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Pista bácsi a Szinházi Élet szerkesztőségében
Hétfőn délután öt órakor igen kedves vendég tisztelte meg látogatásável lapunk szerkesztőségét. Szent-

györgyi István a magyar színjátszás
büszkesége, akit lapunk szerkesztőjéhez régi kedves emlékek fűznek,

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN
a Kolozsvári Nemzeti Színház örökös tagja, a Nemzeti Színház vendége
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állított be hozzánk. „Magasan repül a
daru" a népdal e szavaival ajkán
nyitott be ajtónkon kedvesen mosolyogva a nagyszerű művész, a három
emeletre
célozva amit megtett.
Csodálkoztunk vendégünk ruganyos
fiatalságán, amelyen meg sem látszik a sok viszontagság, amin az
utóbbi időben keresztül ment. Barna,
mindig mosolygó arca majd kicsattan az egészségtől, egyenes alakján
nyoma sincsa hosszú évek görnyesztő
erejének. Friss, ruganyos, mintha
húszesztendős lenne. Csak a lépcsőket nem szereti.
— Hogy is lehet ilyen magosan
lakni — mondja.
Megkérdeztük Pista bácsit, hogy
láthatjuk-e még ittléte alatt a fővárosi színpadon ?
Fellépek még 28—29-ike körül a
Nemzeti Színházban.
Hatvanéves
színészi pályámon még nem történt
meg velem, hogy ekkora pauzát
tartottam volna csak egyszer is, mint
most. Okt. 17,-ike óta nem játszottam.
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Ezután elmondta, hogy milyen
fájdalmasan érinti az, hogy Margit
leánya Kolozsváron, Kató pedig
a borsodmegyei Ilotán él és igy ha
az egyiket akarja látni, akkor a másikat kell nélkülöznie.
Elárulhatjuk még olvasóinknak azt
a főváros szinházi publikumára nézve
nagyon örvendetes hirt, hogy ha
Szentgyörgyi István egyelőre nem
tudna hazatérni, akkor meglehet, hogy
vendégszerepelni log Budán a Nyári
Színházban Sebestyénnél, akit még
Kolozsvárról igen jól ismer Pista
bácsi.
*

Ugyanaznap este, amikor minket
Pista bácsi meglátogatott, vacsorára
gyűltek össze a krisztinavárosi Öreg
diófa vendéglőben Szentgyörgyi István tisztelői.
Beöthy László köszöntötte fel
Szentgyörgyit, mint a legnagyobb
élő magyar színészt.
Pista bácsi visszatromfolta és
felköszöntötte Beöthyt, mint a legnagyobb magyar direktort, aki őt
először hozta Pestre játszani, mint a
Nemzeti Szinház igazgatója.
j Ezután kedves kis epizód játszódott le a kedélyes vacsorán.
Pista bácsi ugyanis beszédet mondott a jelenlevő Latabár Árpád,
a Királyszinház művésze felé fordulva, amiben elmondotta, hogy
1861-ben diákkorában beállított Latabár igazgatóhoz, aki Latabár Árpád nagyapja volt. Örömének adott
kifejezést, hogy együtt borozhat régi
barátja unokájával, aki már szintén
szinész és egyike a legjobbak közül
való.
Beçthy erre megjegyezte, hogy
Latabár Árpád fia is szinész már.
És most jön a point : Latabár Árpád az egész társaság harsogó derültsége között bejelentette, hogy
éppen ma tudta meg, hogy növendék fiának fia született.
A társaság még sokáig együtt
maradt
és ünnepelte Szentgyörgyi
SÁNDOR ERZSI és SÁNDOR MARISKA
Istvánt, mindnyájunk kedves Pista
az öltözőjükben
( Vasadi Ottó ftlv.) bácsiját.
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A divat mint race-kérdés
Irta: SZÁSZ ZOLTÁN
À divat története hasonló az igazi,
komoly világtörténethez: mindkettőben nagy, hatalmas előretöréseket
visszaesések és hanyatlások követnek, de bizonyos vezérelvek és irányzatok előbb-utóbb, muló balsikerek
dacára is, diadalmaskodnak. Ilyen
íolyton fel-feltünedező, muló elhomályosulása dacára a jövő méhében
állhatatosan benn pihenő és várakozó divat-cél : a női nadrágszoknya.
À háború előtt néhány évvel oly
közel volt az uralomrajutáshoz, hogy
azt hittük, már végleg megérkezett.
De akkor eltűnt . . . Azóta a neve se
hangzott el a divatlapokban,,.ma se
emiitik sehol, pedig kétségtelen,
hogy a divat feléje gravitál.
Mert az, ami jelenleg női szoknyaként a nők lábai körül táncol,
egy annyira csenevész, összezsugorodott, minimumra redukálódott szövetcafat, hogy okvetlen eszébe jut-

VARSÁNYI IRÉN
az öltözőben
( Vasadi Oító felv.)

tatja az embernek a megboldogultnak vélt s ime újból kisértő női
nadrágot. Magának a női szoknyának egész története az utóbbi évtizedekben nem is egyéb, mint egy
folytonos sorvadás. Még anyáink
idején a szoknya egy bő, dus szövettenger volt, melyben a női altest
titokzatosan rejtőzködött és elveszett, ma már, legalább tiz éve, inkább csak a csipővidék hol szűkebb,
hol bővebb, de mindig rövid burka.
A rövid, lábakat szabadon hagyó
szoknya a női divat egyik legszebb
vívmánya ; valami, ami vetekszik a
női választójoggal. S bizonyos, hogy
ha a női nem képes volna mégegyszer visszatérni a hosszú, uszályos, földet söprő szoknyához, akkor
megérdemelné, hogy elvegyék tőle
a választójogot.
Persze annak, hogy a szoknya
újból kissé hosszabbodni fog, ki va-

SEBŐK SÁRI
az öltözőben
(Vasadi Ottó felv.)
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gyünk téve. Hisz már a mai egész
rövidnek se hódol teljes odaadással
a női világ. S ennek ugyanaz az
oka, ami a női nadrágviseletet s>°
engedi még egy-két évtizedig valósággá válni : a női nem láb-szempontból való — mondjuk — fejletlensége. Bizonyos ugyanis, hogy a női
nadrágviselet állandóan leleplezné a
nők leggyengébb oldalát, a lábat, a
lábfejtől fel a térdig. Már pedig ma
még igen ritka a nemhogy hibátlan,
de egyáltalában csak tűrhető női
láb is. Most is bármilyen kéjjel mutogatják szép lábszáraikat azok a szerencsések, akik szépet mutathatnak,
az igazi rövid szoknya mégis csak
szórványos jelenség marad, mert a
nagy többség nem mer e téren egé-
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szen és határoz >ttan divatos lenni.
S ez hamarosan nem is fog megváltozni. Legalább • egy-két generációra van szükség, amig a női nem,
vagy legalább is ennek felsőbb osztályokhoz tartozó része testileg anynyira kinemesedik, hogy egész szabadon tárhassa fel a lábszárait. Ma
még a race-unk nem elég fejlett
ehhez a divathoz. De ha a kultura,
az eugenika s más fajnemesitő tényezők előidézték ezt a kedvező
eredményt, akkor nemcsak a rövidszoknya, de a női nadrág h eléri a
maga végérvényes diadalát. Mert
nem a szemérem tartja vissza ennek
viseletéből a nőket, mint azt sok
alakoskodó vagy naiv ember állítja,
hanem 1 csakis és kizárólag a hiúság.

Szüret Lontón
Lonló ott fekszik az Ipoly partján,
épp azon a ponton, amelyet a csehek
határnak szeretnének nevezni és
amelyet ez ideig megszállva tartanak.
Lontó arról nevezetes, hogy Beöthy
Lászlónak, az Unió vezérigazgatójának itt van a birtoka. Az ősszel szüretre hivta meg Beöthy a környék
birtokosait. Nagy nehézségekkel le-

hetett csak odajutni, de hát — szüretről lévén szó — ezeket a nehézségeket könnyedén legyűrte a kiránduló
társaság. Kicsit megkésve bár, de
azért mégis megérkezett az a fényképfelvétel, amely a lontói szüretelő
társaság egyik részét mutatja be a
vidám nap emlékéül a Színházi Elet
olvasóinak.

Balról jobbra Batta László mikolai föbiró, Incze Sándor, a ,Színházi Elet" szerkesztője,
Szeszler földbirtokos, Richter plébános, Beöthy László, özv. Jekelfalusy Zoltánné, Beöthy
baba, Batta Lászlóné, Kun A'adárné, Beöthy Lászlóné és Kun Aladár
{Didi Fedor felv.)

Petráss Sári

(Angelo fotografia)
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Előszó „A
Irta:

menyasszony"-hoz

LAKATOS

Most három éve, 1917 tavaszán irtam
, A menyasszony"-t
Ezt nem
mentségképen jegyzem
meg, hiszen
természetes,
hogy ma is vállalom a darabot,
színpadi sorsának
minden
eshetőségével
együtt.
A következő
őszön a darabot benyújtottam
a
Vígszínházhoz,
még pedig névtelenül.
Mint
anonymkéziratot természetesen
olvasatlanul he\ vertették
hónapokig.
Végre
elolvasták
és elfogadták,
nem tudták, ki a szerző.
Amikor jelentkeztem,
nagyon-nagyon
megtisztelően
fogadtak
Faludi
Jenő
igazgató és Heltai Jenő, aki akkor a
színház
dramaturgja
volt.
Alaposan
fejbedicsértek.
Néhány
napig
kábult,
igazán részeg voltam a
boldogságtól.
Tiszta öröm volt az a pár nap. A dolog néhányunk
titka volt, senki
nem
tudta, mi történt velem. Bódultan
jártam az utcákon,
titokban
kiosztottam
a szerepeket,
eljátszattam
a darabot,
azalatt a pár nap alatt magamban
eszkomptáltam
minden örömet, ami
szerzőt érhet. Kifizettem,
jóllakattam
magamat és most már történhetik
a darabbal bármi is, azoknak a drága napoknak
emléke
mindig
megmarad
nekem.
A Vígszínház
a következő
szezonra
tűzte ki a darabot. Az üres — számomra üres — játékévad
alatt „Férj és
feleség" címen irtam otthon egy másik
darabot. Azt is a Vígszínházhoz
adtam
be. Elfogadták
és én, nehogy
darabjaim egy színháznál
torlódjanak,
átvittem „Amenyasszony-"t
a Belvárosiba.
Bárdos Artúr
igazgató
elfogadta
és
1919 március közepén ki is tűzte olvasópróbára. Ak ff or jött a bolsevizmus
...
Az idei télen újra kezembe
vettem
a
dolgot. Régi formája már távolról sem
elégített
ki. Sokat
változtattam
az
çlaç két felvonáson, a harmadikat
pediff

LÁSZLÓ
teljesen eldobtam és irtam helyette
egy
teljesen ujat. Amikor
ezzel
elkészültem, megmutattam
a kéziratot
Molnár
Ferencnek,
aki néhány kitűnő
tanácscsal sietett segítségemre
(— a legőszintébb baráti hálával itt
köszönöm
meg neki —) és azt mondta „A menyasszony"-ra,
hogy : mehet.
Még az idén is dolgoztam
ezen a
vígjátékon,
de ez egyáltalán
nem azt
jelenti', mintha ma is tudnék ilyen darabot kitalálni és megírni. &z a szerény
és benső kis játék,
„A
menyasszony",
már a háborúban is csak az
izgalmak
elöl való menekülést
jelenthette
szerzője számára. De 1918 október 30 ika
óta képtelenség
volna ilyen
egyszerű
kis témához
nyúlni,
azt ilyen — az
élet minden súlyától elvonatkoztatott
—
hangon megírni. Érzem a rettentő
ellentétét, ami — ebben a darabban — színpad és élet közt tátong. Belülről
érzem
írói bukásomat, azt, hogy
tehetetlenül
alul maradok. De ez csak egyéni konfliktus, nem a közönségre
tartozik
és
különben sem oldható meg ugy, hogy az
ember egyszerűen
elhatározza : ezt az
ügyet pedig elintézem. Nem csak
eltökélés dolga, hogy az ember
tökéletes
irója legyen korának. Komoly
meggyőződésem, hogy a világnak mai
példátlan átalakulását
egyelőre csak
politikai vagy közgazdasági
írásokban
lehet
tárgyalni.
Az írónak — hiszen
jóformán még rá sem eszméltünk arra, ami
velünk
történt — még nincs meg a
kellő perspektívája,
távolsága
és tárgyilagossága
arra, hogy megírja a mai
esztendőket
és a mai embereket. Még jó
ideig valamennyien
arraleszünk
elitélve.
hogy vagy azt irjuk, ami a liáboru előtt
volt, vagy pedig ne írjunk semmit sem.
(Lehetne ezt is, ám valahogyan a mesterséget is kell folytatni.) Áll ez kii-
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lönösen a színpadra,
a világnak
erre
a szerencsére legmaradibb
intézményére, amely csak ugy segítheti át magát
a rrtost alakuló időkön, ha beéri
azzal,
hogy igénytelenül
mulattat
és szóra»
koztat, ami lehet nagyon
másodrendű
hivatás, de viszont örök és épen nem
kártékony
rendeltetése
a
színháznak.
Mi már aligha leszünk a magunk
megirói, csak témák a százesztendő
múlva
dolgozó történelmi dráma és
regényírók számára. Sok szerencsét
nekik a
hálás
milieuhöz.
Ennyit
előszó (és mégis) ha lehet
mentségképen
kis vígjátékomhoz,
„A
menyasszony*-hoz,
amelynek
címszerepét
llosvay
Rózsi játssza,
ez a
bájos és bölcs gyermek,
ez a nagyszerű és megrendítő tehetség, üde tavasz
a magyar
színpadokon.
Vele áll vagy
bukik a darab. Ezt tudom és ha valami,
ha ez a tudat tesz némikép
bizakodóvá.
Főpartnerei
Bérczy Ernő, akinek
frissesége, leleményessége,
ötletessége
és
uri volta Náday Ferenc fiatal esztendeit revolálja. A legfinomabb ember és
a legfinomabb bonvivant. Bánóczi Dezső
maga a tiszta természetes
színjátszás,
a tökéletes
művészi
ökonómia, az a
szinész,
akiben behunyt
szemmel
is
megbizliatik
még a legidegesebb
szerző
is. Ma tány Antal m ély csillogásu hum or a,
ős színészi zsenije fog
megnyilatkozni
„A menyasszony"
egyik
alakjában is
és mindenképen
öregbiti majd
ennek
az uj tehetségnek
máris
nagyszerű
hitelét közönség
és kritika előtt. Köszönet Zilahy Gyulának, aki a magyar
színművészet
legnemesebb
tradícióit
hozza magával erre az előadásra, Cortliy
Mira varázsos finomságának és kedvességének, Marosi Adél magával
ragadó
és igazán zseniálisan fékezetlen
humorának. Nagy Margit tiszta finom nőies-ségének és Kállai Béla
lelkiösmeretes
művészi gondosságának.
Mindenkinek
Őszintén, nagyon köszönöm irántam vsíó

