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Irta : VARSÁNYI IRÉN 

Kedves Jánoskám ! Igen-igen sze-
retnék eldicsekedni azzal, hogy hány 
esztendő óta ismerlek Téged, de még 
sem mondom meg. Nem azért, mert 
talán a Te éveidet 
takargatnám, nem, 
kedves Jánoskám, 
hiszen Te a nagy 
nyilvánosság előtt 
töltötted be ötve-
nedik esztendődet, 
hanem hát — tudja 
Isten — valami 
másért. Lehet, hogy 
magamért. 

Egyszóval, ami-
óta Varsányi Irén 
vagyok, csaknem 
azóta kedves János 
vagy Te nekem és 
azóta vagyok én 
neked : kézit csó-
kolom, drágám ! No 
hát, ez a kézit csó-
kolom, drágám, ez 
nemcsak olyan ud- Heltai 
variassági köszön-
tés tőled nekem, hanem van benne va-
lami a Te nagy, meleg szived poézisá-
ból és azért olyan jól esik a fülemnek, 
amikor hallom. Ezt is csak igy az 

ötvenéves születésnapodra mondom 
meg, inkább magamnak, mint néked. 
Ha igy elgondolkozom rólad, bizony 
alig hiszem, hogy három decennium 

is elmúlt azóta, 
amióta én a Te leg-
első verseidet pöt-
töm lánykoromban 
magolgattam. Most 
is idecsengenek a 
szivembe azok a 
drága, aranyveretü 
rímek, azok a naiv 
és tréfás, meg sze-
relmes versikék, 
amelyeket veled 
együtt, kedves Já-
nosom, még akkor 
is emlegetni fognak, 
amikor mi már: hol 
leszünk Uramisten? 
Csak azért mégse 
dicsérlek itt végig. 
Meg is korhollak, 
kedves Jánosom, 

Jenő sőt kereken kimon-
dom : haragszom 

rád. Biz én ! Mióta Ígérgeted már azt 
a szerepet n=kem, amelyet én okvetle-
nül el akarok játszani? Hát szép dolog 
ez tőled. Egy szêgény színésznőt igy 
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megvárakoztatni. Vagy talán nem 
voltál megelégedve velem a Tündér-
laki lányok-ban, talán rosszul játszot-
tam, azért hitegetsz egyre. No hát, 
ha igy van, annak is csak Te vagy 
az oka, kedves Jánosom, mert emlé-
kezz csak vissza, a premiér előtt egy 
nappal még nem tudtam, hogy a har-
madik felvonásban megbocsássak-e 
a bárónak vagy ne? Te se tudtad, 
János, ne tagadd, pedig Te voltál a 
szerző. Hát ezért nincs mit haragud-
nod reám, más kifogást pedig nem 
találok. A könyveid itt vannak a 
könyvszekrényemben, legelső helyen, 
vers, regény, színdarab, minden, csak 
azt várom, hogy melléjük tehessem 
azt is, amelyikben az uj szerepem 
lesz. Biztos, hogy ott van már az Író-
asztalod vagy az agyad egyik fiókjá-
ban. csak elő kell venni. Nehogy azt 

„Nekem ne cicázzék I" 
Tamás Benő, Lakatos Ilonka 

Budai Színkör : „A kis kadét" 
(Angeln fotográfia) 

gondold, kedves Jánoskám, hogy én 
most itt a szerzőnek hizelgek, 
dehogy is, most még az uram jóba-
rátjának is gratulálni kell a félszázas 
születési évfordulón. Ide aztán 
semmi köze az Írónak, csak a jó-
szívű, hűséges, kedves barátnak szo-
rítom meg a kezét hűséges, jószivü 
barátsággal. Tudom, csodálkozol az-
zal a nagy kíváncsi szemeddel, hogy 
ezt a hozzád küldött levelemet a 
nyomtatott betű postájára bizom, ne 
gondold, nem akarok irodalmi sikert 
aratni, bár az ilyet elég tisztes dolog-
nak tartom, hanem hát tudod — na-
gyon felemelték a postabélyeg árát 
és a mai világban nem árt, ha az 
ember takarékoskodik. Mégegyszer 
kedves Jánoskám : tartson meg az 
Isten sokáig erőben, egészségben, 
továbbá minél előbb küldd a szerepet. 

Csókollak Irén. 

Hét csillag 
* Ötvenéves ? Mi az annak, aki hal-

hatatlan. 

* Ragyogó zseni. És csodálatos : mégis 
mindenki szereti őt. 

* Ha a világon a legrosszabb ember 
volna, akkor is leborulnék előtte, mert : 
Heltai Jenő. De ha nem volna Heltai 
Jenő, akkor is imádni kellene, olyan ked-
ves és jó. 

* Az irót, aki igy tud nevettetni, nagyon 
komolyan kell venni. 

* Milyen szive van annak, aki ugy is-
meri az embereket, mint ö és meg is 
tud bocsátani nekik. 

* Az Otthon-körben a múltkor két fia-
tal iró összeveszett azon, hogy ki szereti 
jobban: Heltai Jenőt. Én még most is 
fentartom, hogy nekem volt igazam.'• 

* Kivánok Neki annyi derűs percet, 
ahányat ő szerzett az embereknek. 

Szenes ember 
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Öt kis kádét „A kis kadél"~nál 
Bemutató előadás volt kedden a Budai 

Színkörben, Farkas Imre A kis feadéf-jának 
a premierje. A cim már régóta emlékében él 
mindenkinek, aki ismeri Farkas Imre költe-
ményét, „A kis kadét"-ot. Most a kis kadét 
egész estét betöltő operettben elevenedik fel 
előttünk. 

A riporter, akinek szerencséje van erről az 
előadásról beszámolni, a nézőtéren egész 
véletlenül öt kis kadét mögött kapott helyet. 
Öt feszes, elegáns, fényesgombu kis kadét 
parádézott a zsöllye öt egymásmelletti széké-
ben és érthető izgatottsággal várták az előadás 
kezdetét. Hiszen a saját életük, a saját fiatal-
ságuk, reményeik, vágyaik mosolyogtak már 
a régen ismert cimből is feléjük. Az egyik 
szőke volt, a másik barna, a harmadiknak 
két sárga stráf pompázott a paroliján, a ne-
gyedik szürke nyári blúzban jött, az ötödik 
sötétkék attilában. Izgatottan súgtak össze, 
mikor felhangzott a nyitány és a függöny fel-
gördült. 

A szinpad az, amit mindnyájan vártunk : 
a kis kadét legényszobája, a maga összes 
varázsával, a virágoktól a vázában a ragyogó 
lakkcsizmáig a sarokban, minden a fiatalsá-
got, azt a bohém, lumpoló életet mutatja, amit 
a szoba gazdája él, Grimmenstein György. 
Azonban valami szokatlan dolog függ a falon. 
Grimmenstein György cimere. A grimmensteini 
hercegség térképe. Ilyesmi nem fordul elő egy 
közönséges kadét-szobában. Grimmenstein 
György — herceg. Uralkodóherceg. Azonban 
a herceg épp olyan, vagy még vidámabb fiu, 
mint a többi kadét-társai. Átmulatott éjszaka 
után egyik fiatal tisztbarátjával kissé lompo-
san jönnek haza. György herceg elküldi a 
cigányokat, de a barátja elviszi őket éjjeli 
zenét adni Marikának. György megütődik. 
Marikának ? Kiviláglik, hogy nemcsak az éjjeli 
zenét adó tiszt ur, de György is szerelmes 
Marikába. Egyedül maradva kijelenti, hogy : 

— Célirány az.ágyam. — És némi lavirozás 
után oda is talál, de meglepődve fedezi fel, 
hogy ő már — ugylátszik — lefeküdt, mert va-
laki már fekszik benne. 

Amig György gondolkodik, hogy vájjon 
mikor feküdt ő le, látom, hogy előttem a 
zsöllyében az egyik kis kadét, a szőke, hozzá-
hajol a másikhoz. 

(— Tökéletesen igy jártam a múltkor, — 
súgja — de végül kisült, hogy az öcsém 
ágyához botorkáltam.) 

György ágyából hosszas költögetés után 
Matyi tűnik elő, a tisztiszolga. Bencsik Mátyás, 
három kapitulációs közhuszár és a kadét 
urnák legintimebb barátja. 

„A kis kadét" — Kompóthy Gyula 
Budai Szinkör : „A kis kadét" 

(Angelo fotografia) 
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Matyi felkiált : 
— Jön az ezredes ur ! 
(Az öt kis kadét előttem érthetetlen módon 

összerázkódik, egyik nagyon kihúzza magét. 
Akárcsak György herceg a színpadon.) 

Az ezredes ur csakugyan megérkezik. Min-
den szava robban, mint a bomba, de mivel 
külön utasítása van a hadügyminisztériumtól, 
hogy a kadét úrral ugy bánjon, mint „himes 
tojással", hét csak három hétre itéli. Három 
heti szobaáristomra. 

Az ezredes ur elmegy, de a baj ittmarad, 
mert Györgyöt várja Marika, akit templomba 
kell kisérnie. Azonban mire jó Matyi ? Ide-
hívja ő Marikát és Marika jön is, mert 
„a kadét ur nagybeteg, ágyban fekszik, halá-
lán van, azonkívül szobaáristomot is kapott". 

György izgatottan cseréli ki az atilláját és 

« 

Vagyok én olyan szép, akár egy hercegnő . . ." 
Lakatos Ilonka 

Budai Szinkör : „A kis kadét" (Angelo fotogr.) 

a mi kadétjainknak csillog a szeme és gyor-
sabban dobog a szive a nagy várakozásban. 

És megjön Marika. 
„Ugy félek, ugy félek, ugy fé lek . . . " 

Énekli remegve, de hamar megvigasztalódik 
és boldogan éneklik ketten a refrént, „A kis 
kadét" máris népszerű keringőjét : 

„Hisz ez az első, ez a legelső 
Ez a legelső randevú. 
Vig vagyok, mégis szomorú. 
Hisz ez az első randevú ; 
Kint a tetők fölött az alkonyi ború, 
Ez az első randevú." 

Azonban az első csók folytonosan, késik, 
mert Matyi állandóan „vigyáz" Marikára és 
folytonosan zavarja a szerelmeseket. Azon-

ban egy remek terced-
ben megegyeznek ab-
ban, hogy : 

„Ölelni, csókolni, ha 
muszáj, 
Ha muszáj, megkö-
veteli 
A huszár. 
Ölel, összekuszál, 
Csakis igy rehuzál, 
Csak igy, a szép hu-
szár." 
Marika elmegy... F És 

MatyinakJ és Katyinak 
(aki Marikéék szoba-
leánya és Matyinak az 
imádottja) remek duett-
je után jön újra az ez-
redes ur a tiszturakkal. 

Az ezredes ur egé-
szen megváltozott. Rop-
pant udvarias, előzé-
keny és kijelenti, hogy ő 
csupán egyszerű előfu-
tárként jött a — fenség-
hez. Általános megme-
revedés. A szónak va-
rázsa az udvar csillogó 
hidegségét hinti el a 
kis szobában. Csak-
ugyan megjön a grim-
mensteini hercegség 
minisztere és megtud-
juk a következőket : az 
öreg herceg meghalt és 
utódjául György herce-
get jelölte ki. Györgynek 
itt kell hagynia a kis 
alföldi garnizont, itt a 
hetes huszárokat — és 
Marikát. Nincs ment-
ség. Hiába kéri az ez-
redes urat, hogy váltsa 
be a szavát, hadd töltse 
ki a háromhetes szobai 
fogságot, nem lehet. 
Menni kell. Jönnek a 
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fehérruhás leányok, jön a díszszázad a bú-
csúra és jön Marika : 

„Addig tart a boldogságom, 
amig szól a trombita . . . 

Trombiták harsány szavára 
elmegy kedvesem tova . . . " 

Elhangzik a dal, megszólal a trombita és 
— leereszkedik a függöny. 

(A kis kadétok meghatottan sétáltak ki a 
nézőtérről a Horváth-kert fái alá. A darabtól 
és a kis kadétok meghatottságától megilletődve 
gyorsan kerítettem egy Krisztinavárosi fotográ-
fust és megörökítettük az öt jóbarátot.) 

Fényes hercegi hall tárul elénk a második 
felvonás elején. Lágyléptü lakájok, sima mo-
dorú udvaroncok között csizmában jön elő 
Matyi, akit a herceg „főkomondornak" (fő-
komornyiknak) tett meg. 
Udvari tanácsra ül össze 
a régensherceg és a 
miniszterelnök. Az ifjú 
uralkodó mindenre rá-
mondja, hogy : jól van, 
rendben van. Semmivel 
sem törődik, csupa cigány-
muzsika, csupa lakoma 
lett a komoly palota. Ezen 
segíteni kell. A herceget 
meg kell házasítani. A ré-
gens Livia hercegnőt sze-
meli ki számára, akibe 
ugyan ő is szerelmes, ami-
ről bizonyságot is tesz egy 
nagyszerű duettben („Künn 
a bárány, benn a far-
kas..."), de első a jbiroda-
lom. 

A „kis kadét" szomo-
rúan sétál a tükrös ter-
mekben, meg sem kérdi a 
menyasszonya nevét. Dal-
ban, nótában keresi a 
feledést. Hiába ! 

Megérkezik Katyi, Mari-
káék cselédje, aki Matyi 
látogatására jött, jóféle 
szárazkolbászt és otthoni 
vinkót hozva a batyujában. 
Matyi alaposan „beimpo-
nál" neki, mint főkomon-
dor, bár Katyinak elég 
volna, ha megmaradt volna 
egyszerű falusi kuvasznak. 
És mivel a nóta ugy szól, 
hogy 

„. . . azt mondja a retek, 
a retek, 

Hogy én csak egyet, 
egyet szeretek." 

Katyi megleli a „kis ka-
dét", pardon, „tekintetes 
fenség" urnák a baját és 
elmondja, hogy Marikát 

férjhez akarták adni, de ő megszökött az eskü-
vőről és jön a grimmensteini udvarba. 

A herceg boldogan üdvözli felejthetetlen 
szerelmét, de mindennek vége, György meny-
asszonya, Livia hercegnő és a régens eljegy-
zésre jönnek. Marika bucsuzóan énekli : 

„Ha mégegyszer visszajön 
Az a régi nyár, nyár, nyár . . . " 

György azonban már nem bir magával, 
eldobja magától a fényt, a pompát, a hatal-
mat, a hercegi menyasszonyt és Marika után 
rohan. Matyi boldogan dörzsöli a régens orra 
alá : 

— Most van rendben minden. 
(A kis kadétok a nézőtéren roppant fel-, 

lelkesültek a finálé alatt. Egy pár szófoszlányt 
ellestem a beszélgetésükből : 

. Az én szőke kis angyalom 
Abonyi Marien 

Budai Szinkör : „A kis kadét" (Angelo fotogr.J 



6 S Z Í N H Á Z I É L E T 6_ 

megnevettették~a publikumot. Loránth Vilmos 
rendezése csupa ötlet és érdekesség. 

Aztán, amikor a cigarettájuk elégett, lassan 
megindultak a hűvösvölgyi kadétiskola fele.) 

R. E. 

Mi kéne, ha vóna . . ." 
Lakatos Ilonka és Tamás Benő 
Budai Szinkör : „A kis kadét" 

'Angelo fotogr.) 

— Valljuk be fiuk, hogy mi se tettünk 
volna másképpen, hasonló helyzetben! 

— No már bizony rém csak egy hadnagy-
ság vér, de többet ér az életben egy valódi 
hadnagyság, mint egy ilyen színpadi szomorú 
hercegség. 

— Jobb ma egy hadnagyság, mint holnap 
egy hercegség, — toldotta meg a harmadik 
hatalmas sóhajjal.) 

Azonban a harmadik felvonás mindenki 
számára meghozta a kielégítő megoldást. A 
régens felfedezte a családi törvénynek azt a 
szakaszát, hogy bár „György lemondott a 
trónról, de a trón mégsem mondott le őróla", 
lehet segíteni a dolgon ugy, hogy György 
messalianceot köt és akkor lemondhat az 
uralkodásról a régens javára. 

A megoldás nem is késik : György boldo-
gan öleli magához Marikát, a régens Livia 
hercegnőt és Matyi a Katyit. 

(Az öt kis kadét megelégedve a dolgok 
jobbrafordultával, a Krisztina-téren még meg-
beszélte, hogy a zene végtelenül kedves, akár 
szomorú, akár vig, mindig egyformán hangu-
latos, hogy Marika szerepében A bony i Ma-
rianne, a királyszinházi vendég kedves volt, 
Kompóthy Gyula, az uj bonviván, tehetséges 
színész, a budaiak kedvence, Lakatos Ilonka, 
mint Katyi és a hallatlanul mulatságos Tamás 
Benő, mint Matyi és Pallos János alaposan 

CÁMVA AZ ÚTRA 
Rabindranatg Tagore 

Béke veled, béke szívem. 
Válni kell, váljunk szelíden. 

Teljesülés ez a bús út. 
Nem halál. Mondj néma búcsút. 

Bánatunkból dal, mesés lesz, 
Vágyunkból emlékezés lesz. 

A fészekből messze röppen, 
Száll, tovább, vidám körökben. 

A kezed meg lanyha, drága, 
Halk legyen, mint éj virága. 

Csöndben állj, Föld és — csodás dal — 
Most beszélj a hallgatással. 

Lámpámat magasra tartva 
Fényt vetek nagy-nagy utadra. 

Kosztolányi Dezső fordítása 

Az öt kis kadét „A kis kadét"-nál 
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És meglepé az ezredest 
Egy édes emlék, régi dal; 
Eszébe jut sok kedves est, 
ő is volt egyszer fiatal. . . 

Hány éve már... tudj' azt az ég, 
Tűnődik édes álmokon, 
Igen, volt ő is kis kadét, 
Szerelmes volt ő is nagyon. 

Hogy megfújták a trombitát 
S a svadron büszkén elhaladt, 
Meg-megtáncoltatá lovát 
Egy zöldzsalus ablak alatt. 

Egy zöld-zsalus ablak alatt 
Szerenádot ő is adott, 
Ő is mulasztott emiatt 
Sok éjjeli gyakorlatot. 

„Büntetni kell ilyesmiért, 
A regula kívánja ezt." 
Remegve áll a kis kadét, 
Szólni hallja az ezredest. 

Az őrnek szól rosszkedvűen : 
„A kadét büntetést kapott, 
Elmulasztó könnyelműen 
Az éjjeli gyakorlatot." 

„Becsukhatják már ma őt! 
Kap három éjet és napot! 
Csukják az irodába őt. . . 
S hagyják nyitva az ablakot." 

Szerelmes volt a kis kadét, 
Szerelmes volt szegény nagyon, 
Gyakran felejté ott szemét 
Az átellenes ablakon. 

í 
Egyszer éjjeli-zenét 
Ablak alatt amint adott, 
Elmulasztó a kis kadét 
Az éjjeli gyakorlatot. 

Rögtön rapportra rendelék 
S kiált az ezredes nagyot: 
„Miért mulasztá el kadét 
Az éjjeli gyakorlatot ?" 

Felelt a kedves kis kadét 
És hangja meg-megremegett: 
„Ezredes ur, már rég, de rég. 
Egy szőke kislányt szeretek." 

„Az irodával vis-à-vis 
Egy virágos kis ablakon 
Ottan szokott kihajolni 
Az én szép szőke angyalom." 

„Ha ezredes ur elmegyen, 
Már én azonnal ott vagyok 
S nézem, hosszan, szerelmesen, 
Az átellenes ablakot." 

„Húzattam tegnap éjjelen 
S könnyeztem hozzá, oh nagyon, 
Ezért nem voltam én jelen 
Az éjjeli gyakorlaton." 
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Nyári termés 
Irta: LAKATOS LÁSZLÓ 

Pár hét, nap, alig néhány óra vagy 
perc az, amit nyári szünetnek nevez-
nek mostanában, a színházi élet és 
érdeklődés egy hallatlan kivirágzá-
sában. Az a rövid valami, amit 
mégis ugy hivnak, hogy vakáció, 
azonban jelent valamit, nemcsak 
testi pihenést a színésznek, A nyár 
vágja útját az uj szezonnak. 

Nyáron kánikulától gomolygó körúti 
lakásokban, pestvidéki nyaralókban 
és külföldi fürdőhelyeken is írják az 
uj darabokat. A szerzők nyáron dol-
goznak egytől-egyig. Csodálatos, fur-
csa munka ez, tele izgalommal, erős 
titkolózással. A szerző általában nem 
közlékeny, egyáltalán ott kezdődik a 
szerző, amikor tagadja, hogy darabot 
ir. Hogy el is mondja a témáját. 

megmutassa a scenáriumát. szinte 
elképzelhetetlen. És mégis . . . 

