Oktáv: Az ördög vigye Párist! 
George: Csak szóval mégis! Asszony van 

a dologban! Na, vigasztalódjál... Majd csak 
visszajövünk megint. 

Oktáv: Soha többé Párisba be nem te-
szem a lábam! Soha többé asszonyra rá 
nem nézek! 

George: (fütyül). 
Oktáv: Nem hiszed?... Na, csodálkozni 

fogsz! (kiáltva) Csodálkozni fogtok vala-
mennyien! A mai naptól fogva más em-
ber lesz belőlem!... Szolgálat, szolgálat!... 
Semmi egyéb, csak szolgálat!... (felkel ) Az 
legalább nem okoz csalódást. (Fömatróz 
látvonul a szinen, ráordit) Egy óra múlva 
hajóvizsgálat és ja j magának, ha nincs 
minden rendben. 

Fömatróz: (ijedten, vigyáízz állásban) 
Hadnagy ur, minden rendben van! 

Oktáv: (szigorúan) Ugy? Minden rend-
ben van!... (a középlépcső és jobb hátsó 
kabin közt álló nagy kofferhez megy, meg-
rúgja, ordit) Hát ez a rondaság mit ke-
res i t t? 

Fömatróz: Podgyász, hadnagy ur! 
Oktáv: (ordit) El vele! Semmi keresni 

valója itt nincs! (diadalmasan Georgehoz) 
Látod, ilyen leszek a mai naptól fogva! 
Hyen és nem más! (ordit) Bámulni fogtok 
mindannyian. (Dühös léptekkel el jobb 1. 
George vállvonogatva j . k. el). 

MÁSODIK JELENET. 
Gyuri, majd Raoul, majd George, majd 

Fömatróz, majd Marcsa. 
Gyuri: (bal középről. Kockás ruha, sapka, 

belép, körülnéz) 
Raul: (jobb középről, Gyurihoz) Hal l ja! 

El avval a kofferrel! 
Gyuri: (kérdőleg néz reá) 
Raul: Nem hall ja! El avval a koffer-

rel! (el b. 2.) 
George: (bal középről, ordit, Gyurihoz) 

El avval a kofferrel, (b. 2. el) 
Fömatróz: (bal középből, ordit) Hallja 

maga! el avval a kofferrel! Mégis csak 
disznóság! (el b. 2.) 

Gyuri: (bámulva) A devla üssön belé-
tek! Mi közöm nekem ahhoz a koffer-
hez!... Na, szép kis kalamajkába jutottam 
vén szamár létemre!... (b. k. kabinhoz lép) 
Marcsa!... Gyere csak!... A friss levegőre,.. 
Annyi levegő van, hogy még!... Hiát még 
»te!... Ahová csak néz az ember mindé-
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nütl viz! (bekopog a j . k. kabinba) Gróf-
né! Nem kegyeskednék kiméltóztatni a friss 
levegőre? Tiszta a levegő! Ahova csak 
néz az ember, csupa levegő! (előtérbe jön) 
Ezek az asszonyok bolondították engem 
idle, a batlÖát szélnek eresztettem, nekem 
pedig kampecz. mert a vizet és a levegőt 
utálom! (nagyot köp) 

Marcsa: (kádugja fejét) Gyuri!... Láttad 
már a hadnagyot? Tudja már, hogy itt 
vagyunk? 

Gyuri: Nem láttam én semmit. Gyere 
(csak ki... Hát honnan tudná, hogy itt va-
gyunk? Meg sem ösmerne engem ebbn a 
maskarában ! 

Marcsa: Vájjon mit fog mondani? Ha 
megtudja, hogy a grófnő a hajón van. 

Gyuri: örömében fejest ugrik egy cethal 
hasába. Magam is megtenném!... Milyen 
hetyke ez a grófnő! Otthagyja a vőle-
gényt az esküvő előtt, azt mondja ne-
kem : «Gyuri, a másikat akarom !» És se szó, 
se beszéd, elgyün velünk ide a vizre, ame-
lyik bárcsak ugy szitmenne, mint az a 
verestenger, amikor a zsidók Amerikába 
vándoroltak. Látod Marcsa, ez a szerelem! 

Marcsa: Hát az enyém talán nem az? 
Nem otthon hagytam a lovagot te éretted? 

Gyuri: Az igaz. Csakhogy a lovag ha-
gyott ott előbb téged! 

Marcsa: Elveszel-e feleségül? 
Gyuri: El én! Már nem is kell sok 

hozzá... Csak a pap előtt igent mondanunk, 
a többi már megvan. 

HARMADIK JELENET. 
Voltak, Colette. 

Colette: (kidugja a fejét jobb közép ka-
binból) Egyedül vannak? 

Gyuri: Egészen egyedül! Bújjék ki a 
grófné. 

Colette: (kijön) Istenem, de félek.... Az 
az érzésem, hogy mégsem kellett volna 
megtennem... Mit mondok majd neki... hogy 
magyarázzam meg neki az egészet? 

