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Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR 

Szerkesztőség 
Erzsébet-körút 24 

Telefon 
lózsef 129-35 

Kiadóhivatal 
Erzsébet-körut 29 

Telefon 
József 121-73 

A jegypénztár telefon-
szama: 

József 121-72 

Levél egy pesszimislához, 
a jövő szezonról 
Irla: SZOMAHÄZY ISTVÁN 

Kedves, öreg gyomorbajosom, aki 
még tudattalan boldogságunk idejében 
is visszéjukról nézted a földi dolgo-
kat, s mindig csak abban lelted 
örömedet, hogy pesszimizmusod fe-
kete csöppjeivel fertőzted meg körü-
lötted az élet rózsáskerijét : én még 
most sem veszem készpénz gyanánt 
kuvikolásodat, bár való igaz, hogy 
világéletedben sem volt alkalmasabb 
konjunktúrád a mostaninál. A halál-
madaraknak sohasem volt kedvezőbb 
idejük, mint most, mikor sápadt arcok 
nyúlnak ki a kopott császárkabátok-
ból, mikor a nagyapák bútorait tolják 
nyikorogva a keselyorru zsibárushoz, 
mikor alig van muló öröm, melyet a 
holnap sötét gondja el nem rontana. 
Mély és komor felhők járnak a város 
fölött, köd ül a szivekben és az 
elmékben s a jókedv és a szeretet, 
az istenek ajándékai, haldokolva 
maradoznak el mögöttünk a multak 
országútján. Vén embergyűlölő, iga-
zad van, mikor nem látod rózsás 
színben a jövendőt ; de én mégis 
azt hiszem, hogy a romok fölött sem 
leszel jobb próféta, mint a legendákba 
omlott félmúltban voltál, mikor derűs 
optimizmusunkba ürömöt csepegtettél. 

Azt mondod, hogy hosszú időkre 
meghalt a színházi konjunktura, hogy 
a háztartási pénz felemészti a zsöllyék 
árát, hogy a szinházbajárás fényűzé-
sét még sokáig nem engedheti meg 
magának a koldusbotra jutott közép-
osztály s hogy a színpadi szenzáció, 
akármekkora lesz is, közömbösen 
fogja hagyni a napi gondjaival küzdő 
közönséget, melynek tárcájából ed-
dig a méregdrága helyárak kikerültek. 
Udvarlás, kedves kávéházi beszél-
getés, jó vacsora után természetsze-
rűleg megteltek a színházak széksorai 
s az ötlet és a jókedv könnyebben 
fogott szikrát a könnyű szivekben, 
melyeket nem sajtoltak össze a bi-
zonytalan holnap gondjai. Akár-
mennyi is a reményünk, akármennyire 
bizunk is a jövendők változásaiban, 
most — ez vitathatatlan — nincs 
pénz ; még a gazdagnak sincs, aki 
rég immobilizálta minden értékét, hát 
még a szegénynek, aki mindig a 
maga szájától vonta meg a szinházba-
járás luxusát. A kereskedés pang, 
a börze tengeréből rég nem emel-
kednek ki máról-holnapra a vulka-
nikus aranyhegyek, idegenforgalmunk 
nincs, s a kulturára szomjúhozok 
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nagy tömege reménytelenül ácsorog 
a minden földi jókkal telehalmozott 
kirakatok előtt. Kikből kerüljön ki 
az ezrekre rugó sokaság, mely az 
utóbbi években a színházakat meg-
töltötte, mely szemhunyorítás nélkül 
fizette a felemelt helyárakat, mely 
virágos kedvvel ünnepelte a szerzőt 
és a színészt? Berlinben száz mozit 
zárt be rövid hetek alatt a krónikus 
pénztelenség, — nem logikus-e a 
félelem, hogy a szegény pestinek se 
lesz módjában szellemi étvágyát csil-
lapítani, mikor élete fentartásához 
szükséges fizikai étvágyát sem csilla-
píthatja. 

Feketemáju morózusom, aki méz 
helyett, emlékezeted óta, mindig 
mérget szivtál ki a virágokból, ezúttal 
nem merem mondani, hogy megoko-
latlanul vagy pesszimista, de mégis be-
jelentem különvéleményemet : abban 
a világban, mely a kulisszák közt 
hullámzik, nincs logika. Mi öregek 
tudjuk, hogy a kanaáni bőség idejé-
ben akárhányszor csőd szélére ke-
rültek a színházak, s hogy a nyomo-
rúság ködös estéin, ha fázva és 
éhezve is, fellobogó szemmel siettünk 
a rivalda lámpái felé. Kenyér nélkül 
nincs fizikai élet, de színházi kultura 
nélkül keserű a mindennapi kenyér 
azoknak, akiknek életét a költők 
álmai teszik széppé. Agg pesszimis-
tám, aki fekete kárörömmel hirdeted 
a pusztulást, tedd kissé jégre szomorú 
jóslataidat : már közeledik az uj 
ember és az uj komédia, s a késő-
ősz egyik alkonyatán, vagy a havas 
tél valamelyik estéjén ismét meg 
fogod látni a feketéllő sokaságot, 
mely gondjait felejtve a színházak 
felé özönlik. Nemcsak a léha szóra-
kozásoknak, de a végzetünkkel való 

megbékülésünknek és a jövendőben 
való hitünknek is oltára a szinház, a 
szenvedő, fájdalmas és megsebzett 
lelkek klinikája. 

VERA. Apák figyelmébe ajánl-
juk ezt a megható kis törté-
netet. Tarnay Ernőről, a Ma-
gyar Szinház művészéről azt 
illik tudni, hogy elvi ellen-
sége minden hazárdjátéknak. 
Sohasem kártyázik és nem 

jár lóversenyre. Almult szombaton, elvei fen-
tartásával mégis kiment Alagra. Olvasta 
ugyanis az újságban, hogy fut odakint egy 
Vera nevű ló is. Verának hivják a kisleányát 
is Tarnaynak, elhatározta tehát, hogy kimegy 
a versenyre és megjátssza a „Verá"-t 40 ko-
ronával siegre és 40 koronával piacra. És-
mit tesz Isten ? Vera bejött és Tarnay kapott 
a 80 koronájára 4600 koronát. Apák ! Van egy 
biztos tippünk. Játsszák meg a kislányuk ne-
vét viselő lovat I Biztosan bejön ! 

„Hallgasson meg, Adrienne . . ." 
Makay Margit, Lukács Pál 

Vígszínház: „Hallgasson meg. Adrienne" 
(Angelo fotograiia) 
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S Z Í N H Á Z I D E I 
ELSŐ P R E M I E R J E 

„Szeretem és meg fog hallgatni I" — mon-
dogatja minduntalan az a kedves fiatal-
ember, aki foglalkozására nézve a Vígszín-
ház uj VerneuiZ-darabjénak hőse. A nevét 

nem árulja el, hiszen 
ő csak Adrienne asz-
szony kedvese akar 
lenni és ehhez őszerinte 
nem szükséges a név. 
Szereti Adriennet és 
tudja, hogy meghall-
gatják. A közönség 
szombat este hallgatta 
meg először a „Hall-
gasson meg, Adrien-
ne"-t és nagyon, na-
gyon megszerette . . . 

Verneuil Vigabb vígjátékot nem 
a „"Hallgasson meg, Adr ienne" i g e n a c J t a k m é g a Vig-

szerzoje 
színházban. 

Thomeret épitészéknél vagyunk az első fel-
vonásban. A lakás berendezése olyan pazar 
és ízléses, mintha csak Málnai Béla tervezte 
volna Thomeret felesége, Adrienne, (M. Ma-
hay Margit) éppen az urával beszélget tele-
fonon. A szobaleány, a szemrevaló Annette 
(Korányi Mária) bevezet egy fiatalembert, 
(Lukács Pál) aki inasnak ajánlkozik. Thome-
reték ugyanis elbocsátották a régi inasukat, 
mert nem tetszett a szobaleánynak. Adrienne 
szinte kővé válik, amikor az ifjút megpillantja. 
Remegő hangon kérdi tőle, hol szolgált. 

— A spanyol királynál, — hangzik a felelet. 
— És miért hagyta ott a gazdáját ? — ér-

deklődik Adrienne. 
— Nagyon affektált, — veti oda a fiu. 
Adrienne és az inas magukra maradnak. 

És kiderül, hogy az inas természetesen nem 
valódi inas, hanem egy gazdag fiatalember, 
aki követi Adrienné minden lépését, aki miatt 
Adrienne már el sem mozdulhat hazulról. 

a fiatalember szép szerényen, kétségtelenül 
nem a meleg volt. 

— Megszédült tőlem, — állítja. — Én már 
hároméves koromban ugy fogtam meg a 
dadámat, hogy zavarba jött. 

• 

Thomeret (Vendrey Ferenc) hazaérkezik. 
A fiatalember a telefonfülkébe rejtőzik el. 
Thomeret nagy újságokat hoz. Bérháza egyik 
lakását kiadta egy Gauthier Margit nevü, 
minden bizonnyal tisztességes hölgynek ; és 
megbízatást kapott a pointe de razi fürdőte-
lep építésére. A telefon csengője meg-meg-
szólal, de Adrienne nem engedi az urát a 
fülkébe. 

— A jótékony bazáron láttam először, — 
meséli a fiu, — ott maga elájult és én ma-
gamhoz téritettem . . . 

Adrienne rosszullétének oka, magyarázza 

„Meghallgatott Adriennel" 
Lukács Pál, Makay Margit 

Vígszínház: „Hallgasson meg, Adrienne" 
(Angelo fotogr.) 
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— A szabóm telefonál . . . megérzem, — 
mondja. Azután kéri az urát, hogy ezentúl 
olyan telefonfülkéket tervezzen, amelyeknek 
két ajtajuk van. 

* 

Adrienne belép a fülkébe. Thomeret pedig 
rémülten hallja a felesége szavát : 

— Ne nyúljon hozzám ! 

Adrienne nagy nehezen kidobja a fiút, aki 
erre — visszatér. De most már Thomeret 
urat keresi föl. Azt hazudja neki, hogy , ő 
Rimbaut Henri . . . Thomeret ur megrémül. 
Rimbaut Henri, az ő kis barátnője, Gauthier 
Margit (Thurzó Elvira) első szeretője. Állító-
lag első, de kétségtelenüt szeretője, aki el-
verte az apai milliókat és most abból él, 
hogy — vág. A fiatalember elpanaszolja, 
hogy Thomeret elvette a kedvesét, megfosz-
totta otthonától, ugy hogy most még az ötre-
bevágásian magántanárát sem fogadhatja és 
nem vehet leckét tőle. Követeli Thomerettől, 
hogy adjon neki otthont, fogadja meg magén- t 

titkárénak. Ha erre nem hajlandó, mindent 

A d r i e n n e : A levelet átadja és ha össze-vissza 
csókolják, ne lepődjön meg. 

S z o b a l e á n y : Nem fogok meglepődni . . . 
KorónyilMéria, Makay Margit 

Vígszínház : „Hallgasson meg, Adrienne" 
(Angelo fotogr.) 

elmond a feleségének. Titkári fizetésképpen 
havi tiz frankot és egy rondtollat kér. Tho-
meret rá áll mindenre. 

Az igazi Rimbaut (Zátonyi Kálmán) meg-
jelenik. 

— Mit akar? — kérdi a fiatalember. 
— Pénzt, — válaszolja a kártyás, nemes 

egyszerűséggel. 
— Mennyit? 
— Hatezer frankot. 
— Elég ezer ? 
— Igen. 
A fiatalember megveszi Rimbauttól Tho-

meret levelét Gauthier Margithoz. 
— Négyezer, — mondja Rimbaut. 
— Elég ötszáz ? — kérdi az ifju. 
— Hogyne, — feleli Henri haladéktalanul. — 

Van egy levelem Rochefoucauld hercegtől is. 
— Nem kell. 
— Kétszázért odaadom ! 
— Nem kell. 
— Húszért . . . 

„ . . , igen, én becstelen vagyok, kimutatom a fogam 
fehérét . . 

Zátony Kálmán 
Vígszínház : „Hallgasson meg, Adrienne" 

(Angelo fotogr.) 
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— Nem kell. 
— Akkor passz ! 
És távozik. 

* 

A magántitkár persze pokollá teszi Thome-
ret életét. A feleknek ő ad tanácsokat. Egy 
vállalkozót arra biztat, hogy vasbeton helyett 
használjon alumíniumot. Az sokkal könnyebb. * 

Csak az nyugtatja meg Thomeret urat, 
hogy az ál-Rimbaut mér nem szereti Gau-
thier Margitot, hanem egy férjes asszonyba 
bolondult bele. De amikor elmeséli ezt Ad-
riennek, az asszony felháborodottan leleplezi 
a „titkárt". De Thomeret nem dobhatja ki, 
mert a titkár, sajnos, ismeri a titkát . . . És 
azt kell hazudnia, hogy ő, Thomeret, volta-
képpen nem is épitész és minden házát, mind 
a hatvanat a fiatalember tervezte . . . Ő nél-
küle tönkremegy minden. Ebben a pillanat-
ban lép be az ifjú, hogy megkérdezze ; 

— Mi is az a mestergerenda, Thomeret ur ? * 

A fiataleijiber elutaztatja Thomeret urat 
Gauthier Margittal és ennek két szörnyű dán 
bulldogjával, I. és II. Keresztéllyel, Pointe de 
Rasba. Adrienne azonban maga is utrakél. 

— Toulouseba utazom, az édesanyámhoz, 
— mondja Annettenak. 

De később meggondolja magát és Vau-
cressonba megy, a barátnőjéhez. A fiu An-
nettet faggatja, hová utazott úrnője. 

— Nem tudom, — mondja Annette. 
— Egy arany . . . — szól a fiu és a kezébe 

nyomja a pénzt. 
— Toulouseba. 
— Kihez ? 
— Nem tudom. 
— Két arany . . . 
— Az anyjához. 
— Utca? 
— Nem tudom I 
— Három . . . 
— Jeanne d'Arc-utca ! 
— Szám ? 
— Nem tudom ! 
— Négy ! 

. . . . hogy fog örülni a nagyságos ur, hogy nem csalták 
m e g ! . . . " 

Makay Margit, Korányi Mária 
Vigszinház : „Hallgasson meg, Adrienne" 

(Angelo fotogr.) 

. . . . mért nincs az ilyen szép fiúnak pénze? . . . " 
Lukács Pál, Thurzó Elvira 

Vigszinház : „Hallgasson meg, Adrienne" 
(Angelo fotogr.) 
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— Öt ! — feleli Annette. 
— Elég lesz négy is, — dühöng a fiu. 
— A ház száma mégis csak öt, — válaszol 

nyugodtan a szobaleány. Jeanne d'Arc-utca 5. * 

Persze . . . Adrienne nem ment Toulouseba. 
A harmadik felvonásra hazaérkeznek vala-
mennyien. A fiatalember szép csendesen el-
meséli, hogy elutazott Toulouseba, beállított 
Adrienne mamájához. 

— Bemutatkoztam ; én vagyok a szerető : 
kedves leányának jövendőbeli szeretője . . . 

A fiatalember megmutatta az építésznek a 
kompromittáló levelet, Thomeret széjjeltépi, 
de diadalmas kedve alaposan lelohad, ami-
kor megtudja, hogy az ifjú tiz példányban 
sokszorosította a biztos helyen őrzött eredetit. * 

históriáját is megvallja. Adrienne próbára 
teszi a fiut. Megígéri neki, hogy az övé lesz, 
ha a férje hűtlenségéről bizonyítékkal szol-
gál. A fiatalember a zsebébe nyul és elő-
rántja — a cigarettatárcáját. Gavallér tetőtől-
talpig, nem árulja el a férjet. 

És Adrienne végre meghallgatja. 

Vigszinház : „Hallgasson meg, Adrienne" 
(Angelo fotogr.) 

A Vigszinház előadásának minden egyes 
szereplőjében gyönyörűsége telnék a Verneuil-
nek, ugy is mint szerzőnek, úgyis mint szí-
nésznek is. Makay Margit naiv és közvetlen 
asszonyi bájjal játszotta Adriennet, Korányi 
Mária egy szobaleány szerepében bizonyította 
be, hogy igazi szinész-talentum, sikkes, tem-
peramentumos, rokonszenves. Thurzó Elvira 
a párisi kokott diszkrét jelmezében érdemel 
dicséretet. Lukács Pál, aki hosszú idő után 
először játszott uj szerepet, művészi színekkel 
rajzolta meg a szerelmes fiatalembert, Vendrey 
Ferenc örökké derűs, napfényes jókedve és 
Zátony Kálmán frappáns nőhóditó-figurája, 
amelyért két nyilt tapsot is kapott, — mind 
erős oszlopai a mintaszerű előadásnak, amely-
hez stílusos keretül szolgált Bárdi Ödön ren-
dezése és Málnai Béla díszletei. 

így azután az építész meggyón? mindent a 
feleségének, Gautner Margittal való viszonyát 
is. Adrienne szelíd undorral hallgatja végig 
az épületes történetet. Thomeret még a levél 

„ . . . agyő, el Montecarlóba . . , * 

Zátony Kálmán 

F i a t a l e m b e r : Öt arany? 
S z o b a l e á n y : Nem kérem, öt a házszám. 

Lukács Pál, Korányi Mária 
Vigszinház : „Hallgasson meg, Adrienne" 

(Angelo fotogr.) 
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Reichert bécsi szerzők opevettlibrettová 
gyúrják át. Egyik bécsi neves zeneszerző 
ir hozzá most zenét 
és még ebben az 
évben szinrekerül 
az operett Bécsben, 
fl bécsi bemutató 
után természetesen 
Budapesten is szin-
rekerül. 

Xoytia KU c^zt^^. 'cC^J; 

lOUlí • 

Jai^tg t i • 

IUJL^U.' 

~ Hajó Sándor : 
— Uj darabom háromfelvonásos ko-

média. Cime: „Álmok komédiája", de 
ez a cim még nem a végleges. Fősze-
replői lányok. A három vezető szerepet 
Simonyi Mária, Ilosvai Rózsi és való-
színűleg Darvas Lili fogják játszani. 
Első felvonása Budán, eyy kis földszintes 
házban játszódik, harmadik felvonása 
a kis ház közelében levő nagyúri hercegi 
palotában. Ebből már következtetni lehet, 
hogy mért ,,Álmok komédiája" a cime. 
Bemutatásra a főszezonban kerül a 
Belvárosi Színházban. 

iVí-n.. Jfu^^ti. io f f 

Szép Ernő: 
— Két darabom van készen. Egyi-

ket a Vígszínház mutatja be, másikat 
a Belvárosi Szin-
ház.Mindkettő még 
ebben az évben 
kerül színre. A Víg-
színházban szinre-
kerülő darabom 
fantasztikus, több 

felvonásból álló mesejáték. Stilizált, a 

A színházaknál megkezdődött a szezon, 
most aktuális a körkérdés : milyen darabon 
dolgoznak az irók 7 Végig intervjuvoltuk tehát 
a fővárosban tartózkodó szerzőket s a kör-
kérdést súlyosbítottuk azzal a kérdéssel, hogy 
ők maguk írják le készülő darabjaiknak azt 
a mondatát, melyet az előző nap 

s a mondatot hitelesítsék autogrammjukkal. 
Ezek a rövid mondatok — pár szó, jelző 
mindössze — nagyszerűen adják vissza az 
egész színdarab hangulatát, témáját, műfaját. 

Itt következnek klisirozva a 24-ik órában 
született mondatok, s az irók nyilatkozatai : 

Molnár Ferenc: 
— Három egyfe lvonásosom várja ké-

szen a bemutatót. Közös ciműk a Szinház. 
Egy estén kerül szinre a három. Illetve 
valósz ínűleg csak héttő kerül egy estén 
szinre, mert mindegyik egyfe lvonásos 
előadása ötnegyedóra hossza t tart fl 
három e g y f e l v o n á s o s közül kettő vigjá-

ték, egy dráma, flz el-
sőnek különcime: »Lear 
király előtt«. Ez vidám 
vigjáték. Egy állami 
színház sz ínpadin ját-
szik a Lear e lőadása 
előtt. R másodiknak a 
címe: »Marsall«. Ez k i s 
dráma. Színhelye egy 
kastély. Főhőse az ün-

nepelt bonvivant . fl harmadiknak cime: 
»Ibolya«, történik egy operettszínház 
igazgatójának szobájában. Alakjai a szo-
k á s o s operettfigurak. Szinrekerülnek a 
Magyar Színházban. Mindhárom egyfel-
v o n á s o s főszerepét Törzs Jenő fogja 
játszani. 

