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Bz a kicsiny, keskeny papirsáv, 
amely már ekkora volt azokban az 
időkben is, amikor bőség volt még a 
papirosban, szóval az a kis darab 
papir, amit közönségesen színházjegy-
nek szoktunk nevezni, a rendeltetésé-
nél sokkal mélyebb, komolyabb tar-
talommal bir. Mert a színházjegy csu-
pán azt jelenti, hogy a megváltásával 
jogot vásároltunk magunknak ahhoz, 
hogy néhány órán át kényelmesen 
ülve a páholyban vagy az erkélyen, 
a zsölyén vagy a támlásszéken szel-
lemi és kulturális, művészi és iro-
dalmi élvezetet szerezzünk magunk-
nak, hanem ezen tul formális érték-
papír, amelyet a színház mint gazda-
sági vállalkozás bocsát ki és művészi 
értékekkel vált be. Innen van az, 
hogy a színházjegynek ép ugy van 
ázsiója, mint a tőzsdén jegyzett érté-
keknek és a színházjegy koalitása, 
kelendősége, forgalma, kereslete ép 
ugy jelzi a színház tőkeerősségét, 
gazdasági erejét, művészi hitelét, mint 
bármely részvény a kibocsátó társa-

. ságét. 
És ebben a pillanatban, amikor a 

színházjegyet erről az oldalról tekint-
jük, a szinház világának olyan szo-
ciális és gazdaság-politikai problémá-
jához jutunk, amelyről a hasábokon 
ritkán esik szó. Mert ugyan kinek jut 
eszébe, mikor a színházjegyet meg-
váltja, hogy az a kis római és arabs 
számokkal telenyomott színes papiros 
a valutának ugyanolyen törvényei alá 
esik, mint az a hasonlóan színes pa-

pirosból készült nyomtatvány, amit 
az Osztrák Magyar Bank bocsát ki. 
flmi ott ércpénzfedezet, az itt művészi 
érték-tartalék. 

És ha még jobban, behatóbban 
szemléljük ezt a kérdést, arra a fel-
fedezésre kell jutnunk, hogy a mi 
szinbázjegy«valutánk semmiben sem 
jobb a bankjegy-valutánknál. H ma-
gyar színház ép Olyan olcsó, m nt a 
magyar pénz. Nem szólunk természe-
tesen a potyajegyekről, amelyek tud-
valevően a legdrágább jegyek és a 
világért sem akarunk agitaciót kez-
deni amellett, hogy viszonylagosan 
mibe kerül külföldön egy színházjegy 
és mibe nálunk, örvendenünk kell, 
hogy van mégis valami, ami nálunk 
ölesebb, mint bárhol a világon. Nem 
is kell messzire menni csak a gyors-
vonaton négy órányira. H bécsi ember, 
aki lerándul hozzánk, álmélkodva 
veszi tudomásul, milyen kevés pénzért 
milyen jó helyet kap az ember a szín-
házban. 

Hát még, ha a vidéki színházi hely-
árainkat ismerné! H magyar vidéken 
a színházjegyek ma is csak néhány 
piculába kerülnek, mint évtizedekkel 
ezelőtt. H helyárakat mindenütt az 
illetékes szinügyi bizottságok állapít-
ják meg és az ilyen bizottságok, ke-
vés kivétellel, a legkonzervatívabb ele-
mekből kerülnek ki. Rossz nyelvek 
nem átalják azt állítani, hogy a szin-
ügyi bizottságok rendszerint azért 
fáznak minden áremeléstől, mert tag-
jaik egy része általában egyúttal pá-
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ken sem kisebb, mint a fővárosban, 
banem inkább a művészi erők olcsó» 
sága teszi lehetővé a meglepően ala» 
csony belyárakat. H vidéki szinbáz-
igazgatók, csekély kivétellel, még 
mindig nagyon kicsiny gázsikat fizet» 
nek müvésztagjaiknak, viszont a szin-
ügyi bizottságok nem engedik meg, 
bogy a belyárakat emeljék és igy 
jövedelmüket fokozva a színészeknek 
is nagyobb fizetéseket adhassanak. 
Mint gondosan összeillesztett lánc» 
szemek kapcsolódnak egymásba ezek 
a kérdések, egyik a másiknak függ» 
vénye és az egyik rendezése nélkül 
nem várható a másik megoldása. 

Hz ideális törekvés tulajdonképen 
az volna, bogy a színházjegyek ára 
minél olcsóbbá tétessék, mert csakis 
igy várható azoknak a kulturális le-
hetőségeknek megvalósítása, ame-
lyekre a színház hivatott. Bizonyos 
határozottabb, egyöntetűbb eljárás 
mellett, amelynek kezdeményezésének 
a kultuszkormánytól kellene kiindul-
nia, talán meg lehetne oldani a kul-
turális és gazdasági szempontból 
egyformán fontos problémákat ugy, 
hogy senki se károsodjék és a szín-
ház, a közönség és a szinészek egy-
formán megtalálják mellette számítá-
sukat. Meg kellene engedni a vidéki 
színházaknak, hogy hetenként bizo-
nyos számú előadást, például négyet 
az eddiginél magasabb a mai kon-
junktúráknak megfelelő helyárak mel-
lett tarthasson, ezzel szemben legyen 
hetenként két-három igazán népszerű, 
a szinbázat és irodalmat népszerűsítő 
előadása a mainál is olcsóbb belyárak 
mellett. H magyar színművészetnek 
is elsőrangú érdeke, hogy a mi szin» 
bázjegyeink valutája javuljon és euró-
paibb színvonalra jusson. 

Előfizetőinkhez. 
Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, a H k -
nek az előfizetése julius hó 15-én járt !Í, 
annak megújításáról haladéktalanul gon 
doskodjanak, hogy a lap folytatólagos 
küldése fennakadás t ne szenvedjen. 

A tSzinházi Élet» kiadóhivatala. 

boljbérlő is. Ez azonban természete-
sen csak üres ráfogás. H jegyárak 
olcsóságát nem szaoad és nem lehet 
ilyen kicsinyes okokban keresni. 

És itt válik a színházjegy árának 
kérdése szociális problémává. H szín-
ház ugyanis csak két esetben talál* 
hatja meg számítását a belyárak meg-
állapitásaban : ha nagy a kereslet, 
erős az érdeklődés, vagy ha kicsiny 
a rezsiköltség, az üzemi kiadás, h 
fővárosi színházak vezetői például az 
első módozatban találják meg a szá-
mítás kiegyenlítését. H budapesti szín-
házak forgalma, különösen most, a 
háborús konjunktura mellett oly nagy, 
bogy kockázat nélkül maradhattak 
meg a régi belyárak mellett. 

Egészen más a helyzet a vidéken. 
Itt ugyanis nem annyira az érdeklő-
dés megnövekedése, pedig ez a vidé» 

RátUai Márton (Flórián) 
Király-Színház. - »Sztambul rózsája«. 

Strelisky felv. 
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^ l o l n d r A r a n k a , 

b u d a i h á z " « b a n , 

Nagy örömmel vettem a bírt, hogy 
Molnár FLanka ismét föllép a Budai 
Színkörben. Mióta a kedves müvesfcnő 
a Vígszínháztól megvált, oly ri 'kán 
gyönyörködhetem választékos finom 
játékában, élethűen jellemző alakítá-
saiban és — ami szemeimben • ritka 
nagy beccsel bir, - m i n d e n szavában 
világosan magyarázó, érteimes beszé-
cé ten! Ez az a színésznő, ki mindent, 
amit a hallgatónak tudnia kell, készen 
és befejezetten hoz e ejébe, ugy hogy 
ez soha sem fárad bele a figyelésbe. 
H művésznő eme föiléptében kétsze-
res az érdeklődésem. Mert a darabot, 
A budai ház-at is ismerem. Szerzője 
fölolvasta előttem első fogalmazásá-
ban. Tudom tehát, hogy a darab fő-
személyének, a Mici nevtlőnőnek na-
gyon szép megjelenésű színésznőnek 
kell lennie, mert különben az, ki 
hosszú tervei kivitelére fölhasználja, 
nem állithatná a férficsábitás nagy 

Fciks lenö rajra. 

feladata elé. E tekintetben Molnár 
Arankának nem fog nehezére esni 
szerepe. Mert természetes elegánciá-
ban kevesen versenyezhetnek vele. 
H nagyvilági hölgyek ruháit pedig ugy 
tudja viselni, mint a szinpad legkivá-
lóbb modern hősnői. Nagy kíváncsi-
ságom azonban a darab kife,lésének 
ama jelenetére irányul, melyben a 
nemes lelkületű, rendithetetlenül eré-
nyes és mindenki irányában tisztesen 
tartózkodó leány elolvad a szerelem 
hevében és megvallja szenvedélyét 
annak, kit titokban, de annál lángo-
lóbban imádott, hz átmenetet e jele-
netbe és e jelenet meleg, odaadó ben« 
sőségének szigorúan tiszta lelkületével 
való megegyeztetését várom tőle nagy 
várakozással. Milyen lesz? Olyan-e, 
mint azok után, miket tőle addig lát-
tam, képzelem? flvagy tulvitte őt a 
nagy haladás, melyet pályáján tanúsít, 
aképen, melyet magamnak róla for-
málok? Meglátom pénteken. Mert ott 
leszek tapsolói sorában. 

Keszler József. 
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Fényes Änna — 

Ç d r ô C r a y J á n o s n é 

Ha egy idegen kezébe kerül évek 
múlva ez a lap és elolvassa ezt a pár 
sort Fényes Annáról, nem tudja majd 
megérteni, bogy mikép is történhetett 
ez : egy buszesztendős, mosolygó kék 
szemű, szőke baju művésznő vég'eg 
elbúcsúzik a színpadtól és húszesz-
tendős fejével legalább is olyan mű-
vészi multat bagy maga mögött, mint 
bármelyik hatvanesztendős nyuga-
lomra megérett művész, aki ifjúságát, 
érett korát és kezdődő öregségét is a 
vilàçotjelentô deszkáknak szentelte. 

És Fényes flnna, - (nem merjük 
ugy irni, hogy H nuska), - busz-
esztendős boldog fiatalságával bucsut 
mond a színpadnak és mégis emlé-
kezni fognak rá mindig a pestiek, 
emlékezni fognak a Kis Lordra, a 
Jánoskára : a zseniális gyereklálek 
művészi megnyilatkozásaira, aztán a 
komoly, nagy szerepekre is mind, 
amelyeket itt egyenkint felsorolni ol-
dalakon keresztül lehetne. 

Mint csoda-gyermek kezdte a pá-
lyáját a Királyszinbázban, énekelve, 
táncolva, hegedülve játszotta kedves 
gyerekszerepeit, de nem volt igazuk 
azoknak : akik csodagyereknek tartot-
ták. flbogy felserdült, talentuma mé-
lyült, kiszélesedett és komoly, érett 
művészetet igénylő szerepekben is 
megérdemelte a legszigorúbb kritiku-
sok magasztalását. 

Hz esküvője Váradon volt, a szülő-
városában, ahol az egész város sze-
rető érdeklődése mellett csküditt örök 
hűséget egymásnak a fiatal p^t : Fé-
nyes flnna és báró Uray JánoS. 

Vasárnap délelőtt tizenegyórakor 
jelent meg a menyasszony és a vőle-
gény az anyakönyvvezető előtt. Tanú* 
ként szerepeltek a menyasszony ré-
széről magyari Kossá Miklós es. kir. 
kamarás, a vőlegény részéről pedig 
flbonyi Emil ny. miniszteri tanácsos. 

flz egyházi szertartás Örley György 
dr. királyi köziegyző Kossuth Lajos-
utcai lakásán folyt le, az esketést Su-
lyok István református esperes látta el. 

flz esküvőn diszes társaság volt 
jelen s a következők neveit sikerült 
feljegyeznünk : 

Báró Uray Bálint, a vőlegény apja 
Báró Uray Gyula, a vőlegény öccse, 
Fényes Zoltán, magyari Kossá Miklós, 
flbonyi Emil, Örley György dr. és 
neje, Fényes Mártba és még sokan a 
váradi társaság előkelőségei közül. 

Esküvő után diner volt, amelyet a 
jelenlévő vendégek a legjobb hangu-
latban fogyasztottak el és ezután a 
fiatal pár automobilra ült és elvágta-
tott a vőlegény birtokára Piskoltra, 
ahol már várta feldíszítve az ősi kas-
tély az uj úrnőt: Fényes flnnuskát. 

Varsányi Irént láttam 
Több darabban, 
Egyszer abban, 
Egyszer ebben, 
De most Füreden láttam, 
Hogy a lekedvesebb - anyaszerepben. 

* 

Hz ilyen kérdések ma már 
Természeteseknek látszanak: 
Ugye a nyári szinfíázak 
Idén télen is játszanak? 

* 

Furcsa az élet 
H kis lordbil 
Báróné lett. 

* 

Egy ellen adok erre 
Százat : 
fi budai báz jövedelméből 
Ráskay Pesten vesz majd bázat. * • 

Nem rég 
Feltűnt a fürdőhelyen 
Egy uj vendég: 
Egy 40 éven felüli szininövendék 

Nem értem, bogy miért öltözködik 
Oly esztelenül: 
H fürdőben állig felöltözve, 
Hz utcán pedig félmeztelenül? 

S Z E N E S EMBER. 
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Feiks Jenőné Lánczy Margit, a Nemzeti Szinbáz művésznője. 
Báró Bianca telv. 
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Füred l<öltö}e. 

H balatonfüredi évszázados platá-
nok alatt nem egy költő szőtte már szí-
nes álmait. H savanyuvizes kut körüli 
sétány kiugró roudeltáján ércszobor 
hirdeti, bogy ezen a vidéken még ma 
is él a Balaton legszebb szavú költő-
jének, a boldog és a boldogtalan sze-
relem megének'őjének, Kisfaludy Sán-
dornak emléke. H balatonfüredi ben-
szülöttek, valamint régi törzsvendégek 
szeretettel és megilletődéssel emlege-
tik azt a kékszemű, szelidnézésü creg 
urat is, aki itt élte át örökké fiatal szi-
vének őszi másodvirágzását és barac-
kokat nyomva kisfiúk fejebub ára, cu-
korkákkal traktálva a pukkedliző kis 
lányokat sétált reggelent a kut kö-ül. 
Jókai Mór volt, Les rois s'en vout. 
n királyok távoznak. Jókai régen nem 
sétál már a füredi strandon, eltűnt a 

K 5£Hli Wmr 

Hdy Endre és felesége. Bala tonfüreden 

múltjától nemes környezetből a másik 
fehérbaiu vendég, a jóságos Vaszary 
Kolos törékeny alakja is, de Fürednek 
azért megvan ma is a maga költő-
híressége. 