Aki benfentes szemmel nézte az 
utolsó pár szezont, feltétlenül meg-
figyelhette, hogy egy-egy szezon új-
donságai, (tehát az előző nyár ter-
mése) között sok a rokonság. Például, 
ha az egyik színház történelmi dara-
bot hirdet, biztosan van a másiknak 
is történelmije, vagy ugyanannak a 
színháznak kettő. A szalón-darabok 
témája egy-egy szezonban megdöb-
bentően hasonlatos, olykor a meg-
oldás is. Vannak szezonok, amikor 
csupa „kibékitő"-végü darabokat ját-
szanak, máskor olyanokat, amelyek 
egyáltalán nem fejeződnek be, illetve 
kifejlésükben is nyugtalanítók. Van-
nak évek, amikor férfi-, mások ami-
kor nő-barát darabokat adnak, egyes 
szezonokban a színpadi férjeknek, 
másokban a színpadi szeretőknek 

„Fődolog az etikett. . ." 
Lóránt Edith és Pallós János 

Budai Szinkör : „A kis kadét" 'Angeld fotografia) 
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kedvez iró, közönség és szerencse. 
Egy évjárat darabjai megdöbbentően 
hasonlítanak egymásra. 

A témának, a világfelfogásnak és 
az ízlésnek ez a szinte telepátikus 
találkozása végtelenül érdekes valami, 
annál inkább, mert véletlen. Nem 
arról beszélek, hogy a mult szezon 
sikerei hagynak nyomot a következő 
év munkájában (ez természetes), ha-
nem arról, hogy teljesen uj dolgok 
érkeznek egyszerre több helyről is 
és — ugyanazok az uj dolgok. 

Csodálatos ? Talán nem is az. Csak 
a népszónoknak van olyan biztos 
ösztöne a hangulat, a divat, a töme-
gek és az idegek kívánsága iránt, 
mint a színpadi Íróknak. Ok csinálják 
az eljövendő szezont, de íróasztaluk 
fölé hajolva, legnagyobb szellemi 
függetlenségük közben is valami tit-
kos nyomás alatt vannak, delejes 
huzalok ráncigálják őket, megérzik, 

„Hát ez a figura mindenbe beleüti az órát?" 
Abay Gyula, Tamás Benő, Pallós János 

Budai Szinkör: -,,A kis kadét" 'Angelo fotografia) 

mi kell, romantika vagy realizmus, 
nem is azt, hogy a közönség mit 
akar, hanem azt, hogy mit fog akarni, 
ahogyan a pártvezér is megérzi az 
idők változását, a lelkek titkos vál-
tozását és azt, hogy minek fognak 
tapsolni azok, akik ma még egészen 
más dolgoknak tapsolnak. 

Őszi programmadáskor szinte el-
kerülhetetlenek a csodálkozások és 
az afférek. Sok szerző megütközik 
azon, hogy irótársa is az ő féltve 
őrzött, titkon titkolt témáját dolgozta 
fel. 

Rendellenességet gyanít, alattomos 
munkát, pedig nincs igaza. Éppen az 
történt, hogy a másik is szerző, a 
másik is darabot irt, a másik is érzi 
a közönség hangulatváltozását és azt, 
hogy mi fog kelleni neki jövőre. 

Mi fog kelleni neki erre a mostani 
jövő esztendőre, 1921—22-re? Én iga-
zán nem tudom. 
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m a z j c a 
Nemcsak Parisban vannak Musettek és Mi-

mik. A bohémek életének kedves, poétikus 
tündérei,5a modellek itt is megvannak. Pes-

Manci és szobra 
Gérdos Aladár modellje 

ten is külön világ az ő világuk, olyan világ, 
melybe az idegen nem tekinthet belé, mert 
előtte bezárulnak azok a kapuk, amelyek a 

bohémvilág legrejtettebb, igazi 
belseje felé vezetnek. 

. . . A modellek !... Mennyi kép-
zelet, mennyi fiatal ábránd, arany-
füst és lira rajzik fel emlékeze-
tünkben ! Képzeletünk dolgozni 
kezd, mikor a kis magyar Mi-
mikre és Musettekre gondolunk, 
a piktorok és képfaragóknak 
ezekre a kedves fegyvertársaira, 
aki a műtermek furcsa világá-
ban élnek és tenyésznek, amig 
végre kirepülnek onnan a másik 
a kevésbé szép világba, — a 
való életbe. 

„Művésznek születni kell," — 
mondja a régi közmondás. S ezt 
a közmondást kiegészíthetjük 
avval, hogy nemcsak művésznek 
kell erre a pályára születnie, ha-
nem a modellnek is. Mert hiába 
határozza el magát valaki arra, 
hogy beáll modellnek, ha nin-
csenek meg hozzá azok a kvali-
fikációk, amiket csak a természet 
adhat : a szépség, a termet és 
mozdulatok bizonyos harmó-
niája, a test vonalainak és a 
hus színének valami különösén 
ritmikus ereje, szóval az a bi-
zonyos valami, ami a teremtő 
művész agyát munkára, alko-
tásra izgatja s odakényszeriti a 

Röckel felv.) festővászon és a mintázó áll-
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vény elé. Ezt a régiek ugy nevezték, hogy 
a „Múzsa homlokon csókolja" a művészt. 

A nagyközönség, az, amely a műtermek 
benső életében titokzatos romantikát sejdit, 
egyáltalán nem ismeri a pesti művészvilág kis 
barátnőit, a modelleket. Nyakunkba vettük a 
várost, hogy szétnézzünk a műtermekben és 
bemutassuk őket a publikumnak. Hiszen nem 
egy modell van, akit — a róla festett képek 
révén — ezren és ezren ismernek s még sem 
tudja senki sem, hogy ki az a leány vagy 
asszony, akinek a képe minden sarkon felénk 
mosolyog valamely plakátról, akinek az ar-
cát vagy testét ott látjuk több változatban és 
minden kiállításon. 

A művészek legnagyobb része persze nincs 
itthon,'csak kevés helyen találtunk modellt. 
ElsőThelyünk a Feiks-téle szabadiskola volt, 
ahol Feiks Jenő, az intézet ve-
zetője, barátságos, de a nagy 
hőségtől kissé bágyadt mosoly-
lyal fogadott bennünket Megkér-
deztük, milyen a helyzet a mo-
dellpiacon s van-e elegendő mo-
dell ? Megnyugtató választ kap-
tunk, kijelentette, hogy ebben a 
tekintetben már igen jó a kon-
juktura, ámbár kissé drágák a 
modellek. Az igazán jó modell-
nek óránkint 40—50 koronát kell 
fizetni, ami bizony ha valaki 
naponkint tiz-tizenkét órát dol-
gozik, mint például Feiks is, na-
gyon sokra megy. 

Bednár Jánosnak nyolc év 
óta egyazon modellje van, Ékes 
Cilikének hivják, bájos szőke 
leány, mikor Bednárhoz került, 
még úgyszólván gyermek volt, 
most férjhez megy. 

Gárdos Aladárnak, a kitűnő 
szobrásznak Manci a kedvenc 
modellje. Csak igy egyszerűen 
Manci, a másik nevét elhallgatja, 
mert művésznő akar lenni. 
Manci a szinpad felé gravitál. 
A műterem dobogóját, amelyen 
annyi klasszikus pózban alakí-
tott Gárdosnak, most fel akarja 
cserélni a világot jelentő desz-
kákkal, énekelni és táncolni ta-
nul, szűk lett neki a festők világa. 

Dudils Andor modellje egy bájos kis fruska, 
aki munkaközben folyvást beszél. Nyugodtan 
áll vagy ül, ugy, ahogy éppen a mester elren-
dezi, de a nyelve, az egy pillanatra sem nyug-
szik, folyton van neki valami érdekes me-
sélni vagy kérdezni valója. Egyébként most 
lesz 18 éves, három nyelven magyarul, 
németül és angolul tökéletesen beszél, 
(Amerikában született) éé megkért, hogy ne 
szerkesszük ki a „Színházi Elet"-ben, mert ő 
szégyenli magát. De ezért roppant izgatott 
lett és nagy izgalommal várja, hogy a képe 
megjelenjen. 

Hermann Lipótot éppen akkor csíptük el, 
amikor nagy kofferek közt ült és szorgalma-
san pakkolt. Münchenbe utazott feleségével 
együtt. Hermann sok modellt használ, renge-
teg aktot fest s nagyon szeretik a modelljei. 

Ékes Ciliké és portréja 
Bednár János modellje 
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Hermann Lipót modellje 

A kedvenc modelljét Varga Mariskának hív-
ják, mollett, barna kis leány, szép formái 
vannak, csak kissé túlságosan csendes. Fér-
fiakkal nem áll szóba, azok mind szemtele-
nek, folyton könyveket cipel a hóna alatt és 
sokat olvas. Tudományos hajlamai vannak, 
reggel a kávéházban olvassa az összes lapo-
kat — még pedig nem a Levelezés-rovatot, 
hanem a vezércikkeket és a közgazdaságot, 
rendkívül erkölcsös és csak olyan dolgokkal 
táplálkozik, amelyeknek „van valami tápér-
tékük". 

Pólya Tibor modellje rendkívül magas, 
karcsú leány, aki imádja a „mester"-t. Titok-
ban szerelmes belé, de ezt nem meri meg-
mondani, jól is teszi, mert alaposan meggyülne 
a baja Pólyánéval, aki nagyon szigorú az ilyen 
dolgokban, mivel titokban ő is szerelmes Pó-
lyába. 

Mint mondtuk, a legtöbb művész nincs Bu-
dapesten, egyébként is nyár van : ki dolgozik 
ilyenkor a műteremben ? A piktorok a sza-
badban pingálnak, ahol sokkal olcsóbb a 
modell, mert a fák, az ég, a viz és a virágok 
nem kérnek modellpénzt. S pihennek ilyen-
kor a piktorok kis múzsái, kimennek a strand-

fürdőre, a ligetbe, a Zugligetbe, hogy készü-
lődjenek a télre, amikor jólfütött műtermek-
ben újból megkezdődik a munka. Musette és 
Mimi ismét Múzsává válik, aki homlokon 
csókolja a művészt. S ki tudja : ez nem egé-
szen biztos, lehet, hogy — nem is csak hom-
lokon. Lippai Gyula 

röutrie«v! 

Pataki Ferencet szerződtette a Re-
naissance Szinház. 

Sebestyén Géza elfogadta előadásra 
Folkmann Ferenc operettjét, amelyet 
Bulissa Lajos zenésített. 

Szomory Dezső drámája, a „II. Lajos", 
nem a Magyar-, hanem a Nemzeti Szín-
házban kerül színre. 

A Royal Orfeum a „Ben Kolumbusz"-
szal nyit és mint vendég Sarkadi Aladár 
is fel fog lépni egy nagyszerű szólóval. 

Faragó Ödönnek újból megengedték 
a csehek, hogy megnyissa a kassai 
színházat. 

Dudits Andor modellje 
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A hegyre Valaha estei Beatrice szá-
méra ültették az első rózsaerdőt, sóly-
mait innét küldötte vadászni a pesti 
sikra a királyné . . . Az ifjú Hippolit 
számára amikor a primási székbe ültet-
ték, nyárilakot építettek ide, tölgyek és 
hársak alatt anekdotákat beszélt itt Ga-
leotto. Nyári estvéken gyakorta ült itt Vi-
rág Benedek, alátekintett a Duna vizén 
uszó csónakokra, amelyeken itt-ott egy-
egy lámpás villogott. A Rózsadombról a 
legszebb az augusztusi csillaghullás; a 
szigeti hid és a körút ivelő fénykoszo-
rujába minden pillanatban áthull a felső 
boltozatról egy-egy aranypénz. A bakk-
játékos ezt a hasonlatot mondaná erre 
a látványra : fönt az égen állanak a kis 
poentőrök és minden coup után bedől 
Napolenjuk a nagy pinkába: az aranyo-
san égő villámoslámpások közé. 

Vájjon ki tudna ma verset írni Pestről és 
a z auguszt usi csillaghullásról ? Ki volna ma 
költője a Rózsadombnak, amely egykor 
budai hegy volt és ma pesti nyaraló-
he ly? A költő nyilván — vájjon lehetne-e 
m á s ? — Heltai Jenő s lehetett volna-e 
másutt megülni a születésnapját, mint a 
fák között, ahol századok előtt Gül 
Baba járt s a régi ház udvarán, ahon-
nét látni lehet az egész várost, amely-
nek költője, művésze és drága, bölcs 
filozófusa Helta Jenő . . . 

Málnai Béláék látták vendégül a köl-
tőt s barátait a születésnapi estén. A 
színpadok nagyszerű tervezője lugasokat 
varázsolt a kertjébe az estre s az egyik lu-
gasban halkan szólott egy ódon Strausz-
valcer. Mert muzsika is volta vacsorához ; 
egy hatalmas régi zenélő óra szolgáltatta 
lágy finomsággal, gyöngéd elhalkulással 
mint ahogy szólani csak egy zenélő óra 
é s egy igazi póéta tud. Barátai ezt a 
zenélő órát vették Heltai Jenőnek szü-
letésnapjára; a költő hálószobájában 
most ez a reggeli költögető. 

Akik ott voltak az estén AíáZnai Béláné, 
Málnai Béla, Jób Dániel, Lakatos László, 
Bedő Mór dr., Balassa József, Heltai 
Hugó, Jellinek Aurél, Weísz Rudolf, 

Verebély Károly, Kónyái Elemér és Olti 
Antal, — Heltai Jenőt, a jóbarátai ünne-
pelték. Köszöntő se volt, beszéd se hang-
zott el. Csak Jób Dániel szólott a társa-
ság nevében, ennyit : 

— Minden szeretetünk és barátságunk 
a tiéd ezen az estén is, drága társunk. 

S Heltai Jenő csak ennyit válaszolt: 
— Köszönöm és kivánom néktek is, 

hogy minél hamarább elérjétek ti is az 
ötvenedik születésnapotokat. 

A Színpadi Szerzők és az Otthon-kör 
tagjai közelebb vacsorát rendeznek Hel-
tai tiszteletére. A baráti kör után most 
az irodalom és a szinház ünnepli az 
irót. A zenélő óra után jön az egész 
zenekar . . . Balassa József 

„Ha a huszár kipödri a bajuszát . . ." 
Tamás Benő 

Budai Színkör : „A kis kadét" 
(Angeló fotográfia) 
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Hallgasson meg, Adriennel" 
Sietve megnyugtatjuk azokat, akik már 

nagyon várják a Vígszínházv legközelebbi 
újdonságát, a „Hallgasson meg» Adriennel" 
cimü Verneuií-vigjáték bemutatóját. Ne félje-
nek, Adrienne meghallgatja . . . Hogy kit ? 
Azt a kedves fiút, aki semmitől sem riad 
vissza, amikor az imádott Adriennerői van 
szó. Képes érte minden bolondságra. Még 
arra is, hogy titkárnak szegődik a szép asz-
szony házába, csakhogy mindig a közelében 
lehessen. A célját eléri, meghallgatják és a 
szerző arról is gondoskodik, hogy Adrienne 
férje se eressze búnak szegény fejét. Férj 
uram is vigasztalódik. Van kivel. 

A Verneuil-darab nagyon kurta idő alatt 
megnevettette fél Európát. Nagy szó, de el-
mondhatjuk, hogy a szerző ezzel a munká-
jával érte el a legmelegebb sikert. A párisi 
bemutatón maga Verneuil alakította a férfi-
főszerepet, a névtelen „ifjú embert." Verneuil 
maga játssza darabjai hősét, kitűnő színész 
és rendező. Nálunk tévesen azt hitték, hogy 
Sarah Bernhardt unokája ; a valóság az, hogy 
a nagy Sarah unokáját vette feleségül. Ami-

Kálmán Imre Ischlben 

kor Verneuil társulatával külföldi körútra in-
dult, Sarah Bernhardt is velük tartott; sőt 
többször fel is lépett. Spanyolországban pél-
dául óriási lelkesedéssel fogadták a Verneuil-
darabokat ; többek között a „Daniel"-t ; a 
nálunk is előadott „Mi ketten"-t, amely szép 
sikert ért meg a Vígszínházban. 

A Verneuil-társulat a minap a londoni 
Garrick-szinházban mutatta be diadalmasan 
az Adriennet. Itáliában már előbb színre 
került, olasz nyelven, a főszerepet Falconi 
játszotta. 

A Vígszínház Salgó Ernő mesteri fordítá-
sában, a következő szereposztással adja a 
darabot : 

Thomeret építész. . . Vendrey Ferenc 
Adrienne, a felesége . M. Makay Margit 
A fiatalember . . . Lukács Pál 
Annette, szobaleány . Korányi Mária 
Gauthier Margit . . . Thurzó Elvira 
Rimbaut Henri . . . Zátony Kálmán 

A szerepek pompásak. Adrienneé természe-
tesen bájos. A „fiatalember" teljes ellentéte 
az öregedő építész, aki mindent elkövet, 
hogy feleségétől, Adriennetől megszabadul-
jon. Az építész ur ugyanis egy félvilági nő 
szoknyája után szaladgál. Ezt a hölgyet, ne-
hogy a neve említésekor az övéhez hasonló 
foglalkozású kaméliás dámára gondoljon az 
ember, Gauthier Margitnak hívják. De Mar-
git körül nem szabad a vásár, mert van 
neki az építészen kívül más lovagja is, egy 
korhely kártyás fickó. Korányi Mária pará-
dés szerepet < kapott, egy szobacicus ötletes 
figuráját bízták rá. 

A Vígszínház első újdonsága, akár a da-
rabot, akár a szereplőket tekintsük, szenzá-
ciós bemutatót ígér és sok meleg, vidám, 
nagyon vidám színházi estét. 

NYÁRI SZÜNET 
fi nyári szünet rövid volt, 
ezt megállapíthatja dalom, 
a Víg az egyik oldalon bezárta kapuit 
és rögtön kinyitotta a másik oldalon. 

(SZENES EMBER) 
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Király Ernő eluía3oíi 
Amerikába 

Ugyanazzal a vonattal, amely alig egy 
hete vitte Buttykayékat Berlinbe, utazott el 
szombaton Király Ernő is. A pályaudvar 
várótermében találtunk rá, hogy bucsuinterv-
jut kapjunk tőle a „Színházi Élet" részére. 

— Tudja, hogy lámpalázam van I — 
mondja nevetve. — Ugy érzem magamét, 
mint egy nagyon fontos première előtt és 
bizonyos, hogy csak akkor fog elmúlni az 
izgalom, ha majd rálépek a színpadra, aka-
rom mondani a hajóra I 

— Melyik hajóval utazik ? 
— A Scythia.val - feleli Király és mu-

tatja a hajójegyét. Nem is drága, csak 3400 
frank volt, ami a mult heti árfolyam szerint 
108.000 koronát jelent. 

— Nekem mindegy, — mondja vállvono-
gatva Király — hiszen mindent az impreszá-
rióm fizet, egy Martin Berger nevü, állítólag 
magyar származású úriember, akit én csak 
e leveleiből ismerek. A vasúti és podgyász-
költségem szintén kitesz majd vagy 50.000 
koronát, de hát mi ez dollárokban ? 

— A szerződése hogy szól ? 
— Egy nyolchetes túrára köteleztem ma-

gamat, hetenként ötszöri fellépéssel. Negyven 
hangversenyem mindegyikén kizárólag csak 
magyar népdalokat fogok 
énekelni, persze cigány-
zene-kísérettel. A cigány-
zenekart Newyorkban ma-
gam fogom összeválogatni, 
ez a banda aztán végig-
kísér majd az egész hang-
verseny-köruton. 

— Mikor lesz az első 
hangverseny ? 

— Szeptember 4-ére van 
kitűzve, Newyorkban. 

— De hiszen akkor 
ugyancsak sietnie kell, — 
mondom. 

— Két napig maradok 
Berlinben, — feleli Király 
— aztán Ostendén keresz-
tül egyenesen Liverpoolba 
utazom, ahol 20-án szállok 
hajóra. Augusztus 27-én 
Programm szerint már 
Newyorkban kell lennem. 

— Hát angolul tud már ? — kockáztatom 
meg az indiszkrét kérdést. 

— Még nem, — nevet Király — de meg-
ígérem. mire visszajövök, fogok tudni. 

— És az mikor lesz ? 
— Hét talán ugy november vége felé. 

Akkor hbzajövök egy hónapra pihenni, aztán 
megyek Berlinbe, hogy megkezdjük az Ezüst 
sirály próbáit, amelynek január elejére van 
kitűzve a bemutatója. Azért is állok meg 
most Berlinben, hogy egyet-mást megbeszél-
hessünk ebben az ügyben. 

A vonat indul, Király gyorsan felugrik a 
kupéba. 

— Szerencsés utat, — bucsuzunk — adja 
át a „Színházi Élet" üdvözletét Kosáryéknak. 