A_S2INÉSZ:A sírással mi ugy vagyunk, mint a 
kardnyelő a torkával: addig gyakoroljuk a 
sirá3t, amig nem fáj, — különben belepusz-
tulnánk a szincszetbe. 

a^r 

Heltai Jenő: 
- Uj darabot nem irtam. H Kis cuk-

rászda cimü vígjátékom egyelőre bever, 
fl Masamód cimü játékomat Witlner é s 
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földön kívülálló helyen játszik. Sok 
szereplője van. Foglalkoztatni fogja a 
Vigszinház egész müvészszemélyze-
tét. A Belvárosi Színházban szinre-
kerülő darabom háromfelvonásos 
pesti történet, illetve komédia a há-
borúból. 

Drégely Gábor : 
— „Az ál lam leánya" c imen uj szín-

művet fejeztem be. Műfaja komédia , 
három fe lvonásból 

\ / áll. Bemutatni melyik 
« É l y - i - ^ Á / sz inház fogja, még 

i f c X v n e m t u d o m . Másik 

tyavár", a Magyar 
Sz ínházban kerül eb-

ben a s zezonban bemutatásra. 

Harsány i Zsolt : 
— A Nemzeti Színházban várja előadását 

egy háromfelvonásos vígjátékom. Egy három-
felvonásos színmüvemet most fejeztem be. Az 

hangzik, annak «L I j F ^ d f 
van igaza, aki-
nek pénze van. 
Martos Ferenci 
cel közösen dol-
gozunk egy operettlibretton. Cime az operett-
nek „Stella" lesz és egy hires énekesnő éle-
téből ad három felvonásra valót. 

— Uj darabom 
cime „A gazdag 
lány". Hősnője 
egy nagyon gaz-
dag vidéki lány, 
aki Pesten egy 
különös szerelmi 
történet közép-
pontjába kerül. 
A gazdag lány 
három felvoná-
sos vígjáték és 
a Belvárosi Szín-
háznak szán-
tam, ahol ugy 
tudom, dr. Bár-
dos Artúr igaz-
gató rendezésé-
ben kerül színre. 

Szomaházy Is tván : 
— Faragó Jenővel együtt romantikus ope-

rettet irtunk. Az operetta XVIII. század végén 
az 1797-e s insurrectio ~ 
idején játszódik, Főhő-
se II. Ferenc császár. 
Női főszereplője egy 
magyar lány .amolyan 
Szókimondó asszony-
ság féle Ferenc csá-
szár Magyarországra 
jön inspiciálni a had-
sereget, itt találkozik Esterházy birtokán a 
lánnyal. Nagy szerepet játszik az operettben 
Haydn is,aki annakidején Esterházy karmes-
tere volt. Az operett zenéjét Komjáthy Károly 
szerzette. Szinre a Király Színházban kerül. 

/ S . . 
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Faragó Jenő : 
— Uj operettem címe „Desdemona". 

A Király Szinház 
számára irom Sha-
kespeare Otellójá-
ból. Zenéjét Nádor 
Mihály komponál-
ja. Dolgozom még 
egy operette szö-
vegkönyvén, de ar-
ról egyelőre nem 
nyilatkozom. Elég 
gond megirni két 
darabot, mért sú-
lyosbítsam a mun-
kámat avval, hogy 
nyilatkozzam mind 
a kettőről. Az 

egyiket megspórolom. 

Zilahy Lajos : 
— Színmüvem cime a Hazajáró lélek. Tár-

sadalmi dráma négy felvonásban. Tárgya az 
esendő asszony lelkiismerete. A hazajáró lélek 
az a lelkiismeret, mely testet ölt a színpadon. 

A SPRICCER, MINT KELLÉK. 
„A kis kadét" második fel-
vonásában Tamás Benőnek a 
budaiak komikusának szerepe 
szerint 50 korona áru kol-
bászt és kenyeret kell meg-
ennie, Tamás nagyon örült a 

kellemes szerepnek, boldogan elfogyasztotta 
minden előadáson a kolbászt. A napokban 
azonban szigorú ultimátumot adott át Sebes-
tyén igazgatónak. Az volt az ultimátumban, 
hogy a jelenet után egy pohár spriccer várja 
a színfalak mögött. 

— Ha nincs spriccer, nem tudom tovább 
játszani a darabot, annyira jóllakom a kol-
básszal, — mondta Tamás. 

Sebestyén megszavazta a spriccert és azóta 
minden este ott várja Tamást a kulisszák 
mögött egy diszitő hatalmas pohár borral, 
így lett a spriccerből kellék. 

Színpadi technika szempontjából merész, 
szinte vakmerő ez a dráma. A Magyar Szín-
házban kerül bemutatásra. A főszerepeket 
Törzs Jenő és Darvas Lili fogják játszani. 

Korcsmáros Nándor : 
— Vígjátékom kerül színre az uj szezonban 

a Renaissance 
Színházban. A 
vígjátéknak a ci-
me : „Ketrec". 
Budai kispolgári 
környezetben ját-
szódik. Családi 
kérdésen keresz-
tül kíméletlen 
szatírával vilá-
gítja meg a forra-
dalmakat. Nyolc szereplője van. 

Színi Gyula : 
— Zenés vígjátékom van készen. Deb-

recenben játszódik, hőse Csokonai, címe 
még nincs. Alapötlete Petőfinek ismert 
verse-. „Csapot, papot, mindent felejtett 
Csokonai Vitéz Mihály". 
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Krumplî , virág- < 
a Szází 

Te jámbor pesti, nem is tudod talán, hogy 
van Budapesten úgynevezett Százados-ut 
is és igy azon a Százados-uton egy úgy-
nevezett művésztelep. Te, szegény pesti, te 
jól tudod, hol az adóhivatal, hol a sóhivatal, 
ahova panaszaiddal fordulhatsz és talán azt 
is tudod, merre van a legközelebbi zálogház, 
de azt, hogy művésztelep is van Pesten, azt 
ugy-e most hallod először ? 

A művésztelep, amely vagy tiz év óta áll 
fenn a főváros jóvoltából, a kenyérgyár mel-
lett fekszik. Nagy parkban vannak az egyes 
házak elhelyezve, mindegyik müteremház ker-
tekkel körülvéve és az csak természetes, hogy 
az asszonyok, a szobrászok asszonyai, nemes 
vetélkedést fejtenek ki abban, hogy kinek a 
virágoskertje szebb ? De hiába dolgoznak, — 
panaszolják — minden kiszárad, minden 
tönkremegy : nincs eső. A sárga és kék virá-
gok bágyadtan csüggesztik alá fejüket, a zöld 
lombok petyhüdten szomjazzék az esőt és 
Pongrácz Sigfriedné félig nevetve, félig sirva 
mutatja a „krumplitermést", egy babszem-
nagyságú kis krumplit. .Pedig mennyit ka-
páltuk, mennyit locsoltuk 1" 

A százados-uti művésztelep a szobrászok 
otthona. Festő csak kettő van az egész tele-

s szobortermelés 
los-ulon 
pen, Czigány Dezső és Bäsch Árpád, rajtuk 
kivül még két festőmüvésznő, de ezek már 
feleségek, szobrászok feleségei s igy mi a 
„szobrászati osztályba" sorozzuk őket, mert 
férjüknél fogva oda tartoznak. Az egyik a 
Ge'mes-Gindert Péter felesége, Bükkerti Ma-
riska, a másik Szdsz Vilmos felesége, aki 
ugyancsak festeget, miközben férje szorgal-
masan faragja az elefántcsontot. A többi 
bennlakó mind szobrász, egytől-egyig. 

De még milyen szobrász ! Csak amikor igy 
müteremről-müteremre haladunk és egyik meg-
lepetésből a másikba esünk, akkor látjuk 
csak, hogy mennyi tehetség, mennyi őserő és 
mily sok tudás van a mi fiatal szobrászaink-
ban. Ennyi tehetség egy csomóban szinte 
sok is és az embert valami megihletettség 
fogja el, amikor a lázas alkotások műhelyei-
ben járkál és nézi a műtermek remekbe ké-
szülő csodáit. 

Feltettük magunkban, hogy nem megyünk be 
a műtermekbe, dehét nehéz azt megállni. Az 
ember sétálgat a kertben, megáll egy-egy 
percre, gyönyörködve nézi a műtermek előtt 
játszadozó gyermekeket és megállapítja, hogy 
a szobrászok még a gyermekeiket is jót 
„mintázzák meg". Beszélget a sok, kedves 

„Régi dal, régi dicsőségről." 
Sidló Ferenc régi dalokat énekel gitár mellett. 

Sidló, Bäsch Árpád, Szász Vilmos és felesége, Sidlóné (Diskay-felvétel) 
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„Melyik a szebb ? a szobor, vagy a modell ?" 

Pásztor János és a felesége 
(Diskay felvétele) 

szép fiatalasszonnyal és hiába szabadkozik, 
hogy „kérem, én azt akartam csak látni, 
hogyan nyaralnak maguk itt a parkban", de 
a „csak egy percre" és „elviszi az álmunkat" 
és a többi kedves hasonló biztatás, a sok 
bájos háziasszony mosolya levesz a lábunk-
ról s be-benézünk mindenhova egy percre. 

Czigány Dezsőék naphosszat hevernek a 
házak előtt a fűben. A kislány a Szentírás-
ból olvas fel hangosan, Czigányné kézimun-
kázik, Dezső meg elmerengve hallgatja az 
írás szavait, amelyek inspirációit, gondolato-
kat ébresztenek benne. Martinelli Jenőék ker-
tészkednek, szeretettel gyönyörködnek minden 
egyes hajtásában a rózsatöveknek. Vas Vik-
toréknál vendégség van, a tornácon az egész 
társaság s ugyancsak hangos a jókedvtől a 
Vasék kedves kis háza. Lányi Dezső és 
Kisfaludi-Slróbl Zsiga nincsenek itthon : a 
Balatonnál nyaralnak. Gémes-Gindert Péter 
sincs odahaza, de a felesége festőköpenyben 
ki-kiszalad a műteremből, hogy megetesse a 
csirkéket és libákat a baromfiudvarban, mi-
közben két kis kutyája hűségesen áll mellette, 
egy pillanatra sem hagyva el gazdáját. Sidló 
Ferencék háza előtt ott áll a „Nemzeti Ál-
dozatkészség" szobrának modellje, e körül 
szoktak letelepedni s áhítattal hallgatják a 
gyermekek a papát, aki gitárkiséret mellett 
énekel szép, régi magyar dalokat. Pásztor 
János agyarában ott a kis makrapipa, még 
munkaközben sem teszi le. Épp a feleségét 
mintázza és szeretettel vizsgálja, melyik szebb : 
a szobor-e, vagy az asszony és igazán nehéz 
dönteni, oly szép mindakettő. Pongráczéknak 
még kecskéjük is van, Pongráczné sajátkezü-
leg feji meg mindennap, miközben a gyere-
kek körülállják és izgatottan lesik; mennyi 
tejet fog ma adni a „Keti" ? Sza'sz Vilmosék 
nagyon büszkék a virágoskertjükre, ápolják, 
locsolják, intim, kedves életet élnek, szinte 
kivül állnak ezen a zajos világon. Bäsch 

Árpádék is virágot nevelnek, gyönyörű kis-
leányuk, a Zizi, oly szép virággá serdült, hogy 
szinte belékáprázik az ember szeme. 

Szentgyörgyi Istvánék háza előtt megle-
petve állok meg. Egy kis ketrecféle alkotmány-
ban egy gyönyörű kis szőke angyal alussza 
boldog álmát, a Szentgyörgyiék másféléves 
Bandija. Bandi a büszkesége és boldogsága 
Szentgyörgyiéknek. Mert hiába késziti Pista 
egyik remekmüvét a másik után, minden már-
ványnál és bronznál szebb ez a drága kis 
mosolygó fii', a művésztelep kedvence, Szent-
györgyi állandó modellje. 

Messzi van a Százados-ut, nehéz oda ki-
menni, de rájöttünk, még nehezebb onnan 
eljönni. Nehéz sziwel hagyjuk ott, fáj a lel-
künk, elválni a sok kedves baráttól és ami-
kor elmegyünk, még utánunk hangzik a ked-
ves kiáltás : 

— Felül a 14-esre, arról átszáll a 24-esre 
és pár perc alatt itt van ! 

Lippay Gyula 

S Z Í N H Á Z I V E R S 
Ismerik önök már e műfajt, 
- biszen irom már elég rég én, — 
négy k is sorból szokott ez állni 
s egy kis poén i s van a végén. 

De bogy irigyeim ne mondják, 
bogy ujat nem is boztam még én: 
ez a vers nyolc sorból fog állni 
s egy csepp poén s e m lesz a végén. 

(SZENES EMBER) 

Martinelliék kertészkednek 
(Diskay felvétele) 
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A fólhi grófnő 
Elmondja: SZ. ANNA 

A budapesti gyepen, a magyar turf 
aranykorában, mikor a legjobb irói tollak 
irtak még tudósítást a Szent István-napi 
versenyekről, sokan ismerték a fehér-
szakállas, pirosmellényes öreg költőt, 
akinek borpiros orra, derűs tekintete fel-
tünedezett Szemere Miklós ezüstszalagos • 
szalmakalapja mellett. Az öreg Erdélyi 
bácsi — egyéb teendői mellett Budán 
a Keresztények Lapját szerkesztette, — 
leginkább azzal foglalkozott, hogy jó-
hangzésu magyaros lóneveket találjon 
ki a Szemere-istálló részére. (Találtak is 
a hagyatékában vagy ezer lónevet.) Ezen-
kívül egy-egy nevezetesebb verseny után 
rövid verset irt a győztes paripához és 
annak tulajdonosához. Kedvencei voltak 
a Szemere- és a Jankovich-istállók. De 
Batthyány Elemért is megtisztelte egy-két 
versezettel, ha paripája jól futott. 

Az öreg Erdélyi motoszkál a fejemben, 
amikor hosszú idő multán ismét a ló-
versenyről írok. Vájjon mit írna ő az 
én helyemben, mikor öregurak helyett 
egy bájos, fiatal hölgyhöz intézné az 

ódét ? De nem is próbálok a zengzetes 
költővel versenyezni. Igyekszem szárazon 
előadni a tényállást, a legfiatalabb istálló-
tulajdonos esetét. 

* 

Károlyi Klári grófnő jelenleg tizenhat 
esztendős és a legfiatalabb istállólulaj-
donos a lovaregyleti gyepen. Arca rózsa-
színű és világosszőke haját kibontva 
hordja, midőn a „reggeli munkához" a 
fóthi kastélyból Alagra lovagol ; fiu mód-
jára ül a nyeregben és nem szelid, cuk-
ros ponny-lovacska üget alatta, hanem 
tizenhatmarkos irlandi, amelyet vadá-
szatokhoz szoktak használni. Klári grófnő 
családi színeiben futtat, a kék dressz 
sárga gyűrűkkel igen nobilis színeket 
jelent a lóverseny közönsége előtt. Klári 
grófnő fogadni is szokott. A könyvesek-
hez nem egyszer leküld pár ezer koro-
nát, ha kedvére való paripa jelenik meg 
a pályán. Sőt mér izgalmas élménye is 
van Klári kontessznek, amilyen élmény-
ről öreg istállótulaidonosok életük végéig 
szoktak beszélni. Óvást emeltek az egyik 
paripa (Arósa) ellan, amidőn az a gát-
versenyt megnyerte. A kék dressz sárga 
gyűrűkkel izgalmas perceket állott ki. 
Klári grófnő összevont szemöldökkel 

„A papa viccet mondott" 
Szép Vilmosék a műterem lépcsőjén hűsülnek 

(Diskay-felvétel) 
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„Ott repül a madár I" 
Szép Vilmosné és fia 

(Diskay felvétele) 

várta a versenybíróság ítéletét. A kék 
golyó jó darab ideig ijesztő rém gyanánt 
áll a pálya felett a gátverseny ulán. 
Végre a bíróság kimondta hatáiozatát. 
Az óvásnak nem adatik hely. Arósa vég-
érvényesen megnyerte a gátversenyt. 
Aznap este Károlyi László fóthi kasté 
lyában hajnalig szólt a muzsika. Addig, 
amig a család hölgytagjainak a „reggeli 
munkához" kellett indulni Alagra. Az 
irlandi vadászlovakat felnyergelték, a 
muzsika elhallgatott, kezdődött a komoly 
sportélet. 

Körülbelől annyi az, ami Magyaror-
szág legfiatalabb istállótulajdonosáról 
megtudható a rövid percek alatt, amig a 
starter zászlócskája pihen és a gyepen 
ráérnek diskurálni a sportemberek. A 
többi mondanivaló már mindenkinek a 
két szemére van bizva, amellyel meg-
tekinti az ifjú sport-ladyt a lovaregyleti 
nézőhelyen. 

Ha idősebb férfiú a nézdegélő: akkor 
e fejlett, nyúlánk, izmos sport-lady láttára 
eszébe juthatnak a régebbi évek hölgyei, 
akiket a gyep ez elkerített helyén látha-
tott. A háború előtt Péris volt divatban. 
Párisi szinek, finom pasztellfestmények, 
gyengéd, lehelletszerü fátylak tünedeztek 

fel a mágnáshölgyek helyén. Törékeny-
ség, finomság, lepkekönnyedség, tulkultu-
rált szépség jellemezte a hölgyeket, akik 
kastélyaikból, palotáikból a gyepre szál-
lottak. Álomszerű alakban tűntek ők fel 
nyugodt magatartásukkal, szfinxarcaikkal, 
könnyű selymeikben, pillangó Ívelésű 
mozdulataikkal, amikor még az öreg 
Szemere Miklós hordta körülöttük a 
bonbont és a frissítőket. 

Igaz, hogy ezek a tulfinomult lények 
manapság is megjelennek a gyepen cso-
dálatos ruháikban, hogy az utazó a 
párisi erdő illatát véli érezni, de most 
már többségben kezdenek lenni azok a 
hölgyek, akik a sportokat nemcsak né-
zik, de gyakorolják is Leggyönyörűbb 
tipusa a falusi levegőn, vidéki pályákon, 
szénaillatu mezőkön sportoló hölgyek-
nek Denikin tulajdonosnője, Károlyi Klári 
grófnő, aki jelenleg a magyar turfvilág 
bólintással hallgatják Klári grófnő sport-
turfvilágában is tekintélyek voltak: fej-
férfiak, akik egykor a kettős monarchia 
elkényeztett kedvence. Megszürkült sport-
véleményét. Angolosan kibontott haja, 
piros, egészséges arca a legelvetemül-
tebb, szenvedélyes játékosokat is ma-
gukbaszállásra kényszeríti egy másod-
percre. Minden hájjal megkent, vén tip-
szterek, akik talán földindulás esetén 
sem feledkeznének meg a maguk mes-
terségéről: elfelejtenek tippelni e gyö-

Pongrácz Sigfriedék a kertben 
(Diskay felvétele; 
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nyörü gyermekleány látára. A kiaszott 
szivü könyves valóban szerencsésnek 
érzi magát, ha a legfiatalabb istállótulaj-
donos fogadását tarthatja. Bizonyos, hogy 
„szerencsét hoz" a tizenhatéves sport-lady 
pénze. A reggeli munkánál az álmos 
jockeyk és flegmatikus trénerekegyszerre 
felélénkülnek, mikor az országúton az 
első napsugárral megjelenik a kis lovas-
csapat : Károlyi Lászlóné, a világszép 
Apponyi Fanny grófnő, a magyar ud-
varnagy leánya, angol szürkéjén, mellette 
két leánya az irlandiakon. 

• 
A turf kedvence, az ifjú grófnő, ezideig 

egyetlen versenyló tulajdonosa, amely 
Wurmbrandt Erzsébet grófnő hírneves 
himbergi méneséből származik, ámde a 
fóthi családnak körülbelől tizenöt verseny-
paripája futkározik, amelyek az egykori 
Jankovich-istállóból valók. Wenckheim 
Denise grófnő Affenblumeje után (amely 
paripa egykor két Kancadijat nyert a 
monarchiában), az érzelmesebb turflátoga-

Családi kör: Sidlóné, Sidló és gyermekük 
(Diskay felvétele) 

Gémes Gindertné Bükkerti Mária 
(Diskay felv.) 

tók most Károlyi Klári kontessz -£)enikinjét 
figyelik. Nyerni kell annak a lónak, 
amelynek ily közkedvelt, bájos tulajdo-
nosa van. Utóvéfere a turfszerencse s e 
kedvezhet mindig a furfangban megko-
paszodott, vénsportsmaneknek, ravaszdi 
lókereskedőknek, a ló-tudományban 
szinte ló-arculatuvá lett ügynököknek. 
Ezért a nem nagy formákat mutatott 
verseny paripáért szokás itt mostanában 
drukkolni a gyepen az úriembereknek 
és a költőknek. Bizonyosan rejtőzik is 
az olcsóbb helyeken egy balsorsos poéta, 
aki a Denikin győzelmére faragja a z 
ódát, hogy kiléphessen az ismeretlen-
ségből. A fóthi szüret után a fóthi pari-
páról is irhát verset a turf-poéta. 

