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I r í a : K O S Z T O 

Ugy hallom, a következő színházi 
évad csupa történelmi darabot hoz 
tarsolyában. 

A régen hallgató Szomory Dezső 
az idén a mohácsi vészről irt drámát, 
II. Lajosról, az utolsó magyar király-
ról, ki már húszéves korában ősz 
volt, Hevesi Sándor pedig egy év-
számról, 1514-ről. mely körülbelül 
annyrt jelent a régi magyar történe-
lemben, mint az újban 1919. Majd-
nem minden iró a históriát bújja. Kü-
lönös korszak : az újdonságok mind 
ódonságok, és nem a csillogó zománc 
ad nékik varázst, hanem az a per, 
mely elviharzott századokból fuj reájuk. 

Találkozom a budai hegyek lankáin 
egy irótársammal, aki a vadvirágok 
között lesunyt fejjel jár, mintha fü-
vészkedne. Szinte meg se ösmer, 
annyira el van merülve. Mikor aztán 
fölébresztem, kiderül, hogy nagyon 
messziről jön, egyenesen a törökverő 
háborúból és éppen egy agával tár-
gyalt, ki nem akarta kifizetni a sarcot. 
À villamoson egy drámaköltő lá-
zasan jegyez valamit a térdére fek-
tetett füzetbe, akár az, aki valami sür-
gős levelet ir. Ő egy keresztesvitéz 
szavait irta föl, melyeket most hallott, 
a mult messzeségéből. Mindnyájan a 
történelem bűvöletében élünk, az in-
cseleg velünk, az idéz elénk szines 
káprázatokat és csodálatos látomá-
sokat. 

Emlékezem, tiz-tizenöt évvel ezelőtt 
semmi se volt kevésbé kapós por-
téka, mint az úgynevezett „történelmi 

Á N Y I D E Z S Ő 

dráma", mely csak arra volt hivatva, 
hogy az akadémiai pályázatokon meg-
áporodjon és aztán olvasatlan poro-
sodjon a könyvesboltok kirakataiban. 
Egyenesen nem érdekelt bennünket 
a történelem. Önmagunkat óhajtottuk 
látni a színpadon, abban a ruhában, 
melyet mindennap viselünk, a han-
gunkat kívántuk hallani, melyet min-
dennap hallunk, az ismerős környe-
zettel, a meghitt alakokkal, a rendőr-
rel, aki az utcán posztol, a kávéházi 
pincérrel, aki kiszolgál bennünket, a 
rikkanccsal, a divatárusleánnyal és 
a budapesti utca sok-sok ismerősé-
vel együtt. 

Akkor az életből történelmet csi-
náltunk, felöltöztettük a magunk ru-
hájába és odavittük a színpadra. 
Most ennek a megforditottja történik. 
A történelemből csinálunk életet, 
a régmultat öltözletjük uj szinekbe. 

Csodálatos-e ez ? Azt hiszem, nin-
csen nála érthetőbb. Ha ennek a kí-
sérletnek megcsinálnók az ellenpró-
báját és drámát igyekeznénk irni a 
mai korról, a mi utcánkról és lakó-
házunkról, azonnal rájönnénk, milyen 
természetes, hogy a mai iró csak a 
történelemmel foglalkozik és milyen 
természetellenes lenne, hogyha a je-
lent vázolná. Valljuk be őszintén, 
hogy a mai embert egyáltalában nem 
is látjuk. Aztán, ha egyikét-másikát 
a színpadi lámpák világába állitanók 
és megszólaltatnók, minden szavát 
ezer és ezer félreértés követné és 
aligha mondhatná el mondókáját. 
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Olyan forrongó korszakban élünk, 
hogy nem is tudjuk, milyen egy mai 
diák, egy mai fiatal leány, egy mai 
kereskedő, egy mai orvos. Tipusok 
nincsenek, mert mindenki a maga 
politikai pártállásán át néz mindent. 
Jelen sincsen. Csak történelem van, 
melyben benne élünk mindnyájan. 
Amint ezelőtt pontosan ösmertük az 
utcán járókelőket, a házakban lakó-
kat és láttuk az egész társadalom 
keresztmetszetét, ma, a közelmúlt is-
kolázottsága folytán, csak a történel-
met ösmerjük és látjuk, melynek for-
dulatai immár nem személytelenül ér-
dekelnek bennünket, mint azelőtt. 
Egy diplomáciai tárgyalás eredménye, 
egy ütközet kimenetele felé mindenki 
az egyéni élet lázával tekint. Nemrég 
zavarba hozott bennünket egy ódon 
fringia vagy flinta, melynek titkai 
megborzongattak, most azonban épp 
oly rejtett nyugtalansággal telit el ben-
nünket egy tárgy, melyhez a jelen 

R. Lenkeffy Ica és Roboz Imre Marienbadban 

emléke tapad, minden keserűségével 
és fájdalmával s a történelemtől ké-
rünk vigasztalást, ahol az emberek 
régi életüket élik. 

Lámpalázunk van ebben a korban, 
mely még mindig a történelem szín-
pada. Annyira megriadtunk az igazi 
élet kuszaságától, hogy vissza for-
dultunk és futunk vissza-vissza a 
mult kriptái magányába és meg se 
állunk, csak valahol 1526-ban, vagy 
1514-ben. 

Augusztusi kérdések 
a szerkesztőhöz 

Van*e színház az északi sarkon, 
ahol teremnek a fókák, 
s ha van, mi ott a kedvenc műfa) : 
a tragédia vagy a mókák? 

Hz eszkimó-szerzőnek milyen 
darabot irni rezon? 
Továbbá tudni szeretném, bogy télen 
vagy nyáron van ottan szezon? 

(SZENES EMBER) 
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Honnan az ördögből veszik ezt a sok ötlete! ? 

tercett formájában történik, a 
melyben a kórus is szerepel, 
mégpedig a nézőtéren. Tamás 
Benő be akarja bizonyítani a 
barátjának, Huszár Károlynak, 

„A bor és a nők . . ." 
Pataky Ferenc, Huszár Károly 

Budai Színkör: „Kölcsönkért feleség" 
(Photgr. Strelisky) 

A Budai Színkör egyik előadásán voltunk 
künn egy olyan forró nyári este, amikor 
Pesten az embereknek a nyelvük is kilógott 
a hőségtől. Odaát Budán, a Horváth-kert 
lombos fái között a Krisztinaváros hűvös 
esti levegője legyezgette az embereket, akik 
átmentek Pestről megnézni a nyár uj szín-
házi szenzációját : A kölcsönkért feleséget. 
Felvonásközben hallottuk a fenti mondatot, 
amikor a tapsolástól és nevetéstől kifáradt 
emberek az uj darab kritikája helyett csak 
ennyit mondottak: 

— Honnan az ördögből veszik ezt a sok 
ötletet ? 

Valóban el kell bámulni azon a tengernyi 
tréfán, vidámságon, dalon, táncon, ameny-
nyit „A kölcsönkért feleség'-ben 
összehalmoztak a szerzők, színé-
szek és a rendezés. A szerzők 
közül Szántó Lajosé a legna-
gyobb érdem, ő irta az operett 
muzsikáját Zsoldos Andor ver-
seire és ezzel beérkezett a ma-
gyar operettkomponisták diszes 
galériájába. A librettót Vágó 
Géza kipróbált talentuma alakí-
totta izig-vérig pompás operetté 
Maurice Verneuille bohózatéból. 
Vágó Géza különben mint ren-
dező is tökéleteset produkált. 

Már maga a darab alapötlete 
is csak ugy önti a helyzetkomi-
kumot, amelyet még a nagyszerű 
figurák jellemkomikuma is hat-
ványoz. Valójában ugy áll a 
helyzet, hogy a megszorult fiatal-
ember, aki eddig abból az apa-
názsból élt, amelyet nagybácsija 
küldött nem létező családja szó" 
mára, kénytelen feleséget kiköl-
csönözni magának, amikor a 
nagybácsi bejelenti látogatását. 
És ki más lehetne ez a feleség, 
mint a legjobb barát becses neje. 
A kölcsönkérés természetesen 

hogy a feleségét mindenki szívesen kölcsön-
adja és dalban megkérdezi : 

„Nos, ki adja kölcsön az asszonyát ?". 
A publikum legnagyobb meglepetésére a 
nézőtérről válaszolnak : 

„Én adom, én adom, én adom !" 
Csakhogy Papp Manci se rest, nem hagyja 

magát, ő viszont azt kérdi : 
„Nos, ki adja kölcsön a kis urát ?" 
Erre viszont a nézőtéren hölgyek felel-

nek, hogy : 
„Én adom, én adom, én adom l" 
Az is egészen uj és nagyszerű ötlet, ami-

kor Pataki Ferenc, a kitűnő komikus, a zene-
kar hangszereivel vitatkozik. A dada-duett-
ben ugyanis arról van szó, hogy : 
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Papp Manci 
Budai Színkör: „Kölcsönkért feleség" 

(Photogr. Strelisky) 

azután olyan nevetés támad, hogy csak ugy 
reng a nézőtér. 

A vidám zeneszámok között igen nagy 
sikere van még egy pompás duettnek, amely-
nek refrainje: 

Cipi-cupi, cviki puszi 
Ide gyere hát. 
Nem komponált Strausz Richárd se 
Ilyen muzsikát. 
Elborítom az arcod, a 
Szemed meg a szád, 
Cipi-cupi, cviki puszi 
Ide gyere hát. 

A második felvonás legmulatságosabb je-
lenete, amikor a fiatal ál-házasok, a nagy-
bácsi kívánságára, pillanat alatt átváltoznak 
nilusi bennszülöttekké és rögtönzött egyiptomi 
ruhában éneklik a darab slágerszámát: 

Afrikéban, messze tul a tengeren, 
A földközi tengeren, 
Afrikában turbán van az emberen, 
A turbán a fán terem. 
Afrikában négerek tanyája van, 
Néger nőnek széles piros szája van 
És fekete pofája van 
És ezerféle exotikus bája van. 

Pataki : 
Mondja csak lelkem. 
Ki ennek a kis gyereknek apja ? 

Hamvas Józsa : 
Ki volna kérem, 
Hát az, aki az asszonytól kapja. 

Pataki : 
Ejnye, no ejnye. 
Ne legyen oly titokzatos, kérem. 

Hamvas Józsa : 
Már hogyne lennék. 
Hiszen azért fizetik a bérem. 

Ketten : 
Hogy ki az apja. 
Hogy ki az apja, 
A felelet igen nehéz lenne. 
Mert hisz az anyja. 
Mert hisz az anyja, 
Sokszor még maga se biztos benne. 

Ének közben a zenekarból, minden sor után, 
valamely'k hangszer válaszol a kérdésre 
egyszer a fuga, egyszer a nagybőgő és Pataki 
mindannyiszor odaáll a zenekar elé és 
vitába elegyedik az illető hangszerrel. Ebből 

Huszár Károly, Karácsonyi Ili 
Budai Színkör : „Kölcsönkért feleség" 

(Photogr. Strelisky) 
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Kis Ámorok ropják a fürge táncot. 
És dallanak a kóbor trubadúrok 
Ott fenn a hegytetőn a várterembe' 
A kobzokon megcsendülnek a húrok 
A táncosok ruhája lengő-lenge . . . 

Pataky Ferencz 
Budai Színkör: „Kölcsönkért feleség" 

(Photogr. Strelisky) 

Románcok ringanak a lelkem mélyén, Papp Manci, Tamás Benő 
Elmondok hát egy drága kis románcot, Budai Szinkör: „Kölcsönkért feleség" 
A szivünk pitvarán, a csókok éjén, (Photogr. Strelisky) 

Refr.: 
Színes, hímes égő rózsát 
Hintek el, amerre jársz. 
Dúdolom a barkarolát 
Ablakod alatt, ha vársz. 
Holdsugárból lesz a húr a 
Hárfán, melyet pöngetek, 
Mig szivünkbe kis harangok 
Csöndesen csak csöngenek. 

Ami a legritkábban fordul elő szeriőz 
számnál, ezt a keringőt esténként kétszer is 
meg kell ismételni Karácsonyi, Ilinek és 
Huszár Károlynak. 

Sebestyén Géza kitűnő társulata és a 
nagyszerű direktor megérdemlik, hogy ilyen 
pompás darabot tudjanakikifogni. a Budai 
Szinkör főszezonjában, amely a zsúfolt há-
zak sorozatát biztosítja. 

Afrikában kapható a kókusz, 
Gyerünk Afrikába, hókusz-pókusi I 

Nilus, száz krokodilus, 
A parton diszes pálmafák. 
Kenguru szökken a parton, 
A nap tüze forrón ég. 
Gúla, mely égbe nyúla 
És a szfinksz némán bámul rád. 
Száguld a számum és szórja 
És űzi a Szahara porát. 
Bujj, no simulj ide egiptomi lány, 
Én ilyet még soha nem csókoltam, lám 
Sárga banán. 
Vár a babám, 
Kicsiny babám ! 

Olyan valódi hamisítatlan egiptomi tán-
cot lejtenek erre a dalra Papp Manci, Tamás 
és Pataki, hogy még II. Ramszesz is meg-
irigyelheti. 

Nemcsak a vidám, hanem a szeriőz szá-
mok is értékes zenei alkotások. A nagy sze-
relmi-duettet mér ma egész Pesten éneklik: 
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A Színházi Élei ankétje a vidéki 
színészeiről 

A magyar vidéki színészet hosszú idő óta 
nem volt olyan válságos helyzetben, mint 
manapság. A régi harminckilenc társulat 
közül csak tizenkilenc működik Magyaror-
szág meg nem szállott részén, ezek is csak-
nem kivétel nélkül a legsúlyosabb anyagi 
gondokkal küzdenek. Olyan színházi város-
ban, mint például Miskolc, előfordult, 
hogy az előadást nem lehetett megtar-
tani, olyan kevés jegyet adtak el. És igy 
volt ez kevés kivétellel a legtöbb helyen. 

A Színházi Élet felkérte a vidéki városok 
kulturális irányitóit, valamint a magyar szí-
nészet több vezető emberét, hogy nyilatkoz-

ni imvas Józsa 
Budai Színkör: „Kölcsönkért feleség" 

(Photogr. Strelisky) 

zanak erről a rendkívüli fontosságú kérdés-
ről. Többen máris szívesek voltak bekül-
deni válaszaikat, amelyeknek közlését mai 
számunkban kezdjük meg. 

Dr. Csűrös Ferenc, 
Debrecen közművelődési tanácsosa : 
A vidéKi színészet válságáról csakugyan 

beszélni lehet és beszélni kell, mert olyan 
jelenség, mely fenyegető arccal előttünk áll 
s melynek szemébe kell néznünk. 

A háború alatt s utána is jó ideig addig 
soha nem tapasztalt konjunktúrája volt a 
színháznak. Teli házak tapsoltak váloga-
tatlanul akármilyen darabnak, akármilyen 
előadásnak. Egy egy uj operett veszedelme-
sen zsúfolt házakat hozott össze. A háború 
szörnyűségeitől agyonzaklatott idegzetű pub-
likum estéről-estére megtöltötte a színházat 
csak azért, hogy kedvére kinevethesse magát 
és pár órára szabadulion a gyötrő bizony-
talanság érzésétől. A pénz könnyen jött. 
könnyen ment. Teli volt a színház, mert sok 
volt a gondjafeledni kívánó ember. És sok 
volt a könnyen jött pénz. 

A forradalmak alatt és után is egy darabig 
ez az állandó bizonytalanság és a könyü 
pénzszerzés lehetősége hozta meg a színhá-
zak mesés konjunktúráját. 

A békeszerződés aláírásával aztán megjött 
a nagy farsangnak a rettenetes böjtje. Vége 
volt a bizonytalanságnak, jött a szörnyű 
bizonyos. Elvesztettük a háborút, vége 
a kalandos bizakodásoknak, az ellenség kér-
lelhetlen ridegséggel hajtja végre rajtunk azt 
a szerződést, melynek lehetőségében sehogy-
sem akartunk hinni. Mihelyt ennek tudata 
általánossá vált, megszűnt vidéken a szín-
házak konjunktúrája is. Az emberek ismét 
számítgatni kezdtek. Mire mi telik? Mit kell 
megvonni magunktól? Mire költhetünk. mire 
nem ? A könnyű pénzszerzés forrásai is be-
dugultak. A magyar koponyákból kipárolgott 
a mámor és ráébredtünk a rideg valóságra. 
Ezzel aztán bealkonyult a szédítő színházi 
konjukturának is. 

Véleményem szerint ide, ebben a tömeg-
lélekbeni jelenségben gyökereznek a mai 
színházi bajok. 

Van aztán még egy ok. De ez már örven-
detesebb. A nemzet talpraállásával, a vörös 
farsang maskarázásainak ellenhatásaképpen 
valami igen-Uen benső s a lelkek mélyéről 
feltörő szégyenérzet és erkölcsi komolvság 
lett úrrá az embereken A színháztól általában 
sokkal több komolyságot és erkölcsi felelős-
ségérzetet követel meg a közvélemény, 
mint azelőtt. S a színház kénytelen engedni 
ennek a közhangulatnak, még ha anyagi 
hátrányára van is. 
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Pataky Ferenc, Hamvas Józsa 
Budai Színkör : „Kölcsönkért feleség" 

(Photogr, Strelisky) 

Papp Manci, Pataky Ferenc 
Budai Színkör: »Kölcsönkért feleség" 

(Photogr. Strelisky) 

Ez jól van így. Legyen a színház valóben 
muzsacsarnok, ahova okulni, szivben-lélek-
ben nemesülni, nem pedig léhe, sokszor 
aljas ösztönöknek kielégülését keresni jár n 
közönség. De akkor aztán módját kell ke-
resni annak is, hogy a színtársulat és igaz-
gatója meg tudjanak élni s ne legyenek kény-
telenek a nemes ambíciók mellett fázni és 
koplalni és sóhajtva visszagondolni azokra 
az időkre, mikor az úgynevezett színvonal 
ugyan alacsonyra szállott, de a színész 
életstandardja magasra szökött fel. 

Soeciálisan Debrecenben az országosan 
ható okok körülbelül ugyanolyan következ-
ményekkel jártak, mint az ország más vi 
déki városaiban. 

Egy év óta a Csokonay-szinház műsora — 
így fejeztük ki talán legtalálóbban — meg-
komolyodott, Az előadások színvonala egyéb-
ként is emelkedett. Fegyelmezett összjáték, 
pontos rendezés, komoly művészi igyekezet 
honol most a Csokonay-szinház színpadán. 

Letűnt a műsorról : a piros színlap. Régi 
szokás volt a Csokonay-színháznál, hogy a 
a sikamlós darabokat piros szinlapon hir-
dették meg. Egy év óta piros színlap nem 
virított a hirdető-oszlopokon Debrecenben. 

Ha semmi más, ez egymagában elegendő-
képpen bizonyítja a színház megkomolyodá-
sát-

Persze, a publikumot nem lehetett máról-
holnapra átvezetni a komolyabb légkörbe. 
Különösen nem azt ti közönséget, mely a 
háború alatt teljesen elfoglalta a régi, maga-
sabb műveltségű, középosztálybeli közönség 
helyét. 

Ez az újonnan rekrutálódott, könnyen szer-
zett pénzben dúslakodó, de alantas izlésú 
közönség, mikor látta, hogy a maga izlése 
szerinti darabokat nem kapja meg a szín-
házban, átcsapott a mo'ihoz. És igy bizony 
a legszebb, legnemesebb irányú darabok is, 
különösen a szini évad első két hónapjában, 
üres, vagy félig telt házakat hoztak. Az 
igazgató sehogysem tudta megtalálni a maga 
számítását. 

Ilyen viszonyok között aztán a város kö-
zönsége jött a társulat segítségére. 

Míg a háború évei alatt, a nagy színházi 
konjunktura idején, a város semmivel sem 
segítette a színházat, mert arra nem is volt 
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szüksége, — sőt a mult 1919/20 színi évadra 
150000 korona bért fizetett a Csokonay-
szinhszért a szinház akkori igazgatója, addig 
a jelen szini évadban nemhogy bért nem 
fizet az igazgató, hanem e város részéről 
je.entékeny támogatásban is részesül. 

Nevezetesen a világítást a közfogyasztási 
árnál jóval olcsóbban, úgynevezett kaltur-áron 
kapja (jelenleg kilowattonként 8 koronáért), 
ami nagy segítség Azonkívül a szini idény 
alatt a színház fűtéséről is a város gondos-
kodik, száz öl fát bocsát az igazgató rendel-
kezésére ingyen, a város erdejéből a szinház 
udvarára szállítva A téli faárakat számítva 
ez legalább 350.000 koronás tételt jelent. A 
vigalmi adót 250 000 koronában kontigen-
tálta a Csokonay-szinháznál a város, ami 
lényegesen alatta marad annak az összegnek, 
melyet akkor kellene szolgáltatnia a színház-
nak, ha a vigalmi adót esténkint, az eladott 
jegyek után kellene beszolgáltatnia. Viszont 
az évad elején hozzájárult a város közön-
sége a helyáraknak nagymértékű fölemelé-
séhez. 

Mindezzel szernben azt kötötte ki, hogy 
a társulat komoly, nemes irányú darabokat 
köteles szinrehozni. Klasszikus drámákat is. 

Tamás Benő, Pataky Ferenc, Biró Mária 
Budai Színkör: „Kölcsönkért feleség" 

(Photogr. Strelisky) 

különösen az ifjúsági előadások keretében. 
A köztisztviselők számára esténkint meg-
határozott számú jegyeket 33 Vo os enged, 
ménnyel köteles kiszolgáltatni az igazgatd-
azonkivül időnként tisztviselő-estéket adni, 
mikor is a műsor egy-egy legjobb darabja 
kerül színre 50%-os mérsékelt helyárakkal. 
Ezek a tisztviselő-esték igen jól beváltak. 
A nyomott anyagi helyzetben levő tisztvise-
lőség igy jut hozzá, hogy legalább egyszer* 
egyszer meghallgathasson egy színielőadást 
s része legyen ebben a nemes szórakozásban. 
A tisztviselő-esték mindig teli házat hoznak. 
Öröm nézni azt az intelligens, szép publiku-
mot, amely ilyenkor a színházat megtölti. 