— Köszönöm, át fogom adni, — kiáltja 
vissza Király aztán meglobogtatja zseb-
kendőjét : Viszontlátásra I 

Vasadt Ottó 

Tapolczai Dezső első kritikája : „A kis 
vígjátékban leginkább egy másodéves növen-
dék : Tapolczay Dezső tűnt ki, a Camonflet 
háládatos szerepét ügyesen aknázva ki. So-
kat kacagtak s tapsolták, a mit meg is érde-
melt. Határozottan komikus tehetségnek lát-
szik." 

(A Szinészakadémia 1889 junius 20-án 
tartott vizsgáján, melyen Tapolczai az „Egy 
csésze teá"-ban lépett föl. Fővárosi Lapok 
közlése. 1245. oldalon ) 

Király Ernő a Keleti-pályaudvar várótermében 
(Vasadi felvétele) 
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Pes/i sssinésszelc a Tátrában 
Simony 1 MUria szépségdijat nyeri — Ax Ótdtrafiiredi Anna-bál 

Sdndor Erzsi, Boross Géxa, Xerkovitx és a többiek 

Óiátratüred, 1921 aug. 1. 
Errefelé most nyílik az erika, — Szer-

kesztő ur, — a kis rózsaszín fürtök egy 
csapásra rózsásra festik a haragos zöld 
fenyők aljét, akár a hajnal a hegycsúcso-
kat. Nemsokára az encián is kifejti szir-
mait, amelyek most olyanok, mint egy 
összecsavart kis kék zászló s akkor 
lassan végére jár a nyári Tátra főszezonja. 

Egyelőre még mindenütt a legvidá-
mabb, legdúsabb élet folyik s az itteni 
Grand Hôtel mindenfelől összesereglett 
sokszínű, fényűző vendégei még távolról 
se gondolnak az elutazásra. Része van 
ebben a tobzodó forróságnak, amely itt 
is különös, errefelé alig észlelt magassá-
gokba hajtja a hőmérők fényes higany-
oszlopát. 

— Hát még odahaza mi lehet most I ? 

— hangzik fel ilyenkor mindenfelől az 

indián csataüvöltés, amellyel az embe-

rik Pesten nyaraltak . .. 

rek ujabban üdvözölni szokták egymást. 
És végül mindenki csak marad, amed-
dig a szabadsága és a pénze engedi, — 
de lehetőleg minél hosszabb ideig. Ha 
a meleg ekkora marad, valószinü, hogy 
a főszezon ideje is meghosszabbodik, mert 
mindenki irtózik a hazautazástól; hirből 
is sok a 40 fok árnyékban, amennyi ott-
hon — állítólag van. A hizókurához vi-
szont hozzátartozik, hogy az itt nyaralók 
legtöbbje azon hizik, ha hazagondolnak, 
mondván: 

— Na, a Geiringerné, a kövér, biztosan 
majd megsül odahaza, ha ilyen meleg 
van. 

Ha az este beálltával lehűl a levegő, 
mindenki előbújik a rejtekhelyéből vagy 
a szobájából s akkor kezdetét veszi 
a „társadalmi élet." Igen gyakori a bál, 
meg egyéb táncmulatság. Anna-napkor 
az egész tátrai fürdőközönség idesereg-

Ujhelyi Nándor Dénes Oszkár Petheő Attila Gerö Erzsi 
(Vasadi felvétele) 
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lett az itteni Anna-bálra, amely a szo-
kottnál is nagyobb méretű volt. Még 
másnap délelőtt is folyt a zene, a tánc — 
és a pezsgő. Szépségversenyt is rendez-
tek, ezf egy budapesti színésznő nyerte 
meg, aki már hosszabb ideje itt nyaral. 
Simonyi Mária volt a boldog győztes, 
aki valóban kitűnő szinben van. Olyan 
szép, hogy szinte már sok is a jóból. Az 
arca olyan csodálatos barna zománcot 
kapott az itteni naptól, amelyet ritkán 
látni még errefelé is. 

Ugyancsak itt nyaralnak még Boross 
Géza, a kitűnő komikus és Zerkovitz 
Béla is, aki most komponálta meg egyik 
legújabb slágerdalát. Itt már tudják né-
hányan. Elképzelhető, mennyire sze-
retik őket itt s hogy mennyit szerepelnek 
a különböző jótékony és egyéni célú 
hangversenyeken, meg kebarékon. 

Sok magyar művészember verődött 
össze még Tátraházán is. Itt nyaral teg-
nap óta B. Sándor Erzsi, az Operaház 
művésznője, férjével. Bosnyák Zoltán dr.-

ral. A művésznő fogyni akar, mig a 
férje egész nap a napon fekszik, még 
pedig ruhátlanul. Már most is olyan 
barna, hogy meg se ismerik majd oda-
haza. Tátraházán töltik a nyarat Pállya 
Celesztin festőmüvészék is. Az öreg 
ezermester elhozta a feleségét, meg a két 
leányát, akik közül az egyik irónő akar 
lenni. Krúdy Ilonka, a Renaissance bá-
jos tagja, is itt igyekszik meghízni egy 
kevéssé. Vannak aztán még sokan ér-
dekes emberek. Dinnyés szegedi festő-
művész és Kristóf István, akinek a leg-
közelebb darabja megy a Magyar Szín-
házban, hasonlóképpen itt üdülnek a 
zöld, hatalmas sudaru fenyők és eget-
csókoló hegyóriások között. Jó itt és szép 
itt, de azért mégis sokat és sokszor gon-
dolunk haza Pestre, különösen, ha mér 
kigyulladnak a csillagok. Milyen szép 
lehet most a Dunapart és a már-már 
nyiló színházak csillogó nézőtere. Tán 
éppen most megy föl a függöny . . é s 
hazavágyunk. Andersen György 

Alcllc Pesten nyaraltaid . . . 

Faludi Miklós Arany Tilda, Viola Margit, Zerkovitz Béla 
Békássy Jessy (Vasadi felvétele, 
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Virágzik 
a gyerekkerí 

Még alig kezdtük el a Színházi Élet uj pá-
lyázatát, máris igen tekintélyes számú pá-
lyázónak a fényképét küldték be hozzánk, 
papák, mamák, nagymamák és egyéb érde-
keltek. A gyermekfejecskék egyre szaporod-
nak a bírálóbizottság asztalán, akik majd 
komoly tanácskozások után fogják megálla-
pítani, hogy kicsoda Magyarország legszebb 
kis gyereke ? Ezt a cimet elnyerni nem is 
csekélység, tekintettel arra, hogy a méltó ju-
talmazás sem marad el. A győztes gyerek 
arcképét egyik hires magyar festő örökíti meg 
a Színházi Élettől pedig művészi diplomát és 
egy bájos kis miniatürszinházat kap aján-
dékba. 

Arra kérjük a pályázókat, illetőleg a fény-
képek beküldőit, hogy régi képeket ne küld-
jenek be hozzánk, mert ezekről igen nehéz 
megfelelő minőségű klisét készíteni. Vigyék el 
az apróságokat a fotográfushoz és lehetőleg 
uj fényképeket küldjenek be. Bár a pályázati 
feltételeket nem állapítottuk meg túlságos szi-
gorúsággal, mégis észrevettük azt, hogy egyes 
dicsőségre és babérra vágyó hiu mamák 
olyan fényképeket küldenek be, amelyek gyer-
mekeiket 4—5 éves korukban ábrázolják, de 
ezek a 4—5 éves gyerekek ma már jól tul 
vannak azon a koron, melyet mi meghatá-

Gyermekszépségverseny 
Tószögi Freund Emil 

gyermekei 

Gyermekszépségverseny 
Sági Irmike 

(Margittay felv. 1 

roztunk. A fényképekre rá van irva, mondjuk, 
Salgó Pistuka ötéves korában. Csakhogy 
Salgó Pistuka azóta már megnősült, család-
apa lett, hogy ugy mondjuk, illojálisnak tar-
tanánk, ha a volt gyerekszépségek is részt-
vennének a pályázatban. Ezek majd csak a 
nagyok között jelentkezzenek. Ha sor kerül a 
„családapák" szépségversenyére. 

A FELEDÉKENY DIREK-
TOR. Diákok szoktak taná-
raikról feledékenységi törté-
neteket mesélni, amelyek 
rendszerint a derék pedagó-
gusok rövid emlékezőtehet-
ségét figurázzák ki- Amint 

az alábbi kis történet bizonyítja, a színigaz-
gató még a cikkeres tanitó ur feledékeny-
ségén is túltesz. Nem mindegvik, csak egy 
volt színigazgató, névszerint Harmath Imre, 
aki a megboldogult emlékű Fővárosi Kaba-
rét igazgatta. Egyszer Ribner direktor egy 
csomó beérkezett színdarabot adott át Har-
mathnak elolvasás végett, amelyeknek egyi-
kére Harmath ráírta : Rémes. Visszaadni. 
A következő hónapban ismét kapott Harmath 
egy csomó egyfelvonásost. Amint az egyiket 
olvasgatja, ráismer egy régi darabjára. Meg 
akarja nézni a cimét és az álszerző nevét 
és majd hanvatt esett, amint a külső oldalon 
ezt olvasta : Rémes. Visszaadandó• Az, előző 
hónapban megbírált dareb, amelyet akkor 
nem ismert fel — a sajátja volt. 



1 Erdős György, 2. Stein Magdus, 3. Kardos Vera, 4. Weszely Viliké, 5. Deutsch Gyurika, 
6. Sugár Éva, 7. Rein Zsuzsa, 8. Scherer Sanyika, 9. Weisz Palika, 10. Meissner Maria, 11-

Fenyő Zsuzsika (Kaposvár), 12. Kamik Viliké. 
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A „SzinQazi Élei" gyermekszépségversenye 
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A pesti nyárhoz épp ugy hozzátartozik a 
budai korcsmák libája salátával, mint a 
fagylalt kis cukrászdákban, kirándulások a 
Zugligetbe és Feld Mátyás paródiája a Buda-
pesti Színházban. Mivel Ietagadhatatlalan 
tény, hogy benne vagyunk a nyárban, ter-
mészetes, hogy alkalmunk van beszámolni a 
legújabb Feld Matyi-darabról. A szerző, aki-
nek ez a huszadik darabja, a következőkép-
pen nyilatkozott az újdonságról : 

— A Molnár és Hattyúját tartom legsike-
rültebb darabomnak. Mintha Molnár Ferenc 
direkt nekem irta volna, annyira rátermett 
a parodizálásra. Azt hiszem, a publikum so-
kat fog rajta nevetni. 

„A Hattyú eljegyzése" 
Török Margit, Sós Mihály, Kmochné, Szalay Gyula, Fodor Arthur 

Budapesti Szinház : „A Molnár és Hattyúja" (Photogr. Strellsky) 

Feld Mátyásnak, mint mindig, most is 
igaza van, ez a legsikerültebb munkája, 
ezen lehet husz darabja közül a legtöbbet 
nevelni s ez tetszik valóban legjobban a 
publikumr.ak. 

1914 óta most lehet először igazi és hami-
sítatlan békenevetést hallani a Budapesti 
Színházban. De muszáj is nevetni, kérem, 
ha el tetszik képzelni, hogy Molnár Ferenc 
diadalmas Hattyújának a szereplői a Feld-
szinházban: egy kvargligyáros, egy rabbi-
növendék, egy vidéki metsző s Varsányi 
Irén felejthetetlen Hattyúja, a legistenibb és 
a legfenköltebb hattyú feltámadt — Kmochné 
Jozefin alakjában• Kmochné beszél elbo-
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Az öreg herceg meg is érkezik s vele egyide-
jűleg megérkezik a katasztrófa is, Franzmülle' 
rék szomorúan állapítják meg, hogy a Herceg 
nem herceg, hanem bukófélben levő sajt-
kereskedő. De Xa-Xa már kompromittálva 
van, hozzá kell adni a fiatal Herceghez, a 
rabbinövendék pedig csalódva és felindul-
tan megy más helyet keresni. 

A végig mulatságos és kacagtató szöveget 
pár kedves szeneszám tarkítja, nagyrészük-
nek Huber Miksa karmester a szerzője-
Varsányi Irén szerepét, mint vendég, Kmochné 
Jozetin, a Kis Komédia tagja játssza. Minden 
szaván és gesztusán percekig nevet a publi-
kum, amikor pedig a Hattyú simizni kezdi 
akkor végigtapsolja az egész számot a kö-
zönség. Franzmüller szerepében Fodor Artúr 
bizonyítja be, hogy milyen tehetséges színész, 
a herceget Szalay játssza, a rabbinövendéket 
egy feltűnően talentumos fiatal színész, Sós 
Mihály és kedves a két hercegkisasszony sze-
repében Szántó Margit és Erdödi Lili. A 
Budapesti Színház nyári sorsa meg van pe-
csételve : A Molnár hattyúja a sikerek vi-
zére vitte Feldék színházát. 

„Pfuj, fenség ! 
Kmochné, 

Budapesti Színház : 

Hiszen ez kvárgli" 
Szalay, Fodor 
„A Molnár és Hattyúja" 

(Photogr. Strelisky) 

„Napoleont nem lehet könyvből tanítani" 
Szántó Margit, Sós Mihály 

Budapesti Színház : „A Molnár és Hattyúja" 
(Photogr. Strelisky) 

rulva és ábrándosan az arany, az ezüst, a 
zöld csillagokról és a rabbinövendék lázad 
fel ez eljegyzési lakomán a herceg ellen. 

A herceg azonban csak névleg Herceg és 
nem is annyira Herceg, mint inkább Hercog 
és sajtban utazik. 

Igy került egy gazdag pesti siber házához. 
Franzmüller a siber neve s van egy Xa-Xa 
nevü leánya. A sajtvigécet fenséges urnák 
szólítja Franzmüller és minden erővel a nya-
kába akarja sózni Xa-Xát. A herceget azon-
ban jobban érdeklik a nőknél a tehenek, 
igy a családi tanács elhatározza, hogy a 
nevelő, egy rabbinövendék segítségével teszi 
figyelmessé a herceget Xa-Xára. Most aztán 
ugyanaz az eset történik, mint ami Molnár 
Ferenc Hattyújában történt. A nevelő sze-
relmes lesz Xa-Xába s ez a szerelem ért-
hető is, mert Kmochnén térdigérő szoknya 
van s ugyanugy fésüli a haját, mint Var-
sányi Irén. 

Franzmüllerék kétségbe vannak esve, mert 
Xa-Xa szájon csókolja a nevelőt, akit a her-
ceg megsértett. Hozzájárul kétségbeesésükhöz, 
hogy Tamopolból az öreg Herceg jövetelét 
jelzi egy sürgöny. 
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Afagyarok Amerikában 
Mint egy hatalmas nagy irodalmi szenzá-

ciót, olyan példátlan érdeklődés előzi meg 
a Színházi Élet amerikai albumának meg-
jelenését. Ez a mai viszonyok mellett rend-
kívül terjedelmesnek mondható könyv, amely 
Magyarok Amerikában cím alatt szeptember 
elején kerül ki a sajtó alól, ugy Magyarorszá-
gon, mint Amerikában a magyar olvasó-
közönségnek hü barátja, tájékoztatója, infor-
mátora és szórakoztató olvasmánya lesz. A 
Színházi Élet szerkesztőségében megkettőzött 
lázas munkával készítették elő a Magyarok 
Amerikában megjelentetését és ezt a mun-
kát az amerikai magyarság legjobb ismerője, 
Kende Géza, az Amerikai Magyar Népszava 
Budapesten tartózkodó szerkesztője vezette. 
Szeptember elejére már ugy idehaza, mint 
Amerikában mindenki meg fogja kapni a 
Színházi Életnek ezt az értékes ajándékát. 
A 200 oldalas, diszes, szines borítékkal meg-
jelenő könyvet rengeteg kép, illusztráció, mű-
vészi rajz és portré disziti, grafikai kiállítása 
pedig versenyezhet az angol kiadócégek leg-

„A Hattyú shimmyzik" 
Kmochné és Fodor Arthur 

Budapesti Szinház : A Molnár éswHattyuja" 
(Photograph Strelisky) 

„A csók" 
Kmochné és Sós Mihály 

Budapesti Szinház : „A Molnár és Hattyúja" 
[ Photograph Streliskyl 

szebb munkáival. A gyönyörű könyvet még 
a mai nagy könyvdrágaság mellett is 

ingyen kapják meg azok, akik 
a Színházi Életre előfizetnek, vagy 
eddig is ejőfizetői. Aki tehát 
a Színházi Életre az album meg-
jelenése előtt előfizet, éppen ugy 
részesül ebben a kedvezmény-

ben, mint a régi előfizetők. 
A könyv tartalmi részében mindent meg-

talál az olvasó, ami az amerikai magyarság-
ról érdekelheti. Az ottani magyar egyesületek 
működését, céljait, vezetőségét, az Ameriká-
ban élő magyarok szervezeteinek leírását, a 
bevándorlók utmutatóját, a munkaszerzés és 
elhelyezkedés lehetőségeit, a pénzviszonyokat, 
általában mindent, aminek tudása nemcsak 
az ott élő magyarságot érinti, hanem az itt-
honi hozzátartozókra is nagy fontossággal 
bír. Az amerikai magyarság legkiválóbb fér-
fiéi irtak cikkeket az albumba aktuális kér-
désekről. Ezeken kívül számos irodalmi ér-
tékű cikk, vers és egyéb közlemény élénkíti 
az albumot, amelynek mindezeken felül még 
egy olyan része is van, amelynek rendkívüli 
módon meg fognak örülni mindazok, akik 
akár idehaza, akár Amerikában hozzátarto-
zóikat keresik. Egészen bizonyos, hogy a 
könyv megjelenésének ezen a téren is igen 
nagy sikere lesz és sokan fogják megtalálni 
elveszettnek hitt hozzátartozóikat, akikről már 
hosszú idő óta nem hallottak hirt. Pár hét 
múlva már elindulnak a hatalmas kötegek 
Amerika felé. 
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Öí magyar az idegen lé-
gióból a SzinhuáziÉleíhez 

AMegmeghatóbb levelet kapta ma a Szín-
házi Élet — Marokkóból Füzetből kitépett ké-
ken vonalozott papírdarabra irták a levelet, 
mely agyongyürődött a hosszú uton s szinte 
elmosódtak rajta a sorok. A Francia idegen 
légióba került magyarok küldték a levelet. 

Hónapokkal ezelőtt volt egy pályázata a 
Színházi Életnek. „Szabad egy percre" volt a 
pályázat cime s a pályázat az volt : Mit mon-
dana kedves színészének, ha egy percig be-
szélhetne vele ? 

Erre a pályázatra küldték most be pályá-
zatukat az idegen légió magyarjai. íme a levelük: 

Poste Sefrou le 24. Juillet. 

A Színházi Elet szerkesztőjének. 
A Színházi Élet 44-ik számá-

ból egypár lap eljött Marokkóba, 
mely ben olvastuk az uj pályázatot. 
Mi egy erődben tartunk szolgá-
latot, elzárva mindentől, a Kis 
Atlasz-nyuhányon. Újságot már 
hónapok óta nem kaptunk, mert 
itt a Marokko Bank által kibocsáj-
tott frankok vannak forgalomban 
s azt hisszük, ez a pénz odahaza 
Magyarországon nem érvényes. 
Igy lehetetlen hozatnunk magunk-
nak magyar újságokat és köny-
veket. Pedig micsoda öröm és 
boldogság magyar betűt látni! 
Sírtunk, amikor kezünkbe került 
a Színházi Elet! 

Ha mi művésznőkkel és művé-
szekkel — magyarokkal ! — be-
szélhetnénk csak egy percig, arra 
kérnénk őket, küldjenek címünkre 
pár Színházi Eletet, cserébe kül-
dünk nekik marokói művész-
lapokat és bélyegsorozatokat. 

Elnézést kérünk a papírért, 
melyen írunk, de itt nincsen víz-
nyomásos levélpapír, hiszen a 
bennszülöttek azt sem tudják, 
mire való a levélpapír, analfa-
béták szegények. 

Üdvözli önöket 
Öt magyar az idegen légióból. 

£ 
-

Művésznők és művész urak, öt magyarja az 
idegen légiónak önökre gondol Afrikában, 
önökkel szeretne beszélni egy percig. Hall-
gassák meg őket ! 

VAK CEÁNY 
Rabindranalß Tagore 

Egy vak leány jött a kertembe reggel 
virágfüzért adott, zöld levelekkel. 

Én a virágot a nyakamba tettem 
S köny csillogott föl mind a két szememben. 

Aleányt megcsókoltam, majd szóltam:Áldott, 
Vak vagy te is, akárcsak a virágok. 

„Te nem tudod, hogy mily szép, amit adtál 
És nem tudod, hogy szebb vagy önmagadnál." 

Kosztolányi Dezső íorditása 

„A hattyú" 
Kmochné Jozefin 

Budapesti Szinház : '„A Molnár és Hattyúja" 
(Photograph Strelisky) 
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JVem árultam el ass uj darabom tartalmát 
Irta: SZENES EMBER 

Ö : Szemfüles vagyok. 
ÉN (némi nehezteléssel hangomban) : Ó, 

hiszen volt már szerencsénk. 
Ö : Tetszik emlékezni ? 
ÉN : Kitűnően. 