VERS EGY KISDIÁKRÓL 
H nagy sz ínésznő látszotta a szerepet, 

H kisdiák a szerelemtől elepedt. 

»Ha iró leszek, írok olyan szerepet, 

amely után e nagy sz ínésznő eleped.« 

(SZENES EMBER) 
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Ö l z e n e s z e r z ő a z Állatkertben 
A mult héten meghívót kaptunk az Állat-

kertben hangversenyező szimfonikusoktól. Az 
volt a meghívón, hogy Velten Ferenc, Dömö-
tör Lajos, Turry Peregrin, Szere'mi és Byne-
velt tartják meg kinn az Állatkertben szerzői 
bemutatkozó estélyüket s meghívják a hang-
versenyre a Színházi Életet, Az öt név — 
•egyet kivéve — mint szerző, ismeretlen volt 
előttünk s mivel a Színházi Élet kötelessége, 
hogy felfedezzen ismeretlen zeneszerzőket, 
rohantunk ki az Állatkertbe, hogy az isme-
retlen kezdők között felfedezzük az uj Lehárt, 
vagy Kálmán Imrét. Az ismeretlen kezdők — 
külsőleg — a legmegnyugtatóbban néztek ki. 
•Csaknem valamennyi hatalmas szakállt viselt, 
keretes nagy pápaszemet s cigaretta helyett 
oboát, trombitát, fuvolát tartott szájában. Ki-
tudódott, hogy az öt ur csak Pesten mutat-
kozik be, mint szerző, külföldön már régen 
megtörtént a bemutatkozásuk. Mind az öt 
igen kiváló, képzett muzsikus, elsőrangú erői 
a szimfonikusoknak és az Operaház zeneka-
rának. Megintervjuvoltuk őket, mint szerzőket. 
Igy nyilatkoztak önmagukról : 

Szerémi professzor: 
— A Zeneművészeti Főiskola tanára 

vagyok, mint a legtöbb kollégám és az 
operaházi zenekarnak régi tagja. Nagyon 
sokszor játszom és sokat is dolgozom, 
rendszerint szimfonikus zenekarra. Most, 
hogy Fischer Miksa kollegám a Filhar-
móniától lehetővé tette nekünk ezt a 
hangversenyt, én is örömmel mutattam 
be néhány szerzeményemet. Kedvenc 
darabom ez a Tavaszi nyitány, amely-
lyel az estét megnyitottuk, kár, hogy ez 
a mai esős idő nem illik neki és azt 
hiszem, sokat is rontott a hatáson. 

Velten Ferenc : 
— Kedvenc hangszerem a trombita. 

Sokat jártam külföldön és sokszor sze-
repeltem, mindig trombita-szólókkal. A 
mai műsorban szereplő darabom is trom-
bita-szóló. Dal a békéről. A trombita a 
legharciasabb hangszer és a legharcia-

Nyaral a „cigánycsalád"; Czigány Dezső és családja (Diskay felvétele) 
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sabb hangszer békedala talán kifejezi 
azt a vágyat, hogy most már igazán 
békés, nyugalmas idők következzenek. 

Bynevelt tanár : 
— Kollégámmal szemben nekem az 

oboa a kedvenc hangszerem. Angliában 
is sokat játszottam és a bayreuthi Fest-
spieleken állandóan játszom, amit min-
dig megtiszteltetésnek éreztem, mint ze-
nész. Mint komponista a mai számomat 
is oboára irtam, a csellószólóval válta-
kozva. Ez a kis románc kedvenc mun-
kám, azért is választottam ezt ma estére. 
Különben most már nem igen dolgozom. 

Turry Peregrin : 
— Leginkább énekre irok, amit job-

ban szeretek, mint a puszta instrumen-
tális zenét. Hilbert Janka operaénekesnő 
volt kedves ma este előadni három 
dalomat. Ezeket különben a Fiatal Köl-
tők Matinéjára irtam, mig az első szá-
momat a Falu hőse c. szimfonikus köl-
teményt Lichtenbergék adták elő a Filhar-
monikusoknál. Tehát ez a mai este ná-
lam már nem bemutató. Zenei multam 
leginkább a szinpadon van. Krecsányi 
adta elő Kozáklakodalom c. háromfel-
vonásos operettemet, az Apolló játszotta 
a Hattyúdal c. egyfelvonásost és sok 
dalomat énekelték. Ezentúl is gyakran 
fogok kabaréba dolgozni. 

Dömötör Lajos: 
— Magam is a Zeneművészeti Fő-

iskola régi tanára vagyok. Mint zene-
szerző eddig nem igen működtem, de 
kedvenc foglalkozásom a fuvola-iroda-
lom. A mai Kis suitem-ben is a fuvolu 
viszi a főszerepet. Különben életem 

„Jár a baba, jár" 
Szentgyörgyiné, Szentgyörgyi Andriska, 

Szentgyörgyi István 
(Diskay felvétele) 

Vas Viktoréknál vendégség van 
(Diskay felvétele) 

ambíciója nem a zeneszerzés, hanem 
az, hogy tökéletes muzsikus legyek. 

Ezekhez a nyilatkozatokhoz még hozzátar-
tozik az, amit a szerzők nem mondhattak el, 
hogy a siker igen nagy volt, a komponistá-
kat zajos taps köszöntötte és kisért le az 
emelvényről. 

Gyermekkert 
Soha ennyi szép gyereket együtt nem 

lehetett látni, mint most a Színházi Ëiet 
xij pályázatán! Egyre-másra jönnek a leg-
kedvesebb levelek a papáktól és a mamák-
tól, akik biztosra veszik, hogy a kicsikéjük 
nyeri el ezt a büszke cimet: a legszebb 
magyar gyerek! És valljuk be, nemcsak 
az erkölcsi siker és a hiúság ösztökéli 
a szülőket, hogy gyermekeik képét be-
küld'jék, hanem van ennek reálisabb oldala 
äs. Ä legszebb magyar gyereket egyik hi-
res festőművészünk le fogja festeni, a 
Színházi Élet pedig díszoklevelet és egy 
'bájos Iiis miniatűr színházat ad a nyer-
tesnek. 

Ä pályázat még alig kezdődött meg, 
de a b|iráló-bizottság máris beszámolhat 
•arról, hogy annyi szép gyereknek a fény-
képe érkezett be eddiig is, hogy talán 
imiég soha [ilyen nehéz dolgia zsűrinek a 
döntésben nem volt. 

Ä képeket a beérkezés sorrendjében kö-
zöljük le. Egyetlen egy szép gyerek képe 
sem fog kimanadni, igy hát feleslegesnek 
tartjuk, hogy naponta sürgető leveleket küld-
jenek a szülök szerkesztőségünkbe. Minaen 
szép gyerek sorra kerül! 



h*-
» G Y E R M E K K E R T « 1. Kalmár Lily, 2. Erődi Bandi, 3. Mimi, 4. Majer Lacika, 5. Dick György ö. Kerekes 
Katóka, 7. Wisinger Gyuii, 8. Reich Zsuzsa, 9. Petrovich Lali, 10 Wallat Árpika, II. Lengyel Éviké, 12. Klein 
Lacika, 13. Palika, 14. Hirsch Vera, 15. Antal Kató. 16. Buday Tibor, 17. Barna Iván György, 18. B. Bandika, 19. 

Antal Laci, 20. Kovács Béluska, 
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/Imit nem öallani 
a filmen 

Berlin, 1921 augusztus 
Berlin szenzációja ma a „Fáraó felesége", 

őnagysága nem egy egyiptomi uralkodó Ber-
linben időző hitvese, hanem az Efa legújabb 
filmkolosszusa. Az Efa viszont a leghatalma-
sabb európai filmkoncern, amelyet a Blu-
menthal-csoport alapított, olyan tőkével, olyan 
felkészültséggel, mely mér valóban káprá-
zatos. 

Szerencsém volt azok között a meghívott 
vendégek között lenni, akiket az Efa meghí-
vott, hogy nézzék végig a Fáraó feleségének 
egyik felvételét. A csinos és Ízléses meghivó-
kártya három nyelven volt kiállítva s meg-
tudhattam belőle, hogy reggel fél 8 órakor 
autóbusz vár rám az Unter den Lindenen, az 
autobuszok a hajóállomásra szállítják a ven-
dégeket, ahol külön hajó indul a felvétel 
színhelyére. A Berlinben lévő amerikaiak va-
lamennyien ott voltak a fedélzeten, amely 
zsúfolásig telt meg színészekkel, Írókkal, film-
emberekkel. Természetesen nagyszerű uzson-
nát szervíroztak s ragyogó napsütésben és a 
legvidámabb hangulatban érkéztünk^el a fel-
vétel színhelyére. 

Grandiózus kép fogadott bennünket ! Két 

selő " har ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cos induli 
csatára. M u n k á h a n a z o p e r a , ó r ö k Az egyip-

tomi s az aethyopiai vitézek jól értettek a 
kardforgatáshoz, hiszen Ipern és az Iser men-
tén, a francia harctereken tanultak csatázni. 
Az ötezer statiszta legnagyobb része ugyanis 
katonaviselt ember. 

A vendégek egy kis dombról nézték az üt-
közetet. Felejthetetlen kép ! A két szines óriás, 
a két hadsereg, amint tépi és marja egymást, 
amint nekilendülnek a dárdák és zengnek a 
pajzsok, amit sajnos, nem hallani a filmen. 
Az óriási ütközetnek mindössze három sebe-
sültje volt, három egyiptomi harcos, kiket 

azonnal hordágyra tettek és a mentőkocsik, a 
helyszínen levő mentőkkel, elvágtattak velük 
egyik berlini kórház felé. 

Mindvégig a legnagyszerűbb időben folyt 
le a felvétel. Az időt is jól rendezte Lubitsch. 
Merthogy a filmet, hogy rendezte, arról csak 
a legnagyobb elragadtatással lehet szólni. Az 
pedig bámulatra méltó, milyen hidegvérrel, 
nyugalommal, fölénnyel mozgatta a hatalmas 
tömegeket. Husz segédrendező és 12 operatőr 
— az egyik léggömbből fotografált — állott 
Lubitsch rendelkezésére. Mindenki extázisban 
volt, csak Lubitschot nem lehetett nyugalmá-
ból pillanatra sem kihozni. 

A vendégek között igen sok magyar is volt 
és ott voll Ben Blumenthal is. a Vigszinház 
tulajdonosa, aki egyben az Efa-koncern meg-
alapítója. Amikor megjelent a „Madam Du-
bary"-film, akkor alakította Ben Blumenthal 
az Efát. Az uj világcég csak hatalmas képe-
ket, valóságos filmkolosszusokat készít, egy-
egy film husz-huszonöt millió márkába kerül 
és sok-sok ezer szereplője van. Husz millió 
márkába fog kerülni a „Faraó felesége" is. 
Az Efának két magyar alkalmazottja is van, 
Metzner, a rajzoló és Tuskai, a plakátkészitő. 

Lubitsch Ernő rendező és Davidson igazgató 
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Ugylátszik, a mozi fejlődése mér korlátokat 
sem ismer. Nem utolsó jele ennek ez a fel-
vétel, melyre vendégeket hivtak meg, három-
nyelvű meghívót nyomattak, szines brosúrák-

kal, autóbuszokkal, hajóval, ozsonnával ked-
veskedtek a meghívottaknak. 

Belekerült ez az egy nap az Efának csekély 
félmillió márkájába. 

Párisban szmokingban fúrnak a Qölgyek 
Bánhidy Ilonától, a Vígszínház volt 

tagjától, kedves és érdekes levelet kapott 
a Színházi Élet Párisból. Amit egy szí-
nésznő szeme érdekesnek lát, mind meg-
írta nekünk Bánhidy Ilona s beszámolója 
a párisi premierekről, életről, divatról 
valóban olyan, mint egy hivatott újságíró 
riportja. Az érdekes levél egy részét itt 

közöljük : 
Kedves Színházi Elet ! 
Páris ! . . . Most nincs is szezon és mégis 

forr, pezseg az élet, minden szinház, mulató, 
restaurant zsúfolva van, a boulevardok tele 
vannak amerikaikkal, angolokkal, hollandu-
sokkal, a muzeumok 
tömve idegenekkel, Ver-
sailles, Saint Germain, 
Trianon — nekünk 
csupa szomorúság és 
fájdalom — ragyog és 
pompázik ezen a nyá-
ron. De nem erről aka-
rok írni, hanem a szín-
házakról, a mozikról, 
táncról, muzsikáról, di-
vatról. 

Párisban ma nem a 
Comedie Française pre-
mierje a fontos, hanem 
az a film, mely Car-
pantier és Dempsey 
matchéról készült. Erről 
beszélnek, ezt kritizál-
ják, ezt nézik meg es-
ténkint ezren és ezren a Theatre de Paris-
ban őrült árak mellett. Naponta két előadá-
son mutatják be a másfél órás filmet. Maga 
Carpantier, igen fess és csinos fiu, minden 
nő szerelmes bele. Olyan, mint egy Prima-
ballerina, hallatlanul kedves mozdulatai van-
nak. Dempsey-t már nem szeretik annyira 
Párisban. A match-en oly irtozatosan verte 
szegény Carpentiert, hogy folyton ilyen kiál-
tások hallatszottak a nézőtérről : „idiót", „bru-
tal", „cowboy." 

A színházak közül a „Comedie Française"-
ben voltam, Victor Hugo „Ruy-Blas"-át ad-
ták a legelső francia színészek, élükön Paul 
Mounet-vel és Jean Heroé-vel. Victor Hugó-
nak még egy darabját láttam, még pedig a 
„Les Miserables"-t az Odeonban. Ennek a 
főszerepét Mm. Chambreuil játszotta. Hatalmas 
alak ez a Mm. Champreuil, csak ugy reng a 
színpad, amint egyet lép rajta. Ha már Victor 
Hugo-ról van szó, hogy el ne felejtsem, vol-
tam a Victor Hugo-házban is. Egy nagy-
szerű muzeum ez, ahol a nagy irókorabeli 
színházi emlékek vannak összegyűjtve. La-
fontain, Sarah Bernhard, Fanny Elssler. 

Rachel élete tükröző-
dik itt vissza a selyem-
szinlapokon. 

Páris mulat. Este min -
denki ott van a Bois 
de Boulogneon estélyi 
ruhában és az előkelő 
restaurantokban, reflek-
torfényben járják a 
shimmyt, a jazz band 
muzsikája mellett. Ló-
versenyek is minden-
nap vannak. Azért az 
igazán elite publikum 
a tengerparti fürdőhe-
lyeken él, Ostende-ban, 
Deauville-ban, Biar-
ritz-ban. 

Végül miről irhatok 
még, természetesen a 

divatról. Ezt várják Pesten legjobban, ugy-e ? 
Nos hát, szomorúan jelentem, hogy vége a 
rövid szoknyáknak ! Meghalt a rövid szok-
nya, a toillettek mind bokáig érnek, sőt két-
oldalt egészen a földig lógnak le. A taft ru-
hákat igen viselik, ezek krinolinszerüen bő-
vek. A kosztümök pedig testhez állóak, olvan 
rövid kis kabáttal, mint egy férfi-szmoking és 
kétoldalt vágott zsebbel. A szőrmék máris igen 
divatosak. Szívfájdalom kedvéért ideirom, egy 
bunda 30.000 frankba kerül. 

Épül a Fáraók birodalma 
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Ä l e g m e g h a t ó b b t ö r t é n e t 

e g y s z í n é s z n ő r ő l é s kutyájáról 

Méltóztatnak még emlékezni gyermekkorunk 
legmeghatóbb olvasmányára, mely arról szólt, 
hogy a hü kutya kiment megboldogult gaz--
dájának sírjára, s ott utána halt gazdájának 
A kutyahűség e legmeghatóbb példájának 
felemlitésével kapcsolatban alkalma van 

most beszámolni a Szín-
házi Éleinek egy ujabb 
kutyahistóriáról, mely 
alig kevésbé megható 
az előbbi históriánál. 

Az uj kutyatörténet-
nek két szereplője van : 
Szilágyi Rózsi, a Bel-

városi Szinház művésznője és Kilty, Szilágyi 
Rózsi ölebecskéje. 

Ott kell kezdeni a históriát, hogy Szilágyi-
nak régi vágya megnézni Dániát. Most, hogy 
az Unió-szinházak becsukták nyári szünetre 
kapuikat, Szilágyi elhatározta, hogy most ki-
elégíti régi vágyát és elutazik Hamlet orszá-
gába. Mint régi Shakespeare-rajongó, becso-
magolt az útra 97 toillettet, 52 pár cipőt, 173 
pár selyemharisnyát, 43 darab kalapot és be-
csomagolta Kittyt is, akit a világ minden 
kincséért sem hagyott volna itthon. Kitty ke-
vesebb toillettet. de annál nagyobb örömmel 
indult útnak gazdájával. Annak örült, hogy 
végre megtudja : mi az „ami bűzlik Dániában?" 

Minden különösebb baj nélkül érkeztek el 
Szilágyi Rózsi és Kitty Gedserbe, mely város 
határállomás Dánia felé. Itt tragikus dolog 
történt. A dán vámőrök kijelentették, hogy 
Kitty nem teheti be négy lábát Dánia terű. 
letére, mert élőállatot nem szabad impor-
tálni Dániába-

Szilágyi Rózsi sirva 
fakadt kétségbeesésé-
ben. Aztán, amikor jól 
kisírta magát, meg-
próbálta vesztegetni a 
vámőröket, hogy tekint-
sék Kittyt „nem élő" 
állatnak. Se a legbá-
lyosabb primadonna 
mosoly, se pénz nem 
használt. A vámőrök megvesztegethetetlenek-
nek bizonyultak. Viszont az egyik tanácsok-
kal szolgált a kétségbeesett színésznőnek. Azt 
tanácsolta, hagyja három hétig Kittyt Gedres-

ben, ő utazzék el egyedül Kopenhágába, s 
mig visszatér, addig majd ő gondozza Kittyt. 

— Vagy pedig — 
volt az ujabb tanács — 
tessék egyenesen a 
miniszterelnököt felke-
resni, miniszteri enge-
déllyel esetleg be-
engedjük a kutyuskát 
Dániába. 

Szilágyi hajlandó lett 
volna megszerezni a 
miniszteri engedélyt, de akkor is csak el kel-
lett volna válni Kittytől, ha csak két napra 
is. Erre pedig nem"volt"hajlandó. 

És most következik a történet szivekigható 
jelenete. Szilágyi Rózsi vágyó pillantást 'kül-
dött Dánia felé, aztán hóna alá fogta Kittyt 
és hátat fordított Dániának. Kopenhága he-
lyett — Drezdába utazott. Mert ott nincs 
tilalom az „élő állatokra." Lemondott régi 
vágyáról, Dániáról, Hamletről — a kutyája 
miatt. Hát aki ennél meghatóbb történetet 
tud, az csal. 

Tanay, 
mini meglepetés 

fl Fővárosi Orfeumtól már régen meg-
szokta a publikum, hogy műsorában mindig 
valami meglepetéssel szolgál. Äzonban ed-
űig ezek a meglepetések rendszerint a 
szezon derekán szoktak kipattanni, most 
pedíig már a legelső műsorban is olyan 
ajándékkal lepi meg a Fővárosi Orfeum1 

igazgatósága a közönséget, amelyet bizo-
nyára nagy örömmel fogad mindenki. Ä 
meglepetés: Tanay Frigyes, a Vigszinház 
művésze, aki szeptember elsejétől kezdve 
vendégszerepelni fog a Fővárosi Orfeum-
ban. 

Tanay Frigyes mindig a közönség ked-
vence volt, a legutóbbi időben is a Vig-
szinház minden darabjában vezetőszierepet 
játszott; a »Piros bugyelláris« cigány-
szerepében ped|ig a legszélesebb körökben 
keltett feltűnést. Äz orfeum igazgatósága 
egyelőre nem árulja el, hogy mi lesz a 
szenzációs színpadi jelenet, amelyet Tanay 
Frigyes játszani fog, csak annyit tudtunk 
ínég róla, hogy abban Tanay minden 
elsőrangú kvalitását érvényesítheti. 