Azt hiszem, a debreceni példát nem volna 
rossz követni más vidéki városokban sem. 
A fenyegető színházi válság egyetlen meg-
oldási módját abban látom, ha a városok 
közönsége teljes erejükkel mennek segítse 
gère a küzhödő színészeknek- Álljon talpra 
a magyar társadalom s tegye meg a saját 
érdekében, a saját kulturája emeléseért mind-
azt, amit megtehet s megtennie kötelesség. 

Követelje meg minden vidéki város a maga 
színházától, hogy a nemzeti ideálok s a 
nemes művészi törekvések szolgálatában 

fejtse ki erejét, de azután adja is 
meg a módot hozzá, hogy ezt meg-
tehesse. 

Farkas Mátyás, 
Győr polgármestere : 
Tény, hogy a vidéki színészet, — 

közöttük a győri is, — ezidőszerint 
nehéz helyzetben van, de hogy ez a 
helyzet végveszedelemnek volna minő-
sihető, arról nincs tudomásom ; szint-
úgy az sem áll, hogy Gvőr városét 
kulturális katasztrófa érte volna. A há-
borús idők kedvező színházi konjunk-
túráit a folyó év március havának 
első felében hirtelen bekövetkezett gaz-
dasági pangás a laposan megváltoz-
tatta ; ettől az időtől kezve a színház-
látogatás észrevehetően megcsappant. 
Oka ennek legnagyobb részben az, 
hoBy a lassankint felszabaduló keres-
kedelem megszüntette a láncolást s 
ezzel a vele járó nagy kereset lehetősé-
gét is, miután a közönség fizető és 
fogyasztó képessége megcsökkent. Ez, 
azt hiszem, országos jelenség ; ennek 
hatását a gvőri szinház is alaposan 
megérezte. Hogy ez a jelenség a vidéki 
színészetre tényleg katasztrofális lesz-e, 
az attól függ. hogy ennek a gazdasági 
krízisnek lefolyása mennyi időt vesz 
igénybe. Minél rövidebb ideig tart, 
annál inkább remélhető, hogy a vidéki 
színészet a veszedelmes válságot ki-
kerüli. Az elmúlt szini évad különben 
arról győzött meg. hogy a közönség-
nek az utóbbi időkben kétségtelenül 
megromlott ízlése örvendetesen válto-
zott, a komolyabb, illetve értékesebb 
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darabok iránti 
^^^^^ érdeklődés foko-

jàÊBtSÊju zódik• Ha a szin-
igazgatók ezt a 
jelenséget hono-

• ralják műsoruk 
m egybeállításánál, 

a színészet fel-
lendítésére irá-
nyuló törekvései-
ket biztató alap-
ra helyezik. 

A győri szin-
ügyi helyzetet kü-
lönösen az a 
körülmény ne-
hezíti, hogy régi 
színházunk kis 
befogadóképes-

ségű s a kényesebb közönség igényeit nem 
tudja kielégíteni. Az előbbinek az a következ-
ménye, hogy a magas helyárak nem szállít-
hatók le, mert leszállított helyárak melleit a 
társulat elsőrendű szervezése nem lehetséges. 
A magas helyárakat a kö-
zönség nem bírja ; az a része 
a közönségnek, amelyik meg-
bírná, tartózkodik a színházláto-
gatástól, mert, illetve a könnyen 
megközelíthető fővárosi színhá-
zakat keresi Fel. Az uj színház 
építésének ügye ugyancsak meg-
érett, a mai viszonyok mellett 
azonban — sajnos, — a meg-
oldás módjáf nehéz; megtalálni. 

Szántó Lajos 
„Kölcsönkért feleség" 

komponistája 
(Photogr. Strelisky) 

KÁNIKULÁBAN 
Egy ifjú hölgy ül a gangon tul 
az ablakban. 
flz egyik kezében vajaskenyét, 
a másikban szellemi abrak van. 

H nyitott ablakon át megtudom, 
bogy a nő neve: Irma. 
Irma azt a lapot o lvassa, 
melybe e sorou irója irna, 
ba a melegben birna. 

De én nem tudok ma jófcat irni, 
szerkesztőm ezért bárbogy sirna is, 
s bárbogy haragszanak majd 

olvasók, 
még talán ez az Irma is. 

(SZENES EMBER) 

Dr. Nyúl Tóth Pál, 
Kecskemét tb. főjegyzője, 
közművelődési tanácsnok : 

Városi színházunkban az el-
múlt 1920/21. évi téli idényben 
a szintáisulat működését teljes 
erkölcsi és anyagi siker kisérte, 
ugy, hogy olyan jelenségeket 
nem is észlelhettem s ennél-
fogva megfigyelés tárgyává sem 
tehettem, amelyek esetleges vál-
ságokat idéztek volna elő, más-
felől pedig a nyári idényben a 
színtársulat nem időzvén vá-
rosunkban, annak jelenlegi hely-
zetéről nem nyilatkozhatom. 
Ugyanezen okokból Kecskemét 
th. város a vidéki színészet né" 
hány hónapos válságával szem-
ben sem kényszerült különleges 
álláspontot elfoglalni. 

Budai 
Pataky Ferenc, Papp Manci, Pallós József 

Színkör : »Kölcsönkért feleség" 
(Photogr. Streliskj) 
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A z i s c l \ l ~ i o p e r e í í b ö r z e 
Ahol a jövő szezon készül 

I r í a : S Z O M A H Á Z Y I S T V Á N 

Bad-Ischl, jul. 
Kedves Incze, sokkal nagyobb mulat-

ság, ha az ember hosszú gyalogtúrákat tesz a csodaszép erdőkben L a u f f e n felé, 
vagy a kis salzkammerguti vasúton rán-
dul ki Sanct-Wolfgangba és Sanct-Gil-
genbe, vagy meztelentérdü turistaruhá-
ban mássza meg a meredek Dachsteint, 
— minthogy orrával a papirt szántia s 
öregapáink módija szerint fürdőlevelet 
ir a pesti újságba. Bevallom, hogy nem a z irói buzgalom adja k e z e m b e a tollat, 
mikor a Színházi É/ef-nek, nyári semmit-
tevésem közben, cikket irok, még csak 
az a groteszk látvány sem, amihez ha-
sonlót, Ischlen kivül, aligha lát az em-
ber ingyen. 

Ez a bájos fürdőhely a juliusi farsang 
hazája. Hushagyó-keddi hangulat tom-
bol itt julius jjellő közepén, cvikkeres 
bécsi hivatalnokok tiroli vadászoknak 
öltözködve olvassák az eszplanádon az 
esti lapokat, kövér, öreg nénikék, akik 
más szélességi fok alatt főkötőcskéket 

Fodor Ferenc, Palásthy Irén és 
Hans Bartsch Ischlben 

kötnek az unokáiknak, itt dirndli-kosz-
tümben bicikliznek a hegyi utakon s a 
volt császárváros börzeánerei meztelen 
térdkaláccsal elsóznak a kávéházban. 
Én azonban nem a furcsa operettfigurák-
ról akarok irni, akikkel itt lépten-nyomon 
találkozik az ember, hanem Ischlnek 
arról a speciálitásáról, mely a salzkam-
merguti fürdőt az egész világon párat-
lanná teszi: az operett-nagyiparról, mely 
széditő arányokban virágzik a sebesen 
suhanó Traun partján. Amit Essen az 
acélgyártásban, Chicago sertészsirpro-
dukcióban jelent, azt jelenti Ischl a di-
vatos operett-termelés terén. A műsor, 
mely Európát é s Amerikát a jövő szín-
házi évben mulattatni fogia, itt készül a 
festői rendetlenségben szétszórt nyaralók 
zongorái mellett s aki komponista, lib-
rettó-iró a forgalomban számit, vala-
menyi itt gyül össze esténként a finom 
Zauner-cukrászda barjában, hogy az 
egész napi alkotás láza után kipihenje 
magát. 

Mennyit jelent tantiémekben és sike 
rekben az a müvésztársaság, mely Ischl-
nek oly páratlanul egyéni jelleget ad, 
nem tudom kiszámítani, de kétségtelen, 
hogy a jövő színházi évad forró estéit 
itt oszlopozzák meg: mindenki itt van, 
akinek neve márkát jelent az operett-
irodalom terén. Itt nyaral két illusztris 
honfitársunk: Lehár Ferenc és Kálmán 
Imre, mindakettő lázasan komponál és 
épp oly lázasan titkolózik. Azt mondják : 
rossz kabala, ha az ember a készülő 
darabjáról beszél. Kálmán, aki a Dach-
stein felé néző nyaralójában tölti az 
egész napot, csak délelőttönként jár le a 
fürdőbe, de akkor viszont alkalmazkodik 
a helyi szokásokhoz és bepólyázott láb-
szárral, kék vászonzubbonyban sétál 
szövegiróival az eszplanádon. Lehár 
ellenben nappal nem igen látható, de 
este annál vigabban ragteim-ezik a cuk-
rászda barjában. Az előkelő Bauer-
szállóban szintén lakik egy nevezetes-
ség : Strauss Oszkár, aki e legáns autójá-
ban ereszkedik le néhanapján a nép 
közé. Reggel hét órától este kilencig 
dolgozik villájában a kitűnő Fali Leó, 
aki vagy tiz nappal ezelőtt kezdte meg 
Az érdekes asszony cimü operettjének 
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komponálását, még pedig olyan tempó-
ban, hogy szeptember 24-én már elő is 
adják az egyik bécsi színházban. Körül-
belül hat hét alatt készül el a zenével 
és a hangszereléssel, ami rekordot jelent 
az operettirás történetében. Az ismerteb-
bek közül itt vannak Ascher Leó és Stoltz 
Róbert, — de ki győzné felsorolni a töb-
bieket, az apróbb csillagzatokat, akik 
csak mint másodrendű bolygók vándo-
rolnak a firmamentumon. A világnak 
talán egyetlen operett-börzéje ez, ahol 
huszonnégy óra alatt milliókra menő 
partiturát kötnek le, ahol mindenki lib-
rettón töri a fejét, ahol a duetteket, a 
finálékat, a helyzetkomikumot többet 
emlegetik, mint máshol a tojás piaci 
árát. A legnagyobbakon kivül, akiknek 
neve biztos sikert jelent, akikért verejté-
kező színházigazgatók utaznak ide a 
Bécsből és Berlinből robogó D-vonato-
kon, akiket taktikával ravaszsággal és 
sohasem hallott anyagi áldozatokkal üt-
nek el egymás kezéről, itt él, mulat, 
strandozik, táncol mindenki, akikét a 
jövő éved színházi hullámai majd a 
magasságba emelnek: a primadonnák 
és a színészek, az ügynökök és a hang-
jegykiadók, az ötletszállitók és a vers-
irók, mindenki, akinek a szezon sikerei-
ben része lesz. A nagy üzletek alapjait 
itt vetik meg, a nyaralók bizalmas dol-
gozószobáiban, az Elisabeth előtti téren, 
éjszaka a bar-ok asztalainál, az erdők 
magányában, ahol csak a naiv madarak 
csicseregnek szerződési kilátások nélkül. 
Egy óriási melódia-börze ez, ahonnan 
még a pénzpiac jellegzetes alakjai sem 
hiányoznak, ahol talán az operett-siber 
s e m ismeretlen figura. A stílust, melyben 
a szinpad nagyvállalkozói dolgoznak, 
bizonyára jellemzi az a szerződés, me-
lyet Karczag Vilmos kötött tegnap a bé-
csiek népszerű Marischkájávai : három 
millió osztrák koronát fizet neki a jövő 
évad tiz hónapjára. A Goethe és Schil-
ler korszakának eg-ész generációja teljes 
életében sem kereste meg a negyedrészét 
annak az összegnek, amellyel Marischka 
háromszáz fellépését honorálják. 

Mint az uralkodók a hadseregszálli-
tókkal, ugy járnak itt az operettkompo-
nisták a szövegiróikkal : mindegyiket 
kettő-három kiséri minden útjában s 
valamennyi készenlétben áll reggeltől-
estig, hogy egy-egy hirtelen szükséges 
korrekturát elvégezzen. Kedves és mu-
latságos fiuk ezek a bécsi librettistákl 

Nemcsak arról hiresek, hogy maguk is 
milliókat keresnek évenként, hanem arról 
is, hogy a farsangi kusztiimök között ők 
viselik a legtarkábbakat. Téglavörös, 
ultramarinkék, fűzöld és okkersárga ka-
bátokat viselnek, havasi kalapjaikon pe-
dig akkora szőrpamacs fityeg, hogy nya-
ralásuk után jó ideig nem kell gondos-
kodniok háztartásuk számára seprőről. 
Kedves és finom gondolat, hogy itt még 
azok is turistaöltözetet öltenek, akik a 
borbélymühelynél és a kávéháznál nem 
igen látogatnak távolabb eső kiránduló-
helyeket 

A magyar szinpad csak kevéssé van 
képviselve Ischlben : hosszabb ideig csu-
pán Palásthy Irén volt itt a férjével, de 
a mult héten már ők is elutaztak a Traun 
mellől. Bartsch ur Amerikába utazott, 
Palásthy pedig Berlinbe utazott, ahol 
valószínűleg fellép egy uj operettben. 
A közeli Gasteinból Merándult a héten 
Németh Juliska és Mészáros Giza, de 
csak addig maradtak, mig a gyors-
fotogratusnál lefényképeztették magukat, 
két-két habosfánkot megettek és az 
utolsó pillanatban bevásároltak egy-egy 
tiroli kalapot. Az eszplanádon minden-

Lehár Ferenc Ischlben 
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nap létható Magyar Erzsi, akit az ischl-i 
urak a legszebb idei bakfisnak tartanak. 
Itt szövi jövő színházi terveit Faludi Jenő 
is (aki nagy meglepetést tartogat a pesti 
közönségnek), mig a premier-habituéket 
Fodor Ferenc, a pesti klubok kedvence, 
képviseli. 

Az eszplanádon ma délben mutattak 
nekem egy urat, akit nagy csoport vett 
körül ; kiderült ugyanis róla. hogy sem 
nem komponista, sem nem librettó-iró, 
sem nem színész, hanem egyszerűen 
csak fürdővendég. Bécsi gallérgyárosnak 
mondták, de a gyanakodóbbak bizo-
nyosra vették, hogy a ragály őt sem 
fogja kikerülni s a jövő évben már mint 
szövegíró fog visszatérni Ischlbe. Itt, 
ahol a vad hegyi patakok is valcer-
tempóban csobognak, még a legszelídebb 
gallérgyárosok se nyaralhatnak súlyo-
sabb következmények nélkül. 

40 C0-ban 
H KRITIKUS: Ez a darab árnyékot vet 

az ön írói működésére. 
SZERZŐ (miközben verejtékező bom« 

lokát törülgeti): Hol az az árnyék? 
(SZENES EMBER) 

Szomaházy István Ischlban 
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Mivel nyiínaK 
a S3in£>á3ak? 

Még alig kezdődött meg a nyári szü-
net, a színészek talán ki sem pihenték 
fáradalmaikat, a színházak máris kinyit-
ják kapuikat. Kezdődik a szezon. Itt kö-
zöljük, hogy melyik színház pontosan 
mikor és mivel nyit : 

A Magyar Királyi Operaház szeptem-
ber 3 án kezdi meg előadásait Erkel 
Ferenc „Hunyadi László"-jával. 

Ugyancsak szeptember 3-án nyit a 
Nemzeti Színház is. Itt „Bánk bán" lesz 
az első darab. 

A Vígszínház már augusztus 10-én 
kezdi meg a szezont a jubileumi darab-
bal, a „Píros bugyelláris"-sal. 

Az Unió színházai augusztus 13-án 
nyitnak. Mindegyikben a mult szezon 
nagysikerű darabjai kerülnek először 
szinre. A Magyar Színházban Bús Fekete 
László „Buzavirág"-ja, a Belvárosi Szín-
házban Lakatos László pompás két egy-
felvonásosa, a „Zaphirköves gyürü" és 
a „Nagy komédiásnő". A Király Szín-
házban folytatólagosan fogják adni Lehár 
Ferenc operettjét, a „Kék mazur"-t. Az 
Andrássy-uti Színház a mult szezont 
zéró műsorral nyitja meg kapuját. 

Az Unió színházai közül csak a Blaha 
Lujza-színház, a volt Revü Színház nyit 
későbben. Még nincs eldöntve pontosan, 
mikor. Valószínűleg szeptember 15. és 
október 1. között. Attól függ, mikorra 
lesznek kész az építkezéssel. Az első 
darab: Dräsche Lázár Alfréd, Zágon 
István és dr. Ángyán uj háromfelvoná-
sos operettje lesz. 

Az uj kézbe került Városi Színház 
szeptember 5-én kezdi meg előadásait. 
Az első este „Bánk bán" fog menni 
Sándor Erzsivel és Környei Bélával a 
főszerepekben. 

A Fővárosi Orfeum mér augusztus 6-án 
nyit a tavalyi évadzáró műsorral, az 
„Utolsó szimfoniá"-val. 

Az Apolló Kabaré még nem döntött, 
hogy u) műsorral nyisson-e vagy a ta-
valyi utolsó műsorral ? Augusztus 26-ára 
tervezik a nyitást. 

Az Intim Kabaré augusztus 26-án nyit 
uj műsorral. 



SZÍNHÁZI ÉLBT To 

A Színházi Élet körkérdésére az olva-
sók válaszai után nyilatkoztak a színé-
szek „civil" feleségei és a színésznők 
nem színész férjei. Most a szakértőket 
kérdeztük meg, mi a véleményük e kér-
désről? Ezek természetesen az irók, éi 
pedig azok az irók, kiknek örök témá-
juk a szerelem. Megintervjuvoltuk Krúdy 
•Gyulát, Drégely Gábort. Hevesi Sándort, 
Szenes Bélát, Farkas Imrét és Korcsmáros 
Nándort. Itt adjuk a szakértők vélemé-

nyeit : 

De mêq mennyire, hogy lehet! Mégpedig 
a legőrültebb szerelem születhetik a színpa-
don át. Meri ott az ideált mindig a legszebb 
alakjában látjuk. És ebből a szertelen cso-
dálatból, rajongásból a leggyönyörűbb sze-
relem lesz, de csak akkor, ha már tul va-

gyunk a huszadik 
évünkön• Azonban ne 
találkozzunk vele soha. 
Ha minden beválik, 
akkor egyformán sze-
rethetünk egy tragi-
kába és lovarnőbe-
Magamról tudom. Első 
szerelmem Locsarekné 
volt, egy bájos komika, 
akit az egész társaság 
mamának nevezett Kü-
lönben — boldog fia-

talság — minden vidéki színésznőbe szerel-
mes voltam. Régen volt, de remélem, hogy 
ma is igy van a boldog fiatalságnál — 
vidéken. Krúdy Gyula 

Afiu rajong a pri-
madonnáért, a nő 

, a bonvivantért. Ad-
dig-addig lelkesül-
nek, mig észreve-

j szik egymást és 
/ egymásba szeret-

nek. így — néha 
— fejlődhet a szín-
padon keresztül 

igazi szerelem. De csak is igy. 
Farkas Imre 

Lehetséges. 
Hiszen még olyan 
színésznőbe is be-
leszerethet az em-
ber, akit „szemé-
lyesen" ismer. 

Szenes Béla 

Máshogy is nehezen, de színpadon keresz-
tül nem lehet az ember szerelmes. Ha mégis 
megtörténik, hamar ki-
derül, hogy nem a szí-
nészbe vagy a színész-
nőbe szerettek, hanem 
abba, akit a szerepről 
a fantázia megalkotott 
Ezután a szerelem után 
egy kis ismeretség és 
kiderül, hogy a színész 
nem az, akit a szín-
pad mutatott. Ha mégis az, akkor — nem 
színész. Egyébként, hogy őszinte legyek, nem 
hiszek a szerelemben. 

Korcsmáros Nándor 

Minden színházért 
rajongó fiatal ember 
és fiatal leány ke-
resztül megy azon, 
l>ogy szerelmes le-
gyen színészbe — 
.a végén ugy kigyó-
gyul, mint egy gyer-
mekbetegségből. 

Drégely Gábor 

Nekem erről a kér-
désről nincsen kiala-
kult véleményem. 
Kénytelen vagyok se 
hideg, se meleg vá-
laszt adni. Nem tar-
tom lehetetlennek, de 
valószinünek sem. 

Hevesi Sándor 
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más között a leányok, — kalapban gyün 
lide. 

Hiába igyekezett Honthy Hanna össze-
barátkozni velük, szóba sem álltak vele. 

— Nem szeretjük mi az ilyen kényeskedő 
'fajtát, — mondogatták. 

Soká ültünk, hiába. Nem jött senki. Pol-
lák ur segédje ott sürgött-forgott a leányok 
között, hol az egyiknek, hol a másiknak 
iarcát simogatta meg. Biztosan azért csinálta, 
hogy az uj leány, — Honthy Hanna — lássa 
milyen rendes, barátságos ember ő. Di-
rekt főzte Honthy Hannát. Szép, barna fiu 
volt, hullámos hajjal és pompás szőke ba-
jusszal. Honthy kétségbe volt esve, ennyi 
szépség láttára. 

A cupringersegéd félrehívta Honthy Han-
'nát : 
, — Gyüjjön kérem, megtárgyalni, mi lesz? 

Honthy engedelmesen követte. 
— Itt a könyve? 
— Jaj, kérem, — mondja Honthy Hannq 

— azt otthon felejtettem. 
t — Na nem baj, nem baj, majd csi-
nálunk valamit, — mondta jóakaratú el 
nézéssel. Körülbelül egy negyedórát beszél-
hettek, de, hogy mit, azt nem lehet tudni. 
Mikor Honthy visszajött, csak ugy ragyo-
gott az elfojtott nevetéstől. A leányok ugy 
néztek rá, mintha szét akarnák tépni. 

Végre másfélórás várakozás után bejött 
az első »naccsága«. De még milyen nacs-
esága! Szobaleányt keresett. Aztán elfinto-
rította az orrát. 

A segéd szolgálatkészen ajánlotta Honthy 
Hannát. Erre a nagysága elszégyelte ma-
gát. Honthy Hanna sokkal elegánsabb volt, 
m|int ő. Szóba se állt vele, megszökött. 