(Szemfülesnek ugyanis tavaly elmond-
tam a darabom tartalmát. Szépen meg-
kértem azonban, hogy csak a bemu-
tató után ismertesse lapjának színházi 
rovatában. Szemfüles ezt meg is Ígérte. 
Innen az emiitett neheztelés hangomban.) 

Ő : Hallom, hogy 
uj darabot tetszett 
irni ? 

ÉN : Ugy ? 
Ö : Sőt hallom, 

hogy : darabokat. 
ÉN : Én csak egyet irtam. De aztán dara-

bokra téptem. 
Ö : Ez a vicc már benne lesz Szerző ur uj 

darabjában, ugyebár ? 
ÉN : Miért ? 
Ö : Mert régi. A régi vicceknek van a szín-

padon a legnagyobb sikerük. 
(Szünet.) 

ő : Milyen szép sikere volt Szerző ur ta-
valyi darabjának. 

ÉN (tűnődőm, hogy kidobjam-e ?) 
Ő : Ha volna kedves Szerző ur egyet-mást 

elmondani uj darabjáról. A közönség már 
nagyon kíváncsian várja. A közönség tudja, 
hogy csak Szerző ur az a szerző, akitől va-
lami ujat kaphat. Az uj darab ugyebár szin-
tén háromfelvonásos vígjáték ? 

ÉN : Honnan gondol-
j a ? 

0 : Mert az a sablon. 
És ugyebár, Szerző ur 
tavalyi darabja is az 

volt. Tehát háromfelvonásos vígjáték. Szabad 
a címét ? 

ÉN : Még nem mondhatom meg. 
Ő : Nekem megmondhatja Szerző ur. Tőlem 

egy lélek se tudja meg. Ha tetszik, becsület-
szavamat adom önnek. 

ÉN : Köszönöm. Még megvan a tavalyi. 
Ő : Csak azért szeretném tudni a címet, 

mert a cimből mégis következtetni lehet. Ha 

meg tetszik mondani Szerző urnák a címet, 
én már akár el is tudom mondani az egész 
darabot. 

ÉN : Még nincs végleges cime a darabom-
nak . . . Több cim között még nem tudtam 
választani. 

Ö : Talán segíthetnék Szerző urnák ? 
ÉN (magamban : na majd adok neked ! 

Hangosan) : Látja, ez kedves magától. Hát 
volna ez a cim : A rózsalánc. 

Ő : A rózsalánc ! Az ember már tudja a 
darabot. Szerelem. Sok szerelem, de több 
limonádé, mint viz. Szerző ur, ez nagyszerű 
cim : A rózsalánc. 

ÉN : De volna egy másik cim : A trójai faló. 
Ö : A trójai faló ? Mi köze „A trójai faló"-

nak a rózsalánchoz. Talán történelmi darab ? 
ÉN : Igen. Történelmi vígjáték. Mátyás ki-

rály udvarában játsz . . . Lássa, ezt már nem 
kellett volna elárulnom. 

Ö (boldogan jegyez) : Történelmi. . . Má-
tyás király . . . A trójai faló . . . 

ÉN : A cim még nem végleges. Mert a 
cselekményt sokkal jobban fedné ez a cim : 
A repülőtiszt leánya. 

Ö (ijedten) : A re 
pülőtiszt leánya ? 

ÉN : Talán nem jó 
cim ? 

Ő : Sőt. Kitűnő. Csak azt nem tudom,^ ho-
gyan kerül A repülőtiszt leánya Mátyás ki-
rály udvarába. 

ÉN : Ezt már igazán nem mondhatom meg. 
Ez éppen a darab titka. 

Ő : Persze, a repülőtiszt leánya, ez a fő-
szerep. És kire tetszett a Szerző urnák gon-
dolni ? Titkos Ilonára? Vagy talán Darvas 
Lilire ? 

ÉN : Még ingadozom Z. Molnár és Petheő 
Attila között. 

Ő : Hogy tetszik gondolni ? Hogy Petheő 
Attila játszaná a repülőtiszt leányát? 

ÉN : Igen. Talán nem érdekes ? 
0 : Sőt. De mégis... Mégis miért kell férfiú-

nak játszani ezt a szoknyaszerepet ? 
ÉN : Hát ez már ugy-e annyira a cselek-

ményhez tartozik... 
Ö (jegyez): Kérem. És szabad érdeklődnöm, 

a repülőtisztet ki játszaná ? 
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ÉN: A repülőtiszt nem jelenik meg szemé-
lyesen. Csak mozin. 

Ő : Mozi is lesz ? 
ÉN : Hogyne. A faraó-jelenetben. 

(A telefon cseng. Pardon, — mondom 
én és átsétálok a szomszéd szobába. 
Téves kapcsolás volt. Visszajövök.) 

ő : Talán, ha 
méltóztatna még 
valamit a cse-
lekményről . . . 

ÉN : Többet nem mondhatok. És nagyon 
kérném, kedves kollegám, hogy abból, amit 
most elmondtam, egyelőre semmit se közöljön 
a nagy nyilvánossággal. 

Ö : Erre becsületszavamat adhatom. 

(Búcsúzás. Távozás. Részemről bol-
dogság, hogy Szemfüles urat meglec-
kéztettem. Annál nagyobb megdöbbe-
nés másnap, mikor Szemfüles ur lap-
jában nemcsak pontos tartalmát olvas-
hatom uj darabomnak, hanem a tárca-
rovatban ott láthatom a második fel-
vonás döntő jelenetét.) 

ÉN (telefonon felhívom őt) : Szemfüles ur ? 
Ő : Én vagyok. 
ÉN : Hogyan kerül a mai lapba . . . 
Ö (szerényen) : Mikor telefonálni tetszett 

menni Szerző urnák, kiloptam a kéziratot a 
fiókból . . . Nem tehettem mást, mert láttam, 
hogy Szerző urnák bizalmatlannak tetszik 
lenni irántam . . . 

Mult számunkban lezártuk a „Szerelmes 
vagyok Törzsbe, vagy Péchy Erzsibe T 
cimü pályázatunkat. Sőt a zsűri már dön-

tött is a pályadijak oda 
ítélése felett. A két 
legszellemesebb pályá* 
zó nyert jutalmat, még-
pedig : 

1. dij : Egy doboz 
Floris-bonbon-

2 dij: Egy üveg 
Eau de Cologne «Fee". 

Mielőtt a nyertesek 
nevét közölnénk, egy 

általános érvényű megjegyzést kell tennünk: 
a legtöbb pályázó elvetette a sulykot. Nem 
arra felelt, hogy komoly szerelem-e az az 
érzés, amit a szinpad távlatából érzünk, ha-
nem azt mondta, hogy melyik színészbe, 
vagy színésznőbe szerelmes ? 

A pályázók legnagyobb része azt a véle-
ményt vallja, hogy 

igenis, szerelemnek nevezhető ez az 
érzés. 

„Aki art mondja: lehet" 

Nagyon sokan voltak, akik nem tudtak 
dönteni és aránylag kevesen, akik egyene-
sen tagadták, hogy lehetséges ilyen szerelem. 
A többség véleménye tehát: 

Lehet valaki szerelmes színésznőbe, 
vagy színészbe, akit csak a színpad 
távlatából ismer és ez az érzés ko-

moly szerelemnek nevezhető. 
A zsűri az első 

dijat : 

Englerth Józsefnek, 
a második dijat : 
„Aki azt mondja: 

lehet" 
jeligéjű pályázónak 
Ítélte oda. 

Kérjük a nyerte-
seket : közöljék cí-
müket a szerkesztő-
séggel, hogy nye-
reményüket minél 
hamarabb postára adhassuk. 

Englerth József 

„A' nemzeti szinház öszves személyzete, 
bánatos szívvel jelenti nemzeti szinmüvésze-
tünk azon nemes hőkeblü bajnokai egyiké-
nek : kiknek ajkai először hirdeték a' ma-
gyar színművészet igéjét, Láng Ádám János-
nak martius 22-kén, reggel, munkás élete 
fáradalmaiban soha nem csüggedt de agg-
sági elgyengülés után bekövetkezett halálát." 

(Láng Ádám János hires úttörő szinész 
gyászjelentéséről, meghalt 1847 márc. 22-én-
Eredetije a Nemzeti Muzeum kézirattárában• 
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N a l i á í , 
a nagyságos urnák szakasztott az a 
cipője, mint az Odry nagyságos uré ! 

Mindenki nyilatkozott már a színészekről. 
„A kis grizett"-hez cigányokat, a „Tündérek 
cselédjéhez" szobalányokat vittünk el, hogy 
meghalljuk véleményüket az előadásról. 
Ezenkívül nincs az a társadalmi réteg, ame-
lyet szemfüles riporterek meg ne intervjuvol-
tak volna a kedvenc színészt illetőleg. Poli-
tikusoktól kezdve le a színészek házmeste-
réig mindenki elárulta már. hogy kit szeret 
a pesti művészek közül ? Csak még az utcai 
cipőtisztítók nem nyilatkoztak eddig a szín-
házról. 

Most végre nyilatkozik a cipőtisztító is. 
Klempa Gézának hívják a cipőtisztitót és 
ott posztol a Nemzeti Szinház sarkán a hir-
detőoszlop előtt- ő a Nemzeti „hivatalos" 
cipőtisztító iparosa, az összes tagok nála 
pucoltatják a cipőiket. Megintervjuvoltuk 
Klempa Gézát a Szihézi Élet részére. 

Mikor odaérünk hozzá az „üzletbe", éppen 
a ládájánál ül. Jó maszatos a láda. rajta 
azonban szép fehér a felírás : 

H A R R Y 

Klempa Géza, 
aki nyilatkozik 

(Diskay felvétele) 

Harryt tart csak raktáron Klempa Géza-
A közismert arany felírású piros tégelyek ott 
sorakoznak a ládája mellett. A tégelyek mel-
lett meg kefék sorakoznak. Egyik kefe egé-
szen sárga, a másik koromfekete, aszerint, 
hogy milyen cipőhöz használja őket a „mester". 

A „mesterrel" természetesen előbb kipu-
coltatjuk a cipőnket. Aztán éppen hozzá 
akarunk kezdeni az intervjuhoz, mikor egy-
szerre csak felkiált : 

— Nahát, micsoda hasonlatosság! A nagy-
ságos urnák szakasztott az a cipője van, 
mint az Odry nagyságos urnák. 

— Hát jár magához az Odry ur ? — cso-
dálkozunk. 

— Hogy jár-e hozzám ? Na hiszen szép 
cipőtisztító volnék, ha még müvészkuncsaf-
tom se volna itt a szinház tövében I Ismer-
nek itt, uram, engem, anyira, hogy el se 
hinné. Az igaz, hogy én is ismerem őket. 
Mikor elvégzem a munkám, esténként gyak-
ran eljárok a Nemzetibe. Persze csak a má-
sodik emeletre. Innen tudom meg aztán, 
hogy ki mindenki jár hozzám, mert megis-
merem a színpadról. 

— Kiket ismert már fel ? 
— Fixumfertig meg tudom mondani. Hát 

először is hires kuncsaftom az Odry ur, 
akit már emiitettem is. Aztán hozzám jár 
kérem a Kürthy ur. Pucoltatott már nálam 
színésznő is. Azlán meg a Gabányi ur, meg 
hát legelsősorban a kedvenc színészem a 
Rózsahegyi ur. Tyüh, az egy nagv művész, 
kérem . . . A múltkor egy darabban mennyit 
röhögtem rajta . . . 

— Na és most mondja, Klempa mester, 
hogy tetszik magának a színész-kuncsaft ? 

— Hét kérem, mondhatom, ideális 1 Meg 
is szoktam figyelni őket, hogyan viselked-
nek cipőtisztítás közben. Hét például az 
Odry ur a hölgy-járókelőket szemlélgeti, a 
Kürthy ur nem néz se le, se föl, csak me-
reven a levegőbe. A művésznők meg folyton 
a szoknyájukat kapdossák, nehogy bekenőd-
jön a harisnyájuk. Pedig az nálam ki van 
zárva. Hanem aztán meg is van elégedve 
mind. amint beharryztam a begariacipőtl 
Általában a Harryt nagyon kedvelik a szí-
nészek A Rózsahegyi Kálmán ha idejön, 
már messziről kiáltja : 

— Na fiam, vap-e még abból a jóféle 
Harryból. 
3 — H á t ilyen kedves ember. No de ugy ki is 
fényesítem neki. hogy a nap is elsápad, ha 
ránéz. Mikor elköszönök Klempa mestertől, 
diszkréten a fülembe súgja : 

—SHát kérem alássan a cipőtisztitóipar 
alapjában meg van elégedve a színésszel 
mint kuncsafttal. Hanem azért itt is össze-
tartásra volna szükség. Ha a színészek töb-
bet járnának hozzánk, mi, cipőtisztítók is. 
többet látogatnánk a színházakat . . . 
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VÁDLOTT : 

ÜA ilWJHíStl É L E T T Ö R V É N Y J I É K E '%J 

A „Színházi Élet" törvényszékének 
e heti vádlottja: Varsányi Irén. Ót 
— megelőző vádlott társaival ellen-
tétben — az a súlyos vád terheli, 
hogy huszonöt esztendőn keresztül 
egyszer sem vendégszerepelt külföl-
dön és igy megfosztott minket an-
nak a lehetőségétől, hogy megsiras-
suk távozását, ünnepeljük visszatér-
tét. De nemcsak ezért, hanem álta-
lában tanúsított, hallatlanul prima-
donnaszeriitlen viselkedéséért is 
felelnie kellett Varsányi Irénnek: évek 
hosszú sora óta egyszer sem szegett 
szerződést, egyszer sem mondotta 
le az előadást és példátlanul álló 
szerénységével és tartózkodásával 
felbőszítette maga ellen valamennyi 
szenzációhajhászó színházi riportert. 
A vádlott kihallgatása alkalmával 
sem változtatott megátalkodott ko-
nokságán és csak amikor már fe-
nyegetően meredt rá a fényképező-
gép lencséje, volt hajlandó a bíró-
ság alábbi kérdéseire válaszolni : 
Mi a vezeték- és keresztneve ? Varsányi 

Irén. 
Férjezett vagy hajadon ? Férjezett Szécsi 

Illésné. 
Ali a becéző neve 7 Nincs becéző nevem. 
Hol született 7 Győrött. 
Mi a foglalkozása 7 Nappal háztartási 

alkalmazott, este színésznő. 
Ki fedezte fel 7 Fenyvesi kollégám. 
Mi volt az első szerepe 7 Jókai „Baran-

gok"-jában léptem először színpadra. 
Melyik a legkedvesebb szerepe 7 A sok 

közül nem is tudom. 
Mi lenne a legkedvesebb szerepe ? A meg 

nem írottak valamelyike. 
Szereti a kritikát 7 Megtagadom a választ. 
Hát a kritikusokat 7 Van egypár jó-

barátom. 
Babonás ? Nem. 
Van valami kabalája ? Nincs. 
Milyen szint szeret a legjobban ? A feketét. 
És milyen virágot ? Mindegyiket. 

Melyik a kedvenc parfümje 7 Nem hasz-
nálok semmilyent sem. 

Szokott dohányozni7 Nem. 
Szereti a nyalánkságot? Nem. 
Mi a jelszava? Nincs. 
Mi az ambíciója 7 Hogy ne kelljen ennyi 

kérdésre válaszolnom. 
Van-e valamilyen szenvedélye ? A fekete-

kávé. 
Vannak-e erényei 7 Azt hiszem. 
És hibái 7 Bizonyára. 
Melyik a kedvenc hangszere 7 A kislányom 

zongorája. 
Ki a kedvenc színésze 7 Duse Eleonora. 
Kapott-e sok szerelmeslevelet 7 Egy párat 
Szokott-e azokra válaszolni 7 Nem. 
Szeret-e színházba járni 7 Nagyon. 
Hát moziba 7 Nem igen jutok hozzá. 
Szokotté mozizni? Két darabban ját-

szottam. 
Mik a legközelebbi tervei ? Nem szeretek 

tervezni. 
Melyik a legújabb fényképe ? Ez ! 

(Vasadi felvétele) 
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A Színházi Élei pályázaián dijai nyeri dal 

TAVASZ JÁR CORN EVI LLE-BEN 
Szövegét irta: EMŐD TAMÁS Zenéjét szerezte: SZENKÁR DEZSŐ 
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3. Az álom üst kék pálinkája forr, 
Már füstöl a bűvös ital, 
Már csattog a csók, míg a régi hajók 
Regéje zenél, jön az éj, meg a dal. 
Az álomüst kék pálimkája forr, 
Már füstöl a bűvös ital, 
Regéje zenél, jön az éj, meg a dal. 

[:Csalabér, csalabér. . . :] 

4. Már dombok alatt porlódnak a csontok, 
De összedong rajtuk a lomb, 
Sánták, süketek vén vére pezseg, 
Most bont biborágyat a vágynak a rongy 
Dombok alatt porlódnak a csontok, 
De összedong rajtuk a lomb, 
Most bont biborágyat a vágynak a rongy. 

[:Csalabér, csalabér . . . :] 

2: A szél, a szej, sej, a májusi szei 
Már szifja a zöld parazsat, 
És zümmög a tűz és suttog a fűz 
És sir a tücsök, meg a siron'a pap, 
A szél, a szél, sej, a májusi szél, 
Már szítja a zöld parazsat, 
És sir a tücsök, meg a siron a pap, 

[:Csalabér, csalabér . . . :] 

5. Májusi szél, parkok paripája, 
Rúgtass szanaszét szabadon, 
Verd föl nyomorék néped stregét, 
Az éjben, a mélyben, a sétapadon — 
Májusi szél, parkok paripája, 
Rúgtass szanaszét szabadon, 
Az éjben, a mélyben, a sétapadon — 
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INTIM PISTA, mi igaz a Rátkairól 
elterjedt hírekből ? Senki sem tud róla 
biztosat, mindenki mást beszél. Egyik 
ember azt mondja, hogy Rátkai kint 
marad Amerikában, másik arról tud, 
hogy már hajóra is szállt és siet 
hazafelé. Hát mi van, jön vagy 
nem jön ? 

— Jön. De ugy volt, hogy kint 
marad még egy ideig New-Yorkban. 
A mult héten Beöthy László vezér-
igazgató levelet kapott tőle. Azt kérte 
a levélben, hogy bizonytalan időre 
hosszabbítsák meg a szabadságát. 
Beöthy nem tehetett eleget a kére-

Ilii 
Faragó Sári Párádon nyaral 

(Giinczy telv.) 

lemnek s a következő sürgönyt irta 
meg : „Azonnal gyere, legközelebbi 
újdonságban játszol." A sürgönyt es 
kétezer koronát odaadott a szolgájá-
nak, hogy tüstént adja fel a táv-
iratot. A postáról azonban vissza-
küldték a szolgát azzal, hogy hoz-
zon magával legalább ötezer koro-
nát a sürgönyre. A távirat elment 
és Rátkai jön. 

— Hála Istennek ! Nagyon örülünk, 
hogy majd újra látjuk. Hát Lábass 
Juci hol nyaral? 

— Franciaországból kaptam tőle 
képeslapot, Deauvilleből. Ennyi áll 
az anzixon mindössze : „A mesével 
határos itt minden ..." 

— Hát még kitől kapott a héten 
anzixot ? 

— Péchy Erzsitől Sweningen-
ből, Magyar Erzsitől Portoresoból, 
Góthéktól, — akik azt írják, hogy 
fogyókúrájuknak szenzációs hatása 
van — Karlsbadból, Szilágyi Rózsi-
tól Drezdából. 

— De már ők is ugy-e útban van-
nak hazafelé? 

— Sőt van olyan, aki hamarább 
jött meg, mint az anzix. Most már 
csaknem teljes számban itthon van-
nak a színészek. 

— Micsoda ünnepély volt vasár-
nap Budakeszin ? 

— Az ott nyaraló Kiss József 
tiszteletére rendeztek estélyt a buda-
keszi nyaralók és az ősz költő ba-
rátai. Az ünnepségen részt vettek : 
Fáy Szeréna, Gál Gyula, Kálmán 
Oszkár, Hegyi Anna, Dienzl Oszkár 
és Szini Gyula. 

— Hát mi újság Budán ? Volt 
nagy bankett „A kis kadét" premiérje 
után ? 