E főszámon kívül is a műsor minden 
egyes száma meglepetés lesz, igy Feren-zy 
uj szerepe, Vig Miklós nagyszerű lóver-
seny-kupléja, Hunyadi, Perényi Sári szólói 
és a pompás nemzetközi varieté-műsor. 
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A magyar Amerika 
képekben 

Sok-sok ezer magyar lesi sóvárogva az 
amerikai postát, amely híreket hoz ottani 
hozzátartozóiról. Ugyanilyen sóvárgással vár-
ják most a Színházi Élet amerikai albumát, 
amely összegyűjti mindazt, ami az amerikai 
magyarság életében, akár az itthoniak, akár 
az ott élő magyarok szempontjából érdeklő-
désre tarthat számot. Ami a legbecsesebb, 
nemcsak az irás erejével festi le az album 
a tengerentúl magyarságának társadalmi, 
művészi és egyesületi berendezkedését és 
életnívóját, hanem képekben is bemutatja 
mindezt• Ezek a képek valósággal mozgó-

4 képszerö elevenséggel sorakoznak fel az al-
bumban. Felvonultatnak minden érdekes 
amerikai arcot, minden olyan mozzanatát 
az amerikai magyarok életének, amelyet 
fotografia utján az album számára meg lehe-
tett örökíteni. 

Az arcképcsarnokban közli az album nem-
csak ezeket az érdekes fejeket, hanem ezen-
kívül azokat a kiváló érdekességü és az itt-
honi magyarság szempontjából is megbe-
csülhetetlen értékű irodalmi és művészi ese-
ményeket, amelyekről eddig a magyar sajtó 
csak rövid, szűkszavú tudósításokban emlé-
kezett meg. Többek között igen sikerült fel-

vételek vannak az albumban a magyar dara-
bok amerikai előadásairól. A díszletek, szerep-
lők, sőt a publikum is megjelenik ezeken a 
képeken. A klisék kivitele olyan elsőrangú, 
amilyeneket hosszú idő óta nem lehetett 
látni a magyar graphika terén. 

Gyönyörű nyomással, simított papíron, gon-
dos művészi kivitelben küldjük szét a szél-
rósza minden irányában az albumot, amely 
bizonyára nagy örömet fog okozni minden-
hol, ahol csak megjelenik. 

A számos érdekes cikk, novella, ismerte-
tés, vers, mind arra törekszik, hogy az al-
bum olvasóközönsége minden egyes sorá-
ban ne csak hasznos olvasmányt találjon, 
hanem egyszersmint szórakoztatására is szol-
gáljon. A legnevesebb magyar írók és pub-
licisták, valamint az amerikai magyar sajtó 
legkiválóbb képviselői elküldötték kéziratai-
kat az album számára, amelynek értékét 
ezek a kiváló irások is nagyban emelik. 

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ a szezon köze-
pén mutatja be Szenes Bélának, uj három-
felvonásos vígjátékát, melynek cime : „A 
gazdag leány". Az uj darab egy gazdag vi-
déki leányról szól, aki felkerül a fővárosba 
és itt egy különös szerelmi történet hősnője 
lesz. 

K'ÜRY KLÁRA ÉS SZIRMAI IMRE A „LILI"-BEN 
játszanak ismét együtt szeptember első napjaiban a Scala-szinházban. Hervé felejthetetlen 
operettjét jótékonycélu előadásként tűzték műsorra s a repriz különös érdekessége, hogy 
Plinchard és Lili szerepét minden felvonásban más és más szinészgeneráció alakítja. Az 
első felvonásban Vály Ilona és Halmay Tibor, a második felvonásban Honthy Hanna és 
Galetta Ferenc, a harmadik felvonásban Küry Klára és Szirmai Imre lesznek a főszereplők. 
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Akik 
a Blaha Lujza Színházat 

építik 
A Szerecsen-utcában serényen folyik a 

Blaha Lujza Szinház építkezése. A nézőtér 
tele van még állványokkal s ahol tavaly 
ilyenkor operettmelódiák zengettek, most kő-
mivesek és malterkeverő leányok danázása 
hallatszik. Milyen érzés lehet színházat épí-
teni? Gondol-e rá a kőmives, hogy rövid idő 
múlva itt selyemruhás, tüllfelhőkbe burkolt 
primadonnák fognak táncolni, énekelni ? A 
Színházi Élet megintervjuvolt egy épitőmun-
kást és egy épitőmunkásnőt : milyen érzés 
színházat építeni ? 

Az épitőmunkás : Turcsányi János, Rákos-
keresztúrra való, fogságviselt katona. Kérdé-

sünkre igy nyi-
latkozott : 

— Nem igen 
gondolok én az-
zal, kérem, hogy 
mit építek. Most, 
hogy meg tet-
szett mondani, 
hát tudom, hogy 
szinház lesz be-
lőle. De én eh-
hez nem igen 
konyítok. Nem. 
is voltam még 

rendes színházban sose- Már mint olyan-
ban, amelyikben igazi színészek játsza-
nak. De a fronton, meg az olasz fogságban 
már láttam színházat. Bizony, az csak olyan 
volt, hogy magunkfajta legények játszottak 
benne . . . Az is szép volt, kérem, mikor egész 
nap nem csináltunk semmit, mint fáztunk, 
meg pipáztunk, meg hazagondoltunk. Meg 
aztán érdekes is volt, mert a barátom, a Jóska, 
ugy játszotta a lyányt, mintha igazán az lenne. 
Még amikor a derekát riszálta, még az is 
olyan volt . , . 

Megkédeztem, igaz-e, hogy a frontprima-
donnáknak előadás közben kinőtt a szakálluk. 

— Nem igaz az, kérem, azt csak itt Pesten 
találták ki. Ugyan olyan sima gyerekarca volt, 
hogy közönségesen se volt valami sok baja 
a szakállával. 

Az épitőmunkásnő, aki ugyanebben a kér-
désben nyilatkozott, egy kerekarcu fiatal 

Turcsányi János 
(Diskay felv.) 

leány : Szabó Teréz. Épp olvasztott meszet 
kevert, amikor megintervjuvóltuk. Az arca, 
meg a ruhája csupa mészcsep. Ezeket 
mondja : 

— Tudom, kérem, hogy szinház lesz belőle, 
de ez valami igen nagyfajtának készül. Még 
ilyen nagyot nem láttam, de színházban már 
voltam. Most nemrég kerültem Pestre, amikor 
elkezdtünk itt építeni és igy épp a mult va-
sárnap történt, hogy voltunk a barátnőimmel 
meg a „bátyámmal" a színházban. Nagyon 
érdekes volt. Először ketten táncoltak, aztán 
egy ur mindenfélét mutatott, aztán jött\ egy 
másik ur és azt mondta, hogy akárki jöjjön 
fel hozzá, ő csak ránéz és az illető rögvest 
ugy csinál, ahogy ő akarja. Én bizony fel-
mentem. Gondoltam, velem próbálja meg, 
hogy azt tegyem, amit ő akar, majd meglátja, 
hogy sikerül-e 
neki, ha egyszer 
én nem aka-
rom ! De aztán, t 
amikor felmen- I 
tem, rámnézett, S 
de ugy rám né- | | f 
zett, hogy még \§ 
a hideg vizet is 
melegnek kép-
zeltem, amikor 
ő kérdezett. De 
meg is mond-
tam a barátnő-
imnek, hogy nem is megyek el én többé a 
színházba, ahol ilyet tesznek az emberrel. 
Jó, hogy csak most voltam először. 

Megkérdeztük, hol volt ez a „szinház"? 
— A ligetben, kérem, ott mindjárt a ringli-

spilhez közel . . . 
Különben nem tudtuk megállapítani, hogy 

milyen érzés színházat építeni, mert a mun-
kások nem igen törődnek azzal, hogy amit 
építenek, abból szinház lesz. Sőt voltak olya-
nok is, akik egyáltalában nem vettek tudo-
mást arról, hogy amit építenek, szinház e's 
eddig nem is igen voltak színházban. Csak 
most, hogy építik. 

Ünnepeljük Varsányi Irént 
Bár most nem lépett fel semmiben, 
ünnepeljük ö t melegen 
Ha fellép, nem kunszt Őt ünnepelni, 
megteszik akkor azt elegen. 

(SZENES EMBER) 

Szabó Teréz 
(Diskay felv.) 
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SXINMAZI ELE' 
TÖRVÉNYSZÉKE 

A „Színházi Élei" törvényszékének 
e heti vádlottja: Simonyi Mária. Az 
a főbenjáró bün terheli a lelkét, 
hogy nem elégedvén meg szinte meg-
számlálhatatlan színpadi sikereivel, 
legutóbb mint „magánember" is 
akart babérokat aratni. Tátrafüreden, 
ahol nyaralt, résztvett egy szépség-
versenyen és természetesen több 
hosszal érkezett be elsőnek. Buda-
pestre való visszatérte után a „Szín-
házi Élet" törvényszéke azonnal 
maga elé citálta a vádlottat, aki az 
alábbi töredelmes vallomást tette: 

Mi a vezeték- és keresztneve 7 Simonyi 
Mária. 

Férjezett, vagy hajadon ? Elvált. 
Mi a becéző neve ? Maja. 
Hol született ? Mit szól hozzá, Tótország-

ban: Szenicen. 
Mi a foglalkozása ? Tanulok. 
Ki fedezte fel ? A gazdám. 

^ Mi volt az első szerepe? A kis Maigit, 
Szederkényi Anna „A kőfalon tul" cimü 
színmüvében. 

Melyik a legkedvesebb szerepe ? Strind-
berg „Hattyuvér"-e. 

Mi lenne a legkedvesebb szerepe 7 Saját 
életemet jól megjátszani. 

Szereti a kritikát 7 Vörösmarty Mihályét 
nagyon. 

Hát a kritikusokat 7 Csakis. 
Babonás ? Még ahhoz nagyon fiatal va-

gyok. 
Van valami kabalája ? Csak nem árulom 

el! 
Milyen szint szeret a legjobban ? A go-

belin-kéket. 
És milyen virágot ? A rezedát. 
Melyik a kedvenc parfümje ? Nem hasz-

nálok parfümöt. 
Szokott dohányozni 7 Ha nem félnék, hogy 

megtudja a háziorvosom, bevalianám az 
igazat. 

Szereti a nyalánkságot? Nyalánksága 
válogatja. 

Mi a jelszava ? El a körkérdésekkel ? 
Mi az ambíciója 7 Hogy mindig legyen 

-ambicióm ! 

Van-e valamilyen szenvedélye ? A jó ci-
inv I g a n y ! 
Mi az ideálja ? Ha azt kérdezné, hogy 

ki, arra könnyebben tudr.ék fe le ln i . . . 
Vannak erényei 7 Ezt ne tőlem kérdezze! 
Éshibái ? Ezt meg aztán igazán másoktól ! 
Ki a kedvenc költője 7 Szép Ernó. 
Ki a kedvenc irója 7 Strindberg. 
Ki a kedvenc komponistája ? Puccini. 
Ki a kedvenc festője 7 Csók. 
Ki a kedvenc szobrásza ? Rodin. 
Melyik a kedvenc nótája 7 „Szeretnélek 

újra rózsák között látni I" 
Melyik a kedvenc hangszere? Amelyiken 

éppen a nótámat játsszák. 
Ki a kedvenc színésze 7 Nem mondhatom 

meg, mert ha megtudja a felesége, félté-
keny lesz. 

Mikor volt először szerelmes ? Hát azt a 
nótát ismeri hogy : „Jaj, de nagyon régen 
volt és soká lesz" ? 

Kapott-e sok szerelmeslevelet 7 Mit ért 
s o k alatt ? 

Szokott e azokra válaszolni? Nincs külön 
Íródeákom. 

Szeret színházba járni 7 Amikor csak az 
időm engedi. 

Hát moziba 7 Csak párosan. 
Szokott mozizni ? Nem 
Mik a legközelebbi tervei ? Legényt kérni 

megyek ! 
Melyik a legújabb fényképe ? Ez ! 

(Vasadi felv.( 
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C M H 

INTIM PISTA, megjött már Lábass 
Juci Párisból ? 

— Megjött, nagyszerűen mulatott, 
de a legjobban mulatott azon, hogy 
Párisban spanyol nőnek nézték. El 
sem akarták hinni neki, hogy magyar. 
Különben Juci nem marad Pesten, 
most háromheti utókurára Balaton-
füredre utazik. 

— És mikor lép fel ? 
— Fellépésről, színházról egyelőre n _„ . . . , , 

i_ i j • \r • u Dezsotty Laszlo a strandon nem is akar tudni. Nem is újította ivasadi felvétele) 
meg szerződését a Király Színházzal. 

— Hát Rátkairól mit iud? göny Beöthy Lászlónak volt címezve, 
— Rátkaitól két sürgöny érkezett ebben azt irta, hogy nem jön haza. 

a héten Amerikából. Az egyik $ür- A másik táviratot pedig Lábass Juci 
kapla, ezzel a szö-
veggel : Beleegyezem a 
válásba. Azttudják, hogy 
igen nagy sikere van 
Rátkainak Amerikában. 
Feleky Károlytól kap-
tam levelet, melyben 
azt irja, hogy a rop-
pant hőség dacára is 
telt házakat vonz Rátkai, 
akinek legutóbb a „Mág-
nás Miská"-ban volt 
grandiózus sikere. Kü-
lön szenzáció, hogy 
Rátkai angol színház-
ban is fel fog lépni, a 
„Liliom" címszerepét 
fogja eljátszani az angol 
díszletekkel, de magya-
rul a magyar társulat-
tal. Szeptember ötödikén 
lesz az érdekes előadás. 
A „Liliom" különben 
elérkezett a századik 

.. , , , . , 0 . . előadásához és még 
Márk Lajos és Ivánfi Jenő Balatonfüreden ^ ^ m Q s f f s n y o l c . k U e n C 
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Herczeg Ferenc, Cs. Aczél Ilona, Bayor Gizi, Csathó Kálmán Balatonfüreden ijelti felv.) 

ezer dollárt hoz hetenként az igaz-
gatónak. 

— Szóval, Rátkaiék válnak ! Tud 
még valami válásról 7 

— Válásról nem, de házasságról 
igen. Solti Hermin fog férjhez menni 
rövidesen. 

Rég hallottunk Kerényi Gabi-
ről, mit csinál, nem tér vissza a 
színpadra ? 

— Eltalálták, visszatér. Most Keszt-
helyen nyaral, ahol tanulja is már 
a szerepét, mellyel a Magyar Szín-
házban fel fog lépni. 

— Hát Mészáros Giza hol játszik 
az idén ? 

— Mészáros felbontotta a Belvá-
rosi Színháznál a szerződését és a 
Renaissancehoz szerződött. „A kék 
egér' -ben fog először fellépni. 

— Besnyőn mi újság? 
— Mint minden évben, idén is 

nagy fénnyel és pompával ünnepel-
ték meg Besnyőn Hegedűs Gyula 
villájában Ilona-napját. Hatvan teri-
tékes vacsora volt a villa kertjében 

és szerencse, hogy nincs Besnyőn 
záróra, mert igy reggelig lehetett ün-
nepelni Hegedűs Gyuláné nevenapját. 

— Angelo megjött a nyaralásról ? 
— Mint az e heti Színházi Életből 

látják, meg. Londonban, Stockholm-
ban és Berlinben volt. 

— Betegünk nincs ezen a héten ? 
— Csak volt. Ambrusáé Etelkát, 

az Operaház volt tagját, a Nemzeti 
Színház direktorának a feleségét, 
operálták meg a héten. Az operáció 
nagyszerűen sikerült, a beteg már 
egészen jól érzi magát. 

— Bartschék Berlinben vannak 
még ? 

— Csak félig. Bartsch ugyanis el-
utazott Amerikába és Berlinben 
hagyta Palásti Irént, akinek egyszerre 
három berlini operettszínház tett 
szerződtelési ajánlatot. Ezek után 
pedig kezüket csókolom. 

— Hova szalad ? 
— A postára. Gratuláló sürgönyt 

akarok küldeni Korda Sándoréknak. 
Kis fiuk született. Péter lesz a neve. 
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A Szinházi Élet pályázatán dijat nyeri dal 

PINTYŐKE 
Szövegét irta: Zsoldos Andor Zenéjét irta: Marthon Géza 
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Bucsu Pesttől 
és a Hűvösvölgytöl 

A bécsi operaénekesek tavaszi vendégjá-
tékuk alatt egy uj magyar énekesnőt fedez-
tek fel. Az énekesnőt Anday Piroskának 
hivták és az „Istenek a lkonyáéban énekelt 
egy egészen kis szerepet, olyan szenzáció-
san, hogy Schalk igazgató felvonásközben 
rohant öltözőjébe leszerződtetni a bécsi ud-
vari Operához. Anday Piroska szerződése 
szeptember elsején veszi kezdetét, ekkor 
kell jelentkeznie Wienben. Egy szenzációs 
külföldi karrier elindulásánál akart ottlenni 
a „Színházi Élet", amidőn elutazása előtt 
megintervjuvolta Anday Piroskát. 

A „Hűvösvölgyi Park Szanatórium" kert-
jében találunk a művésznőre. Bronzvörös 
hajú, feltűnően ;sinos hölgy, a szabad 
fekvőcsarnokban fekszik egy nyugágyon, 

A hűvösvölgyi Park Szanatórium 

körülötte Ligeti Lajos, a szanatórium vezér-
igazgatója, dr. Sámson főorvos és Ligeti 
Aurél, az ifjabb direktor. Az igazgatói kar éo-
pen azt konstatálja, milyen tökéletesen ki-
gyógyult Anday abból a makacs légcsőhu-
rutból, amellyel a szanatóriumba jött. Amin 
egy cseppet sem lehet csodálkozni, hisz a 
„Hűvösvölgyi Park Szanatórium" egyike a 
legpompásabb klimatikus gyógyhelyeknek. 

Az intervjut természetesen — mint min-
den színésznő — Anday is azzal kezdi, 
hogy nem nyilatkozik. 

— Mit beszéljek én, •— mondja szerényen. 
— Nézzen körül kérem, szabad itt embernek 
beszélnie, ahol ilyen csudákat mesél a ter-
mészet ? 

Körülnézünk. Valóban megragadó a kép, 
amely elénk tárul. Egy kis Tátra ez a vidék. 
Égbemeredő, zöldbeborult hegyek emelked-
nek köröskörül vadregényes völgyekkel válta-

kozva, mintha nem is Pes* 
ten volnánk harminc perc-
nyire a fővárostól. És a 
levegő ! Szinte könnyebb 
lesz tőle az ember I 

— Hátha már irni akar 
valamit. — «zól aztán, — 
irja meg, hogy bármeny-
nyire is örülök a bécsi 
szerződésemnek, nehéz 
megválnom Budapesttől — 
és a Hüvösvölgvi Park 
Szanatóriumtól. Mert ugy 
nézzen körül ebben a kis 
paradicsomban, hogy ez 
a hely legkedvesebb itthon 
nekem, itt arattam első 
sikereimet mint akadé-
mista, itt ért Schalk meg-
hívása, — e minthogy ide 
is fogok visszajönni vala-
hányszor szabadságot ka-
pok, most már valószínű-
leg Jeritzával együtt, aki 
igen megszeretett. 

— Különben Bécsben 
a Carmenben vagy a Mig-
nonban lépek fel először. 
Ha a gázsim érdekli (és 
a Színházi Életet egész biz-
tosan érdekli) azt is elárul-
hatom. Hatéves szerző-

(Papp felvételei désem van, első évben 
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kapok 360.000 koronát, az utolsóban mér 
lépcsőzetes emelkedéssel egy félmilliót. 

— Mért nem ad elutazása e!ő!t még Pes-
ten egy hangversenyt? — kérdezzük. 

— Adok, — mosolyog Anday Piroska — 
holnap este lesz a bucsu-koncertem, itt a 
szanatóriumban. Dr. Schvartz is fellép rajta, 
akit az Operaház most szerződtetett Rózsa 
helyére. Jöjjön, megmutatom, milyen nagy-
szerű programmunk van. 

Mig felmegyünk a művésznő szobájába. 
Anday lelkesedéssel mutatja a Park Szana-
tórium nevezetességeit, a pazarul berendezett 
és svájci stilusu háromemeletes szanatórium 
épületet, amelynek olyan illusztris vendégei 
voltak valaha, mint Ady Endre, Herczeg 
Ferenc, Kiss József, s amelyben most a leg 
előkelőbb társaság lakik. 

Aztán a vizgyógyintézetet, az elektromos 
kezelő intézetet, a tenniszpályát, a tornate-
ret. Gyönyörű a szanatórium, nem hiába 
folyton szépítik a kommün rombolásai és 
pusztításai óta. 