Rövid idő múlva másik nő jött be. Fia-
tal asszony lehetett. Pollák ur segédje od? 
vezeti hozzá Honthyt. A fiatal asszony jól 
szemügyre veszi, aztán azt kérdezi tőle: 

— Volt már helyben? 
r Honthy nagyíszerüen játszotta a szere-
pét. 

— Voltam, kérem. 
— Kinél? 
Honthy gondolkodott egy kicsit, aztán 

kivágta : 
— Honthy Hanna színésznőnél. 
A fiatal asszony látható tisztelettel né-

'zett rá. Határozottan imponált neki az uj 
leány. Most Honthy Hanna kérdezte meg: 

A tündérek cselédje: Honthy Hanna, a 
Soála-Szinház primadonnája, akit a mult 
hét egyik napján elvittünk egy cup ringer. 
hoz, hogy legyen helye majd akkor is, 
ha ősszel becsuk a Scála. Helyszerzés céljá-
ból Pollák A. cselédelhelyező intézetét ke-
relstük fel a Teréz-körut 33. szám alatt. 
Pollák ur nem volt otthon, a segédje fogad 
bennünket. Alikor a leányok megláttá* 
Honthy Hannát, felugráltak, azt hitték ház-
tartásbeli alkalmazottat keres. Hamár ki-
ábrándultak. Honthy Hanna egyszerűen le-
fölt melléjük a fapadra és várta a jó sze-
rencsét — a naccságát. 

— Ejnye, hogy flancol, —• mondták egy-

A cupringer, Honthy és a nagysága 
(Rockel felvétele) 
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A cupringer és a lányok 
Balról a harmadik Honthv Hanna 

(Höckel felvétele) 

— Lesz külön szobám? 
— Hogyne, nagyon szép kis szoba. 
— És, kérem, az unokabátyáim feljár-

hatnak majd? 
A fiatal asszony gondolkodott egy ki-

csit, végre kibökte: 
— Nem bánom. 

Honthy Hanna ennyi engedékenység lát-
tára neki bátorodott: 

— Van kérem gyerek? Mert ha van, 
akkor nem megyek. 

Az asszony ijedten felelt: 
— Csak egy van, kérem. 
Biztos, hogy kettőt letagadott. 
— Milyen a koszt, kérem? Mennyi lesz ? 

kimenőm? 
A naccságának nagyon lehűlt a kedve. 

Már biztos volt, hogy nem veszi fel. Honthy 
most már nagyon belemelegedett: 

— Mosást, nagytakarítást és vikszelést 
nem vállalok. 

— Mi a bére? — kérdezte az asszony 
lijedten. 

— Hétszázötven korona, — vágta ki 
Honthy Hanna és mikor látta, hogy az 
asszony megrémül, még hozzátette: 

— Talán sokalja a naccsága? 
Az asszony dadogott valamit, hogy nem 

kell és kiment. Pollák ur segédje kétségbe 
volt esve. Utána rohantunk és megkérdez-
tük, hogy miért nem vette fel? Azt mondta: 

— Kérem, én egyszerű polgárasszony va. 
gyok, az uram utazó, a Vadász-utcában la-
kunk, oda nem való egy ilyen elegáns cse-
lédleány. Nem szeretem, hogy kalapban jár. 
És nagyon csinos nő. Nahát ezért. 

így történt, hogy a cupringernél nem 
találtunk helyet a Tündérek cselédjének. 
Szegény Honthy, kénytelen tovább is pri-
madonna maradni. 

gyengébbeket mint nagyhírű bátyja. A „Pólya 
fivérek" kiállítása nyomban népszerű lett, 
a svábhegyi nyaralók tömegesen keresik fe! 
a Pólyáék képeit és Pólya Iván, az ezer-
mester, már egy újfajta Wertheim-szekrényen 
töri a fejét, ahová majd a rengeteg pénzt 
elhelyezhesse, ha a képeket eladták. 

— Most már aztán semmi 
különbség nincs köztem és 
őseimnek véres kardja közt, 
amely fogason függ és rozsda 
marja. 

Pólyáék tényleg egész nap 
a fogason lógtak és az öreg 
fogaskerekűn szállították fel 
a képek tömegét a Svábhegy-
re, ahol kiállítást rendeztek 
a szanatórium szalonjában, 
Tibor vagy 25—30 képet ál-
lított ki, míg Iván kevesebb 
képet hozott, de semmivel se 

Pólyáék 
»fogason függnek« 

Pólya Tibor és Iván kiállítása a Svábhegyen 

Pólya Tibor és Pólya Iván, mint a mellé-
kelt ábra mutatja, már a hajnali órákban a 
fogaskerekűn ülnek és a Svábhegyre igye-
keznek. A nagy hőség okoz-
ta-e, nem tudjuk, de tény az, í 
hogy Pólya Tibor ezt igy 
beszéli el. 

(Pólya Tibor rajza) 
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Szobrászíragédia, 
mely íanulságos módon azi tartalmazza, 

mini lesz az elefántból szúnyog 
Történetünk hősének nevét nem árulhat-

juk el. Annyit azonban elárulunk, hogy 
szobrász, aki nem te-
hetségéről, hanem ren 
dezett anyagi viszo-
nyairól hires. Nemcsak 

az ő, hanem és különösen rokonainak 
anyagi viszonyai vannak fölötte kedvezően 
rendezve. Egyik ilyen gazdag rokon, akinek 
Olaszországban márványbányái vannak, ha-
talmas márványtömböt küldött ajándékba 
múltkoriban a szobrásznak. Négy meklen-
burgi hurcolta az óriási márványkolosszust 
a pályaudvartól a szobrász műterméig. Nem 
lehet leimi a szobrász örömét. Azonnal négy-
oldalas levélben köszönte meg az ajándékot 
az olasz rokonnak, akinek a levélben meg-
írta azt is, hogy a már-
ványból óriási lovas-
szobrot fog faragni. Ez 
még nem lett volna 
túlságos baj, de nem-
csak Olaszországba 
irta ezt meg. hanem 
telekürtölte egész Pestet 
a készülő lovasszobor hírével. Pazarul be-
rendezett műtermében hozzá is fogott a 
lovasszobor faragásához, A ló csakhamar 
elkészült s csaknem teljesen készen volt már 
e lovas is, amely római dresszben magát a 
szobrászt ábrázolta. Történésén hősünknek 
igen vékony nyaka van s mivel hűen akarta 
visszaadni önarcképét, a szobor nyakát is 
hajszálvékonyságura faragta. így történt, 
hogy amikor a sisakra a taréjt akarta fa-
ragni, olyat ütött a szobor fejére kalapácsá-

val, hogy az le-
röpült. A szob-
rásztiszonyudüh 
fogta el. Ráug-
rott a lóra s 
törni-zúzni kezd-
te kalapácsával. 
Halálrafáradtan 

dőlt este ágynak 
s álmában egy 
angyalka azt 

tanácsolta neki, hogy a maradékmárvánvból 

csináljon egy fér-
fiaktot. Reggel meg-
vigasztalódva kez-
dett hozzá az akt-
hoz 

Hiába, a gazdag-
ság nem tehetség. 
Hiába volt hólehér selyem a szobrász Angelo-
tervezte dolgozókabátja, az aktot oly szeren-
csétlen poziturába faragta, hi gy egy utol.-ó-

kis kalapácsütésre el-
dőlt s darabokra tört. 
A hatalmas márvány-
tömbből nem maradt 
több, mint öklömnnyi-
Ebből az öklömnyii 
márványdarabkából 
végre sikerült faragnia, 

a szobrásznak egy női fejecskét. A legutóbbi, 
tárlaton ki is volt ál-
lítva ez a márványfej. 
Jószívű emberek azt 
állítják : csak azért 
nem vette észre senki, 
mert túlságosan kicsi 
volt. 

(Baiai) 

Sszinésx-fej fára 
Aztán a hős maszk csak lerongyolódik 
És szél zenélget át az öltözőn, 
Bíbor barettünk bojtja nyütten ing-leng. 
Egér bujkál a bugyogón, a bőn, — 
Végszóba fagy az indulat. Finita. 
Tükrön és támlán füstölg már a por, 
Az éjji tér tornyán a régi óra 
Utolsót, egyet, álmosan danol; 
S ha oda már a hegedűk, a csengők, 
A kürtök, dobok zengése, oda, 
Miránk még vár a kiszolgált bolondok 
Ekhós fogatja, sántító lova ; 
Miránk még vár egy hűs ágy hűvös álma„ 
Meg egy tündér, ki takarónkra dül, 
Ki feher arcunk hunyt szeme pilláin 
Szál mákvirággal ávét hegedül; 
Miránk még vár a legutolsó partner, 
S a gesztus, melyre többé nincs virág, 
Se taps, se könny, se szallagok, se pálmák. 
Se több gázsik, se több komédiák. 

EMŐD TAMÁS. 
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,Félreértettel* !" 
— mondja Tapolczai 
A Fatudi-rezsim utolsó előadása alkalmá-

val a Városi-Szinház tagjai meleg ünneplés-
ben részesítették Tapolczai Dezső helyettes 
igazgatót. Tapolczai búcsúzó beszédében cél-
zást tett arra, hogy az, aki a mai napoal 
megszűnik egy nagy szinház művészi vezére 
lenni, nemsokára, méltón és hasonlóan ed-
digi működéséhez, életjelt fog adni magáról. 
Ezt a kijelentést arra magyarázták sokan, 
hogv Faludiékat és Tapolczait hamarosan 
szinház élén látjuk megint. Hogy tisztén lát-
hassunk, felkerestük Faludi Miklóst, aki azon-
ban nem nyújthatott felvilágosítást — és cá-
folta, hogy Tapolczai rejtelmes szavai a Fa-
ludiakra vonatkoztak volna. 

Ezután magát Tapolczai Dezsőt kerestük 
fel a Turul jelmezkölcsönző főnöki irodájá-
ban. Miután hiába igyekezett a hatalmas 
üzleti könyvek között menedéket találni, mo-
solyogva válaszolt kérdésünkre, de olyan ti-
tokzatosan. akár egy diplomata : 

— A szavaimat, — mondta rejtélyes nyuga-
lommal, — határozottan félreértették• Beszé-
demben csak azt fejtettem ki, hogy világéle-

A búcsúzó Tapolczai a Városi Szinház 

Tapolczai aláirja az utolsó szabadjegyet 
(Röckel felvétele) 

temben kitértem minden ünneplés elől. Ta-
lán nem is annyira szerénységből, mint in-
kább azért, mert a jubeliumok. az évfordu-
lók kis temetések voltaképpen. És hogy most 
mégis megjelentem szerető, hűséges munka-
társaim előtt, ennek kettős oka van. Az egyik 
a meleg, szívből jövő hálám. A másik : hang-
súlyozni akarom, hogy élve nem temethet-
nek el. Erről meg fogom győzni vala 
mennyiöket, mert nem fognak rólam megfe-
ledkezni és azt hiszem, önhittség nélkül állit-

hatom, hasznomat ve-
hetik még, szükség le-
het rám még valahol.. . 

Elhallgatott és a Tu-
rul főszabójának át-
nyújtotta az asztalon 
fekvő remek magyar 
pártát. Azután folyt-
atta: 

— Persze, mindezt 
az üzletemre értettem... 

tagjai között 
(Röckel felvétele) 

Kétségkívül. Semmi 
más tervem nincs, h a -
tározottan kijelenthe-
tem. Ezentúl csak az 
üzletnek élek . . . 

Ezzel a nyilatkozat-
tal szemben kénytele-
nek vagyunk megálla-
pítani, hogy informá-
ciónk szerint Tapolczai-
ból mégis és újra di-
rektor leszI ha nem is 
Faludiék mellett. 
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Két szinészgyerek 
vakációja 
az Állatkertben 

A szinészgyerekeknek nincs vakáció-
juk. Ha az iskolaévet befejezték, akkor 
színpadon, vagy mozin játszanak. Ezen 
a héten elvittünk magunkkal két ilyen 
kis szinészgyereket, Szécsi Ferkót és 
Halmai Imrét, hogy kedvük szerint va-
kációzhassanak végig egy délutánt. Kí-
vánságukhoz képest az Állatkertbe men-
tünk. 

Mikor a főkapun beértünk, Ferkó el-
kiáltotta magát: 

— Gyerünk a majmokhoz! 
És a két gyerek már el is tünt előlünk. 

A majomketrec előtt találtunk rájuk, 
amint tükröt mutattak az egyik pávián-
nak. 

Mint a szélvész, rohantak végig az 
egész Állatkerten. A z elefántot és a 
szarvast megetették, a medvét felbosz-
szantották. Minden ketrec előtt volt va-
lami kedves ötletük. 

A két müvészgyerek hamar népszerű 
lett az állatkerti gyermekvilágban. Vol-
tak, akik felismerték őket, szájról-szájra 
adták : 

Halmai Imre és Szécsi Ferkó etetik a 

— Nézd, a Szécsi Ferkó, meg a Halmai 
I m r e ! . . . 

Az egész gyerektársaság ettől kezdve 
mindenütt utánuk ment. A játéktéren 
készséggel átadták a helyüket a hintán, 
hogy Ferkó és Imre nyugodtan játszhas-
sanak. De ki is használták alaposan. 
Ugy röpültek a hintán, hogy a nézők-
ben elállt a lélekzet. Mikor megelégelték, 
elkezdek szaladni. Keressük, hogy 
hová mentek? Hát bekéredzkedtek a 
tenniszpályára és elkezdtek tenniszezni. 
Alig tudtuk kicsalogatni onnan őket. 

A kis Halmai Imre kártyát hozott ma-
gával. Séta közben odaszól barátjának : 

— Te, Ferkó, gyere zsugázni. 
Se szó, se beszéd, felugranak a medve 

ketrece előtt álló kerítésre és elkezdenek 
kártyázni. Hat órakor, mikor az állato-
kat házaikba viszik, nagyon elkesered-
tek. De ez nem tartott soké. Ferkónak 
egy szenzác iós ötlete támadt. Maga köré 
gyűjtötte az egész társaságot és ünnepé-
lyesen igy szól : 

— A legjobb befejezése ennek a pom-
pás délutánnak, ha elmegyünk kajeszolni. 

„Kajeszolni" — nem nagyon értettük. 
Meg is kérdeztük tőle, mi e z ? Gúnyosan 

mosolygott, nagyon le-
nézett minket. Aztán 
jóakaratulag megma-
gyarázta : 

— Kajeszolni, azt je-
lenti, hogy enni. Gye-
rünk enni. 

Elvittük őket a cuk-
, rászdába fagylaltozni. 

Mikor uzsonna után el-
bucsuztunk, a fiuk ba-
rátságosan mondták: 

— Nagyon kellemes 
volt. Meg lehet ismé-
telni. Majd csináljunk 
reprizt. 

Halmai Imre még 
hozzátette: 

szarvasokat — Lehet talán en-suit 
(Röckel felvét lo) c s i n á l n i ! 
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XXIV. álom. (Sz, É,) 
Cuki-Buki álma (Budapest) 

Álmomban egy sírkertben voltam és láttam 
egy nagy lédét, mleyen két koporsó volt, 
mindkettő fekete. Rajtam kívül még többen 
voltak ott, rokonok és idesenek. Én a láda 
tetején vetett ágyban feküdtem, mellettem 
egy fekete ruhába öltözött ismeretlen férfi 
ült. Fel akartam kelni, de a két koporsó sü-
lyedni kezdett. A láda szélében megkapasz-
kodtam és kijutottam. Ket húgommal egy 
sáros pocsolyán keresztül gázolva, akartunk 
hazajutni. Körülöttünk élő és döglött kroko-
dilusok voltak. Kijutottunk a pocsolyából, s 
egy vasúti vágány keresztezésénél át akarva 
menni, ismét egv krokodilt pillantottunk meg 
és mellette egy férfi állt, akinek a szeme he-
lyén két nagy piros pont volt. Egy kórházhoz 
értünk, s ott ismerősökkel találkoztunk, aki-
ket intettünk, hogy ne menjenek arra, de ők 
gúnyosan mosolyogtak. A Dunához értünk, 
mely szintén nagyon sáros volt. Égy férfi és 
egy nő. mindketten fekete rukában, hátukon 
nagv fehér szárnyakkal, s fejükön fehér toll-
sapkával, csolnakon nagyobb társaság ült. 
Nyílsebesen futottak a csónakok, hogy az 
egyik partnak vágódva kettétört, de a benne 
lévőknek semmi bajuk nem történt, Egy úszó-
deszkán nagyon kicsi sárgás zöld 
parányi csirke volt és én mondtam, 
mentsék ki, mert bele fullad. Ekkor 
sokan jöttek a Dunán, de nem 
csolnakon, hanem a vizén lépe-
getve. Az egyik hölgy elvesztette az 
arany láncát, amit keresni kezdtem 
az evezővel. Először egv kést talál-
tam, aztán egy opálkő colliert, egy 
réznyakláncot, végre az elveszelt 
aranyláncot, amehen egy zsuzsu 
volt és annak a hölgynek az arc 
képe. Két jegvgvürut is találtam, 
egyiket a gyürüs ujjra, másikat a 
kis ujjra húztam fel és mikor haza 
mentem, az udvaron egy törött 
virágvázát találtam. Cuki-Buki. 

Megfejtés. (XXIV. álom. Cuki-Buki) 
Elsőrendű szerelmi álom. Az 

álom első része csupa szerelmi 
jegy. Az álmos-könyv összes jelei 
előfordulnak benne, amelyek a 
titkos szerelmi vágyra vonatkoznak. 

Az álmodó koporsók uljén is óhajtana 
szerelméhez eljutni. A csirke mutat gyerme-
ket, aki lesz. A vizén lépegetés : a viszon 
tagságok, megpróbáltatások jegye, amely a 
késhez (férfiheí) vezet. Aranylánc mutalja a 
csalódást. Az opál a szomoru-ágot. A réz a 
mindennapi munkát. Végül újra csalódás 
(egy eddig ismeretlen nő miatt. Irigység, sze-
relmi perpatvar.) Törött viráaváza jegyzi, hogy 
minden megpróbáltatás mellett is szeretne 
eljutna az álmodó szerelmi vágyához 

Jó jegy az álomban a sáros folyó : sze-
rencse, pénz, A keltétört csónak, sikerült, baj 
nélkül átélt szerelmi kaland. Folytatást ké-
rünk. 

XXIII, álom. (Sz. É.) 
G. I. színházi rajongó álma. (Budapest) 
Ragyogó nyári napon, kiránduláson meg-

ismer? edtem egy szinésztársasággal, kiknek 
protekciójára azonnal bekerültem a Király-
szinházhoz. Nagy sikerem volt s azonnal hi-
res színésznő lett belőlem. Látogatást tettem 
testvéreimnél, akik teljesen elidegenedtek tő-
lem, de én nem törődtem velük és távoztam. 
Minél jobban gyűlöltek testvéreim, annál job' 
ban imádtam a színházat. De nagvon hamar 
vége lett a szinheznak, mert felébredtem. 

G. I. színházi rajongó 
Megfejtése- Harmadrangú álma kis leánynak-

XXVII. álom. (Sz, É.) 
Sz. Ilonka álma, (Budapest) 

Édes jó álomfejtől Azt álmodtam, hogy 
menyasszony vagyok, nagyon szép fehér ru" 
hám, gyönyörű fátyolom van, de mégis sa-
vanyu a kedvem. Anyám folyton azt mondta, 
nézzem meg magam a tükörben. Én azon-
ban egy cseppet sem tudok örülni. Égy na-
gyon gazdag öreg ember a vőlegényem, de 
én le vagyok kötve egy másiknak, aki most 

„Jé, itt van a Szécsi Ferkó meg a 
Halmai Imre . . (Röckel felv..> 



nincs itt, s arra gondolok, mii fog szólni 
ehhez. Megyünk a templomba. Nem a főol-
tárnál, hanem egyik mellékoltárnál van a 
szertartás. Nagyon sokan vannak a templom-
ban és mindenki engem néz. Egyszer csak 
nagy lárma, zür zavar keletkezik, az embe-
rek ordítanak valamit, a vőlegényem pedig 
ott hagy az oltárnál és elszalad. Látom az 
anyámat a tömeg között nyugodtan beszél-
get egy vasúti kalauz anyjával. Egyszerre 
csak odajön hozzám a kalauz és azt mondja, 
a vőlegényem elhagyott, ő elvesz engem. A 
pap össze is adott bennünket. Hazafelé az 
anyámmal mentem együtt. 

Sz. Ilonka, Reteg-utca 83. 
Megfejtés. (XXVII. álom, Sz. É.) 

Igen hiányos álom. A legfontosabb részle-
lek kimaradtak belőle. Menyasszonyság sze-
relmi csalódás. Gazdag öregember : jegyez 
szegény fiatalembert. Kisoltárnál templomban 
lenni: füstbe ment terv. Nagy lá rma: kis 
bánat. Ismerős asszony leánynak mindig 
szomorú. 

XXVIII. álom. (Sz. É.) 
Erdélyi Anci álma, (Budapest) 

A Renaissance Színházban megbetegedett 
valaki és engem kértek meg, hogy helyette-
sítsem. Elmentem a színházhoz, de elfelej-
tettem elvinni a festékeimet. Ott Fedák Sári 
megvigasztalt, hogy ő majd kifest amerikai 
festékével. Rövid hajam van, amelyet simára 
fésült és 2 kis copfot tett rá. rövid ruhában 
mezítláb mentem a színpadra és nagyon 
féltem, mert nem tudtam a Mágnás Miska 
Marcsa szerepét, amit játszani kellett volna. 
De nagyszerűen sikerült minden, különösen 
egy keleti táncnak volt nagy sikere, azonkí-
vül valami komikus prózai jelenésnek is. 

Erdélyi Anci. 
XXVIII. álom. (Sz. E.) 

Megfejtés. A harmadrendű álmok közül 
való. Félig ébren álmodjuk. Jelentősége: 0. 
Mezítláb járni szomorú. Nőnél változás 
jegye. , 

„Nesze, Sziám" 
Szécsi Ferkó és Halmai Imre az Állatkertben 

(Rockel felv.) 