Gyuri: Csak bizza rám, grófné! Még 
mielőtt magát meglátja, én majd mindent 
megmagyarázok neki! 

Colette: Hátha meg fog vetni?... 
Gyuri: A mán bajos lesz. Hajón van 

az ember, még pedig két hétig furt. Az 
egyik napon megveti — jó... a másik napon 

kerüli, ez is jó... De mit csinál a hátra 
levő tizenkét napon á t? 

Colette: Ó, be türelmetlen vagyok!... Ugy 
Szeretném már látni! 

Marcsa: Csak azt nem, grófné! Soha 

.Pszt ! . . . kisasszony . . . Pszt ! . . . 
(Gáspár rajza) 

férfival nem szabad éreztetni, hogy vá-
gyik rá!... 

Colette: Fiacskám, én nem tudok ala-
koskodni. Ha én azt mondom, hogy szeret-
ném látni, akkor biztos, hogy látni sze-
retném. (El a kabinba.) 

Gyuri: (a kofferbe botlik) Bedobom a 
tengerbe ! 

Marcsa: (fenyegetőleg ) Kit? 
Gyuri: (dühösen) Kit?... Ezt a ládát itt!... 

Marcsa!... Te... tudod, ki az a Neptun? 
Marcsa: Nem ösmerem. 
Gyuri: Egy úszóbajnok. Reggeltől estig 

a tengerben fürdik és a viz alatt úszik. Néha 
pedig kijön a vizből és felkapaszkodik a 
hajóra. Most itthagylak néhány percre, ha 
közben netalán erre a hajóra kapaszkod-
nék.... légy szives.., 

Marcsa: Mit légy szives? 
Gyuri: Ne csalj meg vele! (el b. h.) 
Marcsa: (a koffernak hátat fordítva) A 

Lidón is volt egy fiatalember, aki reg-
geltől estig fürdött... de azt nem Nep-
tunnak hitták... hanem Tibikének! 

NEGYEDIK JELENÉT. 
Pikador, Marcsa. 

Pikador: (kidugja fejét a koflrböl, meg-

O l c s ó b b l e i t a ß a n & s x e r ! 

Zene-palotájában 
UúkóC3Í-uí 60. S3. 
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látja Marcsát) Pszt!... kisasszony!... Pszt!,,, 
kisasszony ! 

Marcsa: (megfordul, nem veszi észre Pi-
kadort, a tenger felé néz ) Ez Neptun lesz... 

Pikador: (kiemelkedik a kofferből) Mar-
csa kisasszony ! 

Marcsa: (meglátja) Jesszus Mária!... Ä 
lovag!... (Pikadorhoz) Hát maga honnan 
kerül ide? 

Pikador: Gyorsáru! Személy podgy ász!... 
Máskép nem jutottam volna erre a hajóra... 
Pedig nekem minden áron ezen a hajón 
kellett lennem. 

Marcsa: Utánam jött? 
Pikador: A grófnő után jöttem, hogy 

megakadályozzam a katasztrófát, amelybe 
sodorta magát és visszavigyem a vőlegé-
nyéhez. 

Marcsa: (csipősen) Ugy?... Reményiem, 
jól utazott? 

Pikador: Na'! 
Marcsa: (kofferre mutat) Külön szakasz!.. 

(nevet) 
Pikador: Ha nem volna kissé kényel-

metlen, megkínálnám egy üléssel a szaka-
szomban. 

Marcsa: (nevet) Köszönöm. De tekintettel 
arra, hogy most az én drága Gyurimmal, 
a vőlegényemmel vagyok nászuton, nem 
utazom idegen urak kupéjában. 

Pikador: Szóval most mehetek vissza a 
kofferbe, (kilép a kofferből) 

Marcsa: Mehet! Szép álmokat. 
Pikador: Mielőtt visszavonulnék lakosz-

tályomba, (közeledik Marcsához) adjon egy 
csókot! (megakarja csókolni) 

Marcsa: (kisiklik kezéből) Nem szok-
tam — csomagokat csókolni! Jócakát! 

Duett. 
Marcsa: 

Jó éjcakát; nem leszünk mi egymásé 
Én az övé, ön pedig egy másé. 

Pikador: 
Mit tagadjam, lennék én a férjecskéd, 
Ámde megcsalsz, bár még el sem mult a 

mézeshét. 
Marcsa: 

Csalfa az ur, csalfa még a mája is, 
El se hinnék, hogy van tiz babája is. 

Ketten: 
Hűtlen voltál a rózsához százszor már, 
Mert a szived szörnyen csapodár. 

Ref.: r> 
Marcsa: 

Jócakát! Jócakát! 
Édes, váljunk el szép könnyedén. 
örök bucsut mondok önnek én! 

Pikador: 
Kivánok jócakát! jócakát! 
De ha engem drágám el nem feled, 

Ketten: 

Ugy irjon posterestante egy képes levelet 
IL 

Pikador: 
Csak a ibarna és a szőke kell nekem, 
De a fakót, azt is megölelgetem. 