— Volt és nemcsak nagy volt a 
bankett, de igen érdekes is. Tudni-
illik mindenki ott volt a banketten, 
a szereplők, a szinház barátai, a 
szerző tisztelői, a direktor családos-
tul, mindenki, csak éppen a szerző 
nem. Ennek viszont nagyon kedves 
története van. A premiéren a máso-
dik felvonás után már éldőlt a siker 
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— Kedves Kisfaludy, csakhogy maya 
is átjött egyszer Füredről S ió fokra . . . 

kérdése. Farkas Imrét számtalanszor 
hivta a publikum a függöny elé s a 
boldog szerző végigölelgette örömé-
ben az összes szereplőket és meg-
hívta valamennyit bankettre. Amikor 
vége volt az előadásnak, az egész 
társaság együtt indult útnak a kis 
budai vendéglő felé, ahol fehér asztal, 
idei liba és tejfölös uborkasaláta 
vártak a színészekre. Útközben a 
társaság találkozott két úriemberrel, 
akik nyakába borultak Farkasnak s 
kijelentették, hogy muszáj a szerző 
egészségére egy pohár pezsgőt üri-
teniök a legközelebbi kávéházban. 
A szerző szabadkozott, de aztán 
mégis csak elfogadta a meghívást. 
A színészeknek azt mondta, menje-
nek előre, tiz perc múlva utánuk 
megy. A vendéglőben várták a szí-
nészek Farkast, azonban egyik óra 
mult a másik után s a szerző még 
mindig késett. Az történt ugyanis, 
hogy a kávéházban egyik pohár 
pezsgő követte a másikat s bizony 
Farkas Imre megfeledkezett a ban-
kettről. A színészek záróráig vártak, 
aztán hazamentek. Másnap aztán 
csapott a részükre Farkas Imre egy 
olyan vigaszbankettet, hogy senki 
sem tud haragudni a feledékeny 
szerzőre. 

— No most még valami pletykát ? 
Ki válik, ki nősül? 

— Meg fognak lepődni: Pesten 
senki! Ellenben Pearl White, „A bur-
lingtoni jaguár" nőifőszereplője, mint 

Berlinből irják nekem ~~ válik. Most 
másodszor, de remélhetőleg nem 
utoljára. Most pedig szaladok. 

Hová ? 
— Bartos Olgához, a Royal Or-

feum volt primadonnájához, aki 
most a bécsi Apollo Theater direk-
torának a felesége s itt vendégeske-
dik jelenleg Pesten. Megígérte, hogy 
diszkréció alatt elmondja az összes 
bécsi pletykákat. Majd a jövő héten 
visszamondok maguknak mindent. 
Kezüket csókolom ! 

„Dicsérettel kell ma megemlítenünk a kis 
Kölesi Lujzát, ki Mari gyáros kis lányénak 
meglehetősen nagy szerepét meglepő szín-
padi otthonossággal, természetességgel s min-
den akadozás nélkül játszá, miért méltán 
elő is tapsoltatott. Ajánljuk szüleinek a ked-
ves kis gyermek további szorgalmas kiké-
peztetését, mert ily rejtett kis bimbókból nyíl-
nak később a büszke rózsák," 

(Blaha Lujza első színi kritikája Győrben, 
1858. január 5-én, a „Koldusnő" c. dráma 
előadásáról. Megjelent a „Győri Közlöny" 
2. számában ) 

Szigethy Annus 
Budapesti Színház: „Tót legény Amerikában" 
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Abonyi Marien és László Andor 
Balatonszemesen 

Megfejtés. 
Szépen elgondolt, elmondott álom, amely-

nek jelentősége nem sok. Magyarországon 
mostanában sokan álmodnak ilyen álmokat, 
akiknek hozzátartozója megszállott területen 
van. Fakerítés jegye : akadályozás. Megkö-
tözve lenni : megkönnyebbülés. Síró ember : 
hir, amely jó. 

Margit á lma (Budapest) 
A temető közelében uzsonnáztunk egy fa 

alatt. Egyszerre csak a temetőből a követ-
kező sikolyt halljuk : »Emberek, ássatok ki. 
hiszen én még élek I" — Odaszaladtunk és 
egy nőt találtunk egy sirdomb tetején, amelyen 
addig ugrált, mig a sir teljesen elsülyedt. A 
nő ekkor ezt mondta : .Amit tettem, ahhoz 
senkinek semmi köze, én tudom, hogy miért 
tettem " Ezzel távozott. Amikor hazamentünk, 
a nő már várt bennünket a verandán. Azt 
mondta, hogy nálunk fog aludni és egy új-
ságot mutatott, amelyben az volt, hogy ő a 
világ legerősebb hölgye, aki egy tigrist tépett 
szét. Nagyon féltünk tőle s adtunk neki szál-
lást, Aztán vacsorát és bort is kért s hogy 
megmutassa erejét, nagyobbik öcsémet ugy 
a konyhakőhöz vágta, hogy csak nyekkent-
Öcsém egy jajszót sem szólt, csak felkelt és 
hallgatott. Édes anyám azt mondta, hogy 
nekem kell együtt a ludnom a tigrisnővel, de 
én sírtam, mire anyám beleegyezett, de azt a 
kék ruhát, amit nemrégen alakítottunk át, 
elkérte a mama magának hálóingnek• Én, 
amikor lefeküdtünk, teljesen kifosztva érez-
tem magam, gondoltam : az egyik elvette az 
ágyamat, a másik a ruhámat, sírtam és ki-
mentem az udvarra. Erre odajött hozzám egy 
volt iskolatársnőm, egy kis zsidóleány, akit 
a valóságban már nagyon rég nem láttam, 
átölelt és ugy vigasztalt- De én csak sírtam 
s amikor reggel felébredtem, egész könyes 
volt a párnám. Margit 

Grethen á lma. 
.Hosszabb utazásra készültem, de azért 

mégis tudtam, hogy csuk Verőcére utazom, 
Vonatra ültem minden podgy ász nélkül, vé-
kony nyári ruhában. Nagyon sokáig ment a 
vonatunk és még egy állomást sem hagytunk 
el. Egyszerre csak azt vettem észre, hogy a 
vonatunk letért a vágányokról és végtelen 
nagy hómezőn futott tovább. Sehol egy ház, 
vagy fa nem volt. Végre nagy sikitozást, jaj-
gatást hallottunk és megindult a vonat visz-
szafelé. Nem mondta senki, hogy miért, de 
mégis tudtam, hogy cseh területre értünk, 
ahonnan siró asszonyok futottak gyermekek-
kel, (férfi egy sem- volt köztük). Visszafelé is 
tiszta fehér havon mentünk, mig egy állo-
másra értünk. Mindenki kifutott a vonatból 
és oda bujt, ahová tudott. Én egy fakerítés 
mellé feküdtem, de rögtön rámtaláltak a cse-
hek és megkötöztek. A vonatvágányon ült 
egy cseh ezredes és keservesen sirt, majd 
odajött hozzám megsimogatott és megölelt, 
közben azt mondta: ,Ne félj, kislány, már nem 
tart sokáig I" 
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Megfejtés. 
A tigrisnő valószínűleg az álomban : férfit 

jegyez, aki az ismeretlenségből jön elő. 
De vegyük elő öreg könyvünket, könnyeb-

ben igazodunk el. Temető mutat : vigaszt. 
Sirból visszatérttel találkozni : megnyert ügy. 
Elsülyedt sir : elmúló bánat. Vacsora és bor : 
jó jegyek. Nagyobbik öccs'jegyez itt egy leányt, 
aki útjában lesz valaminek, de legyőzetik. 
Kék ruha : féltékenység. Anya ugyancsak 
szerelmi féltés jegye. Udvarra menni : nőknél 
könnyű betegség. Barátnő : pletykaság. 

A megfejtést kérő összerakván a jegyeket, 
bizonyosan könnyebben kiismeri magát a 
tigrisnővel való álmából. Még csak annyit : 
anyát ingben látni : kedvesed lesz. 

Török lstvánné álma. 
Napok óta különös álmaim vannak, elhalt 

anyámról, bátyámról s elhalt férjemről álmo-
dom s állandóan fekete ruhában járok. Elő-
ször azt álmodtam, hogy a padlón feküdtem 
egy koporsó mellett és a halottat őriztem. 
Kis idő múlva elfogott a félem és ott hagy-
tam, Hogy ki volt, nem tudom, Másik álmom: 
édesanyám halva feküdt az asztalon rava-
talon, a bátyám mintha élt volna és leborult 
arccal az asztalra. Nagy méltatlankodás kö-
zött visszahelyeztük a koporsóba, amelyben 
rengeteg rongy volt. Végre kocsira tették, el-
hantolták és én sirva mondtam nővéremnek, 
hogy miért nem temették az uram mellé, 
mire azt felelte, hogy ellenkező irányban fek-
szik anyám, de közel az első férjemhez.— 
Kedves Krúdy ur, pár nap óta mindig ugyan-
ilyen álmaim vannak, fejtse meg. A valóság-
ban az az igaz, hogy anyámat a temetőbe a 
második férjemmel kisértük. Török lstvánné 

Megfejtés. 
A hétköznapi, de éppen azért igazi álmok 

közül való, amely mindig a család és a ház 
közelében tartózkodik, mint a tücsök. 

Álmoskönyvünk könnyen felel, ha felütjük 
a kellő helyen a lapot. Anyát holtan látni : 
váratlan viszontlátás. Halottasház: jóremény-
ség jegye. Holt embert látni elevenen : nagy 
változás jegye. Méltatlankodás egy holt 
miatt : családi boldogság. Rongy : itt jegyez 
pénzt, örökséget-

A szemrehányó, visszatérő álmok közül 
való. Nyilván a holtak (anya és első férj) 
második házasságában ébren csak ritkán 
foglalkoztatják az álmodót. Van itt egy plety-
kaság is, amelyet az elhantolt halott jegyez. 
Egy látogatás a temetőbe : végét veti az ál-
mok visszatérésének. 

Shulsky Daisy álma. 
Otthon, szobánkban egy szőke leánnyal, 

akit az életben csak látásból ismerek, szek-
rényünk tetejét rendeztem. Elhunyt atyám 
arcképe, mely az ágy felett szokott függni, ál-
momban a szekrény tetején volt és a szőke 
leány ledobta, ugy hogy az üvegje összetört-
Ékkor egy falusi néni jött a verandához s 
egy kosár boros- és más diszes palackokat 
kinált megvételre. Nővérem odaadta neki 
atyám arcképének méreteit, hogy hozzon rá 
üveget. Ekkor már mintha egy nagy viz 
partján álltam volna egy kis barátnőmmel, 
csolnakázni akartunk, de mert nem tudtunk 
evezni, féltünk, hogy fölfordulunk. Most oda-
jött hozzánk egy ismerős ember, engem föl-
emelt és bevitt a vizbe, amely nagyon tiszta 
volt, lábunk alatt éieztük a fenekét. A távoli 
part szélén egy gyönyörű szépen kivilágított 
nagy városban gyönyörködtem. 

Shulsky Daisy 
Megfejtés. 

Ismét egy álom, ahol látszólag nincsen szó 
kimondottan a szerelemről : mégis az első-
rangú szerelmi álmok közül való. Szerelmi 
jegyek : az elhunyt apa arcképe, amelynek 
üvegje összetörik. A méret az apa arcképé-
ről : a kívánság, hogy az eljövendő férfiú 
éppen olyan hatalmas, derék legyen, mint az 
atyja volt. A diszes borospalack : jegyez 
férfit. Viz pariján járni : csábítás. Csolnakázni : 
vágy, vizbe menni, amely tiszta : könnyű, 
muló betegség. Holdtöltekor szokásos női 
álom. A szőke nő itt is irigységet jelez. 

(Kerner szerint : tiszta folyóba menni : 
mutatja még, hogy nagy dolgokat tudsz meg. 
Viz, amelynek feneke van : csábítás jegye-) 

Hü olvasó álma. 
A ligetben voltunk anyámmal és láttam, 

hogy egy férfi csókolódzik egy nővel. Mi 
akkor elmentünk a Magyar Színházhoz, ahol 
zene hallatszott- Kis ideig figyeltük, aztán 
felébredtem. Mikor elaludtam új ra : egy kiet-
len helyen voltam, ahol sok s int és villa-
most láttam. Egyszerre mellettem terem egy 
fiu és hiv, hogy menjek vele- Én nem akar-
tam, mire ő valami folyadékot öntött rám 
és gyufával meggyújtotta, de az égő gyufa 
nem fogott rajtam. Hü olvasó 

Megfejtés. 
Őszinte álom, könnyen fejthető. Első része : 

szomorúságot (mulatság, szerelem) mutat, 
második része: tévelygés (a sinek között), 
végül : találkozás a vórva-várttal. A gyufa 
itt férfi-szerelmet jegyez. 

4 4 2 4 W o o d l a n d A v e ZEIGER F E R E N C 
magyar kávéház és vendéglő A m e r i k a C l e v e l a n d 0 . 
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Cigányleány álma. 
Hangversenyen voltam, ahol találkoztam 

egy ismerősömmel• Ugy éreztem, hogy ízlés-
telenül vagyok felöltözve. Hangverseny után 
6-os villamosra szálltam és a fiu, bár két 
idegen volt köztünk, megfogta a kezemet és 
megszorította, ekkor felébredtem. Mikor újra 
elaludtam : egy kis rokonommal sétáltunk a 
széna között- Útközben találkoztam egy fia-
talemberrel, akivel a széna mögé bujtunk. 
Ő átölelt és kérdezte, hogy szeretem-e? azt 
mondtam : igen, erre ő megcsókolt. 

Cigányleány 
Megfejtés. 

Első rész: szomorúság, szerelmi félénkség. 
Második rész : a félelem elmúlása, A kis ro-
kon : gyermeket jegyez. Szénaboglya : kelle-
mes élet. Végül pletykaság. 

R. H. G. álma. 
A konyhában voltam, mikor jött egy szok-

nyás, szakállas koldus. Ellopta a törülkö-
zőt, aztán elment. Hiába kiabáltam : fogják 
meg 1 — senki nem moceant. Akkor ki akar-
tam menni, de láttam, hogy zivatar van. 
Ettől féltem és hivtam a húgomat is, de ő 
nem jött. R. H. G. 

Megfejtés. 
Pletykaság, amely minden jegyet mutat. 

Valószínűleg férfi miatt civakodás, bánat 
készül-

Kiváncsi Éva álma. 
Majdnem mindig nőkkel álmodom. De 

most apámmal sétáltam Óbudán. a Kis-
faludy-szinházba mentünk, amit átépiteitek. 
Körüljártuk a színházat, aztán bementünk a 
a foyerbe és onnét a nézőtérre. A függöny 
le volt engedve és mindenütt nők ültek. Ne-
vetgéltek, de hozzám senki sem beszélt. Az-
tán egy kávéházban voltam és nyers sa-
vanyu káposztát ettem, egy imeretlen, fekete 
bajuszu ur jött oda s azt kérdezte, hogy mi-
kor adok neki káposztalevet ? Azt mondtam : 
szeptemberben. Ruhakefét kértem, ő lekefélt, 
rajtam fekete férfikabát volt. Nagyon szé-
gyellem magam. Kíváncsi Éva 

Megfejtés, 
Elsőrangú szerelmi álom- A nők mutatnak 

irigységet, pletykaságot, bánatot. A káposzta 
szerelmi vágy. A káposztáié jegyez csábítást-
A ruhakefe mutatja a férfit. Fekete kabát : 
bánat, csalódás, nem jó szerelem. 

S. Emmi álma. 
Élő öcsém temetéséről jöttünk haza, otthon 

uarrás volt, de én nem tudtam dolgozni a 
sírástól. Egyik barátnőm megkérdezte, hogy 
mi bajom ? Elmondtam, de nem hitte el. 

S. Emmi 
Megfejtés. 

Szerelmi csalódás és pletykaság. 

Barna Klári álma. 
Színész-ideálommal álmodom gyakran, de 

mindig ugy, hogy keresem őt és nem tudok 
vele ö8szajönni, Ha színházba megyek, akkor 
lemondja az előadást, ha autón követem az 
az utcán, akkor valami szerencsétlenség ér, 
azért nem érem el, ha lakására indulok, 
soha nem tudom megtalálni a lakását, akár 
mennyit is bolyongok. Barna Klári 

Megfejtés. 
Mindennapi álom. Szerelmi hidegség. 

Asszám Gabriella álma. 
Azt álmodtam, hogy 12—13 éves kisleány 

vagyok. Az iskolában valaki rosszat csele-
kedeti, mire mindannyiunkat bezártak egy 
börtönbe és halálra Ítéllek• Én nagyon sír-
tam. Két csúnya társnőm mondta, hogy őket 
kimentették. Erre egy felügyelőnő jött és azt 
mondta, hogy én is mehetek, mert két fiatal-
ember kiszabadított. A két fiatalembert nem 
ismertem. Asszám Gabriella 

Megfejtés. 
Bánat a jelen miatt, valami szomorúság 

egy régi féifi miatt. A börtön itt férfit jegyez, 
akitől szabadulni szeretne az álmodó. 

Ilonka álma-
Valaki azt jósolta, hogy „ma este meg 

fogsz halni". Nagyon szomorú lettem erre. 
Később mentem valakivel az utcán, aki 
mondta, hogy nézzem meg a tornyot, két ár-
nyék van rajta. Egy egyes és egy nulla. 
Erre azt mondtam : ez azt jelenti, hogy ma 
este tíz órakor meg fogok halni. Drága jó 
Krúdy ur, azóta nyugtalan vagyok. 

Ilonka 
Megfejtés. 

Az öntudatlan szerelmi álmok közül való. 
Legjobb példa arra, hogy a leányok leg-
többje nem tudja, mikor álmodik szerelem-
mel- Meghalni (jóslás utján) : jegyez egy 
szerelem bekövetkezését. A torony mutatja 
a férfit, az egyes és a nulla együtt : a sze-
relmespárt. őszinte álom. Ha lehet valamit 
adni az álmokra, vigyázzon magára este 
tíz órakor, Ilonka. 

Rédey Margit álma-
Szabadban voltam, csodálatos fénnyel 

sütött a nap s pont a fejem fölött egy veréb 
nagyságú aranymadár kering. Meg akartam 
fogni, de az aranymadár mindig kisiklott a 
kezeim közül. Ha az aranymadár a nap 
alól közvetlen függőleges irányból elröpült, 
abban a pillanatban a nap elborult, korom-
sötétség lett s a sötétben csak az arany-
madár volt látható. Mihelyt a nap alá ért, 
a nap azonnal felsütött. Ez többször meg-
ismétlődött, végre az aranymadár fáradtan 
elém szállt, akkor megfogtam, de mér élet-
telen volt• Rédey Margit 
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Megfejtés. 
Az álom önmagától feltáruló kagylója a 

sziv sejtelmeinek, megmagyarázható köny-
vek nélkül is. Az a ranymadá r : jegyez férfit, 
szerelmet, vágyat. S innen kezdve az álom-
gombolyag könnyen oldódik, Jó jegy az álom 
vége : az éleitelen madár. Ámbátor sok min-
den hiányzik a részletekből. 

Pálbor Edith á lma. 
Először csak egy sötét, nehéz függönyt 

láttam, később előjöttem én földig érő nagy 
galléros köpenyben. A függöny széjjel nyilt 
s egy férfi lépett elő, olyan volt, mini egy 
Rembrandt-kép. Bő, fekete talárban volt, 
nyakában bodro3 fehér gallér, fején széles 
peremű süveges tetejű kalap. Arcán fekete 
álarc. Kitárt karokkal szaladtam felé, de ő 
visszahúzódott a függöny mögé, én pedig 
összeestem. Mikor az álarcos férfi újból elő-
jött, akkor testem valami tejszerű folyadékká 
változott, a fejemen csörgösapka volt, az 
arcom kis gonosz gnóm-arc lett, lassan kép-
ződött rajta egy fekete álarc. 

Pálbor Edith 

Megfejtés. 
Szerelmi félelem álma, minden jegyével a 

vágynak (álarcos férfi, tej, csörgősapka), a 
félelemnek (a függöny, az eltorzult arc), a 
csábításnak (a visszahúzódó férfi). Nők gya-
kori álma. Valószínűleg holdtöltekor kelet-
kezett, Szent Iván havában . 

Császár Ilonka álma. 
Anyámmal és egy másik nővel egy terem-

ben sétáltunk, amely tele volt szobrokkal Sé-
tálás közben egy női félszoborhoz értünk, 
mely egy négyszögletes és hosszú szek-
rénybe volt zárva félig, ugy hogy két keze 
szabad volt. Ekkor sehol sem találtuk a ki-
járatot. A női szobor megszólalt, hogy ő 
majd kivezet bennünket. Ki is szállt a szek-
rényből és kivezetett bennünket egy másik 
szobába, mely tele volt remek szőnyegekkel, 
ékszerekkel, csillárokkal. Balról a falhoz 
támasztva egv oltárszerű magaslat aranykaru 
gyertyatartókkal. Egyszerre csak a szoba 

másik feléről egészen apró babák jönnek 
elő, férfiak és nők régi francia viseletben. 
Meghajoltak előttünk, mire lovászok vezettek 
elő egész sor apró lovat s valami lónak 
való eledelt szórtak eléjük, amit a lovak 
megettek• Császár Ilonka 

Megfejtés. 
Bár rendkívüli képeket mutat az álom : 

megfejtése a hétköznapi női álmoké. A sző-
nyegek, szép szobák jegyzik a szerelmi gon-
dolatokat. À szobrok megannyi férfiak. Az 
oltár a gyertyatartókkal : maga a szerelem. 
A b a b á k : a szerelem tündérkéi, akik az 
oltár megett várakoznak. Az apró lovak itt 
a szerelem viszontagságait, fáradalmait és 
szenvedéseit jegyzik. Reménységes álom, 
amelynek folytatása lesz. 

