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A tó malachitszinü és gyöngyös fényű, a dombokon a vár-
romok kékes rózsaszínűek; a parkban fehéroszlopos gloriett. 
áll, — biedermayer metszeteken ilyen „a barátság temploma" 
Az egész tájkép derűsen, szinte édesen regényes, mintha régi 
zenélő órára komponálták volna. 

A százéves topolyafák alatt ősz üstökű költő áll és bus, 
szép verseket deklamál a hazáról és a szerelemről. Előtte, 
körülötte széles sarlóban a közönsége: az ország gubernátora, 
püspökök, miniszterek, generálisok, sok, sok világosruhás 
asszony és leány, fehér papok, tanulók A balatoni szél olykor 
megringatja a hatalmas, vén fákat, néha rigó füttyent bele a 
jambusok zengő áramlásába. 

Mi a helikoni ünnep? — Szimbólum, még pedig külső-
ségeiben megkapóan szép, tartalom dolgában mélységes szim-
bólum. Tartalma: az irodalom tüntető megbecsülése. Mindegy, 
hogy kinek a személyében: a tisztesség magának a nemzeti 
irodalomnak szól. Az ünnep eszébe juttatja az országnak, 
hogy az ember nemcsak kenyérrel él A politikán és az üz-
leten kivül, a kettő fölött, van egy hatalom, amely ékessége, 
erőssége és gazdagsága minden magyar embernek: az irodalom. 

Festetics Tasziló herceg hálára kötelezte a kultura minden 
munkását és minden barátját, midőn jó időben uj életre keltette 
a száz esztendő óta alvó helikoni hagyományt. És elismerés 
illeti Keszthely városát, amely elhatározta, hogy ezentúl tíz-
évenként meg fogja ismételni az ünnepeket. A nagyszerű alap, 
a gyönyörű keret — melyet joggal irigyelhetne tőlünk az egész 
világ, — készen áll; az irodalom gondja, hogy mit tud belőle 
magának csinálni. 



2 S Z Í N H Á Z I ÉLF.T 

A keszthelyi Helikon 
A klasszikus szellemi élet ver-

senyeinek, ünnepségeinek késői fel-
támasztója volt az a pár nap, ame-
lyet Keszthelyen rendezett Feste-
tics Tasziló herceg. Helikon pálmá-
jának dicsősége; a helikoni babér-
koszorú vonzotta sok ezer év előtt 
a tógás irodalombarátokat a költői 
verseny színhelyére, amelyet száz 
esztendővel ezelőtt átültetett a Ba-
laton partjára Festetics György her-

ceg, a Georgikon megalapítója. Ma, sok ba-
junkban, bánatunkban odabujunk felmelegí-
teni a szivünket és reményeinket nemzeti 
költészetünk és irodalmunk nagyjai és azok 
emléke mellé; újból feltámasztottuk a heli-
koni ünnepeket, amely most már időnkint 
megismétlődő ünnepe lesz a magyar littera-
turának. Az ünnepségek disze egy kis szí-
nészi előadás volt, Herczeg Ferenc bájos kis 
játékát, A holicsi Cupido-1 „ adták elő Cs. 
Aczél Ilona, Bayor Gizi és Ödry Árpád. 

H Helikoni ü n n e p igen szép volt és 
i roda lmi t a r t a l o m m a l bir t . Je len tősége 
a b b a n áll, bogy ft a a r é s z t v e v ő k és az 
i l letékesek meg i smer ik azt az erkölcsi 
és eszté t ikai erőt, amely az ilyen intéz< 
m é n y e k b e n rejlik, b i z o n y á r a megpróbál» 
ják á l landós í tan i . Ezt én ugy képzelem, 
bogy öt vagy tiz évenkin t s z ó v a l rövi-
debb vagy b o s s r a b b s p á c i u m o k b a n a 
bel ikoni ünnepeke t a görög o l impusí 
ve r s enyekhez h a s o n l ó versenyalkal» 
m a k k á tennők, ahol esetleg n a g y drá-
ma i j u t a lmakka l a n e m e s e b b költői mű-
fa joka t ku l t ivá lnánk Természe te sen csu-
p á n az o lyan m ű f a j o k a t , amelyek a n a p i 
i rodalmi d iva t izlése fölé emelkednek. 
E r ő s e n h iszem, bogy igy a n e m e s e b b 
eszté t ikai v e r s e n y e k egész s o r o z a t a in-
du lna meg komoly i roda lmunk gazdagí-
t á s á r a . 

Rákosi Jenő 

A Helikoni ünnep a magyar drá-
mának is hozott ajándékot. Herczeg 
Ferenc dramolettjét az igazi grácia 

lelke sugallotta. Elmés, érdekes, ked-
ves — egyszóval bájos. Az előadók 
pedig a darabnak nemcsak stílusát 
találták el, fölértek művészi színvo-
nalára is. Bayor Gizi a kis Cupido 
szerepében maga volt a báj, mintha 
csak egyenest a görög világból re-
pült volna ide, szépséget, elevensé-
get, derűt hozva magával, Odry 
Árpád a művésznek ritka értő és 
éltető erejével hatott, finom különb-
séget éreztetve a léleknek és a be-
szédnek igaz és hamis hangja kö-
zött. Voltaképp ezen fordult meg az 
egész darab hatása. Aczél Ilona leg-
finomabb komikai tehetséget nyilat-
koztatott meg, hárman együtt pedig 
a legritkább együttest, az igazság, 
a finomság és a kacagtató jókedv 
együttesét. 

Az egész előadás ugy hútott, 
mintha itt Keszthelyen a Helikonnal 
a régi Nemzeti Színház támadt 
volna föl. 

Beöthy Zsolt 

„A hollitsi Cupido vagy a tsuda cipellő 
egészen uj babonás vígjáték 1 felvonás-
ban. Irta Herczeg Ferentz Úr. Egyelső-
ben adatott Keszthelyben Bayor Gizi és 
Cs. Aczél Ilona Ifj. Asszonyok és Ódry 

Árpád Úr által." 
T u l a j d o n k é p p e n nemzeti-szin-

ház i premiére volt. A d a r a b n a k , 
amit ősszel a Nemzet iben fog-
n a k já tszani , c sak annyi a köze 
a Helikoni Ünnepekhez , hogy 
u g y a n a z o n a kedvesen a rcha ikus 
nyelven beszé lnek benne , ame-
lyen nyelvújí tó e le ink irtak a 
Festetics György gróf idejében. 
Egyebekben pedig c sak a z epi-
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logusban esik néhány szó az 
ünnepség résztvevőiről, amely 
pór szót azonban ki lehet a 
darabból törölni „átlagának sé-
relme nélkül", amint jogászko-
romban mondtuk. 

A három szereplő: Cupido és 
a szerelmespár. Cupido mondja 
a prologot, amelyben arról pa-
naszkodik, hogy a szerelmet 

már Pannónia fiai is csak léha játéknak 
tekintik, ő tehát most exemplumot sta-
tuál és egy ilyen magahitt legényt meg 
fog házasítani a nézőközönség szeme-
láttára. 

Erre következik az ötletes meséjü kis 
darab, amelyben Cupido maga mint 
suszterinas lép fel, amelynek a tartalmát 
azonban nem mondom el, mindössze 

• annyit árulok el belőle, hogy 
Cupidonak csakugyan sikerül 
a babonás cselszövény: a 
magahilt legény, aki vidám 

. kalandra indult, megtörten köt 
ki a házasság révében. 

Hogy mi sikerültebb a da-
rabban: a szellemesen fordu-

, latos cselekmény-e vagy a 
bájos hang, amely az egé-
szen végigvonul: bajos el-
dönteni. Annyi bizonyos, hogy a bieder-
meieresen naiv stilusu keretből a paj-
kos szerelem mithologiai istenének susz-
terinassá lett alakján keresztül örök em-
beri problémába nyit ragyogó perspektívát. 

Ezek után pedig beszélnem kellene az 
előadásról is, ezt azonban nem tehetem. 

Nem is tudom, micsoda bizarr ötlet volt 
kedves Szerkesztő úrtól, hogy éppen én 
irjak erről az előadásról? Éppen én, aki 
rendeztem s akinek a három szereplő-
ből kettő a legjobb barátaim közé tar-
tozik, a harmadik pedig a hites felesé-
gem? Csak nem dicsérhetem meg saját 
magunkat? 

Méltóztassék annyival megelégedni, 
hogy ámbár a keszthelyi 
Uránia Színház színpadi fel-
szerelése mindösszeegy mozi-
vászonból áll meg két bakon 
keresztül fektetett nyolc szál 
deszkából, színpad is volt: 
kedvesen archaikus, mint a 
darab nyelvezete. 

Utána pedig taps annyi, 
hogy igazán tulment az ud-
variasság határán és azt 

bizonyította, hogy a közönség nagyon 
meg lehetett elégedve. Amiről különben 
Önök is meggyőződhetnek, ha majd az 
ősszel megnézik A hollitsi Cupidót a 
Nemzeti Színházban. Legyen szeren-
csénk 1 

Csathó Kálmán 

AMBÍCIÓ 
— Sóhaj négy sorban — 

Jó volna diadalt aratni, 
a küzdőket mind, sorra 

verni, 
egy 4 soros színházi 

verssel 
jó volna Nobel-dijat 

nyerni. 
(SZENES EMBER) 
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A szinészség mysíeriuma 
Irta SZÖLLŐSI ZSIGMOND 

Száz fiúgyermeket ha megkérdezel: 
mi szeretne lenni, (liz éves koron aluli 
gyermekre gondolok) a százból nem 
nyolcvan, de legalább kilencven azt 
mondja erre a kérdésre, hogy: katona. 
Mert a katonának kardja van, fényes 
gombos, szines uniformisa, a katona 
csatázik és megveri azt, akire harag-
szik. A leánygyermekek primitiv pálya-
választó fantáziájának nincs ilyen kiala-
kult tömegtipusa. A bébécipős hölgyecs-
kék igen nevezetes százaléka azonban 
szintén azzal lepi meg az érdeklődőt, 
hogy ő is katona akar lénni, ha megnő. 
Ez az ambíció természetesen az ötödik, 
hatodik életévben már belefullad a meg-
ismert reménytelenségbe. Hogy száz 
gyerek között kettő se akad, aki pél-
dául a tanítóságot vallja élethivatása 
eszményeül, ez nem szorul bővebb ma-
gyarázatra. 

Rejtelmesebb érdekesség, hogy nem 
száz, de ezer gyerek között is alig akad 
nemre való különbség nélkül olyan, aki 
már ebben a korban a szinészséget 
vallaná a hivatása vágyául. Természete-

Gróf Apponyi Albert 
elülteti Széchenyi István gróf emlékfáját 

(Jelfy felv.) 

sen csak a városi gyermekekről beszé-
lek, akik tudják, mi a színház, láttak is 
már nekik való előadást és természete-
sen nem beszélek a szinész-gyerekekről, 
akik viszont lélekben, gondolatban, fan-
táziában ennek a világnak levegőjében 
nyílnak ki és olyan arányban folytatják 
a színész hivatásét, mint valami más 
pálya sarjadékai. A laikus gyermekek-
ről szólok, akiket a különböző hivatá-
sokról való tudomás egyenlő mértékben 
érint és befolyásol az első ösztönös meg-
nyilatkozásban. Az ember első, tehát 
eredendőnek is mondható gyermeki mes-
terségét : a játékot legegyenesebben a 
színész folytatja. Ö az, aki hős, harcos, 
királyfi, hóditó és — ami akar. Mi a 
magyarázata tehát annak, hogy nem 
minden gyerek színész akar lenni? 

A masyarázat nagyon egyszerű. A 
gyerek azért nem a szinészséget vallja 
az ambíciójának, mert — ugy is az. 
Minden gyerek színész, amíg módjában 
van játszani. Hogy színész legyen: ez 
a vágyakozás csak akkor eszmél föl 
benne, amikor ez az állapota megszű-
nik. Mikor elválasztják a játéktól, ami-
nek a vágya vele született és egy olyan 
kötelesség kezébe adják, amelynek a 
szolgálata, legalább egyelőre nem izgatja 
se a kedvét, se a fantáziáját. Szóval : 
nem öröme. Ebben a korban aztán a 
meghitt, őszinte vallomások statisztikája 
egészen más eredményt adna . Olyant, 
amelynek egyenes kiérvényesülése sze-
rint sokkal több ember jutna a szín-
padra, mint a nézőtérre. 

Sok iró marad analfabéta, sok mű-
vész nem kap soha a kezébe se ecse-
tet, se vésőt, sok muzsikus meghalt mái 
anélkül, hogy valaha kottát látott volna 
és temérdek színész ugy, hogy soha 
életében nem volt színházban. Lesz-e 
valaha olyan világ, amely jelekből föl-
ismer és a helyére juttat minden tehet-
séget? Ez utópia. De azt a kötelességet 
már igenis felismertük, hogy a szemlélet 
lehetőségének mindenesetre még nagyon 
határolt fölületén megfigyeljük a tehet-
ség minden észrevehető jelét, jelenségét, 
serdülését. A modern pedagógia fontos 
föladatának vallja ezt a kincskereső 
munkát. De nagy idő kell még addig, 
amíg nemcsak az ellenőrzés egész terü-
letének, hanem csak a maga félig-meddig 
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is hiteles eszközeinek birtokéba juthat. 
Látónak, észrevevőnek, felismerőnek 
lenni maga is egy külön talentum, sőt 
művészet. 

Miről lehet megismerni kezdetben, 
szóval gyermekségében a leendő igazi 
színészt ? Magáról a hajlamról tudjuk, 
hogy még távolról se jelent tehetséget. 
Mint minden művészi pályának, tudjuk, 
ennek is vannak fanatikusai, akik egy 
egész élet kétségbeesett törekvéseivel 
bizonyítják be, hogy — tévedtek. Bizo-
nyos meglepő adottságok se jelentenek 
biztos hivatottságot. Sok színpadi csoda-
gyerekről szakad le az utolsó gyermek-
cipővel az utolsó illúzió is, amely hozzá 
fűződött. A megjelenés nagy és értékes 
színpadi tulajdonság a tehetség szá-
mára. De a legkáprázatosabb szépség 
is rettentően megbukik a reflektor fényé-
ben, ha az a bizonyos valami hiányzik: 
mig Duse Eleonora soha se volt elbű-
völő jelenség, a legnagyobb színészek 
egyike: Belini pedig — púpos. A szín-
padnak óriásai támadtak, akik gyermek-
korukban sohase játszottak és nagyszerű, 
bámulatos utánzó képességű gyerekek 
és felnőttek teljesen értékteleneknek 

bizonyultak, amint a színpadon próbál-
ták érvényesíteni ezt az alakoskodó 
művészetüket. Megállapítható annyi, 
hogy indítékaiban, ösztönzésében a 
színész művészete semmihez se hason-
lít annyira, mint a szépiróéhoz. Szintén 
egy elképzelt világba vágyik és szintén 
az a törekvése, hogy ebbe a világba az 
igaznak, a valószerűnek minél teljesebb 
tökéletességét vigye. De — bár az ellen-
kezőre is van bőséges példa — sok nagy 
színésznek soha eszébe se jutott, hogy 
tollhoz nyúljon és írással kísérletezzék. 
A kivételes intelligencia, a nagy meg-
értés, az emberlátás, szintén hatalmas 
támogató ereje — csak ugy, mint a 
megjelenés személyi varázsa — az igazi 
színésznek, de a tehetséget, ha ez meg 
nem adatott, szintén nem pótolhatja. 

Minden kezdő boncolgatásnak a vége 
még is csak az, hogy a tehetség a szí-
nészetben éppen ugy, mint minden más 
művészetben: rejtelmes és definiálhatat-
lan, illetve a maga vegyi összetételében 
fölbonthatatlan és kifürkészhetetlen 
anyag. Olyan pótolhatatlan, «lleshetetlen 
és olyan ragyogó, mint amit igy neve-
zünk : lélek. 

Beöthy Zsolt megnyitja a Helikoni ünnepet 
í j e l fy felv.j 
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CKESZTHELYBENJ 
&U fivjmb tum naptto 

rö MÉLTÓSÁGOS HEBTZEG FESTETICS TASSILO ÖB 
M A G O S P Á R T F O G Á S S Á A L A T T 

A' H E L I K O N I INNEPEK A L K A L M A T O S S Á G Á B Ó L . 

A PEST-BÜDA1NEMIET1 SUN JÁTSZÓK ÁLT£1. 
•Madatutlli 

A' H O L L I T S I C U P I D O , 

A' T S Ú D A TZIPELLÖ. 
Eghitzen ÚJJ Babonás Plg JáCéh i Ftloondstan. 

Szerzette Herczeg Ftrfnli éf 

A „Hollitsi Cupido" szinlapja 

A Színházi Élet postája jelentékeny volt 
eddig is. De sajátságosan, szinte várakozá-
sunkon felül megnövekedett postánk, mióta 
az álom-magyarázatot divatba hoztuk. 

Tudtuk eddig is, hogy álmodozó ország 
vagyunk: Magyarországon évek óta, (mióta 
szomorúságba estünk) az emberek álmaik-
ban élik a régi életüket. Álmainkban kelünk 
át a határokon, álmainkban találkozunk test-
véreinkkel. Álmunkban váltunk kézszorítást, 
vagy csókot azokkal, akiket mostanában nem 
láthatunk. 
te.Ennyi álomra, mely az ország minden ré-
széből érkezik hozzánk: nem számítottunk. 
Dolgot ad a rengetpk álomból az érdekeseb-
bek kiválasztása. Ezért türelmét kérjük azok-
nak, akik bár idejében beküldték álmukat, 
választ még nem kaptak. Ismételjük, hogy az 
álomfejtő csak bizonyos napokon és bizo-
nyos órákban foglalkozik álomfejtéssel. 

XIII. Álom (B. E, Sz. É.) 
Körülbelül ezelőtt egy évvel álmodtam. (Én, 
ki lány vagyok,) álmomban asszony voltam. 
Tiszta és fehér konyhában egy hokedlin ül-
dögélve szomorkodtam, illetve ábrandoztam, 

Rákosi Jenő 
Csokonai Vitéz Mihály emlékfája előtt 

(Jelfy felv.) 

amikor egyik barátnőm látogatott meg. Első 
kérdése az, hogy boldog vsszony vagyok ? 
mire én azt feleltem. — nem, s kérdi ki volt 
az a férfi, kit az előszobában talált. (Leirja: 
hogy nézett ki.) Én erre azt felelem : „lehet, 
hogy a férjem". Tovább érdeklődik; többek 
között: férjem nevét kérdezi, mire én, (mint 
akit cseppet sem érdekel,) azt felelem, „nem 
tudom." 

Később, mint nagy beteg fekszem ágyam-
ban, hol első szerelmemről álmodozom, s 
mikor felnyitom szemem : férjem látom mel-
lettem, (szerelmem helyett.) Ekkor valami 
nem jól eső érzés: undor, utálat fogott el.— 

De mikor kezdek betegségemből felgyó-
gyulni, mind jobban megszeretem férjem a 
végtelen nagy jóságáért és előzékenységéért. 
Amit ő is észre vesz, de azért még sem akarja 
hinni. (L^zálmomból ugyanis megtudta, hogy 
kit szerettem. Próbára teszi szerelmem. — 
Ugyanis egy d. u. (amikor már egészen jól 
érzem magam,) uzsonnára hivja meg első 
szerelmem, (amiről én semmit sem tudok,) 
csak mikor a szalonba belép, hirtelen össze-
hasonlitást teszek férjem és első szerelmem 
között, (természetesen a mérleg férjem ja-
vára dölt) s férjem keblére borulva kérem, 
hogy azonnat távolítsa el volt szerelmemet. 

B. Emy 
Megfejtés. (XIII. álom. B. Emy) 

Elsőrendű nói álom. Az álomfejtőnek köny-
nyü dolga van, miután a levél őszintének 
látszik. 

Bár álomfejtéseinkben sokszor szeretünk 
hivatkozni a legmodernebb álom-magyaráza-
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tokra, egyelőre vegyük elő a jó öreg álmos-
könyvet az álom megértéséhez. 

Konyha, amely tiszta : kellemetlen plety-
kaságot jegyez, 

Szomorkodni: jegyez némi kis örömet. 
Barátnő (látogatóban): gyász, biztos szo-

morúság 
Asszonynak lenni, aki még lény: mutat 

nem szerencsés változást; vágyat, amelyben 
csalódunk. 

Ismeretlen férfi, (itt a férj,): jó jegy. 
Az álom „szive" : az undorodás és a lázas 

betegség-
Undort érezni: öröm jegye. Nőnél: közeli 

változás. 
Á betegségre nézve ezt találjuk : betegnek 

lenni: az álmodónak jó, másnak rossz. 
Lázad ha van: állhatátlan vagy a szere-

lemben. 
Gyógyulást érezni: betegnek nem jó, egész-

ségesnek nsgy csalódás áll. Esetleg szerelmi 
bánat. 

Modernebb álomfejtés szerint: a férj és 
az első szerelem ugyanazon egy személy. 
Csak annyi a különbség, hogy az „első sze-
relem" időközben szerel mi-vággyá érett. 

amely nem elégszik meg az „első szerelem, 
érzelmiségével, hanem jogát követeli, A „férj" 
ez álomban a férfierő, amely mindent lebir 
és győzedelmessége (pletykán, betegségen, 
undorodáson át is) kívánatos volna. Az is-
meretlen férj, akinek keblére ráborul az ál-
modó : jegyzi azt a férfit, akit eddigi isme-
rősein (az első szerelmén) kivül végre látni 
óhajtana az álombeli igazmondás. Iskolai 
példája a leányélomnak. 