— én tudom, hogy mefinyire — érdemtelen jóságát
és kedvességét.
Büszke
vagyok arra, hogy a pazar
díszletek
tervezőiként
olyan művészeket
szerezhetek
meg, mint
Feiks
Alfréd
és
Ferenczy
Sándor.
Direktoromnak
Bárdos Artúrnak
rendezői képességét
dicsérni túltengő pleonazmus volna. Hol tart az én dicséremtől ö, akinek rendezői hírneve
joggal
liódoltatta meg a külföld legelső értőit
is. Ha dicsérném, ugy érzem, ez csak
arrogancia
volna részemről,
viszont,
hogy megköszönöm
mindazt a sok tudást, amit munkámra
pazarolt,
olyan
kötelesség,
amit készséggel
kell, hogy
teljesítsen
az, aki érzi, hogy
milyen
elemi kötelesség : a tudás és
tehetség
tisztelete.
<5)

VÁRADY ILY
az öltözőben
(Vasadi Ottó felv.)
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Góth Sándornál a Pajorban
Itt állunk Góth Sándor betegágyánál.
Kedvesen üdvözöl, örül, hogy már látogatókat is fogadhat. Nem csekélység, mi mindenen ment keresztül Góth Sándor, amióta
ezelőtt négy héttel behozták a szanatóriumba.
Háromszor operálta meg a kitűnő Hülti
professzor és bizony — most már nem kell
ebből titkot csinálni — voltak olyan napok,
amikor igen kritikus volt az állapota. De
Góth Sándor nem olyan fából van faragva,
hogy ne győzné le még a legveszedelmesebb betegséget is. És Hültl tanár és Góthné
Kertész Ella, aki négy hét alatt egy percre
sem távozott férje betegágya mellől : bizony
itt diadalmasan győzni kellett az egészségnek és az életnek.
Szemügyre vesszük a gyógyuló Góth
Sándort. Kissé sápadtnak látszik, kicsit megfogyott, a vakbél-gyulladás nem oly betegség, amelynek nyomait máról-holnapra el
lehetne tüntetni. Góth Sándor a világ legtürelmesebb betege.

Mesélni kezd. Egyetlen passziója
van : a türelemjáték. Kockákból a
legfantasztikusabb figurákat állítja
össze, óiákig eljátszik a kockákkal.

Mosolyogva jegyzi meg, hogy neki
ez régi szenvedélye, de sajnos, emikor egészséges, nem ér rá vele foglalkozni. Újságot, könyvet egyáltalán
nem olvas. Ellenben nagyon sokat
eszik. Dicsekedve mondja, hogy most
már kitűnő étvágya van és ez legbiztosabb jele az egészségnek.
— Tudja, hogy van egy örvendetes oldala is a betegségemnek ? — szól
ezután nevetve. — Teljesen leszoktam a cigarettáról. Azelőtt szenvedélyes dohányos voltam, negyvenötven cigarettát is elszívtam egy nap.
Most egyáltalán nem vágyódom
utána. Ha ez igy marad, nem is
bánom az egész betegséget.
Most meghatott hangon a felesége
önfeláldozó ápolásáról beszél. Hogy
négy hét alatt egyszer sem ment ki
az utcára. Amikor a minap először
távozott el a szanatóriumból, az
utcára érve csaknem elszédült, oly
szokatlan volt neki a forgalom és a
zaj. A város egészen idegen volt neki.
Még sok mindenről beszélt kedves, szere-

üóth Sándor s mellette Anna nővér a Pajor-szanatóriumban
(Fotoriport-felvétel )

s z í n h á z i é l e t 11
tetreméltó modorában és minden szavából
lisugárzott az öröm, hogy nem is oly sokéra ismét megjelenhetik a színpadon, ahol
annyi dicsőséget aratott és ahol még annyi
taps vér reá. Elbucsuztunk tőle, a derék
Anna nővértől és a tiszta, fehér betegszobától is, mert mire e sorok megjelennek,

Góth Sándor már elhagyta a szanatóriumot.
A kapuban találkoztunk Kertész Ellával,
aki izgatottan sietett férjéhez, mert már
husz perce, hogy elment tőle, egy fontos
komissziót kellett elintéznie. Gratuláltunk
neki férje gyógyuláséhoz, amelyben neki is
oly kiváló szerep jutott.
f

PALÁSTHY IRÉN (Maritta)

Városi Szinház: ,Ezüst sirály"
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Mi van velük?
Kedves „Szőke előfizető, Majsa", —
kérdéseire kivételesen itt adunk részletes feleletet, megjegyezzük azonban, hogy ez precedenst nem képező
kivétel és általában legfeljebb öt
színházi vonatkozású kérdésre válaszolunk. Érdeklődését a kérdezett
ismerősökre vonatkozólag a következőkben elégítjük ki :
1. Bánk bán, az ismert főúr, Kis
Bugyi András kisgazdapárti jelölttel
szemben az alsónagydabasi választókerületben kisebbségben maradt. Ugy
értesülünk, hogy a bán teljesen visszavonul a politikától.
2. A kék madár, amely a budapesti állatkert ornithológiai osztályán
volt elhelyezve a madárházban, a
kellő táplálék hiányában még a mult
nyáron megdöglött. Kitömött állapotban a Nemzeti Színház természetrajzi osztályára került, innen a románok elhurcolták.
3. A mozikirály a mult hónapban
kapta meg a minisztériumi engedelmet, hogy vállalatának alaptőkéjét
angol tőke bevonásával 10,000 000
koronára emelhesse.
4. A próféta a kommunizmus bukása után külföldre menekült. Közelebbi adataink hiányzanak, csak anynyit tudunk róla, hogy saját hazájában senki sem lehet próféta. Cime :
gróf Károlyi Mihály, Csehország.
5. Carmen, mikor a hazai dohánygyárak üzemüket redukálták, elvesztette az állását. Egy ideig Budapesten élt, majd Bécsbe költözött, ahol
most az éjszakai életnek egyik ismert alakja és hir szerint vagyont
érő ékszerei vannak.
6. Liliom, mint a lapokban olvashatta, tagja volt a Szamuelly-féle
terror-különitménynek. Az ügyészség elfogatási parancsot bocsátott ki
ellene, tartózkodási helye ismeretlen.
7. Rip van Winkle a minap ébredt
fel húszéves álmából. Egy napot töltött Budapesten és este a Ritz-szálló-

ban lévő lakásán nagymennyiségű
morfiumot vett be. Hátrahagyott levelében azt irta, hogy ujabb husz évig
szándékozik aludni.
8. Az uf földesúr a januári választásokon mandátumot kapott. Hir szerint a tervezett földreform-javaslat
ügyében nagyobb ellenzéki beszédet
szándékozik mondani.
9 . A képzelt beteg a tél folyamán
súlyosan megbetegedett és a gyógyszerhiány következtében meghalt.
Temetésén a Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete nevében Szép Ernő,
„A patika" szerzője, mondott magasszárnyalásu búcsúbeszédet.
10. A velencei kalmár-1 az államrendőrség árufelhalmozás, árdrágítás
és a záróra túllépése miatt 3 havi
fogházra és 6 0 0 0 korona pénzbüntetésre Ítélte. Falk Miksa-utcai lakását a lakáshivatal rekvirálta és a
Lőcsei fehér asszony-nak Ítélte, aki
Cseh-Szlovákia területéről menekült
a fővárosba.
11. Goldstein Számi, a Goldstein,
Brüll és Társa Behozatali R.-T. beltagja, az Emke-kávéházba jár. Záróra
után hazamenet az „Erger, Berger,
Schossberger" kezdetű népdalt szokta
az utcán énekelni.
12. A dada most dr. Gerőéknél
szolgál Wahrmann-utca 13. fsz. 2.
Fizetése havi 400 korona, teljes ellátás, hetenként hatszor hus és egyszer színházjegy.
Narsányi Zsolt

„fl menyasszony"
És ez
hogy lehetséges?
Ilosvay Rózsi már

megint
[menyasszony,

mikor csaH most ment férjhez?
(U.)

színházi

élet
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Péchy Erzsi — kislánykorában
Péchy Erzsi, a főváros színházi közönsé- szem egy kis dalra, amivel akkor igen nagy
gének ez a körülrajongott primadonnája, sikerem volt — és a Péchy Erzsi gyönyörű
aki aránylag oly rövid idő alatt aratott hangján megcsendült a Gyurkovics-lányok
felejthetetlenül nagy sikereivel a legelsők dalának ismert melódiája :
közé emelkedett, legújabban „A kislány"beli szerepében egy tizenhatéves felsőbb- A jó házassághoz nem kell hozomány,
leányiskolái növendéket kreál megkapóan Példa erre valamennyi Gyurkovics-leány,
Aki az urak közt nősülni akar,
graciőz művészettel.
Az beszéljen a mamával, még pedig hamar.
A művésznőnek most is sikerül megfogni
Annak, hogy szépen énekeltem — folya publikum szivét és esténként sorra kigyúlnak a hölgy-szivekben a Revüszinház néző- tatta a művésznő — köszönhettem azt, hogy
terén az emlékezések ragyogó kis ezüst- bár én mindig a legrosszabb tanulók közt
mécsesei és elborulva emlékeznek a felejt- voltam, mégis tiszta kitűnőm volt minden
osztályban, mert mindig énehetetlen időkre, mikor ők
keltem ünnepélyeken, ha dais tízenhatévesek s boldorabot adtunk elő én játszotgabbak voltak.
tam a főszerepeket.
Bennünk is az emlékezések
elfogódott érzése zengett
Itt félbeszakította az emföl azon az estén és fellékezéseket a művésznő és
kerestük Péchy Erzsit, hogy
egy nagy halom fénykép köbeszélgessünk vele az ő bizött keresgélni kezdett, majd
zonyára megragadó emléegy fényképet nyújtott át
kekkel telt — kislánykoráról.
nekünk.
Akkor, mikor ez a kép
Péchy Erzsi — és ez mintábrázol engem, egy Ottlik
ha az ő kivételes helyét szimMici nevü barátnőmmel, már
bolizálná, amit a közönség
felsőbbleányiskolás voltam
szeretetében elfoglal — egyik
Szilágyságon és körülbelül
amerikai stilusu Rákóczi-uti
annyi idős lehettem, mint
ház ötödik emeletén lakik
Annie, akit a „Kislány"-ban
és bizony nagyon fáradtan
játszom. Azért ilyen ijedt
érkeztünk fel célunkhoz. A
rajta az arcom, mert mindig
művésznő mikor meghallotta
nagyon féltem a fotografálátogatásunk okát, kedvesen
mosolygott majd halkan, Jobboldalon Péchy Erzsi 14 éves lástól. Ezután nemsokára
korában, mellette barátnője, îj tizenhatéves koromban férjemlékei közt keresgélve beOttlik Mi ci
hez mentem Nagyváradra
szélni kezdett :
Én már legzsengébb gyerekkoromban is Lehet, hogy ezt is a szinház utáni való
gyakran gondoltam arra, hogy színésznő vágyódásom okozta — mondta mosolyogva
leszek, ezen óhajtásomat nem is titkoltam — tény az, hogy mér ekkor szilárd elel és egyszer hangoztattam székelyhídi határozássá vált bennem az, hogy színésznő
elemi iskolás kilencéves koromban, nyíltan leszek.
ki is jelentettem, hogy nagy művésznő lesz
Itt Nagyváradon voltam életemben előbelőlem és egy őrgrófhoz megyek majd fele- ször színházban, mint fiatalasszony — a
ségül. Ezt legkedvesebb gyermekkori titkos Vig özvegyet adták és igen nagy hatást
olvasmányaimból, a Beniczkyné regényekből tett rém az előadás. Ami ezután történt
szedtem.
életemben, az már a nagylánykoromra tarMár akkor csinos hangom volt és nagyon tozik (ami nálam az asszonykoromat jelenti)
f
sokat szoktam énekelni, ugy, hogy amikor és ez mér más interjú anyaga,
ejezte
hazavittek az iskolából, mindig be kellett be kedvesen visszaemlékezéseit.
vinni a házakba énekejni, annyira szerették
hallgatni a faluban a [dalolásomat. Emlélc-
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Intim képek
Minekutána a „múzsa könnyed hajléká- a temperamentumom ugy magával ragaban*, (mint az operett-szinhézakat a régi dott
jó időben nevezni szokták), kitanultam az
Nirschy Emíliánál nagy a sürgés-foröltözői felvételek titkát, immár a komoly gás. Az Operaház dédelgetett Micikéjének
állami színházak hátsó kapuján is beme- sietnie kell, tiz óra után végződik csak a
részkedtem. Itt nem ment olyan simán a jelenése, féltizenegykor pedig már a Kadolog : az Operaházban "Dr. Dalnoky fő- mara Színházban kell táncolnia. Az öltözrendező és Ábrányi igazgató szóbeli jóvá- tetőnője hallani sem akar a fotografálásról,
hagyására vonatkozó hivatkozás nem volt de Micikének megesik rajtam a szive a
elég ahhoz, hogy a Cerberusként őrködő spanyolfal mögött :
Csepke bácsi felengedjen az öltözőkhöz ;
— No jó, nem bánom, a jelenésem után,
szerencsére az opera házitelefonja jobban de csak ha egy perc alatt elkészül !
működik, mint a Terézé meg a Józsefé és
Egy negyedóra múlva, fáradtan, pihegve
igy néhány percnyi pourparler után m/égis dől le a bájos ballerina, a gép előtt álló
sikerült az Opera küszöbét átlépnem.
székre.
— Csak gyorsan, gyorsan ! Milyen pózt
A félemeleten a tágas öltözőknek egész
sora nyilik. A Faust-templom jelenése után akar ?
— Valami természeteseti Talán, amint a
megyek be Medek Annához, akit éppen
aggódva korhol az ura,MerkIer Andor, amiért cipőjét leoldja — mondom és arra várok,
olyan lelkiismeretesen ájult el a színpadon. hogy Nirschy lehajoljon, mint azt ilyen
— Borzasztóan megijedtem, hogy meg- esetben közönséges halandók tenni szoktátc.
Am Micike hihetetlen könnyedséggel emeli
ütötted mbgadat I
:
— De kérlek, — védekezik mosolyogva *fel a jobblábát a méternél magasabb asztalra
a művésznő, igazán nem tehetek róla, hogy
Jó lesz igy ?