„Hinta, palinta . . 
Halmai Imre és Szécsi Ferkó az Állatkertben 

fRöckel felv.> 

XXX. álom. (Sz. É.) 
Weisz Sári álma (Budapest) 

11-ről i2 re virradó éjjel álmodtam: egy 
olyan helyiségben voltam, ahol az emberek-
nek mindenféle eszköz állt a rendelkezésükre 
hogy öngyilkosok legyenek. Én kiválasztot-
tam egy mérgezett hegyű tűt. Egy férfi ma-
gyarázta, hogy kell a szívbe döfni. Láttam 
is egy nőt, aki már a szivébe döfte. Nem 
volt elég erőm magamba döfni a tűt, meg-
kértem a férfit, hogy döfje ő. Erre azonban 
nem volt hajlandó. így hát haza vittem a tűt, 
hogy odahaza egy alkalmas pillanatban ma. 
gamba döfjem. Weisz Sári. 

Megfejtés. XXX, álom. (Sz. E.) 
A tü és a tőr ugyanegyet jelent : férfit. 

Nő, aki vérzik : kis változás. Gyakori álom. 
Szerelem. 

XXXIII. Álom. (Sz. É.) 
Márkus Mária álma. (Budapest) 

Kedves Krúdy ur, nem is az én, hanem 
egy leányismeiősőm álmát küldöm be önnek 
megfejtésre. Ez a leányismerősöm, ki most 
mennyasszony, azt álmodta, hogy karika-
gyűrűt látott az ujjamon. Rá egy hétre, mintha 
fiatalasszony lett volna már s mi ketten be-
szélgettünk Szemrehányást tett nekem, hogy 
miközben hozzám szólt, nevettem. Azt hitte, 
azért nevetem ki, mert ő már asszony. Érté' 
sére adtam, hogy nem öt nevettem ki, hanem 
csak azért nevettem, mert már én is asszony 
vagyok és megneveztem a férjem — egy 
férfi ismerősöm — nevét. Márkus Mária. 

Megfejtés. (XXXIII. Álom. M. M.) 
Rágalmazás egy leány utján, amely rága-

lomból perpat/ar kerekedik- Szemrehányás 
mutat : bizanyos szerelmet vagy szerelmi fél-
tékenységet. 
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„Nincs finomabb a fagylaltnál.. 
Halmai Imre és Szécsi Ferkó az Állatkertben 

(Röckel felv.) 

XXXI. Álom. (Sz. É.) 
Szöszi álma. (Debrecen) 

Azt álmodtam, hogy egy vidéki főszolga-
bíró fia megkért és elvitt a szüleihez. A fér-
finak az arca és alakja egy tényleg létező 
férfié. A szülei házának udvarán volt egy 
nagy gémes kut, melynek vize visszatükrözie 
arcomat. A férfi azt mondta, hogy a víztükör 
most ugy veszi fel a képet, hogy az örökké 
bele fog rögzítődni. Már ekkor egyedül vol-
tam és elkezdtem gondolkozni, töprengeni, 
hogy hozzá menjek-e feleségül ? Nem hamar-
kodom-e el a dolgom, ez lesz az igazi? És 
ahogy elgondolkoztam, az arcom mind ko-
molyabb lett, mind rémültebb kifejezésü s 
végül szinte eltorzult. És ahogy a vízben 
visszatükröződött ez az eltorzult arc, ki le-
hetett olvasni belőle gondolataimat. Ekkor a 
fiu visszajött és kiolvasta a vizből a gon-
dolataimat, kétkedéseimet és szemrehányást 
tett érte. Aztán magához vont ás megcsó-
kolt. Ugyanezen éjjel álmodtam, hogy egy 
vízvezetéki csapból láttam vizet ömleni egy 
előtte levő kis medencébe, amilyen a szivat-
tyús kutak előtt szokott lenni Ahogy a viz 
folyt, a medencében mind magasabbra emel-
kedett, elakartam zárni, de csak folyt, ettől 
a viztől azonban a medencében levő apadni 
kezdett. Végre elállt a viz, anélkül, hogy a 
csap teljesen el lett volna zárva. Mikor pedig 
teljesen elzártam, akkor a víz újra meg-
indult. Szöszi 

Megfejtés. (XXXI. Álom. Sz. É.) 
Elsőrendű szerelmi álom. A viz jegyez fé-

lelmet valami ismeretlentől, Elváltozott arc : 
mutat rettegést valamely dologtól, amelyek 
akkor következnének, ha szivünkre hallga-
tunk. Kiolvasott gondolat : szerelem. — Az 
álom második része még világosabban mu-
tatja, hogy helyes nyomon járunk. Szemre-
hányás : szerelem. Szemrehányást kapni : 

epekedés. A csap jegyzi a férfit, aki majd el-
jön, hogy bőven ömlő szavaival megvigasztalja 
az álmodót. (Medence.) Gyakori álom. Érde-
kes az elzárt csap, amelyből tovább ömlik 
a viz. Ez hűtlenség jegye. 

XXXII. Álom. (Sz. É.) 
Dr. Vass Béláné álma. (Budapest) 

Álmomban az uram mennyasszonya vol-
tam. Otthon ültem a lakásomban, amikor 
kopogtak s két rokon fiatalember jött be, 
kikkel sétálni mentem. Útközben megáztunk 
s szaladni kezdtünk haza. A ktipunk előtt 
állt a vőlegényem, kinek rokonaimat bemu-
tattam. Még aznap levelet irtam vőlegényem-
nek, hogy nem lehetek a felesége, mert el-
jegyeztem magam az egyik rokon fiatal-
emberrel. Csakugyan jegygyűrűt is kaptam, 
de a volt vőlegényem gyűrűjét nem akartam 
lehúzni s igy két gyűrűt hordtam. Egy izben 
szobám ablakából néztem ki a második vő-
legényemmel. Előttünk nagy hegy terjedt, 
honnan egy csúnya cigányasszony gyereké-
vel szaladt volna hozzánk az ablakhoz s 
nagyon szidott, hogy otthagytam első vőlegé-
nyem. A cigányoktól megijedtem, hogy el-
ájultam. \ vőlegényem kiszaladt, segítségért 
kiabált. Utána fekvő beteg lettem s mindig 
első vőlegényemet kívántam látni. Mig végre 
kinyílt az ajtó és bejött. Ekkor felébredtem. 

dr. Vass Béláné. 

Megfejtés• (XXXII. Álom.) 
Elsőrendű asszony-álom, Megázni jegyez : 

betegséget. (Kicsit.) Levelet írni szomorúság-
Jegygyűrű : rágalom. Ablakból nézni : elma-
radt vendég. Gyerek : pletyka. Elájulni : sze-
relmi végy. Betegnek lenni: az álmodónak 
jó, másnak rossz. A hűséges álmok közül 
való. A két rokonnak a megjelenése : muló 
családi viszály. 

„Kártyaparii a medveketrec előtt" 
Szécsi Ferkó és Halmai Imre az Állatkertben 

(Röckel felv.) 



22 S Z Í N H Á Z I ÉLET 22_ 

Várkonyi Mihály 
Budapesten voll 

és elmondta a Színházi 
Éleinek, mii csinált egy 
évig Berlinben 

Várkonyi Mihály, a Nemzeti Szin-
ház volt tagja, aki most Berlinben a 
legkeresettebb moziszinészek egyike, 
a napokban Budapesten járt s a 
következőkben nyilatkozott a Szín-

házi Élet munkatársa előtt: 

— Az elmúlt év április havától ez év áprili-
sáig Berlinben voltam, ahol ez idő alatt fiz 
filmet játszottam. Alkalmam volt ott az 
egész német filmgyártást megfigyelni. A köz-
mondásos német munkabírás, rendszeretet 
és a közepesnél jóval felülálló hivatoltság, 
a német filmgyártást Európa első filmgyár-
tásává tették. Igaz, hogy a győztes államok 
magas valutája lehetetlenné tette, hogy ezek 
olcsó filmeket hozhassanak forgalomba. 
Mig a németek a háborús elzártságukat 
arra használták fel, hogy az akkor még 
csak fejlődésnek induló filmipart minél ha-
talmasabbá lendítsék, addig az ántánt ál 

Farkas Lőrinc festőművész festi Galetta Ferenc portréját 
(Sugár felvétele) 

lamok csak a háborús propagandánál hasz-
nálták fel eszközül. Ez bizony nagyon meg-
bőszülte magát. Ma a franciák legnagyobb 
filmgyára, a Pathé, beszüntette üzemét• Azt 
mondják, hogy hattyúdalként egy hatalmas 
és egyben csodálatosan művészi filmet ho-
zott forgalomba. Én nem láttam. És ami a 
legérdekesebb, a háborús uszító francia 
filmgyártás egy antimilitariste, háborúellenes 
témát választott utószónak. Ugy látszik, már 
ott is éledezik az emberi lelkekben a szere-
tet. A legnagyobb filmek — mint hallom — 
magyar földön nem kerültek előadásra. 
„Boleyn Anna", „Madame Dubarry" örök 
remekei a német filmiparnak, amelyek az 
eddig teljesen elzárkózott amerikai piacot 
is meghódították. Pedig ott félnek a német 
filmektől, mert tudják, hogy stilus és erő 
van bennük. 

— Az utolsó három hónap óta távol va-
gyok Berlintől, ahová az ősszel ismét vissza-
térek. Egy nagy filmet játszottam a berlini 
HUnion"-gyérnak, amelyet Bécsben forgattak. 
Onnan Olaszországba és Dalmáciába men-
tem két bécsi filqgtiek külső felvételeire. E 
filmek belső képeit most fogjuk Bécsben be-
fejezni. 

— Rövid itthontartóz-
kodásom alatt szomo-
rúan látom, hogy a szép-
reményű magyar filmipar 
teljesen beszüntette mun-
káját. Bécs, ugylátszik, 
ezt a konjunktúrát akar-
ja ' előnyül felhasználni 
no meg az olcsó valu-
tát. Nap-nap után ujabb 
és ujabb filmvállalkozá-
sok alakulnak. Bécsnek 
azonban még igen sokat 
kell tanulni. Főként na-
gyon kevés rendező-tehet-
sége van, ezt a hiányt pe-
dig nehéz ma pótolni, mi-
kor a nagy német filmipar 
is alig dicsekedhetik első 
rendű rendezőkkel. Ez 
annál érdekesebb, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy 
Berlinben közel 150 film-
gyár van működésben. 
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^ A s z í n h á z i é l e t t ö r v é n v s z é k e ^ ^ 
A Színházi Élet törvényszékének e 
heti vádlottja: Király Ernő. Az a 
főbenjáró bűn terheli, hogy „jobb 
ma egy dollár, mint holnap egy 
korona", felkiáltással elfogadta egy 

• amerikai impresszárió nagyszerű 
ajánlatát egy Egyesült Államokbeli 
turnét illetőleg és néhány nap múlva 
már indul is Amerikába a Mauritá-
nián, amelyre már megvan a hajó-
jegye. A biróság bevonul és meg-

kezdi a vádlott kihallgatását: 
Mi a vezeték- és keresztneve 7 Király Ernő. 
Nős vagy nőilen ? Nos ? (Sajtóhibának is 

olvasható,) 
Mi a becéző neve ? Engem nem becéz 

senki. 
Hol született 7 Nem rózsabokorban. 
Mi a foglalkozása ? Pletykaalany. 
Ki fedezte fel ? Amerikát ? Kolumbus Kris-

tóf. 
Mi volt az első szerepe ? A Vasgyárosban 

Bachelin, az öreg jogtanácsos. 
Melyik a legkedvesebb szerepe ? Az „Ezüst-

sirály" Daniellója. 
Mi lenne a legkedvesebb szerepe ? Ne be-

széljünk róla, meleg van ! 
Szereti a kritikát ? Legkedvesebb olvas-

mányom. 
Szereti a kritikusokat 7 Legolvasottabb 

kedveseim. 
Babonás ? Olykor-olykor. 
Van valami kabalája ? Van, de ha el-

árulom, hogy micsoda, elveszti a büverejét. 
Milyen szint szeret a legjobban? A tej-

szint, habbal. 
És milyen virágot 7 A mákvirágot. Bol-

dog ifjúságomra emlékeztet-
Mi a kedvenc parfümje ? A partnerem 

kedvenc parfümje. 
Szeret dohányozni? De mennyire! Akár-

mennyi dohányom van, mindig elfogy! 
Szereti a nyalánkságot ? Furcsa kérdés. 
Mi a jelszava ? Gyerünk csak! 
Mi az ambíciója 7 Fá iadt vagyok, unat-

kozom, nem érdekel semmi . . . 
Van-e valamilyen szenvedélye 7 Van, de 

csak zárt tárgyaláson árulhatom e l . . . 
Mi az ideálja 7 Színésznő ! 
Vannak erényei ? Ahogy vesszük . . . 
Vannak hibái 7 Ahogy vesszük . . . 
Ki a kedvenc költője 7 A vekkeróráin. 
Ki a kedvenc irója ? Buki barátom. 0 irja 

alá a váltóimat, mint kezes. 

Ki a kedvenc komponistája ? Fritz, egy 
bécsi wiscer Nagyszerűen komponál hü 
sitő italokat. 

Ki a kedvenc festője ? Király Ernő. Min-
den este gyönyörűen kifest. 

Ki a kedvenc szobrásza ? A szabóm. Tö" 
kéletes alakot tud formálni. 

Ki a kedvenc dirigense 7 A kis Kató lá-
nyom. Ugy dirigálja a papáját , hogy senki 
jobban. 

Melyik a kedvenc hangszere ? A grammo-
fon. 

Ki a kedvenc színésznője7 Mindig akivel 
játszom. 

Mikor volt először szerelmes? Még soha 
sem voltam. Nem tudom, hogy az milyen. 

Szeretik-e a nők ? Remélem. 
Szereti-e a nőket? Miért n e ? 
Milyen hajú nő a zsánere? Nem a ha j a 

fontos ! 
Kap-e sok szerelmeslevelet? Abból még 

a sok sem elég. 
Szokott-e azokra válaszolni? Ha van rá 

időm. 
Szeret-e színházba járni? De csak pá-

holyba ! 
Hát moziba? Pláne csak páholyba! 
Szokott mozizni? Kedvenc szórakozásom, 

amikor ráérek. 
Mik a legközelebbi tervei ? Áthajókázom 

Amerikába, hogy megnézzem, ott is olyan 
meleg van«e, mint itt ? 

Melyik a legújabb fényképe? Ez! 

(Vasadi felvétele) 
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1. 
A dolog ugy kezdődött, hogy a mult hét 

valamelyik napján igy szólt Galetta Ferenc 
a feleségéhez : 

— Nem bírom már ezt a meleget', rándul-
junk ki valahova, ahol nincs hőhullám. 

— Hol nincs most hőhullám ? — csodál-
kozott Galettané. 

— Például a budai hegyek között. Tudod 
mit ? Másszunk fel a Svábhegyre-

Másnap hajnalban tiz órakor egy kétfogatú 
bérkocsi állott meg a fogaskerekű vasút állo-
mása előtt. A bérkocsiból Galetla, Galettáné 
és Do inay Ilona ugrottak ki Galettának 
hegymászó kötél volt a dereka köré csavarva, 
Galettáné szeges cipőt és turistabolot viselt. 
Dolinay felszerelése mindössze egy lepke-
fogó volt. Szégyelte is magát. 

— Ha tudtam volna, hogy ti igy nekiké-
szültök, legalább egy puskát hoztam volna 
magammal. Hátha közben valami fenevadra 
bukkanunk• . 

— Gyerekek, indulás — vágta kelté a vitát 
Galetta. Ezzel méregetni kezdte az ég felé 
meredő Svábhegyet, ingujjra vetkőzött, kezébe 

Fekvőkura 
Dolinay, Kerényi, Galetta, Jakab igazgató és dr. Györky 

a svábhegyi Liget-szanatóriumban 
(Diskay felvétele) 

^«MMWAJ 

vetle a hegymászó botot és elindult a pénz-
tárhoz jegyet váltani. 

A hölgyek méltatlankodi kezdtek. 
— Hát mikor fogunk mászni ? — kérdezték, 
— Majd lefelé — szólt Galetta, evvel be 

ült a fogaskerekűbe, és elővett egy iránytűt. 
— A szélesség 43 ik, a hosszúság 97-ik foka 
alatt vagyunk — állapította meg szakava-
tottén. 

— És a gyávaság 148-ik foka alatt, — tette 
hozzá Galettáné szárazon. 

2. 
Egy negyedóra nem telt bele, a fogaskerekű' 

fent volt a Svábhegy tetején- Közben a 
legszebb panoramák váltakoztak jobbra is 
balra is. A színészek nem győzték kapkodni 
a fejüket. 

— Már idegsokkot kapo't a nyakam a sok 
forgatástól — panaszkodott Galettáné — de 
azért csak tovább gyönyörködött. A kilátás 
után pedig a levegővel nem tudott betelni. 
Mennél feljebb értek, annál kellemesebb 
szellők hütölték a levegőt. 

— Ilyen hűtőkészüléket kellene felszerelni 
a Colosseumban — sóhaj-
tott Dolinay Ilona. 

Alig szálltak ki a vonat-
ból, szenzációs meglepe-
tés fogadta a színészeket. 
A meglepetés egy barnára 
sült primadonna volt. A 
színészek, amint meglát-
ták a primadonnát őröm-
sikolyokban törtek ki. 

— Hát te itt vagy, Gabi ? 
Egy éve nem láttalak, 
Gabii De jól nézel ki, 
Gabii 

Nem nehéz kitalálni, 
hogy Gabi Kerényi Her-
min, a Városi Szinház 
primadonnája, aki férj-
hezmenetele után lemon-
dott a színpadról. Olasz-
országban volt most Ke-
rénv i a férjével, Hirsch 
Zoltán úrral, nemrégen 
jöttek meg Triesztből. 

— Szép volt Olaszor-
szág — mondta Kerényi 
amint kibontakozott az 
ölelésekből — a legszebb 
mégis Pesten. Nincs szebb 
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Felszéllés a fogaskerekűre 
Hirsch Zoltán és felesége, Kerényi Gabi 

(Diskay felvétel) 

Pestnél, Nincs szebb a Svábhegynél, nincs 
szebb a svábhegyi Liget-szanatóriumnál l 

— Liget-szanatórium ; hét itt is van egy 
Liget szanatórium? — bámult a társaság. 

— Bizony van, egy egész földi paradicsom 
még hozzá — áradozott Kerényi és mér 
vitte is a színészeket egy nagyszerű park 
felé, amelynek évszázados fái körül villák 
és tornyos pavillonok egész sora csillant ki. 

3. 
Tizholdas kertben terül el a svábhegyi 

Liget-szanatórium, olyan fekvéssel, amely 
egész Európában párját ritkítja. 

— Csak a Vierwaldstädti tónak van ilyen 
környéke, —állapították meg a színészek. 

A park egvik oldala a Széchenyi-hegyre 
támaszkodik, nagyszerű kilátást engedve Ke-
lenföld felé. A Sashegy kis homokbuckának 
tűnik elő ilyen magasságból. Másik oldalon 
a Svábhegy lombos, villatornyos erdőjén át 
Pest látképe látszik kékes párában. Még hát-
rább fenyvesekbe és erdőkbe vezet az ut : 
Zugliget fái felé. Hegvek, völgyek és 
egy élő város látható innen ; ám a város 
lármája nem hallik ide, az ünnepélyes csen-
det csak a madarak hangversenye zavarja 
meg. Micsoda tájak, melyik világfürdő dicse-
kedhetik ilyen környékkel 1 

— Hát nem gyönyörű? — szólt Kerényi. 
— És az emberek még elmennek Pestről, 
mikor tizenöt percre a várostól ilyen klima-
tikus gyógyhelyük van ! 

— Földön ez a mennyország, — fűzte to-
vább a szót Hirsch ur. — Nézzetek körül, a 
kulturember mint egyesíti életét az ősember 
életével. 

Amint jobban befelé kaladtak ' a parkba, 
egymásután tűntek elő a telep villái. A mo-
dern és művészi villák szétszórva fekszenek 
itt, szinte mindegyik egy külön erdőben, 
nyoma sincs a szűk bérkaszárnya-építkezésű 
szanatóriumrendszernek. Kimagaslik közü-

lök a Villa Bellevue, ahol Jakab dr. ur, a 
szanatórium igazgató főorvosa lakik, aztán 
a vizgyógyintézet épü eie pompes architek-
túrájával. Valóban világvárosi ezenkívül a 
szanatórium étterme is. amely báró Eötvös 
hajdani villájából lelt átalakilva. Ez egy ha-
talmas csarnok, ragyogó tisz én, a legüdítőbb 
zöld színekkel festve, egy mu-ikátlis hófehér 
terrasszal. Nem messze tőle van a szalon, 
a dohámzó, mind egy műgyűjtő érzékével 
berendezve. 

A tarsaság egyik csodálkozásból a másikba 
esett. A szalonokban külön meglepetés vért, 
Pólya Tibor és Pólya Ivón kiállítása. Nagy-
szerű a kiállítás, a két Pólya legszebb képei 
vannak itt összegyűjtve. Egyáltalában a ki-
állítások, hangversenyek egymást érik a 
Liget-szanatóriumban. 

— Ezentúl iif fogom a szezon fáradalmait 
kipihenni,— szólt lelkesülten Galetta. 

4. 
— Én már pihenem is — szólalt meg a 

hangra egy vis7harig. A viszhang Szebeni 
Margit volt. a Budai Színkör primadonnája. 
Egy nyugágyon feküdt Szebeni, valóban festői 
környezetben. 

— Két év óta játszom szakadatlan ; mi-
előtt Bécsbe mennék, itt pihenek egy kicsit. 
Csak itt lehet pihenni. Ez a vidék, ez a 

S ta r t . . . 
Dolinay Ilona, Kerényi Gabi, Galettáné 

versenyt másznak (Diskay-felvétel) 
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D1ËTAS 
felírással. Azért ő is jóllakot. A Liget-
szanatóriumban még a diétás beteg is jól-
lakik. 

5. 
Jakab igazgató ur előadásét hallgatják a 

színészek. A Svábhegyről beszél, amelyet 
sokáig elhanyagoltak, de már kezdi meg-
ismerni a publikum. És még jobban meg 
fogja ismerni télen. A Liget-szanatórium 
egész télen nyitva lesz, el lehet képzelni mi-
lyen élet fejlődik majd ki itten, ahol egy 
ugrásnyira vannak a legpompásabb ródli- és 
ski-pályák és a fogaskerekü-vasut állandóan 
közlekedik. 