Egy mélynézésü, balványarcu. férfi 
áll most a közérdeklődés gyújtópont-
jában. Szép fiatal asszonyának oldalán, 
most éli azt a korszakot, amelyet ma-
radandó rigmusokban énekelt meg 
Kisfaludy Sándor, a nevét áhítatos 
tisztelettel suttogják körüötte, akik 
ráismernek: Hdy Endre. 

fl Balaton, vizének lágy ritmusos 
csobbanása, a platánok susogása, a 
távoli nádas zizegése, a tó vizében 
visszatükröző szelid bold vájjon milyen 
költői gondolatokat vált ki lelkéből ? 
Sokáig lesz bizonyára, amig megtud-
juk tőle, hiszen Hdy Endre szava el-
némult, amikor orkánná fajult a világ-
égés kísérteties zenéje és épen a 

Nyugat tavaszi matinéján je-
lentette ki fájdalmas mosoly-
lyal, hogy addig, amig nem 
irhatja meg azt, amit meg 
szeretne írni, hallgatni fog. 

Sajnos, egy ideig - ki 
tudja meddig? - várnunk 
kell még Hdy zengő szavára. 
Most egyelőre csak járja » 
partmenti alléét Füreden, 
szép fiatal felesége mellett 
gyönyörködik abban a ter-
mészeti pompában, amit; a 
magyarok Istene a Balaton-
nak e pontján összesített mű-
vészi kezével. H szive azon-
ban dalol és fent, a hotel-
szoba fiókjában bizonyára 
vannak betűkkel teleirt pa-
pirosok. Elérkezik még a 
napja, amikor nyomtatás-
ban is fogjuk olvashatni e 
papírlapok szövegét! 
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Lapunk kiváló barát ja olyan 
megszokottan és közvetlenül 
lépett be a szerkesztőségbe, 
olvan könnyedén csapta fel 
kalapját a fogasra, mintba az 
újság legrégibb, egyszersmind 
legfontosabb munkatársa vol-
na. flztán a segédszerkesztő-
höz fordult: 

-Szabadságot jöttem kérni. 
- Szabadságot? flkkor nem 

jó helyre jött. flzt negyven-
nyolcban osztogatták a Nemzeti Muzeum 
előtt. 

- Nem ugy értem. Nem politikai szabad-
ságot. Hanem szerkesztőségi szabadságot. 
Pihenési szabadság-időt. 

- Ja ugy ? H legnagyobb örömmel. Ezen-
nel kiutalok önnek tiz évi szabadságot. Tiz 
évig nem kell bejönnie a szerkesztőségbe. 

- Ó köszönöm, az sok. Csak bárom-négy 
hétről van szó. 

- Rendben van. Megkapta. Három-négy 
bit ig nem kell bejönnie. Alászolgája. 

Zugligeti azonban nem távozott. Még várt 
valamire. De mikor látta, bogy senkisem 
kérdezi, mikor távozik már, magától előállott 
a mondókájával. 

- Kérem, uraim, - mondotta sértődött 
bangón, - én itt be vagyok csapva, flzt bit-
tem, bogy önök nyáron nem fognak meg-
jelenni a két forró 
bónepban. Vagyis kö-
rülbelül nyolc héten 
át szünetelnek, flkkor 
én eljöttem volna és 
óvást emeltem volna, 
bogy hetenként meg-
rövidítenek egy ko-
ronával és az én 
pínzemen vakációz-
nak. Ez alapon ki-
vasaltam volna önök-
ből a nyolc bétre 
•a ló nyolc koronát, 
•mi már egy tekin-
télyes kis tőke, ami-
vel már lehet valamit 
kezdeni. Ki tudja, ta-
lán egy későbbi nagy 
vagyon alapját tud-
tam volna ezzel az 
összeggel megvetni. 
És nyolc bétig még 
be sem kellett volna 
fáradnom önökhöz. 
Most pedig az a 
helyzet, bogy önök 
nyáron is megjelen-

nek, az én nyolc koronámnak fuccs és még 
be is kell jönnöm minden héten. 

- Dehogy kell. Ne jöjjön be 
- flzt már én jobban tudom, bogy kell. 

Es ezek után mit csináljak? fl nyolc koro-
námat is elvették, ebben a melegben min« 
den héten még ide is kutyagoljak? Legalább 
adják ide a nyolc koronámat. 

- Kedves Zugligeti, a kézipénztárban 
összesen két korona aprópénz van. fl pénz-
tároskisasszonynak szüksége van az apró« 
pénzre. 

- flnnál inkább adjanak belőle egy ko» 
rónát, flkkor meg lesz oldva a szabadság, 
egyenlőség és testvériség jelszava. Szabad« 
ságuk lesz tőlem egy bétig, egyenlően egy« 
egy koronám lesz nekem is, a kézipénztár« 
nak is és mindig testvéri szeretettel fogok 
önökre gondolni. 

Zugligeti, bogy ne érveljen tovább, meg-
kapta a koronát. Elment. Szabadságát a 
New-York karzatán tölti. 

G L E N C Z E R I R E N " B E S S M ' 
— — :: VÁLLALATA x 

B U D A P E S T , VI. 

Telefon: 166—38. 

F E L S Ó E R D Ő S O R - U . 38, 

Telefon: 166—38, 

kik egy müncheni 
f e s t ő m ű v é s z t ő l 
portrét vagy bár-

milyen rajzot és festményt akarnak ren-
delni címét megtudhatták »Simplicissimus« 
alatt a kiadóba. Tiszteletdíj megegyezés szerint. 

MŰVÉSZNŐK, 

Simonyi Mária a siófoki strandon. 
Vajda Józsi felv. 
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Intim Pista, bogy miért láttam én 
Király Ernőt éjszaka a körúton, két 
barátjáva), bolott ő Mátyásföldön 
nyaral ? 

- Mindjárt megmagyarázom. Má-
tyásföldre tiz óra negyven perckor 
indul az utolsó vicinális. Mikor a 
Király-szinházban bétkor kezdték az 
előadásokat, Király gyorsan vissza-
öltözött civil tubába, beugrott a Csen» 
gery-utcai kapunál várakozó konflisba 
és még kijutott idejében az utolsó 
vlllamoaboz. Most azonban fél nyolc-
kor kezdődik és, tovább tart az elő-
adás. Király mindennap lekési a be-
lyiérdeküt és ilyenkor nagy búbánat-
nak ereszti a fejét, nagyon unja ma-
flát, mert még bozzá szalmaözvegy is. 

- Hol van Solti Hermin? 
« 

- Solti Hermin Karlsbadban van 
és négy bétig marad ott. 

- Maga hol nyaral, Pista? 
- Minden este Budán. Átjárok 

öebestyénékbez. H jövő béten jöjje-
nek el maguk is, Pataki Vilma, mint 
elveszett és megkerült bárányka lép 
fel a Cigánybáróban. Tavaly ilyenkor 
a Fővárosi Orfeum bódította el a bu-
datemesvári társulattól. Most pedig 
visszaszerződött régi társulatához. 

- Tudja, kit láttam a korzen a 
minap? Lonzay Hnniet. Mit tud róla? 

- FIzt, bogy most bosszú ideig 
nem is igen láthatták, mert beteg volt. 
Öt hónapig sinylett egy makacs appen-
dicitist, mert nem bagyta magát ope-
rálni. Végre is neki lett igaza: meg-
gyógyult operáció nélkül. Csak éppen 
sokáig tartott egy kicsit. 

- Nem játszik sebol? 
- Nem. Most üdül és nagyokat 

sétál Budán. 
- Még mi újságot tud? 
- Lesz egy uj frontszinbáz, amely 

a délkeleti frontra indul és a kolozs-
vári Nemzeti Szinbáz tagjaiból alakul. 
H szinbáz Fekete Mibály főrendező 
vezetésével bejárja a román frontot, 
bogy magas művészi nivón álló elő-
adásokkal elfelejtessék a báboru szo-
moruságait. Dr. Janovics Jenő és Fe-
kete Mibáiy most Bécsben vannak, a 
Saítóbadiszálláson a végleges prog-
ram megbeszélése végett. 

- Mit tud még? 
- Tudok egy érdekes berlini birt. 

Hatvany Lajos, a maguk ideálja, meg-
csinálta Berlinben a cenzurarekordot. 
»Die Spur« cimü vígjátékát kilenc 
hónapig olvasta a cenzúra. Végre 
kilenc hónapi bosszú tanácstalanság 
után vállat vont a cenzúra és bele-
egyezett, hogy a Lessingtbeater a jövő 
szezonban szinre hozza a darabot. 

- E z a Lessingtbeater, ugye, ame-
lyik nemsokára Budapestre jön? 

- Ugy van, az. Még pedig nyolc 
estére augusztus 4-től augusztus 12-ig. 
Máris szaladok. 

- Hova? 
- H Vigszinbázhoz. Ezekre az 

augusztusi előadásokra már most jó 
lesz lefoglalni a jegyeket. Kezüket 
csókolom. . 
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Szerző a darabjáról. 
- fl budai ház. -

Tavaly, a Hivatalnoklány bemuta-
tója előtt Sebestyén Géza nem csinált 
titkot abból, bogy az aggodalom egy 
nemével tűzte ki háromszor egymás-
után. Komoly próza-darabot három-
szor adni Budán, egymásután — erre 
még nem volt példa, flrról pláne szó 
sem lehetett, hogy pénteken, szomba-
ton, vasárnap tartsa meg a három 
előadást, amennyiben egy másik budai 
tradíció azt vallja, hogy a vasárnap 
az énekes daraboké. Kedden, szerdán, 
csütörtökön volt meg tehát a Hiva-
talnoklány első három előadása és 
mindjárt az első előadás meglepetést 
hozott: a csak vasárnap elérhető ma-
ximális bevételt csinálta és azon tul, 
a vasárnapi biztos napok nélkül is 
olyan átlaggal ért meg tizennégy elő-
adást, mint addig egyetlenegy énekes 
darab sem... 

Most veszem azonban csak észre, 
hogy a Hivatalnoklány dicséretét zen-
gem, holott A budai ház°vó\ kéne 
szólanom. Ez azonban vajmi nehéz 
számcmra. Mit mondjak, - irjak róla 
olyasmit, amivel egyrészt Ízléses is 
maradnék, de viszont el sem is árul-
nám e darabról való, egészen benső 
véleményemet. Különösen az utóbbi-
tól félek, mert «hátha a közönség Íté-
lete kegyesebb lesz hozzá, mint ami-
lyen én vagyok, ugy egészen titokban. 
H Hivatalnoklány például csak meg-
írásakor tetszett nekem, de már, ami-
kor színpadra került, nem igen, any-
nyira, hogy a próbákat nem számítva, 
egyetlenegy előadását sem néztem 
meg. Viszont - Istennek hála - a 
közönség csak ugy tódult a Hivatal-
noklány előadásaira. A budai ház'zal 
szembén is vannak kifogásaim, de 
hallgatok róluk, hátba a közönség 
nem veszi észre gyarlóságait és a 
darab cimét A zsúfolt budai ház'xa. 
változtatja. 

1917. julius 9. Ráskai Ferenc. 

ANTIK BÚTOROK, MET-
SZETEK, ÓRÁK, BROKÁ-
TOK, OTVÖSTÄRGYAK, 
CSIPKÉK, GOBELINEK. 

Részlet a „Qadai ház"-ból. 
(Egy kis részletet hozunk itt mutatóba Rás-
kai Ferencnek méltán nagy érdeklődéssel 
kisért darabjából, A budai ház c. 3 felvoná-
sos vígjátékából, amit julius 13-án, pénteken 
mutatott be nagy sikerrel a Fővárosi Nyári 
Szinbáz. Ez itt közölt részlet az első felvo« 
nasnak az a [jelenete, melyben lovag Zip 
Ferdinánd ráveszi — szándékosan eltitkolt 
célzattal Mi ci nevelőnőt, bogy legyen lakója 

a kis budai báznak.) 

Tizedik jelenet. 
Mici: Molnár Aranka. Zip: Ujj Kálmán. 
MICI (kalapját a fejére teszi és indul az 

ajtó felé): Majd becsomagotom ottkinnt ezt 
a képet. 

ZIP (elgondolkodva áll, látszik rajta, bogy 
mondani szeretne valamit.) 

MICI: És ön uram, marad? 
ZIP: Igen. Maradok még, sőt azt szeret-

ném, ba kegyed is maradna még egy keveset. 
MICI (csodálkozva): Én ? Itt? Minek? 
ZIP: Hiszen lakása ugy sincsen és oly 

mindegy, bogy egy szállodában félórával 
előbb, vagy utóbb vesz ki egy szobát. 

MICI: Ez igaz! 
ZIP (örömmel); No lássa. Szóval eldisku-

rálgatunk itt egy kis ideig. 
MICI: Ugyan miről? 
ZIP: Ne tartson semmitől. Tudom, a fér-

fiak a nőkkel szemben szeretik a Kolumbus 
Kristófot játszani, a viszájáról. Szeretik föl-
fedezgetni a múltját a nőnek. Utálatos, csúf 
szokás ez. Minek zaktatni egy nőt amiatt, 
ami vele megtörtéit , amikor a legtöbb nő a 
legtöbb esetben ugy sem felelős azért, ami 
vele történt. 

MICI (sóhajtva): De mennyire nem. 
ZIP: Szóval, én ugy tekintem kegyedet, 

mint aki ma született meg. Egyszerre ilyen 
sudárnak, ilyen szépnek: vagyis olyannak, 
akinek múltja egy gondolatnyi sincsen, csu-
pán jövője. 

MICI (bánatosan): flz én jövőm?!! 
ZIP: fíiTinek nincs múltja, annak a jövője 

ót£_fényes lebet, amilyenné csak .álmodni 
tudja, amilyenné csak tenni akarja. ' 

MICI: Álmaim nincsenek már régen. Hka-

SELYEMLAMPAERNYOK, 
ÁLLÓLÁMPA ES MINDEN 
NEMŰ IPARMŰVÉSZETI 
KÜLÖNLEGESSÉGEK KÉ-
SZEN ÉS TERV SZERINT. 