XIV. Álom. (U. a. Sz. É.) 
Ezt körülbelül ezelőtt félévvel álmodtam. 

Édes mamám ágyában láttam meghalva. A 
végtelen nagy csapás közepette arra gon-
dolok : szegény kis Elemér öcsém, (mert egy 
féléves kis öcsém van,) mennyire fog neki 
hiányozni édes mamánk s az anyatej 1 Mire 
ezt igy elgondolom : Édes mama keble kifa-
kad s csak ugy folyt belőle a vér! — Erre 
a rettenetes látványra felijedtem. B. Emy 

Megfejtés. (XIV. Álom, B. Emy) 
Az álomfejtő most sem tér el a sokszor 

bevált Álmoskönyvtől. Nézzük meg először, 
mit mondanak az öregek : 

Édes anyát holtan látni (az 1756-os könyv 

szerint) : öröm. 
Kétségbeesés : szerelmi titok. 

Bayor Gizi, Cs, Aczel Ilona, Odry Árpád, Herczeg Ferenc, gróf Apponyi Albert 
a keszthelyi pályaudvaron (Jelfy fe l . . ) 
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Dr. Lakatos Vince, 
aki a Helikon ünnep kezdeményezője 

i jelfy felv.) 

Rákosi Jenő és Herczeg Ferenc 
az ünneplők között ijelfy felv.) 

felnyitotta előttünk az ajtót. Mi belépve: 
egy országúton találtuk magunkat, melynek 
két oldalát fü borította. A nap borzasztóan 
tüzölt alá és mi leheveredtünk a füre. Ekkor 
barátnőm egyik unokabátyámmá változott 
át és derékig meztelen volt. Én hogy voltam 
öltözve, azt nem tudom. Akkor ő azt mondta, 
hogv jó volna itt élni, mint Ádám e's Éva• 

Ekkor újra megnyílt a kapu és egy telje-
sen feketébe öltözött nő lépett be rajta. Fej-
kendő volt rajta, szintén fekete. Végigment 
az országúton, borzasztó lassan, mikor hoz-
zánk ért, ránk nézett, mig el nem tünt tel-
jesen. Szives megfejtést kérem. W. E. 

Megfejtés. (XV. Álom. W. E.) 
Öreg álmoskönyvünk mutat rá a rózsa-

színű álom jelentőségére. 
Barátnő, mint mindig: itt is pletykaságot, 

irigységet, féltékenységet jegyez. 
Kapu : vendég, látogató. Szolga-ember: 

férfit jegyez, akit várnak. Országúton járni : 
habozás, tévelygés. Leheveredni (fűbe): sze-
relem. Leány, ki fiúvá változna: szép idő, 
öröm, jókedv, szerelem. Ádám és Éva je-
gyez: szerelmi akadályt. Feketeruhás nő: 
gyönyörűség. — Ezekben körülbelül meg van 
fejtve az álom. Az álom „szive" a leány, aki 
fiúvá változna. Lehetséges, hogy az álombeli 
„unokatestvér" és „a barátnő" az életben 
testvérek. Leányálom, mely gyakori. Nem is 
kell hozzá professzori magyarázat, hogy a 
laikus is megértse: az elsőrendű szerelrpi 
álmok közül való. 

Kis testvér: ugyancsak titok, amelyre na-
gyon vigyázunk. 

Kebel: elsőrangú szerelmi jog. Vérző ke-
bel- vágy. 

Megkönnyíti az álomfejtést maga a levél-
író, aki álma között megállapítja az időbeli 
distanciát. Tehát egy félév mult el az első 
álom óta. Az a lappangó szerelem, amely 
az első álomban mutatkozott, talán már 
annyira közelben van, hogy szükség volna 
arra, hogy az édesanyja ne lásson, ne hall-
jon. Csupán az ő jelenléte és vigyázata aka-
dályozza meg ennek a létrejöttét. Ugyancsak 
az álmodó előtt nem sejtett szerepe van itt 
a kis gyermeknek és a vérző kebelnek. Szere 
lem, amelyről bővebben nem írhatunk. — 
Elsőrendű álom. Dr. F. S, nem kívánhatna 
magának pompásabb feladványt. Az álom-
fejtő várja az álom folytatását, amelynek 
leírása bizonyára részletesebb lesz a mosta-
ninál és többet megmagyaráz. 

XV. Álom. (W. E. Sz. E. 
Egy éjjel azt álmodtam, hogy legjobb ba 

rátnőmmel az Andrássy-uton sétáltunk, mi-
dőn a Dräxler elölt egy kapu állta utunkat. 
A kapuban egy szolga állott, ki szó nélkül 
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z a megtört 
sziv, ame-

lyei csizmasarok-
kal törtek meg, mint 
a diót, ez a lezu-
hant sziv. amely 
repült valaha s le-
lőtték, ez a her-
vadt sziv, amely 
piros volt és május-
ban esett az őszbe, 
ez a csonka sziv, 
amelyet szét tép-
tek mint Magyar-
országot, ez a né-
hai sziv, 

amely az ifjúságé volt ós 
most a temetők alá van el-
temetve, ez az érvény-
telen sziv, amelyet az 
Osztrák-Magyar Bank nem 
akar már becserélni, ez a 
száz százalékos rokkant 
sziv ma délután a cirkusz 
fehér égboltja alatt, a cir-
kusz zenéje mellett, a cir-
kusz pirosságai és rezes 
csillogásai közt próbált még-

egyszer az édes 
életre feldobbanni. 

Megjártam a vi-
lág fájdalmát, mint 
Stanley a forró Af-
rikát, az emberi nyo-
morúságban utaz-
tam, mint Csorna 
Sándor a száraz 
Ázsiában, a halál 
tájain fagyoskod-
tam, mint Shackle-
ton a déli sarkon 
és koldussá lett sze-
mekkel lopóztam 

vissza a 
cirkuszba 

Fred és Mosca 
a Fővárosi Cirkusz juliusi 

műsorában 

(Rockel telv.) 

hűtlenül elha-
gyott Phoeniciádba, pál-
más, diszmadaras, gyöngy-
házas képzelet! 

Sajnálom, hogy nem vit-
tem ma magammal kis 
zászlót, hogy meghajthas-
sam előttetek zászlómat 
a hódolat és a boldogság 
jeléül, ti zöldfrakkos, piros-
hajtókás cirkuszi szolgák, 
ti, az Illúzió ifjú francia 
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akadémikusai, kik ott sorakoztatok a 
manége mögött a szezámi kapuban, 
amelyen át egy elzárt honból az 
attrakciók a profán világ elé szökell-
nek. És elébed Vilmos-bajuszos, 
estélyre öltözködött Könyöt igazgató 
ur, ki fehérkeztyüs jobbodban a pa-

rádés ostort tartot-
tad. Elébed is bó-
kolnom kellett vol-
na zászlómmal, mi 
alatt a magas, is-
meretlen házizene-
kar Laurent ját-
szott és Nusi, vol-
tige-lovarnő lesze-
gett fejű barna mén-
jével némán nyar-
galta körül a po-
rondot és a jegy-
szedők a páho-
lyokba vezették a 
kíváncsi családo-
kat. 

Üdv neked, házi-
zenekar, amely 
nem jimmyt, ha-
nem alvatag Lau-
rent játszol, oly 
komoly arcokkal, 
amilyeneket az an-
gol parlamentben 
nem látni. Üdv nek-
tek, Napoleon ha-
dastyánjai, jegy-
szedők, akik pro-
grammot árultok, 
üdv nektek, uj leá-
nyok, akik cukor-
kát, svájci csoko-
ládét kínáltok a 
számozott helyek 
nagyérdemű kö-
zönségének. Hol 

voltatok, mit ettetek és mit gon-
dolkoztatok hét esztendő óta. mióta 
nem láttalak ? Üdv nektek pá-
holyok, támlásszékek, nagyérdemű 
orfeum-díszletek pingált publikuma, 
kik olybá tűntök, mint régi 
katonatisztekkel és egyéni divatú 
nyugdíjas urakkal és elfeledett női 
kalap-formákkal. Csókintés nektek, 
volt kollégáim, gyermekek, ti boldog 
álmodók és mély bók nektek a kar-
zatok felé. kedvenceim, szegénysor-
suak, akikkel az Operában sohasem 
sikerül találkoznom. 

Taps és a tisztelet dobpergése nél-
kül, ti műsor trikós felekezete, ti vi-
lág szökevény idegenjei, ti borotvál-
tak és szótalanok, ti izmoskaruak 
és combuak, ti púderes keblüek, ur 
és hölgy, félnevüek, Liedy és Fred, 
kik ég és föld közt a trapézén forog-
tok és fonódtok egymás testvérkar-
jára, lábaszárára, kik a veszély szép 
gyermekei vagytok, kikre nem jó fel-
néznem, mert sajnállak és féltelek 
benneteket. 

Evőé, nemzeti díszruhás iskolalo-
varnők és fejegyensulyozók, ti lova-
tok nyakát halk szavakkal veregetők, 
ti antik kom-
plimentekkel 
meghajlok, ti 
egymás pil-
lantásait és 
mozdulatait 

ismerők, ti 
könnyű talpu-
ak, ti, kiknek 
kezei, mint a 
pillangók, rep-
pennekapub-
likum felé jelt 
adni az elis-
merés elé. 
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Thoma-csoport, szalonakrobaták 
a Fővárosi Cirkusz juliusi műsorában (Röckelfelv.) 

Kacaj és köny 
nektek, Zoli és 
Jancsi, Velaz-
quez ükunokái, 
két törpék, akik 
nevettettek, ahe-
lyett, hogy ríkat-
nátok, ti pepiták 
és jellemkalapo-
sok, kik a cir-
kuszlovak közt 
hazát találtatok 
az emberi hon 
helyett, hol a 
gyermekek csak 
gyanútlan pajtá-

saitok. Ölellek, te körbenyirt fejű kis 
fiu, aki a hátam mögött folyton visí-
tottál lefelé, hogy: 

— Zoli vigyázz, jön a ló! 

Liedy és Fred 
a légizuhanók 

a Fővárosi Cirkusz juliusi 
műsorában 

(Rockel felv.) 

Háromszoros 
hu rrá Neked, 
nagy Katalin, 

kozákjaiddal, 
ágyúddal és 
ágyúgolyóiddal, 

győzedelmes 
vállaiddal és 
kebleddel, mely 
egy elbukott 
oroszbirodalmat 
látszik fölemelni, 
hódolat hóditó 

mosolyodnak, 
arany korona 
arany frizurád-
nak, köszönet 
büszke kék sze-
meidnek, melyek elfogadják a ha-
landók tapsait. 

Zoli és Jancsi 
a Fővárosi Cirkusz juliusi 

műsorában 

(Rockel felv.) 



12 SZÍNHÁZI ÉLF.T 

Oh, megindultság, csodálat és áb-
ránd Neked, Robert, hatéves urlovas, 
rókavadász-dressben, álmodott krém-
szín ponnydon! Es Neked, drága 
szép Könyöt igazgatóné. pálmavirág 
szőkeségeddel, uralkodó ostoroddal, 
sárga szigetes fehér paripáddal, aki 
letérdepel Elébed egy intésedre s orr-
lyukaival a porba sóhajt. Elmúlt vá-
gyak, fussatok vissza a feltűzött lo-
varnői szoknya redői közé s haljatok 
el exotikus suttogással. Köszönet 
néktek Mindőtöknek, Rolandoknak, 
Arthur és társainak, Fred és Moscá-
nak, Chester Siriusnak, mindnek, de 
mindnek külön hódolat és tuss a 
házizenekar napsütött kürtjeiből, a 
halálugróknak, a szalonakrobaták-
nak és equilibristáknak, akiknek a 
tudományuk csoda s nekem csak a 
csodálkozásom az, amit tudok e vi-
lágon, Gyertek vissza a cirkuszba, 
üljünk le zárt és támlás székeibe, 
cseréljük vissza szemeinket és szi-
vünket, tanuljuk ki magunkból, amire 
tanítottak az életben, ugorjunk az 

3 Honeck, az elpusztíthatatlan komikusok 
a Fővárosi Cirkusz juliusi műsorában 

(Röckel felv.) 

eszten-
dők er-
kélyéről 

értel-
mestisz-
ta gyer-
mekkori 
porond-
ra, néha 

CSak Chester Sirius, a halálugró 
' a Fővárosi Cirkusz juliusi műsorában 

' próbál- <Röckel felv> 
junk egy merészet ugrani: hoplál 

A SZERIÖZ DAL. Arról 
beszélgettek a törzsasztalnál, 
milyen szépek is voltak azok 
a régi idők, amikor még fan-
tasztikus dolgokat kellett ki-
eszelni, hogy az ember tiz 

koronát szerezzen magénak. Harmath Imre 
elmesélte „ebből az időből," hogy egy dél-
előtt szomorúan sétált a Dunaparton Buday 
Dénessel. Kettőjüknek összesen nem volt egy 
krajcárjuk sem. 

— De jó lenne reggelizni I — sóhajtotta 
mélán Buday. 

— El kellene adni valami dalt a Bárdnál, 
— tanácsolta Harmath. 

— Igen ám, de nincs készen semmi dalom. 
— Nekem sincs kész versem, — mondja 

Harmath, — de azért csak gyerünk be a 
Bárdhoz. Te ülj le a zongorához és játssz, 
ami az eszedbe jut, én pedig közben kitalá-
lok valami verset. 

így is történt. Az öreg Bárd végighallgatta 
a rögtönzött dalt s nagyon megtetszett neki. 

— Nagyon finom, szeriőz dalocska, itt 
van érte tiz korona. 

Harmath és Buday boldogan vágták zsebre 
a pénzt azzal, hogy másnapra beviszik Bárd-
nak a kottát. 

Azonban másnap egy kis ba j történt. Se 
Buday, se Harmath nem emlékeztek arra a 
szeriőz dalra, amit a Bárdnál rögtönöztek. 
Kénytelenek voltak leülni s egy uj dalt irni. 
Ezt az uj dalt bevitték Bárdnak, aki lezongo-
ráztatta, aztán szó nélkül viszaadta: 

— Hozzák csak el nekem azt a tegnapit. 
Ez nem ér semmit 
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Könyöt igazgató, Könyöt Róbert, a hatéves urlovas és Könyöt igazgatóné 
a Fővárosi Cirkusz juliusi műsorában 

(Röckel felvétele) 

Nahát, miket talál ki 
az a Sarkad!! 

Hosszú, keskeny folyosó végén, a lépcső 
és egy vészlámpa szomszédságában húzódik 
meg a Városi Színház második emeletén 
Ferenczy Frigyes főrendező szobája. Nincs 
éppen keleti pompával berendezve, de a ta-
pétája nagyszerű, A falakat szinte elborítják 
a legnagyobb színművészek, énekesek, ren-
dezők, karmesterek, színpadi szerzők dedikált 
fényképei. Sok színes rajz, rengeteg könyv 
között dolgozik Ferenczy ; ugy, munkaközben 
fogadja vendégeit. Mert abból akad elég. A 
Városi Színház legvidámabb szöglete ez és 
a művészek, ha csak tehetik, bekukkantanak 
a főrendezői szobába. 

A minap egy operaestén Sarkadi Aladár 
és Halmay Tibor ott ültek a főrendezői szo-
bábin . Az előadáson uj szereplő lépett fel 
és Ferenczy éppen lázasan rendelkezett, tele-
fonált, intézkedett, hogy a darab kezdetére 
minden tökéletes rendben legven. 

Halmay csak nézte, nézte Ferenczyt és el-
gondolkozva fordult Sarkadihoz: 

— Mondd csak, amikor velem megesett az 
a baj, akkor is ennyi dolog volt ? 

Halmayt ugyanis annakidején súlyos sze-
rencsétlenség érte. Lezuhant a villamosról. 
Minthogy a Szerencsetáncot adták éppen, 
minden fájdalma ellenére a színházhoz sie-
tett. Persze, nem engedték játszani, Tarnay 
Géza beugrott helyette és ment minden, mint 
a karikacsapás. Sarkadi azonban nem ezt 
felelte, hanem sötét hangon igy válaszolt: 

— Jaj, Tibikém, akkor borzasztó zavarban 
voltunk. Végre én elvállaltam a szerepedet. 

Halmay közbe akart vágni, de Sarkadi 
feltarlóztathatlanul folytatta : 

— Azért mellékesen megtartottam a régi 
szerepemeti a Platzert is. Persze, te arra 
vagy kíváncsi, hogy az első felvonás végén, 
amikor csak mi ketten vagyunk a színpadon, 
mi történt? Semmi különös. A szerepedet, 
Biebersbach grófot, átadtam erre a jelenetre 
Tisza Karolának ; belőle úgyis Biebersbach 
grófné lesz a Szerencsetánc végén. A titok 
a családban marad. A második felvonásra 
csak Magyar Erzsi volt hajlandó helyettesí-
teni téged. Már frakkban volt, amikor eszébe 
jutott, hogy a kettőstökkel baj lesz. Hát eléne-
kelte Solymossyval. Mind a ketten frakkban 
voltak, ugy táncoltak is. A második felvonás 
fináléjában míndannyianaszinpadon vagyunk, 
Sziklay József mégis feláldozta magát és ő 
volt egy személyben az álgróf-borbélylegény 
és az igazi Biebersbach gróf. . • 

Sarkadi halálos komolysággal beszélt. Hal-
may rémülten bámult rá. 

— És mondd csak, Aladár, mi volt a harma-
dik felvonásban ? 

— A harmadik felvonás elmaradt, — foly-
tatta Sarkadi. — A grófi szülők egyszerűség 
kedvéért a borbélylegényt elismerték gyerme-
küknek. így aztán elvehette Magyar Erzsit. 
Én pedig, ugy is. mint Platzer jegyszedő, 
megkértem Tisza Karola—Desirée kezét . . . 

Sarkadi diadalmas pillantást vetett a meg-
semmisült Halmayra és az Írásai mögül 
mosolygó Ferenczyre. 

— Nos, mit szólsz hozzá ? — kérdezte 
azután. 

Halmay felkelt, összeszedte magát és hi-
degen válaszolta, már távozófélben : 

— Ó, Istenem, ennyi volt az egész ? Örü-
lök. hogy ilyen simán ment minden . . . 

Ferenczy pedig mosolyogva csapta össze 
kezét: 

— Nahát, miket talál ki az a Sarkadi! 
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A Nagy Katalin és á kozákok a Fővárosi Cirkusz juliusi műsoréban 
(Röckel felvétele) 

Hegedűs az okai mindennek! 
Conferance egy renkivtíl mulatságos revü bemutalója elé 

Hölgyeim és uraim I Ugyebár mindannyian 
emlékeznek még az első Nagy Endre-kaba-
rénak azokra a kedves, aktuális kis darab-
jaira, amelyeknek szereplői az aktuális poli-
tikai élet porondjáról, rendszerint a képviselő-
házból kerültek fel a színpadra. Hosszú 
időkig beszéltek ezekről a darabokról, — min-
den hónapban uj és uj ötletekkel lepték meg 
a publikumot, a politikusoknak állandó pá-
holyuk volt a „Nagy Endrében" és ők ma-
guk mulattak a legjobban, amikor saját po-
litikai szereplésüket látták kifigurázva. Ezeket 
a hangulatokat fogja feleleveníteni az a pom-
pás revü, amelyet szombaton este mutat be 
a Jardin de Paris kabaréja. A revü cime: 
Hegedűs az oka mindennek; szerzői Lukács 
Gyula és Nagy Imre, Az Ojscg szerkesztője. 
Majd meg fogják látni, kedves hölgyeim és 
uraim, jhogy még soha életükben nem mu-
lattak olyan kitűnően, mint ennél a darab-
nál. Nem elég, ha azt mondom róla, hogy 
revü, mert sokkal több annál I Fajsúlya és 
értéke bármilyen színpadi műfajéval vetek-
szik, formája és tartalma azonban felöleli 

az összes színpadi műfajokat, sőt ezeknek 
keretében még a kabarét, varietét, cirkuszt 
és orfeumot is. 

A szerzők pompás, eleven humora nem kí-
méli a politika legkedvencebb és legnépsze-
rűbb alakját, Hegedűs Lóránt pénzügymi-
nisztert sem. Olyannyira nem, hogy a pénz-
ügyi szimfóniák nagymestere áll a bonyoda-
lom középpontjában. Egy nagyértékü nyakék 
körül történik a cselekmény, amelyet el is 
lopnak, nem is, — hogy miképpen, azt most 
nem mondom el, nehogy már előre kielégít-
sem a kíváncsiságukat, Annyit azonban már 
most elárulhatok, hogy a nyakék végered-
ményben nem kerül máshova, mint Hegedűs 
kincseskamarájába. 

Ha kíváncsiak, referálok a főszereplőkről 
is. Elsősorban Balogh Böskének jutott bra-
vúros feladat. Egy betörőleányt játszik oly 
eredeti színekkel, mintha egész életét a be-
törőleányok társaságában töltötte volna. A 
partnere Dénes Oszkár, a közkedvelt film-
művész, akit mint színpadi előadót és gro-
teszk táncfenomént a Színházi Élei amerikai 
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Fáy Szeréna elülteti Déryné emlékféjét Miskolcon 
(Jelfy felv.) 

célutánján fedezték fel. Szintén betörőt ját-
szik, még pedig ugy, hogy minden valószí-
nűség szerint az összes betörők tőle fognak 
tanulni. A másik női főszereplő Mészáros 
Paula, az aranyos Mészáros Gizának a 
leánya, akinek voltaképpen ez az első nagy 
szerepe. Balogh Böske, Mészáros Paula és 
Dénes Oszkár nagyszerű és egészen uj ame-
rikai táncszámokat adnak elő a darabban, 
olyanokat, amelyeket eddig Pesten még senki 
sem látott. Egyik nagyobb sláger, mint a 
másik, a próbákon a szereplők fogadásokat 
kötöttek, hogy melyiket fogják többször ismé-
telni. Még egy kitűnő szereplője a darabnak 
Kertész Endre, az Andrássy-uti Színház ki-
váló komikusa. Mindezeken felül külön szen-
zációja lesz az előadásnak a hatvantagu 
női kórus, amelynek tagjai mind válogatott 
szépségek. És hogy mindenki megtalálja a 
darab keretében a maga kedvelt szórakozá-
sát, olyan artista-produkciókét illesztettek az 
előadás keretébe, amilyeneket a háború óta 
nem láttak Pesten. Az előadás befejezésén 
pedig mindennek betetözéseül a legnagy-
szerűbb rendezői trükk fogja ámulatba ejteni 
önöket — mert bizonyos, hogy mindnyájan 
meg fogják nézni ezt a darabot. 