— Hát még milyen szép lesz jövőre, — 

áradozik Anday. — Most kezdődik csak az 
igazi kibővítés. Nemsokéra épülni kezd He-
gedűs Ármin és Ligeti Aurél tervei alapján 
az uj szanatóriumi-épület i s . . . 

Fenn megnézzük a bucsu-hangverseny 
műsorát. Nagyszerű a műsor, „Bajazzok", 
„Mignon", .Sámson és Delila", .Bibliás 
ember", aztán egy csodás Moussorgsky-dal, 
amit rögtön el is énekel nekünk Anday. A 
Moussorgsky-dal alatt megértetlük Schalkot 
Anday hangjához csak egy nyújtott még 
megközelítő élvezetet. Az a vacsora, ame-
lyet a szanatórium térrészén költettünk el. 
Vacsora után elbucsuzlunk a művésznőtől-

— Viszontlátásra — mondta — karácsony-
kor, a téli sportnál, itt a Hűvösvölgyi Park 
Szanatóriumban. Ismertettjei zöld szvetter 
fehér cs ikókkal . . . 

— És a zsebben egy még fényesebb kül-
földi szerződéssel, — tettük hozzá meggyő-
ződéssel. 

Ligeti Lajos, Ligeti Aurél, Ligeti Mária, 
dr. Gömöri, dr. Weiss, dr. Sámson és 
Anday Piroska a [Hűvösvölgyi Park Szana-

tórium [kertjében 
(Papp felvétele) 

„A'Theátrom a' szívbe szelídebb erkölcsö-
ket tsepegtet ; a' Nemzeti pallérozódást hat-
hatósan elősegíti; a" nyelvet tsinositja, és 
kellemetesen elterjeszti." 

Magyar Kurír, 1816—355 old. 

Anday Piroska 
(Papp felvétele) 
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KOBER LEÓ RAJZA 
A THE WORLD MAGASINBAN 

Kober Leó küldte be nekünk ezt a rajzot 
New Yorkból, a következő levél kíséretében : 

New York, 1921 julius 26. 
720. W. 181. St. 

Kedves Sándor ! 
Autogramm New Yorkból : 
Emlékszel még a Brodwayre ? 
Emlékszel még, mikor ott álltunk hárman, 

Te, Lengyel Menyhért és én a Boroling Fre-
men és a „Brodway szoros"-t néztük? Mikor 
azt mondta Menyhért : „Nem olyan ez, mintha 
egy óriási beretvával belevágtak volna ezekbe 
a háztömbökbe ?" Amire Te azt mondtad : 

„Ezt rajzold meg Kobrák, ha tudod-" 
Hát itt küldöm. Lengyel irta hozzá a zene-

kiséretet, megjelent a World Sunday Maga-
sinban. (Szerénységem tiltja elárulnom, hogy 
2,100.000 pld. auflag vasárnaponként.) 

Azért mégis örülök, hogy Szomaházynak 
(akit szívből üdvözlök) a törvényjavaslata 
egyelőre csak a Színházi Életben látott nap-
világot, nem pedig még az Országházban, 
így ez a beretvás rézkarc meg nem született 
volna). Jó, jó kedves Szoma, amennyiben el-
olvasod a sorokat ! Azért nem olyan egészen 
biztos, hogy szó nélkül megadták volna a 
kiviteli engedélyt én rám ! Van egy eshető-
ség, egy kicsi, hogy megtagadták volna !) Szó-
val, mégis örülök, remélem, Te is. 

Siess ide vissza, szükségem van egypár 
jó tippre, mely ugy üt be, mint a mellékelt 
ábra. 

Szívből ölel Kober Leó 

Van premíerjegye 
a Vigbe? 

A külföldi színhazak nem csak arra törek-
szenek, hogy a publikumnak művészi szem-
pontból a lehető legtökéletesebbet nyújtsák, 
hanem kiváló gondot fordítanak arra is, 
hogy a szinházbajárás senki számára ne 
ütközzék semmi dologi nehézségbe, ne ke-
rüljön fáradságba és kényelmetlenségbe. Kü-
lönösképpen a premierek kapcsán gondoskod-
nak annak a közönségnek kényelméről, 
amelynek tagjai a színházi eseményeknek 
előkelő szint, felfokozott művészi érdeklődést 
és megbecsülést kölcsönöznek. A legjelenté-
kenyebb külföldi szinházvárosokban : Pá-
risban, Berlinben, Londonban már hosszú 
idő óta meghonosították a premier-bérlet-
rendszert Mindenütt kitűnően bevált ez a 
rendszer, amely egyszer s mindenkorra meg-
szüntette azokat az anomáliákat, amelyek 
azelőtt a premierjegyek megszerzése körül 
fennállottak. A premier: valami különleges mű-
vészi izgalmat jelent nemcsak a szerző és szí-
nészek, hanem a publikum számára is, amely-
nek minden egyes tagja nemcsak mint néző 
van jelen a nézőtéren, hanem birói tisztet 
is teljesít. A birói tiszt pedig nem lehet pusz-
tán alkalmi, azt rendszerint hosszú időn át 
és állandóan gyakorolni kell. Igen ám, de a 
premierekre nem olyan könnyű bejutni akár 
bírónak is, mert a szinház az az irodalmi 
törvényszék, amelyben a birák fizetnek azért, 
hogy Ítélhessenek. A Vigszinház most lehe-
tővé akarja tenni, hogy egy ilyen állandó 
birói kar alakulhasson ki a közönség köré-
ből, még pedig olyan módon, hogy külföldi 
mintára meghonosítja a premierbérletéket. 
Egyelőre hat bemutatóra válthatja meg előre 
a bíráskodás jogát mindenki, aki erre kedvet 
és hivatottságot érez. A páholyok és első-
rendű földszinti helyek állanak a közönség 
rendelkezésére, amelyeket erre a hirdetett 
hat premierre már most ki lehet bérelni, 
olyan feltételek mellett, amelyeket az igaz-
gatóság a legközelebbi napokban nyilvá-
nosságra fog hozni. A Vigszinház ezzel az 
intézkedésével ujabb tanújelét adta annak, 
hogy minden tekintetben európai nivó jel-
lemzi a művészi szempontokon kivül is, min-
den intézkedésében. 
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János vitéz 
Erzsébetfalván 

A szinház régente csak a gazdag emberek 
szórakozása volt, hercegkisasszonyok és 
várurak játszottak hajdan a fáklyásünnepé-
lyeken szerelmes udvari történeteket. A her-
cegkisasszonyok — igy a pár száz esztendős 
történelmi távlatból — átengedték a dicső-
ség pálmáját az erzsébetfalvai munkásleá-
nyoknak és iparoslegényeknek, akik vasár-
nap este eljátszották a János vitézt. Nem 
kis feladat : János vitézt játszani, kiváltkép-
pen olyan alkalmi művészeknek, akik hét-
köznapokon a kalapácsot, gyalut, meg mázoló 
pemzlit forgatják a Leichner-féle hármas 
számú testszin rudacska helyett. Szinte za-
varban van a toll : vájjon hogyan irjon az 
Erzsébetfalvai Munkás Otthon vigalmi gár-
dájának tisztes munkájáról, — mert hogy ők, 
a lelkes, naiv műkedvelők igen komolyan 
veszik a dolgukat, annak bizonysága volt a 
János vitéz előadása. Tréfás hansot nem 

érdemelnek meg, a komoly kritika frázisaira 
méltatlanok, csak meleg szivvel azt lehet 
nekik mondani : fiuk, leányok, no, ez bizony 
Isten, szép volt 1 Egészen beleringatta az 
embert a poézis karjaiba ez az elíjadás, 
amely ha nem volt olyan diszes külsejű, 
mintha a Király Színházban játszották volna, 
de volt olyan bensőséges és tapadt hozzá 
annyi drukk, fáradtság, szorgalom, mint a 
Theatre Française egy premierjéhez. Megér-
demlik a szereplők, akik egytől-egyig kérges-
kezű munkásemberek, meg dolgos leányok, 
hogy a nyomtatott betű megőrizze a nevü-
ket. Ide is irjuk a címszereplő Kosztelnik 
Juci dicséretét, meg a többiekét : Mencsik 
Erzsikéét, Kocsis Istvánét, Klein Józsefét, 
Burger Magdáét, Goldstein Józsefét, Huszár 
Ferencét és a rendezőkét, Reznicsek Ferenc 
és Bognár Antalét is. 

A stilus kedvéért az első felvonás alatt 
elaludt a villany, fel sem gyulladt többé 
az estén. Petroleummal világították végig 
az előadást. Nem baj, hiszen Dériné idejé» 
ben sem volt mindenütt villany. 

Mencsik Erzsike (Iluska) 
es Kosztelnik Jucika (Kukorica Jancsi) 

Keszlering Ferenc (strázsamester), Klein József 
(francia király), Kocsis István (Bagó) 
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Az álomfejlő kéri hiveit, hogy egyszerre 
csak egy álmukat küldjék hozzá megfejtés 
végett. Az álmok oly tömegesen érkeznek a 
fővárosból és a vidékről, hogy az álomfejtő-
nek elég dolgot ád egyes álmok megfejtése. 
Akik különösebb súlyt helyeznek arra, hogy 
nem mindennapi, tehát nem a nyilvánosság 
elé való álmukra magyarázatot kapjanak : 
küldjék álmukat az álomfejtő cimére (Buda-
pest, Margitsziget) Ha ez álom erre érde-
mesnek mutatkozik : az álomfejtő szívesen 
válaszol a maga felfogása szerint. 

Sok beküldő t álomra, annak tartalma és 
helyzete miatt ugy sem válaszolhatok e rovat-
ban- Legutóbb: „Egy álmodó", »Nyaraló 
titkárnő", „Eszmeralda", „Vörös postakocsis-
né", „Vali", "Nagykörüné" küldlek olyan 
álmokat, amelyekre sajnálatomra, választ ilt 
nem adhatok, holott n / álmok elég érdeke-

sek volnának az álomfejtők gyűjteményében. 
Küldjenek más álmokat. 

Kérem még a hölgyeket. írjanak röviden. 
Hetenkint néhány száz álmot elolvasni: szép 
feladat, de hosszadalmas-

Fiatalasszony álma. 
Azt álmodtam, hogy egy elegáns szállodá-

ban vagvok az urammal. A kisleányom mö-
göttem jött, utanam egy rendetlenül öltözött 
kisleánnyal, akit nagyon resteltem. Piros li-
nóleum volt a parketten, ami nagyon recse-
gett és odatapadt az ember talpához, ha 
ment rajta. Fölmentünk a legfelső emeletre 
egy szobába Útközben sok színházi jelmez-
ruhát láttam. Mikor fönt voltunk, azt mondta 
az uram, hogy mindjárt itt lesz a doktor, 
én csodálkozva kérdeztem, hogy mirek a 
doktor? Ő azt mondta, hogy muszáj volt 
hívni, hát majd kitalálui k valamit. Jött a 
doklor és olyan különös hatással volt rám. 
Hófehér haja és bajusza volt, feketébe volt 
öltözve és cilinder a fején- Az uramat vizs-
gálta meg. A hátál kopogtatta végig. Végre 
egy ponlra akadt, amikor az uram hátra-
fordult és azt mondta, hogy ott komolyan 
fáj. A doktor azt mondta, hogy ő mindjárt 
gondolta, hogy szívbajos. Erre én annyira 
megijedtem, hogy az ágy szélére roskadtam 
és sírtam- A doktor kérdezte, hogy nem aka-
rok-e tőle valamit kérdezni. Én azt mondtam, 
hog. nem; mire ő elment, de még vissza-
szólt, hogy 15 évig nem szabad dohányozni 
az uramnak. 

B. Liszt Mária 
Amerikában 

Azoknak a magyar művészek-
nek sorában, akik külföldön sze-
reznek elismerést és megbecsü-
lést a magyar kulturának, most 
egy uj nevet kell feljegyeznünk, 
a B. Liszt Máriáét. Pár hónapig 
Hollandiéban hangversenyzett ez 
a kitűnően képzett és idehaza is 
sok komoly sikert aratott ének-
művésznő, ahol Hága. Amszter-
dampublikuma halmozta el a sze-
retet minden megnyilatkozásával. 

Most Hollandióból Amerikába 
hivták B. Liszt Máriát, aki már 
át is utazott a tengeren,, hogy 
egy esztendőn keresztül az uj 
világban szerezzen híveket a 
magyar művészetnek. B. Liszt 
Máriának az a célja, hogy a már 
Amerikában élő művészekkel 
együtt bemutassa a régebbi és 
ujabb zeneirodalmunk kiváló 
termékeit. Bizonyos, hogy a mű-
vésznő útját Amerikában is olyan 
eredmények fogják jutalmazni, 
mint Hollandiában.! 
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Azután az utcán voltam. Rizskásakochot 
főztem az utca közepén egy nagy ládában. 
Rengeteg ember állt körülöttem és mind en-
gem nézett. Láttam az édesapámat egy lép-
csőről jött le, nagyon sántikált, oly betegnek 
látszott. Oly rosszul volt öltözve, mint mikor 
a kertben dolgozik. De én nem szégyeltem, 
hanem a nyakába borultam e's csókoltam. 
Nagy kiállításon voltam akárcsak az Angol-
Park. Ami csak ott volt azt mind én készí-
tettem. Rengeteg ember volt ott és mind cso-
dálták az én müveimet. Ott volt Herczeg 
Ferenc is és ezért nagyon büszke voltam. 
Színházba mentem. Góthné énekelte a Lili 
bárónőből a zsoké-dalt . Olyan halkan, hogy 
aligí lehetett hallani. Ugyanezt a dalt, azután 
én énekeltem el, de csak félig, mert gyönyö-
rűen énekeltem és Gó'hné nem engedte, hogy 
folytassam. Láttam Király Ernőt, akivel be-
széltem, majd pedig összevesztem. Később 
pedig Oroszországban voltam, ahol sok nagy 
házat láttam, hosszú utcákat és magyar is-
kolásleányokat, akik párosával mentek az 
utcán és a tanárnőjükkel magyarul beszél-
gettek. Később egy szük öltözőbe jutottam, 
ahová hosszú lépcsőn kellett végigmennem. 
Ez a lépcső tele volt orosz és romén kato-
nákkal, meg sok batyuval és ezért nagy 
drukkban tettem meg az utat. Ott egy nagyon 
öregasszony volt, aki a dívány mellett a 
földön ült és engem is a földre ültetett. Ké-
sőbb ő eltűnt és a fia, aki szintén ott volt, 
megcsókolt. Mire kinyitottam a szemem, hát 
nem. a fiu volt, hanem a kisleányom. 

Egy fiatalasszony 

Megfejtés. 
Olyan álmok közül való, amelyeknek a 

hiszékenyek egész életre ható jelentőséget 
szoktak tulajdonítani. Bővebben foglalkozom 
az őszintének látszó álommal, amelynek je-
lentőségét „fiatalasszony" kissé túlbecsüli, 
igaz, hogy a mutatkozó álomjegyek mind 
elsőranguak. A recsegés, a nagy láda. a 
rosszul öltözött, beteg apa, a vidám dal, az 
éneklés, a hosszú lépcső véleményem szerint 
valamely közeli betegséget mutatnak a csa-
ládban, de a beteg nem a férj, sem az apa, 
hanem valaki más, akiről az álmodó nem 
mondott többet, mint, amit sejtünk. A 15 
esztendős tilalom is valamely változásnak a 
jegye. Ugyancsak betegség jegyei a főzés, a 
sok ember, az utazás, az idegenek, az isko-
lásleányok. Mindenesetre egy kisleánynak is 
szerepe van az á lomban ; ta lán annak, aki 
az álom elején és végén mutatkozott. Fő jegy 
a földön ülő öregasszony, aki megkönyörü-
lést, vigasztalódást, gyógyulást mutat. Rossz 
jegy a csók az álom végén. Ismétlem : az 
álom szive nem egyéb, mint aggodalom azo-
kért, akik a fiatalasszony életében szerepet 
já tszanak. Ezek a szorrongó aggodalmak 
néha ok nélkül is olyan álmokat varázsolnak 
elő, hogy a rossz jegyek felülmúlják a jó 
jegyek számát. 

Komárom álma. 
Nővéreim társaságában álltam a Duna-

parton és lát tam egy királyi várat . Nemso-
kára jött egy idegen ur, aki azt mondta , 
hogy a király hivat. Elhatároztam, hogy 
kérek a királytól 180.000 koronát. Ferenc 
József, a király, kedvesen fogadott, beszél-
gettünk és ő meg akart jutalmazni. Én 180.000 
koronát kértem. A király azt mondta : rend-
ben van. Ekkor megcsókolt, a csók közben 
belépett egy katona és mikor látta, hogy 
engem a király megcsókolt, kiugrott az ab-
lakon. Meghalt. Nagyon megijedtem, de a 
király azt mondta, hogy mindenkinek meg 
kell halni, aki látja, hogy a király egy pol-
gárleányt megcsókol. Komárom 

Megfejtés. 
Pletyka (nővérek) egy ismeretség miatt, 

amelytől á lmodó nagy tisztességet vár. Egy 
vendég (aki tán a „katona") e lmarad. Szo-
morúság. 

Ciklámen álma. 
A kapuban feküdtem az unokabátyámmal 

pokrócokon és vánkoson. Az unokabátyám 
megcsókolt. Én tiltakoztam, de ő tovább 
csókolt, erre felrohantam és vártam, hogy 
jöjjön utánam, ő azonban nem jött. 
Megfejtés. Ciklámen 

Másodrendű szerelmi álom, amely csábí-
tást mutat , amely csábitásnak az álmodó 
nem enged. Szomorúság és pletyka is van 
benne. 

B. S.-né á lma. 
Kétszer álmodtam ugyanezt I A háború-

ban eltűnt fiam ült a díványon és én elő-
ször nem ismertem m . Mikor megismer-
tem, összecsókoltam. 0 erre nem szólt egy 
szót sem. Mind a kétszer pontosan ezt ál-
modtam. B. S.'né 

Megfejtés. 
Elsőrendű anyai álom Eltűntek megjele-

nése mutat hirt. Az eltűntnek jó, álmodónak 
szomorú. 

Gerő Gézáné á lma. 
Az égen a felhők széjjelváltak és megje-

lent Jézus, Szűz M ária, aztán Szent Péter-
Később a felhők átváltoztak hógomolyaggá 
és egy szegényes nő egy 12 éves kis fiút 
tartott a kezében, aki szomorúan nézett 
rám és tagadólag rázta a fejét. A szentek 
is mind rám néztek. Mindennek nagyon 
különös szine volt. Gerő Gézáné 

Megfejtés. 
Szentekkel álmodni vigasztalódás, de be-

tegnek nem jó. A gyermek itt jegyez egy 
halottat js vagy egy betegséget. A szegé-
nyes nő mutat némi bánatot egy hir miatt. 

kir. udvari száiutó divatáruháza 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 



34 S Z Í N H Á Z I ÉLET 34_ 

ü g ^ L J s , : 0 Z 

Stem* &atou 
-23. 

HETEDIK FEJEZ ÉT. 
( y Tessék választan'/« — Gyilkos tekintek 
— A bárányhimlő és gyors gyógyítása. 
— Szobaleány és királyleány. — A hulló 
csillag. — Kis né elhatározta a késhegyig 

menő harcot. — A beugrás.) 

— Tessék választani köztünk és közöttük. 
— Micsoda beszéd ez; Egy színháznak 

több olyan tagja lehet, akii... 
— Sajnáljuk^ Mi azokkal a népekkel 

egy színpadon többé nem lépünk fel. 
— Én pedig ragaszkodom a szerződés 

szigorú betartásához. 
— Tesslék perelni, legfeljebb fizetünk. 

Lesz miből! Egy Pici Cica minden ujjára 
tíz szerződést is kap. Bécsbe is hívtak 
bennünket. És ha igazgató ur nem tud 
választani egy Pici Cica és egy ilyen kis 
senki között, mi ezt nagyon sajnáljuk. 

Cica édesanyja, Kissné, nagyon határozot-
tan mondta ezt és magában pillanatig sem 

kételkedett abban, hogy erélyes fellépésével 
célt fog érni. A veszélyt most kell legyűrni 
csirájában, amig nem nö nagyobbra, — 
gondolta. Az utolsó próbákon ez a Nyári 
Kiárfi a szobaleány szerepében olyan ügyes-
nek mutatkozott, hogy ez már komolyan 
veszélyeztette a címszereplő sikerét. Kisné 
tehát ismét összeveszett Nyárinéval és ezen 
•az alapon követelte Nyáriék eltávolítását. 

Az .igazgató azonban, Kisné nem csekély 
megdöbbenésére, mindvégig megmaradt 
álláspontján: 

— A szereposztáson már nem változtat-
hatok. A szobaleány szerepét: Nyári Klári-
nak kell játszani. 

