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Amerikában, messzi tengereken tul egy 
fiatal kis színésznő eljátszotta Molnár Ferenc 
Liliom-ának főszerepét, Julikát. Ötszázszor 
egymásután. És ötszázszor egymásután érezte 
azt a nagy boldogságot, amit csak szinész 
érezhet, amikor valami komoly, nagy sikere 
van. Mert nagy sikere vott Éva le Gallienne-
nek Newyorkban, ahol ugy felkapták a ne-
vét, mint ahogyan ott nem igen szoktak szí-
nésznővel — különösen drámai színésznővel 
foglalkozni. Eva le Gallienne 'Jgy érezte, 
hogy ezt a nagy-nagy boldogságot mind a 
költőnek kell megköszönnie, akinek szive és 
fantáziája Julikát a világra teremtette. Felült 

kis Julika egy nagy hajóra és átjött 
Európába, hogy felkeresse Molnár Ferencet. 
Mér itt is van nálunk. Itt ülök most szemben 
v«le a Dunapalota széles erkélyén. 

Mindenki joggal elvárhatja, hogy hűen le-
fessem Eva le Galliennet, de ez igen nehéz 
feladat. Legjobb lesz, ha azt mondom róla : 
olyan, mint egy igazi Juliké. Molnár Ferenc 
sem képzelhette el másképen, amikor még 
az első szót sem irta papirra gyönyörű köl-
teményéből. Arcának szelid nézése hasonla-
tos a Varsányivlrénéhez, még a kék szeme 
tiszta szomorúsága is olvan. Haja halvány-
szőke, középen simára választott egyszerű 
frizura simul okos, magas homlokán. Szeme 
olyan kék, mint az a kis darab ég, amely a 
Gellérthegy felett kandikál ide szürke felhők 
alól. 

Elkísérte a kis Julikát legjobb barátnője : 
Mercedes de Acosta, aki neves amerikai 
irónő. 

Megkérem Eva le Galliennet, mondja el 
miért jött Budapestre? 

— Meg akartam ismerni Molnár Ferenc 
urat, a Liliom szerzőjét. Ha az északi sar-

kon lakolt volna, oda is elmennék. Meg kel-
lett köszönnöm azt a gyönyörű színdarabot, 
amely már első olvasásra is ugy a lelkembe 
költözött, mint iskolás-korom első verse. Éle-
tem legnagyobb élménye volt a Julika elját-
szása. Ne nevessenek ki itt Budapesten, de 
ugy volt, hogy el sem tudtam képzelni azt, 
hogy Molnár Ferenc ur éppen olyan ember, 
mint a többi. Most, hogy megismertem, lá-
tom, hogy nem is olyan. Annyi szeretetre-
méltó szívességgel fogadott, hogy meg sem 
tudjuk hálálni. Boldog vagyok, hogy jó véle-
ménnyel van az én szerény színészi mun-
kámról — bár őszintén sajnálom, hogy még 
nem voltam olyan szerencsés előtte is elját-
szani. 

— Milyen szerepeket játszott Julika előtt ? 
— Sok amerikai darabban játszottam, de 

legelőször magvar darabban — Heltai 
Jenő A tündérlaki lányok-jában léptem szín-
padra. Igen nagy sikere volt Amerikában 
ennek a bájos darabnak- Ebben is a kis cse-
lédet játszottam, akit az amerikai fordító né-
gerré változtatott. Édesapám, akit hároméves 
korom óta nem láttam, eljött a színházba, 
hogy megnézze a művésznő leányát. Amikor 
megjelentem a színpadon '"ekete képpel és 
göndör parókával, édesapám felkelt és ott-
hagyta a színházat. Azóta nem is látott, csak 
most a Julikában. Most mér nem ment el, 
könnyezve jött fel a színpadra a harmadik 
felvonás után és megbocsájtotta, hogy szí-
nésznő lettem. Ez volt nékem a premiei 
egyik legnagyobb öröme. 

— Kiket ismert meg a művésznő Buda-
pesten ? 

— Molnár ur felvitt a Fészek-klubba. Ot 
ismertem meg Beöthy László vezérigazgató 
urat és Heltai Jenő urat. Beszélgettünk i 
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Liliom amerikai előadásáról és az uj magyar 
darabokról. Beöthy vezérigazgató ur olyan 
kedves volt, hogy meghívott Budapestre ven-
dégszerepelni. Sajnos, nem tehettem eleget 
a megtisztelő meghívásnak — részben, mert 
nem tudok magyarul, részben pedig már alá-
irtam Amerikában a szerződést uj szerepemre. 
Barátnőm, Mercedes de Acosta, uj darabjá-
nak a Jeanne D'Arc-nak címszerepét fogom 
eljátszani. Természetesen addig még sokszor 
eljátszom Julikát is, mert ez a darab New-
yorkban még sokáig nem kerülhet le a mű-
sorról. 

— A darab melyik része tetszik a leg-
jobban ? 

— Az egész darab tetszik, az én szere-
pemben azonban a legjobban szeretem az 
első és az utolsó jelenetet. Mindig olyan jól 
esik, amikor a színpadon összeismerkedem 
Liliommal és olyan igazán fáj a szivem, 
amikor már csak az égből jön le hozzám. 

— Megismerte a pesti Julikét, Varsányi Irént? 
— Sajnos, nem volt hozzá szerencsém, 

bár végtelenül szerettem volna megismerni. 
Molnár ur annyi elragadtatással beszélt róla. 
Vasárnap este vacsorára hívott meg Heltai 
ur a Fészekbe, remélem, hogy ott találkoz-

„Ligeti emlék" 
Incze Sándor, Eva le Gallienne, Molnár Ferenc 

(ifjabb Princ Gyula népligeti 
gyorsfényképész beállítása és felvétele) 

hatom vele, sajnos, ez a vágyam már csak 
akkor teljesülhet be, ha legközelebb Pestre 
jövök. Ezen az estén megismerkedtem több 
kedves kollégával, írókkal, akiknek nevét 
többé-kevésbé ismertem. Nem hizelgek vele, 
ha azt mondom, hogy a magyarok emberek-
nek épp oly kedvesek, szeretetreméltóak, 
mint amilyen tehetségesek írásaikban. 

— Volt a Ligetben? M 
— Már Amerikában hallottam a pesti Liget- H 

ről, ahol a Liliom történik. Mesélték, hogy l | 
Molnár ur hónapokig tanulmányozta a ligeti 
alakok életét, most megkértem, hogy mutassa 
meg nekem is. Vasárnap mentünk ki a Li-
getbe, társaságunkban volt Incze ur is, az önök 
érdekes kis lapjának szerkesztője. Először a 
Városligetben voltunk, onnan a Népligetbe 
mentünk, mert Molnár ur elmesélte, hogy a 
Liliom miliőjét, alakjait ott figyelte meg. Soha 
életemben nem fogom elfelejteni ezt a dél-
utánt, az egyszerű emberek vasárnapi soka-
ságában, a Liliom költőjével . . . Azt se tud-
tam, hová nézzek. Minden kis cselédleányt 
megnéztünk, Julikát kerestem, vájjon látok-e 
olyat, amilyennek a lelkemben elképzeltem. 
Egy g> orsfényképész bódéjában megtaláltuk 
Holundernét és a fiát. Mintha csak a darab-
ból léptek volna ki. Liliommal, a ligeti c j g i ' 
logatóval is találkoztunk, csak túlságosan 
fiatal volt, de az exterieurje, hangja, modora 
nagyszerűen beillett volna az én partnerem 
helyébe. Bementünk a fotográfushoz, mintha 
csak végigélnénk a darabot, éppen ugy volt, 
éppen olyan vof\ minden. A legszebb, leg-
gyönyörűbb élménye volt életemnek ez a 
délután. 

— Mi a véleménye Budapestről ? 
— Ne gondolják, hogy csak udvariasság : 

elragadó. Nézzen itt le, lehet, hogy ez a re-
gényes, gyönyörű városra nem a világ leg-
boldogabb helye ? Nem is gondoltam, hogy 
ilyen gyönyörű. Azt se tudja az ember, hová 
nézzen. Legjobban szeretnék napokig itt ülni 
az erkélyen és bárr.ulni ezt a csodálatos pa-
norámát. 

A kis Julika kitárja a karját és elragadtatva 
néz végig a hömpölygő Duna felett. 

Mercedes de Acosta szintén hasonló elra-
gadtatással beszél Molnár Ferenc darabjáról 
és Eva le Gallienne alakitásáról. 

— Ne higyjék, hogy azért dicsérem, mert 
a barátnőm és mert most az én darabom 
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címszerepét fogja jólszani. Egyetlen drámá-
nak sem volt Amerikában olyan sikere, mint 
a Liliomnak és ebben Evanak. Boldog vol-
nék, ha csak távolról is elérném a «Mát ha-
zámban azt a sikert, amelyet Molnár Ferenc 
url 

Megkértük a művésznőt, engedje meg, hogy 
lefotografálhassuk. Nagyon nehezen egyezett 
bele, végül is, mikor a gép előtt állt és a 
fotográfus jobbkezének elhelyezésén igazí-
tott keveset, azt mondotta: 

— Nagyon szépen kérem, hagyja igy, ahogy 
állok, nem szeretem a pózokat! 

Csak ezt az egy mondatot kellene leírni, 
akkor is mindenki tudná, hogy aki mondta, 
nagyszerű színésznő és nagyszerűen játsz-
hatja Julikát. 

Megszólalt a telefoncsengő, Molnár Ferenc 
telefonélt, hogy az előcsarnokban vár a mű-
vésznőre, akivel sétára indulnak. Boldogan 
sietve vette a kis fekete kabátját az egyszerű 
fehér bluz fölé és szinte szaladt le a lép-
csőn. 

Molnár Ferenc, aki már két nap óta sze-
retettel és örömmel ismerteti meg Budapestet 
kedves vendégével, ezeket mondotta Eva le 
Gallienneről: 

— Sajnos, nem láthattam a Liliom new-
yorki előadását, de ha nem is hallottam volna 
fül- és szemtanuktól, most alakulna ki a vé-
leményem, hogy Eva le Gallienne tökéletes 
Julika lehet. Európai műveltségű színésznő, 
alaposan ismeri az irodalmat és a műveltség 
minden kérdésében tájékozott, kedves, bájos, 
közvetlen egyéniség, egészen bizonyos, hogy 
a színpadon is ilyen. Nekem őszinte öröm, 
hogy Julikát Amerikában ilyen kiváló mű-
vésznő keltette életre. 

Mire az intervju véget ért, kisütött a nap, 
a Duna habjai aranyos fényben hömpölyög-
tek, biztosan az amerikai Julika tiszteletére. 
Az is lehet, hogy a sok fényes sugár, a 
fiastyuknak arról a csillagjáról hullott alá, 
amelyet Liliom ellopott a kisleánynak. 

Mercedes de Acosta és Eva le Gallienne a Dunapalota erkélyén 
Mészöly felv. 

F.* . -H T ? 
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Előszó a szezon elé 
Irta : SZÉP ERNŐ 

Már itt az uj színházi s z e z o n ? 
Még némely urnák a sza lmakalap ja 

oly fehér, mint a mész, most egy 
hete vette, addig nem telt szalma-
kalapra szegény urnák. 

Már itt az uj szezon. 
A Fasorban a földön rokkant 

szilfalevelek sántikálnak, mikor vélet-

TOLNAY ENID 

(Amerikából kaptuk ezt a kedves képet, 
hiely egy bájos és tehetséges kis magyar 
lányt, Bilid Tolnayt ábrázolja. Enid Tolnay 
Tolnay Simonnak, a »Tolnai Világlapja« 
szerkesztő tulajddonosának négyesztendős 
unokája, aki csodálatos tánctehetség, Helen 
'Guest newyorki táncakadémiájának záró-
vizsgáján igen nagy sikert aratott. 

lenül egy halk őszi brise erre szag-
lász. Csupa rongy már ez a pár fa-
levél a földön, csupa rozsda, oly 
száraz, mintha a száraz betegség 
bántaná . Oh, boldogtalan kis karaván 
ko ldusok! A zsebembe nyúlnék egy 
csepp alamizsnát adni nékik : har-
matot. Könnyem már elfogyott, saj-
nálom. 

Már itt az uj szezon ? 
Hiszen a fa csupa zöld, hiszen ez 

a leszemetelt levél, amennyit a földön 
tisztelek, ez csak a gyermekhalandó-
ság százaléka. Hisz a dáhliák most 
billentik a l egodaadóbban a fejüket 
félre, a szerelmi csábítást meghall-
gatni. Hisz a lázas este, mely nem 
akar aludni, csak most gyújtott rá 
a szent jánosbogárra. Hisz az égről 
csak az előőrsei jönnek m é g . j w í 
augusztus kis cserkész-csillagainak, 
akik csapattal futnak az érdekes sö-
tét végtelenbe. Hisz az ét terembén a 
a mult héten reccsentették ketté az 
első görögdinnyét és a török szilva 
a csarnokban most köszönget frissen 
a bizalmatlan szakácsnénak , hogy 
azt m o n d j a : kézit csókolom ifiasszo-
nyom, ne tessék már haragudni, in-
kább szeressen meg egy kicsit, olyan 
jó meleg szagom van és olyan szí-
vesen mosolygok én, nem is tudok 
másformán nézni, csak mosolyogva. 

Már itt az u j szezon. 
Igen, az élet igy oson előre 

lábujjhegyen, mint a tolvaj a 
folyosón. Mintha tegnap lett volna, 
hogy elvillanyoztam a Nemzeti előtt 
estefele s meglepődtem rajta, hogy 
nem látom Pethes Imrét ott ülni a 
kis padon téliesen öltözve, mint va-



lami komoly országbírót, sem Csathó-
nét az ünnepelt kinai pincsijével; 
senkisem ült már a padon, csak az 
ajtóban állott a tűzoltó s pipált. 

Mintha tegnap lett volna, hogy 
nini vége a szezonnak. Ugy van, mint 
a Tisza viszi menthetetlenül a hullá-
maira esett füzfaágat, viszi széditően 
az idő az életünket-

Már itt az uj szezon. 
Ezt a fekete tollszárat, akit a jobb-

kezembe fogok, ezt fölemelem, mint 
az operai ébenpálcát, amely a mu-
zsikát felgyújtja : parancsolom, hivom, 
könyörgöm, hogy a Múzsák nyissák 
meg téli palotáikat, egyenesedjenek 
föl a fekvő hangszerek, komoly kö-
hintés után feszítsék 
hangszálaikat gégé-
jükben a diskuráló 
színészek, süssön fel 
a súgó titkos lámpája, 
beszéljen, zenéljen, 
t l jan az örök csalás, 
a hazugság, a komé-
dia, az álom a csinált 
lombozatok és a vá-
szonépitészet hipno-
tikus égalja alatt! 

Oh csaljátok, vonz-
zátok kedves betege-
met, szegénykémet: 
az embert. Szivét, ked-
vét, képzeletét, emlé-
keit mentsétek meg. 
Színésznők, színészek 
szeressetek dolgozni 
bolondabb szerelem-
mel. mint valaha s 
magasabb izgalom-
mal, mintha dollárért 
menne a művészet, 
most doktorok s ápoló-

nők vagytok, nábobok vagytok, akik 
aranyat szórtok a boldogtalanok 
közé. A nemzet jó angyalai vagy-
tok. Érzitek ezt, ugyebár? 

Távolról és mélyről, mint a halott, 
akit már semmi sem zavar, ugy mo-
solygok, ugy szeretlek. Szivemet, mint 
rózsát, szirmonkint széjjel szórom 
köztetek. 

Jogosult kérdés 

„Aki a pofonokat kapja" 

A Renaissance darabja lesz 

S egy pesti polgár busán kérdi: 

Destruktivok drámája e z ? 

Csillag Olga és Baráti József 
a Belvárosi Színház rendezője, aug. 8-án házasságot kötöttek 



Rendező, karmester és főszereplők 
Pallós, Dózsa, Szebeni Margit, Gáspár, Lóránt rendező, Donáth karmester. Tamás, 

Koronkay Rózsi, Kompóthy, Balázs Amster felv. 

Nincs olyan operettje egy sem, amely alatt 
több izben elő ne kerülnének a zsebkendők, 
még pedig nemcsak a gyöngébb nem reti-
küljeiből, hanem az elegáns zakkók oldal-
zsebeiből is. 

A mai kor sok bánattal és szomorúsággal ter-
hes atmoszférájában, ahol az emberek 
rosszasága és romlottsága mér éppen eléggé 
elfoglalta a színpad témakörét, üditő oázis 
a közönség számára Farkas Imre uj ope-
rettje, amelynek minden szavát besugározza 
a költő virágos lelke. 

A Horváth-kert tájékán azt mondják, hog> 
most érkezett csak meg az igazi nyár, hogy 
most kezdődik csak a kánikula, mert itt a 
Rozsika lelkem. Rózsika lelkem, a kis szöszke 
ligeti angyalka, aki hogy, hogy nem 
a sors szeszélyes, csalafinta játéka miatt 
csöpp hija, hogy nem lett szurtos-mocskos kis 
ligeti lányból igazi grófnévá. Hogy ez mi-
képen esett, azt meséli el a Farkas Imre ope • 
rettje, igy ni: 

Méltóságos Balambéry grófék palotájábar 

Valami hiányzott eddig az idei nyérbói. 
Valami, amit esztendők óta ugy megszokott 
a szinhézi publikum, mint a fecskék érke-
zését tavaszra. Hiányzott a Budai Színkör 
Farkas Imre premiérje. El sem lehet már 
képzelni olyan szezont a budai arénában, 
amely alatt ne jelennének meg Farkas Imre 
bájos, romantikus dalai, kedves, romlatlan 
történetek keretében. Farkas Imre, az operett-
szerző librettóiban is az marad, ami poétikus 
egyéniségének legjellemzőbb alapvonása : 
költő. „A kis kadét" szerzője él valamennyi 
operettjében, aki nem gondolkozik raffi-
nált bohózati ötleteken, a közönség fondor-
latos meghódításán, szenzációkon és meg-
lepetéseken, az ő múzsája a sziv nemes, 
egyszerű érzelmeire apellál, mert onnan 
is jön. 

Eddig valamennyi színpadi munkája, 
kezdve az „Iglói diákok"-on és végig a „Hóna-
pos szoba", „Tul a nagy krivánon", „Deb-
recenbe kéne menni"-n és most a legújabb 
budai operettje is — mind ilyenek voltak. 
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Kompóthy, Tamás, Koronkay 
Budai Színkör: „Rózsika lelkem" 

Amster felv. 

indul a mese fonala. A grófné rettentő fel-
indultan jön ki szobájából, mert férje és fia 
— bár már délfelé jára^ idő, — még mindig 
nem érkeztek haza a lumpolásból. Az is 
hallatlanul furcsa eset, hogy az előszobában 
egész sereg csinos fiatal leány gyülekezett 
össze, akik mind a méltóságos urukat vár-
ják, hogy miért, az egyelőre titok. 

A grófné a jogtanácsosért telefonáltat, aki 
megígéri, hogy azonnal jön. Apa és fiu 
végre hazaérkeznek, természetesen kissé 
pityókásan, amint azt a publikum joggal el 
is várja. Hogy hol lehettek az éjjel, arról 
fogalmat ad a belépő dal ; 
. Nincs szebb, no de nincs szebb, mint egy 

Csókos éj, 
Kincset, no de kincset, no de kincset ér, 
Nincs a földön ennél — ah ! kitűnőbb, 
Mint a kicsi nők ! 
Mint a kicsi nők ! 
F tantárgyból kaptam én kitűnőt 
E's ez mindent megér. 

Refr. 
A drága szép szemek, 
Beragyogják az én bus lelkemet, 
A karcsú kis bokák, 
Oh mennek és suhannak 
El tovább, további 
Az öreg Balambéry Péter gróf és Pál fia 

bizony hosszú idő óta lumpolnak. Termé-
szetesen az ilyen lumpolás alaposan igénybe 
veszi a családi pénzesléda • kulcsát, ugy 
hogy a láda fenekén most mér semmi sem 
maradt, csak egy csomó kifizetetlen váltó. 
Kajmókay fiskális, aki már harminc esz-
tendő óta ügyvédje a családnak, azon töri 
a fejét, hogy miképen lehetne a bajokon 
segíteni, amikor megérkezik az az amerikai 
levél, amelyet bizonyos Lucy Wart nevű fiatal 
és gyönyörű amerikai hölgy küldött el igen 
érdekes tartalommal. Lucy Wart pár év 
előtt szerelmes volt a grófba — természetesen 
a fiatalba — aki viszontszerette. Csak egy 
kis baj volt. Lucy egyszerű polgárleány, 

Pál pedig gróf, arisztrokra ; az ilyen szerel-
mek nem igen szoktak boldog házassággal 
végződni. Legalább is nem olyan egy-
könnyen. Pál gróf büszkesége nem tört meg 
Lucy előtt, Lucy viszont nem alázta meg 
magát a grófi korona ragyogáséért. Elváltak. 
Fájdalommal és haraggal. Azóta sok min-
den történt. A grófék tönkre mentek, Lucy 
viszont hires irónő lett. Megirla a „Kékvér" 
cimü regényét, amelyben könnyű volt rá-
ismerni saját szerelmének történetére. Száz-
ezer dollárt kapott a regényért és most az 
az ötlete támadt, hogy mindazt, amit a re-
gényben megirt, azt életben is valósággá 
alakítja. A vé keveredés elmélete a regény 

Szebeni Margit 
Budai Színkör: „Rózsika lelkem" 

Amster felv. 
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főtémája, a kékvér és az egyszerű polgárvér 
harca. Lucy megtudta, hogy Pélék tönkre-
mentek, segíteni akar rajtuk, de ugy, hogy 
egyben meg is alázza őket, hogy vissza-
fizesse a kölcsönt. Levelet ir az ügyvédnek, 
felajánlja az ötvenez r dollárt, azzal a kikc-
téssel, ha Pál záros határidő alatt feleségül 
vesz egy egyszerű polgárleányt és azután ő 
tanulmányozni fogja annak a házasságnak 
a lélektanát, a vérkeveredés elméletének iga-
zolásául. 