AZ IZGATÓ SZÍNÉSZNŐ. 
Hollós Borának , az Apolló-
k a b a r é t a g j á n a k kellemet-
len k a l a n d j a volt a mult 
héten. Szegeden szerepelt 
Rózsahegyi K á l m á n al-

ka lmi tá rsu la tával , ahol nagy sikerrel 
játszott és többek közölt Alba Nevis 
„Karrier" c imü versét is e lőad ta . Más-
n a p délelőtt egy detektív jelent meg a 
p r ó b á n és a kollégák nagy meglepeté-
sére elvitte Hol lós Borát a rendőrségre. 

— A tegnapi vers miatt, — mondot ta 
a detektív. 

A rendőrségen kiderült, hogy a vers-
ben a h á z a s s á g in tézménye ellen „izga-
tást" látott a szegedi ügyészség. 

— De kérem, — védekezet t kétségbe-
esetten Hollós Bora — ezt a versel Márkus 
Emília már szaval ta Budapes t en 

Ez a z o n b a n nem volt indok. Hollós 
Bora ellen megindul t a z e l j á rás „ izgatás" 
c imen. 

1. 
Utolsó házi próba 
Szerző egy s z á n a l m a s roncs , 
egy ké t ségbeese t t nul la , 
a söté t n é z e t é r e n t én fe rgő 
szegény , s z o m o r ú bultq. 

SZENES EMBER 
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A S Z Í N H Á Z I E L E I T Ö R V É N Y S Z É K É 
A napilapok legnagyobb érdekessége 

hónapok óta a törvényszéki rovat. A 
„Színházi Elet" megirigyelte ezt az ér-
dekességet, s ezzel a héttel szintén tör-
vényszéki rovatot nyit. Első vádlottunk 
Márkus Emma, aki a mult héten lett 
— méltóságos asszony. Vádlott lépjen elő. 
Mi a vezeték- és keresztneve ? Márkus 

Emilia. 
Férjezett vagy hajadon ? Férjezett Pár-

dány Oszkárné. 
Mi a becéző neve? Miss 'Móka. 
Hol született ? Szombathelyen. 
Mi a foglalkozása ? A szinpadon drámáz-

ni, az életben komédiázni. 
Miért került ide ? Az uram miatt. Én ár-

tatlan vagyok. 
Mi volt az első szerepe ? Adrienne az 

„Alfonz ur"-ban. 
Melyik a legkedvesebb szerepe '? Még jönni 

fog. 
Szereti a kritikát ? Nagyon. Há dicsérnek. 
Babonás? Rémesen! Nem tudok kilépni 

a színpadon, ha előbb keresztet nem vetek 
magamra. 

Van-e valamilyen fétise ? Igen, egy kis 
antik zöld skarabeusz. 

Milyen szint szeret a legjobban ? Ember-
ben az egyszint, a természetben a zöldet, 
meg az aranysárgát . 

Melyik a kedvenc virága ? A sárga tea-
rózsa. 
* Melyik a kedvenc parfümje ? Coty l'Or. 

Szokott dohányozni ? Néha cigarettázom. 
Szereti a nyalánkságot? Nem. 
Mi a jelszava ? „Legjobb a Márkus Emilia 

szappan!" 
Mi az ambíciója ? Autóban járni! 
Mi az ideáija ? A régi Magyarország ! 
Van-e valamilyen szenvedélye? Ez az én 

titkom ! 
Van valami mániája? Van, van . . . 

Mik.a hibái? Egy egész légió; a Szín-
házi Elet külön számot adhatna ki belőlük. 

Mik az erényei ? Kérdezze meg az uramat. 
Ki a kedvenc költője ? Shakespeare. 
Ki a kedvenc szerzője ? Herczeg Ferenc. 
Ki a kedvenc komponistája ? Wagner . 
Ki a kedvenc festője ? Rafael. 
Ki a kedvenc szobrásza ? Michel Angelo. 
Ki a kedvenc színésze ? Megtagadom a 

választ ! 
Melyik a kedvenc hangszere? A zongora. 
Szeret színházba járni ? De mennyire! 
Szeret moziba járni ? Végtelenül! 
Szokotté mozizni? Ritkán. 
Mik a legközelebbi tervei ? Ember tervez, 

Isten végez! 
Melyik a kedvenc fényképe? Ez! 

(Vasadi felvétele) 
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Tíszielelíel jelentjük, 
hogy végérvényesen iíí a nyár, minek jele, h o g y a Feld-szinház 

megnyitotta kapuit és bemutatta Adolár 1, ki belett oltva 

A pesti nyár akkor kezdődik hivatalosan, 
amikor Feld Zsigmond a Budapesti Szín-
házat megnyitja a Ligetben. Régi megálla-
pítás ez, amelyet szívesen szankcionálnak a 
szalmaözvegyek és az egyéb itthonmaradot-
tak, akik sohasem felejtkeznek el megnézni 
a slágert, amellyel a Budapesti Színház 
megajándékozza őket nyáron. Valóban a 
pesti nyarat el sem lehetne képzelni a Feld-
darabok nélkül. Ezek a darabok frissek és 
ötletesek és mindig csak egy céljuk van : 
három órára szakadatlan mulatságot sze-
rezni a pestieknek. Ha Feld Mátyás, a szín-
ház népszerű házi szerzője irja a nyári slá-
gert, az derűt fakasztó pesti aktualitásával 
hat. Ha a direkció külföldi operettet hoz, 
abban is van mindig valami, amit érdemes 
megnézni és meg is néz mindenki. Szóval, 
a publikum minden nyáron megkapja a 
maga csemegéjét Feldéktől, amely csemege 
ma már olyan fontos a Pesten nyaraló pro-
grammjában, mint az idei liba uborkasalá-
tával. 

A Budapesti Szinház idei libája egy ked-
ves énekes bohózat. A cime: „A beoltott 
Adolár". Szövegét két berlini, Kraatz Kurt 
és Kessler Richárd trta, zenéjét Walter Kollo 
szerezte, aki most a legdivatosabb zene-
szerző Berlinben. Nem csoda tehát, hogy a 
darabot „Der verjüngte Adolár" cimen már 
az egész kontinensen végigjátszották. 

Mindjárt ki lehet találni: „A beoltott Ado-
lár" Steinach professzor találmányával van 
kapcsolatban. A cimben foglalt Adolárt az 
ifjúság csodaszérumával oltják be. Hogy 
milyen sikerrel, azt nemcsak a darab, ha-
nem a nézőtér is igazolja, ahol az emberek 
sikoltanak a sok nevetéstől. Már a bohózat 
témája kitűnő, hát még az a rengeteg kacag-
tató helyzet, amelybe a szerzők egy sereg 
mulatságos figurát összekompromittálnak.' 

A csodatanárt, aki a darabban Steinach 
professzort parodizálja, dr. Hasenhuhnnak 
hivják. Derék tudós férfiú, aki amellett, 
hogy a csodaszerummal az emberek százait 
fiatalítja vissza, a nagybácsija két fiatal 
hölgynek, Csibráky Adolár tőkepénzes és 

„Ezt a konkurrenciát nem bírom . . 

Magyari Lajos, Földváry Sándor, Sándor Stefi 
Budapesti Szinház: „A beoltott Adolár" 

(Rockel felvétele) 

öregember két lányának. Csibráky egy sa-
vanyu, kellemetlen vénség, akit semmire sem 
lehet használni, legkevésbé szerelemre. 
Ez érleli meg feleségében, Katalinban, azt 
az ideát, hogy meg kell operáltatni őt 
Hasenhuhn tanárral. 

— Ifjú leszel Adolár, ifjú ! — lelkendezik 
Katalin asszony és követeli, hogy Csibráky 
ur vesse alá magát az operációnak, amely 
ugy történik, hogy Adolár pajzsmirigyét egy 
bakkecskéével cserélik ki. Csibráky eleinte 
hallani sem akar a dologról. 

- Én nem mirigylem a más irigyeit, azaz 
nem irigylem a más mirigyeit, — mondja 
kétségbeesetten, de semmiféle huza-vona 
nem segit. Katalin ragaszkodik a megifji-
táshoz. 

Közben egy pompás hölggyel ismerke-
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dünk meg. A hölgy, Dodó, a meztelen tán-
cosnő, aki Csibráky vejének, dr. Komor 
Balázsnak a régi barátnője. Dodó azért jött 
Balázshoz, hogy egy , peres ügyét elsimítsa, 
de csakhamar fontos szerepet kap. Csibráky-
nak ugyanis van egy második leánya. Erzsi, 
«ki Hajnal Feri festőt szereti. A szigorú 
papa csak ugy egyezik bele kettőjük házas-
ságába, ha a festő szakit a babájával . Rög-
eszméje Csibráky urnák, hogy minden fes-
tőnek babája van. Csakhogy szegény Haj-
nalnak éppen nincs. Tehát gyorsan barátnőt 
kell szerezni, akivel aztán rögtön szakítani 
lehet. Erre vállalkozik Dodó, akit a bonyo-
dalom tetézésére Katalinék amerikai jóté-
kony missnek tartanak. 

— Igen, én adom a gyerekeknek a kakaót, 
meg a hastáncot, — mondja az ártatlan 
Dodó. 

Nemsokára elérkezik az operáció ideje is. 
Adóiért behurcolják a műtőbe, ahol meg-
történik az operáció, ö t perc múlva már 
ébredezik a páciens, aztán ugrálni kezd, mint 
egy fiatal bakkecske, végül összecsókolja a 
a szinen levő összes hölgyeket. MegfiatalodottI 

A második felvonás Dodó lakásába visz. 
Ilt találkozik össze az egész társaság. Adolár 

már „ilyen fiatal" és hevesen udvarol a 
táncosnőnek. Egészen, amig meg nem érke-
zik Dcdó vőlegénye, egy őrült spanyol, aki 
megölné Csibrákyt, ha az véletlenül nem 
adná ki magát kárpitosnak, különben is a 
legnagyobb bajok lesznek ; a spanyol félté-
kenységében ledobja az ablakon dr. Komor 
ruháit, mire Adolárt vetkezteti le. Adolár 
viszont Häsenhuhn tanár frakkjába búvik, 
mire a tudós professzor marad a csávában, 
illetve ruha nélkül. 

Mondanom sem kell, hogy a harmadik 
felvonásban, mint az egy jólnevelt operett-
hez illik minden rendbe jön. Még Adolár 
sem veszi el méltó büntetését a sok kiruc-
canásért, mert Dodó Katalin asszony múlt-
jában egy sötét pontot fedez fel, amelyet 
mumusnak játszik ki. Sőt most már igazán 
Adolár lesz az ur a házban, hála Steinach 
professzor csodálatos találmányénak. 

Ez a fordulatos, helyzetkomikumokban 
gazdag szöveg, még zene nélkül is megállná 
a helyét. Tessék most hozzá képzelni Kolló 
temperamentumos muzsikáját. Csupa nagy-
szerű induló, harsogó kórus, andalító valcer 
a partitura, telve a legnépszerűbb táncokkal. 
Dodó belépője, a „Rézi" nóta, a második 
felvonás opera-persziflázsa, mind oiyan szá-
mok, amelyeket hamarosan dúdolni fognak 
Pesten. 

Adolárt a Magyar Színház kitűnő művésze. 
Magyar Lajos játssza. Alakítása csupa öt-
let, a legderitőbb komikum. Dodó-Sdndor 
Stefi. Egyenesen kedves, szépen énekel, tán-
cai pedig szenzációsak. A házsártos feleség 
szerepében elsőrangút nyújt Fekete Etel. 
Szépen énekel és tehetséges bonvivant Föld-
váry Sándor. És egytől-egyig helyén vannak 
a többiek is: Illés Sári, Horváth Bözsike, 
Berkó Ferike, Szentes János, Sós Mihály, 
Hevesi Gábor, Szerdahelyi Lajos, Angyal 
István, Ferenczy Frigyes a stílusos rende-
zésért, Hubert'Miksa karmester a zenekar de-
rekas munkájáért érdemelnek elismerést. 

II. 
Nyilvános főpróba közben 
Hírnök jön : «Keszler d icsér i a darabot» , 
Kemenes azt m o n d t a : «gya láza tos I» 
H sze rző s ápad t , szf 'dül, b a l ' g a t 
És n a g y o n a láza tos . 

SZENES EMBER 

„Jaj, működni k e z i a mirigyem . . , " 
Sándor Stefi és Magyari Lajos 

Budapesti Színház: „A beoltott Adolár" 
(Rockel felvétele) 
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S x e n e s B é l a s s z i n p á s i r e g é n y t i r í 

a S s z i n ß a s z i É l e i n e K ! 
„Szenes ember" vidám sxinßöxi regényéi, melynek Cime: 

Nyáriéle Klárija S Ä S 

A színpadiéi ismert színészek csak felüle-
tes gondolkozású emberekben gyújthatnak 

szerelmet. Az, aki csak 
valamicskét is gondol-
kozik, nem lehet sze-
relmes színészbe, leg-
feljebb a játékába, mert 
a színész nem egyéni-
ségét adja a színpadon, 
hanem ugy játszik, 
ahogy szerepe és a ren-
dező megkívánja. Van-
nak ugyan, akik „halá-
losan szerelmesek" va-
lamelyik színészbe, de 

ez a szerelem csak az illető játékának szól. S 
ha valami csoda folytán összekötnék életüket, 
szerencsétlenség és csalódás lenne a vége. 

Weiner Ilonka 

Nézetem szerint a szerelem két csoportra 
oszlik ; negativ és pozitív szerelemre, A fel-
vetett kérdés pedig semmiképp sem sorozható 
a pozitív osztályba, 
hanem igenis a nega-
tívba, ez pedig nem 
szerelem. Hogy mi ? 
azt nem tudom, talán 
a mitológiai Tantalus 
tudná magmondani a 
legjobban, — ha élne 
— hogy a „boldogság" 
utáni vágy nem azo-
nos magával a „bol-
dogsággal". 

Nárcisz Albert 
(Kolozsvár) 

III. 
Premier, I. felv, előtt, 
fl s u g ó m á r bebu j t a l ukba , 
fl n a g y csi l lár l a s s a n e la lsz ik . 
Mozdul a f ü g g ö n y , fl s z í n p a d mélyén 
Egy b o s s z u - h o s s z u s ó h a j ba l la t sz ik . 

SZENES EMBER 

Nagv művészbe, vagy nagy művésznőbe 
igenis bárki beleszerethet a színpadról, mert 
a nagy művész alakí-
tásában mindig önma-
gát adja. Ha valaki egy 
nagy művészbe szeret 
bele, utólagos megis-
kedés esetén alig éri 
csalódás. Míg a kezdő, 
vagy tehetségtelen szí-
nészek legtöbbször az 
életben rosszul komé-
diáznak, a színpadon 
pedig rosszul játsszák 
az életet. 

Törzsbe, Hegedűsbe, Tanayba slb. tehát 
igenis beleszerethet bármely íntellektuel fia-
tal leány vegy — pardon a férjektől — egészsé-
ges gondolkozású aaszony. 

Preisz Ilonka 

A szerelem nem más, 
mint az embernek va-
laki iránt megnyilvá-
nuló esztétikai érzéke. 
A színésznő a nézők 
esztétikai érzését játé-
kával könnyen magá-
hoz ragadhatja, tehát 
nagyfokú gyengeséget 
árul el az a férfi, aki 
ilyen játéknak rabja 
lesz, mert a színésznő 
szerelme nem más mint 
színpadi jálék. 

„Egy csalódott„ 

Igen tisztelt Szer-
kesztő ur, őszinte le-
szek önnel, én már vol-
tam szerelmes szí-
nészbe, éppen azért 
tapasztalásból mond-
hatom, hogy egy civil 
csak addig szeretheti a 
színészt, amíg az a 
színpadon van. Amint 
lejön a színpadról — 
elég sajnos — vége a 
szerelemnek, 

r : 

Weimper Rózsa 
Soroksár) 
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Igen tisztelt és nagyrabecsült Krúdy 
Gyula ur! 

Mentsen meg, az Isten szerelmére ké-
rem! Megőrülök, nem birom tovább. 
Minden bizodalmam Önben van, Önben, 
akinek nagy tudománya a legtitokzato-
sabb álmokat is megfejti és eltávolítja a 
hályogot, a kételkedés fátyolát a borzal-
mak eme misztikus világáról. Már jó 
pár hónapja annak, hogy éjszakáim nyu-
galmát nem zavarták azok a csodálatos 
álomlátások, amelyeket eddig is bátor 
voltam elmesélni a „Színházi Élet"-nek. 
Nyugodtan aludtam, édes szendergé-
sem mi sem zavarta meg, már azt hit-
tem, hogy örökre kigyógyultam ebből a 
betegségből, amely annyi szenvedést 
okozott nékem és a „Színházi Élet" ol-
vasóinak. És íme az elmúlt éjszaka újra 

visszatért hozzám 
az álom kegyet-
len tündére és 
olyan álmot hin-
tett szempillámra, 
amelyet hosszú 
praxisomban még 
soha nem tapasz-
taltam.Elmondom 
a dolgot ugy, a-
hogyan történt, az 
előzményekkel 
egyetemben, mert 
bizonyosra ve-
szem, hogy ezekre 
Önnek az álom 
megfejtésénél 
nagy szüksége 
lesz. íme, kronolo-
gikus sorrendben: 

Tegnapelőtt dél-
után azon gondol-

Honthy Ferenc 

Scala Színház: 
„A tündérek cselédje" 

koztam, hol töltsem el 
nyári estémet, amikor 
eszembe jutott, hogy 
még nem láttam a Scala 
Színházban „A tündé-
rek cselédjé"-t, amely-
ről már olyan sok szépet 
hallottam. Elhatároz-
tam, hogy kimegyek és 
megnézem a darabot. 
Nagynehezen sikerült 
jegyet szereznem, mi-
után igénybe vettem az 
összes rendelkezésemre 
álló protekciókat. Mond-
hatom, kitűnően mulat-
tam. Rendkívül tetszett 
az előadás, a szereplők 
játéka és a dallamok 
egyszeriben a fülemben 
maradtak. 

Előadás után megvacsoráztam Gundel-
nélés fütyürészve indultam hazafelé. Lefe-
küdtem, de igen nehezen tudtam elaludni. 
Egyre szemem előtt vibráltak a darab alak-
jai, fülembe csengtek a szellemes tréfák. 
Végre nagynehezen mégis elaludtam. 
Álmomban ismét csodálatos fátyol bo-
rult agyvelőmre, amely teljesen meg-
zavarta máskor oly kitűnő elmeállapoto-
mat és furcsa képeket vetített szemem 
recehártyái elé. Szeretettel kérem nagyra-
becsült álomfejtő mesterem, figyelje meg 
jól álmomat és őszintén mondja el né-
kem annak jelentőségét, ne kíméljen, 
bármilyen rettenetes is legyen az. Tehát 
az álom: ugy láttam, hogy ismét ott 
ülök a Scala Színház nézőterén, „A tün-
dérek cselédje" előadásán. Kijön a szín-
padra Galetta Ferenc és csodálatosképpen 
gyönyörű feje kövér nyakban folytatódott, 
amely alatt széles női test pihent. Nem 
tudtam elképzelni, hogy történhetett a 
csoda, amikor megjelent az ajtóban 
Honthy Hanna feje, de hol volt a gyö-
nyörű, bájos termete? Galettának alakja 
viselte Honthy Hanna fejét. Térdnadrág 
volt rajta és barna selyemharisnya, di-

Kabos Hanna 
Scala Színház: „A tündérek 

cselédje" 
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vatosolaszsza-
básu kabátra 
hullottak szőke 
fürtjei. Kétség-
beestem. Még 
fel sem ocsúd-
tam ámulatom-
ból, amikor ki-
lebbent a szín-
padra Inke Re-
zső. Itt is az 
oly karakterisz-
tikus fej női 
testen pihent, 
még pedig Bé-
kási Jessy kar-

csú alakján. Nem tudtam, ébren vagyok-e 
vagy álmodom. A kissé molett Rozsnyai 
Ilonának olyan lenge volt az alakja, 
mint a János vitézben Iluskáé, nem csoda, 
hiszen FaZus Imre testéhez 
ragasztották oda jól megter-
mett fejét. Falus viszont 
Nyárainé alakjával libegett 
be a színpadra. így kóvá-
lyogtak és keringtek előttem 
az alakok. Még a kóristanők 
is férfitesten hordták bájos, 
csábító fejecskéiket, a kar-
dalosok pedig térdig érő 
szoknyában mutogatták iz-
mos és kevésbé izmos lá-
baikat. A pulpituson Nádor 
Mihály pongyolában dirigált, 
Tihanyi Vilmos pedig csecse' 
mőruhában, szájéban cucli-
val figyelte az előadást a 
kulisszák mögül. 