— Meglátják, epy kis Tátra lesz mér idén 
télen a Svábhegyből — jósolta az igaz-
gató ur. 

És ha ő mondja, bizonyéra ugy is lesz. 
Keszthely is Jakab dr. és az „Égisz" össze-
házasodásával lett idén nyáron a Balaton 
legszebb fürdőhelye. Ilyen csudákat fog te-
remteni Jakab dr. a Svábhegyen is. 

csend és a szabad természetes gyógymódok 
mellett a legraffináltabb orvosi kezelés . • • 
itt mindenkinek meg kell gyógyulni. 

Szebeni ujabb nevezetességeit mutatta 
meg a szanatóriumnak. Mindjárt egy pom-
pás tenniszpályára értek. 

— Tenniszezzünk,— ujjongtak a hölgyek. 
Tennisz után a fekvőhelyekre vezette n . 

társaságot Szebeni. A legcsodásabb pano 
ráma tárul itt a szemek elé. Kerényi, Doli-
nay, Galetta azonnal lefeküdtek. Alig lehe-
tett őket felkelteni. 

— Gyerünk a tornatérre, — javasolta Sze-
beni. 

A tornatér is nagyszerű hely. A hölgyek 
rögtön mászni kezdtek a rúdon. Galettn 
gyorsan levetkezett és zuhanyt vett. Hirsch 
ur pedig rettentő magasan g\ürühintázott, a 
hölgyek már félni kezdtek, hogy ráesik a 
Jánoshegyre. Nem oda esett. A fényképészre 
zuhant, aki homokfürdőt vett a porban. 

Ezután a vizgyógyintézetbe mentek. Itt 's 
olyan szép volt minden, a színészek alig 
tudták megállani, hogy be ne ugorjanak a 
kádakba és a medencékbe, ahol a legkülön-
bözőbb fürdőket és pakkolásokat lehet venni. 

— Jaj, de éhes vagyok, — mondta ekkor 
Galettáné. 

A nagy étterem terrasszán ebédeltek. Fe-
keteruhás, fehérkötényes ? zobaleányok ra-

Gróf Bethlen István miniszterelnök 
a svábhegyi Nagyszálloda terrasszán 

(Diskay-felvétel) 

gyogó szervirozásban hozták az ételeket, a 
legnagyszerűbb francia konyha termékeit. A 
hatfogásos menüt irigykedve nézték egyes 
asztaloknál»; : _ ^ m j T m ^ « 

— Miért néz ránk az a kövér hölgy olyan 
sóvár szemmel ? — kérdezte Dolinay. 

— Fogyókurát tart, neki csak nézni szabed, 
— súgta Szebeni. 
^Csakugyan, a kövért_hölgy asztalán egy kis 
tábla állott 

„Meleg ellen nincs jobb a svédtornánál . . 
Galettáné, Dolinay Ilona, Kerényi Gabi 

a svábhegyi Liget-szanatórium tornaterén 
(Diskay-felvétel) 
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Dr Lax, orvos, Hirsch Zoltán, Galettáné, Kerényi Gabi, Dolinay Ilona, a svábhegyi Liget-
szanatórium vizgyógyintézete előtt 

(Diskay felvétele) 

6. 
Szomorú szivvel hagyták ott a színészek a 

Liget szanatóriumot. 
— Na most — készülődött neki Galetta. 

Ezzel méregetni kezdte az égnek meredő 
hegyet, ingujjra vetkőzött, kezébe vette a 
hegymászó botot — és elindult a Svábhegyi 
Nagyszálloda bejárata felé. 

— Hát mégse mászunk ? — türelmetlen-
kedtek a hölgyek. 

— Majd később — felelte Galetta. előbb 
bemegyünk a Nagyszállodába. 

Nagyszerű hely cz a Nagyszálloda. Egy 
kedves, lombos kerthelyiségen sétál ét az 
ember és már ott van a hatalmas, hűvös 
étteremben. Innen viszont a terraszok egész 
sora nyilik- De micsoda terraszok I Mértföl-
deket kell utazni, hogy ilyen kilátást kapjon 
az ember, Tirolba kell menni, vagy a Tát-
rába. Alant a város terül el. Buda, aztán 
Pest : közben a Duna ezüst szalagként- Jobb-
ról, balról pedig erdős hegyek öveznek egy 
völgyet, amelyben aranyosan csillannak meg 
a villák tetői, ablakai. 

— Mily gyönyörű itt — sóhajtotta kórus-
ban a társaság. 

— Hátha még hozzáveszitek, hogy milyen 
elsőrangú konyha és milyen cigányzene van 
— szólt Galetta. 

Igaza lehetett Galettának. A terraszon a 
legelőkelőbb társaság vacsorázott. Egv asz-
talnál gróf Bethlen miniszterelnök. Odébb 

Részlet a Zugligeti Üdülőtelep parkjából 
(Diskay felvétele) 

Faludi Gábor, aztán egv másik színház-
direktor: Bárdos Artúr dr. a családjával. 
Ezenkívül a svábhegyi fürdővendégek egész 
sora. Rengeteg fürdővendég van idén a Sváb-
hegyen, annak is legtöbbje a Nagyszállódé-
ban lakik, ahol gyönyörű fekvésű szobákat 
lehet kapni teljes penzióval is, Szere'nyi tu-
lajdonos ur jóvoltából. 

Közben díszíteni kezdték a szálloda kert-
jét. — Anna-bál lesz este — jelentette Sze-
rénvi ur. 
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Részlet a Zugligeti Üdülőtelep parkiéból 
(Diskay felvétele 

van erdő, fenyves, hegyoldal, napsütötte 
mező, sziklás táj, villatelep, angol kert és 
olyan kilátóhelyek, hogy az ember csodál-
kozva kiált föl : 

— Hát én most Budapesten vagyok? 
És mindez két percnyire a zugligeti viK 

lamos végállomástól, a régi hires .Fácán" 
vendéglő köré épitve. Valóban a legszebb 
látvány ; a mintegy tizenöt villa és pavillon, 
különböző magasságban az égig érő fenyő-
fák között. Ideális nyaralóhely a „Zugligeti 
üdülőtelep". 

— Micsoda ózondus levegő — szippant-
gatott Kerényi. 

— Direkt énekeseknek való — élvezett 
Galetta. 

Nyaral is itt egész csomó operaénekes. 
Gábor József a .Tünde-lak"-ban lakik csa-
ládostul. Egy másik svájci házban Vágó 
Boriska. A Gábor gyerekek egy hete sincse-
nek itt, már fejenkint hat centimétert nőttek, 
ahogy az apjuk mondja. Jövő héten kezdi 
meg itt a nyaralást Boyda Juci is a férjével. 

Amellett, hogy a vadon szépségei gran-
diózus pompában bontakoznak ki a «Zug-
ligeti üdülőtelepen", az élet teljesen világ-
városias. Étterem, kávéház, cukrászda, min-
den van a telepen és ha a nyaraló meg-
elégelte a természet ölét, néhányat lép és 
mintha a legmodernebb fürdőhelyen volna. 
A Fácánban huzza a cigány, összecsendül-
nek a poharak és a vendég a legnagysze-
rűbb francia konyhát kapja . Igazén nem 
lehet csodálni, hogy herceg Odescalchyné 
is a „Zugligeti üdülőtelepen" nyaral. 

A színészek sem csodálkoztak rajta. Egész 
nap itt maradtak, felmásztak a hegyre, le-
másztak a völgybe, egv egész évre való 
ózont szívtak magukba. Dolinay még őskori 
leletekre is bukkant. Egy különös alakú ka-
vicsot talált, biztosan egy kőkorszakbeli pri-
madonnának volt a puderező tupfni ja . 

A kirándulás végén Galetta beszédet tar-
tott a vacsoránál. 

— Lássátok, ez az élvezet. Mit tud a kö-
zönséges ember a hegymászás örömeiről? 

Pihenjünk egy kicsit . . . 
Alsó sor: Galettáné, Dolinay Hona, Kerényi 
Gabi. Felső sor: dr. Gvörky, dr. Lax, Galetta» 
Jakab igazgató, Hirsch Zoltán a svábhegyi 

Liget-szanatórium parkjában 
(Diskay felvétele) 

Mit tagadjuk. A társaság ott maradt az 
Anna-bálon is. És egyhangúlag elismerte, 
hogy legszebb a svábhegyi este- Amint a 
Gellérthegy apró lámpásaival, mint egy óriási 
karácsonyfa könyököl a szikrázó fényű Pest 
fölé. Igen, ilyenkor ugy érzi az ember, 
mintha egy elvarázsolt tündérvilágban élne, 
mindentől távol. 

— Nincs szebb, mint egy kirándulás — 
mondták a színészek mámorosan, mikor a 
hűs svábhegyi é j szakában álomra hajtották 
fejüket. 

7. 

A „Svábhegy megmászása" azonban nem 
maradt ennyiben. A társaság ragaszkodott 
hozzá, hogy az elmaradt hegymászás is 
pótoltassék. Addig szekírozták Galettát, mig 
az ki nem vitte őket a Zugligetbe. 

— Na végre I — örvendeztek a hölgyek — 
lehet egy kicsit turistáskodni. 

Galetta méregetni kezdte a magasba törő 
hegyeket. Ingujjra vetkőzött, kezébe vette a 
hegymászó botot és — bevezette a társasá-
got a .Zugligeti üdülőtelep" kapuján. 

Két perc múlva a höigyek már nem akar-
tak hegyet mászni. Itt megkoptak mindent, 
amit akartak. Egy kis Svájc a „Zugligetiüdülő-
telep", tele a legfestőibb részletekkel. Tessék 
elképzelni egy tizen hatholdas parkot, amelyben 
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A svábhegyi Liget-szanatórium parkjában 
(Diskay felvétele) 

Leszáll a villamosról, gyalogol két percet és 
beesik az első vendéglőbe. Hát ez semmi 1 
Az ember vagy turista vagy nem. Izzadva 
kúszni a sziklákon, szembeszállni az ős-
erdők veszedelmeivel, mint mi tettük — ez 
az igazi I 

Igy szólt Galetta és dühösen beleszúrta 
kését egy fenevadba. Sültcsirke volt a fene-
vad. uborkasalátával. 

Szilágyi László 

BEUGRÁSI HULLÁM A 
SCÁLÁBAN. Ilyen is van 
már. A Scála Szinház 
egyik előadása előtt Honthy 
Hanna hirtelen berekedt, 
hamarjában átvette tőle a 

szerepet Viola Margit. Igen ám, de Viola 
Margit is játszik a darabban, az ő sze-
szerepe sem maradhat árván, hamarjá-
ban átvette tőle a szerepét Békássy Jessy. 
Igen ám, de Békássy Jessy is játszik a 
darabban, hamarjában átvette tőle a 
szerepet . . . kicsoda is vette át ? Már 
nem is tudjuk, sőt a Scálánál sem tud-
ják, mert ezen az estén mindenki mást 
játszott, mint amit már játszott, a színé-
szek nem ismertek egymásra, azt se 
tudták, ki a partnerjuk — hanem azért 
ami a fő: az előadás kitűnő volt. 

A szinész élete csak egy rosszul kidolgo-
zott dráma, első felvonásai sokat Ígérők, de 
a végső felvonás a csalódást tovább nem 
birja ki s oly ellentétbe esik amazokkal, 
mint a valótlan a valóval, rózsa a tövissel, 

Pergő Celesztin 
(Hölgyfutár, 1851. ápr. 9. 328. oldal.) 

Gyerekkert 
A „Szinházi Élei" uj pályázata 

Mult számunkban megírtuk, hogy a 
Szinházi Élet uj pályázatot hirdet, hogy 
eldöntse : ki a legszebb kisgyerek Ma-
gyarországon? A pályázatra már igen 
szép számmal érkeztek be hozzánk ké-
pek, amelyeknek közlését jövő számunk-
ban kezdjük el. A beérkezett képek sor-
számot kapnak és ezek szerint fog az 
előkelő művészekből álló zsűri azután 
dönteni. A pályázaton hatéves korig 
vehetnek részt a kicsikék, tehát olyanok, 
akiket az első elemibe még nem Írattak 
be. A pályadíj egy művészi kivitelű kis 
miniatűr szinház, ezenkívül a nyertest 
— aki megkapja a legszebb magyar 
gyerek cimet, jelleget és oklevelet — 
egyik neves festőművészünk lefesti. 

Előfizetési felhívás 
Azoknak az olvasóinknak, akik 

két héten belül előfizetnek legalább 
is negyedévre a „Szinházi Elet"-re, 
kedvezményül adjuk lapunknak ja-
nuár elsejétől megjelent összes szá-
mait. Portóra az előfizetéssel egyide-
jűleg 20 koronát kell beküldeni. Ne-
gyedévi előfizetési dij 115 korona. 
Előfizetni lehet a kiadóhivatalban: 
Erzsébet-körut 29. 

A svábhegyi Nagyszálloda terrasza 
(Diskay felvétele) 
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INTIM PISTA, minek utazik ki Kosár y 
Emmi Berlinbe? 

— Hát minek utazna ? Játszani ! 
Száz estére köti szerződése Berlinbe, 
ahol Strauss Oszkár „Nixchen" cimü 
uj operettjének primadonnaszerepét 
fogja játszani. 

MÁHR KLÁRA 
Egy nagyon bájos amerikai miss Máhr Klára, 
aki arról nevezetes, hogy kisleánya Keleiy 
Juliskának, az Amerikába szakadt prima-
donnának. Máhr Klárika lelkes magyar leány, 
aki — azt írja a „Színházi Élet"-nek — na-
gyon, nagyon szeretne már hazajönni Me-

gye r^rszágba. 

— Mikor lesz a premier? 
— Szeptember elsején, 
— Juj, de szeretnék ott lenni . . . 

Mondja, Márkus Emma a jövő sze-
zonban ismét fog vendégszerepelni 
az Unió színházaiban ? 

— Bizony fog. M á r a Belvárosi 
Szinház első újdonságában játszik. 
Egy francia szinmü ez az újdonság, 
a „Notre passion", amely „A negy-
venéves asszony" cimmel fog szinre-
kerülni a Belvárosiban. 

— Van már valaki, aki megérke-
zett a nyaralásból? 

— Van. Solti Hermin. Karlsbadból 
jött meg, ahol együtt volt Fedák 
Sárival, G. Kertész Ellával, Góth 
Sándorral. Azt meséli : nagyszerűen 
mulattak, hatalmas kirándulásokat 
tettek, Fedák olyan pompás szinben 
van, hogy egész Karlsbad szerelmes 
belé. Solti különben nem marad itt-
hon. Lemegy még kicsit Siófokra utó-
kurázni. 

— Kitől kapott a Balaton mellől 
ujabban anzixot? 

— Gách Lillától: aki Balatonfüre-
den nyaral. 

— Maga az utóbbi hetekben foly-
ton csak szakításokról, válásokról 
mesél. Nem tud valami házassági 
hírt végre? 

— Véletlenül tudok. Igaz, hogy a 
házasság nem pesti. Sacy von Blon-
delt, a magyar származású berlini 
filmszinésznőt, vette el Gerőffy J. Béla, 
a berlini Progress filmgyár rendezője. 
Ezenkívül — hogy kedveskedjek önök-
nek — meg tudok cáfolni egy válási 
hírt. A hir arról szólott, hogy a mű-
vésznő elvált férjétől a művésztől és 
férjhez ment a bankdirektorhoz, aki 
elvált feleségétől, a művésznőtől. Ez-
zel szemben az a tény, hogy a mű-
vésznő egyedül nyaral Karinthiában 
a leánykori nevén s eszeágában sincs 
egyelőre férjhez menni. 

— Mi hir van az Ischlben nya-
ralókról? 

— Szomaházy István számol be 
róluk a Színházi Elet e heti számá-
ban. Én Magyar Erzsitől, Lehár Fe-
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Vágó Béla és családja 
az aradi Maros-strandon 

CFischer Ferenc felv.) 

renctől, Faludi Jenőtől és Fodor Feri-
től kaptam képeslapot. 

— Beöthy László mikor jön meg 
Lontóról ? 

— Egy napra már itthon is volt. 
Direkt azért jött fel, hogy meghall-
gassa Ángyán Béla dr. és Dräsche 
Lázár Alfréd operettjét, amellyel a 
Blaha Lujza-színházzá átalakított 
Revü Színházat meg fogják nyitni. 
Az operettet a szerzők — Ángyán 
dr. — lakásán olvasták fel, illetve 
zongorázták végig a vezér, Honihy 
Hanna, Szirmay Imre, Tihanyi Vil-
mos és Marthon Géza előtt. A felol-
vasást vacsora követte. Az operett és 
a vacsora pompás volt, a vezér ki-
jelentette, hogy érdemes volt Lontó-
ról feljönnnie Pestre és melegen gra-
tulált a kegyelmes librettistának és a 
nagyon tehetséges komponistának, 
aki Ángyán-Béla orvostanár fia és 
társtulajdonosa a Rózsavölgyi zene-
műkiadó cégnek. 

— Mi lesz a cime az operettnek? 
— Lássák, ez az, amit nem tudok. 

Viszont még a szerzők sem tudják. 
El is határozták, hogy a Színházi 
Életben pályázatot hirdetnek egy jó 
operettecimre. 

— Mi újság van Budán ? 

— Készülnek az ui Farkas Imre-
operettre. „A kis kadett" a cime s 
a jövő héten talán már meg is lesz 
a premier. 

— Robozék megérkeztek már Ma-
rienbadból ? 

— Megjöttek, de Blumenthal nél-
kül. A Vígszínház gazdája mielőtt 
Pestre jön, még egy kicsit felszaladt 
autóján Berlinbe. Tizenötödike körül 
azonban föltétlenül megérkezik Buda-
peste. Most pedig szaladok. 

— Hová ? 
— Kibékíteni a moziszinészt a fele-

ségével. Nem szabad, hogy sokáig 
haragban legyenek, nem szabad, 
hogy ilyen melegben sokáig örülje-
nek a hölgyek annak, hogy össze-
vesztek. 

Kezüket csókolom! 

Matény Antal és felesége 
Pécelen nyaralnak 
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NEGYEDIK FEJEZET. 
Kölcsönkért angyalok. — Férfihang, 
női hang. — Nyáriék mindenkinek felhív-
ták figyelmét a miisor hetedik pont jam. 
— Csoda történik. — Mint egy hydroplán. 
—• ÍM ci Cica siet. — y>Ha egyszer.. 

Az izgalomteljes várakozás moraja futott 
végig a közönségen, mikor Fecske László 
a müvészszobának és öltözőnek kinevezett 
szoba ajtaja mögött megrázta a csengőt, 
(jelezvén, hogy kezdődik a hangverseny. 

Az izgalomteljes varákozás moraja futott 
végig a termen. Aki már szerepelt műked-
velő előadáson, — mint rendező, előadó 
vagy közönség,—jól ismeri ezt a zsibongást. 

Még egy perc és dübörgő tapsvihar fo-
jgadja a dobogóra felvonuló huszonegy kis-
leányt, a gyermekénekkar tagjait, kik olyan 
gyönyörűek voltak rózsaszinii és fehér ru-
hácskáikban, mintha angyalok lettek volna, 
angyalok, kiket a buzgó rendezőség a 
Mennyországból kért kölcsön e fodrász-
kabaré céljaira. 

— Látod? — súgja egy izgatott női hang. 
— Hol van? — izgul egy férfihang is. 
Ä női hang magyarázza: 

— Ott, a széléről, a második. Nem 
ott... ott... 

A férfihang boszankodik : 
— A|z a nagy leány egészen eltakarja... 

Ä nö is nyugtalan, de aztán megvi-
gasztalódik: 

— igaz, szSlni kéne egy rendezőnek... 
de igy most már jó... látod na., van esze 
£nnek a leánynak... ez már jó hely... 

A férfihang szemrehányó: 
— A szalag... félrecsúszott a fején... 
A női hang védekezik: 
— Pedig én megigazítottam... 
A férfihang büszkélkedik: 
— Nem baj. Ig|y< is ő a legszebb. 
A női hang rálicitál. 
— Egyiknek sincs ólyan ruhája. 
A férfi: 
— Ss cipője. 
A nő: 
— És harisnyája. 
A férfi: 
— Cipője, harisnyája és keztyüje. 
A nő: 
— Ints neki. 
A férfi: 

-2L 
— Minek? 
A nő: 
— Ha meglát, nem fél ugy... 
A férfi: 
— Úgyse fél az. Nézdd, most idenéz. 
A férfi: Nyári Rudolf, a nő: Nyáriné, 

a megcsodált tünemény: Klárika. De nem-
csak Nyáriék beszéltek, izgultak igy, ha-
nem mások is, lévén a huszonegy gyermeknek 
lelég sok apja-anyja, bár voltak köztük test-
vérek is, de ezzel szemben nemcsalt a szülők 

. . . a másik három csokrot kapott 
és ö egyet sem . . . 

(Gáspár rajza) 

voltak izgatottak, hanem a rokonok is. 
— Milyen drága! Aranyos! Tetszik látni? 

Az ott az enyém! És a maguké? Az is 
helyes. És a... 

Néhány pisszegés leintette e hangos meg-
jegyzéseket. Csend. És a következő perc-
ben felcsendült a fodrász-induló, melyet az 
Ujjé a ligetben dallamára Fecske László 
szerzett-

Nyári Klári kedves hangja kicsengett g 
többié közül, ezt nemcsak Nyáriék álla-
pították meg, hanem minden elfogulatlan 
hallgató. 

,— Gratulálok kartárs urnák és kartársnő-
nek kedves leányukhoz, — üdvözölte Nyá-
riékat Fekete kartárs, ki a hátuk mögött ült. 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 33_ 

— Igazán, a kegyedék Klárikája volt a 
legslkkesebb, — mondta, de súgva, nehogy 
más szülők is meghallják. 

— Ö, ez még semmi, — felelte hangosan 
Nyáriné, — majd ha egyedül lép föl. 

— Egyedül? — csodálkozott Fekete kar-
társ. 

Nyári mutatta a nyomtatott műsort. 
— Ä hetedik szám, — magyarázta Nyá-

riné. 
— Nahát erre igazán kíváncsi vagyok. 