Ezért van itt a sok fiatal leány; Kajmókay 
hirdetésére jelentkeztek és mind a gróf fele-
sége szeretne lenni. Amikor Pál megtudja 
miről van szó — elkeseredésében és harag-
jában — belemegy a játékba- Ám legyen. 
Sőt még tovább megy. Hajlandó ma délig — 
a határidő lejártéig kiválasztani menyasszo-
nyát, de nem azok közül, akik jelentkezlek. 
Egy sem felel meg. Ha az irónő regénytémát 
akar, kaphat olyat, hogy lesz mit tanulmá-
nyoznia. Keresserek neki egy olyan leányt, 
akinek a múltjában mér a tolonckocsi is 
szerepel, valami apáilan, anyátlan, rongyos 
csavargólányt, azt hajlandó elvenni. 

A jelentkezők között egy sincs ilyen. De 
majd lesz. Arra való Kajmókay, hogy szv-

Tamás Benő 
Budai Szinkör : „Rózsika lelkem" 

Amster felv. 

Szebeni Margit, Pallós János 
Budai Szinkör : „Rózsika lelkem" 

Amster felv. 

rezzen. Meg is érkeznek nemsokára Hupf-
nágel Franci és Rózsika. Hogy kicsodák, 
azt elmondják a belépő dalban 

A kalauztól kértük a kegyet, 
Kértük a kegyet, 
Egy szakaszjegyet. 
És a szakaszjeggyel 
Ideérkeztünk, 
Itt lakik az uri nép, 
Minden holmi jaj de szép, 
Ide passzolunk ép. 

Refr.: Ismerősünk a ligetnek 
Minden fája. minden bokra, 
Igy kószálunk reggel-este, 
Egyik balra, másik jobbra, 
Kintornászó a muzsikánk, 
Figyeled-é a Zsuzsikát. 
Kis fehér pad zöld bokorban, 
Ad minékünk esti szállást 
Másra szabták a ruhánkat, 
Mi adjuk meg ezt az állást. 
Nincs az a fox-trott a föld kerekéii, 
Mit ne ropnánk, mit nem trottnánk, 
Sarkunkkal ki ne kopognánk 
A kis babám, meg én I 

Franci meg Rózsika két ligeti lakos. Tizen 
nyolc évvel ezelőtt találták Rózsikát eg) 
ligeti bokorban, azóta ott nevelték a vurstli 
ban, a ringlispíl meg a hajóhinta verklije 
volt az altafódala és Hupfnágel Franci t 
nevelőapja. Őket küldte most ide Kajmókay 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 9 

mégsem lehet a Franci boldog, mert Rózsi-
kából grófné lesz, annak kell lennie. Hiába, 
ez igy van, olyan a mese, ahogyan el is 
éneklik : 

Valaha régen a gyermekmesékben 
Röpült egy fehér madár, 
Fehér a tolla, zengő a szója. 
Gyönyörű, fehér madár. 
S egy holdas este, szivén megsebezte 
Egy nyílvessző — juj, ha talál, 
Örökre vége a gyermekmeséknek, 
Elszállt a fehér madár. 

Refr.: Hej csicsereg, csicsereg a madár, 
Hej kikelet, kikeletre hazaszáll, 
Lelkem is tovaszáll, 
Hazajár, hazajár, 
A babám, a babámra talál. 

Fájdalmasan zokogva éneklik a dalt, mert 
el kell válniok egymástól. Rózsika ott áll a 
menyasszony szoba ajtaja előtt. Franci ki-
tárja a karját, majd megszakad a szive, ami-
kor magához szorítja a kis szurtos, rongyos 
leányt, ugy sírja a lelkéből a lelkébe : 

Tamás Benő és Koronkay Rózsi 
Budai Színkör : „Rózsika lelkem" 

Amster felv. 

logy bemutatkozzanak a családnak, amely-
lek előreláthatólag nemsokára tagjai lesznek, 
íjancl kitanítja a kis vadvirágot, hogy mi-
képen viselkedjék a grófékkal, természete-
sen ez a lecke egyik legmulatságosabb jele-
nete a dnrabnak. Pálnak megfelel a leány ; 
3 az, akit keres, akinek a nacionáléja meg-
felelő lesz Lucy számára. Azt hiszi, hogy 
romlott, züllött teremtés, de Franci erélyes 
szavai meggyőzik arról, hogy Rózsika lelkem 
után az egész Liget hiába fulkos, olyan tiszta 
az, mint a fehér hó karácsony estéjén, az 
alvó mező felett. Az öreafegróf ezt sem bánja, 
csak már az az ötvenezer dollár biztosítva 
legyen. Elhatározzák, hogy megtartják az el-
jegyzést, kijelölik a menyasszony lakosztályát 
s eltávoznak. 

A két rongyos ember egyedül marad a 
nagyúri szalonban, a karos gyertyatartók, 
a fényes tükrök között és — búcsúzik egy-
mástól. Felidézik a multat, amikor a Ferdi-
nand-hid közelében együtt játszadoztak, az-
aztán a Liget, az iparcsarnok, a vurstli . . . a 
hinta . . . Szegény kis Rózsikn lelkem azt sem 
tudja, mi történik vele, csak, érzi, hogy nincs 
jól, ami körülötte történik, nem is igen akar 
ittmaradni, de Franci grófnét akar csinálni 
az ő kis nevelt lányából, az ő kis pajtásá-
ból, az ő kis . . . szerelméből. Mert az . . . 
no, nem lehet eltagadni, meg kell mondani, 
szereti Franci ezt a kislányt, a Liget romanti-
kájának szines csokrát fűzte össze lelkében 
boldogságról, szerelemről, de hát Istenkém, 

Koronkay Rózsi 
Budai Színkör : „Rózsika lelkem" 

Amster felv. 



— Te, te szurtos, te grófné, te rongyos, 
aztán el ne feledkezzél a nevelőapádról, 
meg a tóról, a Ligetről, meg arról a sok min-
denről. Te szotykos, te drága. 

Aztán szomorúan, könnyezve elbandukol, 
otthagyja Rózsika lelkemet a nagy boldog-
ságban egyedül. 

A második felvonásban már az eljegyzésre 
készülődnek. Rózsika lelkemet szép uri ru-
hába öltöztették, de néki sehogyse tetszik ez 
az egész helyzet. Minden szép, minden jó, 
de nincs itt Franci. Azaz, hogy mér itt is 
van. Az asztal alól ugrik elő, amely előtt az 
öreg gróf pálinkázott. Még az üveget is el-
lopta, hogy néki is jusson a jóból. Rózsi még 
most is csak azt akarja, hogy vigye el innen 
Franci, de most jnár késő, kénytelen eltűrni, 
hogy grófné legyen. Alaposan össze is kap-
nak, persze csak ugy szeretetből. Titkon, sze-
relemből meg is csókolják egymást még ala-
posabban. Most következik a darab leg-
vidámabb száma, amelynek refrainje: 

Haragszik a rózsám. 
Az a jó, 
Haragudjon, az a jó. 
Ne aludjon, az a jó, 
Hogy megpukkadjon, 
Egyszer csak megbékül. 
Az a jó. 
Ha megbékül, 
Lesz csók rogyásig, 
Ha megbékül. 

Táncolnak rá nagyot, amolyan ligeti módra, 

aztán elmennek, hogy megnézzék a grófné 
lakosztályait. _ 

Hogy az eljegyzési vendégség teljes légyen* 
megérkezik Amerikából Lucy Wart, az imá-
dójával, Timmel. Tim kedves feketeképü sze-
ladon és szárazon-vizen követi Lucyt. Tim. 
mint szolga szerepel, mert az amerikai mis-
sek nem szoktak fekete vőlegényjelölteket 
magukkal hordozni. Lucy csakhamar talál-
kozik Pállal, a két régi szerelmes egymásra is 
mer, Pál elmondja, hogy mit t^tt azért, hogy 
Lucy ötletét megvalósítsa- Lucy most már 
megbánja az ötletet és azt akarja, hogy Pál 
lépjen vissza, gondolja meg magát, de Pál 
hajthatatlan. Lucy igy akarta: legyen meg. 
Belülről azonban már egészen másképen 
gondolkodik. Összebeszél Rózsival, hogy 
játsszák a szerelmespárt, azután a végén 
úgyis megszabadulnak egymástól, mert Pál 
is, Rózsi is mást szeret. Rózsi rögtön meg-
érti, hogy miről van szó és szívesen bele-
megy a játékba, annál is inkább, mert még 
most sincs eszeágában sem, hogy Pál fele-
sége legyen. 

Tim és Lucy se nagyon busulnak, mert 
az amerikai kedély itt sem hagyja el őket, 
ők is táncra kerekednek, eléneklik a darab 
egyik slágerszámét, amelynek refraineje : 

Haj liliom, lili-liliom, 
Sej haj, tilalom, tila-tilalom, 
Jöjjön tubicám, 
Gyönyörű violám, 
Csak egy csók, 

4 

„A jasszók" 
Koronkay, Tamás, Lóránt, Dózsa, Balázs 

Budai Színkör: „Rózsika lelkem" Amster felv. 

Az nem sok, 
De nem adom, 
Nem adom, nem 

nem adom. Fidonc 

Ne hogy Rók.c.:k<j csa-
ládtagjai hiányozzanak a 
vendégkoszoruból, megér-
keznek Stiglic és Kelem-
pác is, akik régi szoká-
sukhoz hiven előbb a fal 
itkos ajtóit keresik. Talál-
o k is egy kis könyvtá-
rat, amelyben azonban 
könyv helyett pálinka van. 
Összepakolják az elvihető 
holmikat, de Rózsika rajta-
kapja őket és igy a „va-
gyonmentés"-ből nem lesz 
semmi. 

Lucyt bemutatják Franci-
nak, később Rózsit is 
megismeri az írónő, aki 
természetesen megjátssza 
a szerelmest és való ág-
gal luftnak veszi Francit. 
Franci azt hiszi, hogy Ró-
zsi most mér komolyan 
szereti a grófot és szomo-
rúan elmegy. Rózsi oda-
benn marad, árván, egye-
dül, zokogva rogy össze 
a lépcsőn, mert szive csak 



Szebeni Margit és Kompóthy Gyula 
Budai Szinkör: „Rózsika lelkem" 

Amster felv. 

után vágyódik. Stiglic és Kelem-
pác ott találják nagy bánatában, odakinn 
m >g Franci tekint fel könyezve a világos 

akokra. Fogják hát a menyasszonyt és 
elviszik vissza a ligetbe. 

A harmadik felvonás már a vurstliban tör 
ténik. Ott busul Franci magéban Rózsi után. 
A két barát éppen akkor ért oda Rózsival, 
amikor Franci elaludt a bokor mellett. Rózsit 
elbujtatják, felkeltik Francit és azt mondják, 
h y Rózsi bánatéban kiugrott az ablakon. 

djárt megtudja Franci, hogy ide ugrott 
ej enesen az ő ölébe, mert nem akarta fel-
cserélni a grófi életet a Ligettel és Francllal. 
Ui.inuk jönnek Pál és Lucy, megkapják a 

egyezer dollár hozományt és most mór a 
nevelőapából Rózsika lelkem férje lesz, amint-
.''"><;y Lucy is felesége lesz Pálnak. Ezért a 
1 " logságért inkább lemond arról, hogy a 

leveredés elméletét tanulmányozza, 
zt a kedves, ötletes, hangulatos, fordula-

tos cselekményt, finom és épen ilyen ötletes 
muzsika fűszerezi. Minden szám csupa lük-
tető ritmus. Az első felvonás kezdetétől a 

.nádik végéig az egész előadás csupa 
nyilt taps. A szereposztás a legkitűnőbb. 
K onkay Rózsi és Szebeni Margit a két női 
főszerepben egyformán kedvesek, szépek, 
temperamentumosak, pompásan énekelnek, 
tüncolnak, játszanak. Tamás Benő Franci 

szerepét sziwel, művészettel játszotta, komoly 
színészi munka az alakítása, csupa szin, ter-
mészetesség. Táncai most is bravúrosak. Kom-
póthy Gyula a bonvivant szerepben szapo-
rította sikereit. Elegáns, férfias, közvetlen já-
téka, szép éneke egyaránt rászolgáltak az 
elismerésre. Pallós János pompás figurát csi-
nált a négerből, Dózsa pedig igazi kabinet-
alakítást Kelempácból. Bacsányi -Paula, Ba-
lázs kisebb szerepekben, Herczeg Vilmos és 
Gáspár Jenő pedig az apa és ügyvéd alak-
jában kifogástalanul játszottak. A hangulatos, 
mozgalmas, szines rendezés Lóránt Vilmos 
rendezői talentumát dicséri, a zenekart Do-
náth Lajos lendületesen vezényelte. Külön 
kell megemlékezni a harmadik felvonás élet-
hű ligeti díszletéről, amelyet a közönség za-
jos tapssal jutalmaz. Az egész kiállítás álta-
lában Sebestyén Géza áldozatkészségének 
ujabb bizonyítéka, amit a közönség zsúfolt 
házak sorozatéval fog honorálni. 

FURCSA 
A sültet sütik, a főztet főzik ? 
Akkor arra feleljenek a mindig jól 
Hogy van az, [értesültek : 
Hogy a hölgyeket egész nyáron főzték 
És mégis lesültek, 

Koronkay, Dózsa, Tamás 
Budai Szinkör: „Rózsika lelkem" 

Amster felv. 



Hivatalos vidámság 
Az uj operettszínház erősen szervezkedik, 

már javában toborozza a kórust a Fővárosi 
Színház igazgatósága. Ä direkció, ugy lát-
szik, valóban módot akar nyújtani minden 
tehetségnek arra, hogy színpadra juthas-
son. Ä karfelvételt ugyanis a tömérdek 
jelentkezés, ajánlkozás ellenére még most 
sem rekesztették be, a Fővárosi Színház 
kapui ma is nyitva állanak azok előtt, aki-
ket jó hang', jó megjelenés, tehetség ope-
rettszinpadra predesztinált. A karfelvétel, 
a vizsgáztatás különben rendkívül kedves 
látvány, még a jelentkezőknek is. Hosszu-
hosszu széksorokon ülnek a viruló fiatal 
leányok, csinos, rokonszenves legények; 
Eröss gondnok és Csillag főügyelő vég-
telen szeretetreméltósággal nyugtatják meg 
az izgatottabb sziveket, amelyek különben 
egy-kettőre lecsillapodnak teljesen, ami-
kor a »bíróság1« elé kerülnek. Hát Dizony 
Ott semmi sem emlékeztet a vésztörvény-
Székre. Tapolczai direktor jóságos mosolya, 
Síefanidesz karnagy meleg, közvetlen sza-
vai lelket öntenek a legfélénkebb kisleányba 
is. Ä zöldposztós asztal körül Roboz Imre, 
Jób Dániel, Tapolczai Dezső, Szabolcs 
Ernő ülnek s ott van kedves, bátorító te-
kintettel Ferenczi Frigyes főrendező is. 
A hatalmas zongoránál Stejanidesz Ká-
íoly és Vincze Zsigmond karnagyok fog-
lalnak helyet, ők ketten kisérik a jelentke-
zők énekét, a vizsgáztatás zenei részét ők 
intézik; mondanunk sem kell, a legnagyobb 
jóakarattal, elnézéssel. Akárcsak a töoüi 
birák. A színház felvett sok fiatal jelentkezőt 
Is, akik még sohasem voltak színpadon. 
Az igazgatóság természetesen gondoskodik 
arról, hogy ezekből a zsenge tehetségekoől 
művész váljék, hogy érvényesüljenek is. Az 

Szinészjelöltek a Fővárosi Színházban 
Mészöly felv. 

első napokban még félénken gufeí>aszfoűaK 
a jelentkezők a folyosón, még remegve 
állottak a izsüri elé, de nemsokára elterjedt 
a szives fogadtatás, a komoly, őszinte jó> 
akarat hire és azóta elfogulatlan vidámság 
veri fel a Fővárosi Színház falait, még' a 
kritikus vizsganapokon is. A folyosó ilyen-
kor olyan, mint — kérjünk egyszer kölcsöin 
iá meg nem értett ifjú lírikusoktól is egy 
hasonlatot — olyan, mint egy csicsergő 
virágoskert. Világos ruhák, nagy kalapok, 
tarka sapkák, sokan csak ugy hajadonfővel 
(jöttek. Elegáns hlöilgyek, egyszerűen, sze-
gényesen öltözött leánykák, minden faj tá-
ból. Akadt egy csomó tehetség, akinek 
máris jövőt jósolhatunk. A férfiak sem 
adták alább a hölgyeknél. Természetesen 
sok kedves história esett meg! a vizsgáz-
tatás alatt és a zsűri tiszteletreméltó tagjai 
gokszor ugyancsak nehezen őrizték meg a 
hivatalos komolyságot. Hivatalos komoly-
ság!... Azt gondoljuk, hogy a Fővárosi 
Színházban máris csak vidámságot ismer-
nek. Még hivatalból is.. 

RÓZSAHEGYI KALMAN szeptember kö-
eepén megkezdi tanításait. Beiratkozni le-
het szeptember 1-től délutánonként 3—5 
Népszinház-utca 22. szám alatt. 

Kása Miklósné Siófokon 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsé-
nak hivatalos 

döntése 

A tapolcai kirán-
duló társaság kér-

dése tárgyában 

A vajaskenyér azért 
esik mindig vajjal lefelé, 
mert a kenyértől igazán 
nem kívánhatjuk, hogy 
essék. A kenyér csak 
emelkedhet. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Beke Manyóka 
kérdése tárgyá-

ban 

A csókot a cukor teszi 
édessé. Ha mégis olyan 
csókot kapna, amely nem 
édes, jelentse föl az ille-
tőt áru-elvonás címén. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

14 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Most már valósággal toronymagas akta-
halmaz gyűlt össze a Színházi Élet Sóhiva-
talában s a tisztviselők éjt-napot egybevetve 
dolgoznak, hogy minden ügyet hiánytalanul 
elintézhessenek. Szerencsére lelkiismeretes 
hivatalnokaink vannak, akik minden ügynek 
utánajárnak, mindent felkutatnak, a legbo-
nyolultabb problémákat is könnyedén meg-
oldják. Az e heti munkahalmazból az alant 
közölt ügyeket sikerült elintéznünk. 

26. számú ügy. 
Tisztelt Sóhivatal! 
„Miért esik a vajaskenyér mindég a va-

jas oldalára ?" Tisztelettel 
Kiránduló társaság, 

Tapolca. 
Ezzel a kér-' 

déssel nem 
fizikushoz 
fordultunk, 

mert e kér-
dést tudtunk-

kal nem a 
nehézkedési 

törvény dönti 
el. Egy neve-
lőnőt kérdez-
tünk meg, ne-
kik lévén a 
legtöbb bajuk 
a földreesett 
vajaskenye-

rekkel. Sterk 
Anny kisasszony (jelenleg Keményéknél, Sip-
utca 8.) igy válaszolt: 

— Azért kérem, mert azt szeretnők, hogy 
a vajtalan felével essék lefelé. Tessék egy-
szer megpróbálni ugy leejteni, hogy a vajas 
fele legyen lent, akkor talán megfordul a 
levegőben. 

Elintézés: 

Sterk Anny 

28. számú ügy. 
Tekintetes Sóhivítal! „Miért bámul a borjú 

az uj kapura ? " 
Tisztelettel 

Elenka Ratcova 
Fölkerestük Hermann Sándor ökörhajcsárt, 

aki a Mester-utca 51. s?ámu házában lakik 
s aki, mint ez állatok lelkivilágának hivatott 
ismerője, leginkább tud e föltett kérdésre 

27. számú ügy. 
„Mi teszi a csókot édessé?" 