JNIRSCHY EMILIA az öltözőjében
\

( Vasadi Ottó felv.j
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bizony a Mátray Erzsi fényképén valaki mást
is nézne, mint a szép asszony klasszikus
vonásait.
Varsányi Irén magára vessen, ha az arcképe nem olyan gyönyörű, mint ő maga. A
felvétel az előadás után készült, amikor a
művésznő már „.lefestette" magát, másszóval minden festéket lemosott magáról és
azon fáradtan, kócosan ült a gép elé. Valamennyi öltözői felvételem közül az övé a legtermészetesebb, ami csak azt bizonyítja, hogy
Varsányi Irén ismét hü maradt önmagához.

PAULAY ERZSI az öltözőjében
(Vasadi Ottó Jelv.), \
Egy perc sem telik el és Nirschy, a ballerinakosztüm fölé egy köpenyt burkolva, már
szalad le a lépcsőn, hogy a rá várakozó
autóba vesse magát.. .
Másnap Sebők Sári, harmadnap Sándor
Erisi van soron. A méltóságos asszony,
ugylátszik, egy kicsit babonás, legalább is
erre vall az a gondos szeretet, amellyel
csak egy cseppnyi porcellán-babát maga
elé rak a tükör karimájára, hogy az is rajta
egyen a képen. De nemcsak a baba kerül
a képre, hanem Sándor Erzsi nővére, Mária
is, aki a csizmás Miklós diák jelmezében
éppen a legjobbkor toppan az öltözőbe.
A Nemzeti Színházban Pau/ay Erzsit és
Matray Erzsit sikerült a Velencei kalmár
előadása közben a Színházi Elet számára
megörökítenem. Paulay Erzsi nem szívesen
állt a fényképezőgép elé ; a kitűnő tragika,
ugylátszik, szivesebben,_néz szembe a legborzalmasabb halállal — a színpadon, mint
egy gramm magnéziummal az öltözőben....
Mútray Erzsi már nem olyan félős természetű ; ő csak azon sopánkodik a felvétel
után, — ó asszonyi hiúság — hogy az
asztalkáján nem a szép csipkés takarója
fekszik, hanem egy egyszerűbb. Mintha

A Magyar Színházban az „Éva és a férfiak" előadása közben készültek a felvételek. .. . Express munkát kellett végeznem,
a fel vonásköz nagyon rövid volt és igy
alig jutott időm rá, hogy a kedves Váradi
Ilynek, meg a bájos Andoiffy Idának megköszönjem abbeli szívességüket, hogy a lefényképezés kellemetlen procedúrájának
készségesen alávetették magukat.
Végül még az ApoJ/o-Kabaréba is ellátogattam, ahol Berky Lilit akartam lefotografálni. Am oly szük a művésznő öltözője,
hogy a felvételt csak ugy lehetett megcsinálni, hogy a sztrájkoló miniatűr-gáz-

MEDEK ANNA az öltözőjében
( Vasadi Ottó felv.)
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kályha tetején álló még kisebb hordozható
villanykályhót levettük és ennek a helyébe
állítottuk a gépet. Rövid félórai készülődés
után végre annyira jutottam, hogy meg
akartam gyújtani a magnéziumot, amikor
Berky Lili rémülten kiáltott közbe :
— Istenem, maga gyufát akar gyújtani,
hisz ez tilos az öltözőben !
Csak nagynehezen sikerült megnyugtatnom a művésznőt, de akkor aztán olyan
alaposan, hogy a gyufával nemcsak a magnéziumot gyújtottam meg, hanem egy
cigarettát is, amelyet Berky Lili tartott a
kezében . . .<
Vasadi Ottó
U. i. Esetleges rendészeti kellemetlenségek
elkerülése végett, kijelentem, hogy
T. Berky Lili nem cigarettázott.
2. A cigarettát csak a kép kedvéért tartotta a kezében.
3. Egyáltalán semmit sem tartott a kezében és a cigarettát csak én retusáltam utólag oda, bámulatos ügyességgel.

Mátray Erzsi az öltözőjében
(Vasadi Ottó fe.v.)
AZ UJ HÍRLAPÍRÓ. A kezdő
újságíró azt szokja meg a
legnehezebben, hogy kéziratot ugy kell gyártani, hogy
az ember csak a papir egyik
oldalára irhát, mert másképpen a nyomda
nem tud dolgozni. Történt pedig, hogy az
egyik napilap szerkesztőségébe a minap
felvettek egy ilyen ifjú óriást, aki szintén
fenti hibában szenvedett. Nem használt itt
semmilyen oktatás, a fiatalember következetesen teleirta a papir mindkét oldalát.
A szerkesztőnek végül elfogyott a türelme,
majd maga elé citálta az ifjú kollégát és
igy szólt hozzá :
— Kérem, hányszor mondjam, hogy a
papírnak csak az t ^ a k oldaléra szabad irni I
— Jó, jó — felelt szerényen az újságíró
— csak azt tessék megmondani, hogy melyik
oldaléra irjak ?

Andorffy Ida az öltözőjében
(Vasadi Ottó felv.)
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Vanja bácsi
— Csehov színmüve
Az orosz regényírókat régen szeretjük és
becsüljük. Tolsztojt, Dosztojevszkijt, Gogolt,
Goncsarovot seholsem olvassák nagyobb
buzgósággal, mint nálunk, és minden valamire velő orosz regényt lefordítanak magyar
nyelvre.
A színműirodalom terén eddigelé az oroszokat meglehetősen elhanyagoltuk. Gorkij
Éjjeli menedékhelyén kivül talán a Sötétség
országa, Turgenyev Kegyelemkenyere, a
Revizor ért meg néhány estét. Intenzív sikerrel hódított Arcübasev két darabja, a
Szenvedély és a Féltékenység, és ez a két
siker biztathatta a Vígszínházát arra, hogy
ismét orosz darabbal gazdagítsa műsorát.
Kétségkívül kitűnően választott, amikor
ezúttal Csehov felé fordult, akit nemcsak
hazájában játszanak sürün, de sok más idegen nyelven. Különösen a németek és a
franciák kultiválják műveit, mert nemcsak
érdekes mesét gondol ki, nemcsak nagyszerű részletfestő, de oly szerepeket ír,
amikért érdemes lelkesedni, és amik a leghálásabb feladatok elé állítják a színészeket.
Az igazgatók meg azért szeretik, mert
különösen ért ahhoz, — amit különben
Arcübasevnek is érdemeül lehetett felróni, —
hogyan lehet egy darabban több egyvivásu
szerepet beilleszteni, ugy hogy kitüno színészek féltékenykedés nélkül szállhatnak
nemes versenyre egymással ; egyiknek szerepe emeli a másikát és egyiknek nem kell
zúgolódnia azért, hogy „hiszen csak statisztál" a másiknak.
Ezt fogjuk látni a „Vanja bácsi" cimű
darabban is, amelyet Csehov művei közül
kiválasztott Faludi Jenő, hogy a Vígszínház közönsége elé vigye. Örömmel várhatja
a szinházjáró publikum és ha megtudja,
hogy együtt fogja látni Varsányi Irént,
Gomhaszögi Fridát, Haiaszthy
Hermint,
Hegedüst, Fenyvesit, Csortost, Vendreyt,
mér előre is tisztában lesz azzal, hogy
szenzációs est készül ismét a Lipótköruton.
Varsányi Irén és Gombaszögi Frida, mindenki kitalálhatja, hogy — vetélytársnőket
játszanak. És Csortos adja a férfiút, akiért
a versengés folyik.
így odavetve ezt, már is tág tere nyílik

a Vígszínházban —
a fantáziának. De aki nem ismeri a művet,
alig tudja elgondolni, mennyi finomsággal
és mégis mily erőteljes vonásokkal ecseteli
Csehov ezt a küzdelmet.
Az a daliás orvos, aki néha pálinkába
fojtja búbánatát és szenvedélyét, olyan drámai alak, amelyhez fogható kevés van a
világirodalomban. Egy bánatos és erőszakos
Hamlet, egy durva törtető és egyúttal egy
előkelő, nemes lélek, akiben uralkodik a
szépérzék.
A hódítóan ragyogó Jelénável kell felvennie a küzdelmet a szerény, csúf kis Szonyának ; pillével vetélkedik a hernyó. És egeszén biztos, hogy ez a küzdelem a színpadon túl a nézőtéren is párthíveket fog szerezni, és majd megindul a választási harc :
ki a rokonszenvesebb. A fényes asszony,
akit kiállhatatlan férje mellett talál az ostrom
és aki egyszerre csak érzi, hogy joga van
gyöngédségre, szerelemre, vagy a csupasziv
leányka, aki ezt az ő kis szivét felajánlja az
erős férfinak, aki ugy szeretné, ha elfogadnák a szerelmét.

Berky Lili az öltözőjében
(Vasadi Ottó felv.)
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És mindezek fölött lebeg Vanja alakja.
Ivánt, a Jeléna férjének sógorét, — az első
felesége révén sógorát, — hivja mindenki
Vanjának, Vanja bácsinak, pedig nem is
olyan idős, és a szive még egészen fiatal
és egészen tele kiolthatatlan szerelemmel
Jeléna iránt. Ehhez a szerelemhez a maró
féltékenység, a kegyetlen reménytelenség
járul, amely felkorbácsolja a vért a végsőkfg és amelynek révén aztán a harmadik
felvonás végén oly jelenet lejlődik ki, amelynél izgalmasabbat alig ismerünk. És jegyezzük meg, hogy Vanjét — Hegedűs Gyula
fogja játszani. Talán nem is kell többet
hozzátenni.
A kiállhatatlan férjet Fenyvesi Emil adja.
Vagy illik-e kérdezni azt. hogy tud-e valaMagyari L., Homoki Paula, Haraszthy Mici
Apollo-Kabaré: ,Ki volna hajlandó"
(Papp fclv.)
mit megcsinálni Fenyvesi, amikor színészetről van szó ?
Jelentős szerepe lesz Vendreynek is, valamint Haraszthy Herminnek is és még többeknek, akik élénkíteni, mozgalmassá fogják
tenni az előadást. Jób Dániel főrendező mér
jóideje folytatja az előkészületeket és ritkán
jut rendezőnek szebb feladata, mint amilyennel most ő foglalkozik.

Fűzfa Füreden
Kedves fűzfa, hogy megszólítom
pardon,
de miért áll ön lehorgasztott fővel
a parton.
Hondják, hogy szomorú arcot
Ö n azért ölt
mert ön Fűzfa, poéta,
egy olyan aki verseket Költ.