Es nem fél a kicsike? 
— A^ nem olyan gyerek a mi Klárink. 
(fl {eremben rengeteg ismerős ült és Nyá-

riék mindenkinek felhívták figyelmét a mű-
sor hetedik pontjára. És amint izgatottan te-
kintettek, integettek jobbra-balra, mindenütt 
biztató és üdvözlő pillantásokat találtak. 

!Nem lehet egész pontosan megállapítani, 
hogy mit érzett, miket várt és remélt a 
Nyári-pár, főleg Nyáriné. Öt még a férje 
sem1 tudta követni repülésében, amint a 
reménység és nagyravágyás szárnyain a 
messze jövőbe kalandozott. Még maga sem 
érezte, hogy miért ez a különös láz és 
a titkos érzés, hogy valami csoda történik 
velük. Hiszen nagy megtiszteltetés érte őket 
Azzal, hogy a műsorban ilyen kivételes hely 
jutott az ő Klárikájuknak, de mégsem ez 
ébresztette lelkében azt a boldog, titkos 
remegést, mellyel valami hirtelen nagy 
fordulatot várt. Valami megmagyarázhatát-
lan babonás sejtelem egyre hangosabban 
súgta neki : 

— Most, most... valami olyan történik... 
csoda... uj élet.,. 

És mialatt Fecske László kartárs elmondta 
elmés konferanszait, Szappanyosné, Kiss 
Maca kartársnő több dalt énekelt Löwinger 
M.-né kartársnő zongorakisérete mellett és 
Dukesz Olgácska, Magduska, Rózsika, Ilon-
ka és Margitka fátyoltáncot Redlich 
Manó táncmester ur rendezése alapján. 
Nyáriné ez idő alatt alig látott és 
hallott, tánc, ének, zongora, taps, mindez 
valahol messze alatta lebegett, képzelete 
mint egy modern hydroplán a multak 
vizén siklott és aztán felemelkedett a jö-
vendő reménységek kék ege felé. 

A műsor hetedik száma az egybegyűlt 
közönségnek mindössze kedvenc szórakozást 
jgért, némi változatosságot, egy kedves kis-
leányt, aki bájosan elénekli az »Ä szere-
tőm egy szerecsen« kezdetű dalt, csak Nyá-
rinénak igért sokkal többet. Hogy mit? — 
pontosan nem tudta, sőt még csak nem is 
sejtette. Mégis — honnan, honnan nem — 
beléjeszivárgott az érzés, hogy a következő 
percek kárpótolni fogják sok mindenén.. 
Eszébe jutott fiatalságának sok nyomoru-
sága, a bajok, melyek hamar elhervasz-
tották, feltámadtak a vágyak, melyeket már 
(eltemetett, a sok »miért, hogy másnak van, 
nekem pedig nincs« ismét jelentkezett, de 
egy ujjongó »ezután másképpen lesz!« kí-
séretében. 

71 Dukesz-nővérek levonultak a színpadról. 
— Most, — súgta Nyári. 
Ez a »most« visszahozta az álmok vi-

lágából Nyárinét. Felállt helyéről és sie-
tett az »öltöző« felé, hogy még egy pil-
lantást vessen Klárira, akit a táncmester 
feleségének őrizetére bízott, mikor bement 
a terembe a helyére. Fecske László főren-
dező ugyanis kiadta a szigorú parancsot, 
hogy az öltözőben csakis a szereplő művé-
szek és a rendezőség tagjai tartózkodhat-
nak állandóan, már a szereplők hozzátar-
tozói legfc Ijebb két-három percig, nem to-
vább. Ezt a rendéletet szigorúan betar-
tották, — nagyon helyesen, mert szigorú 
rend nélkű egyetlen műkedvelő előadás sem 
sikerülhet és a siker titka éppen az, ha 
'akad egy- :ét olyan ur vagy hölgy, kik a 
legizgalmc ;abb percekben sem vesztik el a 
fejüket. 

Ilyen iz almas percek minden műkedvelő 
előadáson akadnak. 

n 
H i 

. . Ha én 

Képzelh : 
tíása, mik 
(aki az é .• 
volt szives 
De ez semmi ahhoz a kétségbeeséshez ké-
pest, mely akkor tört ki a vezető elemek kö-
•zött, mikor valaki hirül hozta, hogy Pici 
Cica, a gyermekprimadonna, aki mint a 
hangverseny fénypontja szerepelt a műso-
ron, ugyancsak a mai estén a Budai Sör-
ivók Clubjának hangversenyén is fellép és 
onnan nem érkezhet meg kellő időre. 

Ez a hir még Fecske Lászlót is kilökte' 
nyugalmából, ugy ugrált ide-oda, mint va-
lami idejges bakkecske, miközben verej tékező 
homlokát törülgette és ilyeneket kiáltott 
jobbra-balra : 

h— Tudtam. Csak hivatásos szinészfélé-
vel ne kezdjen az ember... Én megmond-
tam... Tönkretették az egészet... 

r.t egyszer visszaiizethefném nek tek! . . . 
(Gedő rajza) 

tő péidául a rendezőség kapko-
r kiderült, hogy Löwinger M.-né, 
ek- és táncszámok zeneMséretét 
vállalni, nem ielent meq időre. 



Annál nagyobb volt aztán az öröm és 
boldogság, mikor szülei kíséretében, pom-
pás hófehér selyemruhácskában megjelent 
Pici Cica, aki autón érkezett a Budai Sör-
ivók hangversenyéről. 

— Ugy-e, mondtam, hogy eljönnek, — 
harsogta Fecske László és tánclépésben lei-
tett eléjük. 

— Kisztihand, kisztihand, kisztihand, — 
üdvözölte a művésznőt és családiát. 

Pici Cicáról ezidötájt azt írták a lapok, 
hogy még nem mult hatéves, de valószínű, 
hogy néhányat letagadott éveiből. 

— Nagyon sietünk, rendező ur, — szólt 
Pici Cica édesapja, — ma még a Kőbányai 
Serfőzők hangversenyére is el kell mennünk. 

— Hát nem onnan méltóztatott?.. 
— A Budai Sörivóktól jöttünk... 
— Âhà. Hát kérem most a műsor hete-

dik száma következik, — fecsegett Fecske. 
Véletlenül éppen egy kis kezdő gyermek-
primadonnácska, Nyári Klárika, még kaz-
tfô, de nagyon hercig, »Ä szeretőm egy sze-
recsen«-t fogja énekelni. Rz ott az a kis-
leány... a rózsaszínben... 

— Melyik az? — kérdezte rosszkedvűen 
a kis művésznő édesanyja, egy pompás lila 
selyemruhába öltözött i f jú hölgy. 

— Rz a kisleány, akihez most lépett oda 
a mamája... ott... az... 

Nyáriné látta, hogy Pici Cicáék nagyon 
nézik az ő Klártikáját és szemükben a kiván-
fcsiság mellett sok rosszakaratot látott. Amint 
ott állt a forró levegőjű terem közepén, 
nfcaszinben öltöztetett kisleánya mellett, 
valami balsejtelem jelent meg szívében: mi 
laz, hogy a rendezők közül egy sem törődik 
az ő Klárikájával, miért ugrálnak mind 
Piai Cicáék körül. (De nagyra vannak vele, 
mintha az ő apja nem lett volna valami-
kor borbély.) 

És ujabb aggodalmak: mit bámulnak any-
nyit Klárin, mit sugdolóznak. 

Klári, aki keveset sejtett mindabból, ami 
édesanyjának lelkében végbement, észre-
vette, hogy Pici Cica egy percre ellibe-
gett a felnőttek csoportjától és az asztal kö-
zepére állított diszes csokrokat nézi. [Volt 
köztük egy, amelyik akkora volt, mint a 
többi együttvéve, azt perfeze neki készí-
tették.) Klári, akinek nagyon tetszett a 
fehérruhás kisleány, barátságosan közelebb 
lépett hozzá, meg is akarta szólítani, de 
Pici Cica olyan gőgösen és ellenségesen 
mérte végig, hogy Klári jónak látta vissza-
futni anyjához. Pici Cica fejjel magasabb 
volt, erősebbnek Is látszott, egy-két évvel 
Idősebbnek is. Klári ezért hátrált meg. 

Ami aztán történt, ugy jött, mint a vil-
lámcsapás. 

— Műsorváltozás, — rikkantotta Fecske 
és néhány izgatott szót dobott Nyáriné 
felé, »felcseréljük a számokat, most Pici 
Cica következik, mert sietnek«, ennyit mon-
dott, de meg ezt is sietve és máris fu-
tott ki a közönség elé, otthagyva Nyá-i-

nét kisleányával és kétségeivel. 
Odakünn a közönség tombolva ünnepelte 

Pici Cicát, mikor Nyári is megjelent a 
müvész-szobában. 

— Mi történt? 
(R szobában csak Nyáriék voltak, mert 

a rendezők, szereplők mind kimentek a te-
rembe. 

— Mi történt? 
Nyáriné boszusan vállat vont. 
— Fejetlen rendezés. R Fecske ezt 

mondta Klári maid később ion. Várjunk, 
mert ezek sietnek. 

Taps. Pici Cica megjelenik a művész-
szoba aj tajában apjával, anyjával. Nyáriék 
lés Piciék ellenségesen néztek végig egymá-
son, mintha már tudták volna, hogy az 
életben még találkozni fognak. Nyáriné 
észrevette, hogy »annak az asszonynak« hir-
telen eszébe jutott valami, mert lehajolt 
és súgott pár szót a leányának. 

Odakün tombolt a közönség, a rendezőség 
könyörgött Pici Cicának: 

— Ráadást! Csak egy számoti 
— Legalább két évvel idősebb, mint a 

mi Klárink, — mondta Nyáriné, de vé-
letlenül olyan hangosan, hogy Piciék meg-
hallották. 

•— Láttad, hogy idenézett. Mintha az 
valami sértés volna, hogy az ö leányuk 
idősebb. 

A taps elhalt. Pici Cica újra künn volt 
'a dobogón. 

— Hát ez m(i? — riadt fel Nyári. 
Nyáriné nem szólt semmit! Kitámolygott 

a terembe. Szerencse, hogy odakünn a fal 
mellé állt, mert talán el is vágódott volna-
Pici Cica Klári egyetlen műsorszámát »A 
!szeretőm egy szerecsenn-t énekelte. 

Ärni aztán történt, röviden mondom el, 
mert, nem szívesen beszélek ilyesmiről. Pic'. 
-Cica egyik ráadást a másik után adta le, 
mintha nem is várnák még egy hangver-
senyen. Rz idő mult és miután az alkalmi 
színmüveket is előadták, a táncolni vágyók 
türelmetlenkedni kezdtek és a rendzőség 
az egyik konferánszot, a záróindulót és 
'Nyárí Klári magánszámát idő rövidsége 
•miatt elejtette, utóbbit már csak azért i} 
mert »Ä szeretőm egy szerecsen« már sze-
repelt az est műsorán. 

Rz álmok tornya összedőlt és Nyáriék 
ugy érezték, hogy mindenki őket neveti. 
Hát ezért énekeltették hetek óta naponta tiz-
szer-husszor Klárival »A szeretőm egy s z e -
recsen»-!, ezért költöttek tömérdek pénzt ru-
hákra, ez lett a szép reményekből? 

Klári annyit értett az egészből, hogy az 
;a másik kisleány három csokrot kapott, egy 
óriásit és két kisebbet és ő egyet se, de 
ezzel még nem látta indokoltnak azt is, 
hogy anyja boszusan ide-oda rángatta öt, 
sőt még meg is verte, mikor nem akarta 
felvenni a télikabátot. 

Szinte szöktek az emberek elől. 
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Ä Doliány-uteán mentek hazafelé. Klári 
pityergett, a nagyok keveset beszéltek. 

A kiábrándító valóság fényében nevet-
ségeseknek látták vakmerő terveiket, ál-
maikat. 

Ämint kifordultak a Rákóczi-utra, autó ro-
bogott el mellettök: Pid Cicáék ültek benne 

* 

Korán lefeküdtek. Szótlanul vetkőztek. 
Csak hosszú, szomorú szünet után szólalt 
meg Nyáriné. 

— Ha én ezl egyszer visszafizethetném 
nektek ! — mondta és felemelte kezét, mintha 
láthatatlan embereket fenyegetne. 

(Folytatjuk) 

Beszökíem 
a színházakba! 

Évek előtt, a régi szép világban, nyáron 
«gyütt virágzott a rózsákkal a szabadjegy. 
Szívesen adták a direktorok, hogy kánikulá-
ban is legyen valaki a színházban. Ki adott 
akkor pénzt jegyért? Ma mindenki szívesen 
adná a pénzt, de még pénzért sem igen 
kapni jegyet. Szóval, szabadjegy nincs, a 
cikkírónak pénze sincs. Hogy nézze végig 
az idei nyári slágereket ? Égyszerüen ugy, 
hogy beszökik minden jegy nélkül a szín-
házakba. 

Először a Vígszínházba mentem. Sokéig 
töprengtem,hogy 
lehelne kikerülni 
az éber jegysze-
dők figyelmét és 
bejutni o szín-
házba ? És ép 
pen ezért lettem 
gyanús A jegy-
szedők rögtön 

láthatták, milyen járatban vagyok és akár-
hová mentem, félszemmel utánam san-
dítottak. Ekkor gondoltam nagyot és meré-
szet. Elmentem a kiskapuhoz. Azonban itt 
Józsi néni fogott el : 

— Hová megy erre ? Kit keres ? 
Dadogtam valamilyen nevet. Józsi néni 

nem minden gyanakodés nélkül engedett 
be Mikor bejutottam, kivártam, amig Józsi 
néni hátrafordult és gyorsan leszöktem a 
zenekarba. Még senki sem volt a színházban. 
Erre gyorsan átmásztam a korláton és le-
ültem a legeldugottabb helyre. Mikor a pub 
likum szállingózni kezdett, én föl-alé sétál-
tam az előadás kezdetéig és aztán kényel-
mesen elfoglaltam egy ütes széket. 

Sokkal kényelmesebben jutottam be a 
Scala Színházba. A kapunál azt mondtam, 
hogy Kálmán titkár urat keresem. Bekülde-
nek az irodába. A titkár ur nincs ott, a 
nézőtéren van — mondták. Megkérem az 
egyik jegyszedőt, hogy hivja ki. A jegyszedő 
benéz a színházba : 

— Éppen olt áll kérem, tessék odamenni, 
— mondta. 

Én örömmel kaptam az alkalmon. Bemen-
tem, persze Kálmán titkárt messze elkerül-
tem. Következett ugyanaz a játék, ami a 
Vígszínházban. 
Kivárom, mig 
a publikum el-
helyezkedik.az-
tán én is leül-
tem. 

Harmadik es-
t i a Tisza Kál-
mán-térre men-
tem, a Városi 
Színházba. Itt 
is a kiskaput 
környékeztem 

meg. Átmentem 
a vasajtón, a 
rne'y az öltözők folyosóját összeköti a néző-
térrel. A jegyszedőnő, aki ott éli, növendék-
nek néz. Egész nyugodtan beenged o néző-
térre, gondolja, úgyis mindjárt visszame-
gyek, mert öltöznöm kell a karhoz. Bolond 
lettem vrslna vissza menni, örültem, hogy 
bejutottam. 

Negyedik nap a „Tánckirályt" akartam 
megnézni a Budai Színkörben. De csak 
akartam. Előző sikereim elbizakodottá tet-
tek és minden óvatosságot félretéve igye-
keztem bejutni. De csúnyán póruljértam. 
Az egyik jegyszedő megfog és a jegyet kéri. 
Zavaromban elkezdtem keresgélni a zse-
beimben. Persze semmit nem találtam. 

— Hová szólt a jegye ? - kérdezte vészt-
jósló hangon. 

— Zsöllye V-ik sor, bal kettő, — dadog-
tam ki nagynehezen. 

A jegyszedő odanéz. 
— Kérem, ott már ülnek — mondja — 

Különben is ismerjük ezt a tippet. Tessék 
azonnal kimenni. Még csak az kéne . . . 

Szégyenkezve sompolyogtam ki. A kudarc 
dacéra elmentem másnap a Budapesti Szín-

házba- Ez volt 
az egyetlen 
hely, ahová be-
csületes uton 
jutottam be.Ta 
lálkoztam Feld 
Mátyás direk-
torral és meg» 
kértem, hogy 
engedje végig-

« _ néznem .A be-
^ S oltott Adóiért." 

— Tessék ké-
nagyon szívesen, — mondta barát-

ságosan. Sőt I Mikor vége volt az előadás-
nak, utánam kiáltott a direktor ur : 

— Legyen máskor is szerencsém I 
(gerle.) 

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

A Színházi Élei dalpályázaián pályadíjai nyeri dal 

Meguntuk egymást... 
Szövegét és zenéjét irta : ERŐSS BÉLA 
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V acuum és Sulfid Vállalat K. T. 
Telefonszám 4-91 Budapest, VI., Dalnola-u. 11-13 

Szőnyegmegóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-
Alaptőke : 1,500.000 kor festés, mázolás, tapétázás a leg ízlésesebb kioitelker. 
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rêuûtai*! 

Környei Béia Scheveningenbe utazott 
nyaralni. 

Stein Leó, a Vig özvegy. Lengyelvér, 
Csárdáskirálynő, Kék mazur librettistéja 
meghalt. 

Komjáthy Gyulát, az Újpesti Szinház 
bonvivantját szerződtette Sebestyén Géza 

Pálffy Viktor, magyar*2ármazésu berlini 
színigazgató, 51 éves korában meghalt. 

A Városi Szinház igazgatója, Ábrányi 
Emil, szerződtette Váradi Aladárt, az 
ismert zeneszerzőt, aki eddig a nagy-
váradi szinház karmestere volt. 

A kaposvári 
színház direk-
tora, Mariházy 
Miklós, Czobor 
Imrét szerződ-
tette drámai 
hősnek. 
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B rí óni anzix 
Mindenki tudja, Pólával szemben van a 

világ legcsodálatosabb szigete, az immáron 
olasszá lett Brióni. Budapesttől kissé messze 
esik, nemcsak mert Pragerhof felé, Fiúmén 
keresztül, még mindig tilos az ut és igy 
előbb Bécsbe, majd Triesztbe kell menni, 
hanem, mert "a lira kissé drága a magyar-
nak. De aki egyszer már ott van, nem 
bánja mçg, sem a hosszú utazást, sem 
azt. hogy napi 50 lira, ami egy embernek 
kell, koronára átszámítva bizony kissé borsós 
ízt kap. És erre egész csapat" magyar tanú 
van. Többek között ott rjyaralt Molnár 
Aranka, a Vígszínház müvesznqje, férjével, 
Ráskai Ferenccel, a Szerelem nyomorékjai 
írójával. Molnár Äranka lett csakhamar az 
Ottani magyar kolónia központja, a brióni 

ärok körülvették kedveskedő bólyaik-
' " keltek egymással, hogy ki-

tetszett jobban. Sőt 
volt és ekkor 8 

az erdőn« Bo-
«Nocturno vi-

eumj 7 sza-

• -•i. - .AiiO 

ka Brióniban 
^ ï n i magyarok 

.a a: váltotta ki. 
t kagylószedö 

^ ^ tengeri für-
^ * <s\,- Js? «bGiiél-szebb 

Ä ^ ä ott nyaraló $•'<? s, -9; o t t nyaraló 
hires írója 

ii-
viz 

a már 
.a bukás-
kiszemelt 

iDan víz alá 
j szedni őket. 

jvai halászta ki 
okát. 

B. 

.r. udvari szállító divatáruháza 
l Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 

A faun a ló versenytéren 
Tisztelettel jelentjük, hogy az uj szezon 

minden kétséget kizárólag megkezdődött. 
iA »Fővárosi Orfeum«, megnyitotta kapuit 
És ezzel vége a nyárnak. Mert ugyebár nem 
lehetséges nyár ott, ahol olyan páratlanul 
téli sikert játszanak, mint az »Utolsó szim-
fónia«. Kő vess y Albert és Hetényi-Heidelberg 
szenzációs revüjét a szezonzárás a legzsú-
foltabb házak közepette szakasztotta meg. 
Most folytatódik a zsúfolt házak sorozata, 
ami annál is inkább bizonyosabb, mert a 
direkció a revüt az idén még a tavalyinál 
is gazdagabb beállításban hozza szinre. Fe-
re nczy Károly rendezése uj színekkel gazda-
godott a nyári hónapok alatt, a statisztéria 
jis nagyobb. Ezenkívül még egy uj képpel 
Is gazdagodott az »Utolsó szimfónia'.'.. Az 
Uj kép »A faun a lóversenytéren« címet 
viseli és azonkívül, hogy a szerzők bril-
liánsan irták meg, azzal a jó tulajdonsággal 
rendelkezik, hogy hallatlanul látványos. A 
Scenikai trükkök egész sora van ebben a 
képben, amely a lóversenytéren játszódik 
le és benne egy egész lóverseny folyik le 
élő lovakhal. Valósággal csoda, ami a szín-
padon történik, a publikum oda lesz a 
meglepetéstől. De »A faun a lóverseny-
téren« nemcsak látványosságban és beállí-
tásban, hanem szövegben is ujat fog hozni, 
|amiről Kő vess y Albert és Hetényi-Heidel-
berg bőkezűen gondoskodtak. Uj szereplő 
is lesz a revüben, az orfeum uj komikusa, 
Vigh Miklós fog bemutatkozni benne. Na-
gyon tehetséges az uj komikus, amit ma-
igánszámaival is bizonyít. 

Az »Utolsó szimfónia« mellett természete-
sen felvonul a szokásos kisérő-müsor is. 
Ez a kisérő-müsor, mint mindig, most is 
tele van a legszenzációsabb artistaszámok-
>kal, valamint a kitünőbbnél kitűnőbb ma-
gyar szólókkal. Ami nem is csoda, hisz 
o Fővárosi Orfeum az idén legerősebb 
évadjára készül, a szezont tehát méltóan 
akarja megkezdeni. 

Külföldi hírek 
Párisban hatalmas négerzenekar hang-

versenyez. Az urak szmokingban, a höl-
gyek estélyruhéban játszanak, a karmes-
ter pedig fantasztikus katonai uniformist 
visel . . . 