A nézőtérről éppen fel akartam ro-
hanni a színpadra, hogy megfejtsem a 
csodálatos rejtvényt, nem üznek-e bo-
londot belőlem, nem rendeznek-e far-
sangi előadást juliusban, amikor hirtelen 
felébredtem. Mindig igy szokott az lenni 
az ilyenfajta álmok után. Leugrottam az 
ágyról, felgyújtottam a villanyt, ijedten 
néztem széjjel, egyedül voltam szobám-
ban, csak egy macska nyávogott a ház-

tetőn. Össze-
borzadtam, hát 
már ismét visz-
szatért leküzd-
hetetlen álom-
betegségem ? 
Mit tegyek, mit 
tegyek ? Nem 
tudtam elalud-
ni, olvasgatni 
kezdtem a 
Színházi Élet 
legutolsó szá-
mát, abban lát-
tam, hogy Ön, mesterem, megfejti az álmo-
kat. Leültem és megírtam Önnek ezt a leve-
let. Kérem, könyörgöm, fejtse meg, lehe-
tőleg postafordultával, ' hogy ne éljek 
ebben a bizonytalanságban. 

Addig is maradtam szerető és szen-
vedő embertársa 

dr. Bróm 

HÁROM KÁVÉ. 
Most jött meg 
sokesztendős 
orosz fogságból 
Sárossy Andor, 

a Király Szinház volt tagja, 
aki most a Scalában lép fel. 
Utja a vonattól egyenesen 
a régi törzsasztalhoz, a New-
Yorkba vezetett. Mintha mi 
sem történt volna vele, leült 
a régi helyére és rendelt egy 
kávét. Megitta, aztán hivta a 
fizetőt. 

— Volt három kávém, minden nélkül. 
— De kedves Sárossy ur, — mondta 

a főpincér — csak egy kávé volt. 
— Igen, egy most e's keltő még békében. 

Egy szerző feljegyzéseiből 
S z e r e n c s é s az az ember , 
ak inek irigyei v a n n a k , 
Mert ak inek i r igyei s i n c s e n e k 
mi ö r ö m e lebet a n n a k ? 

(SZENES EMBER) 

Kabos Sári és Inke [essy 
Scala Szinház: 

„A tündérek cselédje" 

Galetta Jessy 
Scala Szinház: 

„A tündérek cselédje" 

Honthy Ferenc és Inke Hanna 
Scala Szinház: 

„A tündérek cselédje" 
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LENKEFFY ICA BERLINBEN 
A Korona-filmgyér kiadásában egész sor uj Lenkeffy-film jelenik meg a szezonban. 
A felvételek egy része Berlinben készült. Gunnar Tolnaes lesz Lenkeffy partnere s 
rendezője Robert Dinesen, a leghíresebb dán rendező. Képünkön Lenkeffy mellett 

Dinesen rendező ül, hátul Szirontai Lothka és Neuhausen igazgató áll. 
(Berlini felvétel) 

A m e r i k a - B u d a p e s t e n 
Két nagy íilmirösjt sjoros ösajehölie-

tésbe lép egy magyar filmgyárral 

Ha váratlan események meg nem akaszt-
ják az érdekes tervet, Amerika után Ma-
gyarországnak jutott volna a legfontosabb 
szerep a világ filmtermelésében. Két ame-
rikai filmtröszt is tervbe vette, hogy Buda-
pesten felépiti a modern amerikai film-
várost, idehozzák az amerikai színészeket 
és amerikai rendezők vezetésével amerikai 
irányú filmeket készítenek a Hűvösvölgy-
ben és a Rákoson épített óriási stúdiók-
ban Ämerika filmkirályai rájöttek arra, 
hogy közönségük nagyon rokonszenvezett 
az európai filmekkel. Néhány Lenkeffy Ica-
film, amit odakin lejátszottak, arról győz-
te meg őket, hogy Magyarország a leg-
ideálisabb talaj a íílmkészítéshez, mert ki-
tűnő színészek, ötletes rendezők és min-
denekfelett csodálatos természeti miliők áll-
nak itt rendelkezésre. De különféle okok 
megakadályozták, hogy Amerika máris meg-
valósítsa érdekes szándékát. Jövendő szo-
rosabb összeköttetésünknek azonban feltűnő 
jele, hogy a (magyar mozikban ősztől kezdve 
a két legnagyobb filmtrösztnek, a Selznick-
inek és a Goldwyn-nek legfrissebb filmjeit 
megjelenésük után néhány héten belül látni 
fogjuk Budapesten. 

Äzok az amerikai filmek, amelyek ed-
dig hozzánk kerültek, bármilyen csodálato-
sak voltak is, amerikai szempontból túl-
haladott látványt nyújtottak, mert talán ki-
vétel nélkül a háború alatt, vagy a háború 
előtt készítették azokat. Á Selznick-film-
liöszt, amely a világhírű World filmgyár-
ból alakult ki, s amelynek Szibéria, Trilby, 
Kaméüás hölgy és egyéb nagyszerű film-
jei, azonkívül női startja, Clara Kimbalt 
Young, gyorsan meghódították a magyar 
közönséget, a jövő szezontól kezdve nyom-
ban amerikai megjelenésük után ide küldi 
huialmas filmattrakcióit. A mi közönségünk-
nek olyan pazar szórakozásban lesz részük, 
aminőt el sem Képzelhettek. 

Bámulatraméltóan, szédületes arányokban 
fejlődött az utóbbi két évben az amerikai 
kinematográfia. A filmek témái, a sziné-
i.iészek s rendezők valami egészen hihetet-
len tökéletességet reprezentálnak. A Gold-
wyn-filmgyár, amelynek rendezőjét, J. H. 
Incét az egész földkerekségén ismerik, — 
Magyarország kivételével — legújabb ter-
mékeinek szintén egész sorát fogja bemu-
tatni Budapesten. A Goldwyn-trösztnek vagy 
kétezer mozija van Amerikában. Ha ezt 
tudjuk, megértjük azt is, hogy egy kolosz-
száíis vállalat, amely ennyi színházzal ren-
delkezik, hogyan tud egy-egy filmjébe sok 
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Németh Hanzi, Móricz Lilike, Csortos Mariska, Rózsahegyi Puttyi (Lázár Oszkár rajzai) 

százezer dollárt fektetni. Goldwyn az utol-
só hónapokban magához szerződtette Ame-
rika legnépszerűbb filmstarjait. Ma talán 
művészi szempontból egyedül övé a pálma 
a számos rivális íilmtrö zt között. 

Mind e sok amerikai szenzáció buda-
pesti letéteményese a Korona-filmgyár lesz, 
az a finom és komoly anyagi eszközökkel 
munkálkodó ambiciózus magyar gyár, amely 
a Lenkeffy Ida-fiilmeket is forgalomba 
hozta. Egész sor uj Lenkeffy-film is megje-
lenik a Korona kiadásában. Egy részük 
ßerLinben MészÜil s a Htünő primadonnának 
németországi vendégszereplése alkalmával 
Gunar Tolnaes lesz a partnere. Filmjeit 
Robert Dinesen, a leghíresebb dán rendező 
jállitja be. Több Lenkeffy-film készül azon-
kívül Budapesten is, megannyi szenzá-
ció, témában és kivitelben. 

Az amerikai filmesemények sokaságához, 
(amellyel a Korona a jövő szezonban a ma-
gyar közönségnek szolgál, tartozik az is, 
hogy hat hatalmas Ben Blumenthal-film 
is megjelenik a vállalatnál. Ez a hat óriás-
film egyenként harmincegy felvonásos, ideg-
feszitően érdekes és vonzp kalandordráma, 
amely dominálni fog j a a magyar közön-
ségnek érdeklődését. A Cinabar les a többi 
(grandiózus filmattrakció, amely ' szintén a 
Korona réVén tett szert óriási népszerűségre, 
szinte kezdetleges mutatványok azokhoz a 
hajmeresztő artistatrükkökből és lovasbra-
Vurokból összetett filmekhez képest, amelyek 

a Koronánál ősztől kezdve megjelennek. 
Ezek szerint Amerika térhódítása a leg-

komolyabb arányokban kezdődik meg ná-
lunk is. Most már csak az volna hátra, 
hogy a budapesti amerikai filmváros terve 
ne késlekedjen sokáig. Hz a nagy rokon-
szenv -, amelynek Magyarország Amerikában 
örvend, varázsütésre be fogja hozni a mu-
lasztást, hogy lemaradtunk a filmkészítés 
világversenyéről. 

Egy csomó 
sziliész-gyerek: 

Érdekes művészi esemény színhelye lesz 
julius 16. és 17-én Sióifok. Lázár Oszkár, 
az ismert rajzmüvész rendezi ott kollek-
tív kiállítását. Lázár Oszkár ma egyike a 
legnépszerűbb . és legjobb portraitistáknak, 
akii nemcsak itthon, hanem már a külföldön 
lis értékelnek. Nagyon sok rajza jelent már 
meg amerikai, angol és francia lapokban. 
Lázár augusztusban, több amerikai válla-
lat meghívására kiutazik New-Yorkba. Mos-
tani kiállításán főleg portraitokkal szere-
pei. íróink, művészeink és művésznőink 
gyermekeinek portraitjával. Ez maga is ér-
dekessé teszi a kiállítást. De nemcsak port-
raitokkal áll a közönség elé, hanem kü-
lönböző zsáner-képeket is kiállít. Általá-
ban a figurális rajz minden változata he-
lyet kap a kiállításon. 

Székelyhidy Dénes és Rózsika, Beregi Oszkár, Gábor Zsuzsi (Lízár Oszkár rajzai) 
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* Cophyrigt MCMXXI. by Leo Feist, Inh Feist Building, New-York, International Cophyrigt Sekured and Reserved 
London — Hermann Darevski, Music Pub. Co. 

F É R F Í L É G Y C S A K U R F Í C S K A W 
„Mtündérek cselédjéében énekli Hontyy Haima 

ji verset irta: Kulinyi érilö. 
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magyar kávéház és vendéglő Amerika Cleveland 0. 
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Beugrás 
a Vigszinházban 
Hajdú Eía 

Nagy igazságtalanság volna Hajdú Eta 
első felléptét a Vígszínházban, a rendkívüli 
Kosáry Émminek A kis grizett szerepé-
ben, mint egy fiatal és tehetséges szí-
nésznőnek, amint mondani szokás: vakmerő 
vállalkozásnak tekinteni. Nem, Hajdú Eta, 
családi néven Hrómadnik Etus, he'.eken át 
készült erre a szerepre, amelyre a Vígszín-
ház igazgatósága szerződtette, bölcs előre-
látással, gondolva arra, hogy «történhet va-
lami». Á Vígszínház próbatermében ott volt 
naponta ez a H}s szőke lány, akit a szinház 
egész müvészszemélyzete kivételes szeretet-
tel fogadott. Mert rég ismerték, még ab-
ból az időből, amikor a Vígszínház szinész-
iskolájában volt növendék. Äz iskolából Fa-

ri. RADÖ JOLÁN 
Pénteken este a Carmen címszerepét ének-

li Budán. R. Radó Jolán neve már jól-
'csengés zenei körökben, a hangverseny 
pódiumokon jelentős sikerei voltak. Kü-
lönben huga Radó Aladárnak, a hősi ha-
lált halt nagytehetségű komponistának, ki-
nek operáját most fogja bemutatni az Ope-
raház. 

ragó Ödön, pozsonyi társulatához szerző-
dött, ahol mindjárt az első évben nem 'keve-
sebb, mint hatvan Operette- és opera-szere-
pet kellett megtanulnia. És megtanulta, ugy, 
Jiogy mindegyikkel sikere volt, nagy és 
jelentős sikere, mert Hajdú Etának olyan 
tisztán csengő hangja van, mint a legna-
gyobbaknak az operette-szinpadon: Petráss 
Sárinak, Péchy Erzsinek, Kosáry Emminek. 

Két évig játszott Hajdú Eta Pozsonyban 
és Kassán és akkor elég volt nekf a vidék-
ből és elviselhetetlen az, hogy megszállt 
területen működjön. Hazajött, de hát tud-
juk azt, hogy Budapesten milyen nehéz egy 
ismeretlen nevű fiatal színésznőnek szive 
Gzerint «kijönnie». Hát inkább várt hónapo-
kig, amíg a Vígszínház keresett olyasvala-
kit, aki Kosáry Emmi helyett énekelhetne. 
A választás Hajdú Etára esett, aki éppen 
ia legutóbbi szombaton lett 'kész a szereppel. 
Mosi aztán mértéket vettek neki a kosztü-
mökre és... és ugyanezen a szombaton bete-
gedett meg A kis grizett személyesitője. 
Alighogy Hajdú Eta hazament az utolsó 
próbájáról, már küldtek is érte, hogy jöjjön, 
mert estiére játszani fog. Ugy kellett össze-
keresgélni vidéken használt garderobjából 
alkalmas rujiákat e szerepre, amelyet pedig 
a kosztümök, tudjuk mennyire segítenek. Ö. 
(valóban a kjs grizett volt a maga szerény 
loilettjeiben. Egy lélek nem volt a néző-
ttéren, aki a nevét valaha itt Pesten halotta 
Volna és amikor Bárdi Ödön a függöny elé 
(jött és bejelentette, hogy Hajdú Etá fog 
ina este játszani, a közönség önkéntelenül 
elmosolyodott és elnézőleg mondogatta: 

— Beugrás... de kicsoda Hajdú ez a 
Eta? sohase hallottuk... 

De mindjárt az első d'ála után érezte 
mindenki, hogy ez az egészen fiatal és 
pgészen szőke kislány valaki. És az egész 
est folyamán szeretettel hallgatták és már 
olyan igényekkel, amely csak a nagyokkal 
szemben jogosult. Hajdú Eta pedig az 
összes igényeket kielégítette. A második fel-
vonás után felment az öltözőjébe Jób Dá-
niel és így szólt: 

— No látja Etus, hát igyi van ez! Tegnap 
még mi is csak hittük magáról, hogy1 majd 
egyszer operette-píimadonna "lesz, holnap 
(mindenki tudni fogja, hogy már azzá is 
lett. 

És még egyszer, a színigazgató minden 
lelkesedésével és megértésével ölelte ma-
gához. 

IV. 

Premier, I. felvonás 5-ik perc 
Valami m o z g á s a néző té ren , 
melyhez diszkré t neve tés j á tu l , 
fl s ze rző ugy érzi, bogy előtte 
a Mennyek k a p u j a k i tá ru l . 

SZENES EMBRE 
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-23. 
Ki sejthette akkor ? — Rudolf és Frida — 
Fiatal és hölgy fodrász — A gyermek leány 
volt és gyönyörű — Klárika kivételes hely-
zete a hernád utcai házban — Vasárnap 
délelőtt — Vágyak és sóhajok — „A szere-

tőm egy szerecsen" — Fordulópont 

Akkor még nem irtak róla hasábos cikke-
ket a napilapok és a képes színházi újsá-
gok sem közölték hétről-hétre ujabb jól sike-
rült fényképeit. 

Nevét nem ordították hatalmas plakátok, 
hangját nem örökítették meg grammofon-
lemezek, nem tapsolták és nem ünnepelték, 
nem támadták és nem védték, nem voltak 
lelkes hivei és irigy ellenségei, egy hernád-
utcai piszkos ház szük udvarán főzőcskét 
játszott a házmesterék Jucijával, ki szintén 
ötéves volt, de legalább két fejjel maga-
sabb, mint ő. 

Ki sejthette akkor, hogy Nyári Klári neve 
valamikor fogalom lesz Pesten ? 

Erre még szülei sem gondoltak, bár az ő 
agyukon néha átvillant a titkos gondolat, 
hogy ilyen szülők gyermeke kiemelkedik 
majd a szürke átlag-emberek sorából, ha 
nem is hamarosan, de évek multán min-
denesetre. 

Klárika édesapja Nyári Rudolf, hölgyfod-
rász volt és egy terézvárosi, de elegáns te-
remben működött. Itt ismerkedett meg a 
későbbi Nyári Rudolfnéval, akit akkor Frida 
kisasszonynak hivtak a vendégek, kiknek 
körmeit csinosította, általánosan elismert 
szakértelemmel, ami nagy szó, mert sajnos, 
a mai manikürkisasszonyok kilencvenöt szá-
zaléka nem a kellő felkészültséggel indul 
erre a pályára. 

Nyári Rudolf legénykorában népszerű em-
ber volt a hölgyközönség körében. Istenem, 
fiatal volt és hölgy fodrász volt,— hol az az 
ember, ki az ilyesmit ne tudná megérteni ? 

Nyári Rudolfné, született Frida kisasszony 

múltját e regény keretein belül nem firta-
tom, követem Rudolf példáját és a multat 
minden megjegyzés nélkül tudomásul ve-
szem, annál is inkább, mert Fridából, bár-
mit is beszélnek ellenségei, példás feleség 
és gondos, jó anya lett. Ezzel egyidejűleg 
gyors hízásnak indult és kissé meg is csu-
nyult, de férje szemében — ezt Rudolf dicsé-
retére jegyzem meg — még mindig a régi 
karcsú és szép Frida maradt. 

Rudolf nagyon vágyódott egy gyermek 
után. Vágya teljesült is, még pedig házas-
ságának negyedik hónapjában. A gyermek 
leány volt és gyönyörű. A házmesterné sze-
rint Rudolfhoz hasonlított, a szomszéd gyü-
mölcskereskedő felesége viszont ugy találja, 
hogy pont az anyja. A hernád-utcai ház 
földszintjén csak ők hárman laktak: Nyá-
riék, a házmester-család és a gyümölcs-
kereskedő, kit Bergernek hivtak és ennél-
fogva zsidó volt, de igen rendes, jóravaló 
ember. Éppen azért e regény keretein belül 
nem is fog többet szerepelni. 

A házmesterék és Nyáriék között tartós 
jó viszony volt. Ennek okét messze kell ke-
resnünk, a Mester-utca egyik házában. 
A házmesterné, ki csak ugy, mint Nyáriné, 
alacsonyabb sorsból küzdötte föl magát, 
egykor ugyan egy emeleten szolgált Fridá-
val. Frida szobaleány volt, a házmesterné 
mindössze mindenes, de e társadalmi kü-
lönbséget Frida később sohasem éreztette 
vele. A multak szép emlékei összefűzték a 
két asszonyt, ezenkívül szomszédok is vol-
tak és napközben, mig Nyáriék a fodrász-
teremben dolgoztak, a házmesterék vigyáz-
tak Klárikára, Igaz, hogy ezt a nagy szolgá-
latot Nyáriék ezerféle dologgal viszonozták, 
mégis szép dolog volt a házmesteréktől, 
száz közül egy tesz ilyet, de még az az' 
egy is nagyon meggondolja. 

Klári tehát a házmesterék Juliskájával 
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együtt nevelődött és éppen ezért kivételes 
és irigyelt helyzete volt a hernád-utcai ház 
ban. Bár hangosabb, piszkosabb és szem 
telenebb volt, mint a ház többi gyermekei 
együttvéve, lényegesen kevesebb pofont ka 
pott a házmester nénitől, mint azok, ami 
nemcsak az emberek igazságérzetébe üt 
kőző eljárás volt a házmester néni részéről 
hanem helyes nevelési elvnek sem mond' 
ható. 

Négyéves korában Klári már réme volt az 
egész Hernád-utcának, tört, zúzott, rombolt, 
amerre járt, szerencsére olyan csenevész és 
vézna volt, hogy alig látszott két és féléves-
nek és igy nem rendelkezett a nagyobb-
arányu rombolásokhoz szükséges fizikai 
erővel. 

Hétköznaponként, főleg már ugy délután-
tájban olyan kócos, rongyos és mosdatlan 
volt, hogy ez még a Hernád-utcában is fel-
tűnést keltett. 
9 tDe vasárnap megmosdatták, kiöltöztették, 
aki ilyenkor látta, nem ismert volna a hét-
köznapi Klárira. 

Minden vasárnap délelőtt kivonult a Nyári-
család az Andrássy-utra. Olyan elegánsak 
voltak, hogy az emberek azt hihették, va-
lami gróf sétál nejével és gyermekével, fején 

. . vasárnap délelőtt kivonult a Nyári-család . 
CGedő rajza) 

cilinderrel, szájában vastag szivarral az 
Andrássy-ut napos oldalán. 

Box, a házmesterék kis kutyája is elkí-
sérte őket, Box anyja egy ügyvéd özvegyé-
nél volt eb és Box, bár rossz anyagi viszo-
nyok között élt a házmestercsaládnál, na-
gyon rokonszenvezett az úrias külsejű em-
berekkel és Nyáriék vasárnaponként határo-
zottan azok voltak. 

— Ha mindennap vasárnap volna, — 
hányszor sóhajtott igy Rudolf, fcleg hétfő 
reggelenként, mikor kopottan, álmosan, a 
boltba sietett. 

E sóhajra hasonló szövegű sóhajjal felelt 
felesége is, ők mind a ketten nagyon szeret-
tek volna olyan urak lenni, akik nemcsak 
vasárnap urak, hanem hétköznap is. 

— Ha sok pénzünk volna, — szólt Nyári. 
— Egy millió, — sóhajtotta az asszony. 
— Elég volna egy fél is. 
— Húszezer koronával is megelégednék. 
— Kevés. Ötven legalább kellene ahhoz, 

hogy belekezdjünk. 
— Húszezerrel is lehetne. Legfeljebb egy-

szerűbben kezdenénk el. 
— Annak nincs értelme. Ha már önálló-

sítjuk magunkat, akkor egy elegáns fodrász-
termet akarok, csakis a Belvárosban, a leg-
jobb közönség számára. 

— Ez igaz, — hagyta rá az asszony. 
Vasárnap délutánonként beszélgettek, ter-

vezgettek igy. És a beszélgetésnek mindun-
talan visszatérő refrénje ez volt: 

— De honnan vegyük a pénzt ? 
Mér pontosan kitervelték, hol rendezik b e 

előkelő hölgyfodrász- és manikürtermüket, 
lelki szemeik előtt már látták a kedves, 
hangulatos kis fülkéket, selyemernyőket, 
kis márványasztalokat, nagy csiszolt tükrö-
ket, a pompás helyiséget, mely néhány rövid 
év alatt annyi pénzt fog jövedelmezni, hogy 
aztán gondtalanul élhetnek, csak dzt nem 
sejtették még, hogy honnan szerezhetnék 
meg ezt a pénzt, mely — sajnos — nemcsak'a 
hadviselésnek szükséges kelléke, hanem egy 
hölgyfodrászterem berendezésének is. 