BATIKOLAS PORCELLANFESTÉS 

IPARMŰVÉSZETI SZALON 
BAROSS-UTCA 21 BUDAPESTEN 

MŰVÉSZI MONTIROZAS 
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tatom pedig sohasem volt. Ha tudná, meny-
nyire igaza volt, amikor iiz imént azt mondta, 
bogy egy nő sohasem felelős a múltjáért. 
Én legalább eddig mindig egy idegen akarat 
sodrának papircsónakja voltam. 

ZIP: Csitt, ez már mult. Erről ne beszél-
jünk. De ba valóban ugy van, bogy kegyed-
nek akarata eddig se volt, könnyű lesz magát 
ezután teljesen az én akaratomra bizni. Nem 
gondolja ? 

MI Cl: Hogy érti ezt? Ön ma született bá-
rányként akar engem látni maga előtt és ezt 
a hasonlatát, ugy látszik, keresztül akarja 
vinni a* egész vonalon; azt szeretné, ba ugy 
néznék önre, ha ugy hallgatnám önt, mint 
egy ma született, egészen butácska bárány. 

ZIP: Isten mentsen. Megvallom azonban, 
bogy tervem van kegyeddel. 

MICI: Terve? Miféle te tve? 
ZIP: Ne féljen, abba a pohárba, amit most 

kegyed felé nyújtok, tiszta bort öntök, csak 
épen nem öntöm egyszerre teli ezt a poha-
rat, csak cseppenként, egy kiszámított terv 
szerint. 

MICI (némi éllel): Ma lát először és már 
egy kiszámított terve van velem ? 

ZIP: Ne csodálkozzék. Van ugy néha, 
bogy kész az ember agyában az egész nagy, 
komplikált tervezet, csak épen a legutolsó, 
de épen a legfontosabb sróf kell még hozzá. 

MICI (érdeklődéssel): Talányokban beszél. 
ZIP: Tudatosan beszélek igy. Még egyet, 

flbogy megfogadtuk kölcsönösen, bogy a 
múltról nem beszélünk, ugy fogadjuk meg 
azt is, bog / kegyed soba nem Kérdezi, hogy 
a kegyed felé nyújtott pohárba öntött csepp 
mit jelent és bogy csak azt van joga meg-
vizsflálni, bogy izlik-e, bogy jó-e kegyednek? 

MICI: Mind talányosabban beszél. Hm jó-
De ba én ezt megígérem, mit igér meg ön? 

ZIP: ígérem, ba azt találja mondani mind-

MODES ALICE 
K A L A P S A L O N JA 
IV. KER., VÁCI-UTCA 8., I. E M E L E T . 

KÖVESSY 
V I . NAGYMEZŐ-UTCZA 36 - LIFT 

járt az első csöppnél, bogy a borom nem 
izlik, elbajitom a poharat és aztán istenboz-
zádot mondunk egymásnak. Vagyis a legtel-
jesebb szabadságot biztositom a kegyed ré-
szére. 

MICI: És mi lenne az első csepp bor, amit 
megízlelnem kellene ? 

ZIP: flzt mondta az imént, hogy nincs la-
kása? És most"*száUodába-'kell mennie ? 

MICI: Igy is van. 
ZIP: Nos, mit szól aboz, ba nem kellene 

beállítani egy ilyen szállodába, ott szobát 
kivennie, esetleg zaklató kérdezősködések« 
nek magát kitennie, banem azt mondaná* , 
elviszem kegyedet Budára. 

MICI: Budára? 
ZIP: Budára, a Gellértbegy mögé egy kis 

budai bázba. 
MICI (némi iróniával): önböz persze, ugye? 

(keserű fájdalommal) H régi nóta! 
ZIP: Téved. 
MICI: Hát kibez? 
ZIP: Hogy ugy mondjam: saját magáboz 
MICI (elcsodálkozva): Én hozzám ? 
ZIP: Igen. I b b a n a kis budai bázban ke-

gyed lesz az ur, abban a kis budai bázban 
magán kivül még csak egy idős asszonyság 
lesz, a kegyed szolgálatára, flbba a kis budai 
bázba kegyeden kivül és ez asszonyon kivül 
senkinek a lábát betennie nem szabad. 

MICI: Kivéve persze egy valakit - önt ! 
ZIP: Téved! Kivétel még én se leszek. 
MICI: flkkor bát miért? . . 1 ® 
ZIP (közbevág): H csöpp már a pohárban 

csillog, csak azt szabad vizsgálnia, bogy ie-
lik-e; bogy miért öntöttem a pohárba, azt 
már nem. 

MICI: Vagyis ?! 
ZIP: Vagyis csak arra van joga, hogy azt 

felelje, akar-e a budai ház lakója lenni, vagy 
nem. 

EINLEGER ERNA 
N Ő I K H L H P T E R M E 

B U D A P E S T , DOROTTYH»UTCft 8. 
Blus- é s i y t r m c k r u h a - k Q I S n l t j M s é f t f c 

nagy választékban. 
Kűcs Ambrusné Rökk Szi lárd-utca 43 

Kosztümök készítése elfogadtatik. 

Elegáns ruhák JSSnt 
DEUTSCH Panni női divatszalonjában 
Szervita-tér 1.1.1. Szénássy Gyula fellett. 

Hasen feld Olga fiiző terme 
Budapest, IV. Semmelweiss-u. 14. II.e. 8. 
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Hz Országos Szinészegyesület leg* 
utolsó Vigszinbázi vizsgaelőadásának 
volt egy nagyon nagy meglepetése: 
Bányai E. Zorka első éves növendék 
Lovag Hdám: Szerelem cimü versét 
szavalta olyan meglepő intelligenciával, 
meleg közvetlenséggel és meggyőző 
drámai erővel, bogy a közönség alig 
akarta elengedni ünneplő tapsai után 
a- színpadról a szép megjelenésű fiatal 
leányt, aki ugylávszik a legnemesebb 
színésznő-palánta. 

H jelenlevők megjegyezték a nevét, 
mint olyan valakiét, akiről még sokat 
fognak ballani és Bányai E. Zorka 
nemsokára be is bizonyíthatja azt, 
bogy a benne bízók ér-
demesen bizakodnak. 

H fiatal művésznő 
képét a világbirü ma-
gyar mester: Rippl Ró-
nai József festette meg 
a télen és Zorka cimen 
ki volt állítva a művész 
utolsó Ernst muzeunv 
beli kollektív kiállítá-
sán a Zorka szobában, 
amelyről a Nyugat áp-
rilis elseji számában 
Bálint Hladár irt ma-
gas színvonalon álló 
beszámolót. 

Hz előnyösen bemu-
tatkozott, nagy sikerrel 
vizsgázott fiatat mű-
vésznő fényképét mu-
tatjuk be ezúttal az ol-
vasóinknak,' amelyet 
Rónai Dénes készített 
róla. Ez a fénykép már 
magában véve is élén-
ken dokumentálja Bá-
nyai E. Zorka szín-
padra va lóság át. 

Hz utóbbi időben 
lehangoltan néztük a 
különböző szinészisko-
Iák vizsgaelőadásait, 
mert láttunk nagyon 
sok kedves, tempera-
mentumos,! vidám és 

talentumos operett színésznőnek ké-
szülő növendéket, akiknek fejlődésé-
ben sokatváróan lehet bizni, - de 
kevés oly fejet láttunk eddig fel-
bukkanni akiben hihettük volna az 
uj generáció prózai művésznőjének 
elérkezését. Megelégedéssel halgattuk 
Bányai E. Zorkát a napokban, már 
csak azért is, mert talentuma olyas-
valamit igért, amire régen várunk. H 
jóslás nagyon nehéz mesterség: mi 
tehát ezúttal csak azt írjuk ide: sze-
rető figyelemmel fogjuk kisérni ezu-
tán is az útját. 

MM WIND H A BRR nőt kalap termt 
Alakítások elfogadtatnak 

tíudapest, IV., Koronaherceg-utca 6., U.U. 

Bányai E. Zorka 
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Vigszinfíáz. 
H pirosbársonyülésű, aranyozott 

pábolysoru nézőtéren még minden-
nap telt ház ül, de a Vigszinbáz szín-
padán nem az ismerős magyarok ját-
szanak: hanem a bécsi Hofburgtbe--
ater s a magyarok a szünet első nap-
ján elszéledtek a szélrózsa minden 
irányába. 

H nyaralók élénaFaludi 
O ^ v dinasztia áll. Faludi Gábor, 

, ^ C \ mint minden évben, az idén 
-H YM is Gasteinban tölti a nyarat, 

hogy disze legyen a magyar 
y< fürdőző publikumnak, Fa-

\udi Jenő dr. a Svábhegyen 
nyaral, mert a Városi Szinbáz ügyei 
a nyáron is Pesten tartják, Faludi 
Sándor Siófokon, a Balaton hüs hul-
lámai között, Faludi Miklós pedig sű-
rűn jár Pöstyénbe, ahol a családja 
már a hónap eleje óta üdül. 

Hz igazgatóság tagjai közül Heltai 
Jenő Máriabesnyőn, Komor 
Gyula dr. egy felvidéki sze-
pességi faluban, Tapolczai 
Dezső pedig a Vigszinbáz 
harmadik emeletén lévő iro-
dájában nyaral, mert bajb 
ő a Városi szinház helyettes direk-
tora s ez a cim rengeteg munkával jár. 

Varsányi Irén, a Kék róka bübá-
bájos pesti asszonya Balatonfüreden 
nyaral családjával és ő a legnépsze-
rűbb ma a füredi fürdőzők között 

f \ Gombaszögi Frida Uj-
/ f í f ^ i v '^éken örül a vidám 
ff I l nyárnak, ahová roko-
I W í Ä nai látogatására utazott, 

j f f ^ / y ' mig Gombaszögi Ella 
^ ^ Karlsbadban ütötte fel 

a tanyáját. 

Góthék nyaralása ven-
dégszerepléssel kezdő-
dött. H vidék nagy váro-
saiban játszák parádés 
szerepeiket, de a hálóko-
csijegyük már meg van 
az egyik tátrai vonatra. 

Gazsi Mariska Hű-
vösvölgyben nyaral 

urával, a kiváló Por-
zsolt Kálmánnal a Sze-
mere villában. 

s ^ Haraszti Hermin Her-
kulesfürdőn nyaral, a 

zöldlevelü fenyőerdők között, Pécsi' 
Erzsi pedig, a Három a kislány ked-
ves Médije, a tobelbadi ifjak öröme 
lesz. 

Makai Margit Tátrába utazott egy 
kicsit pihenni, Bánky Juci pedig előbb 
eljátszotta a Babits Gólyakalifájának 
fő női szerepét a film felvevő gép 
előtt és most készül Karlsbadba. 

Jób Dániel főrendező Balatonföld-
vár és Margitsziget közt vajúdik, az 
hisszük felváltva a két helyen 
nyaralni. Stefanidesz Ká- _ _ _ 
roly Körmöcbányán, az T 1 * 6 ® ^ ^ 
aranyak városában üdül, £ ^ ^ 
hegedűs Gyula pedig, a 7 
megszokott régi kedves ) 
nyaralóhelyén, máriabes-
nyői villájában piheni ki fa nagy szezon fáradalmait 

Csortos hü marad Pesthez, 
már azért is, mert szerző-
dései a filmhez kötik szi-
gorú paragrafusokkal, Ba-
lassa Jenő, a népszerű Basa 
bácsi pedig máriabesnyői 

házában nyaraló partnere Hegedűs 
Gyulának. Szerémi Zoltán, az örök 

fog 



Alakuló divat. flngelo kreátiók. 
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legnagyobb erőssége lesz az, bogy 
rendelkezésére lesz a Városi Szinbáz 
színpada, és bogy a növendékek a 
gyakorlat megszerzésének oly mód» 
jaiboz jutnak, amelyek eddig ilyféle 
iskolának nem voltak rendelkezésére, 
másrészt az iskola igen kedvező visz« 
batást gyakorolhat a Városi Színházra, 
amennyiben a felbukkanó és kikép-
zett tehetségek a legegészségesebb 
módon nyújtják majd az u j táperőt a 
szinbáz művészi együttesének. 

H Városi Szinbáz programmjának 
megfelelően az u j szinésziskola is 
operett- és opera gyakorlatra és el-
méletre oktatja majd növendékeit és 
mindazok után, amiket már eddig 
is tudunk a tervezgetésekből és már-
már megvalósított szándékokból, előre 
látható, hogy egyrészt az operett erős 
támaszt nyer majd az iskolában, az 
opera pedig épenséggel u j korszakra 
számíthat, amennyiben oly operaéne-
kesek fognak az iskolából kikerülni, 
akik repertoárral fognak rendelkezni, 
és akik nemcsak egy tanoda deszka 
polcán és zongora mellett tanultak 
meg egy-egy áriát, banem számos 
igazi előadásban vettek részt. 

H tanári kar összeállítása különö-
sen értékes garanciákat nyújt. Hzt, 
bogy Szerémy Zoltán lesz az intézet 
igazgatója, valósággal szenzációs kö-
rülménynek kell mondanunk. Szerémy 
Zoltán, a Vigszinbáz művésze, már 
jó ideje mint egyike a legkiválóbb 
pedagógusoknak ismeretes. Nem csoda, 
bogy elért sikerei arra bírták a zene-
akadémia vezetőségét, bogy megnyerje 
tanári működését. H művész ugyan-
csak válogatós tanítványainak kisze-
melésében, de akinek oktatását elvál-
lalta, az a legjobb kezekben volt. 
Hmilyen vidám és derűs tud lenni 
Szerémy Zoltán a színpadon, olyan 
komoly, lelkiismeretes, szívós a kated-
rán. Hzaz katedráról bajos beszélni. 
Szerémy tudja, bogy szürke az elmé-
let, és tudja, hogy mily fontos és 
döntő a gyakorlat. Hz ő szelleme 
fogja áthatni az u j intézetet, amely-
nek másik szellemi vezetője Hevesi 
Sándor főrendező lesz, aki épen ope-
rai rendezésekkel epocbális sikereket 

ért el nálunk. H sajtó terén és a 
könyvpiacon egyaránt egész sereg 
müve hirdeti az ő hivatottságát és 
predesztináltságát. 