Séverin-Mars, a világhírű francia szí-
nész, akit nálunk főképpen Abel Gance 
filmjeiről ismernek, hirtelen meghalt. 

Az ősrégi veronai arénában előadlák 
Mascagni legújabb operáját, a „Kis Ma-
rat"-!. A zenekart maga Mascagni ve-
zényelte. 
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„ S z e m b e n 
a n a g y Ó c e á n n a l " 

Augusztus 5-ikén, pénteken, mutat ja be 
a Tó-mozi u j műsorát, mely valóságos szen-
zációja lesz Budapest filmkedvelő közön-
ségének. »Szemben a nagy Óceánnal«, a 
cime az amerikai Pathé-fúmqyÁr ötfelvo-
násos halászdrámájának, mely megiható tör-
ténetével sokban emlékeztet Heyersmann 
a » Remény« cimü halászdrámájára. 

Szépséges, lebilincselő tá jak, pomáps ten-
geri felvételek, mesteri rendezés és kiváló 
színészi produkciók teszik mindvégig élve-
zetessé a Tó-mozi u j műsorának sláger-
iszámát. 

Külön érdekessége még az ötfelvonásos 
Pathé-képnek, hogy Amerika három l e j -
jobb gyermekszinésze jut benne jelentős mű-
vészi feladathoz. 

Egy pompás amerikai vigjáték és a leg-
ú jabb európai eseményeket tartalmazó »Lon-
doni Híradó« egészítik ki a nivós műsort. 

JI3 e l s ő f i l m b e m u t a t ó 
A filmszínházak kapui még zárva, a ké-

nyelmes puha széksorokat még por lepi, 
d e már élénk, mozgalmas munka van kezdő-
ben a filmvállalatoknál. Egyre-másra ér-
keznek meg a hatalmas külföldi filmatrak-
ciók, hogy versenyre keljenek egymással 
Sz 1921-es filmszezónban, mely, mint az első 
bemutató j\s igazolta, minden tekintetben 
messze túlszárnyalja az elmúlt évek film-
sikereit. 

Az Engel H. — Emelka FiCm-Konzeni, 
Európa egyik legnagyobb filmtrősztje, meg-
előzve mindenkit, tartotta meg 1-én, 2-ikán 
és 3-ikán az Uránia-színházban nagy si-
kerrel az első idei főpróbáját a Magyar 
Királyi Államrendőrség Jótékonysági 
\Alapja javára. 

Hat gyönyörű film pergett le a három-
napos főpróbán a filmszakma kiválóságai 
és az előkelő meghívott közönség előtt. 
Ha t olyan film, melyek mindegyikéről csak 
0 legteljesebb elismerés hangján lehet szólni. 

Albert Bassermann kiforrott művészete biz-
tositja a Az itélet« és a »Két kálvária — 
egy élet« filmdrámák sikerét. 

»A szőke Iza«, mely Augier »A szerelem 
nevében« cimü színmüvének filmváltozata, 
Lya Mara bájos szépségét és Friedrich 
Zelnick avatott rendezését ju t ta t ja érvényre. 

Egészen különös és újszerű film Charles 
Willy Kaiser és Ernst Riickert-e\ a fő-
szerepben » Akit felvet a pénz«. Stílusos 
megrendezése és szokatlanul gazdag Kiállí-
tása egyenesen meglepő. 

D'Orsay, Koger-Oallet 
Coty, Houbigant, 

Felejthetetlen látványt nyújt az »örök éj-
szaka«, melyet nem kisebb művészgárda 
visz sikerre, mint Olaff Fönss, Conrad 
Veidt, Erna Moréna és Gudrun Bruun 
!Steffensen. 

•»A kilencmilliós örökség« roppant érde-
kes, izgalmakban és zseniális trükkökben 
bővelkedő igazi amerikai kalandordráma, 
(mely épp ugy, mint a többi bemutatott 
film, méltó nagy publikum — és kassza-
sikerre számithat. 

„ N i r v a n a " 
A »Nirvana« első része, »A titokzatos 

'ház«, ugyan még mindig zsúfolt nézőtér 
felőtt pereg le a Kertmozi vásznán, mégis, 
hogy kitűzött programmjának eleget tehes-
sen a Kertmozi igazgatósága, hétfőn, 8-ikán, 
már a második részt, »A kincses bányá«\ 
muta t ja be. 

Ez a monstre-film lebilijj 
szüzséjével u j korszakot 
netében. Az 
zatos erő démç 
ka t s a 
kincses bá 
Nyugat k u l t W $ > ^ 
Csapnak itt 

A rendkívül > % % 
igénylő szerepé — 
Xjoetzke, Vladim%%% -, 
játsszák. V 

Esős időben a z ^ ^ / ^ A Y / 
moziban (Dembinsi^.-á / 
rok) tar t ják meg, 
sárolt , valamint a 
is érvényesek. 

V Szenzációst, 

S z e r e l e m n y e 

Ára: Iria : RASK 
ÖO K 50 f Kapöató: A 

Dr. Jutnssy Józsel 
B n d a p e s U V . , K o s s u t h L a j o s -

TELEFON 121-55 . 

H ö l g y e k f i g y e l m é b e ! S & f f í K í J I 
jutányosabban készít vagy javít a legdivatosabb 1 
valamint hozott anyagból is Biedermann , 
bördiszműáru készítő és börőnóös, VII, István-

az udvarban, a Csikágó-tnozgóval szemben^ 
Vidéki megrendelést a legpontosabban eszközöl.* 

PARtöMOK 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN, V., Dorottya-u. 12 S eiiFemfiiarisnyált fi 
megjavítja félcipőben hordhatóan a l 

TERÉZVÁROSI HARlSNyAJAVITÓ 
Király-u tea 80. (Királyszinházzal szember. ) 
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SZERENCSETÁNC 
Operette 3 felvonásban 

Szövegét irta BODÁNSZKI és HARDT-WARTEN. Zenéjét szerzette: STOLZ RÓBERT. Forditotta : BRÓDY MIKSA 
Játsszák a Városi Színházban a kővetkező szereposztásban : 

Mutzenbecher Ádám, kalapgyáros . , Solymossy S. 
Éva, a felesége Mihály fi Julia 
Lizi, leányuk Magyar Erzsi 
Platzer Sebestyén, páholynyitogató. . Sarkadi Aladár 
Viverznde Désirée, varieté diva . . . Tisza Karola 
Wendelin Frici, borbélylegény . . . Sziklay József 
Gróf Biebersbach Joachim H aim ay Tibor 
Helli » . . . . Horváth Erzsi 
Terka ( , , . . Füredy Ella 
Zsuzsa ( L i z l barátnői . . . . Mezei Gabi 
Marianne J . . . . Tímár lia 
Falkmayer Tóbiás, fodrászmester . . Hajagos Károly 
Tóni, fodrászinas Halmai Imruska 
Lilli, pénztárosnő . . . . . . . . Ráday Aranka 

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

Történik az I-ső fölvonás az Alhambra-Varieté előcsarnokában, a Il-ik fölvonás Mutïenbacher villájának kertjéber. 
a Ill-ik fölvonás Falkmayer fodrásziizletében. 

Frici (nagyon izgatott, letérdel, könyö-
rögve): Ne ' t egye azt... Kérem, ne tegye 
azt! 

Mutzenbecher (e pillanatban megjelen egy 
csésze teával, tàlcàrçj: Itt a tea! (Meglátja 
a térdelő Fricit, ijedten elejti "à t a l cá t j 
Ott a tea !.... (Frici feláll, Mutzenbecher, 
páthosszal.i ..Gróf ur... sziveskediék mgj-
hiondani nekem, láttam az iménti jelenetet 
vagy nem láttam? 

Desiree (közbelép, a helyzetet megment-
ve): Mutzenbecher ur. Nincs oka a grófra 
haragudni... amit ön látott, bucsu volt, amit 
pedig nem hállott, az az volt, hogy a gröf 
ur még ma este meg akar}a tartani el jegy-
Kését, Lizi kisásszonrjyal f 

Mutzenbecher (magánkívül ): Gróf ur .. 
On magához emel fel engem? ön felteszi 
fi koronát a kalapgyáramra? Öh, gróf ur... 
Köszönöm önnek őseim és családfám nevé-
ben... és szabad vendégeinkkel közölnöm 
a szenzációs eljegyzés hirét? 

Desiree: Persze? A vendégeknek még ma 
meg kell tudniok ! 

Mutzenbecher: Én is azt hiszem... leg-
alább lesz idejük gondoskodni, milyen 
nászajándékokat vásároljanak... Óriási!... a 
szemébe nevettem volna annak, aki ezt 
tegnap mondta volna nekem! 

Frici: Én is a szemébe nevettem volna! 
Lizi (be jobbról). 
Frici: A menyasszonyom! ö még nem 

tud semmit. Kíméletesen kell tudtára adni! 
De&iree (előzékenyen): Kisasszony... nyu-

godt lehet, belátom, hogy tévedtem... ez 
az ur egészen önnek való! 

Lizi (bámulva nézi Fricit): Mit ért ez-
alatt? 

Mutzenbecher (boldogan): Mit ért ez-

alatt?... Kérdezd meg a gróf urat. Be-
széljen, gróf ur ! 

F « « (szégyenlősen Lizihez): Ízének ér-
zem magam"... vőlegénynek. 

Lizi (apja nyakába borulva a boldog-
ságtól): Papa! 

Desiree "(tettetett őszinteséggel): És érj, 
szívből, irigység nélkül, gratulálok »önnek! 
(Kgzet nyújt Lizinek.) 

Lizi (kezet fogva): Oh, ez szép öntől! 
Mutzenbecher (megfelelő oldalpillantással 

Desiree feléj : Nagyon, nagyon szép öntől! 
Frici (mint Mutzenbecher): Oh, ez csoda-

szép öntől! 
Platzer (aki már Desiree beszéde alatt 

belépett a házból, hozzájuk lépvej: 'Ah \ 
Szabad gratulálnom?... 

MutzcnüecTíer: Boldog vagyok... és merre 
tesz a naszüiF 

Platzer: Budakeszire! (Esetleg aktuális 
környék mondható. ) 

Desiree: Nem! Az északi sarkra! 
Lizi: Oh nem. Ott hideg van! 
Desiree: Hát akkor a déli sarkra! 
frici: Ott meg nagyon meleg van ! 
Platzer: Afrikába! 
Desiree: Nem rossz... 
Platzer: Akkor hát fel, Afrikába; 

12-ik szám. Kvintett. 
Frici: 

Jer, te édes kis egérke, 
menjünk gyorsan Afrikába át! 

Lizi: 
Fából építünk majd a vadonban 
egy kis rozzant kunyhócskát! 

Férfiak: 
Ajtajára írjuk: itt 

Robinzon és neje lakik! 

SELYEM i SZALAG F Ő Ü Z LET : - l\íí ORONRH ERCt&tl JO. 

SZÖVET • MOSÓÁRÚ FIÓKÜZLETEK". IÏ.CALVIN-TÉR. 
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Nők: 
Csendben élünk ott, 
a hottentotta vadon mélyén , -
Te, meg én ! 

Refr. 
Lizi és Desiree: 

Pávián 
Kacag rajtunk a pálmafám 
Elefánt, 

Marabu, kakadu és a sakál, 
Tigris, párduc, egyik se bánt! 
eljön hozzánk és gratulál!" 

Frici, Platzer és Mutzenbecher: 
Popokatepetl ! Lulul ulu ! 
Popokatepetl ! Lulululu ! 
Kivi, kivi, honolulu, honolulu 
Bs a sakál 
Eljön hozzánk és gratulál! 

(E kétféle szöveg egyidőben énekelendő.) 
II. 

Lizi : f 
S majd ha jön a vad oroszlán, 
S vicsorgatja ránk a bősz fogát, 

Frici: 
Rányitom az ollót, 
S "angolosra nyírom én a bestiát! 

Desiree: 
Ugy megijed ettől ő, 

Desiere és Platzer: 
Hogy megfut és vissza sose jő! 

Frici, Desiree és Platzer: 
Oh, kicsikém higyjed el, 
A szerelem a marháknak sem kell! 

(Refr., mint először, utána eltáncolnak, 
ismétlésre Il-ik vers, harmadszor csak tánc.) 

TIZEDIK JELENET. 
Platzer, majd Desiree. 

Platzer (nyakán szalvettával, hóna alatt 
pezsgősüveg, jobb kezében tányéron torta-
szeletek tornyosulva, mohón tömi magába) : 
Már rég vágyom egy ilyen állásra... mi-
csoda bánásmód... a grófnak hízelegnek, 
miközben én is egész jól kijövök... (Leül 
az asztalmelletti padTa, maga mellé he-

. v i i G í í . ő f t £ i 6 B B n m m e 
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lyezi a tányért, pezsgőt, tölt. ) Éljen az 
arisztokrácia! (Iszik, de nem a pohárból, 
hanem a palackból. ) Éljen a főnemesség 
(és a főnemesi cselédség! (Iszik a pohárból, 
teletömi a száját tortával, ugy, hogy alig 
tud beszélni. ) 

Desiree (gyorsan be, Platzerhoz): Mondja 
kérem, hol van litt a telefon? 

Platzer (gesztikulálva, röfögő hangokat 
hal la t ) : Amikor eszem, nem tudok be-
szélni! 

Desiree: Hol? 
Platzer (a ház felé mutatva, gesztikulál, 

tele száj ja l ) : Amikor eszem, nem beszélek! 
Desiree (bosszankodva körülnéz, meglát ja 

az erkélyen a telefont, felmegy, te lefonál) : 
Halló... halló. Kérem, Jockey Club... 

Desiree: Halló... Jockey Club... Kérem, 
szíveskedjék gróf Biebersbachot telefonhoz 
küldeni... halló... gróf Biebersbachot,,, 

Platzer (figyelni kezd, ülve): Kivel akar 
ez beszélni? Az én grófommal? 

Desiree (a telefonba): Igen, a grófot ké-
rem a telefonhoz... de azonnal... 

Platzer (mint fen t ) : Mit? az én grófom 
jöjjön a telefonhoz?... Ugy látszik, sokat 
ivott... 

Desiree: Halló!... te vagy az?.. Itt Déz' -
halló, mindjár t jönni ide. Törők-utca... Mut-
zenbecher-ház... halló, muszáj jönni... itt 
várni é n téged.... 

Platzer: Hogy idejöjjön?. . Hiszen itt 
van!... biztos, hogy bepityizáltf.. 

Desiree: Igen, én neked mindent tneg 
bocsátotta... én szerelmes beléd... én imádni 
téged... de mindjár t jönni... csak jönni! 
(Leteszi a kagylót.) 

Platzer: Ez megkótyagosodott a szerelem-
től. (Iszik. 1 Nem kell bántani, hadd játssza 
ki magát ! 

Desiree (lejön, diadalmasan elhaladva 
Platzer mellett): Jön... jön... jön... (Diadal-
lal felkacag, el jobbra.) 

Platzer (nyugodtan ülve ) : Ahá... most 
mindjár t kitör raj ta a roham... ilyen a 
szerelmes asszony... telefonoz valakinek, aki 
nincs i s ott, beszél vele, pedig nem1 js az, 
aki azt mondja, hogy jön, pedig már itt 

van. (Fejét rázza.) Az ilyen kótyagos-
fejüvel, nem lehet okosan beszélni ! (Iszik, 
Kzakadásig röhög. ) 

TIZENEGYEDIK JELENET. 
Platzer, Mutzenbecher, Frici. 

Mutzenbecher (Fricivel beszélgetve jön 
jobb hátulról): Ha gróf urnák nincs elle-
nére, most telefonozok a méltóságos pa-
pának és a méltóságos mamának. Tud-
niok kell a nagyfontosságú eseményt... és 
ha a kedves szülei magas személyükkal 
még ina megtisztelnék házamat, az nagy-
szerű volna; Mi a Biebersbach-palota te-
lefonszáma? (Indul a telefonhoz.) 

Frici (zavartan): A száma?., a telefon 
száma?.. . Érdekes... hát nem elfelejtet-
tem!?.. . 
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Mutzenbecher (fenin a telefonnál, meglátja 
Platzert): Nini, hisz itt az inasa... jan, 
milyen számuk is van maguknak? 

Platzer: Negyven és féli 
Mutzenbecher: Olyan telefonszám nincs! 
Platzer: Ja!., telefonszám! Azt hittem, 

hogy nyakbőséget kérdez! 
Mutzenbecher: Egyszerűen fel hi vom a Bie-

bersbach-palotát... Kedves vöm uram... 
Platzer (feláll, Fricáhez megy): Mi?.. 

Vőm uram?.. Elvesszük a kalaposlányt? 
Frici: Igen, ha Isten is ugy akarja. (Mu-

tzenbecher felé megy.) 
Platzer (követi): Nem- szeretem; a dolgot... 

ami mesalliance az mesalliance... 
Mutzenbecher (telefonál): Igen... itt Bie-

bersbach-palota? Itt Mutzenbecher, nem 
Putzen... Mi... mu... dehogy tutzen... Mut-

Gróí ur ! Maga van a te lefonnál . . . ? 
(Gáspár rajza) 

zen., mö... mö, mint mogyoró.,, de nem!,, 
nem potyogó... mö, mö... Mutzenbecher, 
igen, ágen, a kalapgyáros... a góf ur az, 
maga van a telefonnál?.. Ö ! (Hajlong, 
mintha előtte állana.) Azonnal, kérem... 
(Fricihez. ) Nagyon izgatott vagyok.... resz-
ket a szám, nem tudok beszélni... fogja 
a kagylót... (Kezébe nyomja.) 

Frici (izgatottan, játék a kagylóval): Itt... 
itt... átt... ott... de ott ki beszél? 

Mutzenjbecher: De hiszen a papa! 
Frici (siralmas hangon, a kagylóba): Pa-

pa... 
Mutzenbecher: Kérje a mamát is! 
Frici (mint fent): Mama... Papa... papa... 

mama... ^Platzerhoz. ) Jani Beszéljen maga, 
én... én olyan ideges vagyok! (Roskadozva 
!e.) Azonnal... (A telefonba.) 

Mutzenbecher (Platzerhoz): Mondja meg, 
hogy mély alázattal kérjük őt és az öreg 
nagyságát, hogy hódolattal... jelenjék meg 
nálam, fiuk és az én leányom1 eljegyzéséhez! 

Platzer (ezalatt felmegy, átveszi a kagy-
lót): Majd elintézem. (Felül az asztalra, 
telefonál.) Itt Ján! igen Sán! S, mint 

Sábesz! Ô, mint Qksz, P, mint pájez! 
N, mint nebich! (Tetszés szerinti játék.) 
S, Sán: igen, Sáni... Sáni farma fíri! de 
jgróf ur, talán süket. (Mutzenbecher köz-
beszól, Platzer durván leinti.) 

Mutzenbecher (megrántja a karját) : Az 
Istenért!... 

Platzer: Csönd, öreg montenegrói kala-
pos! ez nem kalap, ez telefon! Most én 
beszélek!... (A kagylóba.) Hogy a gróf 
ur jöjjön azonnal a Mutzenbecherékhez a 
villába, Török-utca 14... a fiatal gróf ur 
eljegyzi magát és hozza magával az öreg-
asszonyt is... tetszik érteni?.. De nehogy 
elfelejtse... Mi?... Mit mond?., hogy jön? 
Na, ez szép magától!... Szervusz! (Leteszi 
a kagylót, büszkén Fricáhez, ki egy szék-
hez támolygot és oda leroskadt.) Na, gróf 
jjr, ugy-e tudom, hogy kell a főnemességgel 
beszélni!?! 

Mutzenbecher (boldogan, Frici kezét szo-
rongatva): Jönnek!., jönnek! 

Frici (lesuljva): Jönnek, jönnek! 
Mutzenbecher : Most pedig megyek... érte-

sítem a vendégeket! 
Frici (félre): Nekem pedig végem van! 

(Mutzenbecher, Frici, együtt el a házba.) 
TIZENKETTEDIK JELENET. 

Gróf, Inas, mafd Lizi, majd Platzer, Desiree. 
Gróf: Hé! Valaki! 
Inas (be): Parancsol? 
Gróf: Kérem, mondja meg, Viverande 

Desiree kisasszonynak, hogy az az ur 
várja, akinek telefonozott! 

Inas: Igenis! (El a házba.) 
Gróf (egyedül ) : Desiree ide kéretett ! Ugy-

látszik, ki akar velem békülni!... Csakhogy 
lén nem békülök — azt nem!... Már be 
Is tanultam az uton, hogy mit mondok 
neki:.. Mégegyszer elmondom, hogy el ne 
felejtsem!... (A jobboldali székre mutatva.) 
Itt a szék, ez a Desiree... Igy ni! Én 
most dühösen hozzámegyek és azt mon-
dom: Desiree, elég volt! idáig vagyok! 
(Mutatja, hogy torkig van.) Én... ugy... én 
ugy... elszaladok... jaj, csak olyan gyáva 
ne volnék... Tudják, mit csinált velem leg-
utóbb?... Egy egész üveg szódát spriccelt 
iám!... Desiree, eleget pofoztál és ki-
kérem magamnak, hogy mindig a bal ar-
comat pofozd... és ha már pofozni akarsz, 
akkor pofozd a jobbikat is, nahát! 

Lizi (a házból jön, a verandán megáll): 
Nini... hát ez kicsoda? 

Gróf: Ezt jól csináltad! Megmondtam 
neki a véleményemet alaposan! (Megfor-
dul.) 

Lizi: Hát maga mit akar itt? 
Gróf (nagy örömmel): Ö az! A tün-

dér! 

N l S I J S Z à l S S C ^ Ë a r c a T Ó 1 ' karjáról végleg kiirtja felelősséggel Pollàk Sarolta, Andrássy-ut 38 I. „Mlrade" hajeltávolitószer szét 
küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Héro-
lasztókurák. Hajfestékek. Szépségápoló és izzadás elleni szerek. 
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Lizi (lassan lejön): De uram! Nem ér-
tem! Mit jelent ez a furcsa viselkedése? 

Gróf (extázissal ) : Végre megtaláltam! 
Lizi: Uram! Äzt hiszem, ön egy kicsit... 