Marcsa: 
Házas embert is szívesen vállalok, 
Mert egy kis hűtlenség az még nem nagu 

válóok í 
Pikador: 

Lennék rózsám éli te hozzád hűséges, 
De hiszen más lányka csókja is édes. 

Ketten: 
Édes rózsám jól tudom a másé vagy, 
Bár a szived értem megszakad. 

Ref. (tánc után Marcsa el b. 1. Pika-
dor vissza be a kofferbe) 

ÖTÖDIK JELENET. 
Colette, (Pikador), majd Gyuri. 

Colette: (jobb közép kabinból kilép) Most 
beszél vele... Izgatott vagyok, mint egy 
bakfischi... Ugy dobog a szivem, (kezé-
vel a kofferre üt) 

Pikador: Szabad! (kinyitja a koffert, ben-
ne ül) 

Colette: (rémülten) Szent Isten!... Hogy 
kerül maga ide? 

Pikador: (kiszáll a kofferból) Mint uti-
podgyászi Mint az, ön utipodgyásza. Más-
kép nem volt módomban önt követni. Rx 
utolsó pillanatban tudtam meg, hog j uta-

MindenUII kapható ! 
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zik. (a kofferre mutat) Ez volt az egyetlen 
mód' arra, hogy észrevétlenül kövessem. Itt 
vagyok. 

Colette: És mi jogon szimatol utánam, 
mint egy detektív? i 

Pikador: A gyámja vagyok... és Fülöp 
barát ja . 

Colette: (hűvösen) A márki tegnap óta 
idegen számomra. 

Pikador: Pardon, grófnő, én, mint a 
gyámja, nem engedhetem meg, hogy olyas-
valamit elkövessen, amit a mi körünkben 
nem szoktak csinálni. 

Colette: Kiléptem abból a körből. És 
ha nincs egyéb mondanivalója, bátran 
vissza mehet a kofferbe. 

Pikador: (sértődötten) Ilyen hangon be-
szél a podgyászával? De nem baj, egész 
éjjel őrködni fogok az a j ta ja előtt, mint 
egy pudli kutya... Ha muszáj, még. ugatni 
is fogok. 

Gyuri: (még kivül b. hátul) Grófnő! Gróf-
nő ! (megjelenik ) 

Colette: (a kofferre mutat s ujját a 
szájához illeszti) Pszti... (halkan) El ev-
vel a kofferrel! 

Gyuri: (félre) Most már ő is kezdi!... 
Bedobom1 azt a koffert a tengerbe!... (fenn, 
élénken) Most azonban, grófnő, tűnjön ha-

:„. mar el! (a kabinra mutat) A hadnagy ur 
minden percben itt lehet. 

Colette: (besiet kabinjába, kidugja fe-
já t ) Már szólt neki? 

Gyuri: Nem ! 
Colette: Magával beszélt már? 
Gyuri: Igen! 
Colette: Tudja, hogy itt vagyok? 
Gyuri I Nem. 
Colette: (türelmetlenül) Hát akkor mi-

ről beszélt vele? 
Gyuri: Mindenről, csak a nagyságáról 

nem. 
Colette: De hát miért nem? 
Gyuri: Mert megvárom, hogy ö kezdje. 
Colette: De én nem várom meg. Én 

látni akarom. De azonnal! (kivül hajóha-
rang, szirénjei, lánccsörgés, a hajó el-
lindul, s felvonás végéig mindig mozog) 

Gyuri: Jó, jó, tessen csak rámbizni, majd 
én elintézem. 

Colette: (el) 
Gyuri: (fontoskodó lépésekkel fel s alá 

j á r ) Nagy fába vágtam a fejszémet. Ha 
nem sikerül, mindenki engem fog pofozni... 
a grófnő, — Marcsa, — a hadnagy... (kof-
ferig megy) Ezt a ronda koffert pedig 
bedobom a tengerbe. 

HATODIK JELENET. 
Volt. Oktáv. 

Oktáv: (b!e j. 1-ről) Fontos dolgokról 
akarok magával beszélni. 

Gyuri: Ahá! Most kezdődik! 

Oktáv: Nos hát., mondja.... Mióta nem 
láttuk mi egymást?... 

Gyuri: (szélesen) Nagyon... nagyon rég-
óta Legalább... körülbelül,,, majdnem,,,, 
két nap óta!... 

Oktáv: Hm!... ahá!... Két nap óta!,,, (el-
fogulatlanul) És hol is láttuk egymást? 

Gyuri: (fontoskodva) Talán a köztársa-
sági elnöknél? 

Oktáv: Nem, nem!... Azt hiszem, egy 
privát társaságban. 

Gyuri: (mint fent) Lehet, lehet!... köny-
nyen meglehet! 

Oktáv: Hopp! Aíegvan!... Egy legénybú-
csún voltunk... 