Tisztelettel 
Beke Manyóka 

Budapest. 
Szerelmes embert próbáltunk fogni aki e 

kérdésre szakszerűen válaszolna. Minthogy 
azonban ez 

nincs az em-
berek arcára 
irva, kikül-
dött sóhiva-

talnokunk 
iránytű nél-
kül kóborolt 
Budapest ut-
cáin. Igy ju-
tott el a Ga-
lambos féle 

cukrászdába, 
ahol az egyik 

kisasszony-
nak föltette a 
kérdést: A cuitras? K i s a s s z o n y 

— Mi teszi a csókot édessé ? 
— Mi teszi ? Hát a cukor I — mondta a 

kisasszony és eay csókot nyomott az elébe 
tartott tányérra. Egy „habcsókot." 

Elintézés: 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

'•llenka Ratcova 
kérdése tárgyá-

ban 

A borjú azért bámul az 
uj kapura, mert építkezés 
mai pangása mellett va-
lószínűtlennek tartja, hogy 
éppen nálunk kezdődjék 
meg az építkezés. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

29. számú ügy. 
T. Sóhivatal 1 „Miért több nap, mint kol 

bász ?" 
Tisztelettel 

S. Szojka Ilono. 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

S. Szojka Ilona 
kérdése tárgyá-

ban 

Azért több nap, mint 
kolbász, mert hogyha for-
dítva lenne, a szegény 
diákok sem „napokat 
ennének", hanem kol-
bászt. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

válaszolni. Hermann Sándor meglepően ér-
telmes választ adott: 

— Azt tec-
cik tudni — 
mondta, — 

• hogy az ok-
talan barom, 
még a borjú 

I is hazatalál 
a legelőről. 

Csak akkor 
jön zavarba, 
ha napköz-

ben, amig ő 
f 1 gondatlanul 

legelészik, uj 
kerítést tesz-

nek a ház 
elé. 

Olyankor tanácstalanul bámul az uj kapu 
előtt és nem mer bemenni. 

Hermann Sándor 
Macsi felv. 

A kolbászáruk mennyiségének tekintetében, 
mint illetékeshez Sándor Miklós mészáros-
segédhez for-
dultunk, (la-
kik IX., Tűz-
oltó-utca 8.) 

aki kérdé-
sünkre igy 

válaszolt : 
— Hogy 

miért van 
több nap, 
mint kol-

bász? 
Mert ha 

több volna a 
kolbász, a 
nyakunkon 

maradna. 
Elintézés: 

A Sóhivatal üzenetei 
Tárnoki Gábor, Kecskemét. Végig kel-

lene intervjuvolm a félvilágot. Ezt ugye 
netn kívánhatja tőlünk? — Klüry. Ne min-
iket kérdezzen, hanem őt. — Fenyvessy 
István. Vörtösmarty jobban tudta, mint mí. 
— Mihály Andor. Multhetí számunkban ta-
lál választ kérdésére. — Gál Magda. Mért 
nem lesz kutyából szalonna? Mert megen-
nék, ha lenne. — Polónyi György. 100 ko-
ronás nosztrifikált hadikölcsönkötvényét 
leghelyesebb, ha a Leszámítoló Bankban 
dollárokra váltja be. — Fehér Manci. Äzt 
kérdi, miért van olyan sok köménymag1 a 
sóskiflin. Hát van? Küldjön belőle mintát 
a Sóhivatalnak. — Belendek. Ne tessék 
viccelni. Mi sem viccelünk. — Tóth Margit. 
Egy darab vizigólya. — Kislehotay Kál-
mán. Nem is hallottuk még, hogy a róka 
dicséri. Talán a cigány a rókát? — Kis 
1kíváncsi. Ne legyen kiváncsi. — Vet-
telmann József. Miért viszi a csiga a hátán 
fa házát? Merl a ház nem viheti hátán a 
cisigát. — Boriska, Lenke. Mert már ak-
í<or is azt mondták: »régi, jó idők.« — 
Freund Margit. És ezt Salgótarjánból tet-
szik kérdezni, mikor mi Pesten vagyunk! 
í— Boross. í r ja meg a könyv cimét, aknor 
válaszolunk. 

így bámul a borjú az uj kapura 
Macsi felv. 

Elintézés: 

í 

Sándor Miklós mészáros 
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Mii énekelnek a Ta boucheban? 
A vigszinházi újdonság, a Ta bouche . . . 

betanulása, előkészítése ugyancsak kemény 
munka. Mert ki kell mondanunk a pare-
doxont: az utóbbi évek egyik legmulatságo-
sabb, legkönnyedébb, legkacagtatóbb ope-
rettje, a Ta bouche . . . nagyon komoly mű. 
Olyan darab,. amelyről ugy szokás nyilat-
kozni : „meg van csinálva." Hogy irodalmibb 
nyelven szóljunk, becsületesen, bravúrosan 
felépítették, szöveg és zene szempontjából 
egyaránt. Ez a bájos bolondság a rendező, 
a karmester és természetesen a szereplők 
vállára hihetetlenül nehéz feladatokat ró. 
Hanem azután az is bizonyos, hogy ritkán 
irtak hálásabb szerepeket. Hogy mást ne 
mondjunk, mindenkire, jól értsük meg, a 
darab minden szereplőjére jut két-három 
sláger. Jelentéktelen szerep egyáltalában nincs 
a Ta bouche . . . ban. A szereposztás alkal-
mazkodott ehhez a tényhez, mert a színlap 
igy fog festeni: 

A grófnő — — — 
Éva, a leánya — 
Jean, az inasa — 
Du Pas de Vis — 
Pierre, a fia — — 
Melanie, a gazdasz-

szonya — — 
Marguerite — — 
Mag — — — 
Margot — — — 

Góthné Kertész Ella 
Hajdú Eta 
Hegedűs Gyula 
Góth Sándor 
Kertész Dezső 

H. Balla Mariska 
Mihályi Lici 
Boócz Rózsi 
Várhalmi Irén 

Az utolsó három névre vonatkozólag is 
szolgálhatunk bővebb felvilágosítással. Ha 
eláruljuk, hogy a darab három felvonása 
három különböző kaszinóban játszódik, a 
vén színházi rókák azt fogják szimatolni, 

hogy Marguerite, Mag, Margot kétségkívül 
sanzonettek, táncosnők, apró démonok vagy 
legalább is vkágárusleányok. Szó sincs róla. 
A vén színházi rókák csalódnak. A három 
kis nő kifogástalan, jó házból való urileány. 
Sőt magasabbrendü lények. Ök ugyanis az 
antik kórus szerepét töltik be a d .rabban. 
Nem akarjuk azt mondani, hogy a Ta bouche 
. . . őse közvetlenül Antigone volt, annyi b i-
zonyos azonban, hogy a három gyönyörű 
pletykafészek figyelemmel kiséri a mű hősei-
nek sorsét, óvatosságra inti őket veszély 
esetén, siránkozik balvégzetükön, ujjorg, 
amikor jóra fordul minden. És olykor elárul-
ják azt is, hogy mi fog történni. Mi azonban 
nem vehetünk róluk példát és nem fecseg-
hetjük ki előre a Ta bouche . . . szenzációs 
irodalmi és szinpadmüvészeti titkait. Beérjük 
azzal, hogy megemlítünk néhány énekszámot 
azokból, amelyek ma is legyőzhetetlen ural-
kodói a párisi utcáknak. A cselekményt a 
három kisleány pompás triója nyitja meg, 
azután felcsendül a hires Ta bouche. . . 
valcer, amelyet Éva és Pierre énekelnek, 
ismét egy duett következik, de ez már egyál-
talában nem Éva csókos szájéról, vagy más 
hasonló romantikus csacsiságokkal foglul-
kozik. Ó nem. A grófnő és Pas de Vis u a 
valuták, a részvények, a telkek és birtokok 
bájait és kecseit zengik. A nagyszerű első 
finálé szédületesen bonyolult, kis remekmű 
önmagában is. A második felvonásban Pierre 
kupiéi vezetnek, két nótát énekel ygyfm, i 
mégis páratlanok A bohókás kvartett (Grófnő-
Melanie, Pas de Vis, Jean) óriási, akárcs; 
a harmadik felvonásbeli cselédkettős, amelye,' 
Jean és Melanie adnak elő. 

Biller Irén Rügen szigetén nyaral Leonár foto 

WU! 
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Egy példány éra: 

Egy Búzavirág 
V* évi előfizetés 

EgyStambul rózsája 
V» évi előfizetés 

Egy Liliom 
gész évi előfizetés 

SZÍNHÁZI TŐZSDE 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H E T I L A P 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

VII., Nincs Dohány-
utca 33. 

Telefon : 
' Pali 129-35 

a Tőzsdepaloía környékén 
A rendőrség mór régebben 

elhatározta, hogy a Tőzsde-
palota környékén egyre job-
ban elszaporodó zugtőzsdé-
sek ellen erélyesen lép föl. 
Ma délben aztán rajtaütöttek 
a társaságon, amely lármá-
jával elviselhetetlenné tette 
nár a Szabadság-tér lakói-
nak életét. Még meg sem in-
dult a nagyteremben az élet, 
amikor Molnár Ferenc a zug-
tőzsdések centrumában fel-
kapaszkodott egy padra és 
onnét kiáltotta : 

— Adok I Adok ! Adok 1 
— Veszek, veszek! — 

kiabáltak kórusban a zug-
ügynökök és egymást ránci-
gálva iparkodtak Molnár Fe-
renchez jutni. Ben Blumen-
thal a földre rántotta Róbert 
Jenő berlini igazgatót, hogy 
előbb csinálhasson kötést 
Molnárral, de azért Róbert 
Jenő is kapott első kötést a 

i mentőktől. 
Közben Karinthy pár vic-

cet próbált elhelyezni erősen 
a napi árfolyamon felül, de 
Feld Matyi olcsó viccekkel 
leszorította < • az árakat, ami 
a kontremin munkáját igen 
megkönnyítette. 

— Adok téli Müszinkör-
részvényeket — harsogott a 
kültelki színházi tröszt elnö-

ke, mire valaki még hango-
sabban kezdett ordítani: 

— Adok most előkerült 
Shakespearet! 

Közben nagy muri volt 
Honthy Hanna körül, akit 
azzal bíztak meg, hogy játssza 
százszor a „Fi-fi"-t, de ő a 
megbízást túllépve, százhat-
vanszor játszotta. A tumul-
tusban most megjelent Fedák 
Sári, mire a többi primadonna-
papirok az egész vonalon 
estek. 

— Szirmai-memoár! Szir-
mai-memoár! — harsogott 
egy könyvkiadó cég ügynöke 
és azonnal nagy kapkodás 
indult meg az uj Dapirok 
után, különösen amikor híre 
jött, hogy a memoárok ha-
tása alatt egy többszörös 
nagymama a Margithidról a 
Dunába ugrott. 

— Milyen a berlini kifi-
zetés ? — érdeklődött Vajda 
Ernő Lengyel Menyhértnél, 
de nem kapott rá választ, 
mert Lengyelt tovább sodorta 
az áradat. 

Egyik sarokban Rátkai 
Márton dollárokat hozott for-
galomba és a newyorki első 
magyar állandó színház rész-
vényeit kínálta. Latabár, aki 
mindenből viccet csinál, min-
denkinek ezt mondta : 

— Fogadja részvényemet 1 

Ekkor a tér minden olda 
Iáról vezényszavak hallat-
szottak és megkezdődött a 
rendőrök előnyomulása. Min-
denki menekülni próbált. A 
nagy tumultusban Szeles Elza 
letiporta Leopold direktort, az 
Intim-Színpad igazgatóját, Se-
bestyén pedig Feld Matyit, 
akinek Szemző dr. nyújtotta 
az első segélyt. 

— Mindig mondtam, hogy 
a lóverseny tisztességesebb 
játék — lihegett Horváth Je-
nő és mihelyt egérutat nyert, 
fölült az első alagi vonatra. 
A rendőrségnek csak alig 
néhány színészt és színész-
nőt sikerült összefogni, de 
idegen valutát csak a nőknél 
találtak. Az eljárás megindult 
ellenük. 

Déli Zárlat 
Molnár 2763—2920 

(telekkönyvi hely-
rajzi szám) 

Egyesült Koroda 0.32 — 0.28 
Fedák 1900-1922 
Hevesi 1514— 
Lengyel 2000 —2020 
Király 880—900 
Feld Matyi 90 b i s 

hundert! 
Földes 1054—1110 
Kosáry 1200—1500 
Faragó, Szoma-

házy, Komjáthy 1830—1860 
Bus Fekete 550—530 

HAUSSE a KULISZ(SZA) 
PAPÍROKBAN. Tekintettel a 
közelgő színházi évadra, a 
kulissza-papírokban nagy 
hausse várható. 



18 SZÍNHÁZI TŐZSDE 

Értékpiac 
A TÁJFUN nagy sikerei kö-

vetkeztében a Lengyel-márka 
egyre javul. Az Andrássy-i 'i 
Színházban a Németh-márkát 
tiz ponttal jobban jegyezték. 
A Frank (Wedekind) szintén 
erősen emelkedik. 

CSŐD. A 
hivatalos lap 

mai száma közli, hogy a 
Színművészeti Tanács cső-
döt mondott A törvény-
szék a csődtömeg likvi-
dálásával Hevesi Sándort 
bizta meg. A Színművé-
szeti Tanács negativéi sú-
lyosak. A tőzsde tanácsa 
a mai napon Császár Ele-
mért törölte a tőzsdetagok 
sorából. * 

A LIRA VÁLSÁGA. A 
lira válságára vonatkozólag 
munkatársunk megintervjü-
volta a Babits Mihály c«g 
tulajdonosát, aki kijelentette, 
hogy a válság a papir drá-
gulására vezethető vissza. 

— A legtöbb lira belső ér-
téke — mondotta tudósítónk-
nak Babits Mihály — nejr 
ér föl a papir árával. ? 

Ugyanilyen értelmű kije-
lentést tett tudósítónk eleit 
Somlyó Zoltán is, aki még 
hozzátette, hogy belátható 
időn belül nem érdemes lirá 
ban spekulálni. 

— Jól nézne ki ma Hora 
tius azzal az elvvel, hogy e 
lirát kilenc évig fiókba kel! 
zárni — tette hozzá sóhajtva 
— Szerintem, akinek lírája 
van, adja ki minél sürgő-
sebben, vagy pedig hagyjon 
föl ezzel ez üzletággal. 

LEGÚJABB 
Javul a magyar korona 

ZÜRICH. Aug. 10. 
Arra a hirre, hogy a 
Színművészeti Tanács 
lemondását a magyar 
kultuszminiszter végle-
gesen elfogadta, a ma-
gyar korona 0.22-rői 
0.36 ra ugrott föl. 

A Molnár papírok 
D buzaparitás fölött 

állnak 

Az értékpapírok közül 
ma, mint rendesen, a 
Molnár-papirokban volt 
legélénkebb kereslet. Bus 
Fekete kezdéskor jól in-
dult, de később ellany-
hult. Arra a hirre, hogy 
Beöthy Lászlót Bródy Sán-
dor társaságában látták, 
a Bródyak értéke erősen 
fölment. A külföldi ve-
vők közül különösen 
Ben Blumeníhal és Róbert 
Jenő vásárolt nagyobb 
tétel Molnárt ab Budapest 
és ab Wien. Egyébként, 
mint hire ment, a világ-
piacon sok Molnár-után-
zatot próbállak elhelyezni. 
A rendőrség természetesen 
élénken nyomoz az ügy-
ben, sikerült is egy-két 

utánzatot fölfedezni, de 
ezek olyan primitívek, 
hogy még a laikusokit 
sem tévesztik meg. A mai 
zárlat szenzációja minden-
esetre az, hogy a Molnár-
papirok a buzaparitás fölé 
emelkedtek. 

MEGINDUL AZ ÉPÍT 
KEZÉS. Munkatársunk ma 
fölkereste Földes Imrét, a 
kiváló szerzőt, aki kijelen-
tette, hogy legújabb da-
rabjával egy negyedéven 
belül el fog készülni. 
Minthogy Földes Imre ki-
jelentéseire épiteni lehet, 
semmi kétség, hogy ezen 
az alapon hamarosan meg 
fog indulni fővárosunkban 
az építkezés. 

SPEKULÁCIÓ A ZSÍRRAL. 
A Színházi Tőzsde munka-
társa ma beszélgetést folyta-
tott Szenes Ernővel, aki kije-
lentette, hogy még egy szín-
házhoz sem kötötte le magát 
télire. 

„Veszek Molnárt I" 
(Pillanatfelvétel az értéktőzsdéről) 



Nagy a kereslet 
ősziekben 

Miután a nyáriakban Sebestyén Géza é s Feld Matyi 
úgyszólván mindent learattak, a tőzsdén ma nagy keres-
let mutatkozott ősziekben. Nagyobb kötések ősziekben: 

Beöthy által köttetett: Csergő, Lakatos, Zilahy. 

Jób által: Szenes, Szomory, Hevesi. 
A Belvárosi Színházba egy Hajó-rakomány mér 

be is futott. 
Lázár által: Kálmán Imre. A direktor más kötést 

erre az évre nem is szándékozik csinálni. 

TŐZSDE^ HÍREK 

UJ BANK. Mint értesülünk« 
egy uj, hatalmas bank van 
alakulóban, amely a Giro-
tankból válik ki. Az uj bank-
íilakulat a „G" betű elha-
iyásával író-banknak fogja 
magát nevezni. Egy másver-
: ió szerint az uj bankot Iro-
ns Előleg-banknak fogják ne-
tezni. 

UJ PAPÍROK. A tőzsdén 
ma több uj papirt vezettek 
be. Legnagyobb keletje az uj 
papirok közül a Szomaházy-
revünek volt, mely mindjárt 
nyitáskor szimpatikus fogad-
tatásra talált, üzlet azonban 
a papírban nem történt, mert 
az Ungerleider-cég, amely be-
vezette, a papírokat Wert-
heimer-zár alatt tartja. — 
Ugyancsak nagy kereslet in-

dult meg a Sebestyén által 
bevezetett Farkas lmre-pa-
pirok iránt is. 

BÉCSI OPERETTBEN 
GYOBB VAGON-TÉTELEK 
várnak lebonyolításra. Mint 
a jelentésekből értesülünk, a 
termés meglehetősen világos. 
Általán az operettpiac érdek-
lődése Budapest felé terelődik. 
A helyzetet a Faragó—Szoma-
házy—Komjáthy tröszt pa-
pírjai dominálják e pillanat-
ban. 

A Zöldségközpont 
jelentése 

A zöldségpiacon ma igen 
sok eladó vonult föl, annál 
kevesebb volt a vevő. Na-
gyobb üzleteket csak a Ka-
rinthy-cégnek sikerült kötnie, 
amely nemcsak ezidei. ha-
nem a jövő évi termését is 
lábon eladta: Ugyanezen cég 
naqy forgalmat csinált szárí-
tott zöldségekben is. 

Szerkesztői üzenetek 

Krausz Simi, Budapest. 
Legokosabb, ha papírjait ak-
kor adja el, amikor legmaga-
sabban állnak. 

Razzia a Tőzsde előtt 
(A Színházi Tőzsde hites fotográfusának felvételei 
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Shakespeare Othellóját festék nélkül. 
— Mindenki itthon van ? 
— Mindenki, kivéve Fedák Sárit 

és Lábass Jucit. Fedák még Balaton-
füreden van, ahol most, mint evezős-
bajnokot ünneplik a fürdővendégek. 
Zsazsa ugyanis mint mindenben, 
az evezésben is csodálatos. A mult 
héten például rekordidővel evezte át 
a Balatont Füred és Földvár közölt. 

— És Lábass? 
— Ő dolgozott legtovább a sze-

zonban a Renaissance-szinházban. 
Most jutott csak hozzá, hogy meg-
kezdje nyaralását. 

— Mi újság a Renaissancenál? 
— Barna Károly, a Renaissance 

vezérigazgatója teljesen meggyógyult 
s a Svábhegyről a napokban vonult 
be a színház direktori szobájába, 
hogy munkához lásson. Sőt fenn a 
Svábhegyen már munkához is látott. 
Elolvasta és előadásra elfogadta Far-
kas Imre drámáját, melynek férfi 
főszerepét — nagyszerű szerep — 
Csortos Gyula játssza majd. 

— Micsoda bankettet rendezett a 
héten Sebestyén Géza 7 

— Kibékülési bankettet. Tihanyi 
Vilmossal, a Király Szinház főren-
dezőjével békült ki. Két évig voltck 
haragban s egyik sem tudta miért. 
Egy este véletlenül összeakadtak 
Budán s miután megállapították, 
hogy egyik sem haragszik a má-
sikra, olyan kibékülési bankettet 
csaptak, hogy reggel erőszakkal kel-
let őket a Fészekben szétválasztani, 
ugy egymás karjaiba borultak. 