J. Rózsi á lma. 
Világvárosi fürdőhely tengerpartján sétáltam, 

elegáns hölggyel, akit ezelőtt sohasem is-
mertem. Egy hotelba mentünk, melynek na-
gyon szép hallja volt, csupa oszlop, szőnyeg, 
virág. A lépcsőn mentünk felfelé s minél 
magosabbra érünk, ugy változik a környezet 
és a nő arca sátáni kifejezésü lesz. Egy el-
hagyott folyosón poros és pókhálós szobába 
nyit be, melyben egy nagy csontváz áll fe-
kete teritővel letakarva. A nő lerántotta a 
leplet, rámutatott a csontvázra és ennyit 
mondott : Memento móri. J. Rózsi 

Megfejtés. 

Ha az álmodó olvassa Cs. Ilonka álmát : 
magyarázatot talál a sorok között saját áli 
mára is. Szokványos leányálom a szerelem-
félelemből való álomcsoportból. A csont-
váz itt férfit jegyez. Jelentősége az álom-
nak : mindennapi élet, amelyben a leánvok 
félnek, riadoznak, menekülnek a szerelem 
elől. 

J h n a t ö r f é n y K é p e s ö 

mU^ely Iskolában Í €111 Í O l y O I I I 
IV., Koronaßerceg-u. 6. Telefon 5 8-18. 

BLKAN GYULA 
SZŰCS SZÖRMENAGYÁRUHÁZA 
VIL, KÁROLY-KÖRUT 1Q. 

LEGÚJABB MODELLEK j [ E£EFON * 
L E G O L C S Ó B B ÁRAK! József 114-95 
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M^ioie^ ^tílamfo 
ű AunJuiti fuxfi*"! V 

HÄTODIK FEJEZET. 
(A régi boldog idők eltűntek. — Kellemet-
lenségek. — A tündérkisasszony szobalánya. 
—« A csokoládé hizlal. — »Azt a leányt 
meg tudnám fojtatti«. — »Csük egy sza-
vamba került volna...«. — Seb Nyáríné 

lelkén.) 
Klárika vig napjai elmultak, mert más 

az, lia egg gyermjek a Hernád-utcái ház 
udvarán és megint más, ha a Muzsika 
Színházban játszik. 

„...a Muzsika Színház rendes, szerződtetett tagja..." 
(Qedő rajza) 

A régi boldog idők, mikor maszatosan, 
kócosan főzőcskét játszott a házmesterék 
Jucijával, ugy eltűntek, mintha sohase lettek 
volna. Máskép él az ember, ha egg hölgy-
fodrász és egy manikürkisasszony toglalko-
zásnélkülji ötéves gyermeke és máskép, ha 
a Muzsiika Színház rendes, szerződtetett 
tagja. 

Klárikát például most egyetlen nap )alatt 
többször megmosdatták, fésülték, mint az-
előtt félhónap faiatt. Es az uj helyzet 
más kellemetlenségekkel is járt. 

— Klári, ne iilj ugy. Elgörbül" a hátad. 

— Klári, kelj tel, nyolc óra elmúlt. Pró-
bára kell menni nemsokára. 

— Klári, énekeld el mégegyszer a tiindér-
szobaleány belépőjét 

(Klári az uj operettben a tündérkirály-
kisasszony szobaleányát játssza. Ä tiindér-
kiirályleányt Pici Cica fogja alakítani. Ha 
tog ja. Mert ekörül bonyodalmak támadtak 
éppen Nyári Klárival kapcsolatban.) 

— Klári igy, Klári ugy, Klári igu, — 
Nyáriné kora reggeltől k&ő estig folyton 
azon fáradozott, hogy primadonnát nevel-
jen a leányából. 

— Klári, teszed Je azt a süteményt? 
Még az hiányzik, hogy elhízzál. 

Klári letette a sütemiényt, még ha cso-
koládétorta volt is (az, sőt anná. inkább, 
mert a csokoládé hizlal. Kövér nők pedig 
nem tudnak szépen táncolni, még hat éven 
alul sem. 

— Klári, ne menj a napra, mert szeplős 
leszel. 

— Klári, ne menj az árnyékba, mert 
megfázol. 

— Klári, gyorsan (az ágyba és vizes 
borogatást a torkodra, még az hiányzik 
nekem, hogy megbetegedj. 

— Klári, ne nyújtózz! Ättöl az ember 
nő. Htiszen az fa szerencsénk, hogy az 
emberek háromévesnek hisznek. 

Klári egyszer nem mehet a napra, máskor 
nem mehet árnyékba, borogatást rakott a 
torkára, nem nyújtózott, néhány sikertelen 
kfisérlet után lemondott arról, hogy ellen-, 
kezzék. 
í Nyáriné már nem is járt az üzletbe, min-
den idejét kisleányának szentelte. 

Klári pedig, aki eleinte játéknak és játszó-
pajtásnak nézett mindent és mindenkit a 
színház körül, kezdte lassan miegérezni mind 
« dolgoknak komoly jelentőségét, édes-
anyja gondos nevelése folytán eljutott odáig, 
nogy napról-napra hevesebben irigykedett 
Pici Cicára. 

— Azt a leányt meg tudnám fojtani ! 
Ezt Nyáriné mondta Pici Cicáról, de Klári 

ís egyetértett ebben édesanyjával. 
H gyűlölet a két család között kölcsönös 

volt és napról-napra fokozódott. 
Pici Cica édesanyja, ha idejekorán értesült 

volna arról, hogy a Muzsika Szánház, mely-
nek az ő Cicája volt a primadonnája, 
le akarja szerződtetni ama Nyáriné leányát, 
akli a hölgyfodrászok bálí,án sértő meg-
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jegyzéseket tett Cicára és aki később Fecske 
László és más emberek előtt ezeket a 
megjegyzéseiket több jzben meg is ismé-
telte, olkvetlenül megakadályozta volna a 
szerződés aláírását. 

— Csalk egy szavamba került volna és 
ez a népség röpült volna a színháztól. De 
Hagytam őket. Hadd éljenek szegények, — 
ilyeneíket gyakran mondott később is Kis 
Vilmosné CPici Cica édesanyja) . 

Kisné nem mondta a teljes valót, mert 
ó már csalk akkor értesült Nyári Klári szer-
ződtetéséről, mikor háromheti külön ének-
próbáik után az összes szereplök megjelen-» 
£eik az első közös próbán. 

Klárinak pedig akkor már olyan hire 
volt, — ha nem is künn a közönség kö-
rében, ahol ínég nem ismerhették a nevét 
— hanem a színházi benfentesek között, 
hogy az igazgató nem volt haj landó fel-
bontani szerződését, pedig Kis Vilmosék 
ezt kérték, legalább is több ada t emellett 
bizonyít. 

Kisék azt is megtudták, hogy Nyáriék 
mindenütt terjesztik az igazgató ama mon-
dását, hogy Nyári Klári lesz az u j Pici 
Qca , Kisné ezen ugy megsértődött, hogy 
szerződésszegéssel más színházhoz akfarta 
vinni Cicát, az igazgató csak lényeges gázsi-
emeléssel tudta vSssziatartani őket. 

. . a színházi benfentesek k ö z t . , 
(Gedő rajza) 

Kisné még ezzel sem elégedett meg, 
hanem követelte, hogy Nyári Klári kér jen 
ünnepélyesen bocsánatot az egész társulat 
felőtt az ő Cicájától. 

Ennek meg is kellett történnie., bár Nyá-
riné eleinte hallani sem akart róla. i 

Ez a megaláztatás olyan sebet ejtett ér-
aéfceny lelkién, ïrtely, mint látni fogjuk, 
még sokájig nem gyógyult be egészen. 

* 

Nyáriné napról-napra türelmetleneöb lett. 
Klári már többször fellépett, szép sikere 

f s volt, de rendes szerepet mtég mindig' 
nem kapott. Pici Cica mellett nem juthatott 
fczóhoz senki. 

Klári fizetése, bár lényegesen nagyobb 
volt, mint a többi kezdőké, még a kiadá-
sokat sem fedezte. És nem szabad elfelej-
teni, hogy Nyáriné otthagyta az üzletet 
és mesterségét csak néhány ismerős régi 
vevőnél folytatta. 

Nyáriék a j t a j a előtt ott ál l t már a 
Gond és színes zálogcédulákkal ijesztgette 
a kfis családot, melynek nyugalma teljesen 
felborult, mióta a család legif jabb tag ja 
művészi pályára lépett. 

. . lám, ma mégis autón járnak" 
(Gedő rajza) 

— Minek erőltetni a dolgot, — mon-
dogat ta Nyári Rudolf — hadd abba, Klári-
bői ugy se lesz semmi. 

De Nyáriné ilyenkor csak Pici Cicáékra 
gondolt. Azt mondják, ők is nélkülöztek 
sokáig, lám, ma mégis autón járnak. 

Nekik, — gondolta — nem is kéne autó. 
Csak ha annyi pénzt szerezhetnének Klá-
rika révén, mellyel szépen berendezhetnék 
azt a fodrásztermet, mely álmaik tárgya 
volt. 

De a lapok napról-napra többet irtak 
Plioi C/oáróI, Nyári Klári nevét pedig még 
•csak nagyon kevesen ismerték. 

Már-már Nyáriné reményei is kifakultak, 
mikor egy nap az igazgató üzent érte. 
A titkár jelentette: 

— Tessék ázonnaí bemenni az igazgató-
ihoz. Fontos ügyben. 

— Pontos ügy, — felelte Nyáriné ajfc-
bággyesztve — megint valami vacak sze-
repet kapunk. 

Hogy mennyire nem volt igaza, az majd 
kiderül. 

(Folytatom.) 

kir. udvari szállító divatáruháza 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 
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A Firenze kirakata 
A napokban végigmentünk a Korona-

fierceg-utcán és mfeglepőcfve álltunk megi 
a Belvárosi Szinház bejárata előtt. Ki nem 
ismeri a szinház kapujában azokat a ki-
rakatokat, ahol a Belvárosi összes tagjainak 
a fényképei ki vannak állitva? Azéri lepőd-
tünk meg, mert most már nem a jól ismert 
fényképek vannak kint, hanem egész csomó 
szebbnél-szebb iparművészeti remekmű. Gyö-
nyörű selyem-munkák: festett lámpaernyök, 
nimzett és aranyszálakkal szőtt párnák, te-
litők. Elkáprázik a szem, amint nézi ezt 
a kirakatot. Ilyet nem lehet Pesten máshol 
látni, ennyi pompás, szines selymet. De 
nemcsak selyem-, hanem bőrmunkák: riti-
külök, tárcák és erszények is vannak itt. 
Amit müvészfantázia alkothat, azt mind meg-
találjuk ebben a kirakatban. Finom- és 
fantasztikus ötvösmunkák, különleges, ér-
dekes gyűrűk, nippek, festmények. Nem-
lehet elsorolni mindent, ami ott látnivialó. 

A legtehetségesebb művészek munkái ezek. 
Csupa jó névnek örvendő iparművész, akik 
megcsinálták a »Firenze« mühelyiskolát 
Terveznek és készítenek interieuröket, bú-
tordarabokat, fém-, fa-, bőr-, textil-, ke-
rámiai és grafikai munkákat, bibliofil kö-
téseket, művészi játékokat, kézimunkákat és 
egyéb műtárgyaidat. Mindent a Iegizlésesebb 
és legművészibb kivitelben, a legnagysze-
rűbb anyagból. Aki a Belvárosi Szinház 
bejáratánál megnézi azt a két ragyogóan 
berendezett kirakatot, azokat a gyönyörű 
•dolgokat, amik ott vannak, az már tisztában 
van a »Firenze« mühefyiskolával. 

Szeptembertől kezdve a műhelyiskola el-
vállalja a tehetséges kezdő emberek ok-
tatását az iparművészet összes ágaiban. A 
tanárok mind okleveles, 'elsőrendű ipar-
művészek. Különösen a szőnyegszövésre 
fektetnek nagy súlyt. Felvételre már lehet 
jelentkezni. 

Courteline a becsületrend parancsnoka lett. 
A becsületrend tisztjévé a nálunk ismert 
francia irók közül kinevezték Lugné-Poct, 
firtust, a becsületrend lovagjává pedig, Mo-
reaut. Jeanne TjranJier, a hires színésznő is 
a becsületrend lovagja lett. 
i 1 

Párisban »Coucou« néven uj kabaré nyílt 
meg. 

Brüsszelben nemsokára bemutatják De-
racre és Vreuis komponista operáját, az 
»Egyszerű Olivért.« 

A buenos-airesi szezon nagyon élénk. 
Európai darabok közül mostanában Puccini 
Toscája a legnépszerűbb. Egyes színházak 
nagyon megérezték a röviddel ezelőtt be-
állott hideget. 

A Iondoni színházak legnagyobb része 
nyitva vannak. A bevételek meglehetősen 
soványak. Szép sikere van a »Vacsora után« 
cimü darabnak, amely a Lyric Theatre-bera 
Kerül szinre. 

Pol ai ret, a nem utolsó sorban csúnyasá-
gáról ismert kiváló francia színésznőt sú-
lyos autóbaleset érte. Remélik, hogy északi 
turnéját mégis megtarthatja. 

A három Talmadge-nővér, a hires ame-
rikai mozicsillagok legidősebbtke, Norma, 
francia és algíri körútra indul. A két huga, 
Constance és Natália, később követni fog-
ják. 

A párisi „Kék malom" bemutaifa 
Monéry-Eon és Gandera sikamlós nyári 
zenés bohózatét „Ábrahám kis bonne-ja" 
cimen. A zenét Polle szerezte 

Londonban a minap szinre került a 
„Névtelen asszony". Egy zsidó zsargon 
társulat mutatta be. 

A milánói arénát átalakítják ugy, hogy 
mozielőadásokat is tarthassanak benne. 
A vetitőernyő 400 négyzetméternyi lesz. 

Rigó Jancsi, a híres cigányprímás hol-
miját elárverezték New-Yorkban. 
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Hat filmujdonság 
(A Star bemutatója) 

Äugusztus lt., 15. és 16-án tartották meg 
az idei szezon első jelentősebb filmbe-
mutatqját az Urániában. A »Star«, ámen-
nek! márkája a Iegelsőbbrendű és külföl-
dön is jelentős szerepet játszik, meghívott 
(előkelő közönség és a szakkörök érdeklődése 
mellett számolt be mostani alkotásairól, va-
lamint lepergette azokat az amerikai, német 
és írancia filmremekeket, melyeket a nagy 
anyagból biztos kézzel és igaz művészi ér-
zékkel kiválasztott, monopolként köjve le 
löket egész Magyarország számára. 

Az idegen filmek közül az első nap a 
Baccarat« és az » Alom « került sorra. Mind-

két attrakció páratlan a maga nemében, a? 
előbbi Henry Bernstein izgalmas drámájá-
ból, az utóbbi Zola világhírű regényéből 
készült. Ä két sujet frappáns ellentétét^ a 
rendezés és világitás ezer leheletszerű fi-
nomságát még csak emelte két tüneményes 
művésznőnek: Fanny Ward-nak és Andrée 
Brabant-nak versengése a két annyira kü-
lönböző, de egyaránt az emberi lélek mely-
ségeit és igaz vágyait tükröző főszerepben. 
A második nap külföldi attrakciói ritka 
klasszist képviseltek. Ä »Halott kéz«, Dumas 
világhírű »Gróf Monte Christo«-jának foly-
tatása, épp ugy elfogja ragadni a közönséget 
pazar kiállítású, grandiózus tömegjelenetei-
vel és lüktető cselekménjjével, mint annak 
idején a mesteri első rész. Ä «Bestiák« 
Dedig, ez a bravúrosan modern technic 
kával és tökéletes színészekkel megoldott 
Oirkusztőrténet, amellett, hogy a nézők iz-
galmát a végsőkig fokozza, megdöbbentő lé-
lektani igazságokra, a tömegszenvedélyi 
önző, kegyetlen, zsarnoki kinövéseire mu-
tat rá. Ä harmadik napon a német film-
kolosszus, »A császár brigadérosa«, ez a 
napoleoni időkben lejátszódó, immár legen-
dává tisztult történet megráz és izzó haza-
szeretetre tanít, mig a »Jim büne«, az 
amerikai életképek frisáeségével és aprói 
részletekben realisztikus megfigyeléseivel e 
zsáner tavalyi legkiemelkedőbb slágereit; 
(Csipkerózsa, Férj, feleség és a harmadik, 
Szivek királynője) juttatta eszünkbe. 

Természetes, hogy a »Star« ilyen Pro-
gramm keretében idei képei közül egyelőre 
a három legkiválóbbat sorakoztatta. Az első 

napon a »Sugárka« ejtette bámulatba a 
megjelenteket. Balogh Béla irta és rendezte 
ezt a bűbájos történetet és az ö neve 
es ízlése egymagában elég garancia volna, 
Hát még, ha olyan művészek osztoznak vele 
istenadta képességeikkel a megvalósítás ne-
héz munkájában, mint Lóth Ha és Vándor.y 
Gusztáv. Az elragadó sujet régi mesemotí-
vumot sző át uj érzéssel., sziwel, gondo-
lattal: iqint jár áldás, .szerencse és bol-
tioosáa ecu fcisztalelkii, derűs leányka nyo-
mában .bárhová tenye is a lábát. Bol vár y 
Géza irta és rendezte a »Tavaszi szerel-
met«. mely Sgl) érett nő tragikus és min-
dent feláldozó szerelmét varázsolta vászonra 
a fiatalsáo szimbóluma: egn szegétiu ifjú 
poéta iránt. R rendezőnek szive és tudása, 
a tőszereDiők: Mattvasovszkv llpna. Ta-
Ikáts Ili, Bánky Vilma, Fenyvesi Emil, Urai 
Tivadar és Vándory Gusztáv elsőrangú 
együttese igazi élménnyé teszik ezt a drá-
mát. A harmadik napon »Ä megbűvöltek« 
képviselte méltó erővel a »Star«-márkát. 
Ezt a súlyos és lenyűgöző misztikumot 
Dosztojevszkij elbeszéléséből formálta filmre 
Janus. Gál Gyula, a Nemzeti Színház kiváló 
művésze rendezte olyan szereplőkkel, mint 
Bajor GSzfa, Bakó László, Abonyi Géza 
és Sugár Károly. Végül nem haladhatunk 
lel e három film mellett anélkül, hogy fői 
ne említsük a három operatőr nevét is, 
ezek: Nagy Dezső, Vkirtiósek János yés 
Kováts István. Ä maga nemében mindegyik! 
jelentőset produkált. 

A »Star« háromnapos bemutatójáról haza-
térve, szakemberekben és az előkelő meg-
hívottakban döntővé érlelődött az a meg-
győződés, hogy ma a filmnél kasszasiker 
{és igaz művészet egyet jelent és hogy a 
(külföldön immár oly nagy gazdasági és 
esztétikai jelentőségre emelkedett filmgyár-
tás nálunk ís bebizonyította, hogy csodá-
latos hajlékonysággal fejezi ki a modern 
lélek és a világ legrejtettebb tulajdon-
ságait. A film már nemcsak üzlet és szó-
rakozás, a film emberi dokumentummá ne-
mesedhetik. 

ü l W 3 P A R F O M O K 
is kozmetikai különlegességek 

kOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottya-u. 12. 
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»A hetedik 
nagyhalalom« 

»A szerelem A-R-C-je« és a pompás Zi-
g-o«tí-bur!eszk bár hatalmas tömegeket von-
ízott a Té-mozi kellemesen htivös néző-« 
terére, mégis, hogy kitűzött nagyszabású 
programmjának eleget tehessen, ismét uj 
műsorral kedveskedik közönségének a mozi. 

»A hetedik nagyhatalom« cimmel egy 
végig izgalmas cselekményekben bővelkedő 
ötfelvonásos amerikai életkép kerül bemu-
tatásra az uj műsor keretében. 
. Két hatalmas lapvállalat gigantikus méretű 
harca körül forog a film érdekesen újszerű 
iszüzséje, melyet a zseniálisan megoldott 
rendezési trükkök egész tömege juttat meg-
érdemelt sikerre. 

»Elvesztettem a helyem« cimmel egy 
»egy igen mulatságos, nagy technikával meg-
konstruált trükkburleszkkel ismerteti meg kö-
zönségét a Té-mozi uj műsorában. 