— Mama, — nyafogta ilyenkor Klári nem 
egyszer — mama, Klájitának szok pénze 
lesz, Klájitának szok pénze lesz-

Ki hitte volna akkor, hogy e gyermek iga-
zat beszél. 

Multak a hónapok, Klárika már ötéves 
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volt és még semmi olyan nem történt, ami-
ből Klári dicsőséges jövőjére következtetni 
lehetett volna. 

így utólag persze, ha az ember már ismeri 
Nyári Klári pályafutását és múltjában keresi 
a leendő művészpálya első nyomait, könnyű 
megállapítani, hogy ez vagy az már előre 
jelezte, hogy ez a kislány valamikor orszá-
gos érdeklődés középpontjába kerül. 

Mikor Nyári Klári nevét felkapta már a 
népszerűség, és sokan dicsekedtek azzal, 
hogy őt régen ismerik, olyanok is, akik még 
sohasem látták közelről, ez időben a her-
nád-utcai ház lakói csaknem kivétel nélkül 
emlékeztek olyan jelenségekre, melyekből ők 
előre megjósolták Nyáriék Klárijának jövőjét. 

— Én mindig mondtam az uramnak : ez 
a kisleány nem közönséges tehetség, 

— Emlékszik, ha jött a verkli, mindig 
odaállt. El nem mozdult mellőle. 

— Igen, a zenét nagyon szerette, 
— És hogy táncolt I Aki csak egyszer 

látta táncolni . . . 
— És aki énekelni hallotta / Minden uj dalt 

egyszeri hallásra megtanult, már akkor is..N. 
— Én mindig mondtam az uramnak . . . 
így beszéltek később a hernád-utcai ház 

lakói, pedig az igazság az, hogy senki semmi 
különöset nem vett észre Klárikán, ki ez-
időtájt mindössze egy nótát tudott énekelni, 
azt, amelyik ugy kezdődött: „A szeretőm egy 

szerecsen, egy szerecsen törzsfő . . ." Ezt a 
nótát a házmesterék Julisától tanulta, aki 
viszont egy nagyobb leánytól hallotta. 

Nyáriéknak mindenesetre nagyon tetszett, 
hogy Klárikájuk hiba nélkül tudta „A sze-
retőm egy szerecsen"-t és vasárnap délutá-
nonként nem egyszer mondták neki : 

— Klárikám, énekelj. 
— A szejecent énekeljem ? — kérdezte 

ilyenkor Klári. 
— A szerecsent, azt. 
Klárika erre szépen elénekelte a szere-

csent, a szülők nagyon örvendtek a gyermek 
fejlődésének, de valami különös következ-
tetéseket még ebből sem vontak le. 

Egy téli napon azonban elhatározzta a 
„Hölgyfodrászok, fodrászok, maniküröskis-
asszonyok és egyéb rokonszakmákhoz tar-
tozók egyesülete", hogy a megrokkant fod-
rászok és maniküröskisasszonyok javára 
jótékonycélu mulatsággal egybekötött hang-
versenyt rendez. 

Es ezzel végre elérkeztünk Nyári Klári 
életének fordulópo ntjához. 

(Folytatom.) 

TAVI RAT 

s z í n h á z i e l e t 
b u d a p e s l -

e r z s e b e t k o e r u l 2 4 

— Klárikára énekelj. 
(Gedő rajza) 

Schneider Hortense, Offenbach primadon-
n á j a ékszereit a minap elárverezték; a mű-
vésznő végrendelete értelmében a színészek 
lárvái javára. 

Ä svéd ballet legfrisebb párisi bemu-
tatója az «Eiffel-torony házaspárja» cimü 
táncjáték. Nagy sikere volt a «.szikratári-

'ratok táncának». Ä muzsikát hat kompo-
rr sta szerezte. 

Ä varsói Teatr Polskyban eredeti, pomr 
pás «Velencei kalmár» előadás volt. Különö-
sen az alacsony termetű Bogusinszki törpe 
Shylockja tetszett. 

A Dempsey-Carpentier boxverseny el-
dőltérek napján a párisi színházak kommü-
nikéi azzal csalogatták a közönséget, hogy 
0 mérkőzés eredményét a vetített újság 
segítségével haladéktalanul közlik vele... 
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INTIM PISTA, elkészültt-e már He-
vesi Sándor az uj darabjával ? 

— Annyira elkészült, hogy az el-
múlt hét egyik délutánján lakására 
meghívta a darab főszereplőit és 
felolvasta nekik az 1514 cimü törté-
nelmi drámát. 

— Kik voltak ott a felolvasásnál? 
— Cs. Aczél Ilona és férje, Csathó 

főrendező, Bayor Gizi, Pethes és 
Horváth Jenő. A darab főszereplője, 
Odry, nem lehetett jelen, mert nincs 
Pesten. 

— Hol van? 
— Már nyaral Balatonföldváron. 

BETELJESÜLT ÁLOM. 
A mult héten Honthy Hanna beküldte az álmát Krúdy 

Gyulának, hogy fejtse meg. Az álom szerint Beöthy 
László leült kártyázni üonthy férjével s a tét: gázsieme-
lés volt. A napokban beállított Honthyhoz Szirmai Imre, 
a Scála Színház direktora és Tihanyi Vilmos főrendező. 

— Beteljesült az álom I — mondta Szirmai és felol-
vasta a primadonnának az uj szerződést. 

— Mi hir a nyaralókról ? 
— Gombaszögi Ellától kaptam le-

velezőlapot a Lamansból. Azt irja, 
hogy egész nap tornázik s ma már 
olyan muszklija van, hogy boxmér-
kőzésre hivja ki Dempseyt, a világ-
bajnokot. Amint Somogyi Nusi meg-
tudta, milyen jól érzi magát a kis 
Gomba Lamansnál, azonnal hozzá 
utazott. Tudják, hogy Gombaszögi 
Ella és Somogyi Nusi, a női Castor 
és Pollux, a legelválhatatlanabb ba-
rátnők, akik még nyaralni sem tud-
nak egymás nélkül. A Lamansból 
együtt is utaznak tovább. 

— Hová? 
— Egyelőre Nordenauba. 
— Valóságos rémhírek keringtek 

az elmúlt héten a kedves Újvári 
Lajosról, mi történt vele? 

— Semmi komolyabb. Tudják, 
milyenek a pestiek. Valaki az ujját 
mutatja nekik, rögtön az egész lá-

bát akarják. Hát Újvári-
nak nem vágták le a lá-
bát. Ha nem hiszik, néz-
zék meg A kis grizettben, 
hogy táncol. Levágott láb-
bal nehéz ugy táncolni. 

— Ki mondta az elmúlt 
héten a legjobbat, vagy a 
legrosszabbat ? 

— Hát ki más, mint a 
drága Kálmán Ubul. Sétált 
Pólya Tiborral az utcán, 
amikor szemben jön velük 
egy házaspár. A férfi is, 
a nő is művészek s már 
hosszú évek óta házasok. 
„Nézd, — mondja Pólya 
Kálmánnak—milyen rossz 
szinben van őnagysága". 
„Hogy nézne ki jól, — vá-
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— Ez az embar ugy látszik, festő. 
— Miből látszik ez? 
— flbból, hogy mindig bosszubaju 

férfiakkal és rövidbaju nőkkel látni. 
(SZENES EMBER) 

laszolt Kálmán — amikor a férj re-
ménytelenül szerelmes a feleségébe". 

— Mit csinál Karinthy ? 
— Dühös. 
— Miért? 
— Tudják, hogy Karinthynak köz-

ismert szenvedélye, hogy szereti az 
egyszer már megjelent dolgait újra 
elhelyezgetni a lapokba. Ezt a szen-
vedélyét azonban csak a lehető leg-
ritkábban tudja kielégíteni, mert a 
pesti szerkesztők nagyon jól ismer-
nek minden megjelent Karinthy-
novellát, tárcát, krokit. Érthető öröm-
mel üdvözölte Karinthy a minap 
Kende Gézát, az Amerikai Magyar 
Népszava szerkesztőjét, kivel az utcán 
találkozott. Azt gondolta, Kende csak 
nem ismeri az összes Karinthy-
novellát, el lehet majd párat sütni 
Amerika részére. Meg is kérdezte 
gyorsan Kendét: „Mondja, kedves 
szerkesztő ur, mit fizetnek Ameriká-
ban egy tárcáért?" „Az attól függ, 
— válaszolt Kende — arany-e a 
tárca vagy ezüst". Most pedig ... 

— Kezünket csókolja és szalad. 
Hová ? 

— Az Operába, ahol most van-
nak a próbaéneklések. Tegnap is 
ott voltam, amikor egy énekesnő 
próbaénekelt. Olyan izgatott, lámpa-

lázas volt szegényke, hogy amikor 
a bizottság elé lépett, kiejtette kezé-
ből a kottákat. Ábrányi odaszólt 
Mádernek: „Fel kell venni. A szö-
vegkiejtése nagyszerű!" 

v. 
Premier, i. felvonás vége 
«Én nem megyek kf, én nem megyek ki-
a ,szerző arcán öröm és kin dul. 
«En nem megyek ki» — szól még egyszer 
és a függöny elé i dul. 

VI. 
Premier, 2, felv. vége 
Ó, milyen csodálatos zene 
e taps, mely körülötte zajlik, 
fl frakkos bulla már nem oly sápadt, 
sőt mosolyog is, mikor meghajlik. 

SZENES EMBER 

A DETEKTIVNÄP ELŐJATÉKA. 

A julius 17-iki margitszigeti detektivnap 
olyan nagyszabásúnak Ígérkezik, mint ami-
lyen eddig még soha nem volt Budapesten. 
»Reggeltől reggelig«, ez a margitszigeti 
ünnepély jelszava, tekintettel arra, hogy a 
detektiv-bál meg a tánc-bar záróráját erre 
az alkalomra kivételesen felfüggesztették. A 
tánc kezdetéig pedig lesz rendőrkutya-ver-
seny, vurstli, a burlingtoni jaguár üldözése, 
nyolc ismert fővárosi színész és szinésznő 
körözése, futball-mérközés, délutáni és esti 
kabaré, mozi a strandfürdőben, lampionos 
tutaj-felvonulás, nagy tűzijáték és művészi 
hangverseny. Ez utóbbin, valamint a kabaré-
előadásokon a budapesti szinészvilág va-
lamennyi a fővárosban tartózkodó szá-
mottevő tagja résztvesz a derék detektiv-
íestület nyugdíj pótló és segélyző egyesületé-
nek javára. 
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Pest a legbetegebb város a világon. Sehol 
nincs annyi rosszmájú ember, mint itt. S 
akiknek nem rossz a májuk, azokat az iró-
és szinész-klubok veseasztalainéi vesézik 
ki. A májjal és a vesével a legnagyobb ba-
jok vannak itt. Istenkém, mi lenne, ha bete-
lehetne nézni az emberekbe ? Hát lehet I 
Van Pesten egy úriasszony, aki bele tud 
látni az emberekbe. Az összes pesti rossz-
májúak és hírhedt vesézők megbízásából 
felkerestem ezt az úriasszony}, akit mint 
„Röntgenszemü hölgyet" ismernek Pesten és 
megintervju voltam. 

A Röntgenszemü hölgy az Erkel-utca 20. 
alatt lakik, első emelet 5-ös számú lakásban. 
Igen kedves,'szimpatikus úrinő, egy előkelő hi-
vatalnok, Váry Rezsőnek a felesége. A fő-
város legdisztingváltabb köreiben szinte hi-
hetetlen dolgokat mesélnek róla. Azt mond-
ják, a „Röntgenszemü nő"-nek hatodik ér-
zéke van, mellyel az emberi szervezet tit-
kaiba behunyt szemmel tud betekinteni- Va-
lóban egy élő Röntgen-masina Váry Re-
zsőné; aki eléje kerül, annak belsejét az 
agyvelőtől a lábatalpéig látja a lezárt szem-
héja alól. Egész halom hálálkodó levelet 
kapott már, sok százan áldják, kiknek meg-
mondta mi a bajuk, s ezzel sok hiábavaló 
kísérletezés mellőzésével, elősegítette gyó-
gyulásukat. 

Fogadónapján kerestem fel Várynét. Na-
gyon szívesen nyilatkozik, s mosolyogva 
beszél azokról a gúnyolódásokról, vádas-
kodásokról, melyekkel valamikor még ku-
ruzslással is inzultálták. 

— Higyje el, — mondja — nem akarok 
egyebet, mint szenvedő embertársaimon se-
gíteni. Néhány év előtt Kiss József hetilapja: 
A Hét nagyon elismerőleg cikkezett rólam. 
Nem ismerem az írót, aki megemlékezett ró-
lam, oly hálás vagyok neki mindig, hogy 
megvédett a még becsületemben is gázo-
lókkal szemben. Hogy a jó Isten ilyen kü-
lönös adománnyal áldott meg : bűnöm ez ? 1 
Lássa, hat év előtt még magam sem tudtam, 
hogy milyen erö lakik bennem. Mátyásföldi 
villánkban hárman ültünk a verandán : fér-
jem, egy hirlapiróvendégünk és én, mikor 
egyszerre csak mindketten izgatottan reám 
néznek. 

„Mi lelt? — kérdi a férjem. —• Rosszul 
vagy?" 

— S én csak tovább nézek. . . nézek . . . 
egyre izgatotabban. S végül kifakadok, a 

hírlapíróra mutatva : Istenem I Nem tudom 
mi történt velem Látom az egész belsejét 

— A hirlapiró hitetlenül mosolygott: t 
„Nos, ha látja, mondja meg, mi a ba 

jom ?" — mondta. 
— Tovább nézem s mér most valami 

sajátságos rámszuggerálás folvtón egyre be 
hatóbban vizsgálom : Sziv- és tüdőbaja van 

„Ördöge van, nagyságos asszonyom! Ez> 
előtt két héttel e két bajjal kiszuperáltak a 
katonaságtól". 

A mult héten két igen előkelő helyre hív-
ták a Röntgenszemü hölgyet. Először gyö-
nyörű autó jött érte s vitte a Lipótvárosba 
egyik legnagyobb banktekintélyünkhöz. 

— Mondja meg, csodaasszony, mit lát a 
fejemben? — kérdezte a bankdirektor. 

Váryné behunyt szemmel hosszan nézi az 
előtte ülő férfiú érdekes koponyáját. 

— A homlokcsont alatt hosszú félkörű 
forradásszerü vonal. . . 

A báró ur felugrik s csakhamar előhoz a 
másik teremből egy fényképet; a néhány 
nap előtt készült Röntgen-felvételt, mely 
ugyanazt a vonalat mutatja. 

Elámulva hallgattam Várynét, aztán meg-
kérdeztem, nem jönne-e el velem egyszer a 
Fészekbe és az Ötthon-klubba, hogy bele-
nézzen egy kicsit a hires vesézők belsejébe. 

Mosolyogva fenyegetett meg s csak ennyit 
mondott: 

— Maga rosszmájú 1 
Már későn szaladtam el. Beléirlátott. 

Ponori Thewrewk István• 

VII. 

Premier, 3. felv. után 
Szerző egy délceg férfiú, 
egy ragyogó arcú ötletes dalja. 
«Na ugy-e, megmondtam előre?» 
ezt már századszor hallja. 

VIII. 

5-ik táblás ház után 
Szerző dicsőség borát 
i s sza 
És elhatározza, hogy a szigorú 

[kritikusnak 
nem köszön majd vissza. 

SZENES EMBER 
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Már az ókori bölcsek is megállapították, 
hogy munka után édes a pihenés. EzaHtöz-
mondás azóta is fenmaradt és igazságát 
mi sem döntötte meg egészen addig, amed-
dig a szinház, illetőleg a színészek rá nem 
cáfoltak a Plátók, Arisztoteleszek és Cice-
rók bölcseségére. Mielőtt ennek a tételnek a 
fejtegetésébe bocsájtkoznánk, el kell dönte-
nünk azt a kérdést, hogy vájjon munka-e 
a színész munkája, vagy pedig kizárólag az 
alkotás művészi élvezet ? Minden művészi 
cselekvés valójában inkább agymunka, de a 
színészé, különösképpen pedig az operettszi-
nészé nemcsak az agyat veszi igénybe, ha-
nem túlnyomó részben a fizikumot is. Nincs 
az az operettszinész, aki azt mondaná, 
hogy nyolc-tiz táncot egy este csupán az 
agyéval táncol, mert tánc közben esetleg a 
lábait is igénybe kell vennie, ami pedig leg-
alább is olyan nagy fizikai munka, mint 
amikor az asztalos gyalul, vagy a favágó 
fát vág. 

Táncos komikusok azt mondják, hogy 
még ennél is több. Viszont az is igaz, hogy 
bármilyen nagy munkát is végez egy operett-
szinész egy estén keresztül, a munka után 
legkevésbé sem szokott a pihenés édes 
karjaiba dőlni. A színész tulajdonképpen csak 
előadás után kezdi meg azt az életét, amit 
más nappal él le. Vannak azonban olyan 
kivételes életű színészek is, akik, ha a harma-
dik felvonás után legördül a függöny, le-
maszkirozzák magukat és egyenesen haza-
mennek. Igaz, hogy nagyon kevés ilyen 

akad, de azért még-
is előfordul, mintáz 
örök bohémség el-
lenlábasa : a puri-
tán polgári életmó-
dot élő színész. 

Előadás után, ha 
az ember megáll egy 
színház kapuja előtt 
és megfigyeli a tá-
vozókat. megállapít-

hatja, hogy ki tartozik az előbbi, ki az utóbbi 
csoportba. A kérdés az : ki hogy megy'haza ? 
Fáradtan, vagy ruganyosan, jókedvűen, vagy 
unottan, sietve, vagy lassan, csomaggal, vagy 
csomag nélkül, gyalog vagy kocsin, esetleg 
autón, egyedül, vagy többesben, esetleg ket-
tesben . . . 
"» Mindezeknek a kérdéseknek eldöntése vé-

gett lesbe állottam a Vígszínház szinészbe-
jérója előtt, a diadalmas sikerű A kis grizett 

jönnek a zenészek 
(Szigethy rajza) 

előadása után Budapesten 1921 julius 11-én 
este. Tiz óra elmúlt, amikor megfigyelései-
met megkezdettem. Hogy észrevételeim hi-
telessége annál kétségtelenebb legyen, mel-
lettem állt a rajzoló Szigethy István, ceru-
zával és papírral felfegyverkezve, aki a sö-
tétség dacára is halvány kontúrokban pa-

pírra vetette a színház-
ból a szinészbejárón 
át távozók sziluetjeit. 
Kezdjük: 

Tiz óra nyolc perc. 
A szinészbejáró egy» 
szerre megélénkül. 
Négy-öt színpadi mun-
kás rohan ki a kapun, 
egyik jobban siet, mint 
a másik. Ezek végez-
tek leghamarabb, már 
az előadás után semmi 
dolguk nincsen, mert a 
bontásban sem vesz-

. . . jobbról is, balról i s . . . nek részt.!! R o h a n n a k 
(Szigethy ra jza) egyenesen a Lipót-körut 

felé, s a sarkon kettő 
felugrik a tizenötös számú villamosra, a többi 
megy tovább a Szabadság-tér irányában. 
Egyszerre, mint az iskolából óra után, ugy 
ömlik ki a kiskapun a sok ember. Vége az 
előadásnak, jönnek a zenészek. Két perc 
alatt valamennyien eltávoztak a színházból. 
Ők leghamarabb jöhetnek ki, mert nem 
kell lemaszkirozniok magukat. Nem nagyon 
sietnek, a kapu előtt még megállanak, dis-
kurálnak, jobbra-balra mennek, egyesek 
kottacsomókat visznek. Fischer, az elsőhe-
gedüs magával hozza a féltve őrzött drága 
hegedűjét is. A többiek a zene-
karban hagyják hangszereiket. 

A színészek közül legelső-
nek Dénes György jön ki, ő 
mór régen végzett, de azért 
benn volt a színházban, a 
nézőtér egyik sarkából nézte 
az előadást. Megáll a kapu-
ban, pár percig vár, széjjel-
néz, zsebében keresgél, vissza-
megy a szinészbejárón, az 
ablakon keresztül látom, hogy 
Józsi bácsi szobájában a tele-
fonhoz megy, leveszi a kagy-
lót, telefonéi, Közben egyre 
jönnek ki az emberek, mun-
kások, jegyszedők, díszítők, Tanay Frigyes... 
világosítók s egyéb8zinhézi al- (Szigethy rajza) 



34 SZÍNHÁZI ÉLET 

kalmazottak- Mint egy nagy gyárból délben, 
munka után. Az ember el se hinné, hány 
embernek ad kenyeret egy ilyen nagy szín-
ház. Kalap nélkül szalad ki a kapun Sza-
bolcs Einő. a szinház agilis titkára, aki a 
színpadi sikereket egyelőre felcserélte az 

adminisztráció gyönyö-
rűségével. Ugylátszik 
keres valakit, széjjel-
néz, megint visszaro-
han. A növendék-fiuk 
hamar kint vannak, 
egyik-másik még a 
kapuban is törüli az 
arcát a zsebkendőjé-
vel. Nagyon siettek az 
öltözködéssel, mind-
egyik várja valamelyik 
kis növendék-kollégá-

ját. Nem valami türelmesek. Leülnek a padra, 
amikor egy-egy leány kijön a kapun, szépen 
utána sietnek és együtt mennek tovább. Egy 
szürkeruhás növendékleányt jobbról is, balról 
is karonfog egy fiu. vele mennek a sarok-
ig, ott a leány megáll, visszajön, egyedül, 
egy darabig vár, azután egy hosszú, sovány 
fiúval karonfogva megy el a szinház háta 
mögött. Látom, hogy a diszletkapu előtt 
megállnak, hevesen gesztikulálnak mind a 
ketten, veszekednek. Ugy látszik, féltékeny-
ségi jelenet. 