BERKY LILI, MAGYARI LAJOS
Apollo-Kabaré: ,Napihir"
[Papp felv.)

Hadd állapítsa meg egy Kollega
dala, hogy
Ön az egyetlen Költő
aki még megél valahogy.
(sz.)
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INTIM PISTA,
hogy miijen
magyar
művészek
mentek
legutóbb
külföldre?
— Bizony Medgyaszay
Vilmának sok
követője
akadt.
Megirigyelték
Mimi
óriási sikerét és egymásután tűnnek fel
Bécs és Berlin színpadain
és mozijaiban. Beregi
Oszkár Bécsben
játszik
óriási sikerrel és filmen is fellép. Huszár
Pufi a Ronacherben kelt
estéről-estére
hangos derültséget.
Várkonyi
Mihály
berlini filmszínész
lett és a szép Mia
Maynak a partnere.
— És Nagy Endre ?
— Nagy Endre német
konferanszié
lett és a bécsi „Pán" kabaré
közönségét mulattatja.
Akik
hallották,
azt
mondják, hogy németül époly
mulat-
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ságosan dadog, mint magyarul.
Megnyugtatom azonban Önöket, hogy előbbutóbb mind haza fognak jönni,
mint
ahogy hazajött
Petráss Sári is, pedig
az messzibbről jött :
Amerikából.
— Még Pesten van a kedves
Petráss
Sári ?
— Nem. Szerdán
elutazott
férjének
hollandiai birtokára. Nemsokára
azonban ismét viszontlátjuk
— a
Vígszínházban.
— Mi újság színházi körökben ?
— A minap színészekből
kis
társaság verődött
össze egy
vendéglőben.
Az asztalfőn
Beöthy
László ült, aki
tudvalevőleg
a legjobb színházi
szónok.
Borozgatás közben egyszerre
csak felemelkedett
helyéről
és hosszabb
beszédbe fogott. Mindenki feszült
érdeklődéssel várta, hogy kit fog felkögzönteni. A meglepetés
nem maradt el
Beöthy
saját magát köszöntödé
fel
abból az alkalomból, hogy
negyv.enliétéves. Erre természetesen
megindult
a
pohárköszöntők
lavinája, mindéi:hi ku-

SZENES, FARAGÓ SÁRI, HOMOKI PAULA, BÉKEFFY, HARASZTHY MICf, PÁRTOS
Apollo-Kabaré :- „Ez is sirály ?"
(Papp felv.)
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szönteni akarta a születésnapját
ünneplő
„vezért".
— Mozikörökből
mi hallatszik ?
— Hát bizony nagy szenzáció
készül.
A Korona-filmgyár
lázasan készül a
„Masamód"-ra, Heltai Jenő bájos darabjára. Lenkeffy Ica adja a
címszerepet,
Lukács Pál a festőt
A darabot a kitűnő Márkus László rendezi.
Most ismét aktuális
lesz a kedves
szójáték,
amelyet a „M° mód" színházi
bemutatóján talált?h
ki. — Hogy tetszik
a
}' . lód? — Mesemód.
— Mi /p> "íészáros

Gizáról ?

— A minap
kaptam
tőle
Velencéből.
Nagyon
jól érzi
Nemsokára
hazajön.

anziktot
magát.

— Igaz, hogy Törzs Jenőt most igy
kell szólítani : elnök
ur?
— Bizony.
Elnöke
lett a
Magyar
Színház
részvénytársaságnak.
— A Tisza Kálmán-tér
tájékáról
mi
újságot tud ?
A zenebarátok
boldogok
lehetnek.
Pestre jön a gyönyörű
Jeritza
és a
Slezák és a Városi Színház
társulatával a legnépszerűbb
operákban
fognak

Pethes, aki hipnózissal gyógyít
és társa, Völgyesi dr.
(Nagy Jenő felv.
fellépni. Egy hétig maradnak
Pesten
Julius elején pedig egy nagyszerű
olasz
staggione
társulat fog a Városi
Színházban
vendégszerepelni.
Tudják
ki
lesz a karmesterük?
Artnro
Vigna
— És a \'árosi Színház társulata mit*
csinál ezalatt ?
— A Vígszínházban
fug
vendégszerepelni De most már igazán
rohanok.
— Hová ?
— Hát hová
máshová,
mint
a
*Menyasszony"
főpróbájára
Kezeiket
csókclom.

Beszéd

UJVÁRY LAJOS, NÉQYESSY ANNA
Apollo-Kabaré : „A feleségem cipője"
(Papp felv.)

Van egy dolog amit az ember
nem ért meg,
az emberek nem tudnak beszélni
egy olyan országbán, ahol
egyebet sem csinálnak csak beszélnek.
(sz.)

színházi

19

élet

Az Andrássy-uti Színház uj műsora
Az Andrássy-uti Színház legközelebb bemutatóra kerülő uj műsorának kimagasló
reménye Rátkai Márton vendégfellépése
lesz. Eredetileg ugy tervezték, hogy a művész Lengyel Menyhértnek „Az árny" cimű
jelenetében fog bemutatkozni a kabaré közönségének, később azonban ez a terv megváltozott. Rátkai első fellépéseül Courtlin
hires szatíráját, a „Rendőrfőnök jó fiu" cimű
darabot választotta, amelyet annakidején
a Thália mutatott be a pesti közönségnek. A
hata'mi tébolybanszenvedő, kötekedő rendőrfőnököt, akivel senki sem bir, megkínozza
egy vézna, sovány kis emberke, egy mindenkit letorrorizáló őrült. Rátkainak az
őrült szerepében alkalma lesz oly alakításra,
amelyben kifejtheti nagyszerű művészi egyéniségét. A rendőrfőnököt Somlár játssza.
Uray Dezső „Az ajándék" címen irt egy
bájos és ötletes vígjátékot. Az asszony
boldogan csalja urát, és a nő is, a szeretője is azt hiszik, hogy a férj nem tud
semmit. De jön az asszony születésnapja és
a szerelmes párt rendkívüli meglepetés éri.
A férj születésnapi ajándékul odaajándé-

kozza a feleségét — a szeretőjének. Kökény
Ilona, Abonyi és Bársony játsszák a darabot.
Szenes Béla „Fehér és Fekete" cimű kis
darabjában két házaspárt mutat be. A szigorú férjet a szelíd feleségével és a szelíd
férjet a szigorú feleségével. A mulatságos,
tréfás darabban Rajna Alice, Nógrádi Dóra,
Kertész és Boross játszanak.
Uj kabarészerző mutatkozik be Nagy
Andor személyében, aki „Válakozik az
asszony" címen igen kedves paraszt-komédiát irt. Törvényszéki tárgyaláson vagyunk.
A menyecske vélni akar az urától, mert
megverte. A biró már-már ítéletet akar
hozni, amikor kiderül, hogy a válni akarók
nem is voltak megesküdve. Nógrádi Dóra,
Pázmánné, Bársony és Somlai kitűnő szerepekhez jutottak a darabban.
Nagy Endre „A vezércikk" cimen irt egy
hamisítatlanul nagyendrei ötletességü darabot. A gépirókisasszony ma lépett be a
szerkesztőségbe. Éppen vezércikket diktálnak
neki. A vezércikk ahhoz a szenzációs esethez füz kommentárt, amely tegnap a Kefeközpontban lejátszódott, ahol az igazgató

MIHÁLYI VILCSI — G ÓZON GYULA
Apollo-Kabaré — „Katica"

(Papp felv.)
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urat tolakodása miatt megkorbácsolta a
gépirókisasszonya, mire a kisasszonynak
felmondtak. Mondani sem kell, hogy a kisasszony ugyanaz, aki ma belépett a szerkesztőségbe. Már-már irja a vezércikket,
amikor megjelenik a szerkesztőségben az
igazgató ur. Nagy kibékülés, a vezércikk
nem jelenik meg és a szerelmesek boldogok lesznek. Nagy Magda, Somiéi, Kabos
és dr. Torday adják a darab hálás szerepeit,
Zágon István „Zsiga nem akar" cimű kis
bluettje arról szól, hogy a kabaréban senki
sem akar első szám lenni. Somlár és Fekete
Pál játsszék a pérjelenetet.
Erre a műsorra maradt a „Lacika" cimű
operett is, amely a mult műsorról leszorult.
Zágon István mulatságos szövege és Pallós
Tivadar dallamos zenéje bizonyára most is
oly sikert fog aratni, mint a mult premiéren. Nagy Magda, Kállay Angéla, Pázmánné,
Kabos, Boross, Fekete Pál sok tapsot fognak aratni.
Kökény Ilona, Üimösy Annikó és Boross
Géza magánszámai egészítik ki a változatos
és gazdag műsort.
M1HÁLYFFY ÉS A SZÍNHÁZI
ORVOS. A Mihályffy-jubileumon történt. Ott volt a színpadon
a Nemzeti Színház régi orvosa,
a kedves Bojtba József bécsi
is, hogy kivegye részét Mihályffy ünneplésében. Szerényen meghúzódva, könyekkel szemében nézte a szép
ünnepélyt, amelynek végeztével csendesen
el akart vonulni. A színpadra vezető vasajtónál azonban a véletlen összehozta
Mihályffy Károllyal. Az öreg orvos nem
tudván mit mondani a jubiláló művésznek,
így aposztrofálta :
" — Azóta vagyok itt orvos, amióta te
szinész. Én nagyon haragszom rád, hogy
oly kevés hasznomat vetted. Hogy lehet az,
hogy valaki negyven év alatt egyszer se
legyen beteg ?
Mihályffy étre a szemrehányásra persze
nem tudott mit válaszolni és meghatottan
ölelte meg régi barátját.
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Szerző a könyvéről
Fölkérettünk az alábbi nyilatkozat közzétételére.

Nyilatkozni !
Nem vagyok azonos azzal a Gosztonyi
Ádámmal, ki a Tiéfás könyvet irta. Én egy
konok és rosszkedvű ember vagyok, ezzel
ellentétben a Tréfás könyv tele van ötlettel,
ragyogó szellemességgel, sziporkázó viccekkel, finom szatírával, mint mondják, egy
nagyszerű pompás könyv, amilyen esztendők
óta nem jelent meg a magyar könyvpiacon.
Aki egy derűs órát akar szerezni magának,
vegye meg. Fáj, hogy meg kell tagadnom
a szerzőjét és csak azért nyilatkozom, hogy
nem vagyok azonos, mert ón egy humortalan fiatalember vagyok — mint e nyilatkozatból is kitűnik — és ha összetévesztenek azzal a Gosztonyi Ádámmal, aki a
Tréfás könyvet irta, mindjárt azt is kívánják, hogy mondjak valami vicces dolgot
amit sajnos nem tudok megtenni.
Kiváló tisztelettel
Gosztonyi Ádám
U. i. Kedves szerkesztőm, adja ki ezt
a nyilatkozatot és ne
árulja el senkinek,
hogy megtagadtam
enmagam.
Igazán
csak azért tettem,
hogy ilyen alapon —
mint idegen személyt
— agyba főbe dicsérhessem magamat. Jó trükk I Mi ? Ellopni
nem lehet, mert már .bejelentettem a szabadalmi hivatalnak.
Hive,
Gosztonyi Adám

fi füredi erdőben
fl füredi határban
van egy erdő melybsn rengeteg
madár van.
Mihelyt belépek, az erdőbe
a madarak versenyre Kelnek,
ugy énekelnekHévvel dalolnak és én
megértem tervüket:
szeretnék, ha az újságban
kiírnám nevüket.
Szenes ember
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- üüJalltßfiU^t f2•<• Sokat vitatkoztak azon, hogy a "rémdrámának, mint műfajnak van-e létjogosultsága
és hogy azok az eszközök, amelyek a rémdrámának alkotó elemei, nem-e egyenlőek
az artisták nyaktörő mutatványaival. A kérdést nem lehetett eldönteni, mert az esztétikusok hangos kifakadásaival a legélesebben szembehelyezkedett a legfőbb színházi
hatalom : a közönség. Az a közönség, amely
az idegeknek felkorbácsolésától bizony sohasem riadt vissza, ellenkezőleg boldogan
adta át magét az izgalmaknak. A rémdrámét ezért el kell fogadni. A közönség elfogadja, szereti, tehát a kritikusnak meg
kell hajolnia a közönség Ízlése előtt.
Mindezeket előre kellett bocsátani, amikor
arról a drámáról számolunk be, amelyben
Csortos Gyula, a Vígszínház művésze bemutatkozott a Fővárosi Orfeumban. „A vésziéi" a cime, amerikai történetnek van minősítve és szerzőjéül Casca nevű iró szerepel.
Egy vasúti bakterház előtt játszódik a darab. A szinen végigfut a vasúti vágány,

ott a szemafor, amelynek zöld lámpája
szabad befutást jelez, a háttérben hatalmas
hegy, amelynek országútja tisztán kivehető.
Sötét este van. Smith és Davis detektívek
állnak őrt a bakterház előtt, erre kell jönni
Carlonak, a veszedelmes fegyencnek, aki
nemrég szökött meg a sing-singi fegyházból. A hegyi országúton már látni is az
autót, egy pillanat és a keresett szökevény
megérkezik feleségével, Carthley vasutkirály
leányával, Gladyssel. Nemsokára megtudjuk
azt is, hogyan került össze a fegyenc a
milliárdos leányával.
Gladys bemegy a bakterházba, hogy telefonon érdeklődjék aziránt, mikor érkezik
az apja különvonata, amelyen folytatni fogják nászutjukat. Mialatt Gladys bent van
a bakterházban, Carlo felismeri Smithben
a detektívet, réugrik, fegyverét elveszi,
összekötözi és elcipeli a bakterház mögé*
A fiatal asszony kijön a házból, Carloval
leülnek egy padra és beszélgetnek. Carlo
ezt mondja :

Rákosi iskola „Leányvásár"

(Papp R. felv.)