Hz opera tanszak harmadik nagy-
szerű ereje lesz öyörgvné Hlexander 
Erzsi, a modern énekoktatás egyik 
rohamosan előtérbe került koriféusa, 
aki fiatal kora mellett is hamarosan 
elsőrendű tekintéllyé tudott lenni. 
Fischer Károly, a Városi Szinbáz egyik 
karmestere, aki most kerül először 
Budapestre, de aki osztrák hazájában 
már régen a legjobb hírnévnek örvend, 
mint karnagy és korrepetitor fogja 
növelni az operatanszak sikereit. Hz 
operett növendékek is nagy hasznát 
látják majd ezeknek a tanerőknek, de 
velük inkább fog foglalkozni az a 
külön tanszemélyzet, amelynek élén 
Stoll Károly és Stepbanides Károly 
fognak állani. Stollról tudvalevő, hogy 
Magyarország legjobb operettrende-
zője. Maga is komponista, énekes, és 
mind bárom minőségében nagyszerű 
múltra tekinthet vissza. Stepbanides 
Károlyról is csak feltétlen magaszta-
lássál lebet nyilatkozni. Ez idő szerint 
is gyönyörű pedagógiai működést fejt 
ki, és kitűnő birnevü tanítványok 
egész légiója dicséri az ő módszeré-
nek előnyeit. 

Kapcsolat a két tanszak között a 
tánc és mimika oktatás, amelynek 
mestere a kitűnő Hansné lesz, akit a 
mi színházi publikumunk előtt alig 
kell közelebbről bemutatnunk. Európa 
szerte jól hangzik a neve, mint a ko-
reográfia terén elsőrendű szakerőé. 

H tantervben egész operettek és 
operák előadásai szerepelnek, és talán 
először történik majd Magyarorszá-
gon, bogy vizsgaelőadások keretében 
egész nagy operákat fognak színre-
hozni. Hzonkivül a tehetségesebb nö-
vendékek a Városi Szinbáz egy-egy 
előadásában is közreműködnek, bogy 
nagyobb gyakorlatra tegyenek szert. 

H tervezet közelebbi adatait nem-
sokára fogják publikálni, de annyit 
már most is megjósolhatunk, hogy 
nagy tódulás lesz az igazgatósági 
helyiség felé, amikor majd kitűzik a 
beiratási terminusokat. 
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verődtek össze a csöndben. Szinte fájt az 
éles, csilingelő zörgés, mert atudt, aludt 
köröskörül minden, a fák, az ég, a pislogó 
csillagok, a fehérre meszelt pici bázak s a 
lebúnyt szemű ablakokban a sötétség. Laci 
ugy érezte, hogy messziről jött meg elkésett, 
fáradt utasként egy kopott kis állomásról és fe-
jében tarka képek kavarogtak. Mintba már 
érezte volna ezt igy egyszer, — régen, — 
vagy tán épen tegnap: nem tudta. Talán 
Indiára gondolt, abonnan most furcsán ide-
pottyant, vagy valami még ismeretlenebb, 
titokzatos szigetre és sokáig messzi tájak bu-
sos szinei járkáltak a szemei előtt diák szo-
bája ágyára dűlve. fi szalmából font rolettán 
beszivárgott az utcalámpa fénye és a be-
üvegezett faliképeken szelid, messzi világos-
ság reszketett: pedig oly jó lenne most mély 
sötétben feküdni, hosszan, hangtalanul. Rá-
akasztott egy kendőt a képre, mint betakar-
ják a tükröt a halott szobájában és ráborult 
az elomló sötétség és ő belezuhant. 

Befordult a fal felé. Párszor sóhajtott: 
- Ella, Ella... 
így aludt el: mélyen, egészségesen és 

nem vol'ak álmai. 
Másnap későn ébredt, lelkifurdalással, 

fi bugára gondolt, akinek két bete nem irt, 
apjának is illene egy pár sort küldeni az 
érettségiről most, amikor nyolc év után, 
mióta a tiszamenti falujokból itt -oskoláz-
tatja-, végre eljön amire várt: bosszú, febér 
teleket keresztül pipálva. 

Sietve irt pár sort, bogy az Írásbeli nagy-
szerűen ment és robant a déli korzóra, fi 
sarkon, a doktorék ablakában könyökölt 
Sveet és már messziről kedvesen mosolygott 
elébe. Lacit bántotta a bizalmas mosoly, ami 
máskor olyan jól esett. Megemelte a kalap-
ját és elsietett az ablak alatt, fi lány bosszan, 
ijedten nézett utána. Máskor megállott min-
dig, akár titkon is egy pár szóra s most 
elment szó nélkül, hangtalanul, fimint ment 

az arcát látta és látta maga előtt akkor is, 
amikor hirtelen megállt egy kiskapu előtt: 
mint a jó ló, aki hazaballag, noba elaludt a 
bakon a gazda. 

Kotorászott a zsebében, fi kulcsai riadtan 

(2) 
Joó Laci nem ballotta többé, bogy mit 

beszélnek, a szavak félúton meghaltak és 
nem jutottak el a füléhez. Nem törődött 
senkivel, nem látta, bogy mit csinálnak má-
sok, csak rekedten egyre nézte a libbenő 
febér ruhát a színpadon és megbökkenve 
rajzolta az arcát riadt vonalakkal a szivébe. 
Hagyta, bogy forró legyen a feje, nem-nyelt, 
ba száraz volt a torka,, félve és remegve 
őrizte a pillantását, amellyel a tapsra mo-
solyogva idenézett, fi két nagy fekete szeme 
táncolt előtte, meg a febér keze, ahogy 
maga után vitte őket és minden, ami belőle 
felé szivárgott. 

Hazafelé hamar otthagyta a fiukat. Ment 
egyedül, fi piacon sustorgott az ártézi-kut, 
vihogtak a lajtosok s az esti szél a Royal 
felől va'ami divatos nyári valcert bömpöly-
getett erre. Joó Laci ment bajdonfővel, a ka-
lapját kezében lóbálta és vitte magában az 
egész szinbázat. Látta maga előtt a lány 
arcát, lágyan simogatta a karját, bele narkolt 
az ujjaiba lázasan és érezte, bogy remeg a 
keze, amint a bőrébez ér. flztán újra csak 
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Laci, már ezt gondolta: - nem kellett volna, 
de büszkeségből sem fordult vissza. Csak 
eszébe jutottak a séták a régi parkban, a 
várakozások az ócska fabidon a polgári 

leányiskola előtt, a nyaralóban felolvasott 
versek, a gimnazista majálisok drága izza-
dásai, meg sok más kedves emlék: és mát 
bánta, amit tett. fljtán rágondolt, bogy mit 
jelent ez a szó Sveet, bogy ő adta ezt a be-
céző nevet neki s a lány elfogadta. Másnak 
Magduska volt, néki Sveet: édes... 

De bamar elmúlt a lelkifurdalás. 
- Mit adbat ő nékem?, - gondolta elme-

rengve. - Egy kézszorítást, egy dalt a zon-
goráján, egy sétát, egy szempillantást: szelid 
kislányságának félénk álmait. Jövőre Pestre 
kerülök: aztán úgyis vége mindennek! És 
újra a tegnapi estére gondolt, a színházra. 

— Ella... — mondta hangosan és körül-
nézett ijedten, vájjon hallottadé valaki ? flztán 
újra, meg újra csak hajtogatta magában: 
Ella, Ella... százszor, ezerszer egymásután, 
amig a sokszor kimondott szó lázas kaoszba 
nem fulladt, de ő csak súgta, lihegte: Ella,., 
és már nem is értette, bogy mit mond, csak 

elfáradt a nyelve s ekkor visszatette a nevét 
a szivébe. , 

Leült a korzón egy padra. Boldogan für-
dött a kék ég melegében, csak arra riadt 
fel, hogy alig járkál valaki az utcán, bizto-
san rég elütötte a delet. Lobolt hazafelé. 
Hz ebédje a szobájában volt. Nem vártak rá. 
H nénje már feküdt benn a hűvös hálószo-
bában, Ádám bátyja is ott volt, mert kéken 
hömpölygött a szivarfüst az ablak zöld tüll-
jén keresztül. Laci nem volt éhes. Csak pár 
falatot csipett, egy pohár jeges vizet ivott 
fenékig, aztán lement a kertbe. 

Ropogtak a kavicsok a lába alatt. H vad= 
szőllős, meszes tornácon zöldeltek a büs 
zsaluk s a rozsdavert csatorna ásitva tárta 
torkát a szikkadt vizes hordóra. R nyár tik-
kasztó szaga szállt a levegőben. Laci unottan 
leszakított egy margarétát. Egy darabig ló-
bálta a levegőben, aztán a szirmait kezdte 
egyenként tépni. Erre gondolt: szeret, nem 
szeret..., egy kis bij;t volt csak, bogy ki nem 
mondta hangosan, ekkor hirtelen nagyon 
dühös lett, összemorzsolta a virágot a te-
nyerében és megindult kifelé a kiskapun. 
Ment az árnyékos oldalon és valahogy na-
gyon jó kedve lett egyszerre. Nézte a ruhája 
bűvös foltjait, a nap fényét a sárgacipője 
orrán s a gömbölyű köveket a Tiszaparton. 
Tul a vizén ringott a füzes, s a fák fölött 
remegett a levegő. Egyszerre megtorpant a 
bid előtt. Nem tudta, hogyan jutott ide. Ha-
ragudott magára és sietett a Gyík utcába, 
abol már várták a fiuk Friedwalszky tanár 
ur előtt. Mindjárt be is mentek: megtudni 
valamit az érettségi felől. 

Ősi szokás volt ez a gimnáziumban: vizi-
telni a tanároknál érettségi előtt. Hátba meg-
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tudunk igy valamit ? - gondolták évről-évre 
s mert soba semmit sem tudtak meg ezen 
az uton, egy évben sem engedték el a vizi-
teket. R leghatásosabb volt mindig az utolsó 
nap estéjének a siró vizitje. Ilyenkor a ma-
tutandusok késő este lesték Friedwalszkyt 
a megyeháza sötét feljárójánál s a-nikor jött 
a Katbolikus Körből, beküldtek hozzá bárom 
fiút, akiket legjobban szeretett. Ezek sirtak 
n.indaddig, amíg meg nem tudták, b-igy mi 
a latin tétel, természetesen csak az irót, 
bogy Ovidius-e, vagy Cicero, Sallustiuä vagy 
Horatius. R többiek pedig künn várták 
libegve az eredményt. Hogy mit, azt nem 
tudta meg soba senki, mert erről a vizitről 
semmit sem árultak el egy évben sem az 
érettségizők. 

Hogy most a délutáni deputáció nem ta-
lálta otthon Friedwalszkyt; - vigasztalódtak 
a fiuk a holnapi esti viziten. 

— Majd akkor... - biztatták egymást -
majd akkor... 

- És most hová megyünk ? - hangzott 
a kérdés a vitatkozók ajkán, majd hirtelen 
elhallgattak és Joó Lacit keresték, aki pár 
lépést előrement s ugy nézett át a túlsó 
oldalra, ahol az ablakban egy szőke fej 
könyökölt. 

- Gyertek utánam... - jött visszafelé Laci 
s a gyerekek nem ellenkeztek. Összesúgtak, 
de elindultak: hozzá voltak szokva azt tenni, 
amit Joó Laci, az önképzőköri elnök mond. 
Nem tudták mi lesz, csak mentek utána, 
keresztül a kocsi uton. Már alig voltak pár 
lépésre az ablaktól, ahol a lány az ujjaival 
játszott; unatkozott. 

— H művésznő... - szólalt meg az ele-
gáns Kiss Gyurka s a többiek is megismer-
ték. Lacinak is jólesett ez a szó. flzon gon-
dolkozott, bogy mikép' is szólítsa. 

- Művésznő... - mondta magában. Igen: 
művésznő... - mondta halkan újra és máris 
odaértek. 

Laci levette a kalapját: 
- Engedje meg művésznő, hogy bemu-

tassam a fiukat... 
Egy kicsit meg volt hatva, pár pillanatra 

megállt, majd igy folytatta; 
- Mi most érettségizünk és tegnap este 

láttuk a művésznőt a színházban és eljöttünk 
bódolatunkat tenni... flz ott a Kempfner, ez 
a Kiss Gyurka... Nadányi. . a Grünbaum... 
Tóth Lojzi.., na fiuk, mondjátok meg a ne-
veteket! 

R lány nem çzôlt, csak mosolygott és 
mindegyikkel kezet fogott. Laci meg volt 
elégedve magával. 

- Én meg joó Laci vagyok, - hajlott 
meg mosolyogva, - magamról egész meg-
feledkeztem. 

- fi Színházi Újság helyettes szerkesz-
tője... — tette hozzá diadalmasan hátul va-
lamelyik fiu. 

- Ugy.., - szólalt meg most először a 
szőke fej és kezét nyújtotta Lacinak. R fiu 
kezet csókolt. 

- Kedves maguktól, bogy eljöttek, — 
szólt most bólingatva újra a lány s az ab-
lakba csüngő akácot kezdte tépni és mind-
egyiknek adott egy szál virágot. 

Valamelyik fiu fényképet kért tőle az 
osztály részére. 

- Nincsen uj képem... — vo l t a válasz.— 
Ha levétetem magam, majd küldök egyet a 
nyolcadik osztálynak... vagy pardon... - tette 
hozzá mosolyogva - az érettségiző uraknak-

Utána csönd volt egy darabig, fi lány 
megunta a játékot. 

- Hát akkor pá fiuk, a viszontlátásra...— 
hangzott újra az ablakból s a febér kéz be-
húzta a zöld zsalut. 

(Folyt, köv.) 

P H U K E R D Ó R H vegytisztité intézete 
legszebben fest és tisztit 
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/Vlüvészházasság, 
Hz együvétartozók mindig talál-

koznak. Ezúttal is egy kedves művész-
pár házasságáról adhatunk hirt a 
szives olvasónak : Budanovits Mária, 
a m. kir. operaház kiváló énekesnője 
és Palotav Árpád, a jónevű hangver-
senyénekes, a mult héten házasságot 
kötöttek. 

Hzt hisszük nem kell külön be-
mutatni őket. 