A kapu előtt kocsi áll meg, kiszáll belőle 
Buttykay Ákos, jön a feleségéért. Bemegy a 
kapun, ott találkozik Berend doktorral, a 
fogorvossal, aki viszont Király Ernőt várja 
a színháznál minden este, mert együtt men-
nek vacsorázni. Buttykay bemegy, Berend 
kijön. Tanay Frigyes feltűrt gallérral jön ki 
a kapun, megnézi az óráját, közvetlen utána 
Vigh Manci jön két hölggyel, akik közül az 
egyik valószínűleg a nővére lehet, mert na-
gyon hasonlít hozzá. Virágcsokrot hoz a 
karján, az este kapta. Pár lépést mennek, 
azután kocsiba ülnek mind a hárman és 
elmennek a nyugati pályaudvar felé. Közben 
autó áll meg n szinház előtt, két ismeretlen 
ur száll ki belőle, bemennek a portásszo-
bába, valamit kérdeznek, visszajönnek, be-
szállnak az autóba, az autó ablakán keresz-

tül látom, hogy va-
lamin tanácskoznak 
intenek a soffőrnek, 
azután el. Hajdú 
József lassú, ké-
nyelmes lépésekkel 
jön, kezében kis 
csomag, a kabátját 
gombolja, cigarettá-
ra gyújt, azután ko-
mótosan, lassan el-
indul szintén a Li-
pót-körut felé. Szik-
lai Jenő jön ez-
után, meglátja, hogy 
előtte megy Hajdú, Karonfogva 

(Szigethy rajza) 

utánaszalad, karonfogja, széles gesztusokkal 
magyaráz neki valamit, minden tiz lépésnél 
megállanak, hevesen vitatkoznak, végül újból 
karonfogják egymást és egvütt mennek a 
szembín lévő vendéglőbe. 

Közben a kiskapu előtt husz-harminc em-
ber gyülekezett össze a színházi publikum 
közül, akik, ugylátszik, Kosáry Emmyre 
várnak. Természetesen nem hiányzanak kö-
zülök az autogrammgyüjtők sem. Ceruzát, 
papirt tartanak a kezükben, hogy kellő pil-
lanatban lecsaphassanak a szegény áldo-
zatra, Komor Gyula jön ki a színházból a 
fiával, három hatalmas, vastag könyvet visz 
a hóna alatt, kalap sincsen rajtaf a szem-
ben lévő házban lakik. Kosáry Emmy bájos 
alakja jelenik meg most az ajtóban, nála is 
virág van, az öltöztetőnője jön utána hatal-
mas virágcsokorral, amit szintén az este 
kapott. Kétfogatú gummirádli vár rájuk, a 
férjével együtt beszállanak és vágtatnak ki 
a Margitszigetre. Az autogrammra várakozók 
alaposan csalódnak, mert Kosáry Emmi siet 
és senkinek sem ad autogrammot. Azért 
hangosan megéljenezik, de vannak olyan 
elszánt fiatalemberek is, akik még a kocsi 
lépcsőjére is felszállnak, ezek közül egynek 
sikere van, megkapja a névaláírást. A szí-
nészek közül Király Ernő jön ki utolsónak, 
cigarettázva és vidáman. Pár pillanatig ta-
nácskoznak Berenddel az ajtóban, azután 
intenek Józsi bácsinak, aki odafi-ttyent egy 
konflist, abba beszállanak és elhajtatnak a 
nyugati pályaudvar irányában. Közben egyre 
jönnek a statiszták és növendékek, kettes, 
hármas csoportokban. A színháztól pár 
lépésnyire várakoznak a hozzátartozók és 
hozzá nem tartozók, azután karonfogva és 
nem karonfogva mennek el. Lassacskán 
kialusznak a fényessé-
gek a szinház ablakai-
ban, f. kapuba kijön 
a tűzoltó, széjjelnéz, 
visszamegy, nézi, hogy 
van-e valaki még a 
színházban. Józsi bácsi 
is kiáll a kapuba, 
becsukja az egyik 
szárnyát, egy darabig 
vár, azután a másikat 
is bezárja és ráfor-
dítja a kulcsot. A fél-
emeleti ablakban, a 
a tűzoltó szobájában, 
piros világosság gyulád 
ki, ezen kivül az egész 
szinház sötét, csak 

fönt, a harmadik emeleten van még fény 
egy ablakban, amelyben a vészlémpa ég. A 
színház, mintha lassacskán szétterpeszkedne, 
ásítana és lefeküdni aludni . . . Jó félóra telt 
már el az előadás vége után, a színészek, 
munkások, statiszták elszéledtek, ki vacso 
rázni, ki vacsorára gondolni . . . Vájjon a 
sok közül melyik most a legboldogabb? 

Király j5« ki utolsónak. . . 
(Szigethy rajza) 

Kosáry és az autogramm-
jgyüjtők 

(Szigethy rajza) 
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Amerikai kritika 
Rálkairól 

Most érkezett meg hozzánk az 
Amerikai Magyar Népszava legújabb 
száma, amely beszámol arról a nagy 
sikerről, melyet Rátkai Márton a 
„Pillangó főhadnagy" Csollán Manó-
jában aratott. A kritika egy részét 
itt közöljük: 
A Pillangó főhadnagy vasárnap esli elő-

adásáról nagyon sok a mondani valónk. A 
darab nem ma került először szinre Ameri-
kában, de a sok kedves ötlet, szellem és 
helyzetkomikum, amiben a darab bővelke-
dik, mind egy nagyszerű színészre vártak 
és ez a nagyszerű színész: Rátkai Márton, 
Csollán Manóból, a déligyümölcskereskedő 
önkéntesből Rátkai a legnagyszerűbb operett-
figurát csinálta s humorával, gesztusaival, 
hangjával és félszeg, komikus mozdulataival 
egyszerűen utólérhetetlen volt. Hangos, szív-
ből jövő nevetés kisérte végig az egész darab-
ban s a kacagás igen okszor olyan harsánnyá 
változott, hogy elnyelte a tovább gördülő já-
ték egy részét. 

Hallottunk megjegyzéseket, hogy Rátkainak 
ebben a darabban kellett volna bemutatkoznia 
s bizonyos, hogy az amerikai magyarság, 
amely szereteitel öleli magához mindig az 
óhazából érkező nagy művészeket, nagyobb 
rajongással fogadta volna Rátkait az első 
pillanattól kezdve, ha ebben vagy valame-
lyik hasonló szerepében rögtön egészen Rát-
kainak mutatkozik-

Örömmel, elégtétellel és büszkeséggel kon. 
statáljuk, hogy Rátkai Márton becsületet, 
tiszteletet és elismerést szerzett a nevének s 
megvagyunk róla győződve, hogy rövidesen 
éppen olyan dédelgetett kedvence lesz az 
amerikai magyarságnak is, mint a buda-
pestinek. 

A „Csárdáskirálynő" 
Buenos Airesben 
A „Színházi Élet" egyik előfizetője 

küldte be h o z z á n k Buenos Airesból 
a z itt köve tkező levelet, mely Kál-
mán Imre „Csárdásk i rá lynő"- jének 
buenosa i r e s i premier jérő l s z á m o l b e : 
A buenos airesi magyarok, hosszú és ne-

héz idők után végre ismét gyönyörködhettek 
magyar színdarabban, magyar muzsikában, 
ha sajnos — német előadásban is. A na-
pokban volt a „Deutsches Theater in Süd-
amerika A. G."-nak első előadása itt. Kál-
mán Imre operettjét, a „Csárdáskirálynő"-t 
adták, meglepően jó előadásban. Az itt élő 
pár magyar, de a német kolónia is, meg-
hatva fogadta a darabot. A németek pláne 
annyira megvoltak hatva, hogy mini német 
darabról beszéltek Kálmán Imre müvéről. 
Lapjuk, a Deutsche La Plata Zeitung, sői 
az angol La Nation is — mindkettőt mellé-
kelve küldöm — elismeréssel i rnaka muzsi-
káról, s a valóban kifogástalan előadásról. 
Különösen Cordy Millowitsch, Mizzi Delorin, 
Teo Lukács, Walter Johukutint és Kari Reul 
tetszettek. Boldogan és büszkén irom a hirt, 
hogy egy magyar muzsikus genialitása dia-
dalmaskodott Buenos Airesben. 

Tisztelettel 
Guillermo Schlichter 

Buenos Aires, Calle General Mausilla 2686. 
Dep. 14. Rep. Argentina,1 América del Sur 

IX. 

A 25. előadás után 
Sze rző ta lá lkozik a k r i t i k u s s a l 
és mé lyen leveszi a ka lapo t . 
Szerző u g y a n i s m o s t m á r sej t i , 
hogy ir ő még n e b á n y d a r a b o t . 

SZENES EMBER 

Olcsóbb leit a ßangsxer í 
T E l U N R E U G 

Zene-palotájában 
RáUóc3Í-ut GO. S3. 



SZÍNHÁZI ÉLET 37 

A nagykanizsai városi szinház igaz-
gatójának Géczy Istvánt, a közismert 
népszínműírót hivták meg. 

HajóSándor, Álmok komédiája cimen 
uj háromfelvonásost fejezett be, amelyet 
a Belvárosi Színházban fognak előadni. 

Du se, a nagy olasz tragika, Milánó-
ban színházat építtet, melyben rendkívül 
olcsó helyárak mellett a nép számára 
fog játszani. 

Ligeti Juliska a jövő szezonra nem 
szerződik a Nemzeti Színházhoz, már 
aláirta a Renaissancehoz szóló szerző-
dését. 

Az Operaházban a jövő szezon dere-
kán mutatják be D'AÍberf, Die toten 
Augen cimü uj operáját. 

Nagy Endre és az Eskü-
téri Szinház tulajdonosai 
között meghiúsultak a tár-
gyalások. 

Környey Paulát, Környey 
Béla leányát szersződtette 
a Nemzeti Szinház. 

Sebestyén Géza szer-
ződtette Miklós Marcelt, az 
Országos Szinészegyesület 
iskolájának most végzett 
növendékét. 

Péchy Erzsi jelenleg Há-
gában hangversenyezik, 
ahonnan a jövő héten 
Amsterdamba megy. 

Szenes Béla uj háromfel vonásos vígjátékot 
irt, amelyet a Belvárosi Szinház fog be-
mutatni. 

A Nemzeti Szinház jövő évi első új-
donsága Hevesi Sándor 1514 cimü tör-
ténelmi drámája lesz. 

Becker Bäby 
Délibáb - utcai 
villáját hatmil-
lió koronáért 
eladta Häuser 
Pál földbirto-
kosnak. 

. . . Szállj, szállj Odinhoz ! Zengő álmaid 
Beharangozzák a föld határait. 
Királyi koronák törékenyebbek. 
Mint legkisebb betűje nagy nevednek. 
S a hova utja nincs csak égi lángnak: 
Te oda szállsz. Beethoven s Goethe várnak! 

Reviczky Gyula verse Wagner Rikhárd 
halálára, Fővárosi Lapok közlése 1883 feb-
ruár 18. 

Amiként a művész a világhoz szól. a sze-
rint hirdeti a teremtésben az isteni leheletnek 
egy látszólágos parányát. Annak, aki mű-
vészpályát betölteni óhajt, élete szakadatlan 
munkálkodás legyen, mert ez a művészet tör-
vénye és feladata. Prielle Cornélia. 
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Színészek és tözsdések 
Kél beszámoló 

(Ez a két szakkritika a színészek és 
a tözsdések között legközelebb meg-
tartandó revanchmérkőzésről szárr.ol 
be. A nagy eseményre ugy a színházi 
mint a közgazdasági lapok kiküldötték 
tudósítóikat. íme a két tudósítás:) 
1. A Színházi Élet munkatársa. 

Vasárnap délután mutatta be a Hungária-
uti színház az évad egyik legsikerültebb mu-
latságát, a színészek és a tözsdések revanch-
mérkőzését. Kevéssel hét óra után húzták 
szét a függönyt, amikor megjelent a színen 
Lábass Juci, aki a prologot rúgta. A szépen 
iveit rúgás hálásan juttatta érvényre a mű-
vésznő tehetségét. Ezután megkezdódött az 
előadás. Az első felvonás kezdete kissé von-
tatottan játszódott le, de csakhamar elra-
gadta a szenvedély a szereplőket, ugy( hogy 
néhány igazán gyönyörű alakítást szemlél-
hettünk meg. Az első felvonás fináléjának 
nagy kaosza különösen nagy sikert aratott. 
A második felvonás néhány nagyszerű hely-
zetkomikuma igazán elsőrendű műélvezet 
számba ment. A szereplők közül Dezsőffy 
László, aki már a rivalda előtt is ért el nagy 
sikereket, kiválót nyújtott. Intonálása művészi 
volt és decens, lábjátéka kifejező. A legne-
hezebb helyzetben is rögtön feltalálta magát. 
Mellette Dénes Oszkár látta el jól szerep-
körét. Kis szerepükben jók voltak a tacs-
birák. A közönség melegen (32 fok árnyék-
ban) fogadta az előadást és a szereplőket 
sokszor szólította a kapuk elé. 

2. A közgazdász. 
Vasárnap már a kora délutáni órákban 

igen élénk volt a Hungária-uti magánforga-
lom. Kevéssel a nyitás előtt híre kelt, hogy 
Krausz Il.-nek (tőzsdecsapat) inrándulása 
van, mire a tözsdések győzelmi esélye pár 
ponttal esett. A megnyitás után igen élénk 
forgalom mellett főleg kornerben és offside-
ban volt nagy kereslet. A 40. percben az 
irányzat kissé ellanyhult. Zárlat felé a kontre-
min erősen kezdett fedezni, ami egy öngólt 
eredményezett. Az utolsó 15 perc igen izgal-
mas volt, a mentők is kivonultak. Kötés 
íőleg térdkalácsban fordult elő. (ella) 

Tomboló ttóvi&arhan 
Hz alaszkai hósivatag közepén, tomboló 

hóviharban kezdődik a Kertmozi uj mű-
sorának cselekménye, mely juLius 18-ától 
kezdve kerül bemutatásra. 

Egy mindenre elszánt kalandorpár, kik 
bűntetteik miatt menekülni kénytelenek a 
civilizációból, Alaszka hóval boritott vilá-
gába kerülnek. Az élet zajától vissza-
vonulva él ott magának és egyetlen leá-
nyának, csendes zavartalan boldogságban, 
John Stende, dúsgazdag gyáros. Mások hiá-
nyában most mar rájuk vetik ki hálójukat a 
kalandorok. 

Izgalmas jelenetek, vad hajszák, festői 
havasi tájak teszik élvezetessé a filmet. 

Charly Chaplin legújabb kalandja «Chap-
lin iskolában» cimü rendkívül vidám ame-
rikai burleszk és a «Pesti Journal» feje-
|zik be a «Kert-mozi» érdekes és tartal-
mas programmját. 

Havasi kálvária 
Ändrc Nox, a kiváló francia filmmű-

vész, kit közönségünk, a nLéleklátói> ala-
kításéból ismer, játssza a főszerepét a Tó-
mozi e heti slágerének. «Havasi kálvária» 
a cime az ötfelvonásos, minden szépségben 
bővelkedő filmregénynek. Egy természet-
imádó orvos szomorú tragédiája vonul ke-
tesztül a filmen, melynek szintere, hol a 
ragyogó, zajos Paris, hol pedig a fen-
séges hóval boritott havasi hegycsúcsok. 

«Szemesnek áll a világ» cimü kétfelvoná-
sos kacagtatót amerikai Bigbox burleszk 
és a legfrissebb európai eseményeket tar-
talmazó «Londoni Híradó» egészitik ki a 
Tó-mozi nivós műsorát. 

•Egy nagy színész halt el Fáncsiban, egy 
művész, kiben a nagy brit költőnek alakjai 
sokszor feltámadtak, ki a magyar színésze-
tet diadalhoz, mai állásához segité elő oly 
rendkívüli tehetséggel, mely minden pályán 
sikert arathat s oly hü kitartással, melyre 
csak a hazafiság lehet képes." 

(Pesti Napló közlése 1854. december 24-iki 
számában-) 

F L O R I S - B O N B O N 
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SZERENCSETÁNC 
Operette 3 felvonásban 

Szövegét i r ta : BODÁNSZKI és HARDT-WARTEN. Zenéjét szerzette: STOLZ RÓBERT. Fordította: BRÓDY MIKSA 
Játszzák a Városi Színházban a következő szereposztásban: 

Matzenbecher Ádám, kalapgyáros 
Éva, a felesége 
Lizi, leányuk 
Platzer Sebestyén, páholynyitogató 
Viverande Desirée, varieté diva . 
Wendelin Frici, borbélylegény . 
Gróf Biebersbach Joachim . . . 
Helli j . . 

z l í z s a f L i z i barátnői ; 
Marianne ' . . 
Falkmayer Tóbiás, todrászmester 
Tóni, fodrászinas 
Lilli, pénztárosnő 

Solymossy S. 
Mihályfi Julia 
Magyar Erzsi 
Sarkadi Aladár 
Tisza Karola 
Sziklay József 
Halmay Tibor 
Horváth Erzsi 
Filredy Ella 
Mezei Oabi 
Timár IIa 
Hajagos Károly 
Halmai Imruska 
Ráday Aranka 

Lutz báró Tarnay Géza 
Gróf Biebersbach Ludó Márkus Jinos 
Elfrida, a felesége Vándoryné M. 
Von Schmettwitz Kecskés József 
Von Gneisenau Angyal István 
Von Stierling . . . . t Tasnády Árpád 
Falbstock János Csigulinszky K. 
Eltes nő Kalocsai F.-né 
Hordár Mészáros Sánd. 
Vendég Kalocsai Ferenc 
Biebersbach gróf inasa Paksi Oéza 
Biebersbach gróf vadásza Márkus Géza 
Mutzenbacher inasa Pécsi Lajos 
Öltöztetőnő Suhajda Rózsi 

Történik az I-ső fölvonás az Alhambra-Varieté előcsarnokában, a H-ik fölvonás Mutzenbacher villájának kertjében. 
a HI-ik fölvonás Falkmayer fodrászüzletében. 

Vendég (izgatottan jön a színházból): 
Hol a jegy szedő? Hol a jégyszedő? Valaki 
elfoglalta a helyemet. Szép Ids színház! 
Hol a jegy szedő? Hihetetlen, az. ember 
színházba megy, vált egy drága jegyet és 
lakkor már ül valaki az állóhelyemen. 

Jegyszedő: Kérem a jegyét. 
Vendég (mutatja): Itt van. 
Jegyszedö: De hiszen ez állóhelyre szói. 
Vendég: Persze, hogy állóhelyre. De azon 

a helyen már áll valaki. i 
Jegyszedö (nyugodtan): Hát álljon mellé. 
Vendég (dühösen): Köszönöm, ennyit én 

Js tudok. 
(A nézőtéren csengetés hallik, vendégek 

el, pincereknefc hzTztve. j 
Lutz (egyedül, fején cilinder, cigarettá-

zik, fütyül). 

ELSŐ FELVONÁS. 
(Hz *Alhambra»-mulató buffethelyjsége, 

a pohályfolyósóval. Bútorzat és tapéták 
sötét pSros és arany tónusban. Ä hát-
térben levő nagy páholyt nehéz bársony-
függöny fedi. A függöny szétnyitásakor a 
többi páholy is láthatóvá lesz. A közép-
páhollyal szemben, hátul, szintén egy nagy 
páholy van. Az előtérben néhány elegánsan 
teritett asztalka, karosszékekkel, piros er-
nyővel ellátott apró lámpák, virágok, téli-
kertszerüleg csoportosítva. A felvonás kez-
detekor a középpáholy függönye összecsuk-
va. A szán jobb és balra elegáns folyosó-
szerüleg nyúlik el. Jobb előtérben kör-
pamlag, pálmával, ebben lámpa.) 

ELSŐ JELENET. 
Vendégek, Lutz. 

(Amikor a függöny; felmegy, az aszta-
ioknái néhány elegáns hölgy és ur ül, má-
sok felsőkabátban, belépővel érkeznek, 
élénkség uralja a szjnt, amint az előadások 
kezdete előtt szokott ilyen helyen lenni. 
Majd lassan a társaság a nézőtérre vonul, 
ugy, hogy legvégül csak Lutz marad a tszi-
nen. Jobbról-balrői vendégek jönnek, ve-
gyesen keresztülmennek a szinen, kik 
bent ültek lassan eltávoznak, a szin kiürül, 
Lutz egyedül maradt. 

J e g y s z e d ő : De hiszen ez állóhelyre szól! 
V e n d é g : Persze, hogy állóhelyre. De azon a helyen 

már áll valaki . . (Gáspár rajza) 

MÁSODIK JELENET. 
Lutz, Joachim. 

Joachim, (elegáns fiatal gavallér, frakk-
ban, fehér virág gonmblyukában, cilinder, 
világos felöltő, sétapálca, izgatottan jön 
jobb hátulról): Lutzi Lutz! 

Lutz (eléje megy): Szervusz Biebersbach., 
hát te merre jársz?... Hol csavarogsz?.., 
Hol élsz?... 

Joachim: Kérlek, ne kérdezz, hadd mon-
dok el mindent. 

Lutz: Sejtelmed sincs arról, mit mü-
vei Däisi. 

Joachim: Hadd müveijen. 
Lutz: Vár rád! 
Joachim: Hadd várjon. 
Lutz: Dühöng! 
Joachim: Hadd dühöngjön! 
Lutz: Tombol! 
Joachim: Hadd tomboljon. Bánom is én!.. 

oh, Lutz... vén barát, tudod-e, mi az egy 
fordulat? 