«
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— Akkor is szeretnél, ha nem volnék
Doria hercege, hanem szicíliai koldus fia ?
Gladys nem felel, hanem boldogan simul
férjéhez.
— És akkor is szeretnél — kérdi tovább
Carlo — ha most összekötöznélek, hogy ne
tudjad mozgatni a kezed és a lábad ?
Az asszony nevet, azt hiszi tréfa. Carlo
kötelet vesz elő és összekötözi az asszony
kezét és lábát. Ő még minőig nevet. Ekkor
azonban Carlo fölkapja a nőt és odaviszi
a vasúti sinhez, ahol erős kötelekkel odakötözi a mérföldjelző kőhöz. A nő sikit,
már látja, hogy nem tréfa, Carlo pedig igy
kiált föl:
— Most mindjárt itt az apád vonata, a
szemafor szabad befutást jelez, itt fogsz
elpusztulni, az apád vonata fog halálra
gázolni, igy áll bosszút Carlo.
Borzalmas jelenet következik ezután. Kö'
zeledik a vonat. Mér látjuk a lámpákat és
Gladys látja, amint a halál robog feléjeEgetverő sikolyát elnyomja a lokomotív
dübörgése, ekkor azonban, a legutolsó pillanatban a szemafort egy láthatatlan kéz
tilosra állítja. A felszabadult Smith detektiv
mentette meg a nő életét.
A vonat utasai leugrálnak, a vasutkirály
kétségbeesetten látja a dolgot és nem tudja,
mi történhetett. Ekkor Carlo leleplezi magát
és elmondja, hogy ő nem Dória hercege,
hanem egy sziciliai szegény asszony fia.
Amerikába jött szerencsét próbálni. Nyomorgott, éhezet és igy történt, hogy lopásra
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vetemedett. A vasutkirálytól lopott kétszáz
dollárt. A milliárdos följelentette és öt évre
Ítélték. Három, évet töltött a sing-singi fegyházban, aztán megszökött. Egy vágya volt
már csak : bosszutállni megrontóján. Meg
is ölhette volna. De ez kevés. A leányát
akarta megölni, hogy ebbe a fájdalomba
pusztuljon el az apa is. Ezért adta ki magát
Dória hercegének, bejutott a vasutkirály
házába ós elnyerte a leánya kezét. A bosszú
nem sikerült. Most már nincs célja, hogy
tovább éljen. Ezzel tőrt ránt ki a kabátja
alól és szivenszurja magát. Gladys, akit
a férje elbeszélése egészen magával ragad,
zokogva borul Carlo holttestére.
Látható a meséből, hogy ebben a hamisítatlan amerikai darabban minden benne
van, ami az idegek felkorbácsolásához és
az érdeklődés ébrentartásához szükséges.
Leglőbb erénye azonban mégis az, hogy
alkalmat adott Csorlos Gyulának arra, hogy
egészen kivételes és sokoldalú művészi
egyéniségét ez uj szerepkörben is bemutassa. Ahogyan a rémdráma stilusát eltalálta, ahogy szerepének összes nüanszait
kidomborította, beszéde, mozdulatai, a legkiválóbb színészi produkció. Meghalási jelenete, amidőn a lokomotív tetején magába
szúrja a gyilkos tőrt és aztán gyertyaegyenesen lezuhan a földre, bravúros artista
mutatványnak is beillik. Partnere Bojda Juci
volt. Lányos, üde jelensége kitűnően beilleszkedett a darabba. Sikolya pedig, amikor
megkötözve feküdt a síneken, velőkig hatott.
Hunyadi Emil, Novak Mihály és Kecskés
József egészítették ki a kitűnő együttest.
A minden dicséretet megérdemlő rendezés
Sik Rezső avatott munkája, de meg kell
említenünk Kraetke Albert nevét is, aki a
színpadi gépezeteket tervezte és aki megcsinálta azt, amit még magyar színpadon
alig láttunk, hogy egy élethű mozdony fut
be a színpadra. A siker természetesen
óriási volt.

Szép Ernőről

Homoki Paula és férje Földes Andor

Csúnyán neKirontott néhány lap
SzépneK,
de ez volt eddig még a sorsa
minden szépneK.
(sz.)
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Lakást keres a buc I—temesvári szinház
A Krisztinaváros ábrándos iíjai és
kékszemű leányzói végre boldogan
sóhajthatnak fel. Sok huza vona után
végre is újra Sebestyén Gézáé lett
a szinkör, sőt ahogy egy mulatságos
epizód utján értesülünk május 15-in
már kaput nyit és első előadásul
Strauss örökszép operettjét a Cigánybárót tűzte ki. A szinház megnyitásának a napja már pontosan megvan
határozva. Csak egy a bökkenő.
A társulat jó részének még nincsen
lakása. A hajléktalan színészek és
színésznők ezúton kérik meg az üres
lakással biró budaiakat adjon a társulat
tagjainak május 1. vagy 15-től lakást.
Eláruljuk, hogy az illetők minden

jók között még állandó jegykedvez"
ményben is részesülnek. A lakásokat
a budai szinkör portásánál lehet bejelenteni.

Művésznő, az étvágyad mindig
nagyobb volt mint a szerepeid
Most se tudnám jobban
A lelkem mutatni,
Ma se tudnék csókot
Őszintébbet adni.
"

•

Ma se tudnám véled '
A csodát hitetni
S ma se tudnék — biztos —Vacsorát fizetni.
TÖRÖK REZSŐ

A Népház kedves kis színpadán mostanában egy tehetséges társulat tart nivós előadásokat.
Képünk a társulat tagjait mutatja be a „Színházi Élet" olvasóinak.
1. Major Antal, 2. Ligeti Károly, 3. Szikora Károly, 4. Mátray Sári, 5. Burza József, 6.
Lancz Béla, 7. Pékhoffer Magda, 8. Németh Antal, 9. Mátrai (Surmanh) Ilonka, 10. B. Nagy
János, 11, Burza Valéria, 12. Szmolin Károly 13. Puskás Anna.
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<5? vörös gyémánt
<§3in/)á3i
Sírta:

regény

^ j o m a f á j y

&stván

András, mialatt még mindig ugy
Fiatal koréban, csöndes téli estéken, akárhányszor olvasott regénye- érezte, mintha szivét egy bársonyket, melyeknek hősei egy szempil- puha kéz simogatná, komolyan és
lantás alatt belebolondulnak valami helyeslőleg bólintott és ezt gondolta
idegen fehércselédbe. András meg- magában :
vetéssel dobta félre az ilyen köny— Miért nézett vissza mégegyszer,
veket; a villámként születő szerel- mielőtt elment volna ? Még sohase
met fantasztikus ostobaságnak tar- láttam asszonyszemet, melyben ennyi
totta, melyet kevesetalvó és ener- mélység, titokzatosság és fájdalom
vált idegzetű firkászok találtak ki. szunnyadt volna . . .
Oh igen, neki se volt sok időre szükMikor bátyjától a szálloda folyosósége, hogy egy asszony szépsége ján elvált, s az átöltözés ürügye alatt
iránt lángra lobbanjon ; de a szere- a szobájába visszavonult, önkéntelem is csak muló és átmeneti gyö- lenül rekonstruálta maga előtt a
nyörűség volt neki, mint a jó ebéd, leány képét, aki ily érthetetlen nyoa vadászat vagy a csöndes pipázga- mokat hagyott a szivében. Mi kapta
tás a tanyai kályha mellett. Ez a meg rajta ennyire? A szépsége?
nő, aki most elsuhant mellette, nem Akárhány szebbet látott már, akit
vad vágyakat hagyott a szivében, könnyű szivvel hagyott maga mögött
hanem valami szelid, meleg és mély- az élete utján. Talán a kedvessége ?
séges melankóliát, melyhez hasonlót Hiszen a hangját se hallotta és egy
eddig még sohasem érzett.
kacér mosolya se volt számára. Hát
— Menjünk ? kérdezte Sándor mi ? András nem tudta volna megbácsi, aki a kapitány szivarján a mondani, csak valami édes és
magáét meggyújtotta.
— Igen, ideje lesz, hogy az ebédhez átöltözzünk, — felelte András,
anélkül, hogy tudta volna, mit beszél.
Mig a csónak újra a partra vitte
őket, az öregúr elégedett ömlengéssel beszélt fejedelmi barátairól : a
finom, kedves és művelt királyról,
aki végre mégis csak vissza fog
jutni ősei trónjára, a nagyhercegről,
akinek ijesztő külseje mögött egy
tudós gyermekes naivsága rejtőzik,
s a;: összeesküvőkről, akik életüket
is kockára teszik aiért, hogy IV. Timóí számára a talajt előkészítsék.
Ez a jólelkű uralkodó nem fogja
száműzetésben végezni az életét, nyugtalan fájdalmat érzett, valami
mint a Párisban lebzselő, könnyelmű hirtelen támadt szomjúságot, a viszontfejedelmek, akik független, vidám látásnak valami égető vágyát, valami
életükért szívesen lemondanak az kényszerűséget, hogy az idegen leányt
uralkodói hatalomról.
dédelgesse és jó legyen hozzá. Tő-
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rékervy alakját, vörös haját, zöldes- Le Rosier kisasszonynak ! Az ilyen
szürke szemét, mely hirtelen felnyílt nyárspolgárokból lesznek a tengeri
és a gyermek szomorúságával és tisz- kalózok, ha egyszer egy asszonyért
taságával nézett rá, lius járását, megbolondulnak.
könnyű és graciózus lejhajtását, alakA Ciróban ismerték Sándor bácsit :
jának nemes vonalait még mindig mindenütt ismerték, ahol konyhaoly tisztán látta maga előtt, mint chèf-ek, pincérek és pikkolók vanamikor a hajó lépcsőjén eltűnt előle. nak. A menager nyájas fejbólintásA szinpadi nők mindeddig kokott- sal vezette őket egy jó sarokasztalszerü mosollyal, csábító gömbölyü- hoz, a pincér, aki külseje után acségük tudatában, az erkölcs tör- tasé is lehetett volna a párisi nagyvénykönyveire nyelvüket öltve éltek követségen, ceruzával a kezében.
a képzeletében ; ez egy félénk és
bánatos noviczia volt, akinek csak
a nagy, csodálkozó, titokzatos és
tengermélységü gyermekszeme élt.
Sándor bácsi, akinek ez estén különösen jókedve volt, a szálloda
csarnokában ravaszul hunyorgatott
az öcscse felé.
— Ma este a Ciróban fogunk ebédelni, — ott talán megtaláljuk a jó
kedvedet, amit a dombejgyházi pusztán hagytál. A király korán nyuga- állította össze az ebéd menüjét, egy
lomra tér, Alexej nagyherceg is vissza- kisfiú pedig, akinek a feje Rubens
megy a hajójára, ha tehát a jó isten angyalaira emlékeztetett, oly szakkedvez nekünk, egyedül találjuk Le értelemmel ajánlotta a különböző
Rosier kisasszonyt a társalkodónő- fogásokhoz illő borokat, mintha
jével. Hátha eszkomptálhatjuk azt a hosszú évtizedeket töltött volna
pillantást, amivel a szép gyermek a pincemesteri minőségben egy ősSzebasztopo/'on
elbúcsúzott tőled I régi kolostorban. Mig Sándor bácsi,
András elpirult és fölkacagott, de aki az ebédelést valami szent rítusa kacagásában volt valami idegesség, nak tartotta, orrára illesztett pápaami nem kerülte el a tapasztalt Sándor szemmel hallgatta a pincér előterbácsi figyelmét.
jesztéseit, András körülnézett a te— Nem akarod, hogy bemutassalak remben : az, akit keresett, nem voit
neki? kérdezte ártatlan arccal.
itt. De rossz kedve rögtön elpárol— Miért ne ? Mindenesetre különb gott, mert a menager, aki husz év
mulatság lesz, mint hogy a kaszinó óta ismerte az öreg urat s valami
kalandorai és félbolondjai közt leb- jóakaró barátságfélét érzett iránta,
mosolyogva mutatott a mellettük
zseljünk.
András unott arccal mondta ezt, levő asztalkára, mely csakúgy görde Sándor bácsit, a szerelmi ügyek nyedt a nizzai virágok terhe alatt.
professzorát nem vezethette tévútra :
— A felséges ur itt fog ebédelni
ő egy szemvillanásból, a hang Le Rosier kisasszonnyal. Csak kigyönge fátyolozottságából is meg lencre rendelték a vacsorát, mikor
tudta Ítélni a beteg állapotát.
a Sa/ambo előadása véget ér.
— Bemutatlak, de ajánlom, hogy
— Szerencséd van, öcsém! —
vigyázz magadra í Ha az a sok mondta Sándor bácsi, mikor az igazenergia, ami évek óta összegyülem- gató, egy indiai nábob üdvözlésére,
lett benned, ki talál szabadulni, ak- elbúcsúzott az asztaluktól.
kor isten legyen irgalmas a szegény
(Folyt, köv.)
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Premier az Intim-Kabaréban
Egyfelvonásos darabokban és magánszárnokban bővelkedik az Intim-Kabaré kedden
bemutatott u j műsora. A sok jó szám közül
először is Arányi Dezsőt, az opera volt
tenoristáját kell megemlítenünk, aki operaáriéival oly hatást ért el, hogy alig győzte
a közönséget ráadásokkal kielégiteni.
Szilágyi Rózsi, a kabaré másik érdekes
vendége Gosztonyi Ádám fordulatos és
szeilemes „Ka/aní/ <, -jában lépett fel és
partnerével, Faludi Lászlóval aratott nagy
sikert. Kedves kaland a „Kaland" ; az
attasé kedvese megelégeli a játékot és
leleplezi, hogy ő tulajdonképen a diplomata
hites felesége.
Nagyon tetszett Uray Dezső „Lencsi"
cimü operettje, melynek
Hetényi-heidlberg
Albert szerzette a zenéjét. Konyec magánnyomozó rájön, hogy öreg felesége megcsalja. Az asszony kikezd egy fiatalemberrel
de pásztorórájukat megzavarja az apacspár, Lencsi és Tóni. Az asszonyt Lencsi
megfenyegeti, hogy beárulja az urának, mire
ez elhallgat. Mikor a férj lépései hallatszanak, az egész társaság menekül. Konyec
már-már le akarja leplezni feleségét, azonban
beugrik az apacspár meséjének és odaadja
egész vagyonát. Midőn kiderül a hazugságuk, utánuk fut. 'gy marad az öreg aszszony a fiatalemberrel egyedül. — A kedves meséjü és bájos zenéjü operettben a
szinház tehetséges primadonnája Sze/ess
Elza brillírozott, de a sikerből kivette részét
a többi szereplő is : Doktor János, Kürthy
Teréz, Virágh Rózsi, Cseh Iván, Arányi és Kiss.
Komor Gyula átírásában szinrekerült
„Blöf7v'-nek a meséje : barátok, egymásközt
tízezer koronába fogadnak, hogy melyik
csapja be a másikat hamarább. Az egyik,
aki bankigazgató, kétségbeesetten bevallja,
hogy egy milliót sikkasztott és hogy bebizonyítsa, elhivatja a bank elnökét. Barátai
azt hivén, tréfáról van szó, saját zsebükből
téritik meg az összeget, amire a bank elnök visszavonja a bűnvádi feljelentést. Az
•elnök elmegy. Mindenki kacag a sikerült
heccen, azonban nemsokára kiderül, hogy
az igazgató tényleg sikkasztott és a barátok
elvesztették a millión kivül a tízezer koronát is. Mészáros Alajos a Nemzeti Szinház