Gyuri: Lehet! Könnyen lehet! 
Oktáv: Mondja csak, még sokat táncol-

tak?... Mert én előbb távoztam. 
Gyuri: Még nagyon sokat, (a kofferre 

,néz) El evvel a kofferrel!... (folytatja) De 
(az még semmi!... Hát még az esküvő, 
tmilyen ragyogó volt!... 

Oktáv: (karon ragadja) Maga ott volt 
az esküvőn?' 

Gyuri: (mintha nem hallaná) Mondja, 
hadnagy ur, Imért áll itt ez a koffer? 

Oktáv: (türelmetlenül) Az ördögbe is... 
hagyjon nekem békét azzal a kofferrel,... 
Mi volt az esküvön?... 

Gyuri: Nagy ramazuri volt... Ott vót 
az egész pereputty és a vőlegény daliásan 
lépett az oltár elé és a menyasszony foly-
ton kacagott a boldogságtól... Meg se kér-
dezték, máris kimondta az igent. 

Oktáv: (kiabálva) Az nem igaz! 
Gyuri: (folytatja) De mindez semmi!... 

Képzelje csak, amikor rászállok a hajóra, 
mit gondol, kit látnak szemeim?... Az uj 
párt, mint nászutasokat. 

Oktáv: (riadtan) Milyen hajón? 
Gyuri: Épp ezen, amelyen mi vagyunk, 

— én és maga, hadnagy ur! 
Oktáv: (megrázza Gyurit) Ezen a 'hajón?. . 

íEzen a hajón tölti a mézesheteit?... Nem 
de nem, de nem, de nem!.. Ha ez igaz.. 
Hát akkor valami rettenetes fog itt tör-
ténni!... (Gyuri és oktáv az előtérbe jön-
nek. A koffer lassan kinyilik. Pikador ki-
dugja fejét és feszülten figyel.) 

Gyuri: (rémülten néz Oktávra) 
Oktáv: Tizennégy napig leszünk tenge-

ren... Tudod-e, mi történhetik tizennégy nap 
alatt? 

Gyuri: Aia ja j ! Máris rosszul vagyok! 
Oktáv: (fokozott hévvel) A hajó az' én 

kezemben van!... Ö, vannak még viharok!... 
Vannak még Zátonyok,... Ugy eltünhetik ez a 
hajó, hogy még a kakas se kukorékol utá-
na... A habok mindent elnyelnek és vége. 
Pont! 

1PARFÖMÖK 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottya-u. 12 
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Gyuri: (rémülten) Ne izéljen a nagysá-
gos ur!... Én kiszállok... nekem átszálló-
jegyem van!... 

Oktáv: Nem száll ki senki! A habok 
mindenkit elnyelnek az utolsó patkányig, 

Pikador (lassan kilép a kofferból és 
óvatosan lábujjhegyen elsomfordál bal kö-
zépen ) 

Gyuri: Hadnagy ur, engem eresszen ki 
a hajóból... nekem a hideg viz nem tesz 
jót! 

Oktáv: Nincs kegyelem!... A hajó sülyedni 
fog. (el akar menni) 

HETEDIK JELENÉT. 
Volt. Colette. 

állva Colette: (kilép a középkabitiból 
marad) 

Oktáv: (megfordul, megáll) 
Gyuri: (zavarban) Grófné... a hadnagy 

léppén az örömét fejezte ki arra, hogy a 
grófnő épp az ő hajóján kegyeskedik mél-
tóztatni. 

Colette: (lehajtja fejét) 
Oktáv: (hozzálép, katonásan köszön, éles 

oünnyal) Véghetetlenül örülök! Pompás gon-
dolât volt, hogy tanujává tett ifjú házas-
élete boldogságának... Az utazás pompás 
lesz... Egyikünk sem fogja elfelejteni... (ka-
tonásan szalutál és el jobb t . ) 

Gyuri: (utánozza) Egyikünk sem fogja 
elfelejteni! (katonásan szalutál) Az utazás 
pompás leszi (szalutál) 

Colette: (meghökken) Mi volt ez? 
Gyuri: Ez még semmi sem vót! De majd 

ha a hajó elsülyedi 
Colette: Mit mondott maga neki? 
Gyuri: Azt mondtam.... Azt mondtam.. 
Colette: ( fenyegetőiig ) Mit mondott 

neki? 
Gyuri: Azt mondtam, hogy a grófnő férj-

hez ment és most nászuton van itt. 
Colette: (lábaival toppant) De miért? 
Gyuri: Diplomáciábul!... De ö nem érti 

a diplomáciát és... (ordit) most mindennek 
vége.... mert egy zátony jön a hajóra és 
még a patkányokat is megeszi!... (Dühö-
sen botlik meg a kofferban) Disznó! (dü-
hösen nekiront a koffernek és beveti a 
tengerbe. Illúzió kedvéért a tenger habjai 
felcsapnak) 

Colette: (felsikolt) Nagy Isten!... /Szent 
Isten !... Mit csinált? 