— Meséljen még valamit. 
— Az állami színházak főigazga-

tója, Wlassits Gyula báró ösztöndíjas 
rendező jelöltnek nevezte ki Rózsa-
hegyi Lászlót. Rózsahegyi Kálmán 
fiát. A kis Rózsahegyi állami költ-
ségen utazik ki Németországba, Fran-
ciaországba és Angliába megta-
nulni a rendezés nehéz művészetét. 
— Egy bonvivánnal kevesebb lesz 
az idén. Múltkor már elmondtam 
maguknak, hogy Galetta Ferenc 
vendégszereplési tárgyalásokat kez-Tóth Böske 

Baiatonlellén nyaral 

INTIM PISTA hol van e pillanatban 
Rátkai Marci ? 

— Baiatonlellén van még mindig, 
s úszni tanítja a kisfiát. Addig haza 
sem jön, míg úszóbajnok nem lesz 
a kis Rátkaiból. 

— És a többi nyaraló művész ? 
— Itthon vannak mindannyian 

gyönyörűen lesülve. Mindenki kávé-
barna s a színpadokon világért sem 
látni egy fehér arcot, vállat. Még a 
legszőkébb és legfehérebb pesti szí-
nésznő, Mikes Magda is eljátszhatná 
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direktorai kétségbeesetten néztek az 
égre, kiderül-e kilenc órára, mikor 
az előadást kezdik? Mór-már le-
mondtak minden reményről s bele-
nyugodtak a változhatatlanba, hogy 
közönség nélkül fognak játszani. 
Egyedül Somogyi Nusi nem esett 
kétségbe. „Mit szomorkodnak? — 
mondta — biztosan tele lesz:* a 
nézőtér. Én megvenném a ma esti be-
vételt 60.000 koronáért." „Odaadom" 
— mondta Wertheimer Elemér di-
rektor s kézfogással hitelesítették az 
üzletet. A szél fujt tovább, de ugy-
látszik a Szomaházy-revünek nem árt 
a szél, mert a nézőtér kilenc órára szé-
pen megtelt. A színház leszámolt s 
kitudódott, hogy az esti bevétel 
71.000 korona. Somogyi nyert 11.000 
koronát. Kezüket csókolom. 

— Hová siet ? 
— Jegyet venni az Újságírók es-

téjére az Angol Parkba. Mindenki 
azt mondja, hogy szenzációs leszi Hollós Bora Siófokon 

dett a nagyváradi magyar színház 
direktorával. A vendégszereplésből 
állandó szerződés lett s a Blaha 
Lujza Színházat Galetta nélkül nyi-
tották meg Galetta lenn marad Nagy-
váradon. — Leányfalun még lenn 
vannak az állami színészek. Még 
pedig teljes számban. Rózsahegyiék, 
Hettyei Aranka, Székelyhidy, Mar-
salkó Rózsi, Mihályffy, Helvey Laura, 
Tóth Imréék, Alszeghy Kálmán 
idén sem lettek hűtlenek Leány-
faluhoz. 

— Most még valami pletykát ké-
rünk. 

— Pletykát nem tudok, de elmon-
dom, hogy keresett Somogyi Nusi 
egy esie tizenegyezer koronát. 

— Hogy keresett? 
— A mult hét szombatján csúnya 

hűvös szél kerekedett este nyolc óra-
kor. Az emberek szomorú lemondással 
már arról beszéltek, hogy itt az ősz 
és gyorsan hazasiettek felöltőt húzni. 
Természetes, hogy a Sziget Színpad Aquila Adler Adelina 

Hermannsdorfban nyaral 
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B e ö t h y B a b a 
kalandos utazása a kofahajón 

Beöthy Baba, Beöthy Lászlónak, az Unió 
vezérigazgatójának egyetlen leánya és szeme-
fénye. Köztudomásu, hogy Beöthy László 
nemcsak a legnagyszerűbb vezérigazgató, de 
apának is a legodaadóbb. Apa és leánya a 
rajongásig szeretik egymást. 

Baba a mult hét péntekjén elhatározta, 
hogy miután már legalább egy hete nem 
látta az édesapját — meglátogatja Budapesten. 

Sürgönyt is küldött Lontóról és jelezte, hogy 
érkezik. 

Rendes körülmények között vonattal szok-
tak Beöthyék Lontó és Budapest között köz-
lekedni, most azonban baj történt. Péntek 
lévén — Beöthy Baba lekéste a vonatot. 
Sebaj, hiszen megy még a hajó, azzal is 
Pesten lehet lenni estére. Csakhogy itt is baj 
történt, mert mire Beöthy Baba a hajó-
állomásra ért, addigra már a bécsi hajó el-
indult Pest felé. 

Kétségbeesetten állott a Duna partján 
Beöthy Baba, mert egyrészben borzasztóan 
fájlalta, hogy ma már nem találkozhat édes-
apjával, de meg arra is gondolt, hogy édes-
apja meg fog ijedni, ha nem érkezik meg. 
Még az is eszébe jutott, hogy csónakot sze-
rez és a Duna hullámaira bízza magát, ame-

lyek bizonyára méltányolták volna ezt a 
nagy gyermeki szeretetet és szelíden elringat-
ták volna a csónakot Pestig. Nem került erre 
a sor, mert a hajósoktól megtudta Beöthy 
Baba, hogy még erre halad és ki is köt a 
kofahajó. Bánta is 5, ha szeneshajó, csak 
elvigye Pestre az édes apjához. A kofahajó 
csakugyan meg is érkezett és miután máshol 
nem volt hely a paradicsom és dinnye-
tengertől, Beöthy Baba helyet foglalt a vitorla-
mester jó pénzen bérelt kabinjában és a 
hajó elindult Pest felé. 

Ezalatt Beöthy László délután öt óra felé 
kiment a pályaudvarhoz, de a vonat nem 
hozta Babát. Biztosan hajóval érkezik, gr 
dolta, kiment tehát a hajóállomáshoz. A 
bécsi hajó jó két órai késéssel végre meg-
érkezett — Beöthy Baba nélkül. El lehet 
képzelni, hogy Beöthy László mennyire meg-
ijedt. Már-már arra gondolt, hogy autóba ül 
és meg sem áll Lontóig, amikor megtudta, 
hogy éjjel érkezik a kofahajó. Gondolta, 

hogy ezt még megvárja, hátha ezzel jön a 
leánya. Addig a „Fészek"-ben töltötte az 
izgalmas várakozást, amelyet némileg el 
viselhetővé tett az a világhírű alsós partié, 
amelyben Heltai Jenő és Job Dániel a part-
nerei. Éjjel egy órakor Beöthy újra kiment a 
hajóállomásra. Várt kettőig, a hajó nem jött, 
háromig nem jött a hajó. Ott ült a Du: 
parton és nézett az újpesti hid felé, am 
alatt végre öt órakor feltűnt a hajó. Jó idei 
tartolt, amig innen a Petőfi-térig jutott a 
paradicsomos uszály, ahol a sok kofa között 
a Duna közepén észrevette Beöthy a leér 
nak szőke fejét. Ott integetett a hajó szélén, 
mert ő is meglátta édesapját. És most jön 
csak az izgalmas fordulat. A hajó egyálta' 'n 
nem volt tekintettel erre a fontos érzelmi 

momentumra, nem törődött Beöthy Lászlóval, 
se Babával és haladt egyenesen lefele f 
Dunán, mintha meg sem akarna állni Mi há-
csig. Felrohant a hidra és onnan kiáltozott 
a hajó felé és megtudta, hogy a késés miatt 
a hajó csak a csarnok előtt köt ki. 

Most elkezdődött az izgalmas versenyf 
a hajó és a konflis között, amelyre Be h 
felült. Melyik ér hamarább a csarnoki ki-
kötőhöz? A konflis győzött! Már a hi Ion 
állott a vezér, amikor a hajó kikötött. Be 
Baba egy paradicsomos kosár tetejéről u i 
egyenesen az édesapja karjaiba, aki bo'do-
gan ölelle magához leányát. 
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A „Sz ínház i Élet" törvényszékének e heti vódloltja Farkos Imre. Ké 
súlyos bűnnel terhelten áll a bírák elé. Egyik bűne, hogy újra megir a 
a öudai Szinkör idei slágerét „Rózsika lelkem" címmel, a másik bűne 
hogy mint közismert galamblelkü poéta — Intim Pista a mult héten 
újságolta — drámát irt. A vádlott, érezve a bűn súlyát, megtörve és 
sápadtan áll a törvényszék elé. Az elnök megnyitja a tárgyalást es 

megkezdi a vádlott kihallgatását: 
Neve 7 Farkas Imre. 
Foglalkozása 7 Doktor, miniszteri osztály-

tanácsos, költő, zeneszerző és szövegíró. 
A sok között melyik a kedvenc foglalko-

zása ? A versírás. 
Z Hány évet mond, ha kérdik, hogy milyen 
idős? Hatvanat. 

Hol született ? Debrecenben. 
Családi állapota V Ezidőszerint elvált. De 

azt hiszem, nem sokáig. 
Vallása 7 Református 
Bejelentett lakása ? Tárnok-utca 3. 
Miért került a törvényszék elé? Mert 

megint elkövettem egy operettet. 
Mi volt az első verse 7 A „Katonatemetés". 
Mikor irta „A kis kadét"-ot? 1897-ben, 

hetedik gimnazista koromban. 
Szerelmes volt-e ekkor 7 Az első b) óta... 
Mi a kedvenc darabja 7 Az iglói diákok. 
Igaz. hogy „Az iglói diákok" cselekménye 

megtörtént 7 Szórul-szóra. Sok szereplője 
még ma is él. 

Mi a legnagyobb vágya 7 Egy jó drámát 
írni. 

Mi a kedvenc étele 7 A dobostorta. 
Szeret-e inni ? Az nem is a bortól, hanem 

a társaságtól függ. 
Mi a kedvenc virága 7 A rózsa, mert arra 

a legkönnyebb rímet találni. 
Ki a kedvenc szihésze 7 Moliére. 
Ki a kedvenc költője ? Heine. 
Szokott kártyázni 7 Fájdalom, olykor igen. 
Mi az, hogy olykor ? Ne feszegessük ezt 

a kérdést. 
Igaz-e, amit több tanú vallóit On ellen, 

hogy gazdag ? Talán a lelkem. 
Mi a legnagyobb bűne 7 Mindig a leg-

utóbbi operettem. 
Mi a kabalája ? A 13-as szám. 
Mi a szenvedélye 7 Annyi van, hogy nem 

győzöm őket felsorolni. 
Mi a legnagyobb erénye 7 Hogy nem 

vagyok erényes. 
Szeretne-e szinéaz lenni 7 Néha vagyok is. 
Mi volt eddig a legnagyobb bukása ? 

Az érettségin: számtan, fizika, latin. 
Mi a kedvenc parfümje 7 Akármilyen 

Houbigan. 
Szeret-e táncolni 7 Szereltem. 
Ki a legnagyobb ellensége 7 A pénz. 
Kit szeret a legjobban ? Azt nemsokára 

megtudják. 
Vannak-e titkai 7 Csak azok vannak. 
Volt-e már nagy veszélyben 7 Minden 

premier előtt. 
Volt-e már büntetve ? Eddig még nem 

jöttek rá semmiféle bűnömre ? 
Mi szeretne lenni '/ Még egyszer bukott 

maturáns. 
Melyik a kedvenc dala 7 Mindig változik. 
Minek tud a legjobban örülni 7 A csönd-

nek. 
Ki fedezte feí ? Még ma sem tudják, hogy 

ki vagyok. 
Szeretik-e a nők 7 Erre csak zárt tárgya-

láson felelhetek. 
Hitelesítse vallon$ísát: Tessék: 

i 

ÄRÄNYMISE. A csömöri plébános 
augusztus 15-én tartotta aranymiséjét, ame-
lyen a budapesti szinészvilág sok előkelő-
sége megjelent, hogy meghallgassák Hajdú 
•Etát, a Vígszínház művésznőjét, aki Gounod 
Ave Máriáját énekelte. Hajdú Eta ének-
tanárnője. Kramer Teréz, akinek ott bir-
toka van, legtehetségesebb növendékét kérte 
fel az ünnepségre. A művésznő gyönyörű 
hangja a templomi áhítatban is pompásan 
érvényesült. 
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Megnéa/em ta.sc oroszlánokat! 
R mult hét egyik estéjén néztem meg 

llleneb urat és oroszlánjait a Fővárosi Cir-
kuszban. Kirándulásom overtiirje sok apró 
gyerek sirása volt. Ä gyerekek a cirkusz 
kapujában sirtak, kétségbeesve és elkese-
redve, mert nem volt már jegy s naza 
•kellett menni szégyenszemre a cirkusz-
ból. Ä cirkusz igazgatósága megegyezett 
Illenebbel, hogy 

csütörtökön 
szombaton 
és vasárnap 
délután is fellép. 

ÄZ esti előadások nagyon is kevésnek 
bizonyulnak, annyi ember akarja látni ezt 
ía világattrakciót.: Ha kétszer akkora lenne a 
Fővárosi Cirkusz, mint amilyen, akkor is 
kicsi lenne befogadiii azt a rengíeteg em-
bert, aki estéről-estére valósággal nép-
vándorlást rendez ki a Ligetbe, hogy lássa 
az oroszlánokat. 

Nekem szerencsém volt: már a hét elején 
megváltottam a jegyet erre az estérje, 
amikor llleneb úrral, az oroszlánokkal és 
a tigrisekkel megismerkedhettem. Nem irok 
itt a cirkusz nagyszerű miisorának vala-
mennyi számáról, csak llleneb számát pró-
fbálom elmesélni. 

Ä porondon három bohóc mókázik, ami-
kor megkezdik a hatalmas vasketrec épí-
tését. Boszorkányos gyorsasággal épül, 
egész sereg cirkuszszolga cipeli, illeszti 
iössze a grandiózus vasrácsokat. S amikor 
m az egész vasépitmény, az istállók felől 
revolverlövés csattan s szinte rohanva tódul-
(nak be a manézsba a vadállatok. Hatalmas 
oroszlánok és két gyöngíörü tigris, a publi-
kumtól alig egy-két méternyire, őserdők 
királyai és királynői, fantasztikusan nagy-
szerű macskák bődülnek és ordítanak fel s 
megremeg minden ember a cirkuszban. Cso-
dálatos látvány, ahogy az oroszlánok söré-
Inye megcsillan a cirkusz hatalmas ivlámpái-
nak fényében. 

S most, az oroszlánok és tigrisek között 
megjelenik: az ember. Szikár, fekietebaju-
szos, feketeruhás gentleman. Erős vonások 
az arcán s mennyi energia s micsoda szú-
rós, szinte hipnotizáló szemek. Olyan nyu-
Igodtan, szinte elegánsan jön végig a fene-
vadak között, mintha a korzón sétálna, 
Kezében vastag gummibot, hatalmas fegy-
ver s egy rinoceroszbőr ostor. Meghajtja 
tnagát a publikum előtt s megkezdődik a 
produkció. 

Szenzációs, amit látunk. Rz oroszlánok 
(és tigrisek fogvicsorgatva, morogva, or-
dítva engedelmeskednek llleneb gummi-
botjának és ostorának. 

— Tabló! — kiáltja a szeliditö és az 
oroszlánok, meg: tigrisek gyönyörű gruppot 
alkotva helyezkednek el a színesre festett 
fahokkedliken. ' *[ . 

llleneb a revolverét is kiteszi zsebéből, 
az állatok uj gruppot formálnak egy nyug-
ágy körül, melyen végigdől a szeliditö, 
Tudna-e igy aludni is?... Újra pattan az 
ostor, a fenevadak visszakullognak mo-
rogva helyeikre. llleneb pedig cipeli köztük 
az emelvényeket az ujabb és ujabb pro-
dukciókhoz. Visszafojtott lélegzettel figyel-
mek a nézők. Minden ember tudja, hogy ha 
megbotlana valamiben, ha elesne, abban a 
pillanatban, rávethetné magát valamiennyi 
állat és agyonmarcangolná. De llleneb ner 
botlik. Fantasztikus nyugalommal sétál é-. 
dolgozik az oroszlánok és tigrisek között. 
Most egy hatalmas nőstény oroszlán áll fel 
egy emelvényre. llleneb megragadja az 
állat borzalmas száját, szétfeszíti az ál-
kapcsokat és fejét valósággal beledugja 
az oroszlán torkába. Hatalmas taps dördül 
fel, a szeliditö ugy hajol meg, hogy előbn 
nyakába emeli az oroszlánt. 

De ezzel még nincs vége a számnak 
'Oroszlánok és tigrisek, mint jól dressziro 
zott kutyácskák ugranak át a szines kari-
kákon. Egyik tapsvihar követi a másika, 
a nézőtéren. Rz emberek már nem tudnak 
ülni az izgalomtól, állva tapsolnak, egy-két 
gyengébb idegzetű nőt ki kell vezetni a cir-
kuszból. 

Most hirtelen vérfagyaztó látványt kap a 
publikum — műsoron kiviül. Két oroszlán 
összeverekedik. Tépik, marcangolják egy-
mást. llleneb gummibotja azonban szét-
választja őket. 

A két fenevad 
a szeliditőre támad. 

Vérfagyasztó látvány. llleneb felesége, 
egy kedves, molett hölgy rohan a ketrec 
felé, revolverrel a kezében. Több riasztó 
lövést ad le. R nézőtéren sikolyok hallat-
szanak. llleneb kezében malomkerék gyor-
saságával forog a gummibot — és a két 
hímoroszlán, mint két vert kutya kullog 
vissza a helyére. 

Felejthetetlen látvány volt. Äki még' netn 
lát ta a Cirkusznak eztt a műsorát, az azonna 
menjen és nézzie meg. Ilyet még nem látott 
Budapesten. 

Shakespeare szerencséje 
Lassan megjönnek a színészek 
A naptól feketére festve, 
Szinte ugy néz ki a dclog, 
Hogy csupa Othello jötf Pestre 
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Szinte megszoktuk már, hogy hétről-hétre 
magyar színészek külföldi karriérjeiről kell 
örvendetes hirt adnunk, úgyannyira, hogy 
állandó rovatot is nyithatnánk ezzel a cím-
mel. Külföldön alig van olyan nagyobb vagy 
nívósabb művészi vállal-
kozás, amelynek vezetői 
között ne találkoznánk 
ismerős nevekkel, akik még 
nemrégen idehaza arattak 
a babért, vagy — gyak-
rabban — idehaza küz-
döttek a népszerűség és 
elismertetés pálmájáért, 
amelyet külföldön értek el. 

E sorokban Koor Ida 
valóban nagystílű és ro-
har.ilépésben fejlődő kül-
földi pályafutásáról kell 
megemlékeznünk. 

Két év előtt találkoztunk 
ide, laza Koor Ida nevé-
vel. Először filmszerepe-
ket játszott, azután az 
Eskütéri Színházban lépett 
fel drámai szerepben. Valahogyan nem találta 
itthon az ambícióinak megfelelő teret, elment 
s -rencsét próbálni idegen országba. És a 

a szamara es a 

szerencse melléje szegődött; a tehetsége 
mellé. Eleinte kisebb szerepeket játszott bécsi 
és berlini filmgyáraknál, ezekben annyira fel-
tűnt, hogy rövidesen már főszerepeket írtak 

publikum kedvence lett. 
Vágyai nem teltek be a 
filmsikerekkel, — hanem, 
mint minden vérbeli mű-
vész — a színpadot kí-
vánta. A Burgtheaterben 
vendégszerepelt és a ven-
dégszereplés után nyom-
ban le is szerződtették. 
Azóta már sok nagy sze-
repet játszott és valameny-
nyiben növelte sikerét. 
Most ismét sokat irtak róla 
a bécsi filmlapokban, ab-
ból az alkalomból, hogy 
rendkívüli sikerrel játszotta 
el Wachtels Rosa : A ha-
lál asszonya cimü filmjé-
nek főszerepét. Partnerei 
egytől-egyig a bécsi mű-
vészvilág hírességei, igy: 

Raul Asian a Burgtheater, Wengraf.a Deutsches 
Volkstheater tagja. Maria Westerberg, Manja 
Keller és Annie Helweg, a hires ballerina. 

Koor Ida a „Halai asszonya" cimü filmen 
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Pelrovicii S z v e t i s z l n v M I Berlinben 

Berlin, 1922 augusztus elején. 
Ez az infervju egy nagyon furcsa 

intervju, mert mint intervju nem is tör-
tént meg. Az adatok egyáltalán nem 
komoly, hivatalos kérdés-feleletek lerög-
zitése, hanem állandó portyázásaink 
közepette, futballmeccsen, bárban, mű-
termekben, Luna-parkban, itt-ott, baráti 
beszélgetések közben jutottak birto-
komba, melyet a drága Pefrouich-párral 
folytattam. Csak többes számben tudok 
irni róluk, hallatlan kedvesek, folyton 
együtt vannak, reggeltől-estig, mézeshe-
teiket élik egyévi házasságuk után is, 
nagyon szeretik egymást és a legideáli-
sabb, legboldogabb házaséletet folytatják. 

Westendben, a villanegyedben gyö-
nyörű négyszobás lakásuk van, ott élnek 
visszavonultan arisztokratikus kulturáju 
életet. Olvasnak sokat, muzsikálnak, 
énekelnek együtt, esténként pedig bicik 
líznek a hosszú westendi Alléekon. 
Színházba keveset járnak, annál inkább 
az Operába és szorgalmas koncertláto-
gatók. 