— Kérem, — szólt Kisné sértődötten. 
Sarkon fordult és távozott. Az ajtót ugy 
bevágta, hogy szinte rengett belé az épület. 

A szinház előtt találkozott Nyáriékkial. 
l ^ ' H a a »gyilkos tekintet« tényleg tudna gyil-

kölni, a háromtagú Nyári-család azonnal 
holtan esett volna össze, Kisné olyan pillán-

ál:.. tásokkal mérte őket végig. 
Igaz, hogy Nyáriné sem maradt adós, 

§j| ugy visszanézett, hogy na! 

. . a szobaleány szerepében olyan ügyesnek 
muta tkozot t . . : ' 

(Qedő rajza) 

j.: igs< Másnap reggel a Muzsika-Színház igaz-
II p | gatója a következő levelet kapta: 

Tisztelt Igazgató Ur. 
• Láp Lányom Pici Cica. hirtelen Megbctege-

\Wytet és a továbi próbákon nem vehett részt. 
Ws Az Orvoss aszt ntongya lehett hogy Bárány 

himlőlye lesz Isten mènes de próbán a 
í3f lányom Pici Cica még sem vehett részt, 
RS Tisztelettel 

Kiss Vilmosné 
a Pici Cica édes anyja. 

Kisné mikor a levelet elküldte, igy szólt 
az urához : 

— Ettől majd megijed. Fogadjunk, hogy 
öt perc múlva ide küldi a titkárt. 

Kisné tévedett. A titkjár sem öt perc 
múlva, sem később nem jelent meg náluk. 
Másnap reggelig semmit sem tudott meg 
a színházról, bár az izgalomtól és kíváncsi-
ságtól majd meghalt. De a reggeli üjság-
(ban a következő kis színházi hírt találta: 

A MUZSIKA-SZIN H AZ UJ PRIMfl-
DONNAJA. Színházi körökben egy 
szenzációs uj gyermekprimadonnáról 
beszélnek. A kis primadonna még öt-
éves sincs, a neve: Nyári Klári. A 
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Muzsika-Színház igazgatósága komolyan 
foglalkozik azzal a tervvel, hogy soron 
levő gyermekdarabjának egyik vezető-
szerepét a hírtelen feltűnt csillaggal 
fogja eijátszatni. 
Kisné elájult. Szerencse, hogy ott állt a 

divány, különben az ijedtségen kivül ko-
molyabb baja is lehetett volna. 

Mikor a cselédek fellocsolták, igy szólt 
ha'K hangon: 

— Cica, gyerünk be a színházba. 
Mire a színházhoz értek, már valamelyest 

magához tért. A hangját is visszanyerta. 
Odabenn már harsogva jelentette ki: 
— Ha, az a népség meg is pukkad, mégis 

az én Cicám fogja eljátszani a királykis-
asszonyt. 

— De a szobaleányt juszt az én Klárim 
fogja játszani, — szólt Nyáriné, mikor 
Kisné nyilatkozata két perc múlva eljutott 
füléhez. 

így is lett. A szobaleányt Klári játszotta, 
a királyleányt Qca. 

A gyűlölet a szobaleány és a királyleány 
családja között pedig egyre hevesebb lett. * 

Pici Cica mégis csak ott hagyta a Mu-
zsika-Színhazat, mégpedig közvetlenül a 
premier után. 

Oiyan botrány volt ez, melyről hasábokat 
irtak a lapok. 

De Kisné, a premier eseményei után már 
éiezte, hogy ez a botrány az utolsó nagy 
reklám, amelyet a leánya kapott. 

A hulló csillag, mikor elszakad működé-
sének szinteréről, az égboltozatról, pilla-
natra közfeltünést kelt az egész világon. 
De öt perc múlva már senkji se kérdi: 
Merre tünt, hol lehet most az a csillag? 

Kisné ugy érezte, hogy a premieren tör-
téntek után az ö leánya, Pici Cica, pillanatig 
sem maradhat tovább a Muzsika-Szinház-
nál, de két nap múlva már nagyon meg-
bánta, hogy feladta a harcot a színházon 
belül és gőgösen ott hagyta a terepet. Azt 
kellett tapasztalnia, hogy a közönség hálát-
lan és mfinéi jobban kegyeibe fogadott 
valakit, annál hamarabb kész azt elejteni. 

Amennyire imádta azt a közönséget, 
ameiy rajongott Pici Cicáért, ugy megvetette 
azt, amely még egy Nyári Klárinak äs 
képes tapsolni. 

Van-e oIy(an színházi ember, aki meg 
tudná magyarázni, hogy hogyan szüietiK 
a siker: íme, itt ez az eset, ami Pici Cicával 
és Nyári Klárival történt. így utólag, ha 
vizsgálgatom, magyarázhatom ezzel is, azzal 
is. Megállapíthatom, hogy Pici Cica már 
évek óta szerepelt a pesti színpadokon 

. Nyári Klári a Muzsika Szinház uj primadonnája . . . " 
(Gedő rajza) 
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mint »csodagyermek«, lehet, hogy már meg-
unták. Voltak, akik azt állították róla, hogy 
már nyolcéves ds elmúlt, ezzel szemben 
Nyári Klári alig látszott négyévesnek', 
flzon az estén talán kiissé rekedt lis volt 
Pici Cica és abban is igaza lehet Kisné-
nek, hogy Nyáriék egész famíliájukat el-
hozták magukkal. Talán az is megállapít-
ható, hogy maga az igazgatóság, továbbá a 
szinház minden tagja, amilyen rokonszenv-
vel figyelte az uj tag próbálkozását, olyan 
kárörömmel várta Piicd Cica bukását. Én 
nem tudom megmagyarázni miért, de még 
a zenekar rá se kezdett az uj operett első 
ütemeire és már mindenki érezte Pici Cica 
bukását. 

Nyái^i Klárit pedig, akinek mégis csak 
másodrendű, kisebb szerepe volt, tüntetően 
ünnepelte a közönség. Ahányszor megjelent 
ß szánpadon, peicekig tapsoltak. Miért? Neki 
szólt-e az ünneplés, annak, hogy két fejjel 
alacsonyabb volt Pici Cicánál, annak, hogy 
háromszor js bélesült a szerepébe, de min-
dig kedvesen kivágta magát, vagy annak, 
Rogy más volt, mint Pici Cica? Lehet, 
ha bárki más lett volfla ezen az estén 
Nyári Klári helyén, azt is felkapta volna 
az a hullám1, mely a hires Pici Cicát leso-
dorta eddigi népszerűségének magaslatá-
ról. 

Kisné előadás után toporzékolva jelen-
tette ki, hogy az egészet Nyáriné, az igaz-
gatósággal karöltve, rendezte meg. 

Tévedett. Semj a tapsolókat, sem azokat 
a lelkes embereket, akik előadás után az 
utcán megvárták Nyári Klárit, senki sem 
bérelte fel. Ä lapok is csak a szeszélyes 
közönség hangulatát tükröztették, mikor a 
másnapi beszámolókban csaknem egyhan-
gúlag a legnagyobb elismeréssel irtak az 

. . . . a gyűlölet a szobaleány és a királyleány között. . ," 
* " iGedő rajza) 

uj gyermekprimadonnáról, ugyanakkor, mi-
kor Pici Cica neve elé csiak néhány unt, 
régi jelző került. 

Kisné elhatározta a késhegyig menő har-
cot Nyáriék ellen. 

De az első taktikai lépése hibás volt. 
Rosszul tette, hogy premier után vissza-
küldte a szerepet, m|ert azt Nyári Klári, 
'aki arra az igazgatóság utasítására titok-
ban készült, azonnal átvette. 

És ez a »beugrás«, mely egy felnőtt 
művésznőnek is előnyére vált volna, a leg-
teljesebb győzelemhez segitette Nyári Klárit, 
akjinek fényképe megjelent a vasárnapi 
Színházi Élet Külső fedőlapján, ugyanakkor, 
mikor Pici Cicának csak a belső fedőlap 
jutott. (Folytatom ). 

A hálás linnyeiek 
Két héttel ezelőtt meghívót kapott a 

Színházi Élet a pestmegyei Tinnyéröl. 
Az ottani műkedvelők hívtak meg ben-
nünket előadásukra, melyen „A gyimesi 
vadvirág"-ot mutatták be. Az igen érté-
kes előadásról be is számoltunk a Szín-
házi Élet olvasóinak, most pedig itt kö-
zöljük a tinnyeieknek hozzánk intézett 
kedves levelét, mellyel megköszönik a 
referádát : 
Mélyen tisztelt Főszerkesztő ur ! 
Keresve sem találok szavakat, méltókat 

annak a nagy megtisztetésnek honorálására, 
melyben Főszerkesztő ur szerény társaságun-
kat részesíteni kegyes volt. Midőn a múltkor 
táviratát megkaptuk, nem is akartunk hinni 
szemeinknek, ekkora dicsőségre sohse számí-
tottunk, hogy a Színházi Élet érdeklődjék 
irántunk. Annál nagyobb volt örömünk, mi-
dőn Zsoldos és Diskay urak megjelentek elő-
adásunkon. Igyekeztünk őket ugy fogadni, 
ahogy a legnagyobb magyar színházi lapot 
illik, de ha bármily szeretetteljes vendéglá-
tásban részesíthettük volna őket, még akkpr 
sem hálálhattuk volna meg, még megközelit-
hetőleg sem, sem nekik, sem Főszerkesztő 
urnák azt a meleg szeretetét, bőkezűségét, 
mely a Színházi Élet e heti számában közölt 
óriási cikkben irántunk megnyilvánult. Kö-
szönjük Önnek, mélyen tisztelt Főszerkesztő 
ur ezt a kitüntetést. A tinnyeieknek őröm-
napja volt, midőn magukról, szülők gyerme-
keikről olvashattak ott, ahol a nagy, pesti 
színházak bemutatóiról olvashattak eddig.. Mi 
hálaképpen, ahogy eddig, ugy ezután is hü 
olvasói s előfizetői leszünk kedves lapunk-
nak, megkezdett munkánkat tovább folytatjuk, 
az Önök buzdító dicséretét legszebb eredmé-
nyeink közé sorolva s midőn Főszerkesztő 
ur nagylelkűségét ismételten hálás szívvel kö-
szönjük, arra kérjük, Társaságunk iránt érzett 
jóindulaiát tartsa meg a jövőben is. Nekünk 
legkedvesebb emlékünk lesz mindenkor a 
Színházi Élet elismerése. Mély tisztelettel 

Tinnye, 1921 augusztus 17. 

Dr. Pohl Sándor 
igazgató. 



SZÍNHÁZI ÉLET 39 

Vékony deszkakerítés 
Komédia egy felvonásban. Irta : DRÉGELY GÁBOR 

Személyek : 
Pereszlényi Ella, primadonna 
Solti Zsolt drámaíró, a primadonna volt férje i 
Liliom Benő, zeneszerző 

— Szinrekerült a Colosseumban. 

Foncsor Márton, kisgazda 
Margit, a felesége 
Anna, szobaleány 

Történik a primadonna és drámaíró közös lakásán. 

(S2yn: Szalon, mely a Közeptán egy zöld-
léces deszkakerítéssel van kettéosztva, 
jobbra íróasztal. A falon fegyvergyűjte-
mény, céltálbával, dohányzóasztalka, néhánu 
bekeretezett színlap, babérkoszorú. Balra, 
sezlon, nagy állólámpással toilette-asztalka, 
karosszékek. A deszkakerítés, mely a szint 
kettéosztja, körülbelül a szereplők melléig, 
ér. A jobb háttérben ablak. A szín bal-
telén példás rend, míg a jobboldali rész 
rendétien. A háttér közepén ajtó, ínely-
böl ugy jobbra, mint balra lehet közlekedni. 
Jobbra és balra ajtó a lakás többi részeibe.) 

ELSŐ' JELENET. 
Ella, Solti, ntajd. Anna. 

Ella (telefonál): Halló! Lakáshivatal? Itt 
Pereszlényi Ella. Igen, én vagyok szemé-
lyesen, a Fővárosi Szinház primadonnája. 
Kérem Kedves fogalmazó ur, ez nem ma-
radhat igy tovább. Ha 2'4 óra alatt nem 
rekvirálnak nekem' lakást, hát öngyilkos 
leszek... Hogy ne vegyem tragikusan? Hát 
hogyne venném tragikusan, mikor már 
egy hónapja vagyok kénytelen egy lakásban 
élni az elvált férjemmel, akit gyűlölök. 
Hogy legyek türelemmel? Hiszen én na-
gyon türelmes vagyok, három évig éltem< 
együtt ezzel a szörnyeteggel és szemet huny-
tam1, mikor egyetlen szép kóristaleány sem 
maradt színházunknál, akivel meg nem csalt 
volna. 

Solti (átkapcsolja a telefont). 
Ella: Halló. Most átkapcsolt a nyomorult. 
Solti (a telefonba): Pardon, togalmazó 

ur, ez nem felel meg a valóságnak, hiszen 
a színháznál csupa nyolcvanéves kórista-
leány volt, mert a feleségem egy szépet 
sem türt meg maga mellett, mert olyan 
féltékeny volt rám, hogy Othello hozzá 
képest, csak egy velencei Móricka volt. 

Ella: Hah! 

Solti: Ez tette tűrhetetlenné az életemet 
mellette, mert nem tudta megérteni, hogy 
egy szinmüirónak más nőkhöz is kedvesnek 
kell lennie, mint a Teleségéhez. 

tlla: Hát hallott már ilyen megátal-
kodott önhpttséget fogalmazó ur? Mintha 
én valaha is törődtem volna az ö kis 
piszkos női ügyeivel. Hiszen a karakterével 
mindig tisztában voltam. Képzelje csak, 
annyira lovagiatlan volt, hogy még a szalo-
nom felét is elvette, nehogy egy négyzet-
méterrel több helyem legyen a lakásban, 
mint neki. Képzelje csak, togalmazó ur, 
egy zöld deszkakerítést halászott ki a szin-
házdiszlettárából és azzal választotta ketté 
a szalont. Egy deszkakerítést tett a sza-
lonba, hát nem hallatlan ez? 

Solti (felveszi az Íróasztalon lévő tele-
fonkagylót): De mindenesetre eredeti ötlet, 
ugy-e, fogalmazó ur. Méltó egy divatos 
színműíróhoz. (Beleénekel a telefonba.) 

Vékony deszkakerítés, 
Átlátszik az ölelés. 

Ella: Halló. — A szánmiiiró babérjaival 
dicsekszik. Haha. Ha legalább azokkal büsz-
kélkedhettem volna a világ előtt, de az 
utolsó években olyan rossz darabokat irt, 
hogy premierjén csak a jegyszedők tap-
soltak. 

Solti (dühösen átkapcsolja): Most már 
elég! (Kikiált): Anna! 

Anna ( jő): Parancsol a nagyságos ur? 
Solti: Mondja meg annak a hölgynek, aki 

itt lakik' a szomszédban, hogy én a Jegtürél-
mesebb ember vagyok és semmi kifogásom 
sincs az ellen, ha albérlőim nincsenek rólam 
a legjobb véleménnyel, különösen, ha azok 
a volt feleségeim közül kerülnek ki, de 
amennyiben mégegyszer arra vetemedik, 
hogy engem szinmüirói mi voltomban támad-

BLKAN GYULA 
SZŰCS SZÖRMENAGYÁRUHÁZA 
VIL, KÁROLY-KÖRUT IQ. r y 

LEGÚJABB MODELLEK _£ E C E F O N : 

L E G O L C S Ó B B ÁRAK! József 114-95 
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jon meg, 24 óra a Iatt kilakoltatom a 
lakásomból. 

Ella: Mondja meg a főbérlő urnák, bogy 
ugy látszik, nem ismeri a lakásügyi sza-
bályzatot, mert engem innen a Lakáshivatal 
végzése nélkül nem tehet ki. Az pedig 
azt fogja mondani, ha a főbérlő ur azt 
akarja, hogy albérlői jó véleménnyel legye-
inek a darabjairól, akkor írjon jobb dara-
bokat. 

Solti: Nos, hát majd találok én módot 
arna, hogy kedves albérlőm elhagyja a 
lakásomat. Mint jóravaló háziúr kiszekiro-
zomi én innen. Legyen nyugodt. Egyelőre 
megvonom a világítást, a kapcsoló szerencsére 
az én lakosztályomban van. (Lecsavarja á 
villanyt, mely, a sezlon mellett álló lámpát 
eloltja. A szint jelenleg csak Solti asztalán 
lévő lámpás világítja meg.) Igy nií 

Anna: De nagyságos ur! 
Ella: Mondja csak meg a nagyságos urnák, 

hogy épp jókor csavarta le a villanyt, mert 
látogatót váiok. Liliom Benőt, a tehetséges 
zeneszerzőt, akli nagyon kellemesen fog meg-
lepődni, ha sötétben fogadom, annál is 
inkább, mert halálosan szerelmes belérrt. 
(Csengetnek. ) 

Ella: Nyiss ajtót, Anna. Ugylátszift, már 
5tt is van. 

'Anna: Igenis kérem. (El.) 
Solti (dühösen felgyújtja a villanyt). 

MÁSODIK JELENET. 
Ella, Solti, Liliom, maid 'Anna. 

Liliom ( jő): Kezeit csókolom, művésznő. 
(Atköszön Soltinak.) Alásszolgája, Liliom 
vagyok! 

Ella: Azt az urat nem szükséges észre-
vennie» Az az ur nincs itt! 

Liliom: Tessék? 
Ella: Az az ,ur a volt férjem, kivel kény-

telen vagyok egy födél alatt maradni a 
tűrhetetlen lakásviszonyok miatt. A deszka-
kerítésen tul ő lakik. De ez, remélem, egy-
általában nem fogja feszélyezni önt. 

Liliom: Feszélyezni?... Hát édes isten-
kém... 

Ella: N:a, üljön ide a sezlon mellé, kedves 
művészem. És beszéljen az uj operettjéről, 
hiszen tudja, hogy már előre örülök a 
xzereípernnek. 

liliom: Művésznő, én igazán boldog 
vagyok. 
, Solti (csenget). (Liliom idegesen néz 
körül. J 

Anna (jő): A művésznő hivatott? 
Ella: Nem kérem, hiszen megtiltottam', 

hogy zavarjon. (Olvadékonyan. ) Mikor Liliom 
ur van nálam. 

Liliom: Ez a kitüntetés, művésznő. 
Anna: A nagyságos ur parancsol? 
Solti: Ugy van. Foglaljon kérem helyet. 

Nekem úgyis szükségem van most valakire, 
akivel időnként cseveghessek. És miután, 
senki sincs a közelben, akivel eszmét cserél-
hetnék, hát ön lesz szives elvállalni ezt a 
szerepet. 

Anna: Kérem, nagyságos ur, csak tessék 
csevegni. 

Ella: Ne törődjék azzal, ami odaát torié-
nak. Beszéljen, kedves barátom. 

IJliom: Elhoztam művésznő a »Bábel tor-
nya« partitúráját. A direktor ugyan Mira-
bella szerepét Sárközi Mariskával akarta 
játszatná, de egyenes és határozott kíván-
ságomra önnek osztottuk ki a főszerepet. 

Ella: Drága barátom. 
Solti: Tudja, kedves Ann(a, miért nem 

játssza Mir'pbella szerepét Sárközi Mariska? 
Anna: Miért, nagyságos ur? 
Solti: Mert Sárközi kisasszony, miután 

Liliom ur négy hétig ostromolta, végre 
hajlandónak mutatkozott, hogy elmenjen egy 
légyottra, a Zárda-utca egy diszkrét villá-
jjába. 

Anna: Nagyon érdekes. Es él is ment? 
Solti: Majdnem, noha zuhogott az eső. 

De mire Liliom ur izgatott kezekkel levette 
fátyolát, hát a művésznő manikűrös kis-
asszonyát látta maga előtt, azzal az üzenet-
tel, hogy újságíróknak, művészeknek es ha-
sonló foglalkozásuaknak ugyanazt a szolgá-
latot teszii a manikűrös kisasszony is, aki 
rajong a művészetért. O már inkább a 
"bankároknál és a földbirtokosoknál marad. 

Liliom: Drága művésznő, ez közönséges 
rágalom. 

Ella: Ne figyeljen rájuk. Vegye ugy, 
mintha nem Volnának jtt, üljön ide ~ a 
zongora mellé és játszón valamit a »Bábel 
tornyából«. 