Gyuri: Ezt a rongyos koffert bedobtam 
a tengerbe. 

Colette: (kezeit tördeli) Borzasztó!... Tud-
ja ki volt a kofferben? Pikador bácsi!... 
Segitség! (el a kabinjába). 

Gyuri: (megtántorodik) A lovag?... Szent 

Habakuk! (megtörten) Jaj, de rosszul va-
gyok! Jaj- jaj- jaj ! Most mit csináljak? A 
jjó öreg Pikador... Most biztos, hogy meg-
eszik a cethalak!... (székbe roskad) Csak 
tudnám mi vót a nótája, hogy elhúzhat-
nám a temetésen, (eltakarja arcát) 

NYOLCADIK JELENET. 
Volt, Pikador, majd Marcsa. 

Pikador: (b. középről óvatosan belép, 
elmegy Gyuri melleit és Colette kabinja 
felé tart) Grófnő, figyelmeztetem, hogy a 
a hajó el fog sülyedni!... Borzasztó!... 

Gyuri: (felnéz, meglátja Pikadört) Már 
visszajött?... Nem nyelték el a cethalak? 

Pikador: Még nem! £ 
Gyuri: Él!... Nem halt meg!... A cethal 

undorral dobta ki magábul; (visszajön P.-
hoz) Mi ba ja? Miért oly sápadt? 

* 

.Ajaj ! . . , inog a hajó , . 
(Gáspár rajza) 

Pikador: (támoiyogva) Nem veszi észre, 
hogy a hajó inog?... ; 

Gyuri: Marcsa!... Marcsa!... Gyere, se-
gíts!... Pikador bácsi haldoklik!... 

Pikador: Kérem, mondja a hajónak, 
hogy ne inogjon. 

Gyuri: (arcát fintorítja) Ajaj!... De hogy 
inog!... Most én is érzem!... Jaj, de rosszul 
vagyok!... 

Pikador: J a j !... i 
Marcsa: (kijön b. középről, kabinból) Mi 

bajod?... Jé, hisz a lovagom! , 
Pikador: Végünk van! 
Marcsa: (részvéttel cirógatja meg Gyurit) 

Gyurikám, édesem, rosszul vagy? 
Gyuri: Menj innen! Azt hiszem, hogy 

egy zátonyt nyeltem el. (Siró hangon) Pi-
kador bácsi, gyere, menjünk el innen... 
Fontos dolgokat kell közlenem veled. 

Pikador: Nekem is veled! (Egymás kar-
jaiba kapaszkodva, mosolyogva el b. kö-
'zépre ) [ j , 

PüíS hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Poi lâk 
S l H i M t f l l ä n f m i l l S a r a 3 S a Andrássy-ut 38. I. „Mii"a«le" hajeltávolitószer szét-

küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Szépségápoló és izzadás elleni szerek. 
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Marcsa: Jesszusom!... Ezeknek pestisük 
van!... (utánuk rohan.) (Egyre sötétül a 
szín — a hold jelentkezik) 

KILENCEDIK JELENÉT. 
Matrózok, Raul, majd Oktáv. \ 

Matrózok-, (j. 2-ről be sorakoznak) 
Raul: (j. 1. be, vezényel) Ö.rség fel-

váltandó! Éjjeli őrség parancsnoka Dupareil 
hadnagy! (Főmatrózhoz) Megértette?! 

Fömatróz: Igenis! 
Oktáv: (jön j. 1-ről). 
Raul: (vezényel) Oszolj! (matrózok el 

j. 2.) Na, öregem, ne szórakoztassalak egy 
kissé baráti csevegéssel? 

Oktáv: (cigarettára gyújt) Köszönöm, 
nem! Ne zavartasd magad! 

Raul: (szalutál) Ahogy gondolod. (El 
b. közép ) 

ZENE 
Oktáv: (közeledik Colette kabinjához, el-

mélázva) Mi keresni valóm van itt még?... 
'Mi az, ami még az ajtajához vonz? . . . 
(leül, szünet ) Mintha csak csúfolódni akarna 
vélem a sors... Felejteni akartam, de az 
emlék nem akar elhagyni... Csak rá kell 
gondolnom mindig... Äz egész csak álom 
volt... minden, minden... Ä kis Colom-
bine... Ä csókok... Alom, hazug álom volt, 

Finaletto. 
Colette: (kivül kezdi az éneket, az utolsó 

sornál lép a sz nre a kabinból, ugyanabban 
a jelmezben, .melyben az I. felvonásban 
volt.) 

Kis midinett, monmartrei édes láng, 
Kis midinett, cserélnék véled ám! 
Csókot a legénynek ezret ád' a szád, 
öiök napsugár, mosolyog, leragyog tereid! 
Oktáv: (eleinte ugy ül, mintha Colette 

hangja csak emlék volna — meg se fordul) 
Colette: (az utolsó taktus után közeledik, 

leveti kabátját és mint Colombine áll 
előtte.) 