A délceg Szvetit Berlinben is éppúgy 
szeretik és körülrajongják, mint nálunk 
Pesten, sokat játszik és aránylag rövid 
idő alatt nagyszerűen elhelyeződött. 

SZÖLLŐSSY FERENC, a „Délmagyarország" 
cimü lap felelős szerkesztője Koronás koldu-
sok cimmel regényt ir. A komoly irodalmi 
értékű könyv csupa izgalom és érdekesség. 
Ára 100 korona, megrendelhető a ..Dél-
magyarország" szerkesztőségénél Kaposvárolt. 

A May-filmgyárhoz köti á' landó szer-
ződése, de közben játszik más filmgyá-
raknál is, természetesen magas, külön 
honoráriumokért. 

Most fiatal magyar iró. Székely István 
darabjában, a „Tänzerin Navarrá"-ban 
átszik — Asta Nielsennel kreálják a 

őszerfjpeket . 
Junius végén kezdik a May-filmgyár-

ban Halévy „Zsidónő"-jének felvételeit, 
hol Eva May partnere lesz, nem kisebb 
művészek, mint Jannings é s Bassermann 
társaságában. 

Aztán utazik ki filmezni még Dedig 
Párisba a feleségével, kiről meg kell 
irnom, hogy a bájos asszonyka legutóbb 
egy német novella-fordításért 500 márkát 
kapott és ez az első önálló keresete. 
Ez az első 500 márka olyan gyerekes 
örömmel, olyan boldogsággal és büsz-
keséggel tölti el, hogy egy egyszerű 
milliomosnak alig lehet ma gyalog 
beszélnie vele. Mihály István 

MINDEN DRÁGUL! Nem-
csak az élelmiszer, a ruház-
kodás, de az is megdrágult, 
ha valaki jól érzi magét. 
Ez a mondát a bevezetése 
annak a bankettnek, melyet 
a mult hét egyik estéjén 

rendezett a Kisfaludy Színház igazgatósága. 
Nagyszerű hangulatban folyt le ez a bankett 
s fénypontja az a tószt volt, melyet Tanay 
Frigyes mondott a direkcióra. Csupa ötlet, 
kedvesség volt ez a tószt, melyre a direkció 
nevében dr. Rottenberg, a Kisfaludy Szinház 
igazgatója válaszolt. Ugyancsak kedvesen és 
ötletesen. Amikor a beszédek végén össze-
csendültek a poharak, felugrott helyéről a 
bankett egyik résztvevője, Balla gépgyárosa 
következő szavakkal: 

— Uraim, engedjék kijelentenem, hogy na-
gyon jól érzem magam társaságukban. Olyan 
jól érzem, hogy a mai drágaságban is megér 
ez nekem 5000 koronát. 

És ezzel 5000 koronát átnyújtott a Színész-
szövetség jótékonycélu alapja javára. 

Őszinte éljent kapott adományozásáért a 
d- rék gépgyáron 
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A filmklubban 
— Hallották már uraim ? Diamant Lipót, 

aki évekig az Orient mozgószinház tulaj-
donosa volt, megvált üzletétől és a Renais-
sance mozgószinház ügyvezető igazgatója 
lett. Az uj igazgató két vezérelvet tűzött 
maga elé : nagystílű programmot adni és a 
legjobb közönséget szoktatni a színházba. 
Az előjelek után itélve mindkettő máris a 
megvalósulás stádiumába lépett. 

— Lukács Pál, a Vígszínház kitűnő mű-
vésze a nyár egy részét Wienben töltötte, 
ahol a Vita Filmgyár egyik filmjében vett 
részt mint főszereplő. 

— Egy uj magyar film elkészültéről ad-
hatok hirt. Forgács Antal, a Glória film-
gyár igazgató-rendezője készítette a Corne-
villei harangok című operettből. A filmet az 
eredeti zenével fogják kisérni és bemutatója 
még az őszi szezonban megtörténik. 

— A filmdrámának egy egészen újszerű 
fajtáját készítette el egy német filmgyár: a 
film grand guignoltl Az első film grand 
guignol a Drakula nevű regényből készült, 
melyet a magyar publikum is jól ismer, 
mert annak idején magyar nyelven is meg-
jelent. A filmet egy előkelő fővárosi mozgó-
szinházunk is megszerezte és igy a mozi-
közönség azon részének, amelyik szereli az 
idegborzongtató előadásokat, ugyancsak 
alapos és különleges élvezete lesz majd. 

— Még mindenki jól emlékszik Dumas 
híres regényének, a Három testőrnek 
budapesti nagysikerű előadásaira. Most egy 
amerikai filmgyár elkészíttette ennek a film-
nek a paródiáját. A rendkívül mulatságos 
paródiában Max Linder fogja játszani 
D'Artagnan szerepét- Eddig tudvalevőleg 
csak a Gólemről készítettek paródiát. 

— Fejedelmi ajándékban részesítette a 
Sascha filmgyár Kertész Mihályt, a Sodorna és 
Gomorra című filmkolosszus befejezése alkal-
mából. Egy gyönyörű villát vásároltak néki 
Bécs kertnegyedében, melyet nagy ünnep-
ségek közepette avattak fel. Ez az ajándék 
minden nagyszerűsége mellett sem mond-
ható túlzottnak, ha meggondoljuk, hogy a 
film egymiliárd osztrák koronába került 
és hogy ez az összeg mindjárt az ame-
rikai lekötésnél több mint ötszörösen té-
rüli meg. 

— Példátlan árat ért el egy budapesti 
ismert filmkölcsönző a „Theodora" című 
gigantikus olasz film kölcsöndija fejében. 
Nem kevesebb, mint négy első hetes mozgó-
szinház fogja egyidejűleg bemutatni ezt a 
filmremeket, melyek összesen három és fél-
milió korona kölcsöndijat fizetnek. A ma-
gyar filmpiacon ilyen árra és ekkora érdek-
lődésre még nem volt példa. 

— A legnagyobb amerikai filmvállalat, a 
Famous Players La sky Co. ' leszerződtette 
Pola Negrit, a világhírű filmdivát. 

(Nyaralást pályázat) 

Ilyet se produkál a mozi! 
A kilenc Honig-testvár 

[Honig Mmci felvétele Balatjnboglá ron. 
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A N o r ü i s K 

p r o g r a m m j a 

Hatalmas felkészültséggel indulnak az 
tij szezonnak a filmkölcsönző vállalatok. Ä 
különböző cégek már hónapokkal ezelőtt 
biztosították maguknak az amerikai, né-
met, francia és olasz filmattrakciókat, 
hogy az elkövetkezendő 1922—23-as szezonra 
a lehető legjobbat nyújthassák. Talán a 
leggazdagabb és legváltozatosabb műsort 
a Nordisk állította össze, amely már eddig 
is, minden évben, a szenzációk sorozatával 
kedveskedett a közönségnek. A Nordisk 
igazgatója, Erdős Vilmos mindenfelé uta-
zott a külföldöm és sikerült is lekötnie a 
legnagyobb filmalkotásokat. 

Filmjeinek főszerepeit a mai filmművé-
szek reprezentatiVjai játsszák, csupa olyan 
hév, amelyek előre is garantálják a sikert. 
Hogy csak pár nevet említsünk: — Henny 
Porten, Lotte Neumann, Mädy Christians, 
Gina~ Reliy, Bruno Kastner, Ernst Reichert 
lés Lucy Dorain — akik mind a filmművé-
szet számottevő tagjai. Csupa ismert név, 
akiket nem kell bemutatni a közönségnek. 

Az egyes filmek a következő márkákat 
hordják magukon: Cserépy, Glória, Dea, 
Ufa, Union és Messter, — és ezt csak 
azért jegyeztük meg, mert ezjek és a fen-
tebb felsorolt filmszínészek bizonyítják, 
Ihogy a Nordisk valóban gazdag, tartalmas, 
szép és értékes műsort ad az 1922—23-as 
filmszezonra, amivel valószínűleg magához 
tagadja a vezetést. 

Rz uj szezon ÍVO/Y/M/Z-slágerei közül egy 
•Henny Porten, egy Lotte Neumann, egy, 
Mädy Christians, egy Gina Relly és egy 
Bruno Kastner-sorozat fog' majd élénk fel-
tűnést kelteni. Henny Portent egy hatalmas 
történelmi dráma főszerepében fogjuk vi-
szontlátni. Ez a monumentális film a tör-
ténelem egyik klasszikus fejezetét eleveníti 
Bieg1. De ezenkívül egy társadalmi dráma 
íőszerepét is eljátssza és két vígjátékot iis, 
Btnelyek közül az egyik, a »Sie und die 3« 
hatalmas vígjáték-attrakció. Ä Henny Por-
^«-filmekkel kapcsolatosan meg kell emlé-
kezni uj rendezőjéről, E. A. Dupontról, aki 
a legtökéletesebb munkát produkálta. 

Lotte Neumann szintén négy filmben, 

még' pedig négy nagy társadalmi drámában 
fog elénk lépni. Ugyancsak négy társadalmi 
filmet kötött le a Nordisk, amelynek Mädy 
Christians játssza főszerepeit. Három film 
képviseli a Gina Reliy-sorozatot, mindegyik 
külön-kiüliön ragyogó irodalmi alkotás. 
Bruno Kastner öt nagyszabású filmoen bi-
zonyítja be ismét hivatottságát. Ezeken a 
képeken kivül még egy Cserépy-sorozat, 
egy-egy Ufa, Messter, Union-sorozat ke-
rül majd bemutatásra. A Cserépy -filmek 
mind nagy szenzációnak ígérkeznek, ami 
egészen valószínű is, hiszen Cserépy egyike 
a legnagyobb filmrendezőknek. A másik 
három vállalattól egyenkint 1—5—6 nagy-
szabású filmattrakciót kötött le uj szezonja 
részére a Nordisk. De ezzel még' nem merí-
tettük ki repertoirját, mert a Glória égisze 
alatt készült filmekből is lekötött magának 
három nagy attrakciót. Külön érdekessége 
lesz a moziidénynek a Stuart Webbs-soro-
zat, amelyi a legizgalmasabb detektív törté-
neteket dolgozza fel valóban m:esteriesen. 
A Stuart Webbs-filmek népszerűségéhez 
nagyban hozzájárul a film főszereplőjének 
egyéni varázsa is, mert Ernst Reichen 
igazán zseniális rajzolója a hires detéktiv-
királynak. Az idegenbe szakadt magyar 
filmszinésznő, Lucy Dorain főszereplésével 
is lekötött három hatalmas és minden te-
kintetben művészi filmet a Nordisk. 

Ezeken kivül még' 3—4 francia gyárt-
mányú és ugyancsak 3—1 amerikai gyárt-
mányú film is szerepel műsorán. A Metro-
attrakciók Viola Danával, May Alisonnal 
és Harry Loockwoddal a főszerepekben ke-
rülnek szinre. Erdős Vilmos, a Nordisk ki-
tűnő agazgatója megszerezte még a Dea 
márkával ellátott »A szerelem törvénye« 
cimü nagy francia filmjátékot is, amelynek 
főszerepét a ragyogó szépségű Xénia Ddsni 
játssza. Nem szabad elfelejtkiezni az öt 
Chaplin-burleszkről sem, amelyek megint 
harsogó kacagást fognak kiváltani a néző-
ből. . 

A Nordisk, tekintve, hogy sok filmje 
még nem egészen kész, csak szeptember 
5-én, 6-án, 25-én és 26-án tartja íőpróbájáí, 
amikor is tizenkét nagy attrakció kerül be-
mutatásra, amelyek mind az 1922—23-as 
filmszezon slágerképei lesznek. A Nordisk 
sok filmje elviszi majd idén a pálmát. 



Hatodik fejezet. 
(Melyben azokról a helyekről van szó, ahol 

a mozisok sorban állnak.) 

Nyájas olvasónőtn és türelmes olvasóm', 
bizonyára gyakran gondolkoztak már azon, 
tnikor egy-egy külföldi filmet néztek, hogy 
"kik azok a derék emberek, akik messze 
földről idehozzák a szenzációs nyolcfelvo-
násosokat és hogyan történik azoknak »ma-
gyar színre« való átdolgozása. Ä laikus kö-
zönségnek ugyanis fogalma sincsen arról, 
(hogy micsoda munkát jelent egy nagy film!-
kolosszusnak a mi közönségünk számára 
való élvezhetővé tevése. Mindenekelőtt a 
feliratokat kell művészien, irodalmi szín-
vonalon lefordítani, sőt a magyar közönség 
Ízlése és szájaize szerint átalakítani. Egy-
egy több estélyes filmen körülbelül ezer 
felírás van, melyek összességükben egy 
kisebb regény terjedelmével vetélkednek. 
A filmkölcsönző vállalatok, melyek ezeket 
a nagyszabású filmeket a külföldről meg-
hozatják, állandó dramaturgot, többnyire 
jónevü írókat szerződtetnek, akik ezt a fá-
radságos és aprólékos munkát végzik. Am 
a felírásokon kívül gyakran látjuk, hogy 
például a hős vagy a hősnő naplókat 
vagy könyvet olvas és ilyenkor a naplónak 
vagy a könyvnek a fotográfiája is meg-
jelenik. Idegen országú filmeknél termé-
szetesen az illető ország nyelvén van a 
napló irva, viszont minálunk, nehogy a 
nézőközönség1 illúziója megzavartassék, az 
ilyen felvételeket magyarul újra el kell 
készíteni és az eredeti filmbe betoldani. 
Mielőtt a film a nagyközönség elé kerüí, 
tigyancsak a dramaturg előtt töbször le-
pergetik, aki a szükséghez1 és a helyi viszo-
nyokhoz képest, több jelenetet töröl, meg-
rövidít, (összevon, uj feliratokat komponál, 
.akárhányszor a jelenetek sorrendjét is meg-

változtatja, szóval, amint szakszerűen mond-
ják »megvágja« a filmet. Siklássy Ivánról 
mondják, hogy néki például olyan bámu-
latos memóriája van, hogy egyszeri meg-
tekintés után nyomban megmondja a szük-
séges átalakításokat. Ö különben egyike a 
legkiválóbb feliratkészítőnek, de Várnai 
István sem marad mögötte ötletesség és 
ügyesség tekintetében. Vérbeli mozilátoga-
tók jól tudják, hogy a jó feliratok való-
sággal félsikert jelentenek, sőt egy-egy 
humoros filmnél egyenesen a siker okozói 
lehetnek. Éppen ezé|rt a filmvállalatok akár-
hányszor a legnevesebb humoristákkal írat-
ják meg1 a vidám filmek feliratait és e 
•téren Karinthyt Frigyes viszi a pálmát. 

Mikor a feliratok elkészülnek, akkor 
azokat a megfelelő helyekre beragasztják, 
ttiert a filtmet bárhol ellehet vágni és ugyan-
iilyen könnyen lehet az elvágott, vagyi el-
tépett szalagot megint összeragasztani. A 
feliratoknak kellő helyre való beragasztása 
rengeteg figyelmet és fáradtságot követelő 
munka, melyhez nagy gyakorlat kell. Mikor 
azután a kép megmagyarositása teljesen 
lelkészült, (ami bizony akárhányszor két-
Iháromszázezer korona költséget jelent), 
akkor következik a filmnek a főpróbája. 

A filmek főpróbája! Ezek azok a helyek, 
ahol a mozisok tolonganak, ahol ők állnak 
sorba és feszült figyelemmel fürkészik a 
íképet és a főpróba közönségének visel-
kedését. Itt dől el egy-egy kép sorsa, mert 
la mozisok a nékik tetsző képeket ott nyom-
ban lekötik. Egy-egy biztos »slágerért« 
Valóságos árverés folyik az »első hetes 
mozik« közjöitt, melyek alatt a még máshol 
be nem mutatott nagyszabású képeket elc-
Iször műsorra tűző mozik értendők, mig1 a 
második hetesek azok, melyek ezeket a ké-
peket az első hetesek után veszik meg, ter-
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tnészetesen jóval olcsóbb áron. Ä filmfő-
próbák közönségének túlnyomó része film-
színészekből, filmstatisztákból és a szakma 
embereiből kerülnek ki. Ä nagyközönség-
nek csak igen kis rétege jut ezekre a fő-
próbákra, részint mert a bemutatók helyéről 
és idejéről csak a szakközlönséget értesitiK, 
részint, mert a a mozik aránylag szük 
befogadóképessége kizárja a főpróbák 
nagyarányú nyilvánosságát. 

Budapesten körülbelül hatvan fUmköl-
csönző működik. Ök azok, akik óriási ál-
dozatokkal és rengeteg kockázattal elhozzák 
a legfrissebb amerikai, olasz, német és 
francia filmeket. Érdekes, hogy minden 
filmgyárunknak egyúttal filmkölcsöhzője is 
van, ahol saját gyártmányaikon kivül kül-
földi filmeket is forgalomba hoznak. Gyá-
rainkon kivül legnagyobb filmkölcsönzőink: 
a Projectograph, mely a legkiválóbo francia 
filmeket hozta Budapestre, azután a Radius, 
a Royal filmkereskedelmi r.-t., az Angol-
magyar Filmszínház r.-t., a Cino-CiiTema, 

/amelyik az olasz filmgyártás remekeit veti 
a piacra, az Engel H.-Emelca Konzern, 
amelynek az a nevezetessége, hogy német 
'cég alatt tulaj donképen magyar képeket 
hoz forgalomba, mert a müncheni gyárban 
•nem kevesebb, mint tizennégy magyar szí-
nész, színésznő és szakember működik, na-
'gyon érdemes munkát fejtenek még ki Co-
Ilussi Béla, Hajnal Gyula, Oberländer Ká-
roly, Racló István és Schwartzenberg I. köl-
csönzői, az Egyetértés r.-t., a HadrM és a 
Mag) xar-osztrák filmipari r.-t., amelyik 
egyúttal filmgyártással is foglalkozik, csak-
úgy, mint a Korona filmkereskedelmi rt. 
'Mióta a szkeccsek divatba jöttek, több filtn-
kölcsönző készíttetett saját vállalkozásban 
ilyeneket iés e téren Feldmann I., a Cinema 
igazgatója vezet, aki öt nagysikerű szkecs-
cset vándoroltat az egész országban. Ä kö-
zönség hálával gondolhat e nevekre. Ok 
'azok, akiknek ízlése, bátorsága és vállal-
kozási kedve eldönti, hogy min fog mulatni 
a jövő szezonban a mozik publikuma. 

PARKHOZI 
£ V A R O S M A J O R B A K 
Retek-utcai és Trombitás-utcai villamos megállónál 

Augusztus 18-20 

Szerencselovagok 
Történet az alaskai aranymezőkön 
6 felvonásban. 
A főszerepben WILL ROGERSS 

Hz égő autó titka 

KERTMOZI 
T e l e f o n 11-47 

A u g u s z t u s 18-20 

M angolfa csodál 
Filmfantasztikum 3 felvonásban 
A főszerepben LOTTE NEUMANN 

Mr. Kersfen 
bosszúja 

A u g u s z t u s 21-24 

Szenzációs 
amer ika i mester f i lmekböl 

á l ló műsor 

Augusztus 21 »24 

Mangolfa csodái 
Filmfantasztikum 5 felvonásban 
A főszerepben LOTTE NEUMANN 

Mr. Kersten 
bosszúja 
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N I ' J i n / I C Á S I V J S Á G 
G y e r m e k e k k a b a r é j a Balalonlellén 

A szereplök 

Vasárnap 
délután a Ba-

latonlellén 
üdülő gyer-
meksereg jó-

tékonycél u 
kabaréelő-

ídást rende-
zett a Bala-

ton-szálló 
oelső terra-
izán. A nagy-
szálló egész 
íap hangos 
'olt a lázas 
:lőkészüle-
ektől. Az 
igazgatott 
yermekcsa-
iat mintegy tiz főpróba 
itán mert csak kiállni a 
lámpák elé" délután hat 

irakor. Székely Piriké, Ü 
felnőtt" főrendező, pén2-
áros.diszletmester, kulisz-
zatologató 
tb. a száll . A közönség 

A rendezőség 
a pénztárnál 
Dr. Kenyeres 

Gvula, Székely 
Piri és Kenveres 

János 

vendégeit kedves erőszakkal terelte az „előadó-
terembe." Megjelent a pódiumon a konferanszié. 
A tizennégyéves kis Kenyeres Imre Béla konferált 
bájos közvetlenséggel, bámuldtosan szelleme-
sen. Valóban „állandó derültségben tartotta a 
publikumot." A kabaré színvonala egyre emel-
kedő tendenciát mutatott. A nyolcéves Kopstein 
Laci ügyes zongorajátéka a pöttöm Balázs 
Gyurka hegedükiséretével „viharos tapsra ra-
gadták a közönséget." És jött az elmaradhatat-
lan müsoronkivüli szám is, a kis Rátkai Lacika, 
Kátkai Mártonunk büszkesége, reménysége, 
aki odaült a zongorához és „hatalmas dinami-
kójával, pompás billentyűkezelésével, mély át-
erzésével" óriási sikert aratott. A papója szinten 
tapsolt neki. Szavalóverseny is volt, magyar 
tánc. meg klasszikus tánc, amelyekben Szilárd 
Peti, mint a legjobb szavaló vitte el a pálmát, 
illetve egy szelet torfát, mint első dijat. A kis 
rialtenberger Anci egy vékonyabb szelet tortát 
kapott, mint a 

É 
második dij büszke nyertese, 

tóac volt utána, tombola és konfetticsata, 
ebben már a felnőttek vitték a 
vezetőszerepeket és közben ki-
derült az ég is és gyönyörű csil-
lagos éjszaka borult a hold-
fényben fürdő Balatonra, a lellei 
parkra és a kivilágított Balaton-
szállóra, ahol csak mostanában 
kezdődik igazán az élet, a nyári 
szezon. 