Budanovits Máriát ismeri mindenki, 
aki valaha megfordult az operaház-
ban, mert bizonyára tapsolt neki lel-
kesen a Troubadur Hzecua-jában, az 
Álarcos Bál Ulrikájában, vagy a Wind« 
sori Vignők Reicbnéiében, vagy talán 
a Jancsi és Juliska Pannájában... és 
ideírhatnánk még egy sor nagyszerű 
szerepet, amelyben emlékezetes szép 
sikere volt a fiatal, tehetséges énekes-
nőnek. De nem csak a régi szerepek-
ben tapsolhat a publikum nemsokára 
Budanovits ^Máriának, Hz Operaház 

Palotay Árpád 
bangversenyénekes. 

uj szezonjában lesz néhány olyan u j 
szerepe, amely még azok előtt is meg-
lepetésként fog hatni, akik eddig is 
tudták, hogy Budanovits Mária, az 
Operaház egyik erőssége..., 

H fiatal férj : Palotay Árpád szin-
tén jó ismerőse a pesti publikumnak. 
Rákosi Szidi iskoláját végezte, aztán 
a Márkus Dezső igazgatása alatt álló 
Népopera baritonistája volt. Innen ta-
nulmányai folytatása végett Berlinbe 
utazott, ahol a Nollendorfer Teatber-
banl játszott többször és bizonyára 
emlékezetes még most is a londoni, 
sikeres szereplése, abo) a Sumurun-
ban lépett fel Palotay Árpád. Hmióta 
hazajött a legjobb nevü hangverseny-
énekesek közé tartozik, több mint 
száz jótékonycélu hangversenyen vett 
részt és a legutóbbi szimfonikus hang-
versenyen hatalmas sikerrel énekelte 
a Hamlet nagy áriáját. 

Hzt hisszük mindkettőjüknek csak 
gratulálni lehet ebbez a házassághoz. 

HAJDISZEK SZEMERÉNÉL 

íMüm 

Budanovits-Mária 
a m. kir. Operaház tagja. 
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Vértes MUrcell rajza. 
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Színházi l<is lexikon. 
Fáradságos munkával összegyűjtötte: 

Harsányi Zsolt. 
Rö viditések magyarázata : f. n. — főnév. 

m. n. — melléknév. 
i. — ige. 

hum. — humoros, 
km. — közmondás, 

id. — idegen szó. 
isz. — indulatszó. 

Ábránd f . n. Gyakori gyűjtőneve a kö-
vetkező színházi fogalmaknak: siker, előleg, 
szabadság, babér, szerződés, gázsi, taps. 

flki mer, az nyer k. m. Szinigazgatással 
foglalkozó néptörzsek csatakiáltása olyan 
darabok előadása előtt, amelyek rosszak 
bár, de az ügynökségnél olcsón kaphatók. 

flmorózó f . n. A gerinctelen állatok egy 
faja. Miután gyors öregedésnek indulnak, 
bónapo3 szobának nevezett barlangjukba 
buzódva önmagukhoz címzett szerelmes le-
velek Írásával foglalkoznak. 

Analfabéta id. fl szóban forgó darab 
szerzője. 

Ballett f . n. Vallási szekta, amely a tömeg-
pszichológia érdekes adalékául szolgál. Tag-
jai tánedübben szenvednek és a profán kül-
világ elől vattába burkolódznak. 

Bemutató f. n. fl középkori inkvizicióból 
fennmaradt kegyetlen szokás, fl balálra szánt 
áldozatot, az úgynevezett szerzőt előbb ba-
bérral diszitik fel, azután válogatott kínzá-
sok között kivégzik. 

Benfentes m. n. Közjogi cím, amelyre 
mindenki számot tarthat, ha előbb a szüksé-
ges ceremóniákon keresztül ment. fl jelölt 
köteles egy félórát az igazgatói irodának 

nevezett szentély előcsarnokában tölteni, 
ahol többen megrugdossák. 

Bizonyisten isz. hum. Színészettel foglal-
kozó nők körében használatos jelzése annak, 
ami nem felel meg a valóságnak. 

Bohózat f . n. fl színpad istennője a régi 
népek képzeletében mint hisztériás nő élt. 
Ha hisztériás robamai közepette eszmélet-
lenül a saját feje tetejére állt, ezt b.-nak 
nevezték. 

Botfülü m. n. id. flz újkorban használatos 
színházi szokások szerint a karmester-nép-
törzs nyelvén így nevezik a zenészeket és 
énekesnőket. Elvétve zeneszerzőkre is szo-
kás alkalmazni. 

Botrány, f . n. Helyi szerző bemutatója. 
Bruleszk. f. n. flz elmezavar legfelsőbb 

foka. 
Bűnrészes f.' n. Társszerző. 
Cinkostárs lásd Bűnrészes. 
Cuppanás f . n. Titokzatos zaj, amely kü-

lönösen sötét helyeken fordul elő. Bár nem 
kellemetlen, sokan nem szeretik és házas-
ságot használnak ellene. 

Csábító f . n. Társadalmi színmüvekben 
azt az egyént nevezik igy, aki a második 
felvonásban vasalt nadrágban jelenik meg. 
Sorsa rendkívül változatos. Vagy őt lövik 
le a színen, vagy ő miatta a darab egyik nő-
szereplőjét. 

Csal ;'. t. Punktiroz. 2 Transzponál. 3. 
Kártyán nyer. 4. fl beteg barátnőjét láto-
gatja (n. n.); a klubban volt (/Í. n.). 

Csillag f. n. Rejtelmes eredetű égi testek. 
Ujabb asztronómiai kutatások szerint a Dob-
utca vulkánikus kitöréseiből veszik erede-

Darabonként 30 fill, levélbélyeg ellenében a kiadó-
hivatal portómentesen küldiakövetkezőszámokat: 

„Ciklámen" szám 
„Kisasszony férje" szám 
„Jókay-film" szám 
„Három a kislány" szám 
„Mágnás Miska" szám 
„Egy magyar nábob" szám 
„Bernát Bácsi" síám 
„Hermelin" szám. 

Egyenként 40 fillér bélyeg beküldése ellenében a 
„Farsang", „Csárdáskirályné", „Dollár-
papa", „Gólem", „Kék róka", „Vengerkák" 
számokat, 30 fillér beküldésééit a Beregi-
számot. — A „Medgyaszay"-Album ára 

1 korona. 
Kiadóhivatal: Erzsébet-körút 24. szám. 

(Pintéi 
INÔI VIVAIT ZAHL 

Berlini 
Kozmetikai Intézet 

Hoffmann Marian 
Budapest, l////-, "József-körut 43. 

Telefon József 49—61. 
— Mindennemű hajszálak végleges eltávolítása villannyal. — 
Szeplő, májfolt, pattanás, mittesserek, szemölcs, arcmasuagc, 
rchámlasztás, manieur stb. garantált biztos eredménnyel 

kezeltetnek jutányos bérletben. : Vidé«iek levélileg nyernek 
d i szkré ten felvi lágosí tás t : M a r i a r a r c h á m l a s z t ó , s z e p l ő -
krém, szOrvesztfi i ra ta uorona (tör/, védve) : Fogad 
egész napon át : Tanítványok feltétetnek mérsékelt dijaz s 

= mellett, = 

n SZTAMBUL RÓZSÁJA 
zenéje megjelent és már kapható 
ének és zongorára 2 füzetben a 

Bátd Fetencz és Testvére czég 
kiadásában, ára G korona. 

(Kossuth Lajos-utca 4. és Andrássy-ut I. sz ) 
Ugyanott bármely nyomtatásban megje-
lent zenemű kapható és megrendelhető, 

ü Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek.?. Cl 
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tükct. Jöttüket félreismerhetetlen csillagá-
szati tünemények előzik meg, amelyeket 
• hirlapi reklám» néven ismer a tudomány. 
Ragyogásuk rövid. Néhány évi szereplés 
után eltűnnek a világűrben. Rend-
szerint szétrobbannak egy uj csillag megje-
lenése esetén. Flammarion ezt a folyama-
tot az elvont jelentőségű «megpukkad» szó-
val jellemzi, fi megpukkadt csillagok rom-
jait az ásatások néha feltalálják, fi meteorkő 
ezen faját «vén skatulyádnak, néba «olyan 
néniké»-nek nevezik. 

Csodálatos m. n. fiz ausztráliai ember-
evő kritikus-törzs nyelvén az olyan színész-
nőt szokás igy nevezni, aki fáradságos munka 
után elsajátította az emberevők nyelvét és 
nyársra buzatása előtt igy kiált fel: -Velem 
lehet beszélni», fiz ilyen színésznőnek rend-
szerint megkegyelmeznek és nyomtatott be-
tűk segítségével cs.-nak nevezik. 

Csók f . n. fi vegytani kutatások szerint 
r indkivül értékes vegyület, amely járatlan 
helyeken fordul elő. fl rádiumhoz annyiban 
hasonló, hogy önmagától nagy bőt fejleszt. 
Mesterségesen is előállitbató, de gyári elő-
állitása nagyon költséges. Gyakran mérgező 
hatása van: lázt, álmatlanságot, néba váló-
pört idéz elő. 

Csontváz f. n. fi hatvan kiló súlyt el nem 
érő színésznőket tisztelőik nevezik igy. 

Csorda hum Speciális, csak Budapesten 
kiejthető ezó, amely alatt az otthagyott vi-
déki város színtársulata értendő. Játszi be-
szélgetés közben fővárosi szinbázak is al-
kalmazzák egymásra. 

Csúszómászó f . n. fi gerinctelenek cso-
portjába tartozó szinészalfaj. Tagjai előre 
köszöntik a színigazgatót. 

Daljáték f . n. fiz opera nézőterén aludni 
szigorúan tilos, fiki mégis megteszi, a d.-nak 
nevezett készülékkel ébresztik fel. fiz utóbbi 
években a/onban humánus mozgalom indult 
meg, amely az ébresztés e kíméletlen mód-
ját ki akarja küszöbölni és a d.-ot teljesen 
meg akarja fosztani régebbi népszerűségétől. 

Darab hum. f . a. Humoros jux-készülék. 
Jól indul és már a második felvonás végén 
bideg zuhany gyanánt hat. 

Diadal f . n. Szinbázi szakácskönyvek sze-
rint készült eledel, amelynek készítésénél 
a záptojás játs^a a főszerepet. 

Dialóg f . n. fi véres párbajok egyik neme. 
fi felek megbivott közönség előtt a vezető-
segéd, az úgynevezett szerző által kezükbe 
adott fegyverekkel rontanak egymásra, fi pár-
viadal egyik legveszélyesebb neme; több-
nyire a nézők is súlyosan megsebesülnek. 

Direktor f . n. 1. Emb i re vő-törzs 2. Átvitt 
értelemben a szinésztörzs egyes nyelvjárásai 
szerint gyűjtőneve a következő fogalmaknak: 
analfabéta, botfülű, uzsorás, szívtelen, pióca, 
milliomos. 

Díszelőadás f . n. fi nézőtérnek az év né-
hány estéjén takarítás céljából üresen kell 

maradnia, amit többnyire hazafias emlék-
napokon igyekszik elérni az igazgatóság, fiz 
ilyen üres estét d.-nak nevezik. 

Diszitő f . n. fi protozoák körébe tartozó 
egysejtű véglény, amely bizonyos megbatá-
rozott időben, az úgynevezett felvonáskö-
zökben vadul berohan a színpadra, mindent 
felforgat és lábai segítségével minden cél 
nélkül ide-oda futkos. 

Diszkard f . rt. Aranypapírral befuttatott 
tetszés szerinti fadarab. 

Diszkrét m. n. Kihalt népfaj. Maradványai 
ritka leletek gyanánt a vidéken eszközölt 
ásatások alkalmával jönnek napvilágra. 

Disznóság f . n. 1. Általában minden, 
amit az arra járó vándor a kulisszák között 
beszélgetni ball. 2. Indulatszónak is hasz-
nálatos és ebben az értelemben szelídebb 

Kosáry Emmy (Kondja), Király Ernő (fiebmed) 
Király-Színház - »Sztambul rozs áj «. strelisky felv. 
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jelzése a következő durva felkiáltásnak: «Nem 
egészen belyes!» 

Dohány f . n. Igen ritka cseppfolyós test, 
amely szabad levegőn rendkívül gyorsan 
párolog. Babonás szokás fűződik hozzá, 
amely még az ókori mitológiából maradt 
fenn. Ugyanis nevét akkor szokták gyakran 
hangoztatni babonás tisztelettel, amikor el-
fogyott. fi nép ilyenkor állandóan emlegeti. 
hum. Tréfás és átvitt értelemben egy niko-
tint tartalmazó növény leveleit is igy ne-
vezik. 

Doktor f . n. H szinházi életben az a ma-
gasrangu tisztviselő, aki a beteg művésze-
ket és művésznőket megvizsgálja és orvos-
hoz küldi őket. 

Dolgozni /'. Pírról, aki verejtékezve igyek-
szik mennél több tetszést kisajtolni a néző-
ből, azt mondják, bogy dolgozik. Mommsen 
jogi kutatásai szerint ez már a rómaiaknál 
olyan súlyos bűntett volt, mint a gyilkosság. 
Azonban napjainkig sem büntették balállal, 
mert akkor a színészettel foglalkozó nép-
törzs majdnem teljesen kipusztulna. 

Do, re, mi, fa f . n. Négy bűvös szócska. 
Aki ezt a négy titokzatos szócskát megta-
nulja, jogosan felveheti az énektanárnői cí-
met. Folytatása is van: «sol, la, si, do». De 
ezt a záradékot az énekes szekta a. belépő 
tagoktól már nem kívánja meg. 

Dőzsöl l. Duhajkodik. 
Duett f . n. R «Dialóg» nevű párbajfaj-

nak az az alfaja, mikor a küzködő feleket 
fülsiketítő csörömpöléssel, úgynevezett ze-
nével izgatják még jobban egymás ellen. 
Lásd: Dialóg. 

Duhajkodik i. Bohémország lakói néha 
önkívületi állapotba esnek. Ilyenkor két as-
pirint és szódavizszeiü részegítő italt ren-
delnek, a pincéreket leöléssel fenyegetik és 
egy vagy több fogpiszkálót izzé=porrá mor-
zsolnak. R tömegőrület e faját d.-nak ne-
vezik. 

MÚ H I M Z Ő S P E C I H L I S T H 
FREYBERGER ALFRÉD 

BUDAPEST, IV., VÁCI'U. 8. TEL.: 87.47 

Ebéd f . n. H fényűző életmód egyik pa-
zar alkotórésze Ujabban már a szinésztörzs 
szokásai között is mind gyakrabban elő» 
fordul; régebben csak kivételes alkalmakkor 
éltek vele. 