Oktáv: (felugrik) Colombine! (Homloká-
hoz kap, mintha álmodnék, fájdalmasan, 
szemrehányóan) Megint eljöttél, hogy új-
ból eltűnjél... mint akkor... 

Colette: (boldog mosollyal) Nem!... Nem 
azért jöttem, hogy ismét eltűnjek, hanem 
'hogy itt maradjak nálad! 

Oktáv: (felugrik) Colette!... És... és„, 
Fülöp... az urad? (a kabin felé mutat) 

Colette: (mosolyogva) Az uram?... Hiszen 
nincs még uram!... Az én uram... te leszel! 

Oktáv: (magához vonja) Colette! (szen-
vedélyesen) Te !!.... 
(A zene. erÖs hangja alatt megjelennek 
a középlépcsön Marcsa, Gyuri, Pikador és 

a csókolózó párra mutatnak.) 
FÜGGÖNY. 

A BUftUVjCK TAL&LKOZC m v t 

Hölgyek figyelmébe! 
jutányosabban készit vagy javit a legdivatosabb mintára 
valamint hozott anyagból is Biedermann Hugó 
bőrdiszmüáru készítő és börőndös, VII., István-ut 32. 

az udvarban, a Csikágó mozgóval szemben. 
Vidéki megrendelést a legpontosabban eszközöl. 

NŐI IfcUïïÀMlATr 
m ű v é s z i e s e n a l a k i t m o d e l l e k s ze r in t 

FÜREDI BÉLÂNÉ angol,francia női divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca 

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

BALATON*4 SZÁLLODA ÉS PENZIÓ BALATOH-LELLÊN 
Igazgató: Kenyeres Sándor 
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ttACCÓ. Mil UJSAG? 
A BUDAPESTI SZÍNÉSZ SZÖVETSÉG, 

ia nyári szünetre, — tekintettel a film-
színészet válságára — permanens filmbizott-
ságot választott. A bizottság tagjai fel-
váltva hivatalos órát tar tanak a szövetség 
helyiségében. A (bizottság előadója Gál Béla. 

A KECSKEMÉTI SZÍNHAZAT a jövő 
Szezonra Bárdossy Pál, a szinház jelen-
legi igazgatója kapta meg. Bárdossy szer-
ződésében a város kikötötte, hogy havonta 
legalább két operaelőadást köteles tartani. 

DITRÖI MÖR julius és augusztus hó-
napokra előkészítő tanolyamot nyit. Szín-
padra , felvételi vizsgára és szemjátékra ké-
szít elő. A rendes évi tanfolyam augusz-
tus 1-én kezdődik. Minthogy a mester 
•csak korlátolt számban vesz fel növendé-
keket, ajánlatos már most jelentkezni. Be-
iratkozni lehet naponta 4-től 6-ig, Lipót-
(körut 3. III. 23. szám alatt . (Telefon 153— 
190.) 

AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESULET 
növendékei vasárnap vizsgáztak a Víg-
színházban. A szereplők közül a Rómeót 
alakító Gerle György tűnt ki közvetlen 
játékával. Miklós Marcell és Czobor Imre 
voltak még jók. Kívülük dicséretet érdemel 
'Rónai Ede, Gavora lolán, Kőszegi Antal, 
Beriúnyi Jenő, Forgács Anna, Máthé Ist-
ván, Erdélyi Lenke, Duffek Ilona, Kóbor 
Irén, Szomjas Paula, és Schaub Gizi. 

NINON D E LENCLOS VALLOMASAI. 
»Ninon tizenhat éves korában közel volt 
a halálhoz. Vigasztalóinak igy felelt: Mit 
bánom a halált, hiszen halandók (izok is, 
akik e földön nUiradnak... — '.De tovább 
élt, \fiilencven éves lett és nyolcvan éves 
korig az intádók egész seregét Iboldogitptta.«. 
(Goethe—Eckermann) ...A Ha jna l kiadásá-
ban jelent most ineg ezzel a mottóval : 
»Ninon de Lenclos vallomásai«. A XVII. 
századbeli Páris felejthetetlen kurtizánjá-
nak vallomásait Pogány Elza fordította le 
sok írói készséggel. A szép könyv ára 61 

korona 60 fillér, kapható a Színházi Élet 
bol t jában: Erzsébet-körut 29. 

KIÉ A DÖMÖTÖR LAB A? A Színházi 
Élet lábszépségverseny győztesei számára 
postára tettük már a művésznők autogram-
mos lábfotografiái t . Most egy lábat, még 
pedig Dömötör Ilonáét, visszahozott a pos-
ta. Júrossy Erika (Budapest, Damjanick-
utca 47.) nyerte a (sorsolásnál pämötßr Ilona 
fényképét, azonban ugylátszik rossz címet 
irt, mer t a Damjanich-utca 47 Iszámu ház-
ban, a posta csekivet «ismeretleny> jelzés-
sel visszakaptuk. Tehát sürgősen kér jük 
a pontos cimet, hogy az autogrammos fény-
képet ismét elküdhessük. 