Balatonlellén augusztus hó-
napra mór jóformán nincs egy 
talpalattnyi hely, zsúfolva a Ba-
laton-szálló összes depandanszai 
és a gondtalan- jólét, a gyön-
gyöző öröm tanyája ez a szép, 
folyton fejlődő kis balatoni für-
dőnk . . . 

4 
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Még nem nyílik az őszirózsa 
de mái nyílnak az Unió szinnazak 

Ä pesti színházak közül az Unió szín-
házai nyitották ki legelsőnek kapuikat. Nem 
is lehet csodálkozni ezen, hiszen a tavaszi 
szezon utolsó darabjainak sikerét derék-
ben szakította meg a nyár, tehát a publi-
kum joggal elvárhatja, hogg ezeket a sikere-
ket most tovább folytassák. Nem is kellett 
se Beöthy László vezérigazgatónak, se az 
öt színház igazgatójának azon törni a fejét 
hogy mi legyen a megnyitó darao, egy-
szerűen csak elő kellett venni a tavalyi 
utolsó szinlapokat és a dátumot kiigazítani. 
Leghamarabb a Blaha Lujza színházat kel-
lett megnyitni egy nappal előbb a többi 
összes színházaknál, flzért kellett, mert 
a Fifi reprízének első előadására már ak-

kor elkeltek az összes jegyek, amikor a 
megnyitóról szóló kommünikék megjelen-
tek. Ä Fifi-1, amelyet tavaly csaknem két-
százszor játszottak egyfolytában, most tel-
jes frissességgel újították fel. Äz érde-
kes cselekmény, a nagyszerű zene, a pom-
pás számok éppen olyan szenzációsan és 
üdén hatottak, mint a premiéren, semmi 
kétség, hogy ez a kivételesen nagyszerű 
operett diadalmasan iogja folytatni' pálya-
futását. 

Ä másik repríz, amely hasonló gazdag 
múltra tekinthet vissza, a Belvárosi Színház 
megnyitásán volt. Itt Szenes Béla A gazdag 
iány'-a került szinre, ugyancsak teljesen 
zsúfolt ház mellett, azzal a különbséggel, 
hogy ez a pompás vígjáték már a 200-ik 
előadását is megünnepelte és most már 
a 300-ik felé halad, amit egész bizonyosan 
rövidesen el is fognak érni. Szenes Béla PORTOROSE 

T U E S T M E L L E T T 

GYÓGYINTÉZET 
Lúgos-(Sol)-fürdők, meleg tengeri fürdők, 

remek fekvésű 

PALACE-szálloda 
és más 40 szálloda és pensio 

JÁTÉK KASZINÓ 
Magyaroknak 15% 
k e d v e z m é n y ! 

Felvilágosítással szolgál : 
Cosulich, Budapest, VII. Thököly-ut 2. 

Cosulich, Wien, IV. Prinz Eugen Str. 14. 
Portorose A.-G. Portorose. 

A legideálisabb 
pesti nyaralóhely 

1 
JARDIN DE PARIS 
KABARÉ-ÉTTEREM Jazzband 

Gyönyörű park. Cigányzene ü 
N y a v a l j u n k 
a J a v d i n b e n 

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

Novy /mokovec 
(Uj tátrafUred — Neu-Schmecks) 
Magas Tátra. 1010 m. 
a t e n g e r szine fölött. 

vasi i tá i iomás: Poprád-Velká. 
Onnan villamos csatlakozás az intézetig. 

Egész éven á l te l jes üzemben. 

PARK-TERBASZA 
déli 12 órától nyitva. 

I Legkellemesebb ozsonnázó-
és vacsorázóhely! Naponta 
katonazenei Fedett helyiségeki 

F R E N R E I S Z I S T V Á N 

LOMB-SZINPAD 
Stefánia-uti kioszk 

(volt Kollegerszky) 
Művészi vezető 

NagvEndre 
Igazgató Feszi József 

Meleg vacsora Telefon J. 65-20 
Előadás esti -J órabor 

legyek előre válthatók a .Színházi Éld'-nil, Bárdnál 
és a Gresham-kávéházban 
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méltán lehet büszke arra, hogy ez az első 
magyar vígjáték, amely ilyen sok előadást 
ér meg'. Természetes, hogy ebből a siker-
ből a Belvárosi Színház előadása is kiveszi 
a részét. 

A másik drámai színház, a Magyar Szín-
ház szintén a legnagyobb tavalyi sikerével, 
!a Tüzek-ke\ kezdi meg az uj szezont, 
ugyancsak olyan kassza-körülményeK között, 
mintha premier lenne. Ennek az irodalmi 
és előadási szempontból egyaránt érié-
kes darabnak a mult szezonban is minden 
előadását zsúfolt ház nézte és tapsolta vé-
yig, bár a premier akkor is tul volt a 
hivatalos téli szezonon. A Tüzek majyar-
szinházi előadása óta, már külföldön is 
híressé vált, a főszereplő Darvas Lilit sok 
nagy külföldi színház hívta meg vendég-
szereplésre ebben a darabban, amelyben két-
esztendős színészi pálya után a legelsők 

közé jutott. Ä Tüzek az uj szezonban is 
diadalmasan folytatja sikereinek sorozatát 
és előreláthatólag már régen felöltőkkel, 
Bőt télikabátokkal lesz tele a színházi ruha-
tár, amikor még' mindig műsoron lesz. 

Az Unió színházainak doyenje, a Ki-
rály Színház, szintén a legnagyobb haran-
got kongatja meg a szezon megnyitására. 
Faragó, Szomaházy, Komjáthy gyönyörű 
•romantikus operettjévtel a Három a tánc-
cal nyitja meg az uj évadot. Ez a darab 
még1 csak csecsemőkorát érte a mult szezon-
ban, most fog' csak igazán kibontakozni 
hatalmas sikere. Még százszor sem adhat-
ták eddig, pedig sorsát már a premier 
hiegpecsételte legalább kétszerannyi elő-
adásra. A nagyszerű szereposztás, a szín-
padi díszletek és jelmezek gazdagsága biz-
tosítják is, hogy ez a jubileumi szám nem 
lesz utópia. A Király Színház közönségé-

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZIA 
„Jeanette" neues Kurhaus 

BADEN Wien mellett 
Sanatorium „ E s p l a n a d e " 

Felvilágosítások : Budapest, Egész évben 
Andrássy-ut 5. Telefon 130-65 nyitva I 

Tarpatakfüred és 
Taraikai kioszk 
Ó-Tátrafüred közvetlen közelében, 1255 
méter a tenger szine felett. — Siklóvasut-
közlekedés Ó-Tátrafüred és Tarajka—Tar-
patakfüred között reggel 8-tól éjjel 12 óráig. 

Állandó orvos a telepen. 
KltQnS e l lá tás n é g y s z e r i é t k e z é s s e l é s 
l a k á s s a l c K 65 —. Nagyszerű turistaebéd 4 
fogással c K 19'—. C i g á n y z e n e ! Jazz b a n d ! 

Bar! Parkett- Eichner Zsigmond 
t á n c o s o k ! tulajdonos. 

Lázár-Sztrelko - pensio 
Alsó-Tátrafüreden 

Kapcsolatban leányotthon 
és gyermeküdülő teleppel. 
Ez utóbbiakban napi el-
látás — ötszöri étkezéssel 
és szoba 50 c K-ért 

Bővebbet: Budapesten a Menetjegyirodában. 

Turista-szálló 
Tátralomnkz 

Igen mérsékelt árak 
Metzger Henrik Kitűnő ellátásI 
a Tátralomniczi Palace-szdlló 15 évig v. főszakácsa 

Ó-Tátraffired 
nagy étterem 
nagy kávéház 

Napi pensio . . . 40.— c K 
Villa szobák napi 6.— c K-tól feljebb 

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

Lil ienthal Emil, bér lő 

Klotild-pensió 
(Ceskoslovensky Pension) 

Ó-Tátrafüreden 
Klotild főhercegnő volt tulipános 
villájában. Közvetlenül a tarajkai siklóállomás 
mellett. Főúri kényelemmel berendezett szobák. 
^ Kitűnő francia-cseh konyha. 

Magyaroknak kedvezményes árak. 
Bővebb értesítést ad Emma Janűourlcovú, bérlő 

Tátra-Otthon 
előkelő családi pensio 
a Magas-Tátrában üdülők részére 

Kitűnő konyha. Hizókura. Cim: Reichartné 
Tátra - Otthon via Poprad-Felka 

Felvilágosítással szolgál: 
CEDOK a Menetjegyirodában.Vigadó 



34 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

nek nagy tábora már nehezen várta a meg-
nyitó előadást, amelyen meleg szeretettel 
ünnepelték a rövid pihenésből hazatért szí-
nészeket. 

Ui művészeti vezető irányítása mellett 
kezdte tneg' uj szezonját az Atidrássy-iUi 
Szirt ház. Einöd Tamás finom és avatott 
irői ízlése fogja ezután a kedvelt és nép-
szerű színház művészi ügyeit vezetni. Ä 
Inegnyitó műsor, a tavalyi nagysikerű ju-
hiusi műsor, amelyben az Amálka tant, Rövid-
zárlat és a Kiráiyidill kerülnek színre a 
legpompásabb magánszámok társaságában. 
Ebben a színházban is utolsó helyig el-
adott ház köszöntötte az uj szezont, amely-
ének sok irodalmi és színészi érdekessége 
lesz. 

Most már mind az öt Unió színházban 
teljes erővel folyik a munka, amelyben a 
vezérigazgatótól kezdve, valamennyi szín-

Ó -Tátrafüred 
a Magas-Tátra legna-
gyobb gyógyfürdője 

Elsőrangú ellátás. Teljes penzió: complett reggeli, 
4 fogásos ebéd, 3 fogásos vacsora, lakással együtt 
a G r a n d h o t e i b e n 62 Kc-tól, a többi l a k ó h á -
z a k b a n 46 Kc-tói felfelé, a phisikáli»-diétás Tátra-
S a n a t o r i ü m b a n gyógykezeléssel együtt 75-től 
100 Kc-ig. — Kitűnő eredménnyel idegességnél, ki-
merültségnél, rekonvaiescencianál. Tüdőbajosok ki-
zárva. Edző és hizókurák. Szigorú diéták. Főorvos: 
dr. G á m á n egyet. m. tanár. — Közvetlen Tátra-
Express vonat étkező kocsival naponta. Felvilágosí-
tás: Tátrafüred igazgatósagánál Stary Smokovec és 

Cedok a Menetjegyirodában. (Vigadó) 

Turista-Otthon 
Tátralomnicon 

a villanyos vasat állomás közvetlen közelében. 
Kitilnö magyar konyha. Tulajdonos: 
Mérsékelt árak. özv. Thern Jakabné. 

Nemzeti penzió SIÓFOK 
Szellős szobák, kitűnő konyha 

Bejáró étkező vendégeknek árengedmény 1 

Kávé- és teiivóterem 
III., Római fürdő, Keve-utca 56. 

Kávé, tej és tejtermékek árusítása. 
Hideg bülfé, cukrászsütemények. Tulajdonos 

Vasa Andtorné 

Márványmenyasszony 
I., Márvány-u. 6. Telefon 49-79. 

Az előkelő világ találkozóhelye. Különlegességei májusi 
bovle libapecsenyék, pörkölt csirke, elsőrangú fajborok. 
Külön terrasz. Esténként ifj. Rácz Pali muzsikál. 

Tulajdonos: Boros Qyula 

ház apraja-nagyja résztvesz. Csupa lel-
kesedés, csupa tehetség' az egész vonalon; 
mint az apa öt gyermeke, mind az öt 
színház egymáson akar túltenni a siker-
ben. És tnindez akkor, amikor a pénztárak 
lelőtt a nyári meleg dacára sorban áll a 
publikum, hogy egy héttel előre biztosítsa 
a jegyet a tavalyi darabokra. Ilyen auspi-
ciutnok között nem is kell jósnak lenni 
ahhoz, hogy az Unió színházak uj szezon-
járól mindenkinek optimista véleménye le-
gyen. Äz a művészi áldozatkészség, ízlés 
és az a színészgárda, amely az Unió 
színpadjain játszik, megérdemli azt a 
kivételes szeretetet, atniallyel a publikum 
ezeket a színházakat már régen elhalmozza 
lés amelynek már a megnyitó előadásokon 
lis tanújelét adta. Ezek az előadások a leg-
biztosabb és legbiztatóbb előjelei egy sike-
rekben gazdag színházi szezonnak. 

A CSALÁDI JELENET. Egy 
javíthatatlan rendezőnk a nyári 
szünetben is teljes gőzzel dol-
gozott az őszi szezon első 
rendezői példányán. Rendesen 
a kávéházban munkálkodott 
és itt gyakran találkozott az-
zal a színésszel, akinek a da-

rab főszerepét szánták. A rendező mindent 
megtárgyalt a színésszel; szép simán ment a 
dolog ; egyszer azonban nagyon is hosszura 
nyúlt a beszélgetés, a színész már tűkön ült, 
szívesen menekült volna. De a rendező nem 
engedte el és nagy gyönyörűséggel részletezte 
azt a jelenetet, amelyben a hős heves össze-
tűzésbe kerül feleségével és gyermekeivel. A 
szerencsétlen szinész, csak hogy mondjon 
valamit, kijelentette, hogy nem ért egyet a 
rendezővel. 

— Ez a jelenet a famíliával nagyon ké-
nyes, — mondta a szinész. — Azt gondolom, 
hogy nem helyes a fölfogásod . . . 

A rendező elsötétült arccal hallgatta. Azután 
haragosan dörögte: 

— Nem helyes ? És ezt nekem mondod ? 
Nekem ? Hiszen egész Európában senki sem 
tud nálam jobban családi jelenetet rendezni! 

VáHTOR ÉS HELENEN 
VI., Felsőerdősor 26. (Körönd mellett] 

Legújabb nyári modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztümök 

divatházában 
Kossuth Lajos-
utca g 
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Azt mindjárt első este gondoltam, hogy a 
kis főherceg eljön még a színházba, de hogy 
mindjárt másnap megint ugyanugy fog ott 
ülni, mint tegnap ? . . . 

Most már bizonyos, hogy csakis énmiat-
tam jött el. Efelől még bizonyosabb lettem, 
mikor egyszerre csak hoznak egy nagy kosár 
ibolyát. Az is 
bizonyos, hogy 
én szinte át-
öleltem a két ke-
zemmel a sok 
ibolyát és egy 
darabig el se 
tudtam tőlük 
menni, olyan 
csuda édes illa-
tuk volt. Vala-
mi egész külö-
nös ibolyák. 
Szerettem volna 
mindjárt egy ma-
rékkal feltűzni 
magamra . . . de 
nem, persze, 
hogy mégse. 
Csak egyetlen-
egy szálat vet-
tem magamhoz, 
azt úgyse látja 
meg rajtam. Ter-
mészetesen kö-
rülöttem egyéb-
ről se beszéltek, 
mint az ibolyá-
imról, de nem 
adtam belőlük, 
majd csak előadás végén adok, mert kitelik, 
hogy még azzal mennek ki a színpadra. 

Mikor a színpadon voltam, azzal nem tün-
tethettem, hogy éppen oda ne nézzek a fő-
herceg páholyába és így látnom kellett, hogy 
valahányszor észrevette, hogy a szemem 
arrafelé irányul, rögtön összeütögette az 

ujjai hegyét. Az ide-oda mozgásában is volt 
valami nagyon kedves. Egyáltalán az egész 
fiu kezdett nekem tetszeni, nemcsak azért, 
mert fenség. Olyan édes pajtáspofija volt. 
Hogyne lettem volna kíváncsi, hogy mi 
lesz ma ? 

A felvonás végével ma nagyon siettem az 
öltözéssel. Még készen se voltam, 
beszaladt hozzám Abonyiné : 

— A főherceg a színpadon 
van. 

Egy aféle hőhullám futott raj-
tam végig. Mi lesz? 

— Az igazga-
tó a színpadot 
mutogatja neki. 
így szokták kez-
deni. 

Kopogtak. Az 
ügyelő dugta be 
a fejét. 

— Az igazgató 
kéret, hogy siess. 

Abonyiné foly-
tatta : 

— Én már tu-
dom, hogy megy 
az ilyen. 

Megint kopog-
tak. 

A tegnapi fess 
tiszt jött be : 

— Jó estét I 
Hogy van ? Őfen-
sége itt van a 
színpadon, nagy 
örömet okozna 

Ibolyát tüzlem az uniformisa zsinórjába. 
bzakmáry rajza 

neki, ha láthatná. 
Már mint hogy én szaladjak elibe ? Olyan 

nincs ! Azt feleltem : 
— Amint látja, szabad már bejönni. Nem 

várakoztattam, mint tegnap. 
— Nagyon kedves — szólt a tiszt és egy 

perc múlva belépett hozzám egy bájos fiatal-



36 SZÍNHÁZI ÉLET 

ember, szerényen, zavarodottan, mosolyogva, 
pirulva . . . 

— Nagyon kedves ön tő l . . . hogy megen-
gedi — szólt és nyújtotta a Ifezét-

Én szépen meghajtottam magam, — hof-
knixet csináltam és igy fogadtam el a kéz-
nyujtásót. Az ibolyáskosárhoz szaladtam és 
ibolyát tűztem az uniformisa zsinórjába. A 
tisztnek is. 

A főherceg ugy állt ott, mig feltűztem: 
„stramm 1" amint tisztektől hallottam, csak 
épp hogy mégis mosolygott hozzá. 

A tiszt, persze az meg is fogta a kezemet 
és megcsókolta. 

— Nagyon elragadó volt . . . nagyon ked-
vesen játszik, — Szólt a fenség, mialatt leül-
tettem őket. 

— Örvendek, ha Fenségednek is tetszettem. 
— Végtelenül . . . végtelenül — és fülig 

elpirult. Láttam, hogy segítségére kell jönnöm 
— Tudja, Fenség, az ugy van : nekünk itt 

csak egy az örömünk : tetszeni 1 Vannak nagy 
művésznők, akik a művészetükkel tetszenek, 
nekünk kicsinyeknek meg tán az az egész 
művészetünk, hogy mi akarunk tetszeni — és 

kacagtam egyet, csak azért, hogy tán igy ő 
is nevet egyet. 

A tiszt felelt: 
— No hát arról biztosithatom, hogy ez a 

művészet teljes mértékben sikerül önnek. 
— Igen, igen, — hebegte a kis fenség — 

és . . . én nagyon örülök . . . ha mentől gyak-
rabban . . . minél többet . . . láthatom — és 
zavarában ujjai a portepét morzsolgatták. 

— Hogyne, hogyne, csak jöjjön el Fenséged 
mentől többet, — kacagtam egyet: — akár 
minden nap I . . . 

— Köszönöm, hogy ilyen kedves hozzám. 
A viszontlátásra . . . A kapitány mondta, 
hogy most nem szabad soká tartóztatnom. 

Amint a kezemet megfogta, nem akarta 
mindjárt elereszteni, — egyszerre érzem, hogy 
emeli . . . látom, hogy az ajkához huzza . . . 
olyan szépen nézett a szemembe . . mint 
egy őzike . . . és . . . és megcsókolta . . . 

Hallottam aztán sok mindenféle mesét, 
hogy én hogy fontam volna be az én főher-
cegemet, de bizonyisten csak igy volt . . . és 
bizonyisten szerelmes lettem belé. Ha nem 
lett volna főherceg, akkor is. Oly bájos . . . 

„Csak jöjjön el 
fenséged mentől 

többet" 

Szakniáry rajza 



oly tiszta fiu v o l t . . . olyan ártatlan a nézése. 
Húszéves volt. 

Mikor megcsókolta a kezemet, hogyne néz-
tem volna rá én is ugy, hogy . . . magam se 
tudom már, hogy hogy, csak azt tudom, hogy 
most meg a szemünk alig tudott elválni . . . 

Hát a következő felvonásban aztán ugyan-
így is néztem fel olykor, amikor lehetett, 
őhozzá . . . és ő még ugyabban le én hozzám. 