jeles művésze és az újonnan szerződtetett
Faludi László arattak tapsokat.
Az „Örült" cimü kis drámában, melyet
Kaposi Andor irt, egy gazdag fiút akarnak
szülei szanatóriumba záratni s e célból elmeorvost küldenek hozzá. Az őrült fiu bezárja
az ajtót és azt követeli, hogy az orvos az
ablakon keresztül távozzék az ötödik emeletről le az utcára. Az orvosnak, rémületében az a mentő ideája támad, hogy ő
inkább felugrik, mint le, mert az nehezebb.
Az őrült feltüzelt kíváncsisággal kiengedi
áldozatát és az ablaknál lesi, hogyan ugrik
fel az orvos. Doktor János és Kiss Lajos
viszik diadalra a darabot.
Asztalos Mária, Virágh Rózsi és Cseh
Iván jóizü humorral adják elő Halász Ernő
„ Vizsga előtt" cimü tréfáját.
A kedvesebbnél kedvesebb darabok mellett kitűnő magánszémokat adnak le a szinház művészei : Szeless Elza, Kürthy Teréz,
Virágh Rózsi, Cseh Iván, Faludi László és
Arányi József. Meg kell dicsérni Doktoi
Jánost, a rendezőt és A/pár János karnagyot.
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vaccnuarom^
Operette 3
Szövegét irta : Dr. Martos Ferenc. Verseket irta :
játsszák a Király Színházban.
II.
Panni.
De hallja kérem, álljon már meg
Vigye a lidérc !
Tán masiniszta civilbe
Vagy epen vigéc ?
Boldizsár. Be furcsa lány. nem lelkesül,
Mily szép a nagyvilág 1
Panni.
Van ugy, hogy százszor ked[vesebb
Egy árva kis virág !
Ha nem lelünk egy fess kalandot
Vagy egy randevút,
A Zugliget is többet ér,
Mint egy Berlind ut !
Ketten. Refr. Azér azér, nem kell énnekem
Páris. se Berlin, se
Bicske se Soroksár, se London !
A csók, a csók a legfinomabb
[kosztom,
Nem nézem csak osztom
«
Bár drága kincset ér!
(Frappáns tánc, után el jobb I.)
(Notabéne : ismétlésre csak tánc. Neve'
ze/esen. Panni a jobb egy ajtótól egy
méternyire áll, várja az autót. Megjött.
Boldi eléje áll s mintha autót kurblizna
ez háromszor, végre zakatol. (Kivül ügyelő.)
Panni örül. Boldizsár, mintha valakitől
elvenné az autókabátot s ezt felsegíteni
Pannira. aztán szemüveget, ugyanugy magának is, futó, egyöntetű lépésekkel a
nyugágyhoz mennek, ott leülteti, mintha
az autóba ültetné, csomagot tesz fel Boldi,
ő is beül, most Panni mintha a töff'
töff-öt nyomrá. (Ügyelő csinálja.) Autó el»
indul, de ezt táncszerü lépésekkel, leguggolva szaladnak, tánc s el jobb I. A tánc
szövege különben : Mi kell a boldogsághoz.
(Toalett, autó, hintó, ékszer stb.)
*5. JELENET.
Medveczky, majd Boldizsár.
Medveczky. (Frakkban, kibomlott nyakkendővel, kezében pezsgősüveg. Becsípve,
önmagához szónokolva jön a baloldali
fülkéből.) Kedves barátom és kollegám,
Medveczky Marcel — ugy is mint a vörösvári hitbizomány jövendőbeli jogtanácsosa!
Szállok az úrhoz ! Állok elébe ! Halljuk !
a szónokot !
Boldizsár. (Jön jobb I-rőI.) Jenő tiz órakor itt lesz, hogy azt a bizonyos izét, a

felvonásban.
Kullngi Ernő. Zenéjét szerzette : Vintze Zsigmond,
(Folytatás.)
válási okiratot aláírja. (Most látja meg
Medveczky t.) Hol van az az okirat?
Medveczky. (Kotorász, a f r a k k hátsó zsebéből kihúz egy csomó papirt, egyet odaad.)
Nesze !
Boldizsár. (Elkapja. Monoklit tesz, olvas.)
„Alulírott Vörösváry Lívia grófnő, úgyis
mint" (Fordít.) nyolcvanöt kiló, rózsaszín
test, fehér s a p k a . . . mi ez? Hiszen ezek
lóversenyt ippek.
Medveczky. (Röhög.)
Boldizsár, (Rákiált.) Hol a folytatás?
Medveczky. Alul.
Boldizsár. (Nézi.) Alul ?
Medveczky. Belül !
*
Boldizsár. Belül?
Medveczky. Hátul.
Boldizsár. Hátul?
Medveczky. Balra.
Boldizsár. Maga engem frodiz ? Mi ? He?
Medveczky.Szervusz. (Megakarja csókolni.)
Boldizsár. Hallja! Nem szeretem, ha az
alárendeltjeim megfeledkeznek arról, hogy
miféle viszonyban vannak velem. (At a
nyugágy végéhez, láb felé.) Ha valamelyik'
nek megengedném, hogy tegezzen, annak
legalább a tulajdon gyermekemnek kellene
lenni ! (Visszaadja a papírokat a mellette
álló Medveczkynek.)
Medveczky. Apám ! (Boldizsár nyakába
borul és újból csókolni akarja )
Boldizsár. (Védekezése közben a díványra
esik, kapálódzik.) Segítség ! Gyilkos !
6. JELENET.
Laci. Mózsi. Jancsi, Sára, Borcsa, (jobb I.)
8estélyiruhás vendég, 8 cigány a karból, (bal II.)
4 livrés inas, (bal II.) majd Livia (bal II.)
később : Panni jobb erkélyről.
Mind. (Betódulnak, 8 cigány, sötét ruha,
egy-kettő szmokingban, nőkkel párosan.)
Mi az ? Mi történt ? (Körül veszik őket.)
Boldizsár. (Feltápászkodva, Medveczkyhez.)
Szégyelje magát I Ha Livia grófné látná
részeg állapotát, rögtön eltávolitaná !
Medveczky. Livia grófnő !
Mind. Oh Livia grófnő ? ! !
Laci. (Középen — a szereplők háta mögött jobboldalon — kar hátul félkörben,
inasok az emelvényen de hátuL) Hol van
Livija grófné ? Merre van ?
Mind. Livia ! Liva ! (Fülke felé szólnak.)
Itt jön ! (Kar helyet csinál, utat nyit s várják.)
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Livia. (Jön — grand toalett — a fülkéből,
mély dekoltás. mellén hátán keresztszalag,
uszályos estélyiben.) Mi az ? Mi baj ?
Boldizsár. Képzelje grófnő, ez a Med'
veczky meg akart csókolni.
Livia. Hiszen ez nagyon mulatságos.
(Lacihoz) Nem találja?
Laci. Hogyne ! (Nevetve áll Medveczkyhez.)
Melyik az urak közül Medveczky nagyságos ur ?
Medveczky. (Boldizsár„háta mögött áll,
Boldizsárra mutat.) Ő .' Ö ! (Fél a pofontól.)
Boldizsár. Már a nevét se tudja a szerencsétlen
Laci. (Pofon akarja ütni Boldizsárt, az
leguggol, a pofont mégis csak Medveczky
kapja.)
•
Livia. Ennek szivemből örülök, mert
annak a jele, hogy jól mulat nálam. Bár
mindnyájan követnék a példáját.
Sári. ) (A jobboldali fotelekbe belyezBorcsa.j kedve.) Követjük!
Laci. (Livia mellett.) Én is?
Livia. Természetesen !
Laci. (Bizalmaskodó hangon.) Szeretné,
ha már azt se tudnám ki vagyok ?
Livia. Azt ugy sem felejtheti el ilyen
nagy művész. De taiáa táncolna kissé a
feje tetején ? Vagy hányna egy pár cigánykereket. (Altalános nevetés.) Imádom a
cigánykereket. Ha, ha, h a !
Laci. (Kicsit kényelmetlenül.) Nem tudok
«n a félét !
Mózsi (Livia és Jancsi közt áll.) Pedig
de tudta hajdanába !
Jancsi. Purdékorába!
Cigányok. (Kik a nőkkel már elhelyezkedtek, ki az emelvényen áll a párjával,
ki a fotelek s székeken foglalt helyet.) Bizony t u d t i .
Laci. Nem kell rájuk hallgatni, kezicsókolom, félrebeszélnek !
Mózsi. Sohse szégyeld Laci ! Mindenki vót
egyszer purdé.
Borcsa. Bizony vót! (Átjátssza magát
balra.)
Cigányok. Bizony vót.
Laci. (Félhangon Mózsihoz.) Fogd be a
szádat ! (Líviához.) Küldje már haza üket
instálom. Meglátja, baj lesz velük. Ennyi
berúgott cigány egyrakáson !
Livia. (Int, esetleg tapsol a fülke bal sarkában álló inasoknak.)
Inasok. (A fülkéből kimennek négy tálcán, töltött pezsgős poharakat osztanak ki,
tálcákat kiviszik s visszaállnak.)
Livia. (Eközben folytatja.) Minél jobb
kedvűek, annál szivesebben látom őket !
Laci. Még felfordítják a házat.
Livia. Csak rajta ! Imádom a felfordulást !