Ebül i. h. Testtartási műszó, amellyel az 
állás mikéntjét szokták jelölni. A vidéki szín-
igazgató-fajok alkalmazzák rendesen minden 
bét elején. Különösen az «ebül állunk» ös> 
szetéteíben gyakori. 

Ede t. n. Hz «Elemér» tulajdonnevet a 
modern alcbymia segítségével gyakran meg-
fosztják vékony fémburkolatától, Ami ekkor 
előtűnik, az az «Elemér» elsődleges alakja 
s ezt alcbytniai műszóval E.-nek nevezik. 

Édesem f . n. Sértő szó, amellyel a színé-
szettel foglalkozó néptörzsek asszonyai szok-
ták egymást illetni. 

Egyetlenem lásd Édesem. 
Együttes f . n. Szinházi nyelven az oly 

tömeget, amely megfoghatatlanul egy kis 
helyre szorult össze, de egyenként homlok-
egyenest ellenkező céljai vannak, — e.-nek 
nevezik. 

Eklhaft! m. n. fl színházépületek eay el-
különített részén, az úgynevezett nézőtéren, 
gyakran hallható sóhaj. 

Egy percre! /. sz. A szerzőnéptörzs cse-
takiáltása. Darabjaik témájának negyedfél-
órás taglása előtt ezzel a rémületes íiálta's-
sal rohannak elő lesbelyükből a mit sem 
sejtő áldozatra. 

El a balfenéken k m. R vitában legyő-
zött távozóra használható hangos kitétel. 

Eldicsekszik i. Visszaható ige, amellyel 
a színész-törzs foglalkozását szokás jelezni. 
Többnyire olyan esetekre vonatkozik, — 
amelyekben előkelő hölgyek szerepelnek. 

Emeletes m. n. Több nomád-törzs sátra-
inál alkalmazható jelző. Ilyen sátca van. 1. 
a színigazgatónak, 2. a primadonnának, 3. 
általában minden színésznek, aki születése-

M f l D A O I I á D T V " vegytisztitó és „VUfiUSMflnTi 
BUDAPEST, VI., ANDRASSY-UT 66. :: Bejírat: Vörösmarty-utca. 
8 óra alatt TISZTIT! :: Telefon: 13-15. :: 24 óra alatt FESTI 

5zep!ő, mdjfolt, pörsenés, arctiszldllanság 
ápolására és gyógykezelésére meglepő, biztos hatású szer 

Arany virág- krém 
mely párszorl használat után az arcot bársonysimává és 
hófehérré teszi. Hozzávaló A r a n y v i r á g - s z a p p a n és 
Arany v i rág -púder fehér, rózsa és krém szinben 

nagyban elősegíti a krém használatát. 
Aranyv irág-krém ára . 5.— kor. 
Aranyvirág s z a p p a n . 5.— kor. 
A r a n y v i r á g - s z a p p a n . 5.— kor. 
::: Kapható az egyedüli készítőnél ::: 

Gerő 5úndor gyógyszerésznél nagykörös, 137. 

Róth Lóna 
női ruha divattevme 
VI., Anker-köz 2. 

K O V Á C S A N N A T?|,EF°N 

NŐI RUHR DIVATSZALON : 1 7 7 - 5 0 : 

A »Fényűzés Elleni Liga« által elismerő 
•oklevéllel« és »bronzéremmel« kitüntetve 
IV., H R R I S B H Z H R 5. SZHM, II., 2 
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kot nem vétetett fel a tebetségesek titko 
szektájába. 

Előleg f . n. Bobémia mostoha faunája és 
flórája csupán ezt az egyetlen táplálékot 
termi lakói számára. 

Elszerződik i. Érdekes helyváltoztatási 
módszer, mely Bobémia területén divik. fl 
lakó legrégebbi tartózkodási belyét bárom-
szoros »Pfuj««kiáltás közepette megrúgja és 
vidám lendülettel u j helyére zökken. Ez a 
müvelet többször is ismételhető, fi helyvál-
toztatásban szereplő helyek között mindig a 
régebbi a rosszabb. 

Emlékpróba f . n. Fakultativ akadozási 
gyakorlat az e célra szerződtetet egyén, az 
úgynevezett rendező, vezetése alatt, flki leg-
jobban akadozik, annak nevét a rendező ki-
tüntetésül felíratja. _ _ 

Enyeleg i. Színészi közfelfogás szerint 
az egyetlen tény, amely férfi és nő között 
történhetik. 

Ennivaló m. n. Hz emberevő babitüé 
törzs a kórus népfaj nőtagjai közül e szóval 
választja ki azokat, akiket felvonásközben 
foglyul ejt. 

Epe f . n. Sajátságos mérgező nedv, amely 
mindenkinél rögtöni halált okoz, csupán a 
kritikus-néptörzs embereinél nem, akinek 
ereiben vér helyett nagymenyiségben csör-
gedez. 

Erkölcs f . n. Kihalt szó, amelynek jelen-
tése ma már i smere t l en . ^ * 

Értelmes m. n. fl kritikus-néptörzs azon 
nyelvjárásában elterjedt szó, amelyet a Pa-
nama-csatorna mentén élők használnak. Rö-
viden azt jelenti, bogy a szóbanforgó szí-
nésznő É . . ., azaz lebet vele beszélni. 

Érvénytelen m. n. fl becsületszó, a hű-
ségi eskü, az igéret és általában az e körbe 
tartozó fogalmak állandó jelzője. 

Ész f . n. Régies fényűzési cikk, amelynek 
fölösleges voltát Bohémiában csakhamar be-
látták. Ma már egyre ritkább. 

Étel f . n. Lásd Ebéd. 
F zenei, fl c-dur skála negyedik bangja, 

amelyet zeneakadémiai növendékek a g-dur 
skála utolsóelőtti hangja gyanánt is elősze-
retettel használnak. 

Fafúvók f . n. zenészek, akik ugy dolgoz-
nak, bogy azzal az erővel terebélyes fákat 
is elfújhatnának. 

Fahang f . n. Hz egy regiszterben mű-
ködő énekesek egymás orgánumát becézve 
igy nevezik. 

Fals m. n. Minden hang, amelyet más 
szinésznő intonál. 

Fejlődik /'. Színésznőkre szokás használni 
ehelyett: öregszik L. ott. 

Felbuz z. Lásd: Felvonás." 
Felir /. flz úgynevezett főpincér foglal-

kozása. Mint általában az irodalom egyéb 

ágai, ugy az Írásnak e faja sem jár semnti-
nevü jövedelemmeL 

Fellép i. fl szinész-törzs érdekes bavd 
játékainak egy neme. fl törzs tagjai ugyanis 
bizonyos napokban egy emelvényre, az úgy-
nevezett szinpadra, lépnek fel, ami az idegen 
nemzetségekből összeverődött csekély száma 
nézők előtt történik. Ezek is rész vesznek a 
játék másik felében, mikor a fellépés után 
a Leszállás következik (L. o.). Ők ugyanis a 
Kritika nevü készülék (l. o.) segítségével a 
fellépést, mint mondani szokás, kellő érté« 
kére szállítják le. 

Fitos m. n. Orruktól természeti csapás 
folytán megfosztott nők szépitő varázsszava. 
Különös nyomdafestékkel ellátva meglepő a 
jótékony batása. 

Felvonás f n. Igen homályos eredetű 
szó a legtekintélyesebb etimológusok e ssó 
eredetét a rokonértelmü felbuz (azaz: fel-
bosszant) szóval hozzák összefüggésbe. Ezen 
értelmezés szerint a F. az az időszak, amely* 
ben a gyanútlan nézőt a kellő segédeszkö-
zökkel felhúzzák. 

Fene f . n. Elavult szó, amely a követ-
kező becéző kifejezésekben maradt fenn: 
»Egyen meg a fene« és »Eredj a fenébe«. 

Fenevad f . n. ft kritikus-néptörzshöz tar-
tozókra használatos népies kifejezés. 

Figura f . n. Lehetetlen alakítás" esetén a 
szinészi munkát jóizü F.nak szokás nevezni. 

izetni ! /'. sz. Titkos és humoros szó, 
amelyet a szinész-törzs pogány vallásának 
egyik alapvető parancsolata nyilvános helyen 
(kávéházban, vendéglőben) hangosan kiej-
teni tilt. flki mégis vigyázatlanul kimondja, 
az pénzbitságot köteles fizetni. Ellenszer» a 
7elitni ! kiáltás. (L. o.) 

Foglalkoztat /'. Csak a beavatottak által 
érthető jelzése annak a titkos ténynek, bogy 
a színigazgatónak az illető színésznővel vi-
szonya van. 

Forditó /. n. Hz olyan ember, aki vala-
mely idegen nyelvű színdarab helyett egé-
szen más tárgyú magyar színdarabot ir. Ez 
visszafordítható az illető idegen nyelvre, s 
ezzel az eljárással két teljesen különböző 
darab áll elő az illető külföldi nemzet iro-
dalmában. fl F. működése tebát jelentős kül-
földi fontossággal bir. 

Fort issimo i. h. Szinbázi kisérlet annak 
eldöntésére, bogy az emberi dobhártya mek-
kora légnyomást bir el. Ilyen kiiérletek al-
kalmazásáért a színházakat - különösen a 
zenés színházakat - a fülgyógyászok évi 
pausáléban részesitik. . * <-• c 

Földszint f . n. ft szinbázi nézőtérnek egy 
elkerített mély része, abová csak izraelita 
vallásúak léphetnek be, azok is csak az e 
célra szolgáló szabadjegygyei, amely balom-
számra bever az utcán, csak le kell bájolni 
érte. 

(Folytatják.) 
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Törzs Jenő uj versei. 
H magyar Peer Gyntnek, aki bete« 

ken át gyönyörködtette a közönséget 
klasszikus szavalómüvészetével, már 
közöltük e helyen eredeti versét. Törzs 
Jenő szabad óráiban igazi ihletett* 
séggel és komoly költői érzéssel 
forgatja a tollat és örömmel ragadjuk 
meg az alkalmat, hogy két ujabb ver* 
sét adjuk a Szinházi Élet olvasóinak. 
H verselés és Írásművészei rutinján 
tul mély költői értékükkel és filozo-
fikus tartalmukkal is figyelemremél-
tóak ezek a versek, amelyek bizo-
nyára nagyban hozzá fognak járulni 
Törzs Jenő, a költő népszerűségéhez. 

Árnyékom. 
i. 

Bort ittam Jót. Sokat. Most ur vagyok! 
Bátor vagyok! Erős! Hitetlen! 
fiz éjszakába senki, csak mi ketten: 
Fekete futárom meg én. 

Febér bavon a fekete futár : 
Fut árnyam éjsötét színében, 
Tajték a bó s az árnyam: mint az ében, 
Febér bavon fekete árny. 

És cseng a csillogó sok bópibe, 
Rubám, fejem bóval befedve: 
Megyek a bideg halotti lepelbe - : 
Febér bavon febér balott. 

Lassan beföd egészen már a bó, -
Mintba nem is mennék előre, 
Belevészek a febér bómezőbe. -
Test nélkül egy árnyék mozog. 

fl végtelen, szörnyű, febér mezőn 
Egyedül lépked egy árnyék. — 
S most — mintba telnék, lassan testre 

[válnék : 
Hz árnyék talpra áll, - siet. 

Fekete test a febér bómezőn, 
Febér árny jár vele sietve -
Fekete test után balott-lepelbe' 
Futok lobalva én, az árnyék. 

II. 
Ma szép idő van. Este holdsugár lesz... 
Várj rám a kapu küszöbön, 
En csendbe', titkon kiszököm. 
Ma bizton holdsugár lesz. 

Es elmegyünk a messzi, büs mezőre. 
Mezőnk ezüsttel öntözött... 
Jóillatu füvek között 
Megállunk, diskurálunk. 

Szerelmem: sáppadt Holdam bus követje : 
árnyékom, karcsú lovagom! 
Szép Holdam szemsugára von, - : 
Megyünk, megyünk a rétre. 

Fekete, karcsú árnyékom, velem jösz. 
Éj volt, mikor születtem én 
S a születésem éjjelén, 
Tudod, mellém szegődtél! 

S maradsz cselédem mindörökkön, 
[árnyam 

S ba meghalok, egy éjszakát, 
Egy éjet élsz nálam tovább: 
Halottvirrasztő éjet. 

Holt testemnek egy éjen át lesz árnya ; -
Hajnalra szállj felleg felett, 
Vidd meg halotti biremet 
Szerelmem-szőke Holdnak. 

.,.Ma szép idő van. Este holdsugár lesz. 
Árnyékom, várj a küszöbön, 
Én csendbe', titkon kiszököm, 
Megyünk, megyünk a tétre. • 

Törzs Jenő. 

tf b u d a i h á z . 

ZéűfádjjTeslvérek kiadása hudaposL--

Már megjelent és 4 koronáért a »Színház 
Élet« kiadóhivatalában is kapható. 
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6mlél(el( a Kirdly-Szinhdzban. 
fl Vigszinbázban már körülvezetett ben-

nünket egy séta, amellyel a régi szinbázi 
idők emlékeit kerestük, fíkad még szinbázi 
emlék másutt is. Csak ugy roskadozik a tra-
dícióktól - bármilyen fiatal szinbáz - a 
Király Szinbáz épülete is. Itt az előcsarnok-
ban nem fogadják régi relikviák az embert: 
a falakon mindig a legaktuálisabb operett 
képei díszlenek és azok, akik előadás vége 
előtt türelmetlen topogással várják a néző-
téren ülő hozzátartozóikat, a várakozás ideje 
alatt kedvükre elbámészkodhatnak Strelisky 
mester képtárában. 