Lutz: Nem. Sohasem voltam katona. 
Joachim: Nem érted?.. A nagy fordu-

lat... az a (bizonyos benső megrázkódtatás.., 
szóval, a szenvedély... 

Lutz: Kótyagos vagy I 
Joachim: Az vagyok... Keresztül-kasul át 

vagyok kótyagosodva, még pedig egy vala-
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'kibe, aki szép, mint az álom... a leg-
fbiibájosabb lénybe, aki valaha a világon 
lélti... Itt van.., olvasd, (Zsebéből egy cso-
mó újságot vesz elő, átadja.) 

Lutz: Melyiket olvassam? 
Joacfíim: Akármelyiket... mindegy,ikban 

•benne van... az apróhirdetések közt. 
Lutz (olvas): Nemesi rangban született 

gavallér esedezve kéri ama fiatal elragadó 
hölgyet, aki a íkrizantémos nagylovas kocsi-
ban ült, jelenjék meg vasárnap az Alham'bra 
mulatóban és figyelje meg a középpá-
holyt. Tévedések elkerülése végett ismertető-
jel : Monokli kék szalagon. 

Lutz: «Monokli kék szalagon» nem rossz-
eredeti ötlet... na, hadd nézzelek meg, hol 
ván? 

Joachim (mellényzsebéből selyempapirba 
burkolt monoklit vesz elő, mely kék szala-
gon lóg): Itt van!.. Minden itt van... a mo-
nokli... a kék szalag.., és én is,„ 

Lutz: Csak még ő nincs itt. 
Joachim: De itt lesz... az az érzésem, 

hogy el fog jönni... csak az a ba j , hogy 
már három nappal ezelőtt elfogytak az 
összes jegyek... a középpáholyban másva-
laki ül... Ezzel minden halomra dől. (At 
jobbra.) De én ezzel sem törődöm1, erőszak-
kai is berontok a középpáholyba és ha 
|az az állat, aki bent van, vonakodik nekem 
a páholyt átadni, egyszerűen agyonverem. 
(Be akar rontani a páholyba.) 

Lutz: Megállj!... Az állat nincs benn! 
Joachim: Hát hol van? i 
Ijitz: Itt van... Az az állat én vagyok! 
Joachim: Te vagy az az állat?... oh, 

mivé. háláljam meg ezt neked! (Előresza-
lad Lutzhoz, örömmel átöleli.) Mert re-
mélem, átadod! ? 

Lutz: Persze, hogy átadom. (Átöleli.) 
Joachim: Az életemet mentetted meg!... 

Most pedig szaladok virágokért!... és éle-
tem legszebb estéje lesz ez a mai... Mily 
szerencse, hogy épp te vagy az az állat. 
(Gyorsan a b. üvegajtón át el.) 1 

Lutz (utána kiált): Köszönöm!... a pá-
holynyitogatónak majd megmondom, hogy 
látadtam neked a páholyt. (El, a függönyön 
ját, a középpáholyba.) 

Zene. i 
Lizi, Helli, Terka, Marianna, Zsuzsi (jobb-
ról be. (Nagyon elegánsan öltözött fiatal 

lányok.) 
IAnyok: 

I. 
Nagy suttyómba, szökve, lopva, ide jöt-

tünk öt kis lány, 

Lizi: 
h papám, a mamám nem is álmodja tán, 
ma hol jár a lánya az utcán. 
Tudjuk régen már, a szerelem, a flört 

csak rejtve szép. 
IAnyok: 

Ha titokban közeledik hozzánk, 
és igy szól a férfi nép. 

Ref.: 
Halló, be cifra öt kis nő, ( 
Oly szép mind és oly feltűnő! 

'Lizi: 
Halló, mint csermely oly csacskák, 
fürgék a formás lábacskák! 

IAnyok: _ i 
Halló, engedje meg kérem, 
halló, hogy h<aza kisérjem. 

Lizi: 
Halló, a korzón, az utcán, 

Mind: 
Nincs több ilyen öt kis lány' ' 

II. r 

Lizi:. 
Ugy imádom én, ugy szeretem a tit-

kos randevút. 
Lányok: 

Vájjon ő, milyen ő, barna, szőke le-
gény-,, 

gazdag, szegeny-e? 
Lizi: 

Szép vagy rut? Meg sem ösmer tán, 
ha ennyi kicsi nő közt újra lát. 

IAnyok: 
Sose izgulj, a szive megérzi, 
hogy ki az, akit imád. 

Ref. 
(Ének után falsch abgang a b. I. üveg-

aj tón és rögtön visszaállás.) 

HARMADIK JELENET. 
Lizi. Lányok. (Ének után.) 

Lizi: Jaj , gyerekek, ha tudnátok milyen 
izgatott vagyok! 

Jjínyok (naivul): Mi is, mi is! (Állás, 
mint bejövetelnél.) 

Lizi: Eddig minden jól ment... de ami 
most jön, az borzasztó. (Nagyot sóhajt.) 

Helly: Cseppet sem borzasztó... Valóság-
gal irigyellek... hisz ma lesz az első ka-
landod! 

Terka: Egy igazi randevú... egy igazi 
férfival. 

Zsuzsi: A legnagyobb dolog a világon. 
Lizi: A legnagyobb!... És milyen titok-

zatos!.. a hátam bizsereg tőle!., a tiétek 
nem? 

Lányok: Dehogyis nem.... de meny-
nyire!... 

Helly: Különösen az enyém. 
Lizi: Vájjon itt van-e már? 
Helly: Melyik a középpáholy? 
Lizi: A középpáholy? Az biztosan az, 

lamelyik a középen van. És a mi páholyunk.. 
Terka: Épp szemközt van? 

kir. udvari szállító divatáruháza 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 
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Ilii: Épp szemközt!... És most még egyet! 
Esküdjetek meg, iiogy soha, senki ember 
fiának, nem pletykáltok erről semmit. Ma-
radjon ez a titok a mi titkunk! Még a 
siron tul is! 

Lányok (kezüket esküre emelve): Eskü-
szünk ! 

Lizi (a retiküljéböl újságot vesz elő, az 
asztalhoz megy, a lányok köréje csopor-
tosulnak, egész lezser állásban): Elég! Es 
most mégegyszer elolvasom az apróhir-
detést, vájjon minden rendben van-e? (Han-
gosan olvassa a hirdetést, lányok egészen 
föléje hajolva figyelemmel kísérve az ol-
vasást, egyik-másik egy-egy szót elkapva, 
gépiesen ismétli.» Nemesi rangban szüle-
tett gavallér, esedezve kéri ama fiatal, el-
ragadó hölgyét, aki a virágkorzón, a kri-
zantémos négylovas hintóban ült, jelen-
jék meg vasárnap, az «Älhambra-mulatöban» 
ies 'figyelje meg a középpáholyt. Tévedé-
sek kikerülése végett, ismertető jel: Mo-
nokli kék sz'alagon'; 

Mind (középre jönnek): Kék szalagon. 
Lizi (követi őket): Igen. Minden rend-

ben van. (Elteszi az újságot.) Mehetünk! 
KElőveszi a páholyjegyet, indulnak.) Nyol-
cas számú páholy... ja j de izgatott vagyok! 

NEGYEDIK JELENET. 
Voltak, Schmettwltz, Stierling, Gneisenau. 

(Három elegáns ifjú, balról jönnek, Lizi 
utolsó beszéde alatt, .a bár-nyilásnál meg-
állnak, mind monoklival, fixirozzák a lá-
nyokat, a lányok amint észre veszik az 
ifjakat, ijedten összebújva hátrálnak.) 

Gneisenau (a barátaihoz): Mit szólsz a 
kis macskákhoz?., ösmered őket?... 

Scmettwitz: Nem én. Ugy látszik, friss 
hajtás! (Mindhárman megemelik kalapju-
kat.) I 

Lizi és lányok (szégyenlősen hajlonganak, 
majd elfordulva, vihognak. Ä férfiak át-
mennek a lányokhoz, azok ijedten össze-
bújnak a kördiván mögött.) 

Gneisenau (csalódottan): Ujjé! Hisz ezek 
csak tisztességes lányok! 

Schmettwitz: Ja ugy!... akkor kár is ve-
sződni vélük; Menjünkt... 

Férfiak (elmenőben, orrhángon): Az ilyen 
kis lányoknak ilyenkor már az ágyban 
keüene lenniök! (Köszöntve a lányokat, el 
b h.) 

Lizi (lassan előrejönnek, meghökkenve 
egymásra néznek, méltatlankodva): Mit 
mondtak? 

Helly (siró hangon): Macskák! 
Zsuzsi (siró hangon): Friss hajtás! 
Marianna (siró hangon): Na, ez jól kez-

dődik. _ • 
Terka (siró hangon): Kinevettek, mert 

tisztességes lányok vagyunk... pedig, monok-
lijuk is volt. 

Helly: A te lovagod, az a kékszalagos 
monoklis, az is biztosan egy ilyen ficsúr... 
Kár is volt ide jönnünk! 

Zsuzsi: Bizony... a legjobb lesz, ha haza-
megyünk!... Gyere. (Megfogja Helly ke-
zét. ) 

Helly: Bizony! Gyere, Marianna! (Meg-
fogja Marianna kezét.) 

Marianna: Bizony. Gyere Terka! (A négy 
lány egymás kezét fogva, táncszerüleg, in-
dulni akarnak. Menet sorrend, mint a be-
széd. ) 

Lizi (megragadja az utolsó kezét, visz-
sza akarja tartani őket, a lányok kitépik 
magukat Lizi kezéből. Majdnem sirva): 
Nem, nem! M a r a d j a t o k E z t teszitek ve-
lem?.. Ez a ti nagy barátságtok?.. (Lá-
nyok visszatérnek, középre, Lizi leroskad a 
körpamlagra.) Jó, csak menjetek. De azt 
előre megmondom, egyikteket sem hivlak 
meg, az eljegyzésemre... de még a lako-
dalmamra sem. (Sir.) Ti lesztek az oka 
annak, hogy első szerelmem oly boldog-
talan lesz. (Zsebkendőjébe rejti arcát, zo-
kog.) 

Terka (Zsuzsihoz): Igaza van, Lizinek... 
Te igazán falcs vagy... én nem megyek 
el,... itt maradok vele. (Hozzá megy.) 

Zsuzsi (Hellyhez): Te vagy az oka... 
Falcs vagy... én nem is akarok elmenni, 
én i t t maradok. (Szintén Lizihez megy.) 

Marianna: Akkor én is. (Lizihez megy.) 
Az egészet Helly kezdte. 

Helly: Én?.. Nem is igaz... Mind olyan 
falcsok vagytok. (Zokog.) Mind! 

Marianna: Ugyan, ne sirj már! 
Mind (zokogva): Nem, nem hagyunk itt 

téged, Lizi! (Keservesen zokognak.) 
ÖTÖDIK JELENET. 

Voltak, Platzer. (B. hátulról be.) 
Platzer (páholynyitogató livrében, 50 év 

kőüli, kedélyes férfi, németes dialektus, pil-
lanatig meglepetten bámul a siró csoportra): 

Mindenütt kapható I 
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Hát ez mi a szösz?... Szegénykék! (Köze-
lebb jön.) Hát aztán, mi ba j van?... 

Lizi (felnéz): Semmi ba j sincs. (Kö-
nyek közt mosolyogva, naivul.) Nem talál-
juk a 8-as páholyt. (Mind az öten hango-
san sirnak.) 

Platzer: Nem talál ják a 8-as páholyt?... 
Ejnye, be kedves... De hát azért nem kell 
mindjár t pityeregni!... hát a jó bácsi mire 
való?... Ärra való, hogy megmutassa a pá-
holyocskát, beléje ültesse a kisasszonykákat. 
Mindegyik kisasszonyka kap egy székecs-
két, egy gukkerecskét és egy szinlapocs-
kát... az ám.., ! I ( 

Lizi (feláll, Platzerhoz megy, a lányok 
félénken követik): Ugy-e, az igazgató ur-
nák tetszik lenni?... 

Platzer: Hát éppen azt nem mondhatnám, 
hogy pont az igazgató vagyok; de ami 
igaz, az igaz! Én nélkülem nehezen le-
hetne ezt a müintézetett fentar tani? (Pro-
grammot vesz elő.) Voltak-e már a kisasz-
szonyok Varietében? 

Lányok (egyszerre, zavartan) : Nem! 
Platzer: Ahá!... vagyis ez premier lesz.., 

hát jól van, akkor egy kis használati uta-
sítással fogok szolgálni!.. Tetszik látni, ez 
Itt a programm. Első szám: Zene: se bus, 
se hal, hát hal. Ezt hallgatni kell. Má-
sodik szám: Kigyóember, ezt látni kell. 
Harmadik szám: Hastáncosnő, itt be kell 
hunyni a szemet. Negyedik szám: Modern 
versek, itt aludni lehet. Hatodik szám: 
Szünet... Ez a legmulatságosabb szám. Ä 
többit ma jd szünet után magyarázom el... 

Helly (Lizihez, súgva): Mit gondolsz, 
megsértődik ez az ur, ha borravalót adunk 
neki?... 

Platzer (ezeket meghallva): Sértésnek sér-
tés, de ezekből a sértésekből élek! i 

Lányok "(egyenként, pukkedlit csinálva, 
pénzt adnak Platzernek, legvégül Lizi): Itt 
van... tessék!.. 

Platzer: Kisztihand... u j jé! . . de aranyo-
sak. (Most Lizi akar pénzt adni neki, 
erre esetlen bájossággal , kacéran moso-
lyog reá.) Magától nem fogadom el... (Za-
vartan.) Mert... mert., maga tetszik nekem, 

Lizi (önkénytelenül utánozza): Ujjé!.. . de 
aranyos... Na, csak fogad ja el.... (Kezébe 
nyomja a pénzt.) ; 

Platzer: Ha már éppen olyan nagyon 
kívánja, hát legyen... (Udvarias mozdu-
lattal.) Hölgyeim... jöjjenek.,, szeretek pá-
holyt nyitogatni... hiszen elvégre ez a ren-
deltetésem... de soha még oly szivesen nem 
nyitottam páholyt, mint most, maguknak. 
Hát még ha arra gondolok, hogy külön-
ben micsoda csőcselék szokott most páholy-
ba járni... hát kérem.., erre tessék, min-
dig ba l ra ! j 

PARFOMOK 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottyá n.' 12. 

Lányok (libasorba elhaladva mellette, ba-
rátságosan köszöntve neki). 

Platzer (mikor a lányok mennek, folyton 
ismétli) : Kérem, tessék balra. (A ball I l-re 
mutatva, utolsóul Lizi, reá vonatkozva) 
Ujjé!. . be aranyos... Epp nekem való volna, 
ha 30 évvel f iatalabb volnék, és ő.. 40-el 
öregebb... igy azonban... niksz zu machen,,. 
(Mind elmentek.) 

HATODIK JELENET. 
Platzer, Lutz. 

Lutz (a 8 « s páholyból jön) : Páholynyi-
togató!... Figyeljen csak ide!.. 

Platzer: Igenis, báró ur ! 
Lutz: Nézze, én átadom mára a páho-

lyomat Biebersbach grófnak... ismeri? 
Platzer: Nem... de az nem baj . . . ő sem 

jsmer engem. 
Lutz: Ha egy urat lát, kinek szemén 

monokli van kék szalaggal, az Ö'! ; 
Platzer: Monokli, kék szalagon... jó dóga 

lehet neki... hát csak gyüjjön.. , részem-
ről részére nem fogok nehézségeket tá-
masztani. 

Lutz (borravalót á d ) : Fogja . 
Platzer (zsebrevágja): Ujabb sértés... 

Kisztihand, báró u r ! 
Lutz (el j. hátul.) 
Platzer (távozni akar balra, szembejön 

vele Lizi.) í 
HETEDIK JELENÉT. 

Platzer, Lizi. ( 
Platzer (zavartan megáll, boldogan): Itt-

van megint, az aranyos, a kedves!... Óh, 
parancsol valamit a kisasszony? 

Lizi (titokzatosan): Igen!... (Közel " jön 
hozzá, csalódott kíváncsisággal.) Kérem,nem 
tudná nekem megmondani, hogy van az, 
hogy senki sem ül a középpáholyban? 

Platzer: Nem ül senki?... Nem btajlv., 
Ma jd beül valaki... 

Lizi: Gondol ja? 
Platzer: Egész biztos... egy ur... azaz 

voltaképpen nem is egy ur, hanem egy 
gróf, aki monoklit hord, kék szalagon... 
gróf Biebersbach ur... 

Lizi (meglepődve): Há t maga honnan 
tudja ezt? 

Platzer: Először is, én mindent tudok, 
másodszor pedig, valaki mondta nekem. 

Lizi: Kicsoda? 
Platzer: Hivatalos titok... kérem, nekünk 

diszkréteknek kell lennünk... ha j kérem.., 
sok minden kezdődött már ezekben a pá-
holyokban és sok minden végződött... és 
ami közte van... u j jé! . . Bizony kisaszony, 
az ember nemcsak páholynyitogató, ha-
nem filozófus is. Amikor rájöttem arra , 
ho a u oly mindegy: benn ül az ember a 
páholyban, vagy idekint áll!... borravalót 
kap az ember, vagy borravalót ád, min-
den mindegy, a fő az, hogyha már nem 
á d az ember, hát kapjon; vagy ha már 
nem kap, hát kér jen! ( 

ü'Orsay, Rogev-Gallet 
Coty, Houbieant, 
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Uzi: Milyen okosan beszél... Csodála-
tos! 

Platzer: Ugy-e?... Persze, azt tetszett hin-
ni, hogy egy mafla trottli vagyok! Óh, nem! 
Páholynyitogató lehet valaki, — de pá-
holynyitogató nem lehet mindenki... Érti?.. 
Ez a magasabb filozófia! 

Uzi: Kérem szépen, nézzen csak be!... 
hátha ül már valaki a középpáholyban. 

Platzer (mosolyogva): ösmerem én ezt... 
én is voltam valamikor szőkefürtü ifju... 
vagy nem hiszi, hogy voltam? Sejtem én 
iám, mi van a dologban... jóházból való 
fiatal hölgy... a papa nem tud semmit.., 
a mama nem tud semmit... (Lizi szégyen-
lősen át, előtte joblra.) Megszökünk egy 
kicsit hazulról, egyedül... Értem!.. Tudom! 
Félünk egy kicsit, elvisszük magunkkal a 
oaiátnőket... aztán itt vagyunk, várunk... 
és nem győzünk várni... 

Uzi: Jé... hogy tudja!.. , Pont igy vani 
(Feléje fordulva.) 

Platzer: Persze, hogy tudom... nem is 
lehet másképp... 

Lizi: De hát honnan tetszik igy min-
dent tudni?.. 

Platzer: Azért vagyok páholy nyitogató !.. 
Ide jönnek a férjek feleség nélkül, aztán 
fde jönnek a feleségek fér j nélkül, férjek 
és feleségek együtt, de ugy, hogy egyik 
í é r j a másik feleségével, egyik feleség a 
másik férjével, össze-vissza, ahogy jön... 
Megtanulja ezt az ember, ha olyan foglalko-
zása van, mint az enyém. Elhiheti nekem 
a kisasszony, minden egyre megy. Mindig 
egy és ugyanaz! 

Lizi: Hogyan? hogy érti ezt? 
Platzer: Äzt nem tudom... de jó, hogyha 

(mindig egy és ugyanaz... mint a Varieté-
szinházban... gyakran mulatságosan k e n ő -
dik és unalmasan végződik... 

Uzi: Jaj... egészen megtetszett ijeszteni. 
(Leül a szófára.) 

Platzer (atyai mosollyal): Nem, kisasz-
szony, azért nem kell félnie, az ugy sem 
használ... Úgyis minden el van intézve 
odafenn az égben, ahol a sok csillag van. 
(Kedélyesen mellé ül. Leült.) Meg tetszik 
engedni, hogy leüljek... az a csillag mind 
csupa gyertyaszál' és mindegyik csillag ak-
ikor gyul fel, amikor idelent egy szivben, 
felgyulladt a szerelem! 

Platzer dala. (Duett.) 
Platzer: 

Tudod, mi van odafenn az égben? 
Csupa ici-pici gyertyaszál! 
Lángja libeg-lobog a sötétben, 
libeg-lobog, ide-oda száll! 
Lehelete, tüze csupa illat! 
szine nyomán kél a vágy, s remény! 
A sok ezer apró égi csillag, 
be gyönyörű csoda költemény. 
Van egy igen öreg, régi monda, 
azt rebesgeti, susogja, mondja: 
Ott terem a magas égbe fenn: 
Csillagtüzeken a szerelem! 

Uzi: 
Ref. 

Ä csók, a csók nem vétek, 
a csók inkább erény! 

Platzer: 
Ä nők, a nők a szépek, 
hivők a csók terén I 

Uzi: i 
Mert ott terem az égben, 
a szűz szerelmi csók. 

Együtt: 
R csók, a csók nem szégyen, 
Sem a lágy ölelő kacsok! 

(Lizi az énekénél előrejön, lassan át 
balra, Platzer követi.) 

II. 
Platzer: 

Valaha magam is oda voltam. 
Szivem, buta szivem lángra gyúlt! 
Katinak, a minap udvaroltam, 
És a Katj, az ölembe hullt! 

(Lizi leül a székre, Platzer mögéje áll.) 
Äz aranyos lett a feleségem, 
vivtam vele ezer vad tusát; 
Valamelyik csillag adta nékem, 
fene egye meg a gusztusát! 
Nem tudott egyebet, csak pofozni, 
egyre, csakis csupa kárt okozni. 
Bár csak akkor ne lett volna még, I 
olyan sürü csillagos az ég! 

Ref. (Mint először.) 