»Nirvana« 
/ Szinte páratlan az az érdeklődés, mely 
megnyilvánul és hétről-hétre még csak foko-
zódik a Kertmozi szenzációs műsora iránt. 
Huszonegyedikéig a »Nirvana« harmadik 
irésze, »Az indiai misszión marad műsoron, 
melyet épp ugy, mint az előző két részt, 
Auguszta királyi hercegasszony is végig-
nézett és legnagyobb csodálatánaK adott 
kifejezést a filmkolosszus rendkívüli ér-
dekességei felett. 

Augusztus 22-ikén, hétfőn, a »Nirvana« 
negyedik része, »Az égő város« kerül be-
mutatásra, melynek külön érdékessége, hogy 
la nagyszerű külföldi filmművész-gárda nevei 
mellett Iga lit s Sandy, Gellért Lajos és 
tSzalkay Lajos nevei is szerepelnek. 

»Miiki és Miki« című mulatságos bo-
hózat egészíti ki Kislieck és Karcsival a 
főszerepben a nagyszerű műsort. 

Esős idő esetén az előadásokat az Impa-
rial-mozgóban (Aréna-ut és Dembinszky-utca 
sarok) tartják meg. 

/ Z Ő L L Ö S I é s K L E I N 
IV., Hajó-uica 10. {Sülö-u. sarok) 

melyem és axövei különleges-
ségek áruOáza 

M o z i h i r e k 
Budapest 

A Corvin-filmgyár elkészült legújabb film-
jével. Cime a „Nászéjszaka". Lenkeffy Ica, 
Marion Erzsi, Petrovich Szvetiszláv és 
Dénes Oszkár játsszák benne a főszerepet. 

Balogh Béla befejezte Baross Mihály és 
Bónyi Adorján „Pokol" cimü ötfelvonásos 
szatirikus filmjátékának rendezését. 

Bécs 
Kertész Mihály feleségét. Lucy Dorian-t, a 
Sascha-filmgyár primadonnáját, szerződ-
tette az amerikai Famous Players Lasky 
Corporation. 

München 
Lóth IIa és Fenyő Emil Münchenben van-
nak. Fenyő már hozzá is kezdett Kari 
Figdor „Az álmok könyve" cimü három-
részes filmregényének eljátszáséhoz. „Az 
álmok könyve" még az idei filmszezonban 
az Engel H. Emelka-Konzern révén Buda-
pesten is bemutatásra kerül. 

Berlin 
Henny Porten nemrég tartott« esküvőjét 
von Kaufmann dr. berlini orvossal, egy 
nagy bajor szanatórium vezetőjével, a 
hasonló nevü hires festőművész fiával. 
Henny Porten első férje a háborúban esett el. 

Pârls 
Egy nagy nemzetközi film- és mozi kiállí-
tás előkészületein fáradozik az egész fran-
cia filmszakma, mely ősszel fog meg-
nyílni Nizzában. 

London 
Lady Eleauornak, Smith-Birkenhead lord-
kancellár leányának, ki még csak nemrég 
játszik filmen, több amerikai filmgyár fé-
nyes szerződési ajánlatot tett. 

New-York; 
A mult héten mutatták be óriási sikerrel 
Amerika legnagyobb mozgójában, a nevv-
yorki Capitolban, a Compania Brasil Cine-
matographic legújabb filmjét, a „Homen 
Maravilhosof"-t, (Csodálatraméltó ember), 
melynek különös érdekessége, hogy fősze-
repét Georges Carpentier, az ismert box-
bajnok játssza. 

V a c u u m é s S u l i i d V á l l a l a t R . T. 
B u d a p e s t , V I . , Dalnolc-u. 11-13 
Szőnyegmegóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-
festés, mázolás, tapétázás a leg Ízlésesebb kivitelben 

T e l e / o n a a d m -4-91 

Alaptőke : 1,500.000 kor 
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SZERENCSETÁNC 
Operette 3 felvonásban 

Szövegét irta B0DÁNSZK1 és HARDT-WARTEN. Zenéjét szerzette: STOLZ RÓBERT. Fordította: BRÓDY MtKSA 
Játsszák a Városi Színházban a következő szereposztásban: 

Mutzenbecher Ádám, kalapgyáros 
Éva, a felesége 
Uzi, leányuk 
Platzer Sebestyén, páholynyitogató 
Viverande Désirée, varieté díva . 
Wendelin Frici, borbélylegény 
Qróf Biebersbach Joachim -. . . 
Helli 1 . . 
Terka 
Zsuzsa í L l Z 1 barátnői 
Marianne J . , 
Falkmayer Tóbiás, fodrászmester 
Tóni, fodrászinas 
Ulli, pénztárosnő 

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

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

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

Desiree: 
Egyedem, begyedem, öregem, kegyedem, 
dühöis ön ne legyen! 

Frici: 
Bánja kánya, ugy is móka, 
Ässzony csókja! 

Desiree: 
Âkiért szived ég, van kicsi lány elég, 
szerető feleség! 

Frici: 
Két jó szóért hozzá férhetsz, 
csókot kérhetsz. 

Desiree: 
Tízért százat ád, 
csókban esnek most a valuták. 

Frici-
Ha a lányka szép, 
fogd meg ínjind a két kezét. 

Desiree: 
Oly olcsón adja csókját. 
Csak súgjad a fülébe 

Együtt: 
ezt a nótát ! 

Refr.: 
Desiree: 

Ädj egy-két csókocskát, mire volna 
másra jó a szád? 

Frici: 
Egy lány és egy legény, csodamód 

megférnek kettecskén ! 
Desiree: 

Jer, ó, egy szóra, az óra, a perc, miénk ! 
Äh, légy a párom, karom kitárom! 

Frici: 
Ädj egy-két csókocskát, ha te tud-

nád, hogy mi vár reád 
Desiree: 

Az ég, a földre jő, csupa mézeshét 
i az esztendő I 
Együtt: 

Ämig a szivünk egész lágyra fő! 

II. 
Desiree: 

Egyedem, begyedem, öregem, kegye-
dem, rövid a szerelem1 

Frici: 
Néhány méter mézes madzag, csúf kis 

magzat! 
Desiree: 

Kicsiny leány, csupa méz, megölel, 
megigéz, a szived oda vész! 

Frici: 
Egy-két hétig mézben uszok, térden 

csúszók ! 
Desiree: 

S egy-két hét után frissebb méz kell, 
más leány ajakán! 

Frici: 
Nagy lidérc a szív, akkor kerget, hogy-

ha hiv! 
Desiree: 

Ezért oly csalóka, ha a füledbe zsong-
bong. 

Együtt: 
Zeng a nóta ! 

Refr. mint először. 
(Duett után Frici lehajtja a fejét, De-

siree el, rövid, hangulatos szünet.) 
ÖTÖDIK JELENET. 

Frici, Platzer. 
Platzer (közönséges ódivatú ruhában az 

utcáról be, lassan közeledik Frici nez ) : Gróf 
ur... van szerencsém... Mi újság a Nemzeti 
Kaszinóban?.. 

Frici (felnéz, fájdalmasan): Maga az, 
Jean? 

Platzer: Először is nem vagyok már Sán... 
mondja, kapok az a 95 koronát? 

Frici: Tudom. 
Platzer: Jöttem Iekvittelni. Borotváljon 

jon meg, gróf ur. 
Frici (feláll, át középre): Jean... olyan 

Hajszálakat hölgyek arcéról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel PolSák 
Sarolta, Andrássy-ut 38. I. „Miracla" hajeltávolitószer szét-
küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Szépségápoló és izzadás elleni szerek. 
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boldogtalan vagyok... egészei cl vagyok tom-
pulva... 

Platzer: Ugy! El van tompulva?., nahát a 
fö, hogy kés ne legyen eltompulva... Min-
dig az volt a vágyam, hogy egy;zer egy 
néhai gróf engem megborotváljon 

Frici: De kérem, kedves Jean! 
Platzer: Ne nevezzen engem Sánnak... az 

én bedses nevemet van Piátzer! Tudja?.. . 
Hányszor mondtam már magának? (Ve-
szi a borbélyszéket, középre hozza, leül.) 
Beszappanozni... borotválni... aztán mégegy-
szer beszappanozni és kiberetválni!... (Frici 
sóhajt.) Ne sóhajtson, hanem borotváljon... 
Csinálhat magának egy grófi koronát az 
én 95 koronámból! 

Frici (hátramegy, egy nagy hajvágókö-
penyt hoz elő, szentimentálisan sóhajtozva 
Platzer nyakába teríti rendesen ) : 'Jean, 
Jean... hogy ennek igy kellett végződnie, 
ó, az nagyon keserű, nagyon... nagyon.., 
(Platzer ölébe ül, mint egy gyermek és sir. ) 

t Platzer: Nahát... ilyemi sem történte mek 
felem porotfálkozás közpen... gróf ur.., 
Frici... ne izélien.. még jönni talál valaki 
— mit fog gondolni?... 

Frici (bőgve): Hát egyáltalában nem saj-
nál engem? 

Platzer: Dehogy is nem sajnálom... saj-
nálom... (Lábait szétvéve, Fricit leengedi 
a földre, az ülve marad.) Sajnálom, de 
azért nem növesztem meg a szakállamat! 

Frici: Na, Isten neki. (Feláll, hátramegy 
és beretvát fen.) Ha már éppen muszáj... 

Platzer: Ez az!... Csak jó élesre., snei-
digul, gróf ur... csak sneidigul! 

Frici (elmerengve): A keze most már 
a málsé !... 

Platzer: A kezem?... Szó sincs róla!... 
a kezem az az enyém! 
, Frici: Ki beszél a maga kezéről?.. Csak 
fnégegyszer láthatnám i 

Platzer: Hát nem Iát?., nézzen rám f 
Fridi: De ki beszél magáról?... róla be-

szélek! (Hátramegy a habos csészéért.) Ah! 
(Sóhajt. Hozzá akar fogni a szappanozás-
hoz, ebben a percben kivül Mutzenbecher 
hangja hallatszik.) 

Mutzenbecher (kivül): Soffőr... nem kell 
várnia... nincs már szükségem magára... in-
nen gyalog megyek a gróf Biebersbach 
palotába.... 

Frici (rémülten): Szent Isten!... Jean!... 
psmeri ezt a hangot? Ez az én néhai meg-
boldogult apósom, Mutzenbecher... 

Plutzer (felugrik): Mit?... a montenegrói 
kalapos? 

Frici: Ö az!... Kérem, Jean, szolgálja ki.., 
én nem akarom látni... (A fogasról gyorsan 

köpenyt vesz íe, ráerőszakolja Platzerre. | 
Platzer: Hogy én?... De hiszen én nem 

tudok.... 
Frici: Nem baj!.. . legyen vele, amit akar.., 

Most eltűnök... elmegyek... Agyő! (El b. 
I-en.) 

Platzer: Na, ez aztán sok!.. 95 koronám-
má. tartozik... és most nekem kell helyette 
borotválni... no megállj, te montenegrói ka-
lapos... gyere csak., majd megberetvállak 
én, ne félj... (Gyorsan fésűt dug a fejébe.) 

HATODIK JELENET. 
Platzer, Mutzenbecher. 

Mutzenbecher (be): Jóestét... borotválás... 
hajnyirás.... fésülés..., 

Platzer: Mit?... Egyszerre mind a hár-
mat?... nem rossz! (Köpenyt hoz elő.) Ké-
rem ássan... tessék helyet foglalni.. (Abba 
0 székbe ülteti, ahol ő ült. ) 

Mutzenbecher (ránéz): Furcsa... mondja 
Csak.... honnan ismerem én magát?... Nem 
láttam én magát már valahol? 

Platzer (félre): U j j é L . ez szimatol vala-
mit. (Fenn.) Talán az ikertestvéremet látta, 
aki páholynyitogató az Alhambra-mülatóban, 
az hasonlít ugy hozzám!... 

Mutzenbecher: Ugy?.. ugy?.. (Lcfll.) 
Platzer (mialatt a köpenyt Mutzenbecher 

nyaka köré csavarja): Az az én ikerbátyám, 
sok érdékes történetet szokott nekem elme-
sélni! (Szalvétát csavar Mutzenbecher nya-
ka köré. ) 

Mutzenbecher: Remélem, csak nem in-
diszkrét a maga testvére? 

Platzer (még egy kendőt csavar reá) : 
Szó sincs róla! Az egy diszkrét ember! 
Ellenkezőleg... mindént kifecteeg... nemré-
Igiben is egy hülye kalapgyárosról fecsegett... 

Mutzenbecher: Mit?.. Mi?... (Fel akar ál-
lani. ) 

Platzer (visszanyomja): Maradjon nyu-
godtan, különben nem tudok borotválni. 
(Szappanozni kezdi.) Igen-igen ős az a 
hülye kalapos... hogy is hivják.., (Egy cso-
mó habot csap az arciába.) Igen... tudom 
már... Mutzenbecher.., 

Mutzenbecher (fei akar ugrani j : Mi? 
Platzer (visszanyomja): Maradjon nyu-

godtan, most épp a legszebb szappanozás-
nál tartok... 

Mutzenbecher: Hallja... ilyen dolgokat me-
sél a maga testvére? 

Platzer: Csend legyen C... Ehhez maga 
mó habot csap az arcába.) 

Mutzenbecher : Mi az ördögöt csinál ma-
ga velem? j 

Platzer: Csend legyen!... Ehhez magia 
nem érff . . Ez a fègu'jTabb amerikai borot-

Zsíros asz arca ? 

H e l a c i t elmulasztja 

Izzadó, fényes, zsíros, atkás (mittesseres) arcot na-
ponta többször gyapotra öntött folyadékkal megtöröl-
jük. Az arc rögtön csodás szép lesz, mintha valami 
leheletfinomságu — a gyümölcs hamvához hasonló — 
harmattal volna bevonva. 
Késziti a MAROIT-CRÉME gyát 

Mindenütt kapható! 
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válás... (Újból habot csap.) És azt i s el-
mesélte a testvérem hogy Viverande De-
siree azt a hülye Mutzenbecherf a háta 
mögött kineveti... nemcsak a háta mö-
gött... hanem elölről is » (Hatalmas nyo-
mássa. borotválni kezdi.) 

Mutzenbecher (fájdalmasan): Megállj!.. 
Megállj ! 

Platzer: Itt m'nqs megállás!... Ez ame-
rikai módszer... le, az utolsó szálig'... Janke 
dodle! 

Mutzenbecher: Ez rettenetesI... kérem, 
hagyja abba... majd máskor jövök!.. 

PÍatzer (ki ezalatt a borotválással elké-
szült): Jó!... akkor most megfésülöm... Ame-
rikaiasan... (Letépi tejéről a kendőt, kör-
kefét vesz elő, avval néhányszor végigszántja 
annak arcát, fejét, ugy, hogy az tehetetlenül 
a fésülés irányába imbolyog a fejével.) 

Mutzenbecher (majdnem sirva): Miféle fé-
sülés ez? 

Platzer: "Amerikai... ala cornet beaf... ugy 
és most egy kis fecskendfezés á la magára!.. 
(Perolin-fecskendővel többször arcába fecs-
kendez. ) 

Mutzenbecher (felugrik): Elég volt... na-
gyon elég Amerikából ! 

Platzer: Sajnálom... de ha valamihez hoz-
záfogok, ugy azt be is fejezem, amerikai 
módra !... (Mutzenbechert karjánál fogva a 
vizcsap alá vezeti, erős vizsugarat ereszt 
a fejére, majd a gallérjánál fogva kici-
peli b. II-re.) 

HETEDIK JELENÉT. 
Frici, majd Lizinek a barátnői, később 

lizi. 
Frici (kis kézikofferrel b. I-ről, át a 

szinen, a fogashoz, leveti zubbonyát, a tás-
kába teszi, felveszi kabátját): El kell men-
nem... máís üzletbe... más*városba... más 
országba... valahová, ahol semmi sem emlé-
keztet rá... ahol felejthetek!.. (Lányok meg-
jelennek az ajtóban, csinos utcai toalettben.) 

Terka (súgva, a többtíekhez) : Itt van... 
p&z... Helly... itt van! 

Lányok (kifelé): Pszt... pszt!.., 
Frici: Nekem1 szól ez?... (Megfordul, meg-

látja a lányokat, lányok előre jönnek.) 
Terka: Tudja, mióta keressük? Ez a 15-ik 

borbélymühely... már 14-szer megmanikü-
röztettük magunkat, maga végett!... 

Frici: En végettem? 
H elli: igen, maga végett: 
Terka: Vagy azt hiszi, nyugodtan néz-

hetjük, hogyan sirja agyon szegény Lizi 
a szemecskéjét maga után? 

Frici: Sir?... Én utánam?... Az nem1 le-
het! 

Helly: És azt mondja, sohasem lesz a 
grófé ! 

Frici: Ezt mondta?.. 
Mind: Igen ! Ezt mondta ! 
Terka: Igen... és ö maga küldött minket, 

hogy megkeressük és azt mondta: Kerítsé-
tek meg, élve, — vagy halva! 

Frici: Inkább élve... csak élve:.. /Hir -
telen.) De hogyan lépjek a szeme elé?.. 
A grófi korona helyett borbélyfésü van a 
fejemen! (Kétségbeesve.) Nem megy... nem 
tnegy sehogysem... > 

Zsuzsi (ezalatt az ajtóhoz ment, kendő-
jét lobogtatva ott, nevetve): Késő.... már 
megadtam a jelt... jön! 

Frici (ijedten elejti a táskáját): Lizi... 
lehetetlen... kérem.., ne engdjék, hogy ide-
jöjjön... ne hozzanak szégyenbe.., küldjék 
Missza... nem akarom; hogy igy lásson.., 
(A manikürfülkébe szökik és a fél függönyt 
magára huzza.) 

Lizi (be): Nos?.. Itt van?... Nem is sej-
titek, milyen türelmetlenül vártam a zseb-
uanaőlobootatást... Nos?.., Miért nem be-
széltek?.. Hol van ö?... 

Terka (intve a többieknek, hogy hallgas-
sanak I: Nem hiszem, hocru egyáltalában rá-
akadunk... Itt nincs! 

Lizi: Nincs itt?.. Hát akkor mért adtatok 
jelt?... 

Helli (akadozva): Hogy... hogy megmond-
juk neked, hogy nincs itt! 

Lizi: Jó: Akkor folytajuk... tovább ke-
ressük!.. 

Tóni (be, b. II-rőL): Kezét csókolom, 
kisasszonyok, parancsolnak borotválni, ha-
jat nyirrai?... 

Mind (egyszerre): Manikűrözni! 
Tóni: Parancsoljanak helyet foglalni... (A 

fülkére mutat. ) Azonnal kifényesítjük a tisz-
telt cimü körmöcskéket ! 

Földes-féle Margit Créme 
púder, szappan, szájvíz, arcviz, elismert legjobb 
készítmények, békeminőségben, mindenütt kapható 

ar ex sírós súg ellen 
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Terka (Lizihez): Most azonban áldozd 
fel te magadat! 

Tóni (Lizihez): Tessék ide besétálni. (A 
j. fülkére mutatva. ) Äzonnal kiszolgálva 
leszi 

Lizi (be a fülkébe, leül): Mit jelent 
ez a függöny ? 

Tóni: Egész uj!... Falkmeier találmánya.., 
kérem, az elragadó kezecskéket, az asztal-
kára tenni. 

Terka és Zsuzsi (kinyitják a bal füg-
gönyt, ugy, hogy Frici látható lesz.) 

Tóni: Nyomban kiszolgálva lesz!... (Indul 
hátra.) Csinos macskák, kár, hogy nem 
vagyok öregebb, meghúznám őket, amikor 
kimenőm van! (El b. Il-re.) 

Terka (ezalatt széthúzta a függönyt ) : Ugy 
kérem... kezdje meg a barátnőnkkel, mi 
ráérünk ! 

Lányok (el b. Il-re. ) 

NYOLCADIK JELENET. 
Lizi, Frici. 

lizi (a függönyön át a másik fülkéoe 
nyújtja a kezét). 

írici (komikus félelemmel összekulcsolja 
saját kezét): Édes jó Istenem... igaz, hogy 
három év óta nem voltam templomban... 
de most szükségem van rád... ne hagyj el!.., 
(Reszketve megfogja Lizi kezét, nézi.) 
Igen!... az ő keze! 

Lizi (kissé türelmetlenül): Kezdje el már, 
kérem ! 

Frici (hangosan súgva, hogy Lizi ösmerje 
fel a hangját): Igen, már kezdem! (A ma-
niküröző-készüléket előveszi. Zene. »Hold-
sugár« refrénjét játssza.) Már megkezdtem! 
(Az égre néz.) Jó Isten! Itt vagy? Ha itt 
Vagy, nem történhetik baj! 

Lizi: Jaj!... ez fá j ! Vigyázzon kérem! 
Frici (ráborul Lizi kezére): Istenem! 
Lizi: Valami baja van talán? 
Frici (szenvedélyesen csókolja Lizi kezét). 
Lizi: Eressze el, vagy... vagy.. 
Frici (szenvedélyesen csókolja Lizi kezét): 

Számomra nincs vagy-vagy... Számomra csak 
ez a kéz van! (Zene véget ér.) 