Boldizsár. (Feláll középre megy. mindhez.) (Éljen ! Ugy van ! Ne hagyják magukat terrorizálni, uraim és hölgyeim ! Forduljanak, fel, mintha csak otthon lennének.
Mind. Éljen ! Szervusz ! (Kocintás.)
Mózsi (Magasra emeli poharát.) Szerbusz Bódi !
Sára. (Ugyanúgy.) Szerbucz (Isznak, majd
át kerül a kerevetre s Boldizsárral együtt
leül)
Borcsa. (Rikoltva.) Ujjujjuju ! Tyu ! sohse
halunk meg !
Laci. 'Megbotránkozva,) Sára í Borcsa!
Nincs bennetek semmi malifiláció ? !
Livia. Ugyan ne háborgassa az én kedves barátnőimet.
Borcsa• No, hallod ? barátné ! ! (Líviához.)
Szerbuc konytec !
Livia. Szerbuc! 1
Sára. Szerbuc ! j Úsznak.)
Laci. (Sára és Borcsához.) Megrugdallak
benneteket ! Emmán csak még se járja,
iljen késő éccaka!
Livia. (Boldizsárra nézve, egész más hangon.) Hány óra ?
Laci. Sok.
Boldizsár. Háromnegyed tiz ?
Livia. I Csak háromnegyed !
Laci. I Már háromegyed,!
Livia. (Lacihoz, előbbi hangján.) És maga
már olyan unalmas ? Azért is .reggelig
mulatunk. Akinek nem tetszik, menjen
haza ! Éljen a pezsgő !
Mind. Éljen! (Kocintás, ivás.)
Laci. (Halkan Líviához.) Hát iszen csak
üket küldeném a pokol fenekére. Én magam itt maradnék akár hónaputánig.
Livia. (Hangosan nevetve a társaság felé.)
Hallják a rossz fiút?
Laci. (Halkan) Ne tessék engem kifiruncvancigolni ! Ne mondja meg nekik.
Livia. Már megint egyedül akar mulatni
velem ! (Leül a jobboldali asztal bal, tehát
belső székére.)
Mózsi. (Hátra ment a társasághoz Jancsival.) Irigy, nyavályás fráter ez a Laci.
Jancsi. Piszok egy fráter.
f ő r o a . j K ö z önséges cigány !
Laci. (Mérgesen.) Ejnye no ! Hát csak
lehet az embernek aféle mondanivalója,
amit nem szokás mindenkinek az orrára
kötni.
Jancsi. (Előre megy.) Beszéjj előttünk
bátran, Laci fiam ! Hallottunk mi mán
ojat !
Mózsi. Láttunk is.
Jancsi. Egyebet is !
Mózsi. Különbet is !
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Sára és Borcsa. De mennyivel különbet.
(Nevetés.)
Laci. (Líviához) Minek mondta meg
nekik ?
Lívia. Titkot árultam el?
Laci. Amióta ösmerem, még soha egy
percet se lehettünk egyedül.
Livia. Engem a társaság nem zavar.
Mózsi. Engem se !
Mind. Minket se!
Jancsi. Laci, minket nem zavarsz ! Szerbuc!
Lívia. Szóljon hát olyan nyelven, hogy
senki más meg ne értse !
Laci. Nem tudok én kinaiul !
Livia. Tán hegedű nyelven. Hegedülje el.
amit nem tud elmondani. Fogadjunk, hogy
megértem. (Mélyen a szemébe néz.)
Laci. (Szemébe néz.) A szeme teremtésit !
Hol az a hegedű?
Inas. (Egyik fülkéből kilép s rögtön
vissza a hegedű és vonóval.)
Mind. (Kocint, iszik, hogy a szünetet
betöltse.)
Laci. (Az inas elé ment, átveszi hegedű'
jét, megnézi stimmelje, aztán Livia mellé
áll, játszik. Mintegy szerelmet vall a hegedűjével. Az epedő frázisokra Livia énekben felel, minha valaki szavaira felelne.
A kar át-átveszi, kiséri a melódiát. A
hegedű mestere a jobb egy nyitott ajtajában játszik.)
Zeneszám. Zenés jelenet.
Ének.
Livia.
Hegedüjáték alatt, ülve.)
Sirj, sirj !
A szivem veled sir.
Szárnyakon száll, muzsikál !
Röpül a hattyuszàçnyu ábránd.
Huzd halkan ezt a nótát,'
Azt higyjem, hogy sirsz !
Szivembe nézd a kótát.
Megríkass, ha birsz !
Szóljon panaszosan,
Fájdalmasan muzsikád,
Hogy álmodásba ringassa át
A szivem bánatát.
Huzd cigány, huzd gyönyörűn
Panaszolj, keseregj.
Hízelegj hegedűn.
Húzzad epedőn, szivrepesztőn
Hegedűdnek zengő zenebeszédje
A szerelem égi zenéje.
Karral. Lejtése könnyű, mint a nyári felhő !
Lebegve lejt, miként a szellő
Csupa kellem, csupa derű,
Mégis, mégis oly keserű.
Tarkaszinü, mint a virágszál !

Derdiedas

krém, púder, szappan és Dekolletage cseppfolyós
púder feltétlenül
srépit.

Livia. A szivem vele száll!
Huzd rá, sohase bánd !
Ide a fülembe,
Ide a szivembe,
Ide huzd cigány, ide huzd '
(A befejezés egy valcer, mindenki a párjával, poharával, Medveczky Borcsával és
Sárával, csak lépkedve párosan beosztva el
bal fülkén át, csak Laci, Livia, Boldizsár
maradt.)
Panni. (A hegedűszóló utolsó panaszos
hangjára észrevétlenül megjelenik az erkélyen s némán áll, nézi a történteket.)
Livia. (Egyelőre egyedül táncol, mikor
Laci át akarja kapni Livia derekát, hogy
együtt táncoljanak, Livia kisiklik, Boldizsár
kapja el s együtt forognak a fülke bejáratáig, beosztott s zongorakivonatban
jelzett zenére Laci is szünetel, pillanatnyi
pauza. Kívül megszólal a zongora, 8 taktust
játszik. Livia Lacira néz, hangos kacajba
tör ki, majd karöltve, valamit angol vagy
franciául beszélve Boldizsárhoz, ketten el
a fülkén át. Panni ezalatt Laci háta mögé
jött le a második lépcsőfokig.)
Laci. (A lépcső bal szélénél állva, fájdalmas arckifejezéssel bámul Livia után. majd
hegedűjét veszi s a következő rövid zenébe
összes fájdalmát, szive lüktetését beleöntve,
arca szinte eltorzul a fájdalomtól, játszik.
A zene abbahagyása után maga elé mered,
majd a távozó Livia után néz, elhagyja
türelme s mintha a leeresztett balkezében
levő hegedűjét Livia után akarná vágni.)
Panni. (Elfogja hátamögött a hegedűt,
elveszi.) No-no ! (Szeliden.) Ne bántsa ezt
a szegény hegedűt.
Laci. (Hátranéz, hogy ki az ? Megembereli
magát.) Az enyém, hát azt teszek vele, amit
akarok. (A vonót a középasztal felé dobja.)
Kinek mi beleszólása ? !
Panni. Nem szólok én bele. Csinyálhat
vele, amit akar, össze is törheti. Igaz, hogy
nem vétett kendnek semmit ! Szegény kis
Stradivári ! Hát csak törje össze !
Laci. (Kifulladva,) Az áldóját ennek a
cudar világnak.
Panni. Pedig hát mindent ennek a kis
jószágnak köszönhet ám. (A hegedűt a
jobboldali asztalra teszi, a vonót is felveszi
s mellé teszi.) Még a gyönyörűséges konytecét is !
Laci. Magamnak köszönhetem, senki
másnak.
Panni. Dejszen, ha nem lenne a hegedűje,
rá se nézne kendre
Laci. (Előre ment.) Most már elég Panni,
mer' ugy megverlek, hogy egy hétig a panorámába mutogatnak
Panni. Nem bánom én, ha meg is haragszik rám. Azt se bánom, ha meg is ver
haragjában. Azér csak kimondom, hogy
amilyen nagy darab legény, akkora szamár
kend.
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Laci. (Előtte áll jobbra, egykedvűen.) Mér'
hogy szamár? (A jobbasztal bal székének
támlájára ül arccal a jobb I. ajtó felé.)
Panni. Mer nem lát tovább az orra hegyenéi. De még addig se, mér' hagyja magát
veretni az orránál fogyást. (Zsebkendőjével
az orra alá legyint.)
Laci. ^(Összefont karral ül : hátra nézve.)
Ne piszkálj az orrom alá.
Panni. De piszkálom, mer ugy van. Tugygya kend jobban mint én ! A' fáj kendnek,
íiogy tuggya ! Ugy vezeti kendet avval a
finom fehér kezecskéjével, mint ahogy a
'torjut viszik a vásárra. (Az előbbieket is s
& többi szavait is megfelelő gúnnyal mondja
s játssza is.) Kend meg csak hagyja-hagyja !
Még annyit se mond, hogy (Borjubőgést
utánosva.) Bu-u-u !
Laci. Azér fogod rá, mer' hogy irigykedel.
Panni. Ugyan m á n ! Kit irigyelnék? A
konytecet — kendért? Vagy kendet — a
konytecért ? Tartsák megy egymást. Csak
arér mondom, mer hogy sajnálom kendet.
Laci. Minek sajnálsz engem ?
Panni. Hiszen csak oda kell nézni, amikor huzatja kenddel. Aztán megy-megy.
(Illegetve magát megy Laci felé.) Aztán
beleveti magát a fotelbe. (Beledobja magát
abba a fotelbe, amelyben Laci ül : lábát
térdére teszi, mint Livia az I-ső felvonásban.) Aztán kidugja a lábát, mutogatja.
(Láfcafejét csóválja: mint Livia.) Finuman,
konytecesen, mert tudja mitül döglik a
légy. Kend meg lityeg és fityeg. (Vonó
mozdulatokat csinál kezével.) És rezegteti
azt a „G"-hurt, ugy hajladozik, hogy majd
beletörik a dereka! Ü meg csak néz, néz.
(Ábrándosan.) De más felé. (Gúnnyal.) Na
hát megvan a reklámkonytece kendnek !
Beszél a világ kendről. (Feláll.) Tele van
az újság kenddel! (Most már természetes
hangon.) Ahány füstös cigány cincog a világon, mind irigyli kendet! De én tudom,
hogy kendre nem irigykedni leöli. Kendet
sajnálni köll.
Laci. Ne sajnálj te engem.
Panni. De én sajnálom, mert mikor közel
hajtja kendhez azt a szagosított parókás
fejét. (Notabéne. Livia az 1-ső felvonásban
vörös hajjal, II-ban rokokó fehér parókában van fején brilliáns fejövvel, a kontyxiál legyezőszerii tollakkal.) Amikor utána
kap kend — hol van ü m á n ? Kenddel
xnuzsikáltatja magát, de más viszi táncba!
Bolondítja kendet.