KRÚDY GYULA 

MÁSODIK KÖNYV 

HARMADIK KÖNYV : 
SZ ADA ISTVÁN fantasztikus és humoros rajzaival 

A 397 oldalas, szépen kiállított könyv ára 
10°/o felárral £ £ korona 

A Z ATHENAEUM KIADÁSA 
Kapható a Színházi Élet könyves-
boltjában és minden könyvkeres-

kedésben 

ÁLMOSKÖNYVE 
Álmok 
BÉDiönp 
Wiis 
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(Ének után Platzer kinyitja a páholy-
jajtót, először Lázi, majd Platzer el a ipá-
holyba., 

NYOLCADIK JELENET. 
Desirée, Mari öltöztetőnő. 

Desirée (Dezi, a b. üveg ajtón át jön, 
követi őt Mari, az öltöztetőnő je, nagyon 
ideges, ruhája tul modern, expressionista, 
nagy selyemkendővel, feltűnő fejdísz, virág-
Vázái' hoz. Franciás kiejtéssel): Oh... 
e-, vagyok ideges, nagyon ideges... Quell' 
miserable... miserable... nekem küldje az 
a kreten zöldséget és ö elbújja depuis 
troi vurs... szemtelenség... (Ä csokrot a 
földre dobja. Dühösen fel-alá jár.) 

Mari: Oh, Desirée kisasszony!., vigyáz-
zon... még meglátja valaki!.. 

Desirée: Mit bánni... akarom, hogy lássa 
mindenki... de mind ilyenek, a drága sze-
relmesek... oh azok a férfiak, bagatell, fü-
tyülök rájuk! 

Mari: De hiszen még nem is tudhatja, 
mi van vele. 

Desirée: Én igenis tudta... még sose tud-
ta ugy, mint ma reggel óta... megnézni 
ezt az apróhirdetést. (Újságot vesz elö, 
közel megy Marihoz.) Monokli, kék sza-
lagon... Ez csakis ő... nincs senkinek mo-
nokli kék szalagon, csak neki, az én kedves, 
Jaljas embernek. De én boszulok magamat... 
én fogok őt megfojni... meg, megfojtani. 
(Kezével mutatja.) És ö halni rneg, és 
én, még adni neki két pofont... egyet jobb-
ra és hármat balra... 

Mari: Az már négy! 
Desirée: Az is kevés... cecoco... előbb 

csuszta a térdén, mjint egy szerelmes.... 
aztán mint kigyó táplálkozta a keblemen... 
;és most csinálja ilyen disznóság. (At a 
székhez, kimerülten, lerogy.) C'est un bi-
tong, bitong! 

KILENCEDIK JELENÉT. 
Voltak, Joachim gróf. Hordár. 

Joachim (jobboldali üvegajtón át jön, 
tíusan megiakodva virágokkal, ugy, hogy 
(ki sem látszik abból, mögötte hordár, szintén 
megrakodva. Joachim, gomblyukában virág 
és egy csomlag bombonniere, bejövetkor nem 
veszi észre a nőket és egyenesen a tdiván-
nak tart, ahol Desirée, zsebkendőjébe te-
metve arcát ÜL Véletlenül Désirée ölébe ülve 
I.e. Még előbb szólva a hordárhoz): Mindent 
vigyen a középpáholyba... vagy nem.., te-
gye ide... (Most ül le, ebben; a (pillanatban.) 

>Desirée (mint egy fúria felugrik): Papri-

/ZÖLLÖfi és KLEIN 
IV., Hajó-uica 16. (SUtO-u. sarok) 

s e l y e m é s s z ő v e / különleges-
ségek áruQáza 

'kajancsi... (Mari nevetve el az üvegajtón, 
Joachim jobb előre, hordár az asztal mögé 
retirálnak, Desirée előre, középre.) 

Joachim (Desirée láttára rémülten elejt-
ve virágot, monoklit a kék szalaggal, ösz-
szefüggéstelenül dadog, hebeg): Ah... eh.., 
eh... 

Desirée (gyilkos tekintetett vetve rá): Qu' 
pst cet gué ca? (A virágokra mutat.) 

Joachim: Virágok... virágok.., bizony Is-
ten, csak virágok... 

Desirée: Kinek? 
Joachim (ijedten): Neked... 
Desirée: És a imonokli... a kék szalag.., 

fez is neked?., és az apróhirdetés e l'Jour-
nal, az is neked? I 

•Joachim: Az is neked... 
Desirée: Te... te... ló! Akinek van az 

a pup! 
Joachim (reszketve): A tevére gondolsz? 
Desirée: Te már nekem ' nem küldeni 

foombon, te már nem lenni soha az enyém. 
(At a díványhoz, majd ájulást szinlelve, 
lerogy.) O... 0 ,„ ca me fait au cour.., 
Szivem jaj, szivem jaj . (Elájul.) 

Joachim (ijedten felfogja és a díványra 
akarja fektetni): Vizet, gyorsan vizet! Dési-
rée, az Istenért mi bajod? 

Désirée (hirtelen csattanós pofont ád ne-
ki) : Igy, most már rendben lenni! 

Hordár: Ha gróf urnák tanura van szük-
sége... a Grand-hotel előtt van a standom. 
(El.) 

Joachim: Ezek után be fogod látni, hogy. 
le kell vonnom a konzekvenciákat, még ha 
a pofont csak erkölcsi pofonnak tekintem... 
(indul a középpáholy felé, Desirée útját \ 
állja.) 

Desirée (visszatartja): Nem, te nemi 
fogsz oda betáncolni, egy lépést sern... le 
avval a monoklival, a szalaggal együtt. 
(Letépi és kezében tartja.) 

Joachim (vissza akarja venni a monok-
lit, az asztal körül üldözi Desiréet): Kérlek 
Desy, add vissza a monoklit. 

Desirée: Nem vissza adom. (Kergetőz-
nek. ) 

Joachim: Legalább a kék szalagot. 
Desirée: Nem vissza adom semmit. 
Joachim: Désy... én.., én,„ 

D esiér e : Most menj randevúra, J o a c h i m ! . , . 
(Gáspár rajza) 
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1Desirée (diadallal): Te nem fogsz csi-
nálni randevú... a kék szalaggal, te nem 
fogsz ülni a középpáholyban, az ismer-
tetőjellel. (Letépi Joachim nyakkendőjét.) 
Én téged ma lebontok. (Belelöki a székbe, 
lekapja a 'c i l indert , összeborzolja a haját 
neki.) így!.. . most játszál a szép ember! 
(Visszanyomja a cilindert, majd gyor-
san a bar-asztalról felkap egy szódásüve-
get és a tartalmát reá spricceli.) így... 
most menjél randevúra... je vous de fi-
guie. (Gyorsan leüti a cilindert Joachim 
b. 1.) 

Joachim (siralmas állapotban, cinikus póz-
ba, vágja magát) : Igaza van... így nem 
lehev randevúra menni. (Görnyedten el 
fejéről és sebesen el b. 1.) 

Desirée (visszajön, gúnyosan felkacag): 
Ah!.. Ma nem fogja engem megcsalni.., 
(Diadalmasan lóbálja a monoklit.) Majd 
adok én neked... monokli, kék szalagon. (A 
földre dobja és Joachim után el jobb I. 
Zene. A szin rövid ideig üres, majd jön 
Frici. 5 

TIZEDIK JELENET. 
Wendelin Frici. 

Frici (csinos, karcsú fiu, külvárosi va-
sárnapi eleganciával öltözve, nyári ruha, 
sétapálca, Frici melodramatikus beszéde 
alatt zene a szin mögött folytatódik.) 

Ének! 
I. i -

Mint a költő, versbe költöm pompás ele-
ganciám, 

Nincs ma fodrász szebb a földön, mint én 
vagyok, igazán! 

Nincsen olyan férfi, mint én, mondták ezt 
már mások fis, 

BMondja sok kicsike szintén, óh be délceg, 
' fess és fr iss! 

Még sem élem a világom, nincsen pénzem, 
: s pénz liijján, 

mit sem ér az ifjúságom, s, pazar ele-
gánciám! 

Ref.: 
Jól élni jó, kéne hozzá egy jnillió! 
Rongyos bankó, be izgató! 
Jó volna jó, 1—2 autó, s több hátas ló! 
jó volna jó, nőcske négy, öt, hat, 
csókos asszonyhad! 
Jó volna jó, jó volna egy pár millió! 

Melodráma! 
Frici: Furcsa érzés fogja el az embert 

(ift, a páholyfolyosón... egész más it t a le-
vegő... mint a karzaton... valósággal újjá-
születik az ember... és milyen szép itt 
minden... (Megtapogatja a bársony füg-

gönyt. ) Finom fogása van., és ezek a fcmm-
merlik rajta... élvezet itt lenni.., olyan él-
vezer, melyben minden vasárnap van ré-
szem... lelopózom a karzatról, beülök egy 
fotelbe. (Megteszi.) És azt képzelem, hogy 
vagyok valaki... hogy nem vagyok az a 
senki, aki vagyok... (Elnyújtózkodik.) Az 
áldóját, be pompás és milyen kényelmes, 
hogy süpped, hogy hintázik... Bizony, jó 
dolguk i s van a gazdagoknak, egész nap 
5gy hintálhatnak... mi ez?... (Észreveszi 
a monoklit, kék szalaggal a földön.) Hát 
ez mi? (Felveszi.) Érdekes! (Szeméhez il-
leszti.) Ez aztán teszi! Csak meglátna most 
valaki! Mesésen festhetek benne! (A tü-
körhöz megy, lelkesen.) Egyszerűen óriási: 
(Raiehel, megtörli, ismét felteszi. Ének.) 

II. 
Hogyha félszemembe szúrom ezt a kis mo-

noklit én, 
jobban áll, mint bármely uron, arcom cso-

da tünemény! 
Ugy beszélek, mint a grófok és orr-hangon 

v ( raccsolok, 
Lábam faszes, mint a srófok, nemde, mily 

furcsán forog! 
Grói szeretnék lenni egyszer, ugy az élet 

csupa méz, 
De barátom megöregszel, s maradsz árva 

hajmüvész! 
Ref. 

(A refrén első három sorát fütyülve.) 
Jó volna jó. (Stb, mjnt először. Ének 

Után indul balra, szembe jön vele Platzer.) 
TIZENEGYEDIK JELÉNÉT. 

Frici, Platzer. 
Platzer: Ah!... Itt a monokli és a (kék 

szalag... ez a gróf ur.., (Némán, a 'páholy-

e-

Platzer: A virágok itt kinn maradnak, vagy bevigyem 
őket a páholyba? 

(Gáspai rajza) 
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hoz megy, felnyitja annak függönyét.) Pa-
rancsoljon befáradni, gróf urí... 

Frici (bámulva szétnéz, vájjon kinek szól 
e megszólítás.) 

Plutzer (hangosabban): Parancsol gróf 
ur, a páholyba befáradni... A méltóságos 
gróf ur méltóságos ba rá t j a már mindent 
elmondott nekem. 

Frici: Ugy?... Szóval, hozzám beszél.., 
méit nevez gróf urnák? 

Platzer (fölényes mosollyal): Értem, ér-
tem... a gróf ur inkognitóban van itt. . . 
hogy miér t? Azt is tudjuk... (Újból fel-
nyitja a páholyfüggönyt.) Parancsoljon, 
gr ót ur... látcső és színlap a párkányon 
vannak már. 

Frici (kedélyesen): Na, ez nem rossz! 
Platzer: Sa já t autóján távozik a gróf 

ur az előadás után, vagy rendeljek-e egy 
taxit t 

Frici (kissé meghőkölve): Igen! 
Platzer (bizalmasan): Gróf ur... (A pá-

holyra mutatva) Már itt van... 
Frici: Már itt van? (Vigyorogva.) Ez 

neu: rossz! 
Platzer: Gróf ur ! A la Bon jour!.. Ilyen 

ö reg : 
Frici (utánozva): Ilyen öreg! (Nevet.) 
Piaizer: És milyen türelmetlen. Alig győ-y 

zi bevárni a gróf urat. Már egész szinvak 
let t! Mindenütt egy kék monoklit lá t ! 

Frici. Nem rossz. 
Platzer (önmagához): Fess gyerek a gróf 

ur ! (Bizalmasan.) Még egy kérdést, gróf 
Ur... a Virágok itt kint maradnak, vagy 'be-
vigyen: őket a páholyba? 

Frici: Mit gondol maga, mi volna jobb? 
Platzer: Ha nekem szót fogad, gróf ur, 

akkor azt teszi amit akar. 
Frici: Helyes! Akkor vigye el ezeket 

a virágokat. ; 
Platzer: Az én tapasztalatom is az, hogy 

a hölgyek jobban szeretik a cukorkát, mint 
a virágokat... hozok is talán a gróf urnák 
egy doboz bombont? Mi? Ugy-e, van itt 
ész. . . . Ma jd én kifizetem., hogy tetszek 
önnek, gróf u r ? 

Frici: Oda vagyok a meglepetéstől. 
Piaizer: Hát akkor azonnal itt leszek... 

(Indul.) Hiába, gróf, az mégis gróf!... (El 
5. II.) 

Frici (utánanéz, nevetve): Mi vagyok?... 
grol?.. egy gróf, akire vár valaki... egy 
gróf , aki cukorkákat vesz... (Hangosan fel-
kacag, megnézi a monoklit.) És mindez 
emiatt a monokli miatt... nem rossz... ha 
most aludnék, azt hinném, álmodom. 

Platzer (visszajön, kezében óriási bom-
bon-csomag): Rendben volnánk, gróf ur... 
most aztán nekiindulhatunk... A kisasszony 
a szemközti páholyban örült boldog lesz. 
(Széthúzza a páholyfüggönyt, a szemben 
levő páholyban láthatóvá lesznek a lányok, 
összebújva, elöl Lizivel. Frici belép a pá-
holyba.) 

(Folytatjuk) 

HA££Ö, MI UJSÄG ? 
A FÉNYKÉPÉSZ-KIALLITASON feltű-

nési keltett, Byssz Róbert, nagyszerű rézkar-
caival é s illusztrációival, amelyeket a «Thá-
lia* nyomda készített. 

A TROCADERO igazgatósága karfelvé-
telt hirdet. Az uj szezon nagyszabású prog-
rammjához szüksége van jóhangu és jó-
megjelenésü hölgyekre és urakra. Azokat, 
akik hajlandók a T ro cade r óhoz szerződni, 
ez uton szólítja fel, hogy jelentkezzenek az 
igazgatósági irodában. (VII. Király-utca 77.) 

Feivétel minden délután 2—4 óráig. 

DEIEDDA GRACIA: MINT SZÉLBEN A 
NAD. (Az Athenaeum Könyvtár legújabb 
kötete.) Olyanok vagyunk, mint szélben k 
nád, a szél a sorsunk. Ez a mottótj'a 
ennek a regénynek, melynek magyar fordí-
tása egy olyan irót vezet be a magyar 
irodalomba, akit nálunk eddig még nem 
igen ismertek. Körösi Sándor kitűnő mun-
kát végzett nagyszerű fordításával. Az At-
henaeum Könyvtár legújabb kötetének á ra 
csinos kötésben és művészi rajzzal diszitett 
borítékban 50 korona. 

A SZÍNHÁZI ÉLET bolt jában (Erzsé-
bet-körut 29.) a következő újonnan meg-
jelent színdarabok kaphatók. 

A kintornás család (népszínmű, Tóth E.) 
Női diplomata (népszínmű, Sulyovszky) 
Szökött katona (népszínmű, Szigligeti) 
Világ ura (szomorújáték, Szigligeti) 
Két pisztoly (szinmü Szigligeti) 
Samu bácsi (szinmü, Sardöu) j 
Az ezredes leánya (dramolett) ^ 
Perényiné (dráma, Szigligeti) 
Milton (dráma, Jókai) 
A tolonc (népszinmü, Tóth Ede) 
Pál és Virginia (dalmű, Barbier) 
Oedipusz Klonosban (Sophokles trag.) 
Sapphó (szomorújáték, Grillparzer) 
Fuzáó ( vígjáték, Bulyovszky) 
Hős Pálffy (dráma, Jókai) 
A fény árnyai (szomorújáték, Szigligeti) 
Jótékony célra (vígjáték, Befczik) 
A tőr (vígjáték, Váradi Antal) 
A pá rba j (szinmü, Porzsolt). 

HÁROM AKTUALIS KÖNYV: Braun: 
Adóméreg 77.—, micius Iuventus: Pá-

lyamutató 21.—, Buchta: A gyümölcs és 
(zöldségfélék értékesítése, eltartása és kon-
zerválása 55.— ; j_ i 
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S x e r k e s x t ö i ű x e n e i c R 
E rovatban készséggel adunk felvilágosítást, 
öt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Szininövendék. Rózsahegyi Kálmán szi-

nésziskolájában a beiratások Népszinház-u. 
22. szám alatt, szeptember elsején kezdődnek. 
— Bolond. Nem nős, nem jön haza. — Új-
pest, U. J. Tessék ezen a címen irni: „Dániel 
Béla, Bécsi Magyar Szinhéz." Közelebbi Ci-
met még mi sem tudunk. Gerő nevü színházi 
ügynököt nem ismerünk. — Farkas József, 
Dombovát. 1. Aug. 27-én kezdődnek a beira-
tások. 2. Most már az idén lehetetlen. — *H 
szép Petcovicí) » 1. Liszt Ferenc-tér 18. 2. 
Bárdi, Garas, Angelo és mások. 3. Pesten. 4. 
Nem. 5. Nem. Duna-utca 1. alatt. — Julius 4. 
Ne iskolában próbálkozzék, hanem kérjen meg 
egy énekesszinészt, az őszinte véleményt 
fog mondani. — Elektra, I. F. Nagyon tehet-
séges versek. Mi, sajnos, helyszűke miatt nem 
használhatjuk. Próbálkozzék valamelyik ka-
barénál. — Egy bü olvasó. Megkaphatja, 

de ne a kiadóhivatalban, hanem a szerkesz-
tőségben tessék érte jelentkezni. — Takács 
Mancika, Debrecen. 1. 32. 2. Piller Manci. 
3. Igen. 4. 1918-ban. — Volna Péter, Uj. 
pest . 1. Nem. 2. Egyelőre szünetel — csak 
a télen tart majd kurzust pár filmszínész. — 
ft szép P. Nem volt ott a kérdezett művész. 
— P. Ede. Péchy Erzsi a Semmeringen nya-
ral. — R. Feri, Hajdúnánás. Szíveskedjék 
fényképét is megküldeni, mert anélkül nem 
lehet a pályázaton résztvenni. — Rót Terike, 
Hajdúnánás. Ugy-e beméltóztatik látni, hogy 
innen nem őrizhetjük ellen, hiteles-e a levél 
aláírása? Nekünk ugy kell közölnünk a pá-
lyázatot, ahogy kapjuk. Különben is levele 
már elkésett, mert a pályázat megjelent. — 
Cs. Terike. 1. 1908 óta. 2 . 25. 3. 1889-ben 
született, 4. Francia és német nyelvű elő-
adást szokott tartani. 5. 35. — Lengyelvér. 
A kérdezett művész a Gellért-szállóban lakik, 
méltóztassék a déli órákban ott érdeklődni. 
— Kíváncsi 19. 1. 1888-ban, Pesten. 2. Leit-
ner Pál. 3- 21 éves. 4. Igen. 5. Debüje a 
Modern Színpadon volt, 1919 november 6-án. 
—H'imádó. 1. A Színházi Élet mult heti szá-
mában megírtuk. 2. Címe : a színház. 

POLOSKAIRTÁSNÁL 
GARANCIA 

DITRlCHSTEIN 
J. 126-38 J, 116-55 

Szakorvosi 
Vn, Dohány-utca 39. 

rende ld 
Intézet. 

Rendel : 11-1 és 4 - 7 óráig 

f Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban vesz 

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

C Ő̂VAROSI a 

i R X t f ' 
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 „Színházi Élet" bolt-

jában is kaphatók 

i X O i - f r g MJ M ^ M L J ^ ' J C -
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 a z e r l n ! 

FÜREDI BÉLÁNÉ angol francia női divatterme. 
Kossuth-Lajos-i;tca J ^ j 

Naponta Kitűnő cigánymuzsika 
fi Krisztina-tér mellett Telefon csak 25 

A l e g k e l l e m e s e b b 
b a l a t o n i n y a r a l ó h e l y 

BALATON" SZÁLLODA És PENZIÓ BALATON-LELLÉN 
Igazgató: Kenyeres Sándor 
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Sxtn&áxl rejtvény 

Megfejtési határidő 1921. julius 22. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 32. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 27. számában közölt 

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

sorsoljuk ki : 
!• di j : Galetta Ferenc autogrammos fény-

képe. 
II. d i j : Egy doboz „FIoris" csokoládé-bon-

bon. 
III. d i j : Egy üveg Eau de Cologne „Fée" 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 974-en. 
Az első dijat Lőwy Zsigmondné (Szom-

bathely, Erzsébet-királyné-ut 16), a második 
dijat Schön Klára (V., Szalay -utca 3. Hódosi 
bizományi iroda), a harmadik dijat Hirsch-
feld Etelka (Baross-utca 86) nyerte meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Elet" 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 bőrt, a 

d r . Kayserl ing-féle „HYVARJON" 
szépitőszer. A kura egyszerii, otthon végezhető, 
minden fel tűnés nélkül. Befejezése után az arc-
bőr ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és 
tisztaságban pompázik. — Egy adag 75 .— K. 
Vidékre postaköltség és adóval bérmentve BO.—K. 

„ H Y V A R J O N " GYAR f ő l e r a k a t : 
Gross Antal Budapest József-körur 23. 
Kapható: R0NA-DR0GERIA József-körut 50. 

V acuum és Sulfid Vállalat K. T. 
B u d a p e s t , V I . , DalnoK-u. 11-13 Telefonszám 4-91 

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

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