(Ä fejére mutat, mind akinek nincs rend-
ben minden.) 

Gróf: Csodálja? Van magának fogalma 
arról, hogy mit jelent az, amikor az em-
ber a kocsikorzón beleszeret egy nőbe... 
aztán nem látja — aztán meglátja — és 
még ne is legyen bolond? 

Lizi: Maga kissé hóbortos, de kedves 
figura... 

Gróf: Nekem mondja í? 
Lizi: Tessék helyet foglalni! (Helyet mu-

tatva. ) 
Gróf: Köszönöm, állva jobban állok! 
Lizi: Hát maga is belémszeretett? 
Gróf: Én i s ? - Hát még ki? 
Lizi: Ä vőlegényem ! 
Gróf: Magának vőlegénye van?... Meg-

ölöm... megölöm... megölöm... 
lizi: De nem fél ám magától! 
Gróf: Nézze, én nem ismerem a vő-

legényét, csak egyet tudok és ezt biztosan 
tudom, hogy ellenállhatatlan vagyok — erre 
piaga is rá fog jönni... Tudja, hogy hív-
nak engem a Jockey Clubban? Ä női szi-
vek rombolójának! 

Lizi: Oh, maga kis romboló, tomboló! 
Duett. Joachim, Lizi. 

I. 

Gróf: 
Rajtam, kisasszony, ne mulasson! 

Nem tréfa, sőt!., .l/leri 6, ki hódit, 
leányszivet bódít, áll ön előtt! 

Lizi (gúnyosan ) : 
Szivem reszket, nyitva marad szóm; 
ön talán a hires Don Zsuán? 

Gróf: 
Sokszor nem győzőm, ha értem g özön fö 
sok drága nő! 

Refr.: 
Lizi: 

Oh, tomoboló, szivromboló, 
Don Zsuán. ugy hóditsz, mint egy király ! 
A leánynak szive, csak érted fáj ! 

Együtt: 
Ö, romboló» mit gondol ó! 
A szivem az nem porcellán, 
Nem olyan könnyen törik el ám! 

II. 
Lizi: 

Most bucsut mondok, 
sós könnyet ontok, 
Szép jócakát! 
Nem az idén lesz. 
ma\d hogyha vén lesz, 
várom magát: 

Grój: 
Äddig rózsám, mit csináljak én? 
Inkább jöjjön hozzám az idém! 

Lizi: 
Kissé elkésett, önnél elmésebb 

ám az én babám! 
n©T. (Mint először, tánc, ef. j 
Platzer (megelégedetten kezeit dörzsölve ) : 

Äzt hiszem, révbe jutottam... grófi inas... 
ez legalább is annyi, mint közjóléti minisz-
ter. í Észreveszi Desireet.J Jön a Mad-
mazell Plem-plem ! 

Desiree (izgatottan jön b. hátulról, az 
emervCnyrő/j: Hallja... inas.., mindjárt itt 
lesz a fiatal Biebersbach gróf... ha jön, 
mindenek előtt, engem értesíteni ! ,(E1 akar 
menni. ) 

Platzer: Nézze, kisasszony... én sajná-
lom tmagát, mert maga itt egy kicsit... (Ä 
fejére mutat.) Nincs otthon... Mit mondja 
mindig, hogy a gróf jön! Ä gróf itt van! 

Desiree: Nincs itt! 
Platzer: Maga jobban tudja, mint én... 

•aki a gróf alázatos szolgája vagyok? 
Desiree: Mióta? 
Ptatzér: Az mellékes... a fő, hogy az 

inasa vagyok és az inasa is maradok és 
csak a Holttestemen leîïet hozzája jutná! 

Desiree: A maga grófja lenni* egy pi-
tiáner 

Platzer: Jézus!... Sértegeti a grófomat... 
ez... ez felségsértés! 

Desiree (gúnyosan): Ha akarom, öt perc 
alatt magái a grófjával együtt innét ki-
rúgják ! 

Piatzer: Jé... egy grófról igy beszél!... 
teíielentem az ucfvarnagjji hivatalnál, az 
maja foaja maadt kiíakóIrŰ! 

Desiree: Tudja maga egyáltalán, hogy 
mióta gróf, a maga gróf?... 

Platzer: Születésem... azaz a születése 
pia... miikor a világra jött, már, akkor 
volt zik-zakos korona a fején! 

Desiree: Ugy?.. És tegnapelőtt még a 
hajamat fésülte! 

DIANA 
PUDER 

Mindenütt kapható I 
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Platzer (egészen megrémülve): Mit csi-
nálta?... 

Desiree: Ondolálta engemet! 
Platzer: Mit csinálta, ondolálta?.. Ondo-

lálta?... ja, ondolálta, az egy grófi sport! 
Desiree: Sport?.. Szép kis sport!... Tudja 

meg, hogy a maga grófja nem gróf... a 
maga grófja egy fodrászlegény és maga 
tenni £oo ofy svindler, mint 5 és repülni 
fognak mind a ketten... (Indul.) 

Platzer (egészen magánkívül): Megáll-
jon!... megálljon csak egy percig... egész 
magánkívül vagyok... hát, hogy is van ez? 
Az én grófom, az nem gróf? Az én gró-
fom borbélylegény?., na, szép kis dolog... 
(Keményen.) Kisasszony... (Alázatosan.) 
Kisasszony, fontolja meg még egyszer, amit 
mondott!... Nem tévedés még van ez? 

Desiree: Nem tévedés! egy borbély... Kü-
lönben itt jön maga a gróf... kérdezze 
meg tőle személyesen, hol van neki grófi 
koronája?.. (El j. I.) 

TIZENHARMADIK JELENET. 
Platzer, Frici. 

Platzer (kétségbeesve): Nahát, ez bor-
zasztó: 

Friéi (b. I-ről be): Hallja, Jean! 
Platzer: Mindjárt!... Egy kérdés elébb, 

krói ur... ösmeri eztet? (A beretvafenést 
jelzi többször. ) 

Frici (pillanatra összerázkódik): Mi az? 
Platzer ^agresszíven): Az maga, aki ma-

ga?... vagy az maga, aki nem maga?., 
ha?... 

Frici (játssza a tudatlanti: Mi baja maga-
nak? 

Platzer: Hogy mi pajom?... semmi, csak 
az a pajom, hogy a kutta környékez! 

Frici: A guta? 
Platzer: Igenis a kutta... Mikor fogja 

engemet megberetválni? (Beretvafenés.) 
Frici (ki akarja magyarázni): De Jean! 
Platzer: Pardon!... addig nem vagyok 

Sán, amig nem tudom, grófi inas vagyok-e, 
vagy antos szolgája lesz. (Borbélyköszö-
nés. • 

Frici (dadogva): Én... én.., én... 
Platzer: Oh, heilige Nepomuk, tatok... 

(Beretvajáték. ) Már a sokágú korona le-
tűnik és a szappanos tált látom feltüni 
ja feje felett! Ez rettenetes! 

Frici (bátortalanul): Ki árulta el ma-
gának a titkomat?... Talán már az egész liàat 
tudja? 

Platzer: Még nem. Tehát igaz! 
Frici (megtörten): Igaz!... (Leül.) Nem 

vagyok gróf Biebersbach... csak közönsé-
gesen Vendelin Frigyes, egy monokli ál-
dozata ! 

Platzer: És ehhez magának egy olyan 
finom komorna kellett, mint én vagyok... 
egy valódi Sán!... (Elfordul, megvetőleg.) 
maga disznó! 

Frici (megtörten): Engem az események 
sodortak bele... nagy volt a kísértés és.., 
a küs leány, az édes, drága kis leány!... 

Platzer (meghatottan): Akinek a bon-
bonnieret ajándékozta, még möst is tarto-
zik vele... (Erélyesen.) Ki fizeti meg a 
95 koronámat? 

Frici (apatikusan): Majd a jó Isten... 
Platzer: Seminli... majd a jó Isten, jobb 

zsiránst nem talál? 
Frici (apatikusan): Majd fizetek magá-

nak. 
Platzer (dühösen elragadtatva): Semmi 

majd! Vagy lehúzom a cipőit (Fricit le-
löki a székre, elkapja annak lábát, mintha 
a cipőjét akarná lehúzni, majd meggon-
dolva magát, otthagyja.) Van egy eszmém... 
Holnaptól fogva eljárok mindennap a fod-
rászboltba és addig fog borotválni, amig 
leborotválja a 95 koronámat... és a (bele-
lovalja magát.) najamat is meg fogja nyírni, 
cjrót ur... hátul dupla nullás-géppel.., oldalt 
fésülve, brillantinnal bekenve... elvétve csa-
padékkal!... 

Frici (felugrik): Én megölöm magam! 
Platzer: Addig nem, atrrig a 95 krónt 

íe nem habozta ! 
Frici (zokogva Platzer vállára borul): 

Jean, Jean... én olyan szerencsétlen vagyok! 
(Sir.j 
4Platzer .(fçjét elfordítva könnyeit törli): 
We nevezzen Sánnak, az én nevem Plászer! 
Tessék, azt hittem, maga egy gróf egy 
koronával és most kisül, hogy csak egy 
borbélylegény az én 95 koronámmal! 

Frici (sirva): Hogy jutok ki ebből a 
bajból? 

Plutzer: Gyalog! 
Frici: Mit mondok a kis leánynak? 

Olcsóbb leit a ßangsszer ! 
J E R N B E R G 

Z e n e - p a l o t á f á b a n 

R á U ó c j i - u í GO. S3. 
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ffiACCÓ. MM VJSÂG? 
MOZIKI ÁLLIT AS BÉCSBEN. Ez év 

őszén, szeptember 1-től 25-ig, nagyszabású 
nemzetközi árumintavásárt rendeznek Bécs-
ben, amelynek keretében külön érdekes cso-
portot fog képezni a színházi és mozi-
kiállitás. A nagyszabásúnak Ígérkező kiállí-
tás magyar csoportjának megszervezésével 
Rainer Simons titkos tanácsos, a kiállítás 
elnöke, Lenkei Zsigmond szerkesztőt bizta 
meg, aki a szervezési munkálatokat már 
meg is kezdte. 

KOVESSY LAJOS, a Budai Színkör régi 
kedves művésze, aki még Krecsinyi alatt 
aratott sikereket a Horváth-kerti arénában, 
vendéglőt nyitott a Márvány-utcában. A 
vendéglő most tele van Kövessy tisztelői-
vel, egész Buda Kövessyhez jár. Azt mond-
(ják, éppen olyan jó vendéglős, mint amilyen 
kiváló szinész volt. 

A MATTYASOVSZKY—BOHARY film-
iskola szeptember hó l-jén újra megnyílik. 
Beiratkozás, tekintettel korlátolt felvételre, 
már most ajánlatos Rózsa-u. 38/B. II. 2. 
Blatt. 

A VILÁGIRODALOM könyvkiadóvállalat 
kiadásában megjelent és a Színházi Élet 
poltjában (Erzsébet-körut 21.), valamiint min-
den könyvkereskedésben kapható könyvek: 
Voltaire: Zadíg, a babiloni királyleány 44.— 
Tagore: A kertész 33.'— 

» Áldozati ének 22.— 
Mashi 38.50 
Szüret 38.50 
Postahivatal 44.— 
Növekvő hold 35.20 
Hazatérés 35.20 
Bimala 99.— 

Kipling R.: Kim 66.— 
Jerome K. J.: Egy naplopó tűnődései 30.80 
Murger H.: Diákország 41.— 
1Peladan S.: Egy az eggyel 44.— 

Mindenható arany 38.50 
Loti P.: A három kasbaíhi nö 19.80 
Ewers H. H.: India és én 44.— 
Gourmont R. de: Tanulmányok 27.50 
George fi.: Társadalmi kérdések 93.50 
Kőszegi L.: A müélvezés művészete '55.— 
Lonys P.: Aphrodite 44.— 

» A biborférfiu 33.— 
Medard S.: Modem orgiák 27.50 
Walejfe M.: Szerelmes Magdolna 33.— 
Heimburg: Süt a nap 55.— 

» A vidám Regina asszony 49.50 
» Béke legyen a föl don 

sMaeterlinck M.: A halál 33.— 
Pascal: Gondolatok a szerelemről 

és egyebekről 49.50 
Schopenhauer A.: flz olvasásról és 

könyvekről 22.— 
Schopenhauer A.: Forgácsok 33.— 
Nietsche: Schopenhauer, az élet mestere 49.50 

A MAGYAR KÖZÉPOSZTÁLY kultur-
Tiivójának fentartása érdekében Sternberg 
királyi udvari hangszer gyáros elhatározta, 
hogy budapesti vállalatában a részletfize-
tési kedvezményt meghonosítja, s ennek 
lebonyolítására külön »Részlet-osztályt« ál-
lított fel. 

HAJSZÁLAKAT végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m O 
szépséghibák kezelése, szeplfieltávo-

litás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszázi 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII. , A l m á a s v - u , S. 

f f ftHTOR ÉS KELEMEN 
VI I . , Erzsébct -köru i 56 . 1/4. 

/hnaiörSényJcépGjö 
mUt>"lyIskolában Í O H Í O l y ű H l 
IV., KoronaOerccg-u. 6 . Tel ej on 58-18. 

N a p o n t a k i t ű n ő c i g á n y m u z s i k a 
fl K r i s z t i n a - t é r m e l l e t t 

s 
Telefon c*ak 25 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenk iné l d r á g á b b a n vesz 

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

Teletorion I» megrendelheti 

A Z UJSÁG-ot 
Tele fonszámok lAia r t ll<,76 lAirnef 13.3« 

BATIKOLÁST Ii i m — IM  

lámpaernyő készítést tan it fővárosi 
tanítónő. Krisztina körút 8. III. em.39. 

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

„BALATON" SZÁLLODA ÉS PENZIÓ BALATON-LELLËN 
Igazgató: Kenyeres Sándor 
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S z e r k e s z t ő i û a e n e / e k 

E rovatban készséggel adunk Felvilágosítást, 
öt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat. rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Hü o lvasó . 1. Nézőjátékos (vagy come-

diás) szóval is jelölték hajdan a szinész-
kifejezést a hivatalos iratokban, még pedig 
Erdélyben, 1792-ben 2. Illuminator-nak hív-
ták a viláeositót az erdélyi úttörő színészek 
idején. 1792-ben. — B a l a t o n f ü r e d i o lvasó , 
A kérdezett adatokat készséggel közöljük a 
következőkben: Écsy László fürdőigazgató 
Balatonfüreden, a magyar szinügy érdemes 
pártfogója volt, született 1809 dec. 1-én Péren, 
Győi'm-, 1835-ben nevezték ki a balatonfü-
redi fürdőintézet felügyelőjévé. A balatonfü-
redi uj szinkör felépítése és a színházi szub-
venció kieszközlése nagy részben az ő érdeme 
volt. — Fel sőbb l e á n y o k . Elektra a leg-
régibb iskolai dráma, melyet Bornemissza 
Péter 1558 ban fordított magyarra, Sophocles 
után. Első ízben Pólus nevű görög színész 
játszotta Athénben. (Lásd: Fővárosi Lapok, 
1891 márc. 1. 878. old.) A Nemzeti Színház-
ban 1890 dec. 30 én került előadásra. Sze-
replők: Nevelő = Szacsvay Imre, Orestes == 
Mihályfi Károly, Elektra = Jászai Mari, Chry-
sothemis = Alszegi Irma, Klytaemnestra = 
Felekyné, Pylades = Horváth Zoltán, Áegis-
tos = Császár Imre, Mykenei nők = Féy 
Szeréna, Maróthy Margit, Sz- Boér Her-

min, Rákosi Szidi. Szegeden 1891 február 
havában adták, a címszerepet Arday 
Ida játszotta. Ugyanez évben szinre ikerült 
Szabadkán és március 12-én Debrecenben 
is. Szabad ég alatt görög minta szerint ná-
lunk először Nagyváradon adták Jászai Ma-
rival a címszerepben, a Püspökerdőben, Lesz-
kay András igazgatósa alatt. — L. fl. Oros-
báza . Eljuttattuk az Apolló-kabaréhoz, — O . 
Rózsa . A Színházi Élet minden színházi vo-
natkozású dologról tud, de előre megmon-
dani valamit : erre igazán képtelen. — P. 
Magda. 1. Cime Csengery-u, 28 2. Nős.— 
F o g a d á s . Mindkét darabnak hallatlan sikere 
volt, ami azt igazolja, hogy a közönség meg-
szerette. hogy azonban a kettő közül melyik 
a jobbik ? Érre az egyéni izlés és felfogós 
adhat döntő feleletet. — Rub inkő , A Szín-
házi Élet-ben a nem előfizető olvasóinknak 
is mindenkor készséggel szoktunk válaszolni 
öt színházi tárgyú kérdésre. — Régi b ivünk . 
Kettős szereposztós alatt azt érijük, hogy a 
színigazgató az u. n. sláger-darabot a reper-
toáron biztosítani akarja, tehát a főszerepe-
ket még egyszer kiíratja és még egy-egy szi-
nészszel betanittatja. Erre leginkább az adja 
az okot, hogy ha t. i. valamely főszereplő 
hirtelen bereked, megbetegszik, vagy más 
természetű baj éri, a színház ne legyen ké-
születlen, hanem az adott esetben mindjárt 
kéznél legyen a helyettesítő. — Érdeklődő . 
Petrovich Szvetiszláv filmakadémiája szep-
tember 15-én nyilikmeg. — Cyklamen. Pá-
lyázatával, sajnos, elkésett. Almát átadtuk 

VAROSLIÜE-T 

Telefon-szám: 55-53 

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

ünnepnap d. u. fél 4 árakor 

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

jában is kaphatók 

J V O I R U H Á K A T 
művésziesen alakit modellek szerint 

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

Szakorvosi 
VU, Dohány-utca 39. 

rende ld 
IntézeS. 

Rendel: 11-1 és 4 - 7 óráig 

S 
zabní , var rn i taní tok magántanulásra 

Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. 
Kalaptanfolyam külön, 
KAROLY-KÖRUT 10. B . G e i g e r É t e l n é l 

W E M 8 C C y 

M ( K O R . A 

NÍY2, 
1 _—-rTr A T Á rT;— 1 

1 MAG 

4 4 2 4 W o o d l a n d A v e Z E I G E R F E R E N C 
magyar kávéház és vendéglő 

£LYE 1 

A m e r i k a C l e v e l a n d 0 . 

A 
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Krúdy urnák. — Egy csalódott . Sajnála-
tunkra az ön pályázatát nem közölhetjük. 
El tetszett késni. — Szé lvészk i sasszony . 
Tessék a képét beküldeni. — Weinberget 
I lonka. Sorra fog kerülni ő is. — Egy 
ál landó olvasó. 1. 29. 2. A férjével. 3- Nem. 
pedig ő az akar lenni. 4- Igen. 5. Kettő. — 
Lola. VII. Erzsébet-körut 44. — K. B. K. 
Székelyhidy is sorra kerül. Sajnos azonban a 
vádlottakat nem kényszerithetjük rá, hogy 
minden kérdésünkre feleljenek. Pedig — 
igaza van önnek — ugy sokkal érdekesebb 
lenne. — S á n d o r György, Sajnos, nem igen 
van helyünk rá. De ha valami nagyon kivá-
lót küld, talán tudunk helyet szorítani neki. 
— „Kabaréimádó". Jöjjön fel valamelyik 
délelőtt 10—11 között a szerkesztőségbe, 
készségesen adunk meg minden felvilágosítást. 
— »fogadás .« Nem. — Dt. T. W. A mű-
vésznőtől függött, hogy hová szerződjön, ő 
a bécsi Volksoper szerződését fogadta el. — 
Dr. V. J.>né, N. K.. P. 6 . E. imádó, P. 
S., Két diák, V. B., S. Y„ fl. fbu . Az 
előbbi üzenet önöknek is szól. — M. F. A 
Ferencz József-hídról. — K. E. 1. Augusztus 
végén kell jelentkezni- 2. Havi 80 korona. 
De lehet, hogy most már tőbb. 3. Szavalni 
kell. 4. Délelőtt és délután van tanítás 5. 
Igen. 

S x i n ö á x i r e j t v é n y 

/ZÖLLŐSI és KLEIN 
IV., Hajó-uica 16. {Süíö-u. sarok) 

melyem éa aacövet különleges-
ségek ärußöza 

NY Gf NY 
Megfejtési határidő 1921. augusztus 13. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 34. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 30. számában közölt 

rejtvény megfejtése : „Hegedűs az oka min-
dennek !" 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I. dij : Mészáros Giza autogrammos fény-
képe. 

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

III. dij : Egy üveg Eau de Cologne «Fée" 
Wittek. 

Helyesen fejtették meg 507-en. 
Az első dijat Koüdcs András (Putnok, 

Andrássy-u.y, a második dijat Gudina 
József (Üllői-ut 78. Sebészeti klinika), a har-
madik dijat Cseh Béla (Dob-u. 69. földszint 
12) nyerte meg. 

Szerkeszti: INC2E SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Élet" r.-t. 

Fiatalos 
üde arcbőrt 

varázsol elő 10 nap alatt és eltávolit minden teint-
hlbát u. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt petyhüdt bőrt, a 

d r . Kayserl ing-féle „HYVARJON" 
szépitőszer. A kura egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arc-
bőr ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és 
tisztaságban pompázik. — Egy adag 75.— K. 
Vidékre postaköltség és adóval 90.— K. Postai 
rendelések Hyvarjon-gyár főraktárához: 
Gross Antal Budapest József«-körut 23. 

Kaphatd: R0NA-DR0GER1A József-körut 50. 

Olvasta már a 

BORSSZEM JANKÓT? 
ÁRA 8 
KORONA 

Szerkesztik: 
MOLNÁR JENŐ és BÉR DEZSŐ. 
Előfizltés : i | i évre 90, félévre 160. egész 
évre 300 K. Amerikába.egy évre 2 dollár. 
Kiadóhivatal: Budapest. V.,József-tér 13. 

Szenes Béla 

Vidám írás ok 
I I . Kötete Kapfjaió a Sjlnfidjl 

Élei bollfában. VII., 
Aráz JK- 55 Erssébei-Körut 92. 

VENPIUCJE 
A HÍ)VÍ3ÍVCICVCE W 

A B u n u v j C H TALÁLKCZC KEIVI 

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