A SZÍNHÁZI ÉLET BOLTJABAN (Er-
zsébet-körut 29.) a következő újonnan meg-
jelent színdarabok kaphatók: 

Aida \dalinü, (Verdi). 
Brankovits Ggörgy dalmű, (Erkel) 
A kintornás család népszínmű, (Tóth E.) 
Női diplomátia népszínmű, (Sulyovszky ). 
Szökött katona szinmü, (Szigligeti). 
Világ ura szomorújáték, (Szigligeti). 
Antigone, Sophokles t ragédiája . 
Samu bácsi szinmü, (Saldon). 
Az ezredes leánya, dramolet l 1 felv. 
Perényiné dráma, (Szigligeti). 
Carmen, dalmű (Bizet). 
Caverletne asszony, szinmü (Angier). 
Milton, dráma (Jókai). 
Oedipusz Kolonosban, Sophpkles tragé-

diá ja . ' I , J \ ; 

A M. 1. M. 0 . SZ. szinésziskolájának nö-
vendékei vasárnap vizsgáztak saját színpa-
dukon. Az együttesből Rudas Marcell, Gyu-
lai Gizella, Ray Viktor, Abonyi Arany, Göll-
ner Aladár, Fazekas Erzsi, lncze Margit, 
Molnár Ella, Boross Imre. Déri Hugó, Csil-
lag János, Orsó Gyula, Láng Annus, Aczél 
Ernő és Magyar Ilonka tűntek ki. Tanáraik : 
Forgács Rózsi, Fehér Arthur, Bárdi Ödön és 
Sidó Etelka. 

„ A TÁNCKIRÁLY" toüette-tukai: 
PAPP MANCI: 

SZEBBNI MARGIT 

BETEOH BBBY-

TAMÁS BENŐ : 

Ruháját a FODOR ELEK divatszalon (Magyar-utca 46.) szállította 
Cipőjét EPSTEIN MÓR (Andrássy-ut 40.) készítette 
Harisnyája HORTI ERZSÉBET üzletéből (Király-utca 69.) való.] 
Ruháját PALKOVITSNÉ divatszalonja szállította 
Cipőjét EPSTEIN MÓR (Andrássy-ut 40.) készítette 
Harisnyája HORTI ERZSEBET üzletéből (Király-utca 69.) való. 
Kalapját, ruháját, cipőjét a HÖLZER divatcég szállította 
Harisnyája HORTI ERZSEBET üzletéből (Király-utca 69.) való. 
Ruháját a SONNENFELD szabócég (RottenbíHer-utca 24.) készítette 
Cipőjét DOMONKOS (Szövetség-utca 3.» szállította 
Kalapja, nyakkendője STEINER és BOROS üzletéből (Erzsébet-körut 51.) való. 
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Sxerkesxíői tízenetek 
E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 

(öt szinházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Somodi Jul iska, Makó. Eltalálta I A pá-

lyázatot azonban már három héttel ezelőtt 
lezártuk. Sajnos, el tetszett késni. — Edmé. 
Kedves levelét megkaptuk. Igaza van min-
denben, amit ir, — de a gyárak most egyre-
másra beszüntették üzemüket. Nincs szükség 
uj szinmüvésznőkre. Ha lesz, jelentkezzék I 
— Glauber István. Önnek is szól a Somodi 
Juliskának irt üzenet. — Mattay Zsuzsa. 
Önnek is szól az előbbi üzenet. — Petrovicb 
az ideálom. 1. Egyelőre Pesten nyaral. 2. 
Igaz. A Jardinben. 3- Kapható. 4- Majd a 
színháznál, ahol játszik 5. Szép. — Kun-
szentmárton. 1. Nem feltétlenül szükséges. 
2. Elégséges. 3. Rózsahegyi Kálmán (Nép-
színház-utca 22.) és Góth Sándor (Rudolf-tér 
5.) 4. Ha feljön Pestre, szívesen állunk ren-
delkezésére. — flsszonysors. Zene nélküli 
pályázatot, sajnálatunkra, nem vehetünk fi-
gyelembe. — Kesely il. 1. Dán származású. 
2. Igen. 3. Nem volt még Pesten. — K. Szent-
andrás. 1. Kérése ezidőszerint már nem 
aktuális, miután a Szinészegyesületben már 
meg voltak a felvételek. 2. Ebben a korban 
csak kivételes esetben veszik fel a jelentkezőt. 
Tessék megpróbálni a Szinészegyesület elnök-
ségénél. —• D>rajong6. 1. A kérdezett mű-
vész 1893-ban született. 2. Magánügy. 3. 