Mama és Géza ma értem jöttek, de én 
még fenn az öltözőben most mér bizonyos 
voltam, hogy Gézával fuccs I Egy darabig 
nem szóltam neki. De aztán mégis kiböktem: 

— L. főherceg volt ma a színpadon. Aztán 
vizitet kaptam tőle én is. 

— Hogy történt e z? — kérdezte Géza 
egész elhaló hangon, 

— Ugy, hogy egy kosár ibolyát kaptam. 
Azt mér haza is küldtem. Na, talán vissza 
kellett volna üzennem, hogy az ibolya nem 
kell? Most magaki fogja őt hivni párbajra? 

Most Géza nem szólt egy darabig. Mama 
meg nyomkodta a karomat, szűkölt. 

— Hát miért nem beszél ? Mit kellett volna 
tennem ? 

— Elhiszem, hogy nem tehetett egyebet. 
— Akkor miért haragszik ? 
— Nem haragszom, nagyon nehezemre 

esik szólanom. Fáj, hogy elveszítem magát. 
— Ne fájjon magának semmi. Nincs rá oka. 
Megint hallgattunk. Géza aztán azt mondta: 
— Én azt hiszem, legjobban teszem, ha 

addig nem is jövök fel magéhoz, amig ez a 
főherceg-história tart. 

— Micsoda ? Nincs semmi história. Az nem 
história, hogy egy művésznőnek ő is hódol. 

— Azt megtehetné a páholyból is. Azért 
nem kellene az öltözőben hódolni. Ennek 
most már hire megy. Mindenütt az a hire 
lesz, hogy maga a főherceg szeretője. 

Püff 1 Tudtam, hogy erre lyukad ki 1 
— Akár igaz, akár nem, ugy-e ? 
— A híre az lesz. 
— Akkor mondja meg legalább, hogy nem 

én fájok magának, hanem az, amit maga itt 
összevissza beszél. Szeretném tudni, hogy 
miért ne jöhetne be illedelmesen egy fiatal 
főherceg én hozzám, hogy én egy aranyos, 
kedves művésznő vagyok. Még kezet is csó-
kolt. Igenis 1 Nahát. 

— Hisz szép, hogy mindjárt egyebet is nem 
tett, hogy de édes, de aranyos 1 Akkor mit 
tett volna? 

— Pofon ütöttem volna. 
Ugy látszott, mintha ez mégis egy kicsit 

megnyugtatta volna, mert megfogta a keze-
met és megcsókolta. Azt hittem, ezzel mára 
vége is van az ügynek. De aztán ő olyan 
tompén megint csak újra kezdte : 

— Végre is, maga színésznő. Hét termé-
szetesen az a főherceg is csak annak nézi. 
És ez ellen én meg se tudom védeni. És mi-
helyst én nem tudom magát megvédeni, nem 
is lehetek se a vőlegénye, se a férje. 

Rákiáltottam : 
— Géza I 
De ő nyugodtan folytatta : 
— Én csak egy kivezető utat tudok: azt, 

hogy holnap, vagy legkésőbb pár nap alatt 
megtartjuk az esküvőnket. 

Elhűlt bennem a vér 1 
A kapuba értünk éppen, azt mondtam Gé-

zának, jöjjön fel. 
Elébb sürögtem, forogtam a vacsorával, 

hogy ne kelljen mindjárt felelnem, aztán meg 
ugy tettem, hogy no most vacsorálunk és én 
rakogattam Gézának a tányérjára is az ételt. 
Mama aztán átment a másik szobába és mi 
az asztalnál ketten maradtunk. Szerettem 
volna még elkerülni a beszédet és kenyér-
golyócskákat állítottam fel és ugy fricskázva 
lövöldöztem vele Gézára és nevetgélni pró-
báltam. De ő megfogta a kezemet: 

— Nem felelt még Lilikém : megtartjuk az 
esküvőnket ? 

(Folytatjuk) 

.Megtartjuk az esküvőnket ?* 
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A legfényiizőbben berendezett 

amerikai hajók. 
Egy modern szálloda benyomását keltik 

az Egyesült Államok bámulatos kénye-
lemmel berendezett gőzösei. 

A kimondott amerikai jóizlés jellemzi 
a szakszerű szellőztetést, a tisztaságot, a 
társalgó, dohányzó, a lakó, valamint játék-
szobák és a gazdag könyvtár berendezését. 

Az Egyesült Államok gőzösein előnyö-
sen és biztosan lehet utazni. Kitűnő kony-
háját oly alkalmazottak szolgálják fel, 
akiknek első kötelességük az utazást kel-
lemessé tenni. 

Rendszeres indulások Brémából Cher-
bourgon keresztül New-Yorkba a Német-
ország és Amerika között közlekedő leg-
nagyobb duplacsavaros személy- és posta-
szállító gőzösökön. 

Hajólisztát küld és mindennemű felvilágosítást nyújt az 

U N I T E D S T A T E S L I N E S 
iroda, Budapest, VIII., Baross-tér 3. sz. 
és az összes nagyobb utazási irodák. 
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A CSALÉTEK 
Tréfás jelenet, irta : KŐVÁRY GYULA 

Szinrekerült a Apolló Színpadon, a következő szereposztásban : 
Olga Haraszti Mici 
Ernő Herczeg Jenő 
A harmadik . . . . Pártos Gusztáv 
? ? ? Rittka Ferenc 
Panni Berky Kató 

(Szoba, jobb- és baloldali ajtóval, egyik az 
előszobába, másik a hálószobába nyílik. 
Középen ruhaszekrény, egyébként elég egy, 
asztal két székkel. Ä függöny felmegy, a 
Szin üres. Erős csengetés kiviülről. Rövid 
szünet után Olga belép, pongyolában, kissé 
ideges, a haját igazitja, látszik rajta, 
hogy dühösiti a csengetés, amely egyre 
türelmetlenebbül harsog, majd dörömbölés 

is hallható.) 

Olga: Ejnye, hát miért nemi 'nyit ajtói 
'az a buta teremtés?! Ja, persze, hiszen le-
küldtem. (Kimegy és kisvártatva visszajön 
Ernővel.) 

Ernő (megáll és fürkészve tekint körül. 
Fekete nyakkendő van rajta, de lehetőlej 
olyan ruha legyen rajta, ameluliez sehogy-
sem illik a fekete nyakkendő]: Köszönöm 
Szépen, hogy kegyes voltál megengedni, 
hogy egy félóráig jazz-bandezzek az ajtórv 
és a csengetyün! Miért nem teszel ki az 
ajtóra tepsiket, meg palacsintasütőt, akkor 
még szebb zenekart tudnék csinálni! 

Olga (hidegen): Köszönöm szépen, most 
taár jobban vagyok. Reggel megijedtem, 
de ugylátszik, csak muló gyengeség volt az 
legész. 

Ernő: Mi az? Mit halandzsázol? 
Olga: Vagy nem a hogylétem iránt ér-

deklődől? Ó, pardon, most jut eszemoe, 
hiszen nan is köszöntél! 

Ernő: Na ne mondd! Nem is köszön-
tem? Bár mindenben betartanád a forma-
litásokat ugy, mint az ilyen külsőségek-
ben. 

Olga: Ne haragudj Ernő, Pannit leküld-
tem a csarnokba és elfelejtettem és azért-
kellett várakoznod az ajtó előtt. 

Ernő (egy ugrással a hálószoba előtt 
terem és kinyitja). 

Olga: Mit keresel ott? 
Ernő: Nem mit, hanem kit? 
Olga: Ähä! 
Ernő: Ne aházz! Mit aházol? Pannit 

keresem, hogy megkérdezzem tőle, mért 
nem nyitott ajtót? 

Olga: Most mondtam, hogy Pannit a 
csarnokba küldtem. 

Ernő: De azt is mondtad, hogy elfelej-
tetted. Tehát lehet, hogy már visszajött, 
de azt is elfelejtetted. 

Olga: Ha visszajött is, nem tartózkodik 
a hálószobámban. Valld be inkább, hogy 
talár megint féltékeny vagy. 

Ernő: Ostobaság! Féltékeny én? (H 
szekrényhez ugrik és ki akarja nyitni.) 

Olga (nem engedi kinyitni): Mit akarsz 
a szekrényben? Itt is a Pannit keresed? 

Ernő: Nem. 'Uj pongyoládat akarom látni, 
amit tegnap kaptál. Csak van jogom látni, 
elvégre elegembe került. 

Olga: Hát hiszen rajtam van. Láthatod. 
Ez az! 

Ernő: Ez a z ? . . . (Nem tágít a szekrény 
mellől.) Na és hol van a régi pongyolád, 
az a spenótszinü, azzal az Ízléstelen karfiol-
mintákkal, ami mindig dühbe guritott, ha 
megláttam. Hz biztosan itt van a szek-
rényben. 

Olga: Pa ninccs ott. Mert azít a Panninak 
ajándékoztam. 

Ernő: Nem igaz. Itt van a szekrényben. 
Látni akarom, össze akarom tépni. Torkon 
akarom harapni. Meg akarom semmisíteni. 

Olga: R pongyolát, mi? (Távolodik a 
szekrénytől.) Ernő, Ernő! Légy őszinte! Te 
nem' a pongyolát akarod torkon harapni, ha-
nem1 azt a rémet, akivel ismeretlenül állan-
dóan meggyanúsítasz. Äki miatt féltékeny, 
zöld szemüvegeden keresztiül a rózsaszínű 

L Á S Z L Ó É S F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIWATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST, IV.. KER.V KORONAHERCEG.UTCA 14 16. 
(A FÖPOSTÄVAL SZEMBEN) TELEFONSZÁM 1 6 5 - 9 7 . 

LEGJOBB SZALÁMI A 

RÉSZVÉHYSZALÁM1 
Magyar Szalámigyár 
Budapest,X.Füzér-n. 37-39 
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pongyolámat is spenótzöldnek látok és akit 
most is itt sejtesz a szekrényembe bujvai. 
íme iitt van a szekrény: Monna Vanna kön-
töse; Meg akarod tudni, hogy mit takar? 
R meztelen valót! Merészebb vagy, mint 
Maeterlinck, aki pedig nyitva hagyta a kér-
dést. Tessék! Lebbentsd fel a titkot, csak 
magadnak ártasz vele. Nyisd ki a szekrény-
ajtót és megtudod, hogy volt-e Cecil a 
Török-utcában, vagy nem volt. 

Ernő (elképedve): Miket beszélsz? Ki 
az a Cecil? 

Olga: R íkék rókás nö. 
Ernő: Rzt is Monna Vanna irta?' 
Olga: Nem. Äzt Herczeg Ferenc irta. 

Nos? Miért tétovázol? Rögtön megtudod 
a valót! Ha ott van, akit keresel, akkor 
őt megtalálod, de elveszítesz engem! Ha 
nincs ott, akkor én veszítelek el téged! 
Harmadik eset nincs! 

Ernő: De van! Még pedig, hogy nem 
nézem meg a Monna Vanna kék rókáját! 
(Elmegy a szekrénytől.) 

Olga: Mert gyáva vagy! 
Ernő: M i t ? . . . Hehehe . . T e . . . t e . . . 

kis kék róka . . . hiszen csak vicceltem . . . 
engem be nem' ugratsz! Én meg nem nézem 
azt a szekrényt, ha aranyból volna is! 

Olga (odamegy): Hát majd én megmu-
tatom ! 

Ernő (őrülten megijed): Ne! Ne az iste-
nért! Én nem vagyok kíváncsi! 

Olga: Most már mindegy! Láss tisztán! 
(Mozgatja a kulcsot.) 

Ernő (könyörögve): Drága Olgám, ne 
nyisd ki az a j t a j á t . . . édes életem . . édes 
é le tem. . . nézd, olyan szépen éltünk eddig 
is, miért állna közénk egy ilyen ostoba 
vagy-vagy ?! 

Olga: De hiszen megtudod a valót! 
Ernő: De én nem vagyok rá kíváncsi! S 

való az, hogy imádlak és ne akard mindig 
megzavarni a mi harmonikus életünket az 
ilyen őrültségekkel. 

Olga: Hiszen te zavarod1 folyton. Hiszen 
te vagy; az őrült! Hiszen már ujjal muto-
gatnak rád az emberek, olyan nevetséges 
vagy! 

Ernő: No, nevetséges éppen nem vagyok! 
Olga: De laz vagy! Nézz a tükörbe. Most 

5s micsoda nyakkendő van raj tad? Szórako-
zottságodban fekete nyakkendőt vettél fel 
ehhez a ruhához. Hát tesz ilyet egy nor-
mális ember? 

Ernő: Jaj, cicuskám, ennek megvan az 
oka. Persze, hiszen evvel kellett volna 
kezdenem! Ezt a nyakkendőt azért vettem, 
mert valószínűleg temetésre megyek. Ször-
nyű katasztrófa történt. Illetőleg egy min-

dennapi dolog, csak az a szörnyű benner 
hogy: egy jóbarátunkkal esett meg. 

Olga: Mondd már, mi történt? 
Ernő (félre): No, kis halacskám, most 

bekapod a horgot. (Fenn.) Képzeld, az 
illető fel akart szállani egy 35-ös zsúfolt 
villamosra. Ostobaság ugyan arra a dzsiu-
dzsicus műveletre, amivel az ember fel-
pofozkodik egy villamosra, azt mondani, 
hogy »felszáll«, mert a fecske száll fel. 
meg az angyalka száll fel, a pesti ember 
felbirkózik, felgyomroz a villamosra. Elég 
az hozzá, hogy a kalauz lecsöngette a 
kocsit, amikor még csak az egyik lába volt 
a hágcsón, mire: zumm, leesett és a másik 
'lába a pótkocsi alá került. Mit szólsz hozzá? 

Olga: De hát ki volt az a szerencsétlen? 
Ernő (félre): Most szint fog vallani! 

(Fenn.) Ä Pali! 
Olga: Melyik Pali? 
Ernő: R Benkő Pali. 
Olga: R Bubi? 
Ernő: Ugy van. Hölgytársaságban egysze-

rűen Bubinak becézik. Nos? 
Olga (egyszerűen): Rémes! 
Ernő: Mi? Te erre csak azt mondod, 

hogy rémes? 
Olga: Hát nem mondhatom, hogy j a j 

de vicces! > 

P ERF U M 
PO WD ER 
C R E A M 
S O A P 

MARVEL PERFUMERY 
CO. LTD. BUDAPEST 
V.. NÁDOR-UTCA 30. 

Kertész József szűcs 
Budapest, IX., Üllői-ut 9. (Kálvin-térnél) 

Se a l s k i n , Nutria é s 
V a k o n d k a b á t o k , 

f e f f é r e s s j ü r k e r ó k á k 
n a g y v á l a s s t é k b a n 



Ernő: Ugy látszik, nem értettél meg, 
vagy a rémület elvette a szavadat! Benkö 
Pali, a Bubika, a harmincéves, fiatal nőcsá-
bász, a férjek réme és az asszonyok gyönyö-
rűsége, a villamos kerekei között fetreng. 
Vére, amely csak* tiltott csókokért buzogott, 
most az utca poros köveit csókolja. Äki 
annyi szép asszonynak csavarta el a fejét, 
most az ő fejét csavarta el a villamos. 

Olga: Borzasztó! De hiszen az előbb azt 
mondtad, hogy a lábát csavarta el, nem a 
fejét! 

Ernő: Ne mondd már! Nagyon precízen 
szeretnéd tudni a Bubi kórrajzát. Nem mind-
egy, hagy a fejét, vagy a lábát? Valamijét 
elcsavarta, hogy ugy mondjam testrészei 
elhagyták eredeti rendeltetési helyüket, el-
tolódtak. 

Olga: Nos? 
Ernő: Hát nem téped a hajadat! Nem 

üvöltesz, nem fetrengsz a fájdalomtól? Nem1 

akarsz odarohanni, hogy még egyszer lásd? 
Nem vagy kíváncsi, hogy él-e, hal-e? 

Olga: Hogy hal-e? Tudom, hogy nem 
hal, hanem ember! 

Ernő: Jól hallok? Te egy ilyen legos-
tobább szójátékot vagy képes faragni ab-
ból, hogy egy férfi, hóditó karrierjét ilyes 
tragikusan fejezi be? 

Olga (erélyesen): Igen. Mert észre akar-
lak téríteni, te ostoba, féltékeny szamár! 
Hiszen olyan átlátszó vagy, mint egy ab-
lak! Idejössz fekete nyakkendőben,"tehet-
ségtelenül megkomponált rémhírekkel, hogy 
kivedd belőlem, hogy: a Bubi a szeretőm-e? 
'Nos, hát nem az! Leteheted az érte hor-
dott gyászt. Nem sikoltozok! Felsültél a 
trükköddel. 

Ernő (bosszankodik, azután taktikát vál-
toztat): H m . . . felsültem? Hát persze, 
hogy felsültem, mert... mert olyan hatással 
volt rám ez a véres tragédia, hogy ösz-
szezavartam és nem jól mondtam el! 

Olga: Na, ugye? Szóval nem gázolta el a 
villamos. 

Ernő: De elgázolta. Elgázolta biz azt, 
mint a pinty! Äkkor te rosszul ismered a 
villamost. Csakhogy nem őt, nem a Bubit 
gázolta el? 

Olga: Hát kit? 
Ernő (keres egy nevet): Hanem a . . . 

Rudit. A Rudit. A . . . Kozma Rudit. 
Olga: Nem viccelsz? 
Ernő: De mennyire nem. 
Olga: Hallatlan. 
Ernő: Vágy mit is beszélek? Látod egé-

szen kihoztál a sodromból. Nem a Rudit, 
hanem a Dezsőt, Lackovics Dézit, 

Olga: Hiszen az Párisban van. 
Ernő: Hát nem Lackovicsnak hívják azt 

,a fess, magas piktort, aki az Angol-Maggar 
Bankban van. 

Olga: Piktor a bankban? A bankban a 
Stein Feri van. 

Ernő: Nahát akkor az az. 
Olga: A Ferit elgázolta a villamos. 
Ernő: No, ugye rémes? 
Olga: Elég rémes! 
Ernő: Ha te azt mondod csak, hogy 

elég rémes, akkor az nem elég rémes. 
Olga: Na, most. már elég a mesédből.. 

Unlak. 
Ernő: Drága, Olgám, ne légy kegyet-

len. Mondom, hogy a villamos elgázolta. 
Csak nem jut eszembe a neve. A leg-
jobb barátom, illetve barátunk. Na, ki a 
te legjobb barátod. 

Olga: Te. 
Ernő: Na, ne okoskodj. Olga könyör-

göm, mondd meg! Ne hagyj ebben a rette-
netes kétségben! Mondd meg anyukám! 

Angol és francia 
szfines ingek 
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Olga: Mit mondjak meg? 
Ernő: Hogy kit gázolt el a villamos? 
Olga: Hát mit tudom én? Te láttad. 

Ha igaz! 
Ernő: Olguskám, nézd én minden vá-

gyadat teljesítettem, megkapsz ezentúl is, 
amit akarsz, de ezt az egyet áruld el 
nekem. Emlékezz vissza, ötesztendős sze-
relmünkre, nem háborította meg soha semmi. 
Ne engedd, hogy ennek az ismeretlen 
fantomnak a véres árnyéka közénk álljon. 
Mondd meg1, megkapod, azt a kalapot, 
amelyik ugy hasonlit a milleneumi emlék-
hez. Könyörgök, mondd meg! 

Olga: Megőrültél, mit könyörögsz? Mit 
mondjak meg? 

Ernő (bőgve): Hogy kit gázolt el a 
35-ös? 

Olga: Talán a Krausz bácsit. 
Ernő: Hiszen a Krausz bácsi hetven-

kétéves. 
Olga: Hát csak tizenhatéven aluliakat 

(gázol el a villamos? Hiszen az nem mozi. 
Ernő: Nem a Krausz, nem a Krausz;. 

Hát mért nem akrausz bevallani? 
Olga (felugrik ijedten): Csak nem a 

Bodnár Pistát? 
Ernő (örömmel látja az asszony ijedt-

ségét): De igen! Ötets Végre! 
Olga (őrülten tombolva): Nem, az nem 

lehet! Nem igaz! Pista . . . rémületes! Ugye, 
csak viccelsz? 

Ernő: Nem viccelek! Haha! Igen a 
Pista! 

Olga: Megőrülök! Hazudsz! Mit állasz 
itt? Hogy gyönyörködj a fájdalmamban. 
Hát r o h a n j . . . a mentőkhöz.. . megtudni, 
tiogy él-e, hal-e? 

Ernő: Nem hal, hanem a szeretőd. (Meg-
tagadja a csuklóját.) Valld be. 

Olga: Hát igen. Tiporj agyon, ölj 
meg, vagy gázoltass engem is el. Igen, 
ő az én drága, egyetlen szerelmem. 