IMom: Parancsoljon velem, mit játszam. 
Ella: A slágereket, azt, hogy: 

»De gonosz ember volt Adám, 
Bs még gonoszabb volt Eva, 
Ember sürög ember hátán, 
És mind az ő maradéka.« 

liliom (zongorához ül és néhány akkor-
dot játszik): Milyen kedves, mennyi meg-
értés van énekében. 

Solti: Most pedig figyeljünk, kedves szoba-
leány, nem találkozunk-e egy régi ismerős-
sel, hogy ei ne felejtsük ' üdvözölni. 

liliom: Bocsásson meg, kedves művésznő, 
de én itt nem tudok játszani. Esdve kérem, 
jöjjön fel hozzám a garzonlakásomra, ott 
legalább zavartalanul lehetünk. 

Földes-féle Margit Créme 
pu der, szappan, Iszájviz, arcoiz, elismert legjobb I l p l # j r í / M 

készítmények, békeminőségben, mindenüti kapható W * * C I l I l / J I 
arczslrossúg ellen 
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Ella: Szegény barátocskám, én értem önt, 
de azéiit a garzonlakására még sem mernék 
elmenni. 

Liliom: Miért nem? 
Ella (pózos negédességgel): Mert... mert 

én félek magától. 
Liliom: Hát olyan félelmetes vagyok én? 
Ella: Első tekintetre talán nem... de ha 

az ember jobban megismeri, hát a maga 
művészi intellektusa nagyon nagy hatással 
van az emberre. 

Liliom: Rh. 
Solti: R művésznők azt szokták mondani 

a nem szoanyirozott férfiaknak, hogy első 
tekintetre riem, de aztán... 

Anna: Mi az kérem, hogy szoanyirozott? 
Solti: Äkinek piszkos a körme, meg a 

gallérja. 
Liliom (géplesen behúzza az ujjait). 
Anna: Köszönöm! a finom kifejezést, én 

5s azt fogom mondani a kárpitosnak. 
Liliom: Egy kárpitoshoz hasonlítanak, ezt 

nem lehet tűrni önérzetes müvésznak. 
Ella: Mit bántja ez magát? Ha már nem 

Js gyönyörködhetek a maga müvében, hát 
üljön ii4e a lábaimhoz, mint egy felsőbb 
lény, vegye kezébe 'ezt a jg(itárt és játszón 
valiami andalító olasz dalt, amely lecsilla-
pítja az én háborgó lelkemet. 

Liliom: Parancsoljon velem, művésznő. 
Csak 'azt; a nagy csillárt oltsuk el, ugy sok-
ka! hangulatosabb. 

Ella: Csakhogy a csillár kapcsolója tul 
van a deszkakerítésen és ágy a szomszédba 
kellene menni hangulatért. 

Solti: De hiszen azt Liliom ur megszokta, 
minden kompozícióján meglátszik, hogy 
kénytelen volt a szomszéd bp menni egy 
kis hangulatért. 

liliom : Rettenetes, akkor inkább ne ját-
szunk semmit. 

Anna: Nagyságos ur kérem, tessék eloltani 
a csillárt. A Nemzeti Parkban hallottam 
utoljára gitározni, az Alpesi faluban, ami-
kor együtt vacsoráztam a kárpitosommal. 
Hz volt szerelmünk kezdete. Es én most 
vüssza szeretnék emlékezni szerelmünk kez-
detére. 

Solti: Rz más, akkor leoltjuk a csillárt. 
(Eloltja, csak a sezlon melletti lámpa vilá-
gítja meg a színpadot.) 

Ella: Itt a gitár, barátom. Egyszer Firen-
zében egy Ärno-parti csapszékbe vitt far-
sangkor a P(iemonti herceg és ott egy 
toszkánai vadász valami gyönyörű olasz dalt 
énekelt és játszott gitáron. Olyan szépen 
játszotta, hogy elérzékenyültem, megcsókol-
tam a Pjemonti herceg előtt, aki pedig 
hiába ígérte egy kastélyát egyetlen csókom-

ért. Ës ha magára nézek, hát mindinkább 
több és több hangulatosságot fedezek "tel 
maga és a toszkánai vadász között. 

Liliom: Äh! 
Ella: Játszón Ldliom, játszón. 
Liliom (játszani kezd egy olasz dalt és 

éneklj, a színésznő lopva áttekint Soltira, 
játékán látszik, hogy féltékennyé akferja 
csak tenni Soltit. Szerelmesen odökuszik 
a sezlonon gitározó Liliomhoz). 

Solti (hirtelen feláll és féltékenyen nézi 
a túloldali képet, a guny eltűnt arcáról, a 
lámpa megvilágítja a töldön, a sezlon mellett 
Ella lábainál ülő Liliomot. Néhány pilla-
natig csöndben hallgatják az énekét, Hnna 
ríoi átpillant, hol Solti elKomoíyodott arcára 
néz, majd suttogva Soltihoz). 

Anna (súgva): Nagyságos ur, nem fél, 
hogy a nagyságos asszony megcsókolja azt 
az urat? 

Solti: Csitt: (Lábujjhegyen a falon függő 
fegyvergyűjteményhez megy, leakasztja 
céltáblát és) a dieszKakeritésre akasztja, köz-
vetlenül Liliom frnellé. Majd levesz egy 
pisztolyt és célbaveszi a céltáblát.) 

Anna (suttogva, rémülten): Jesszusom. 
Solti (rásüti a pisztolyt a céltáblára. 

Liliom kiejti a gitárt a kezéből). 
Ella: Mi volt ez, az Istenért? 
Solti: Célba lövök, célba lövök. Csak 

szabad célba lőnöm a saját lakosztályom-
ban. 

Liliom (rémülten felugrik): Kezeit csó-
kolom művésznő, bocsásson meg, de sürgős... 
sflrgős dolgom van... Alásszolgája. (Ijedten 
elsiet, az ajtóban kétségbeesett hangon.) 
Ez egy vadállat. 

Solti: R toszkánai vadász megijedt egy 
vaklövéstől. 

Ella: Mit tett, nyomorult? 
Solti: Kipróbáltam legújabb színművem 

slágerjelenetét, most már le is írhatom, 
(Rz íróasztalhoz ül és irni kezd, miközebn 
páthosszal mondja.) Äzt hiszed, hogy sze-
retnek. Hogy valaki is ugy fog szeretni, 
mlint én. Hiszen egy vaktöltés elegendő, 
hogy próbára tedd szerelmünket, migha 
engem a pokol minden pergötüzével el 
aklarnak választani tőled, akkor sem válasz-
tana eC tőled más, csak a halál. 

Anna: Jaj, de szép. 
Solti: Hát még mindig nem látsz tisz-

tán, még mlindig máshol keresed az üd-
vösséget? Mondd, mondd. 

Ella (mintha megértené, hogy ezek a 
szaMak neki szólnak, szelid arccal, lesütött 
szemmel figyeli Soltit). 

Anna (félre): Mindjárt ki fognak bé-
külni. (Csiengetnek. ) Megyek ajtót nyitni. 

Zsíros as arca ? 

Helacií elmulasztja 

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

Mindenütt kaphatói 
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Ella: Senkinek se vagyok itthon. 
Anna (el): Igenis. (Ezalatt Ella és Solti 

szinte kacér pillnntásokat váltanak egy-
mással. ) 

Anna (vísszajö, zavartan): Nem a mű-
vésznőt, a mestert keresik. 

Solti: Kicsoda? 
Anna (zavartan): Egy hölgy. 

£lla: Ah! 
Solti: Mondja meg az albérlőmnek, hogy 

mivel én sokkal szemérmesebb vagyok, mint 
ő és hölgylátogatóm van, felkérem, fog-
lalja el egyéb lakosztályait és engedje éf 
nekem teljeseri ezt a szobát. Elvégre van-
nak hölgyek, akiket nem vezethetek fce 
mindjárt a hálószobámba. 

Ella: Mondja meg neki, hogy nem is 
vagyok kíváncsi az ö piszkos ismeretségeire 
és alig várom, hogy őt se lássam többe. 
(El. Becsapva maga mögött az ajtót.) 

Solti: Bocsássa be a hölgyet. (Anna el.) 
HARMADDIK JELENET. 

Solti, Margit. 
Margit (jő): Zsolt, Zsolt, édes cirriga 

Zsoltom. 
Solti: Nini, Margit, hát mégis eljöttél? 
Margit: A térjem felhozott Pestre, hogy 

meglátogassuk az erbtantiját, aki már na-
gyon beteg, de én főleg azért jöttem, hogy 
téged lássalak, akiről álmodom, mióta a 
jászkunterebest műegylet mulatságán fel-
olvastál és rrfagesküdtél arra, hogy sze-
retsz. 

Solti (meggyőződés nélkül, hangosan, hogy 
Ella behallja): Édes gyönyörűségem, én 
^s alig vártam, hogy ' lássalak, különösen 
most, m'ikor a szivem ezer sebből vér-
zik', most jó, hogy jössz, a te nagy sze-
relmeddel. 

Margit: Vérzik a szived? Mi bajod van, 
mi bánt? Ezt nem is irtad meg nekem. 

Solti: Levélben csak szépet a szépnek. 
Ez elvem. 

Margit: Azért mégis csak egy levelet 
írtál, pedig ha tudnád, milyen becsben tar-
tom az írásod, hogy őrzöm soraidat, többet 
írtál volna. 

Solti: Igaz, hogy lusta levélíró vagyok, 
de annál többet gondoltam reád. 

Margit: Te drága. De milyen furcsa ez 
a szoba. Miért áll itt ez a zöld léckerítés? 

Solti: Tudtam, hogy jössz és azt akartam, 
hogy veled jászkunterebesi hangulat árad-
jon szét a szobámban. Hogy újra oda-
képzeljem magam veled a kerítés mellé a 
zölo fugasbia, ugy, mint amikor először 
átöleltél. Emlékszel — a férjed vadászaton 
volt és m'i egyedül voltunk azon a gyö-
nyörű csillagfényes estén. 

Margit: Hogy emlékszem-e? Milyen meg-
ható ez ia te figyelmed. Milyen kedves 

ötlet. Hiába, egy költő egészen másképpen 
gondolkodik, mint egy gazdálkodó. Látod, 
ehhez hasonló kedvesség sohase jutna a 
térjem eszébe. 

Solti: Ne beszélj most a férjedről, ülj 
az ölembe és csókolj. Csókold belém « 
lelkedet. i 

Margit: Drága egyetlen költőm. Szeret-
lek, szeretlek, szeretlek, (ölébe ül.) 

NEGYEDIK JELENÉT. 
Voltait, Ella, majd Anna. 

Ella: (jő, gúnyosan kacag, majd a tü-
körhöz megy és igazgatja haját). 

Margit (ijedten felugrik Solti öléből )i 
Pardon, bocsánat. Te — maga nincs egye-
dül? 

Solti: Ne törődj vele, kicsikém. Tul a 
Jkeritésen egy más világ van... Ott van az 
utca, az utca, amely betolakszik az ember 
legszentebb magánügyeibe. Az ufó), ame-
lyen semmi sem szent, még a magányba 
Wvánkozók vágya sem. 

tflla (gúnyosan kacag és skálázik): Tra-
ialla, tralalla. 

Margit: Ki ez a hölgy? 
Solti: Egy kényszerű albérlőm, a La-

káshivatai nemtörődömsége folytán. Egyén-
ként nem vagyunk érintkezési viszonyban. 

Margit (féltékenyen): Egy lakásban lakik 
egy hölggyel é s nincs vele érintkezési vi-
szonyban? Hogy lehet ez? 

Solti: Ugy, kérem, hogy ez a hölgy 
itt a ketrecben a teleségem. (Kijavítva 
magát. ) A volt feleségem. 

Margit: Ketrecben tartja a volt felesé-
gét? 

Solti: Bár már akkor tartottam volna 
ott, mikor még a feleségem volt. De a 
jó gondolatok mindig későn jutnak az em-
ber eszébe. 

Margit: De az mégis csak zsenáns, hogy 
az ember hatszemközt beszéljen ilyen nagy 
iróval. 

'Solti: Be kell kérem rendezkedni az uj 
viszonyokra és amit azelőtt csak négyszem-
közt mondottunk egymásnak, az most a 
nyilvánosságé. Ne szégyeljük érzelmeinket^ 
drágám, ne szégyeljük. 

Ella (kikiált): Anna! 
Anna' ( jő): Parancsol a művésznő? 
Ella: Miit gondolsz, ki lehet ez az asszony 

odaát. 
Anna: Nem tudom. 
Ella: Furcsa. Vidéki tüszerkereskedőne-

nek látszik. 
Margit: Ahi 
Anna: De művésznő! 
Ella: Jó izlese van az uramnak, mi!?, 

Fildekó harisnyája van. 
Margit: Jézusom, ezek szapulnak enge-i 

met. 

JZOXSa 
^JDE OR€sxinr-i<ö£esönoz 
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^ ^ Solti: Ne törődj vele, ez a női írigy-
W ség. Hiszen éppèn azért menekült hoz-

zád a lelkem, mert meguntam k nagy-
L viáros selyembe burkolt suhogó >öit és 
V levendulaillat után vágyakoztam. És meg-

bűvölt a ruhácskád, mert te magad varrtad 
" és ^arcod, mert a napsugár festette 

pirosra. 
Margit (sírásra hajló arccal.): flzért én 

mégsem érzem jól itt magam. Félek ettől 
az asszonytól. 

Solti: Ne íélj, drágám. Hiszen már el-
váltunK egymástól. Különben ás csak 
a szoba közös terület, a hálószoba egyedül 
az enyém. Jer oda, ott nem zavarhat 
senki. 

Margit: Jaj, oda m'ég nem merek be-
HV menni. Félek, hogy elvesztem a fejemet. 

^ Ê Én pedig feltettem magamban, hogy tisz-
V tességes asszony maradok és csak plátói 
m viszonyt kezdek... Legalább is addig, amíg 
• lehet. 
• Ella: Ujjé, ez éppen Soltinak való. 
• Solti: Âkàrhogy gúnyolódik odaát ez a 

szobauiihölgy, be togom bizonyítani neked, 
I Rlíöíd színes virága, hogy nem hagylak 

e hölgy által a hálószobámba kergettetni. 
Szerelmünk tiszta és eszményi tog maradni 
mindaddig, amíg mindketten azt nem fogjuk 
érezni, hogy el Ttell égnünk egymás karjai 
között. 

Margit: Igaz, nem- togunk törődni sem-
mivel, éljünk a percnek, amely úgyis oly 
gyorsan repül tova, mint a gondolat. 

Solti: Hát még mindig olyannak találsz, 
mint mikor odalenn voltam Jászkuntere-
besen? 

'Margit: Épp olyannak, csak mintha ak-
kor feketébb lett volna a haja. 

Ella: Änna, vidd át a hajfestéket a 
nagyságos urnaft, liurcolkodáskor ittfeiej j 

tette. 
Anna: Igenis, művésznő. (Átviszi és le-

csapja az asztalra.) Itt a suviksz, nagy-
ságos ur. 

Solti: Takarodjék innen, maga panca-
mári. [Utána dobja a skatulyát, flnna 
ijedten el.) 

Margit: Ne boszankodjék, mester, ilyen 
hires embernél igazán mihdegy, hogy holló-
fürtjei vannak-e, vagy őszbevegyültek. Sőt, 
annái érdekesebb. 

Solti: Ez az asszony őszitett meg, itt 
a ketrecben. Ez a nősténytigris. De inig 
egy tigris ketrecében ártalmatlan, mint egy 
háziállat. flz asszony, kit az Úristen házi-
állatnak teremtett, még ketrecében is ve-
szedelmesebb a tigrisnél 
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Margit: Talán még mindig szereti? 
Solti: Gyűlölöm. Téged szeretlek, te gyö-

nyörű mezei virág. Tépd ki őt a szivemből 
ps felejtesd el velem. 

Ella: Hahaha, ostoba férfi, azt hiszi, hogy 
Pereszlényi Ellát el tud felejtetni egy 
ilyen kis vidéki hernyó. 

Margit: Jaj, Solti, védjen meg, védjen 
meg. i' 

Solti: Bizza csak rám. — Kikérem ma-
gamnak, művésznő, hogy sértegesse az én 
vendegeimet, az én lakásomon. Tessék 
visszaemlékezni megállapodásunkra, mi nem 
látunk semmit és nem hallunk semmit, ami 
bármelyikünknél történik. 

Ella: Dgy? Hát nem ön zavarta el ?z 
én udvarlómat? Pedig az művész volt, nem 
egy pacsuLi illatú vidéki füszeresné. 

Margit: Kikérem magamnak, az én fér-
jem kisgazda. 

Ella: Kisgazda, no csak találkozzam én 
azzal a kisgazdával, majd tájékoztatom 
a 'politikai helyzetről. Majd megmondom 
neki, hogy a kedves felesége, ahelyett, 
hogy libákat tönme és disznókat hizlalna, 
hát levendulajillatot hoz magával kiégeti 
agyú költőknek, ;akiknek már egyetlen jó 
ötlet sem jut az eszükbe. ' 

Solti: Ezt ne merje rólam mondani sze-
relmem előtt. 

Ella: Bizonyítsa hát be neki az ellen-
kezőjét. 

Margft: Vágja vissza ezt a sértést valami 
trappáns ötlettel. 

Solti (felhevülve): No várj csak. (Mon-
dani akar valamit, e pillanatbán flnna 
ront be a szobába.) 

Anna (megfogva belülről a kilincsel): 
Egy ur keresi a nagyságos urat. Erővel 
de akar jönni. 

Solti (türelmetlenül): Ki az? 
Anna: Olyan vidéki kinézése van. 
Solti: Kisgazda? 
Anna: Olyan. 
Margit: Szent Isten, a férjem. 
Ella: Na, művész ur, most lássuk azt 

a jó ötletet.' 
ÖTÖDIK JEI.ENET. 

Voltak. Foncsor. 
Foncsor (beront): flh, hát itt vagy, ennél 

a jeles urnái? Leütlek vele együtt. 
Margit: Jóságos Isten! 
Ella: így néz ki egy kisgazda? 
Solti (magához térve): De kérein... Hát 

mit jelentsen ez? Mi okbót tör be uraságod 
hozzánk? 

Foncsor: Mert magtaláltam uraságod le-
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veiét a teleségem fogketetartójában. Hát 
ezért nem akartál az erbtantihoz jönni? 

Margit: Szerencsétlen! Meg ne gyanú-
sítson ! 

Solti: Hogy meri meggyanúsítani felesége 
őnagyságát? 

Foncsor: Meggyanúsítani? Nem is gya-
nusjitom. Itt a bizonyítók. (Levelet vesz 
elő.j Majd bátor IeszeK felolvasni. /Olvas.) 
Oh Hölgyem! Gyönyörű sorai mély be-
nyomást tettek reám és állig várom, hogy 
végre láthassam. Magam előtt látom szép 
fekete szemeit, melyek ugy csillognak, mint 
csillag az éjszakában. 

Ella (félre): Ah! 
Foncsor: Ez még semmi, kérem. Karcsú 

derekát, mely ring, mint kalász a szélben 
és parányi lábacskáit, melyek olyanok, mint 
Eisner Fannyéi — :ez valószínűleg egy1 

közös ismerősük. 
Ella (boszusan félre): A nyomorult. 
Foncsor: Ha Pestre jő és felkeresi ott-

honában hódolóját, Solti Zsoltot, biztos va-
gyok, hogy szavaim tennenszárnyalóbbak 
lesznek, mint ezek a holt betűk. Addig Is 
kezeit csókolja hódolója. 

Solti: De nát imitt következtet ön ebből 
B levélből? 

Foncsor: Hogy mit következtetek? Azt, 
hogy ön el ökiarta csavarni a feleségem1 

fejét és hogy ő a m rag a szeretője akart 
lenni, ez a gyönyörűséges mákvirág. Bizto-
san a barátnőjének, az Eisner Fannynak, 
lis van szeretője, azért akart ő is egyet. 

Solti: No de kérem, hogy lehet ilyet 
feltételezni? Hiszen akkor nem hivtam volna 
ide, ahol a legpéldásabb házaséletet éiem 
a kedves feleségemmel. 

FA la (meglepetten ) : Micsodfa? 
Foncsor: A feleségévél? 
Solti: Világos. Engedje meg, kédves Ella, 

fiogy bemutassam onneS Foncsor kisgazda 
urat... A feleségem, Pereszlényi Ella, a 
kiváló művésznő. 

Ella: No de hát... ez... ez... 
Foncsor: Ah!... Kezeit csókolom, mű-

vésznő. (A deszkakerítéshez megy, melyen 
keresztül Ella kis tétovázás után átnyújtja 
neki kezét.) 

Solti: Remélem, most már nem gyanúsítja 
meg a kedves felesiégét. 