R belső előcsarnok lejtős öblének falai 
már sok mindenféle emléket rejtenek, flzaz 
nem is rejtenek: kitárják szivesen mindazok 
számára, akik felvonás közben leülnek a fo-
nott székekre és végig tekintenek a falakra 
akasztott képeken. Nagyon sok érdekes kép 
van itt részint a Király Szinbáz, részint a 
Magyar Szinbáz múltjából. Darabok, színé-
szek, nagy színésznők, akik vagy ma is élnek 
és már életükben beletartoznak a művészet-
történetbe, vagy már meghaltak és ennél-
fogva hazai szokás szerint kegyeletes meg-
becsülésben részesüln ek. 
y fl képek között sétáló ember, ha nem 
szinbázi benfentes is, rögtön ismeri Pálmay 
lika nagy arcképét, vagy a Fedák Sáriét. 
Viszont a szinbázi dolgokban avatott ember 
a visszaemlékezés hullámai kezdik ringatni, 
mikor meglátja azt a képet, amely Vágó Béla 
alakítását ábrázolja a Ghetto cimü darabban. 
És így tovább Hz érdekes galléria mindenféle 
embernek jó. fínnak is, aki avatott a színházi 
világban, mert mindenütt régi ismerősöket 
talál, még annak is, aki laikus, mert az ked-

vére találgathatja, bogy kit milyen darabban 
ábrázol a régi kép. 

fiz előcsarnokból balra nyiló büffében 
van egy érdekes olajfestmény a szemközti 
falon; -Sasfiók« egy jelenetét ábrázolja a 
kép, ugy ahogy a jelenetet a Magyar Szín-
házban Márkus László rendezte és Törzs 
Jenő eljátszotta. 

flz emlékek tömege azonban nem itt tá-
madja meg igazán az embert, hanem ae 
iroda vidékén. R szinbáz bejárata után, a 
pénztártól balra vezet fel az a lépcső, ame-
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tyen át a Beötby-szinbázak főhadiszállására 
juthat a látogató, flki végighalad azon a 
szobán, aboi a színházak irodatisztje, Czeg-
lédy mester, trónol a telefon alatt, az aznapi 
színlapok papirtengerének tövén pedig vára-
kozók nagy serege üli végig a keskeny pa-
dot, szemben találja magát egy tejüveges 
ajtóval, amelyen ez áll: »Lázár ödön bely. 
igazgató«. 

flki ide benyit, minden fáradság nélkül 
végig tanulmányozhatja a szinbázi világ tör-
ténetének két évtizedre vonatkozó jókora 
adathalmazát. Rengeteg dedikált fénykép, 
színlap és egyéb emlék lóg itt a falon. Ér-
demes őket sorra venni, fl fényképek közül 
itt van Blaba Lujza egy képe a Helyreasz» 
szony, itt van Pálmay Ilka egy képe a Gerol-
steini nagyberegnő címszerepében. Itt van 
Márkus Emma egy fényképe. Petráss Sárit 
egy kép mint a Luxemburg grófja Angéláját 
ábrázolja, egy másik pedig Küry Klárát, mint 
fl szép mosóné primadonnáját. Külön bely 
jut persze Fedák Sári képeinek. Van egy a 
Cigányptimás»ból, egy az flranyvirág-ból, egy 
a János vitéz-bői. Medgyaszay Vilma egy 
képről mint a Cserelányok főszereplője te-
kint alá a szemlélőre, Váradi Ili, azóta már 
társaságbeli bölgy és bankdirektorné, a 
Luxemburg grófja szubrettje gyanánt moso-
lyog, ötvös Gitta pedig, aki hasonlóképpen 
visszavonult a festett világtól, mint a Varázs-
keringő Francija diszlik a falon. Szamosi 
Elza operett-korszakának is van itt fénykép-
emléke. 

Külföldi nagy művésznőkben sincs biány. 
Bernhard Sarah, aki most már féllábú agg 

f i 

M 
bölgy és Amerikában nagybeteg, kétszer is 
vendégszerepelt Beötbyéknél. Itt függő képe 
mintegy tizenhárom éves. Itt van a bájos és 
bóditóan szép Madeleine Dolley, a párisi 
szinésznő, aki valami nagy szinészi sikert 
nem aratott ugyan, de szépsége lázba ejtette 

a pesti urakat és toalettjei irigységbe sodor-
ták a pesti hölgyeket. Itt van a Salome két 
szenzációs domboritója: Francbette Vercbung 
és Tbyra Larsen. Mindakét fénykép olyan 
Salomét ábrázol, amely még igy fotográfián 
is elcsavarhatja az érzéki tetrarka fejét. 

Egy pár kép olyanokra is emlékeztet, akik 
már csak emlékekben élnek. Itt van egyegy 
képe Újházi Edének, Konti Józsefnek, Németb 
Józsefnek és itt egy fotografia, amely sze-
gény kedves Papp Miskát mint Concy grófot 
ábrázolja az Én, te, ő-ben. 

A szinbáz eltávozott szinészei is «gész 
szép kollekcióval szerepelnek. Itt van egy 
mosolygós vidám képe Csortos Gyulának, 
egy másik fénykép Környey Bélát ábrázolja. 
Az Oedipus király klasszikus képén Kürti 
Józsefre lebet ismerni. Es itt van Stoll Károly, 
a színháznak bosszú éveken át volt főrende-
zője. Egy másik érdékes kép Rátbonyi Ákost 
ábrázolja, mint a Varázskeringő délceg, fiatal 
hadnagyát. A szinbáz mostani oszlopai közül 
Törzs Jenő, mint a Hamlet címszereplője dí-
szíti a falat, Rátkai Márton mint Metternich 
tekint alá a Sasfiók-ból és persze van képe 
Király Ernőtől kezdve a szinbáz minden tag-
jának, akiket nem is tartozik a témához felso-
rolni. Ezek a képek majd busz év múlva 
lesznek igazi emlékek. 

A szerzők dedikált képei is csinos soro-
zatot adnak. Itt lógnak egymás mellett sor-
ban Bródy Sándor, Biró Lajos, Lebár Ferenc, 
Fali Leó, Molnár Ferenc, Kálmán Imre, 
Jacobi Viktor, Szirmai Albert, Földes Imrej 
Móricz Zsigmond, Martos Ferenc, Pásztor 
Árpád arcképei. És van köztük egy, a legré-
gibb ezt egy kis szegedi birlapiró adta egy 
kis szegedi szinbázi rendezőnek. A birlapiró 
Liptai Imre, azóta a Pesti Napló felelős szer-
kesztője, a rendező Lázár ödön, azóta két 
budapesti szinbáz igazgató-helyettese. Lázár 
szegedi idejéből való Kesztler Ede szinész 
egy képe is, aki azóta pályát változtatott, 
törvényszéki biró lett belőle. 
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Virágb Ferenc a Hadi-
Parkban működő Szabad 
Művészet egyik népszerű-
ségnek örvendő művésze, 

meglehetős szórakozott ember. Szóra-
kozottsága annyira közismert, hogy 
ismerősei gyakran olyasmikkel ugrat-
juk, amik meg sem történtek. Hz ilyen 
történetekkel quasi szuggerálják Vi-
rágbnak azt, bogy a szórakozottsága 
egyre nagyobb mérvet ölt. Hz alábbi 
kis történetünk élénk bizonyítéka a 
kedves Virágb e gyönge oldalának. 
Egyik müvésztársa beszélte róU a 
minap, bogy a pályaudvaron találko-
zott Virágb Ferenccel, aki bőrönddel 
a kezében, feltűnő izgatottan és ide-
gesen szaladgált a perronon. H baja 
a homlokára csapzott, arca verejtéktől 
gyöngyözött, egyszóval olyan ember 
benyomását tet;e, akinek valami igen 
nagy gondja van. H történet pertrak-

tálója mély részvétet kifejező bangón 
kérdezte meg tőle, hogy mi bántja. 

-»Kérlek, tarthatatlan szórakozott-
ságom a legnagyobb fokát érte el; -* 
felelte az elbeszélő szerint kétségbe-
esve Virágb; - képzeld itt vagyok már 
másfél órája, de bálvány dunsztom 
sincs róla, bogy most étkeztem-e, vagy 
pedig: most fogok utazni«. 

Eddig a rossznyelvek. H történet 
hűségéért nem állunk jót, bár az 
illető, aki azt közölte velünk a legjobb 
barátja a szórakozott müvéssnek. 

i i A i i ü n \ m a 
Hangverseny Siófokon, fl siófoki nyaraló-

közönség körében 
szép számmal vannak képviselve a művé-
szek is és a nyaraló-közönség nagy örömére 
előkelő programmu hangversenyt adnak az 
ottnyaralók közül a szép Simonyi Mária a 
Magyar Szinbáz tagja, aki Kosztolányi ver-

Porter Paula festménye: Rátkay ottbon. 
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seket mond el, Kerpely Jenő, a Zeneakadé-
mia tanára, kiváló gordonkaművész, Palló 
Imre a M. kir. Operaház most szerződtetett 

* fiatal baritonistája, Ábrahám Pál, a t< hetsé-
pes ifjú zeneszerző és Nemesbegyi Tibor, a 
jónevü zongoraművész. A legelsőrangu ne-
vek már magukban véve is biztosítják az 
est sikerét. 

Boross kabaré ja a vidéken. Boross Géza, 
a Modern Színpad nép-

szerű művésze, fővárosi kabaré-tagokkal vi-
déki körútra indult és mindenütt meleg párt-
f®gásban részesitettek. Kolozsvár, Nagyvá-
rad, Debrecen k ö ö n s é g e nagyon megsze-
rette a nivós előadásokat és sokat tapsolt 
Boross Gézának és partnerének Hétczeg Je-
nőnek, Faragó Sárinak, a kitűnő s ubrett-
nek, Palotay EUának, a szépbangu opera-
énekesnőnek, C/eglédi Gyulának és Erődi 
Jenőnek. Legközelebb Szatmárra, Miskolcra, 
Kecskemétre megy a társulat. 

HEGYI RÓZSI képét mutatjuk be ezúttal, 
aki Szilágyi Arabella énekt inárnő növen-
déke. A bét folyamán sikerrel énekelte a 
oerlini Deutsches Opernbausban Leonorát 
és Ortrudot, ápr. 21-én és 25-én pedig Bécs-
ben a Wiener Componisten Club és Bristol 
hangversenytermében, aboi a vak katonák 
javára István főbercag-védnöksége alatt ren-
deztek hangversenyt, Webet Oberongát és 
Leonora nagyáriáját énekelte. 

Honvédnap Pécsett. A in. kir. pécsi 19. bonv, 
pótzászlóalj tisztikara 

nagy ambícióval és szorgalommal készül a 
f. évi augusztus bó 4-én és 5-én Pécsett a 
bős ezred elesett legénységének özvegyei 
és árvái segély alapjára rendezendő Hon-
védnapra. Az agilis rendezőség vérbeli szín-
házi emberek szikavatottságával állította 
össze a két napos ünnepségek hatalmas pro-
grammját ugy, hogy a pécsi Honvédnap mél-
tán felkeltheti az egész ország érdeklődését. 
Az ünnepségek egv a pécsi Nem eti Szín-
házban megtartaadó estéllyel és hangver-
sennyel kezdődnek, melyen a legelsőren-
dübb fővárosi erőkön kivül bertini és ham-
burgi operaházi tagok is közreműködnek. 
Ilyen nivós estély vidéken még alig volt és 
könnyen érthető, hogy lázas érdeklődésben 
tartja az egész Dunár.tult. Augusztus 5«én 
nagy sétabangverseny les» délután pedig a 
pécsiek kies fekvésű Tettye fensikján a leg-
változatosabb és legújszerűbb ptogtammu 
kertünnepélyt tartanak, melyen a sok kiváló 
mutatványon kivül egy elsőrangú ötlet sze-
repel: «A világháború élő sakkja», melyet a 
központi hatalmak és entente államok színes 
jelmezeibe öltözött élő alakok játszanak le. 
Ezenkívül mozielőadás lesz a szabadban, ni-
vós és kitűnő erők közreműködésével ren-
dezett nagy kabaré lesz szabad színpadon, 
este pedig egy ritkán látbató fényes tűzijá-
ték fogja lezárni a még sok-sok mutatvány-
nyal tarkított kertünnepélyt, melynek fényes 
sikere, tekintve a bős tizenkilencesek nép-
szerűségét és a művészi vezetést, előre is 
bizonyos. 

Hornyai Jancsi esküvője. 'A buda-temesvárí 
társulat volt ked-

ves szubrettje f. bó 14-én tartotta esküvőjét 
szülővárosában, Kecskeméten Zander László 
budapesti főgimnáziumi tanárral. A színpad-
tól visszavonuló művésznőt, aki s*káig ked-
vence volt a kecskemétieknek is, elhalmoz-
ták a kecskeméti társaság tagjai jókívánsá-
gukkal az esküvőn, melyet Révész István 
pápai prelátus végzett fényes segédlettel. 

A Frontszinbáz. A déli barcrçret járó Fronfc-
színházról újra küldtek ér-

tesítést a kedves Paciék. Most Antivariban 
játszik a lelkes kis csapat, ide Podgoricárót 
jöttek autón. Skutariban nem játszhattak a 
magyar színészek, mert osztrák opera-társu-
lat vendégszerepel most ott és csak e b6 
végén lesz üres a szinbáz. A progtamm ez-
után következő része: Sarajevo, Mostar és 
aztán Pest, abol 14 napi pihenőt tart a mtt-
vésztársaság. Újraszervezés után pedig el-
indul a Frontszinbáz az olasz harctérre, 
bogy felvidítsa ott is a kedves magyar ka-
tonákat. 
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FŐDárosi nyári színház. 

MILLIOMOS KHTI. 
Operett 3 felvonásban Zenéjét szerezte 
Dasztal, szövegét Jenbach és Wilhelm, 

fordította Harsányi Zsolt. 
Személyek: 

Horthy Maurico Mayer Morelli 
énektanár 

Bacsányi Brunhilda, a felesége 
Ujj Kálmán Bivalyréthy Rókus gróf 

Íósika M. Viki a felesége 
Sírsony Telkessy Niki báró 

Dióssy Kati, az énektanár min-
denese 

Sebestyén J. Szedlacsek Vili 
Fülíp Nándor főpincér 
Kohári Téni) . . , 
Budai Frici) pincérek 
Szöllősy Kató Marci pikkoló 
Abayné Szerecsen inas 
Szepessy SUrgönyhordó 
Tibor Kifutó fiu 

Julius 13-án pénteken 
Először! Először! 

R BUDHI HHZ. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Ráskai 

Ferenc. 
Személyek: 

Molnár Aranka Mici nevelőnő 
Ujj Kálmán Lovag Zip 
Vágéné Wirthné 
Sebestyén Mihály Encsy Zoltán 
Bársony Lohner 
Horti Sándor Láng 
Fülöt) Verőczey 
Sertőzi Riser 
Róna Tönk 

A II. felvonás énekbetétjét énekli 
Molnár Aranka. 