Ernő: Hát végre bevallód! 
Olga: Be! Be! Kikiáltom az egész világ-

nak, nekem már úgyis mindegy! 
Ernő: Ne kiabálj ugy. Ä világ nem bá-

nom, ha meghallja, csak a szomszédok ne 
hallják meg! i 

Olga: Mit bánok én akármit! Eredj tő-
lem, te szörnyeteg. Te kegyetlen hóhér, 
aki ilyen kíméletlenül hoztad tudomásomra 
tezt a borzalmat! 

Ernő (megszeppenve): O l g a . . . Ugye, te 
most viccelsz! 

Olga: Nem íviccelek! Igazat mondtam! 

Ernő: Nem igaz. Valld be, hogy nem 
igaz! Hogy nincs semmi köztetek. 

Olga: De igen. Van. Ö az enyém! Két 
(2v óta az enyém! 

Ernő: Haha. Nem is igaz! Mutasd az 
orrod, hazudsz! 

Olga: Eredj az esetlen vicceiddel! Pis-
tához akarok menni! Mondd meg te gyil-
kos, hol van, hol fekszik? 

Ernő: Mért feküdne? Kutyabaja sincs! 
Olga: Nem igaz! Haldoklik! 
Ernő: De legyen hát eszed. Becsapta-

lak. Nem gázolt el senkit a villamos, csak 
kitaláltam az egész mesét, hogy megtud-
jam, hogiy a szeretőd-e a Pista. Nos, kész. 
Megtudtam, hogy nem az. Most puszi és 
vége. 

Olga: Megtudtad, hogy nem az? Hiszen 
bevallottam, nem látod, hogy a hajamat 
tépem! 

Ernő: De látom. Csakhogy ez színházi, 
amit csinálsz. Hiszen olyan átlátszó vagy 
mint e g y . . . mit is mondtál? Äzt hiszed, 
beugrom ezeknek az álrohamoknak. Nem is 
ismered1 a Pistát. Hiszen te hü vagy hoz-
zám. Nekem te sikíthatsz, tudom, tudom, 
hogy engem szeretsz. Csak ki akartál józa-
nítani a féltékenységből. Nos, már meg 
is történt. Puszit. 

Olga: Eredj! Utállak! Megtudom én 
tnindjárt, hogy mi van a drágámmal! (Te-
lefonál.) Ha l ló ! . . ' . József 13—26... Kö-
szönöm . . . Halló . . . Kérem Bodnár u r a t . . . . 
Nincs otthon? . . . Mikor jön haza? . . . Egy-
általában nem? Tessék? . . . Nem, nem hal-
lottam! M i t ? . . . Ez komoly? 

Ernő: Mi az? 
Olga: Na, de ilyesmit?! H a l l a t l a n ! . . . 

Nesze, hallgasd! (Átadja a kagylót.) 

Benedek Frida és Helén 
tialcsontnélkiili füzö-pótlói B t t E Ä £ 

Király-utca 93 és Damjanich-utca 8 

Megyek a City drogériába, 
ahol a legjobb eredeti illatszerek, kölnivizek, szappanok 
s az összes színházi kellékek nagy választékban kaphatók 

EsRü-ut 5. (Klotild-palota) 
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Ernő (telefonba): Mi történt kérem Pis-
á v a l ? . . . jöriási! Köszönöm. (Leteszi a 
;agylót.) i 

Olga: Hát mit szólsz ehhez? 
Ernő: Bodnár Pista megszöktette a szép 

3omokosnét! Óriási! — Na látod, hogy 
irtatlan vagy! Tudtam én, hogy csak ját-
;zol. Drága angyalom. 

Olga: Hát leszel még féltékeny? 
Ernő: Soha f Te vagy a legártatlanabb, a 

egkorrektebb asszony a világon. Rohanok 
megveszem* a milleniumi emlékmükalapot. 

Mo de ez a Domokosné! Milyen titokban 
sinálták. Ugy kell Domokosnak. Miért bi-
sott a feleségében. 

Olga: Igen, igen, csak most már menj! 
Ernő: Miért küldesz olyan sürgősen? 

Ez nekem nagyon gyanús! 
Olga: Már megint kezded? 
Ernő: 'Nem, nem, csak vicceltem1. Angyal 

íragy! (Megcsókolja és el.) 
Olga (kinyitja a szekrényt): Prinzivalle, 

Kijöhetsz. 
Harmadik (elegáns fiu, kikecmerödik a 

szekrényből): Jaj, csakhogy már elment az 
a vadállat! 

Olga (nevetve): Hogy nézel ki, Bubi? 
Mintha csakugyan a pótkocsi alól mász-
lál elő. i 1 ( ! 

Harmadik: Hallod, ez a sifonyér van 
olyan öldöklő masina, mint a villamos. 

Olga: Most már menekülj, mert a tigris-
kém visszajöhet. Tudod, hogy nála sohase 
tudhatja az ember! 

Harmadik: Megyek, megyek csak ki-
szuszogom m a g a m a t . . . Ä gazember! És 
nég rajtam kezdte a gyanúsítást. Hogy 
2ngem gázolt el a villamos! Ilyen svindlert. 

Olga: Képzelem, hogy mulattál odabent 
rajta. | 

Harmadik: No, nem éppen . . . Hanem 
szivem, mondd csak, miért csaptál olyan 
cirkuszt a Bodnár Pista neve hallatára, tu-
dod-e, hogy megijedtem? 

Olga: Te csacsi. Most még csak az 
hiányzik, hogy te is féltékenyi légy. Láttam, 
tiogy addig nem tágit, amig egy hisztérikus 
jelenetet nem csapok neki. Félrevezettem 
és megette a csalétket, amit ő szánt 
nekem. 

Harmadik: De miért éppen a Bodnár 
Pistánál csináltad a jelenetet? 

Olga: Miért? Mert a legtávolabb áll 
tőlem, na eredj Bubikám. Holnap eljössz 
megint. 

Harmadik: Csókollak gyönyörű boga-
ram. (Csók és el.) 

Olga (hallgatózik, majd mikor meggyő-
ződött, hogy elment, lecsapja magát és gör-
csösen zokogni kezd): Oh, óh, én szeren-
csétlen! Oh en "kijátszott, hiszékeny, meg-
csalatott asszony! 

Panni [a szobaleány belép): Kezitcsó-
kolom nagyságos asszony, megjöttem a 
csarnokból. Jaj, mi az. Mit tetszik csinálni 
a nagyságának. Már megint hisztérikus scur-
inot tetszett kapni? 

Olga: Jaj, Panni, rémes dolog történt! 
Maga nő, csak maga tudja ezt megérteniI 
'Megcsalt! Ö megcsalt! Megszöktetett egy 
tnás asszonyt! Äz a gazember! 

Panni: Jaj, szegény jó naccságám. Meg-
csalták? Aztán kicsoda? 

Olga: Kicsoda? Még kérdezi, hogy ki-
csoda? 

Panni: Az Ernő nagyságos ur? 
Olga: Ugyan kérem, micsoda ötlet. 
Panni: Hát? A Bubi naayságos ur? 
Olga: Maga ostoba! A Pista! A gaz-

ember! 
Panni: A Bodnár nagyságos ur? No, de 

ilyet? Ki hitte volna?! 
Olga: Hát mondja, érdemes hűséges-

nek lenni? Hát nem érdemelné meg az 
'a csirkefogó, hogy megcsaljam? 

Panni: De bizisten megérdemelné. 
Olga: No, de nem is leszek én többet 

íhü egyikhez -se! Majd megmutatom ! 
Panni: Jól teszi a nagysága. Meg kell 

mutatni, annak a hitvány férfiszerzetnek. 
Ez az Ernő nagyságos ur is, hogy hep-
Ciáskodik, hogy lamentál mindig, "mintha 
csak ő lennei a nagysága ura! Ö féltékeny-
kedik, ő veszekszik örökké a nagyságos ur 
helyett! Nem tetszik neki soha semmi. 
Már a piacon is beszélik, hogy aszongyák 
direkte férjnek született. 

Olga: Igen. Most is olyan patáliát esi-

Régiséggyűjtők! Veszek, eladok, 
becserélek műtárgyakat, HAMBURGER 
régiség üzlet, Rökk Szilárd-utca 39. sz. 

Aranyszőke teEisrt m RAfiU 
használja (75.— K), barna vagy fekete hajat nyer az Els-
ner-féle dió-kivonattól. (75.- K.) Eisner-drogeria, ffih 

kam. száll. Budspest, VI., Andrásy-ut 37. 

SzántóMargit 
női kalapszalon 
VIII, Vas-utca 5„ II. em. 10 
Eredeti modellek 
állandóan raktáron, 

Atalakitásokct olcsón eszközöl 

F 1 I N K 7 " URINŐK SZALONJA 
Kelengyekészitö, ruhák különleges hímzései, jumper, horgoláa, monti-

^ ^ ^ • ^ • rozás stb. Budapest, VU. Damjanich-utca 24. Telefon: lózsef •«—«fl 
;ef 55-66 
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nált, hogy rémes! Hálistennek nem ö az 
.lírám! Oh az uram, az egy angyal, az nem 
féltékenyí! 

Panni: Oh, az a drága nagyságos ur, 
az egiészen más fából van faragva, egy 
áldott ember. Galambszive van neki. 

Olga: Ugye, Panni? Derék ember az 
Uram? 

Panni: Aranyember. De ezek a sehon-
'naik csak furt szekálják a nagyságát. 

Olga: Oh, milyen igazságtalan is a sors!! 
f i a az uram, az én édes Aladárom, csak a 
szeretöm lenne! Milyen jó lenne! 

Panni (csöngetésre): Csöngettek! 
Olga: Nézze meg, ki az? Talán az ur! 
Panni: Igenis. (El.) 
Olga (ismét rendbeszedi magát és már 

!nem látszik rajta semmi). 
Panni (bejön): A nagyságos ur jött haza, 

a drága! 
Olga: Az uram? 
Panni: Igen. 
Olga: Akkor melegítse meg a vacsorát. 

Hadd egyen jól az apuka! 
Panni Igenis. (El.) 
? ? ? (vagyis a férj belép): Szerbusz. 
Olga: Szervusz kis uram, Aladárkám. 
A férj: A vacsora készen van? 
Olga: Öt perc múlva szivecském. 
A férj: Nem volt itt senki? 
Olga: A világon senki. 
A férj: (Mit csináltál egész délután? 
Olga: Rendbehoztam a... szekrényt. 
A férj (megveregeti a felesége vállát): 

Te kis (dolgos cica, te, te kis nyárspolgárnő! 
Te csak az otthonodnak élsz! 

Olga: Már én ilyen vagyok, apukám! 
(Megöleli.) 

(Függöny.) 

MükedtvelöK 
A »SASHALMI ÖNÄLLÖ IPAROSOK 

ÉS KERESKEDŐK KÖRE« julius 29-én 
vacsora keretében ünnepelte műkedvelő gár-
dája sikerekten gazdag egyéves működését. 
Kovács A. János elnök és Gebej1 Ferenc 
alelnök méltatta meleg1 szavakban a szerep-
lők érdemeit. 

A NAGYKÖRÖSI HADIROKKANTAK, 
özvegyek és árvák egyesülete nagysikerű 
táncmulatsággal egybekötött műsoros elő-
adást rendezett julius 23-án a városi Szé-
chenyi-kertben. A műsor egyes számai közjül 
kitűntek Vladár Mancika, V. Szűcs Sán-
dor, Geszner Ilonka, Halász Juliska, Ha-
íbala Lenke, Labanc Dénes, CsönköS Ferenc, 

'K. Pesthy László, stb. A rendezés munká-
tját Labanc? Dénes végezte. 

DISZELÖADAS FONYÓDON. Sugár Ká-
roly, a Nemzeti Szinház művésze, Miklóssy 
Ilona, dr. Sövény'házy Márta és Dárdav 
Viktor körútra indultak zombori Rónay 
Gyula, az Irodalmi Szinház igazgatójának 
vezétésével. Legutóbb Fonyódon rendeztek 
József Ferenc főherceg védőségével jóté-
konyeélu díszelőadást, amelyen Rónay is 
föllépett. Sugár és müvésztársa; a Balaton 
minden fürdőhelyén fölléptek. 

A NÉPSZERŰSÉG ÁTKA. 
Szenes Ernő, a pesti kövér 
színészek doyenje Balaton-
füreden sétált egy szép asz-
szonnyal. Szenes a népszerű-
ség átkát magyarázta éppen. 

— Lássa — mondta kese-
rűen — mennyivel könnyebb 

egy szimpla tőzsdeügynöknek. Az elmehet 
akárhová, a kutya se ismeri. De én nem 
tehetek egy lépést sem anélkül, hogy ujjal 
rám ne mutatnának. 

Ebben a pillanatban elmentek egy pad 
előtt, ahol több pesti asszony ült együtt. 

— Nézd — szólt egy szép asszony áhítat-
tal a másiknak, Szenesre mutatva — ez a 
Huszár Pufi. 

* 

Ugyancsak Szenes nyaralási esetei közé 
tartozik ez a kis tőzsdetörténet. Szenes fele-
sége gondoskodni akart a nyaralás költségei-
ről, ezért fölküldte az urát Pestre azzal a 
megbízással, hogy kapott egy jó tippet, a 
Danicát, azt játssza meg. E célra vegyen föl 
a Kereskedelmi Banknál ötvenezer koronát 
és vásároljon 25 darab papirost és másnap 
jöjjön vissza. 

Szenes föl is utazott Pestre, föl is vette a 
pénzt, ? föl is ment, — csakhogy nem a tőzs-
dére, hanem az Otthonba. A huszonöt Danica 
sorsa ezzel körülbelül meg is lett pecsételve. 
Tény, hogy negyednap Szenes a következő 
szövegű táviratot kapta : 

„Megjátszotta T 
Mire Szenes a következő lakonikus táv-

iratban válaszolt: 
„El." 

'Párisi k reác iók 
Robes Mantcaux Costumes 
K. Deutsch Panny és Mme. Sophie Yeretzian 
divatszalonja, Bpest, Szentkirályi-u. 3. 11/16 

Zománcedény, háztartási és konyhafeíszereiési 
Wlflf A Í g legjobb bevásárlási forrása, szállodai L&SZI.Ó KÁLMÁN cégnél 

és vendéglői edények nagy választékban Budapest, Király-u. 76. Király Színházzal szemben 



S Z Í N H Á Z I ÉLEI 47 

Szerkesztői Üzenetek 
E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
' színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
ajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Fredy. 1. Pontosan 20 esztendős. 2• Ter-

mészetesen még nőtlen. 3. Három éve. 4. A 
lóth-pár bécsi vendégszereplése alkalmával 
. „Tolvaj"-ban lépett fel először, még mint 

Rózsahegyi-iskola növendéke. — Türel-
letlen olvasó. 1. Szeptember közepén lesz 
z első autogrammdélelőtt. 2. Még nem tud-
jk pontosan. — Egy kíváncsi kisleány. 1. 
lem és a többi kérdések is tárgytalanok, — 
Éeini. 1. 30 éves. 2. Nős. 3. Most sehol, mert 
iz Északi-tengeren nyaral. 4. Igaz. — Hü 
ilvasó. 1. Berlinben saját filmvéllalkozásai 
annak. 2. Mert beteg volt. 3. A „János 
itézt" adták a legtöbbször hatszázon felül. 
:. Igaz. 5. Hat évvel ezelőtt volt az a szo-
noru „Bánk bán" előadás. — Előfizető M. 
í. 1. Aki operettpályára megy, annak leg-
íjánlatosabb Rákosi Szidi színésziskolája, 
iminek most hivalalos címe: „Unió szinész-
skoléja" lett. 16 életévet be kell tölteni. 2. 
(ét-három évig. 3-4. Ott a többi feltételeket 
negludhatja. — Sz. Irma. 1. 116. West 71. 
itr., Newyork City. 2. 37 éves. 3. A szezon 
olyamán teljes élettörténetét fogja hozni a 
Színházi Élet" mozirovata. — Budai. 1. 
Judapesten. 2. 1900-ban. 3. München, Hotel 
ilarienbad. 4. Tövisen születelt. 5. 1889-ben. 

— Gy. M., Nyíregyháza. Kissé furcsának 
aléljuk, hogy a „Színházi Élet" szerkesztő-
iégétől kér hathatós fogyókurára tanácsot, 
/iszont, hogyha már tőlünk kéri, hét felelünk 
s rá A legjobb kura minél többet mozogni 
:s minél kevesebbet enni, főként este Iehető-
eg csak folyadékot. Ennél jobbat nem tudunk, 
ni is ezt használjuk. — K. I 1. Berlin, Ho-
el Adlon. 2. Férjnél van. 3. 27 éves. — 
babuska, Sopron. 1. Összes müveinek filme-
íitését megvette a berlini Ufa filmvállalat. 2. 
vleghalí. 3. Ullstein. 4. Igen, cssk 50 évvel 
ÍZ iró halála után szabadulnak fel a müvei. 
— Gróf Mici, Orsova. A „Színházi Élet" 
nultheti szómában, ebben a rovatban, vó-
aszoltunk kérdésére. 

a hirdetett a j k n á l 10 K-val 
_ . _ . _ _ feljebb, brilliánst, platinát, 
ezüstöt horribilis áron vesz a budai ékszerbeváltó. 

HLAVÁCS J.. II. Ostrom-utca 29. (Széna-térrél) 

selyem, brokát és 
művész! szobafestés 

N i e g e r K. V i l m o s c s á s z á r - u l 29 

ARANY-
SZŐKE 
H A J ! Van ennél szebb? 

A felülmúlhatatlan Hyvarjon-féle fiONO 
Golden Hair Wash viágosbarna, vörös, szőke, vagy 
fekete hajat fokozatosan világossá, majd arány-
ragyogásuvá változtatja át. Nem festőszer. Teljesen 
ártalmatlan. Számtalan esetben kipróbálva. Csodás 

eredmény. Egy nagv üveg K 200.— 
Főraktár: Budapesten Török József gyógyszertár 
Király-u. 12. Opera-gyógyszertár, VI. Andrássy-ut 26 

Hajelfávoliftás h81gyekÄ üavisanf 
hajé távolitóval érhető el rövid hasz-
nálat után. Teljesen kipusztítja a szá-
lakat s káros nyomokat nem hagy 
há'^a, amiért felelősséget is vállalok. 
Vidékre diszkrét szétküldés pontos 

t használati utasítással. Használata egy-
szerű. B o t á r , E r z s é b e t - U ö r u t 34. 

Csak személyesen hozott 
lejátszott vagy törött 
hanglemezek megvétetnek 

WÄGNER 
Budapest, VIII , Jázsef-körut 15 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAPwPAPl'W 
kárpitosáru, vas és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- é* asztalterítő«, gyermekkocsik, nyugszákek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók CUKHHEB PHOS 
Budapest, V5I., Erzsébet-körut 2 0 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán küldök 

TABARIN a főváros legfényesebb mulatóhelye 
Újonnan átalakítva. Szenzációs attrakciók, legmo-
dernebb mondáin táncok j k ó c z i u t 6 3 
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Színházi rejtvény 

jadja a „színházi Elet r,-t. 
Igazgató: KIRÁLY JENŐ 

•képviselet külföld részére: Hirdetési vezérképviselet kaiföld részére: Annoncen-
Expedition Rudolf Masse, Berlin S. W. 19. és fiókjai. 

SZABNI, var rn i tanítok magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
kfliön tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok. 
Kalaptanfolyam külön. n A . j . . . r l . l . i l 

tanfolyam müvirágkészitésre. U. Q c I S c l tIBIOEl 
KSroly-körut 10. 

Megfejtési határidő: augusztus 26. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 36-ik szá-

taiában közöljük. 
Ä megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki: 
I. dij. »>1 buta ember« cimü színdarab, 

a szerző, Szenes Béla aláírásával. 
II. dij : Szebeni Margit autogrammos 

arcképe. 
III. di j : egy doboz »Flóris* csokoládé-

bonbon. 
IV. dí j : egy üveg Eau de Cologne »Fee« 

Wittek. ' 
Helyesen fejtették meg1 1056-an. 
Az első dijat Jilly[ Blanky (Pécs,. Früh-

weis-ut 32.), a második dijat Róik Erzsé-
bet (Hajdúnánás, Kossuth-utca .894.), a 
harmadik dijat Beke Alice (Budapest, Tom-
pa-utca 32».), a negyedik dijat Vekker Rolla 
(Budapest, Thököly-ut 56.) nyerték meg. 
(— A vidéki előfizetőknek postán küldjük 
jel a dijakat, a pestiek jelentkezzenek a 
szerkesztőségben 5—6 óra közptt. 

Szerkeszti: 1NCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet* ij-t. Épp most 

hang-
megjelent 

lemez 
ú j d o n s á g a i n k ! 
műsorát kérle | y , 

HANGSZER-OTTHON 

FEKETI MIHÁLY 
M- ÉS LEMEZOSZTÁLYÁBAN 
', JOZSEF-KÖRUT 9. SZÁM, 

ORAMMOFON 
BUDAPEST, 

Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-3!. 
Felelős igazgató : GRÜN IGNÁC 



Angelo. 
Parisba utazóit tanulmányútra 

(Váradi rafxa) 