1912 óta működik ott. 4. Nőtlen. 5. Pálya 
futását Palágyi Lajos miskolci színigazgató 
nál kezdte. — Sappbo. A Tátrában nyaral. 
— F. Éva. 1. Igaz. 2. 28 3. Cime a Film-
művészeti Évkönyvben megvan. Tessék a 
Szinházi Élet kiadóhivatalában megrendelni. 
F. M. Kaposvár. 1. Ilyen a Rákosi féle film-
iskola. 2. Bővebbet az intézet titkári hivatala 
ad. — Régi olvasó. Méltóztassék a Film-
művészeti Evkönyvet a Szinházi Élet kiadó-
hivatala utján megrendelni, a kérdezett dol-
gok ott megvannak. — S. Margit. 1. Csak 
magánnövendékeket képez. 2. Rudolf-tér 5. 
— D. R. H. 1. Ara K 25. 2. Az autogrammja 
elfogyott. — Géppuskás főhadnagy. 1. A 
szükséges okmányok : születési, iskolai és 
erkölcsi bizonyítvány, szülői beleegyezés és 
illetőségi bizonyítvány.. 2. Nincs meg. 3. Cime 
megvan a Szinházi Élet almanachjában. 5. 
Nincs Pesten. Címét legközelebb megirjuki 
— Barna pilótám, Szombathely. 1. Budai 
pesten született, 1894. január 1 én. 2. Mint a 
Belvárosi Szinház tagja, 1919-ben halt meg. 
3. Már rég lemondott a szinipályáról, miután 
dicsősége zenithjén férjhez ment. — Lélek-
idomár 1. Egy dán színésznő. 2. 3. Az Unió 
vendége. 4. Elfogyott, — a másiknak 11 K 
az ára. 5. Külföldön pihen. — Kis csúnya. 
1. Damjanich-utca 25. 2- Nagykorona-utca 16. 
— M. J., Hont. Az engedélyt dr. Marton 
Sándor ügyvédtől kell kérelmezni. Címe: 
IV., Bécsi-u. 1. — Az anyagotimeglehet ren-
delni a Szinházi Élet kiadóhivatalában, ahol 
a műkedvelői társulatok kedvezményben ré-
szesülnek, 

K A u t o r é s k e i e m e h g j ^ g g 
VII . , Erzs«b«t-kftrut 56 . 1/4. 

C FŐVÁROSI é 

I R K O ' 

VÁROSLIGET 

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 „Szinházi Élet" bolt-

jában is kaphatók 

POLOSKAIRTÁSNÁL 
GARANCIA 

DITRlCHSTEIN 
J. 126-38 J, 116-55 

M a i « < á l a l f a f t és minden szépséghibákat, arc-
n a j S Z a i a K a i ráncokat, szemölcsöt, szeplöt. 
pattanást végleg eltávolít villanykezeléssel. Arckrémek 
és púderek diszkrét d„.h,.i„ uz..*—), kozmetikai intézete 
vidéki szétküldése. DUCDDOIZ llOVEfBK Budapest, Király-
utca 51. sz. I. emelet 9. A Teréztemplommal szemben 

á t 
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SxinQáxi rejtvény 

Megfejtési határidő 1921. julius 15. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 31. számé-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 26. számában közölt 

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

sorsoljuk ki : 
I- dij : Medgyaszay Mimi autogrammos 

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

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

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 2311-en. 
Az első dijat Kertész István (Klauzál-tér 

, 6). a második dijat Neményi Mici (Nép-
zinház-utca 19), a harmadik dijat Singer Fe-

sike (Ó-utca 42) nyerte meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a »Színházi Élet" r.-t. 

Fiatalos 
üde arcbőrt 

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

dr . Kayserl ing-féle „HYVARJON" 
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 " GYÁR f ö l e r a k a t : 
Gross Antal Budapest József-körur 23. 
Kapható: RÚNA-DROGÉRIA József-körut 50. 

leiyemharlsnyáit Is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a1 

, TERÉZVÁROSI MRISMAJAVITÓ 
Király-utca 80. (Királyszinházzal szemben 

Jól olcsón csak 

az -nál 
vásárolhat ! 

[AJ N Ö V E S Z T Ő ! ! 
Rövid idő alatt a hajat nö-
veszti, hajhullást megaka-
dályozza, az ősz hajnak 
visszaadja az eredeti szinét. 

_ _ Ára 30—40 korona. 
BOTÁR, VII., Eizsébet-körut 34.1, em. 

99 f > m 

99 
HöDonta kitűnő cigánymuzsika 

A Krisztina-tér melleit Te'e,on c3ak25 

S 
zabní , varrni tanítok magantanulásra 

Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. 
Kalaptanfolyam külön, 
KÁROLY-KÖRUT 10. B. Geiger Ételnél 

KnlmifrtiÍHHr")f,-$ ondulációval. manikür, szépség-nOiyyiOKl UiiUl ápolás és archajszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ 

$ Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkiné l d rágábban vesz 

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

V CLCUum é s S u l f i d V á l l a l a t K . T . 
Teiefon.ixdm 4-91 Budapest. VI.. ValnoK-u. 11-13 

Alaptőke : 1.500.000 kor. 
Szőnyegmegóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-
festés, mázolás, tapétázás a legizlésesebb kivitelben 

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