Foncsor: No jó, kérem, de enneî; a Tevéi-
nek a hangja. 

Soltí: önök bizonyára nem szoktak Uyen 

stílusban levelezni az önök szépségkép vi-
selőivel, különösen, ha az a képviselő a 
saját feleségük. 

Foncsor: Pardon, hiszen az én feleségem 
nem képviselő. Még csak az kellene. 

Foncsorné: Az igaz, ő sohasem magasz-
talta szemeim ragyogását, de mit is vár-
hat az ember egy kisgazdától. 

Foncsor: De kérem, hogy kerültek önök 
levelezésbe? És egyáltalában mit keres a 
feleségem önöknél? 

Solti: Hát még mindig nem érti? 
Foncsor: Szót sem értek. Ez a lakás 

is olyan különös. Azt se láttam még, hogy 
egy szalon kellős közepén egy vékony 
deszkakerítés fusson végig. Vagy talán ez 
a legújabb pesti divat? 

Solti: Mindjárt meg fog érteni mindent.., 
A kedves felesége... irt nekem.., hogy otthon 
valami jótékonycélu műkedvelő színielőadást 
akarnak rendezni. 

Margit: Igen, a szegény gyermekek fel-
ruházására. 

Foncsor: Erről semmit sem tudtam. 
Margit: Meg akartam lepni vele, azért 

nem mondtam, miért nem megyek az erb-
tantihoz. 

Solti: És arra kért, hogy adjak neki 
vasami színdarabot, melynek a főszerepét 
ő játszhatná el. Tájéköztatásomra megírta, 
hogy a szeme fekete, a dereka karcsú 
és a Lábai picinyek... most már érti a 
levelemet is? 

Foncsor: Ahá, kezdem érteni. 
Solti: Megírta... hogyha legközelebb Pestre 

jön, fel fog keresni ebben az ügyben, 
én pedig, hogy annál nagyobb legyen 
őnagysága sikere, hát eljátszottam felesé-
gemmel együtt egy kis paiasztdarabot, ahol 
a feleségem1 adta a Julcsát, a parasztkfts-
asszonyt és én Jánost, a szerelmes paraszt-
legényt, akire haragszik a viLág legszebb 
parasztleánya és aki itt áll a deszkakerítés 
előtt és várja, hogy a Julcsa szive újra 
feléje forduljon és kibéküljön vele. 

Foncsor: Aha, hát az a deszkakerítés 
diszlet? Nagyon érdekes. 

Margit: Hát még milyen érdekes a da-
rab. És most m(aga, tapintatlan betörésé-
vel, félbeszakította ezt a gyönyörű elő-
adást. Hiába, egy kisgazdának semmi érzé-
kisége sincs a művészet iránt. 

Foncsor: Nagyon restellem. Ezer bocsá-
nat a gyanúsításért. Pedig mindjárt láthat-

MindenUtt kaphat« I 
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tarn volna, hogy őnagysága, a kiváló mű-
vésznő is jelen van. Bocsássanak meg és 
kérem, ne zavartassák magukat. Játsszák el 
a darab végét is, már csak a jótékony-
céíra való tekintetre is. 

Solti: Nem lehet, kiérem, a feleségem 
már kijött a hangulatból és ilyenkor már 
képtelen újra belemerülni a darab Hangu-
latába. 

Foncsor: Nagyságos asszonyom, kiváló 
művésznő, tessék megpróbálni belemerülni... 
A feleségem holta napjáig engem fog okolni 
ennek a műélvezetnek az elmaradásáért. 
Sqivesen fizetek 2000 koronát jótékony-
célra. 

Ella: Nagyon sajnálom, de semmi kedvem 
sincs már komédiázni. 

Anna: Nagyságos ur, tessék csak el-
kezdeni... tessélk csak hangulatba noznit 
őnagyságát, tudom, a többi már megy ma-
gától. Maguk meg üljenek ide félre, hogy 
ne zavjarják az előadót. A közönségnek 
semmi dolga sincs a szinpadon. Nagyságos 
ur, kezdje már meg. (Pillanatnyi csönd.) 

Solti (kissé parasztosan): Julcsa ie, ne 
izélj már nó, hiszen akárhogy adod a 
haragost, tudom, hogy mjégis csak engem 
szeretsz. 

Ella: Azt nagyon rosszul tudja... Kend! 
Solti: Hát már igazán nem szeretsz? 
Ella: Ezt ugyan eltalálta. 
Solti: Jói van, én nem kérlek többet, 

hogy szeress, szerettetem majd magam a 
többi leányokkal, odaadom majd nekik ma-
gam sziv nélkül, érzelem nélkül, de a te 
házadtáját ugy el fogom kerülni, hogy akár-
hogy megbánod, engem meg nem találsz 
többé. 

Ella: Caak menjen Isten Tiirével, nem 
fogok sírni kend után. 

Solti: Egy csöppet sem? 
Ella: Egy csöppet sem. 
Anna (közbeszól): Ne higyje, nagysájos 

ur, én tudom, hogy vörösre sirná mind & 
két szemét. 

Foncsor: Mit szól közbe? Csak egy szoba-
leány lehet ilyen tökkelütött, színielőadás-
nál közbeszólni ! 

Mar$t: Mikor már végre nagynehezen 
stimmungban van a művésznő. 

Anna: Bocsánat. 
Solti: Jó, jó, azért ne add ugy a bankot. 

Majd megvigasztalódom én is. Ën se fo-
gom főbelőni magamat miattad'. Nem is 
volna érdemes. Ha siratnék valamit, ugy 
sem volna más siratni valóm, mint három-
négy szép nap az életemben. A többi úgyis 
azzal telt el, hogy remegve lestem, mikor 
vesz el valaki tőlem. Mert akkor már láttam, 
hogy keresve néz a szemed jobbra-balra.... 

Ella: Aki keres, talál. 
Solti: No, majd találok én is. Majd vi-

gasztalódom én is. Elég szép leány meg 
menyecske van még a világon. Találok azok 
közül olyat, mint te vagy. 1 

Ella: Azt már nem hiszem. 

Solti: No már mért nem? Nincs másnak 
olyan szép fekete szeme, mint neked? 

Ella: Azt magának kell tudni. 
Solti (parasztosan megpödri a bajusza 

helyét): Hát az igaz, — olyan nincs. 
Foncsor (félre, súgva a feleségének): 

Itt a szereplőnek nagy bajuszt kell ragasz-
tani és megpödörni. 

Margit (idegesen): Hallgasson! 
Solti: De olyan termete van másnak is, 

mint a tiéd. ' 
Ella : Ha talál olyat, akkor bizonyosan 

"van. 
Solti: Majd körülnézök. 
Ella: És tud ugy csókolni valaki, mint 

én, az egész kerek világon? 
Solti: Már elfelejtettem az ízét. Csak 

azt tudom, hogy nagyon jó volt... Csak 
azt tudom, hogy juhászkutya lennék, ha 
mégegyszer megpróbálhatnám. (Plilanatnyi 
'csend. ) » 

Foncsor (félre, a feleségéhez): Most 
ugatni kellene, akkor teljes volna a falusi 
hangulat. Én értek a színházhoz. 

Margit: Hát ugasson. 
Foncsor (ugatni kezd). , , 
Ella: Hát ugy szeretné újra megkóstolná 

az izét? 
Solti: Ugy. 
Ella: Akkor hát kóstolja meg, de csak 

akkor, ha nem ötletből Kívánta. És csakis 
azért, hogyha máshol csókkal kínálják, hát 
tudja meg, mit vesztett énbennem. 

Solti: Ella, drága kicsikém. 
Foncsor (közbekiált): Tévedett a művész 

ur! Julcsának hivjálkf ; i 
Anna: Ne zavarogjanak itt. Tönkreteszik 

az egész hangulatot. Menjenek kii a szán-
padról, nézzék az ablakból végig. Akkor 
teljes csak az illúzió a felvonás végén. 

Margit: Jöjjön, Márton. \ 
Anna: Lábujjhegyen lépni! (Foncsor és 

Margit el, mlejd megjelennek a kisablak-
hál.) • 

Solti: Drága kis feleségem1. (At akar 
mászni a kerítésen.) 

Ella: Maradjon még odaát, hisz még 
színházat játszunk. 

Solti: Akkor hát hogy csókoljam meg? 
Ella: Álljon feí ftdé a kerítésre, amint 

a falun szokás, ugy, miint én. Hiszen nem 
magas a kerítés, még a derekamat is át-
foghátja. "(MíndWetten 'felállnak a kerítésre, 
anweiy e(Választja őket. Solti átöleli Ellát 
és hosszú csókban forrva mozdulatlanul 
maradnak. Foncsor és Margit elragadtatva 
nézik őket az ablakból.) 

Márton (tapsolni kezd kívülről ): Nagy-
szerű, én fogom játszani a Jánost ! (Ella 
és Solti mozdulatlanul maradnak. A függöny 
lemegy. ) 

(Vége.) 

T f f i r 1 PA RFOM OK 
is kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottya-u. 12. 
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SUICCÓ, Mii VJSAG ? 
A MAGYAR SZÍNHÁZ idei első újdon-

sága Lakatos László »A fakir« cimii há-
romfelvonásos darabja lesz. Az újdonság 
főszerepeit Törzs Jenő, Titkos Ilona, Jan-
kovics Magda, Tarnay Ernő és Ujj Kálmán 
fogják játszani. 

BÉKEFFt LÁSZLÓ, a Belvárosi Szin-
ház és Andrássy-uti Szinház művésze el-
fogaa színpadi oktatásra korlátolt számban 
tehetséges növendékeket. Jelentkezni lehet 
augusztus 28-tól Wesselényi-u. 69., Ill, em, 
4. szám alatt, minden délután 1—6-ig. 
A tanítási év befejezése után a végzett 
növendékek nyilvános előadásban vizsgáz-
nak. 

SZÉDULETBEN AZ ÉLET cimmel Tamás 
Ernő tollából igen tartalmas novellás-kötet 
jeleni meg. Az író eddig versköteteivel 
tűni fel, most bebizonyította, hogy a próza-
•irást is kitűnően érti. 

ÉNEKAKADÉMIA nyílt meg Budán a 
IL, Toldy Ferenc-utca 41. szám alatt. Az 
énekakadémián a legkiválóbb pesti ének-
tanárok és színészek tanítanak, élükön Ná-
aas Margittal, K. Dörgey Erzsivel, Tanay 
Frigyessel, Bán Janival. A tanitás már 
szeptember elején kezdődik mérsékelt tan-
dijak mellett. Beiratkozni bármely osztályra 
az akadémia helyiségeiben lehet egész na-
fcon át. 

SZÍNPADI RUHAKAT és fűzőket mű-
vészies kivitelben készit: Szlovákné, VIII., 
Mátyás-tér 4., V. emelet 1. szám al>atí 
lévő szalonjában. (Lifthasználat.) Szlovákné 
szalonjának igen jó hire van a művészvilág-
ban, hiszen nem egyszer bizonyította be, 
hogy ízléses, finom, előKelő és bravúrosan 
uj oolgokat tud produkálni. A szalon meg-
rendelésre modell szerint is készit ruhá-
kat a legpontosabban és a legjutányosabb 
iáron. Sok fővárosi színházban voltak már 
jelentős részesei a sikernek azok a toilettek, 
melyek Szlovákné Mátyás-téri szalonjából 
kerültek ki. 

AZ ERÉNYI—ROSSI ROSINA MAGAN-
ENEKISKOLA 1921. szeptember 5-ikén 
kezdi meg a tanítást. Jelentkezni lehet: 
Erzsébet-körut 40—42., d. e. 10-től 17-ig. 
Telefon: József 106—96. 

CARUSO, JERITZA és az összes világ-
hírű énekesek eredeti müvész-felvételei az 
Original »Grammophon«-lemezeken jelen-
tek meg és a magyarországi képviselet-
nél: Sternberg királyi udvari hangszergyár 
Rákóczi-ut 60. sz. Zenepalotában vásárol-
hatók. 

A BESZÉDMUVÉSZETl Szinészképző Is-
kolába (Déry-utca 8., I. 4.) beiratkozni 
naponta délután 3—<5-ig lehet. 

A ZENEAKADÉMIA teljes tananyaga 
kapható a Színházi Élet boltjában, Erzsé-
bet-körut 29. 

/. osztály. (Hegedű.) 
Hohmann—B'och: Hegeű'üiskola, I. rész 80.— 
Bloch József: Hegedüiskola, I. rész 100.—• 
Kigyósi : Gyermekdarabok. 
Rieding: Darabok az első fekvésben 30.— 
Bloch: Op. 48 —. Darabok az első 

fekvésben 20.— 
Kőszegi : Dar;abok az első fekvésben 30.— 
Fiiedrich Seitz: Op. 16. Frohe Wan-

derschaft 16 — 
Friedrich Seitz: Op. 16. In der Wald-

mühle 16.—< 
Friedrich Seitz: Op. 16. Bei der Gross-

mutter 16.— 
Friedrich Seitz: Op 16. Zigeuner kom-

men 16.— 
Friedrich Seitz: Op. 16. Auf dem Kin-

derbali 16.— 
Friedrich Seitz: Op. 16. Sehnsucht 

nach der Heimat 16.— 
/. osztály. (Zongora.) 

(Chovan: Zongoraiskola, I. rész 80.— 
Bartók: Gyermekeknek, I. füzet 50.— 
Bátor: Három szonatinja. Op. 78. 36.-^ 
Bátor: Tiz előadási darab. Op. 98. 36.— 
Burgmüller: Op. 100. (Chovan) 60.— 
Geszler: Op. 7. Gyermekdarabok 40.— 
Kleinecke: Op. 75. Vidám órák 40.— 

Egyes számok 20.— 
Siklós: Op. 44. Kis rapszódiák 50.— 

Egyes számok 20.— 
Kulan: Sonatinen, 1—II. (Universal) à 40.— 
Gementi : Sonatinen. (Universal ) 40.— 
Lichner: Op. 111. Bunte Blumen 

compl. 70.— 
Egyes számok 30.— 

Reinecke: Op. 136. Sonatinen 60.— 
Van Gael: La Viennose 34.— 

Olcsóbb lett a ßanqsser ! 

Zene-palotáfában 
R d k ó c 3 l - o / GO. s j . 
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Sserlcesxíői üxeneíeK 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
öt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 

K. Janka, Békéscsaba. A „Színházi Élet" 
mult heti számában megírtuk, hogy elindult. 
— Du-Mi. 1. Bolvári Géza. 2 3. Starfilmnél 
kell érdeklődni. 4. Nem felel meg a valóság-
nak. — Mózes. 1. Miniszteri tisztviselő. 2. 
Szüleire. 3- Miskolcon született 1896, október 
25-én. — B. Ilus. Eltalálta 1 Valaki beleszere-
tett! — B. I., Szeged. Nagyon sajnáljuk, de 
csak azokat a dalokat közölhetjük, amelye-
ket a teljesen pártatlan zsűri dicséretben ré-
szesített, illetve jutalmazott. — G. Gyöngyi. 
A Rózsahegyi-iskola cime:iVHI., Népszínház u. 
22. — B. Peti, Szombathely. Nem jelent 
meg. — S. Alice és Ilus. 1. Nem az illető 
művésznő elutazásával volt az kapcsolatban. 
2. Már elutazott, — Duci. 1. Nincs felje-
gyezve. 2. Szavalni kell, esetleg szereprész-
ietet elmondani. 3. Nem megy el. 4. Igen. — 
F. Erzsi. 1. Igen. 2. Intim Pista nem veti le 
az inkognitóját. — Türelmetlen. Legközelebb 
rá kerül a sor. — Hűvösvölgy. Októberben 
fel fog lépni, akkor benne lesz a fényképe. 

— H. T., Sajószentpéter. Postautalványon 
tessék K. 38 50 beküldeni. — Faun-imádó. 
1. Nem színésznő. 2. 1885 május 11-én szü-
letett Aradon. 3. Nem szoktunk vallási kér-
désekre válaszolni. — P. Mihály. 1. A Ki-
rály Színház tagja. 2. Megmarad. 3- 1882-ben. 
4. Az 1919'es számokat tessék kiadóhivata-
lunkban megrendelni, ott megtalálja. — L. 
Vince. Palace Theatre Building, New York. 
— Igazságos. Nincs igaza. A darab New-
Yorkban és Londonban sok százszor ment. 
A pesti előadás a Iegclsőbbrangu. Minden-
kinek tetszett, csak önnek nem. Nem a da-
rabban van a hiba, hanem önben. — R-
R-, Eger. Nagyon ügyes mind. Majd sorát 
ejtjük. — Kálmán Ibolyka. Teljesen fölösle-
ges, hogy névre címezze. Kap választ akkor is. 
ha igy küldi levelét: Am. kir. Operaház balett-
iskolájának, Budapest, Operaház. — Lantos 
Lujza, Miskolc. 1. Özvegy asszony, nem 
színésznő. 2 Igen, Pesten van. 3. Vígszínház. 
4. Nem utazik el. 5. Abbaziában van. 

/ZŐLLŐU és KLEIN 
IV., Hajó-utca 16. (SüiG-u. sarok) 

melyem éa axövet különleges-
ségek áruOáza 

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

„BALATON" SZÁLLODA ÉS PEHZIÓ BALATON-LELLÍN 
Igazgató: Kenyeres Sándor 

S 
zabnl , varrni tanltok magántanuló«. 

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

H a j e l t á L V O l i l á L S 
villannyal. — Szépségápolás. — Kozmetikai szerek. — 
JULIA KOZMETIKA, Budapest, Vilmos császár-ut 46 

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

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

A legszebb és kész NARVÁNyKAHDALLÚK 
nagy választékban. NICORA LAJOS, IX.,Lónyay-u.7 

m W H E L Y I / K O l - A . 
I P A R m i l T V E ^ Ä E T I Sc=3S O »^X-^TfVVS 
I V K O B - O n / X N E - C i C E G U 6 . M 5 8 I 8 

« ÄHT0R ÉS RELEHEH • — • — » — 
1 1 VI I . , Erzsébat-kSrut 56 . 1/4. 

B E R K O V I T S 
csász. és kir. udv. szállító Kristóf-tér 2 . legújabb 
eredeti párisi ruha és szörme-kollectióját szeptember 
1-től mutatja be saját termeiben. 

4 4 2 4 W o o d l a n d A v e ZEIGER FERENC 
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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Sszin&úzi reftvény 

Megfejtési határidő 1921. szepteirber 16. 
A megfejtést lapunk 1921 évi 38. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 33. számában közölt 

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

sorsoljuk ki : 
I. dij : Makay Margit autogrammos fény-

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

bon. 
111. dij : Egy üveg Eau de Cologne .Fée" 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 502-en. 
Az első dijat Szántó Gézáné (Nagyigmánd), 

a második dijat Rónai Hilda (VII., Akácfa-
utca 62.), a harmadik dijat Takács Kató (Fő-
utca 17.) nyerte meg. 

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

Fiatalos 
Qde arcbőrt snrtj? 
távolit minden teinthibát u. m. : mitesszer, pattanás, 
sárgafolt, ránc, orrvörösség, likacsos, hervadt pety-
hüdt bört, a d r . K a y s e r l í 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-
séggel és adóval SO.—K. Postai rendelések Hyvarion-
gyár főraktárához: G r o s s A n t a l , Budapest, VI1L, 

József-körut 23. intézendők. 
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. 

C^ŐVÁROSV é 

i r k O ' 
VÁROSLlOtf1 

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 

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

litás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszázs 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII,, ftlmássv-u. 8. 

F L O R I S - B O N B O N 
Olvasta már a 

B O R S S Z E M J A N K Ó T ? 
A R A S  
KORONA 

Szerkesztik 
MOLNÁR JENŐ és BÉR DEZSŐ. 
Etöfizltés : 1/4 évre 80, félévre 160. egész 
évre 300 K. Amerikába egy évre 2 dollár. 
Kiadóhivatal: Budapest, V., József-tér 13. 

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

TELEFON 121-55. 

f Brilliénsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkiné l dr&gébban vesz 

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

BATIKOLÁST rsammmm 

lámpaernyő készítést tanít fővárosi 
tanitónő. Krisztina-körut 8. III. em.39. ] 

Telefonon Is megrendelhet i 

A Z U J S Á G - o t 
Telefonszámok! József 16.26, József 13*53 

K E R B S HENRIK 
V I I I J a p - u t c o Z 9 J e l e [ o n : J ó z s e f 3 - 8 6 r ; t > r v ^ m r o z a S ! 

Szőrme-, szőnyeg-
poroló, megóvó, szőnyeg-
mosó és javitó-intézet. 

L a k á s t a k a r i tás , 
padlóbeeresztés és féreg-
irtási vállalat 

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