Lizi (a fülke keresztfüggönyét a szaba-
don levő kezével szétrántja, Frici a kezére 
hajol, kiáltva): Frici! 

Frici (még jobban Lizi kezére hajolva): 
Ne nézz rám, halálra szégyelem magam... 

'manikurC 

„Számomra csak ez a kéz van 
(Gáspár rajza) 

Lizi: Te... te édes, drága szélhámos, 
csirkefogó, svindler... 

Frici (félénken fejét felemelve): De a 
másik... az igazi... aki nem szélhámos? 

Lizi: Az sohasem lesz az uram! 
Frici (hévvel): Mondd mégegyszer... 

mondd mégegyszer... kiáltsad ki, hogy el-
higyjein és megértsem!... 

Lizi (nagyon hangosan): Az sohasem lesz 
az uram!,... Sohasem! 

Frici (boldogan): Nem lesz az ura.,., 
nem lesz ura... (At akarja ölelni, de eszébe 
jut.) És a szüleid? 

Lizi: Na hallod?... Még azt sem tudod, 
mit kell tenned? 

Frici: Mit kell tennem? 
Lizi: Nagyon egyszerű a dolog... Meg-

szöktetsz!... 
Frici: Persze-persze, hogy ez mindjárt 

nem jutotr az' eszembe?... Pedig már be 
ás vagyok csomagolva! Gyerünk! 
(El akarnak menni, Lizi az ajtón át meg-

látja Joachimot. ) 
Lizi: Szent Isten! Itt a volt vőlegényein! 

a fiatal gróf! i 
Frici: Hamar ide be, mig a levegő 

tiszta lesz; (El b. I.) 
KILENCEDDIK JELENET. 

Plutzer, Joachim, Frici, Lizi, Desiree! 
Platzer (b. II-ről be): Hiába beszéltem 

az öregnek. Nem enged!... A ló! Kaprici-
rozza magát a grófi vőre! (Le akarja vetni 

DIANA 
PUDER 

Mindenütt kapható ! 



a blúzt. ) Nincs szerencsém a házasság-
közvetítéssel... a borbélysággal még ugy 
sem... Végül mégis mint páholynyitogató 
fogok meghalni!... Jesszus!... a fiatal gróf... 

Joachim (gyorsan be jobbról): Hamar, 
manikűrözni... küldje a hölgyet... (Be a 
jobb fülkébe, függönyt összehúzza.) 

Platzer (szemeit meresztve): Ez nem 
rossz... a fiatal gróf itt van... a Desiree 
meg ott... nagyszerű... Hozzak egy höl-
gyet?... Na, hozok én ennek egy hölgyet!.., 
(Méltóságteljesen el b. II-re.) 

Lizi, Frici (óvatosan ki, szökni akarnak, 
e pillanatban Joachim kidugja a fejét). 

Joachim: Na, mi lesz?... nincs sok időm! 
Lizi, Frici (ijedten visszamenekülnek b. 

I-re). 
Platzer (Desireevel b. II-ről be, int, hogy 

Desiree a bal fülkébe menjen, Desiree 
lábujjhegyen a fülke felé megy, be). 

Platzer (a függönyt összehúzza, fülel, a 
fülkéből halk suttogás, majd civódás hallat-
szik. Figyelve): Még nem tudja, hogy a 
gróf van ott... a gróf meg nem tudja, 
hogy Desiree van jelen... (A civódás erős-
bödik. Figyelve. ) Még mindig nem tudják... 
(Most kihallatszik Desiree rikácsoló hangja, 
majd két pofon csattanása. ) Most, most tel-
ismerték egymást! 

TIZEDIK JELENET. 
Voltak, Mutzenbecher, Lizi, Frici. 

Mutzenbecfíer (izgatottan b. II-ről): Ä 
leányom itt van... és ő is itt van... el kell 
őket választani egymástól ! 

Platzer: Ne izguljon, kalapos... mert ha 
valamit közlök önnel, nyomban megüti a 
guta!... Ä maga leánya sohasem lesz grófné, 
tudja! 

Mutzenbecher: Szeretném látni! 
Platzer: Mindjárt látni foglsz du oksz, 

kalapos... (Széthúzza a fülke függönyét, 
látható Desiree Joachimnak az ölében ülve.) 
Violá ! 

Desiree (kijön Mutzenbecherhoz ) : Nem 
haragudni... de már mi eljegyezni egyik 
a másiknak ! 

Platzer: ÉK ez igaz!... Ä saját fülem-
mel hallottam! (Pofon-gesztust mutatva.) 

Mutzenbecher: Jaj!. . . megüt a guta! 
Platzer: Ugy-e, mondtam! 
Frici, Lizi (ismét szökni akarnak, de 

hirtelen mereven megállnak, látva, hogy 
kik vannak jelen). 

Mutzenbecher: Lizi?! Mit keresel te itt? 

Lizi (apjához lép): Szökni akartam Fri-
civel, de azok után, amiket itt Iátok, fölös-
leges! I 

Frici: Fölösleges! (Mutzenbecherhoz lép.) 
Szervusz — papa! (Platzerhoz.) Maga pe-
dig, Jean, amiig él, portás lesz a Mutzen-
becher-palotában ! 

Platzer: A 95 koronám1 kezd' jó valuta 
lenni ! 

Enek. 
Nyár idején, stb. 

(Vége) 

Két Kis Heine 
I. 

Az élők egyre múlnak 
És nő a sír moha, 
De szívem szenvedélye 
Nem múlik el soha. 

Csak egyszer lássalak még, 
Hogy így suttogna szám, 
Utolsó lélekzetteU 
„Imádom önt. Madame." 

II. 
A hölgy ajkán, a parton 
Kelt bús sóhajtozás, 
Ah, úgy-ugy meghatotta 
A napleáldozás. 

Nagysád, öreg trükk ez már, 
Vigasztalódjon ön: 
Itt elől le szok menni, 
Hátul meg visszajön. 

Ford. EMŐD TAMÁS. 

T e l e f o n o n Is m e g r e n d e l h e t i 

AZ UJSÄG-ot 
Telefonszámok: József 16-26, József 13-53 

Olcsóbb lett a ßanpsszer ! 
T E R i V B E R G 
Zene-palotájában 

Rálcóc3i-ut 6 0 . S 3 . 



HACCÖ, Ml UJSÂG ? 
RÁKOSI SZIDI FILMISKOLA JA. Ar elsö 

•évi eredmtnyes működés után szeptember 
elején kezdi meg Rákosi Szídi filmiskolája 
második évfolyamát. Az első évfolyam vé-
gén nyilvános vizsgaelöadásban tettek tanú-
ságot a növendékek tanulmányaik eredmé-
nyéről és az ott feltűnt növendékek közül 
nem egynek jelenti ez a vizsgtaelőadás 
egy nagy jövő első állomását. A drámai 
játékon kivüf megtanulták a növendékelv 
az arcjátékot és Öválóan fejlett plasztikai 
érzéket fis mutattak, melyet főleg a tán-
cok és sportok gyakorlásának köszönhettek. 
A Désy Alfréd és Hollay Camilla által be-
állított eleven filmjáték révén a lelvevő-i 
gép előtt szükséges biztos rutint is elsajá-
tították a növendékek és bár a filmfelvé-
telek ebben az esztendőben m|ajdnem tel-
jesen szüneteltek, am|i a tehetséges nö-

endékek elszerződését bizonyára elodázta, 
mégis már eddig is sűrűn szerepelte« a 
végzett növendékek kisebb szerepekben, töb-
bek között a »Mackó ur kalandjai« és 
»Ha megfújják a trombitát« filmeKen és 
most lis dolgoznak a Désy-tilmek felvé-
telein. Az uj évfolyamra augusztus 22-ikén 
kezdődnek a beiratások az iskola igazgató-
ságánál naponta d. u. 5 órától (Király-utca 
73., 1. 12.). 

UJ SZÍNÉSZNŐ mutathozott be a Budai 
SzinKör legutóbbi »Tánckirály« előadásá-
nak1 főszerepében: Miklóssy Ilona. Pom-
pás játékával, temperamentumos táncaival 
lés kitűnő énekével szép sikert aratott. . 

KRÚDY GYULA, »Mit látott Vak Béla 
szerelemben és bánatban« cimü nagyszerű 
regényének folytatását hozza uj számában 
'Azár Miklós előkelő revüje, az Uj könyv. 
ok irodalmi csemege van még az uj szám-

ban: Lakatos László uj darabja, mely 
Rachelről, a francia tragikáról szól, Ná-
das Sándor, »Nem érdemes megőrülni egy 
nőért« cimü novellája. Lázár Miklós, »Nar-
kózis« cimü bevezető cikke és »Háborús 
noteszek« cimü haditudósítói lejegyzései* 
emlékei, Szomory Emil Mrs. Langtu cimü 
prása, Szép Ernő két gyönyörű vetse és 
Vázsonyc János svájci levele. 

AZ ENGEL H.—EMELKA-KONZERN 
Wirtschafter Sándort, a tröszt budapesti 
'igazgatóját bizta meg filmszínészek szer-
ződtetésével. Csakis a posta utján hozzá 
(intézett Írásbeli ajánlatokat vesznek figye-
lembe. 

RÓZSAHEGYI KALMAN szinésziskolá-
jában i béii atkozások szeptember 1-én kez-
dődne«:. Beiratkozni lehet délután 3—5-ig, 
Népszínház-utca 22. szám alatt. 

UJ SZATIRIKUS ÉLCLAP első száma 
jeient meg »Vigyorg'ö« cfm alatt, Saigó 
László szerkesztésében, a legkiválóbb ma-
gyar humoristák közreműködésével. A »Vi-
gyorgó« egyes számai a hírlapárusítók-
nál és a pályaudvarokon 6 koronáért kap-
hatók. 

AZ »IFJUSAG« könyvkiadóvállalat kiadá-
sában most jelent mleg Bulwer regényei 
Pompei pusztulása. A poétikus, szines re-
gény keretében három szerelmes ember vá-
gyódással teli élettörténete ipereg le előt-
tünk. A könyvet Biró Sándor és Kircz 
Andorné fordították, a művészi borítékot 
Haranghy Jenő rajzolta. Ara 113 korona, 
Kaphatók a Színházi. Élet boltjában (Erzsé-
bet-körut 29.) és minden könyvkereskedés-
ben. 

A VILÁGIRODALOM könyvkiadóvállalat 
kliadásábian megjelent és a Szniházi Elet 
boltjában (Erzsébet-körut 29.), valamint min-
den könyvkereskedésben kapható müvek: 
Gowimont R. de: Tanulmányok K 27.50 
George li.: Társadalmi kérdések » 93.60 
Kőszegi L.: A müélvezés művészete » 55.— 
Seignobos-Métin : Korunk története 

1815-től napjainkig » 519.— 

FESTÉSZETI ÉS RAJZOKTATAST aka-
démiai módszer szerint, elfogad kiállító mü-
jvész. Cime: B. S. Y. Sashalom, Béla-u, 21, 

KÖNYVÚJDONSÁGOK. Az ifjúság 
könyvkiadóvállalat kiadásában megjelent 
könyvek: Különös tüzek (Ara 55 K). 
(Egy diákkor története (Ara 66 K). 
Kurtizán (Ara 66 K). Biborhullám 
(Ara 66 K). A huszonhatévesek (Ara 
66 K). Kaphatók a Színházi Élet boltiéban 
(Erzsébet-körut 29.) és minden könyvkeres-
kedésben. 

AZ ÖNKÉPZOKÖR1 ELNÖKÖKRŐL szóló 
riportunkban szerepelt Engelmann Piroska 
neve is. Meg kell állapítanunk, hogy a 
nyilatkozatot nem "Engelmann Piroska,, ha-
nem az ó* nevéíbíen más tette meg, anél- . 
kűl, hogy erre Engelmann Piroskától fel-
hatalmazása lett volna. 

"TARNAY LEONA szinésziskolát nyit. Ta; 
nit prózát, éneket. Beiratkozni lehet déN 
után 3—5-ig, Nagyíuvaros-utca 1., II. eme-
let 9. szám alatt. 

S E L Y E M 4 S Z A L A G F ü Ü Z l E T : - MOROTfRCMtó. 

S Z Ö V E T Í M 0 5 Ó Á R Ú FIÓKÜZLETEK: IV..CALVIN-TÉR. 

C S I P K E iDIVATUJDONM Y l U f l é z i - l í m t! . ,FŐ-UTTA52. 
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S z e r k e s z t ő i tísceneíeZc 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást, 
őt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk•) 
R. Piroska. 1. Rózsahegyi Kálmán szinész-

iskolájába már be lehet iratkozni. 2. A mes-
ter nem küld prospektust. 3. A kurzus 1 éves. 
4. A többiekre nézve az intézetnél lehet fel-
világosítást nyerni. — Fanditon. A Belvá-
rosi Színházban van az iroda. Ott kell be-
nyújtani. — Jolánka. 1. Nem rokona. 2. 
1888 jan. 13-án született Füleken. 3. Nem. 
4. Elvált. 5. Kósza hir. - B. V , Szeged. 
1. Népszinház-u. 34. 2. Damjanich-u. 25. 3. 
Erzsébet-körut 2. 4. A jövő hónapban. 5. 
Igen, nyaral. Jelenleg Nyíregyházán tartóz-
kodik. — Szinészbarát. 1. R. Piroska üze-
netében felelünk. — Madame de Romans. 
1. Jókai-tér 6. alatt; megnyílik szept. 15-én. 

2. Duna u. 1. 3. Igen. 4.Kaczor Gizi. 5. Nép 
8zinház-u. 6. — nndra, 1. Igen. 2, Asszony 
3. Méltóságos. 4 , 5. Nem tudjuk. — Búza« 
virág. 1. Duna-u. 1. 2. Király-u. 102. 3. 
Belvárosi Színháznál, az esti órákban. 4., 5. 
Király Színháznál. — Dunaföldvár. Daltár. 
sulat az oly színtársulat neve, amely függet-
lenítve az Orsz. Szinészegyesület törvényei-
től, helyhatósági engedély alapján működik-
Tulajdonképpen csak kivonatos színielőadás 
tartására szól az engedélyük, de általános-
ságban mégis egész estét betöltő színdara-
bokat adnak elő, legtöbb esetben a szerzői 
jog semmibevételével. — B. Lili é s Macó. 
1. Sappho az antik görög irodalom legna-
gyobb nőkőltője. Grillparzer drámát irt róla, 
melynek címszerepét hazánkban 1833 nov. 
9-én Kántorné alakította, Budán. A Nemzeti 
Színházban e szerepet Jászai Mari adja. 2-
Tájfun dráma 4 felv. irta : Lengyel Menyhért. 
Előadták 1909 okt- 30. a Vígszínházban. 

BERKOVITS csász. és kir. udv. szállító Krsstóf»tér 2 . legújabb 
eredeti párisi ruha és szörme-kollectióját szeptember 
1-től mutatja be saját termeiben. 

Dr. Jutassy József ESS* 
B u d a p e s t , IV., K o s s u t h L a j o s - u . 4 . 1 . m . 

TELEFON 121-55. 

Fiatalos 
ü d e a r c b ő r t s p a . « 
távolit minden teinthibát u. m. : mitesszer, pattanás, 
sárgafolt, ránc, orrvörösség, likacsos, hervadt pety-
hüdt bőrt, a d r . K a y s e r l l n g - f é l e „ H Y V A R J O N " 
szépitőszer. A kura egyszerű, otthon végezhető, min-
den feltűnés nélkül. Befejezése után az arcbőr ragyogó 
szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban 
pompázik. — Egy adag 75.— K. Vidékre postakölt- I 
séggel és adóval 90.—K. Postai rendelések Hyvárjon-1 
gyár főraktárához: G r o s s An ta l , Budapest, VIII. 

József-körut 23. intézendök. 
Budapesten kapható: 

Török József gyógyszertár, Király-utca 12. 
Nemzeti Opera-drogeria, Andrássy-ut 15. 

Róna-drogeria, József-körut 50. 
Seitz-drogéria, Népszinház-utca 29. 
Fehérkereszt-drogéria, Teleki-tér 1. 

Szakorvosi 
VB, Dohány-utca 39. 

rendeld 
intézet. 

Rendel : 11-1. és 4 - 7 óráig 

INGYEN 
javítom a nálam vásárolt selyem és fátyol 

harisnyákat 
T e r é z v á r o s i " w i s n y a j a v í t d • VII!, KIRÁLY-UTCA 80 

$ Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban vesz 

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

C i r k o ' 
VAROSLiatfí 

Telefon-szám: 55-53 

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

ünnepnap d. u. fél 4 órakor 

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

jában is kaphatók 

I f Ü H T O R ÉS KELEMEN — — i . 
1 1 VI I . , Erzsébet«kSrut 56. 1/4. 

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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Szereplők : Dr. Tokeramo—Hegedűs, Yoshi-
kava—Vendrey, Kobayasi—Szerémi, Dr. 
Omayi—Sarkadi, Lindner—Góth, Bruck— 
Tapolczai, Kerner Ilona—Góthné, Törv. elnök 
—Fenyvesi. — 1910 február 19-én a Berliner 
Theater-ben, Bukarestben 1911 ápr. havában 
és Párisban okt. 11-én adták elő. — Vitat , 
kozók. „Csinál közönséget" színészi kifeje-
zés az oly darabra, amely állandóan vonzza 
a közönséget. A sajtóban 1861-től látott nap-
világot ez a kifejezés, midőn Nyéki inten-
dánssága idején operetteket is kezdtek adni 
a Nemzeti Színházban, azzal a számítással, 
hogy az operett valóban üdvöskéje lesz az 
intézetnek — és csinál közönséget« A szá-
mítás sikerrel járt s azontúl Molnár György 
is előadatott operetteket a budai Népszín-
házban, mert az operett az ő működése ide-
jén is csinált közönséget. — Vaudeville 
az énekes vígjáték franciás elnevezése. — 
Több száz évvel ezelőtt csak énekelhető 
költemény volt ; tárgya a bor, a szerelem és 
politika. Neve vagy a „Voix de ville"-ből el-
ferditéséből vagy a „Vau de Vire" egy 
festői alsónormandiai tájról ered. A Vir völ-
gyében lakott a 15-ik század első felében 
egy Basselieu nevű szatócs, aki egész kom-
pániával dúdolta az efféle korcsmai, sze-
relmi és hazafias dalokat, míg végre az 
angolok agyonütötték, ö t tartották a franciák 
a műfaj megteremtőjének, de Armand Gasté 
szerint Jean de Haux-é a feltalálás dicső-
sége, ki 1616-ban hunyt el Vire-ben, míg 
Basselieu csak tanítványa és utánzója vol/. 
— Kiss László . Kis türelmet kérünk. Meg 
fogja kapni. — flstra. Cime : Kopenhága. 

Sscin&áLxi rejtvény 

Megfejtési határidő 1921. szeptember 2. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 37. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 32. számában közölt 

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

sorsoljuk ki : 
I. dij : Kertész Dezső autogrammos fény-

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

bon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Fée* 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 1001-en. 
Az első dijat Lőwy Zsigmondné (Szombat-

hely, Erzsébet királyné-utca 16.), a második 
dijat Ledniczky Manci (VIII., Baross-u. 121. 
I. 14.), a harmadik dijat Weisz Flóra (Ferenc-
körut 44. II- 1 ) nyerte meg. 

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

H ö l g y e k f i g y e l m é b e ! Régi retlkßl alakl-
tását és javítását a leg-

jutányosabban készit vagy javit a legdivatosabb mintára 
valamint hozott anyagból is Biedermann Hugó 
bördiszműáru készítő és bőröniíös, VII., István-ut 32. 

az udvarban, a Csikágó-mozgöval szemben. 
Vidéki megrendelést alegpontosabban eszközöl. 

IVÓI R U H Á K A T 
művésziesen alakit modellek szerint 

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

S 
zabni , var rn i tanl tok magántanuiisu. 

Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. 

K S Ä " ' B . G e i g e r É t e l n é l 

Olvasta már a 

BORSSZEM JANKÓT? 
ÁRA 8 
KORONA 

Szerkesztik : 
MOLNÁR JENŐ 
Előflzltés : '/< évre 90, félévre 160. egész 

r évre 2 dollár. 

és BÉR DE2SÖ. 

évre 300 K. Amerikába eg 
Kiadóhivatal: Budapest, József-tér 13. 

BATIKOLAST 
lámpaernyő készítést tanit fővárosi 
tanítónő. Krisztina-körut 8. III. em.39. J 

KERBS HENRIK 
VI I I . ,Men 29. Telefon:József3-86J«sMM 

Szőrme-, szőnyeg-
poroló. megóvó, szőnyeg-
mosó é s javitó-intézet. 

Lak á s t a k a r í t á s , 
padlóbeeresztés é s féreg-
irtási vállalat 

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