I felvonás. Encsy Zoltán a ligetből 
eg y ájult nőt visz a lakására, Mici ne-
velőnőt. Encsy, aki kártyás, könnyelmű 
ember, magához veszi Micinek kétszáz 
koronaját, anélkül, hogy a lány sejtené 
és elmegy kártyázni. Az igy magára ma-
gára maradt lányt aztán lovag Z p Fer-
dinánd egészen különös céljai számára 
elcsalja a kis budai házba. Encsy közben 
nagy halom pénzt nyer, de mire vissza-

Í'ön ilyenformán nem tudja visszaadni a 
:étszáz koronát Micinek Tolvajjá lett. 

Meg kell találni a lányt, már csak azért 
is, h >gy becsületét megmentse. 

II. felvonás. Encsy, Láng énektanár-
nál talál a lányra. Ide jár a lovag a 
lánnyal — nagy titokban hetenként há-
romszor. Mici már szabadulni szeretne 
a budai házból, nagyon nyugtalanítónak 
találja ottani helyzetét és főleg nagyon 
sokat ábrándozik Encsyröl. Láng vállal-
kozik, hogy segítségére lesz. És amikor 
Encsy azt kéri tőle, hogy hozza össze a 
lovaggal, hogy leszámoljon vele és hogy 
a lányt viszontlássa, Láng erre is vállal-
kozik. Sőt Láng arra is vállakozik, hogy 
a lovagnak tegyen szolgálatot Encsy és 
a lovag szembe is kerülnek egymással, 
de a győztes az utóbbi marad és készül 
a lányt magával vinni, külföldre, hogy 
tervét végrehajthassa. És Mici azon hi-
szemben, hogy a lovag külföldön Encsy-
vel fogja összehozni, kész elutazni. 

III. felvonás. Encsy nem adja fel a 
játszmát. Egészen originális mődon be-
íopódzik a lovag lakására, itt, ugyan-
csak nem közönséges módon szerelmet 
vall Micinek. majd ugy a falhoz állítja a lo-
vagot, hogy ez kénytelen az egész vo-
nalon meghátrálni. Mici bői és Encsyből 
egy P' , r 'esz. A lovag pedig feladja kü-
lönös tervét és a budai ház végleg 
lakatlan marad. 

özv. Dr. BHRNH H.*né 
élővirág üzlete 
B U D A P E S T . 

P5-üzlet: Berlini-tér 7. szám. 
Fiók-üzlet : Lipót-körut 8. sz. 
Alkalmi csokrok, koszorúk, 
növények legolcsóbb árban 

kaphatók. 

H f l R O S L I P Ó T 
CUKRÁSZ 

NÉPSZINMrtZ-U. 37. 
Naponta friss sütemények. 

Alkalmi megrendelések 
elfogadtatnak. 

TELEFON : JÓZSEF 34 - 50. 

F Ü R D Ő R U H Á K 
és FÜRDŐKOPENYEGEK 

rendkirül jutányosa» kaphaték: 
SZÉKELY JENŐ 

fehérnemű és vászonáru-üzletében 
V.,Kammermayer Károly-u. 2. 

Szervita-tér sarok.) 

CSILLAG E R Z S I 
fényképező műterme 
Sudapest, IV. Deák Ferenou. r* 
Telefon 123-13. 

BEVONULASKORn* 
raFJT8E OTTHON AZ E8LE0 FOf 
?£PET. KELY A FOGAK ÉS SZÁÍGR 

ÍPÍLÁSÁRA KÉLKÜLÖZKETETLEN 

= Kézimunka-különlegességek = 
l*gizlé«*i«bb klvitalbcH 

SZÉKELV V LMOSNÉ-ná! 
il. Lóvőhíz-utca 7. :-: Síénit ír m.lt . t ' 

BLOUZ MODELLEK 
SAJÁT KÉSZITMÉNYÜ 

HÍMZÉSSEL 
MÜHIMZÉS : AJOUROZAS. 

TELEFON 146-23. 

B.-PEST, ANKFR-KQZ 
W E I S Z SZAKORVOS 
orvosi rendelőintézet. — Biztos sikerrel 
gyógyít ideggyöngeséget, szájsebeket stb. 
Budapest, VII., Dohány-utca 39. sz. 
rendel d.e. 10-12, d. u. 4 - 7 , vasár- és 
ünnepnap d. e. 10—12. Vidékieknek le-

vélre díjtalanul, diszkréten válaszol. 

SZABADOS ISTVÁN 
HÖL6Y FODRÁSZ TERME 

V., N Á D O R - U . 19. S Z . 
TELEFON: 150—12. 

H VHRÁZSKERINGŐ. 
Operett 3 felvonásban. Irta : Dormana 
Félix és Jakobson Lipót. Fordította Més 
e AJjll, zenéiét szerzette Straua-

Oszkár. 
Személyek: 

Ujj Kálmán XII. Joachim, Hessel-
Kassel uraik, hercege 

Székely Ilona Heléna hercegaő 
Horti Sándor Lothár gréf 
Galetta Ferenc Niki, ulánus hadnagy 
Fülöp Sándor Guszti, barátja 
Vágóné Margit Frederike 
Serfőiy Gy. Wendolia 
Róna Valér Sigiamoná, főlakál 
Diésy Nusi Steíngrubar Fraaci 
Bacsányi Paula A cintányéros Fifi 
Balogh Antalné A bégös Lizi 

„AzáHa" virágüzlet 
BUDAPEST, 

I., MÉSZÁROS-UTCA 4. SZÍLM 
Alkalmi csokrok, koszorúk, 
növények, legolcsóbb árban. 

Három a kislány 
Énekes játék, kta Willnar te Reichert, 
Fordította Hareényi Zsolt. Z«»*tet Safcm-
bert Ferenc nyomán színre alkalmazta 

Berté Hew*. 
Személyek: 

Kertész Vilmos Schubert Ferenc 
Galetta Ferenc B. Satiefeer Ferenc 
Tihanyi Vilmos TschëH, udv. ftveget 
Vagoné Margit Márta, a felesége 
Kovács Margit Médi 
Pastás Piroska Édi 
Jósika Mici Hédi 
Lakatos Ilonka Grisi Lucie 
Szepessy Manó Kupelwíesei 
Ujj Kálmán Vogl 
Bársony Aladár Brunéder 
Sebestyén J< nő Binder 
Horti Sándor Novotny 
Kohári Pál Stingl 
Zajonghy Elemér Krautmejer 
Bacsányi Paula Házmesttrai 
Hatvani Mariska Weberné 
K Szokol Margit Rézi 
Kőszegi Erzsi Róza 
Odry Gergely Hárfás 
Serfőzy György Énekes 

- , e m e t h J a n o a 
ezukrász 

íudapest, VIII., József-körut 18, tlím. 
Telefon : lózsef 32-^78. 

N E M E S M E E S T AKbA 
blou8, pongyola, éa 
I fehérnemű-üzlete i 

Budapes t , IV. Pár is i -u tca 4. 
Telefon 178-86. 

ENENCZI JOLÁN Budapest, IV. ftehmec 
síult&n-ut 21. — Régi éa uJ háziipari 
feAzlmunkik, népviseletek, réglaígak. 

Perzsaszőnyegek 
festmények 

KÉZ ALA TT  
MF* FRIEDMAN 

Károly kirâlv-ut 3. szám. 
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m m m r á d y a d é l 
a 6 í d i v a t m ű t e r m e 

::: B U D A P E S T ::: 
IV., IÇeeskemét i~u . 13. 

T e l e l ő n : J ó z s e f 3 4 - 6 7 , 

K l C / ^ L Y ^ â s / i n U À Î 

STHMBUL ROZSHJfl 
Operett 3 felvonásban. 

Zenéjét szerzette: Fali Leó. 
Személyek : 

Szirmay 
B. Kosáry Emmi 
Király 
Lâbass Juci 
Latabár 
Ratkai 
OK any 
Szegedi Lili 
juhasz Tas 
uóth Ilonka 
Holeczi 
Kecskés 
Völgyi Nusi 
Kassai M. 
Kerényi 
Beilak 
Lubius y 

Kondzsa 
Achmed 
Szidili 
Müller 
Flórián 
Desireé 
Guzela 
F«tmé 
Durlane 
Emine 
Szobejda 
Bul Bül 
Dzsamilé 
Mohammed 
Direktor 
Lift boy 

HACZ J Ó Z S E F 
évyfcipész és arckipfistő mfitarm* 

BUDAPEST IV. C>lvll-I<r 3. 

Csárdás királyné. 
jperette 3 felvonásban. Szövegét irUt: 
jenbach és Stein. Forditotta: Qábc. 
Andor. Zenéjét szerzette: Kálmán Inat 

Személyek : 
Lippart Weilersheiu 
Anhilta 
Edwin Ronald 
Stazzi grófnő 
Boni 
Vereczky Sylvi 
Rohnsdorff 
Feri 
Mac Grave 
Billing 
Mérő 
Szerényi 
Vihar 
Juliska 
Aranka 

Szirmay 
Oerö 
Király 
ízentgyörgyi 
Kitkay 
8. Kosáry E. 
Orvfissy 
Latabir 
liperjessy 

Sebestyén 
juhasz 
Horváth 
ZSldhelyi 
freund Irén 

Braunné 
B l o u s e , p o n g y o l a , 
J u p o n é s j y e r m e k -
ruha -kü lön l eáe s séSek 

J., | 1onved-u .38 . r . v —" 

Blitz Adél 
női divatterme 

Budapest, 
V. ker., Berlini-tér 4. sz. 
Telefon : 73-26. : : Telefon : 73-26. 

BHGOSSY MHRfl 
FÉNYKÉPÉSZ MŰTERME 

BUDAPEST, RÄK0CZI.UT 18 
AMATŐR MUNKÁK ÉS HARCZTÉRI FEL 
V É T E L E K K I D O L G O Z Á S A . 

Az uvinők 
előkelő teint-
jét adja meg. 
Szabad szemmel az arcon 
láthatatlan, de mindamel-
lett ß. legkisebb szépség-
hibát, szeplőt, pórusnyilást 
foltot, pattanást, ráncot, 
pörsenésta legtökéleteseb-
ben lefedi. A bőrt bárso-
nyossá, frissé, rugalmassá 
teszi. A zsiros bőrt ham-
vas, bágyadt felületté vál-

toztatja. 

Próbadoboz ára /.— kor. 
nagy doboz ára 2.50 kor. 

BURGSZINHÁZ 
a 

VÍGSZÍNHÁZBAN. 

Julius 13-án: 

MEDEA 
Julius 14-én: 

IPHIGENIE IN TÁURIS 
Legltncmabb színházi cukorka és 

csokoládé különlegességek 
Refsz Ábrahámnál Lipót-körot 23 

MLÍ INT. LEN GYEI LIPÓT 
UTnOGRAFIAfl AU,„V, _ BUDAPEST IWlYVflYOMDAf I a « o ivotcMKKM 



s z í n h á z i é l e t III. 

Pompás kivitelben 
megjelent a 
„Színházi Élet" 
1916. év második kötetének 

bekötési táblája, 
dombornyomásu födelén 
Kosáry Emma 
fényképével. 
Ára 3.60 K, szállítási dij 40 fill 
Az összeg előzetes beküldése el-
lenében azonnal megküldi a 
kiadóhivatal: 
VII., Erzsébet-körút 24. 

A oztS^permd&yJrpúL 
női divat terme^_ 

tv Mriói-uloo. 1. 

KESZTLER JENNY 
FÜZŐTERME :: BLOUSSALON 

BÉCSI BLOUSMODELLEK 
MINDEN ÁRBAN 
B U D A P E S T , 

V. KER., BÉCSI-UTCA 5., I. EM « 

D E M I N A " 
MARTON NŐVÉREK DIVAT-SZALONJA 

BLOUSEOK, PONGYOLÁK, JUPONOK, FRANCIA 
TOILETTEK RENDELÉS SZERINT ::::::: 

BUDAPEST, IV., HARIS-BAZÁR 6 SZ 
KORONAHERCEG-UTCA SAROK, FÉLEMELET. 

^TftartcBZ 
" V t í S S < 5 T L f i M C ^ O 

wy&iES ljÍLN£-i/ny)7 
^' -JáCTETC ' * 

H A J S Ä A I ^ A K A T 
az arc, mell és karról R n c a 1 Í P ( < törv, veder 
végleg eltávolítani a , » r \ U o t l I l C szerrel, vil-
lannyal való kezeléssel lehet. Ártalmatlan, fájdalom 
nélküli kezelés. Pattanást, szeplöt, szemölcsöt nyomtt 
lanul eltüntet. Arcmassage jutányos kivitelben. Nálun 
is kapható oly szer, mely percek alatt eltávolítja a ha 
szálakat, de természetesen csak rövid időre. A r c h á m 
lasz tó kész l e t 21.— k o r o n a , mely 8 nap alatt Í 
arcról minden toltot eltüntet. B ó r f e h é r i t ő 6.— koi 
p o u d e r 5.— k o r o n a , s z e p l ő k r é m 6.— koronz 
Tanítványok felvétetnek. — Discrét vidéki szétküldés 
Levelekre válasz. 

n r t C A r I F 7 « k o z m e t i k a i in téze t B u d a p e a : 
„ n v O r V L I L , VII. k e r . . K i r á ly -u t ca 51 s z á n 

a Terézvárosi templommal szemben. 

R É U V I / É N R > 7 A GEPEK ÉS TELJES FEL rtNI l\rrr/U TERELÉS JUTANYO! 
I » - I 1 I L \ I - L L L V ARON BESZEREZHETŐ. 

W A N A U S JÓZSEF 
FÉNYKÉPÉSZÉT! SZAKÜZLETBEN 

BUDAPEST, IV., SÜTŐ-U. 2. . KÉRJEN Ah 
•1EGVZÊKET 

! r r U I R F Q C P Q s z í n é s z n ő k LLUninLOLDD fiatalságuk meg-
tartására csakis BHLflSSfl-féle ugorka-
tejet, szappant, krémet, poudert használnak 

flndrássy-ut 58. Polgár. 



SZEMHMIÉLET 

DIÓSSY NUSI, a Fővárosi Nyári Szinbáz tagja. 

Lengyel Lipót lithografiai és könyvnyomdái müintérete Budapest, V., Visegrádi-utca 3. 