Laci. (Feláll, előre jön Pannihoz.) Bolondozik . . . (Bajszát pödri.)
Panni. Bolondit egy ilyen szép legényt. Az
én Lacimat. Ne hagyja csúffá tenni magát
ettő) a kikent-kifent parfinskatulyától,
Laci. (Morfondírozva.) Bolondit ! !
Panni. Persze bolondítja ! Hát vak kend ?
Nem látja ? Álljon a talpára ! Ne hagyja
magát.
Laci. (Meggyőzve.) Látni se akarom, soha
többé ! (Minden átmenet nélkül, mintha
misem történt volna.) Pannikám gyere
mán ide!
Panni. (Odasiet.) Lacikám ! Egyem azt
a csókos bajuszát! (Ölelés.)
Laci. Te vagy az én párom..Panni ! (Öleli.)
Te szeretsz engem igazán ! Összepakolunk,
osztán ugy itthagyjuk az egész bandát,
mint Szent Pál az oláhokat!
Panni. Hazamegyünk
Laci. (Egymást ölelve.) A kis falunkba.
Panni. (Lehunyt szemmel.) Megálmodtam.
Ének.
(Nem egy szokásos operett-táncszám.
Idillikus falusi hangulatkeltő bájos jelenet.)
Laci. (Egymást egész refrénig átkarolva.)
A halasi rozoga csárdánál
Egy kut előtt
Jegenyék közt, a vetés közt
Áll egy kicsi fészek.
Panni. Lyukas a teteje, nem látsz ott
Előkelőt
S kora reggel, nem a vekker :
A tehénke bőg !
Laci. (Most 2—3 lépést jönnek előre,
sugó elé.)
De mégis ez a boldogság,
Árnyasak a lombos fák
Két karodon álmodozom
Nótával ringatva szép dalos szád.
Refr.
Lajcsi, Lajcsi, rossz cigány, jó cigány
Lajcsi, Lajcsi, nagy zsivány,nem zsivány
Mindig nékem húzzad,
Szivem tönkre zúzzad
Huzd, huzd reggel-este
Nékem babám !
Panni. (Zene alatt áthajlik Laci balkarjára.)
Még észre se veszed talán
És már elszállt egy év,
Jön az egyik, jön a másik
S velük egy-egy rajkó.
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Laci. Nincsen annyi szent a naptárban
Nincs annyi név
Jaj de rémes ez az édes
E családi rév.
Panni. De mégis ez a boldogság
Kis maszatos orrocskák
S két karodon két szeladon
S nótázva ringatja
Szép dalos szád.
Refr.
Lajcsi, Lajcsi stb.
A tánc inkább mimelése a család igazi
boldogságának. Panni pólyát s benne babát
tart két karjában, féltve átadja Lacinak ki
szeretettel veszi át s ringatja. Majd : mikor
állni s járni tanítják anyától apáig, szalad
s guggolva várják, felkapják két-két kezét
összefogják s azon ide oda himbálják,
viszik, félnek, hogy lecsúszik stb. Végül
boldogan átölelik egymást s indulnak jobb
I. felé. Zene utolsó taktusaira Laci ölbe
kapja Pannit s elviszi jobb I. felé.
7. TELENET.
Boldizsár, Medveczky, majd Jenő.
Boldizsár. (A bal egy ajtóból kifelé támogatva Medsreczkyt.JRemélem ahideg zuhany
magához téritette. He ? Mi ?
Medveczky. (Vacog a foga.)
Boldizsár. Szégyelje magát ! Felnőtt jogtanácsos létére berúgni, mint egy csecsemő !
Nekem kell tussolni a fejét és még hozzá
a Livia fürdőszobájában. Képzelem, hogyan
forogtak azalatt a vörősvári sírboltban
az összes ősök ! ?
Medveczky. (Sir).
Boldizsár. Na jó-jó. Azért nem kell ugy
odalenni. Ami történt megtörtént. Majd
máskor jobban fog vigyázni magára.
Medveczky. (Zokogva ) Én vagyok a legrosszabb ember a világon.
Boldizsár. Most már megmosdattam,
most már nem is olyan piszkos. Szedje
össze magát. Közeledik a döntő pillanat
és a helyzet idejében méltón kell viselkedni.
Medveczky. Dobjanak ki ! Dobjanak ki !
Én egy nyomorult alkoholista vagyok. (Sir.)
Boldizsár. Maga a bíróság képviselője,
hát viselkedjen méltóságteljesen és ne
bömböljön, mert mégegyszer megmosdatom.
Medveczky. (Boldogan.) Az ő fürdőszobájában.
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Jenő. (Belép jobb 1-ről. i
Boldizsár. (Magában.; Mit csináljak ezzeí
az állattal? s
Jenő. Fektesd le, hogy aludja ki maját.
Boldizsár. (Nagy meglepetéssel.) Hé ? Mi ?
Te már itt vagy ?
fenő. Tíz óra.
Boldizsár. Na hát, ez igazán kedves ötlet,
hogy ilyen pontosan eljöttéi. Engedd meg,
hogy bemutathassam neked izé urat. aki
a bíróság képviseletében fog közreműködni.
(Medveczkyhez súgva.) Köszönjön neki.
Medveczky. (Át Boldizsár előtt Jenőhöz,
kezet akar csókolni.) Kezét csókolom.
Boldizsár.Hem sül ki a szeme. (Hátralöki.)
Jenö. Hol van Livia ?
Boldizsár. Bocsánatot kért. hogy a nagy
elfoglaltsága mellett nem szentelhet neked
többet mint egy pillanatot és azt is csak
hivatalos izé keretében.
Jenő. Kérlek jelents be neki.
Boldizsár. Kérlek. Bár ismétlem, nagyon
el van foglalva a vendégeivel.
Jenö. Vendégek... ilyenkor ?
Boldizsár. Na, csak olyan egészen bizalmasok, akik éjjel-nappal bejáratosak....
Mondhatnám inkább éjjel, mint nappal.
Jenö. Miféle vendégek ?
Boldizsár. Hát a cigányok.
Jenő. Ők vannak itt ? És éppen most ?
Boldizsár. Ilyenkor persze már kissé
emelkedett a hangulat. De azért, ha parancsolod . . . (Indul a fülke feié, de Livii
jön).
8. JELENET.
Előbbiek, Livia.
Lívia. (Jön a fülkéből, már kivül beszél.)
Boldi bácsi ! Boldi bácsi, hol van ?
Boldizsár. Kedves gyermekeim ! Őszintén
vérző izével konstatálom, hogy a bíróság
igen tisztelt képviselőjének. (A f ö g ö t t e álló
Medveczkyhez.) Hajtsa meg magát.
Medveczky. Mivel ?
Boldizsár. (Dühösen)... felhívását a kibékülésre mindaketten ugyebár természetesen visszautasítjátok ? Azért hát szóval
írjátok alá ezt az izét és minden el vap
intézve. (A jobbasztalhoz megy Medveczkyvel.)
Jenö. (Át Líviához.) Négyszemközt kívánok beszélni Önnel.
Boldizsár. Pardon, erre semmi szükség.
Jenő. Másként nem írok alá semmit.
Boldizsár Ez zsarolás!
Jenö. (Líviához.) Csak tíz percet kérek.
Livia. Megadom.
Boldizsár. De csak tíz percet. Egy másodperccel se több. (Líviához súgva.) Vigyázzon magára.
Livia. Ne féltsen engem. (Át jobbra
egészen.)
Boldizsár. (Medveczkyhez fenyegetően)
Gyerünk !
Medveczky. (Ijedten.) Hová,?
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Boldizsár. A fürdőszobába!
Medveczky. (A bal I ajtó előtt.) A fürdő'
szobába! Az ő fürdőszobájába! (Boldizsárral el balra.)
9. JELENET.
Livia, Jenő
(Livia eközben az erkély lépcsőjére áll.)
Livia. Nos, mit kíván tőlem?
fenő. Tíz napja hogy némán és megvetően
utasítja vissza minden kísérletemet a közeledésre. Tíz napja méri rám a legnagyobb
fájdalmat, amit férfi elviselhet, mert önérzetemben sért Alacsonyrendü népségek
szemeláttára megaláz. És most, amikor
végre itt áliok, keresztül szúr a jeges
tekintetével és azt kérdezi, hogy mit kívánok Öntől. Hát nem elégelte még meg ?
Livia. (Bejön) Azt hittem, azért jött iie,
hogy az äzleti összeköttetésünket... hogy
is szokták mondani ? . . . likvidáljak !
Jenő...Nos, hát n e m ! Nem fogom megtenni Önnek azt a szívességet, hogy visszaadjam a szabadságát. Hiába kompromittáltatta magát az újfajta társasággal, jól
tudom, hogy az egész csak játék az én
bosszantásomra.
Livia. Túlságos fontosságot tulajdonit
magának. (El balra.)
Jenő. De hiszen csak nem vehetem komolyan, amit a cigányaival mivel?!
Livia. Elég ha én veszem őket komolyan.
Jenő. Nevetséges! A sz.ibadságát akarja
visszanyerni tőlem erre használja őket
eszközül.
Livia Tehát nem egyezik bele ?
Jenő. Semmiesetre — ingyen!
Livia. Tehát mennyiért ? .
Jenő. (Közelebb lépve — hevesen.) Egy
csókért!
Livia. (Ajkbigyesztve s át a jobboldalra.)
Ah ? . . . Ennyit nem ér !
Jenő. (Szerelmesen — utána megy.) Ha'lgasson meg, L í v i a ! . . . Szeretem!
Livia. (Fölnevet )
Jenő. Kigúnyolhat, megalázhat, mégis
szeretem ! Soha senki mást nem szerettem
Livia. (A jobboldali asztal balszék támlájára ül — ahol előzőleg Laci is ült.) Keményen s majd hátat fordit.) Ön mer igy
beszélni hozzám? Ö n ? Azok után, ami
köztünk történt?
Jenő. Tudom, hogy nagyot vétettem Ön
ellen. De Önnek is tudnia kell. hogy vannak mentségeim. Családi érdek követelte
házasságunkat. Akkor még szilaj és rajongó
voltam I Minden csöpp vérem fellázadt az
ellen, hogy a házasságom üzleti kötés legyen.
Fogcsikorgatva engedtem, de avval az el• •
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határozással. hogy ha üzlet, legyen üzlet
nem fogok szépítő frázisokat belehazudnt.
Azt hittem, igy becsületesebb! Vagy szebb
lett volna, ha kétszeri találkozásunk után
szerelemről beszéltem volna, amit sem Ön
sem én — akkor — nem éreztünk.
Livia. (Megfordul — feláll.) Es ha é n . . .
éreztem volna ?
Jenő. (Megrendülve.) Ön ? . . . Lehetetlen ! . . . Hiszen alig ismertük egymást.
Livia. Hátha mégis!? Gondolkozzék csak,
(Beszéd alatt át a baloldalra.) Sok sok év
e l ő t t . . . (Zene az orchesterben.) A Vörösvári parkban . .. p ó n n i . . . szekefen . . .
maga h a j t o t t . . . én a bábuma* szorongattam az ölemben . . .
Jenő. <Maga elé — mintegy kutatva emlékeiben ) Egy kis szőke lány.
Livia. (Kerevethez ért — leül.) Egyszerre
a kanyarodónál felbillent a szekér . . .
Jenő. Kiestünk mindaketten ! A bábuja
összetört !
Livia. Magának vérzett a homloka — bekötöztem . . .
Jenő. (Melié ül.> En pedig megigértem
hogy a zsebpénzemen veszek magának egy
bábut...
Livia. Aztán leültünk az erdő szélén . . fenő. Megtöröltem a szemét és az orrát !
Livia. Átöleltük e g y m á s t . . .
fenő. Fölöttünk egy nagy fekete rigó
fütyörészett !
Duett.
Jenő. Vig kicsi legény egy.kicsilány oldalán
Ó ifjúság csupa derű, ragyog az ég !
Fenn ül'a rigó és fütyörész ott a fán
Susog a lomb valami halk]virág regé:.
Livia. Mert hogy tovatűnt egy ragvogó
[délibáb...
Sárgul a lomb ? Hol a rigó ?
[Hol van a nyár ?
Emléke él csupán !
Egy csókos délután
De szép is volt a nagy világ !
Jenő. Ma újra csupa égi fény !
A két szemed ígéretén
Uj táncra muzsikál a vér!
Lívia. De kár, hogy az a láng parázs . . .
A régi dal, a régi láz,
Tán vissza soha már nem tér.
A perc tarka pillangó, suhanvaszáll.
Elillan, s örökre vége
A vágy, mint a pünkösdi szép
[rózsaszál.
Kis szellő s már tova száll.
(Szöveggel kapcsolatos játék — mint
lepkét itt ott űzi Jenő Líviát, az kitér stb )
Jenő. (Szenvedélyesen) Livia!
Livia. Hagyjon el.
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Jenő. Li via, mért küld et ?
Üdvösség ! Rózsás tünemény
Tündérszigetén.
Lágy ezüstös zene szól
Száz virágos fa alól . . .
Üdvösség ! fájó kacagás
Boldog zokogás.
Tündöklő csillámló álmunk
El ne szállj drága, szines napsugár !
Sóvárgó életünk, vágyunk
Szerelem költözz a szivünkbe már.
Lívia. Rózsakoszoruba oson itt át a mult.
Megrészegít az illatár, a magas cg.
Halk muzsika szól, a szivem is
[lángra gyul,
Susog a lomb valami halk virág'
[regét . . .
Jenő. Visszajön a szép, a kacagó napsugár ;
Suttog a lomb és rigó fütyül a fán.
Kis tollas fuvolás,
A hangja be csodás.
Nekünk dalol a kis madár.
Livia. Üdvösség 1 Rózsás tünemény
Tündér szigetén !
Lágy ezüstös zene szól
Száz virágos fa alól . . .
Üdvösség! fájó kacagás!
Boldog zokogás
Tündöklő, csillámló álmunk
El ne szállj, drága szines napisugár !
Sóvárgó életünk vágyunk
Szerelem, költözz a szivünkbe már !
:Táncos, játék után el jobb I'felé.)
10. JELENET.
Boldizsár, majd Livia, fenő.
Boldizsár. (Bal II-ről jön.) Tizenegy perc !
(Körül néz.) Senki ! (Nyugtalanul.) Hol
vagytok ? Livia ? ! J e n ő ? ! Tizenkét perc !
Livia. Jenő. (Besétálnak jobb I-ről.)
Boldizsár. Hi az ? Mi történt ?
Livia. Kissé elszédültem, de már semmi
bajom . . . Vége. (Át balra )
fenő. Vége?
Boldizsár. De még mennyire vége ! Tizenhárom perc ! (Jenőhöz.) Leszel szives haladéktalanul aláírni azt a bizonyos izét?
Jem5. Nem !
Livia. Akarom !
Jenő. Nem és nem.
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Livia. Vigyázzon !
Jenő. Nem ijedek meg!
Livia. (Indulattal.) Sárbataposom és meghurcolom a nevét! Szeretője leszek a cigánynak.
lenó. (Keményen a szemébe néz.) Ön ?
Erre képtelen.
Livia. (Összerezzen lehajtja a fejét, majd
dacosan ) Nos hát akkor a felesége leszek.
(Lacit érti.)
Jcnö. Kételkedem benne.
Livia. Utoljára kérdem : beleegyezik-e e
válásba ? Igen vagy nem !
Jenő. Nem ! Semmi áron ! Kiába fenyeget
Livia. (Fölnevet.) Kiába?
11. JELENET.
Előbbiek, Laci.
Laci. (A baloldali fülkéből jön, meglátja a társaságot.) Pardon, bocsánat ! Rövii
pár szavam lett volna a méltóságos grófnéhoz. (Mintha vissza akarna menni..'
Lívia. Jöjjön csak, jöjjön Laci !
Laci. (Előre jön.) Csak egy pár szavam
van . . .
Livia. Nekem is magához . . . De négyszem közt.
Jenő. (Idegesen ) Parancsolják, hogy távozzam?
Livia. Oh, csak egy percre. Amíg elszív
egy cigarettát.
Laci. (Cigarettával kínálja.) Tessék !
Jenő. (Nem fogadja el.) Csak a magamét !
Livia. A Boldi bácsi addig szórakoztatni
fogja.
Laci. (Újból kínálja.) Tessek m á r !
Jenő. (Végignézi.) Csak a magamét.! (El
Boldizsárral jobb I.)
Laci. (Utánuk nézve.) Annyi baj legyen.
Nem kell neki viznyomásos dritte szorte !
(Közben rágyújtott.)
Livia. I Leült a kerevetre.) Nekem kell !
Laci. (Tárcáját felkínálva Líviának, de
Livia a Laci égő cigarettáját veszi el s
szívja.) Tessék ! (Kis szünet után.) Minek
küldte ki őket ? Ha csak azért, hogy a
saját cigárettámból egy slukkot szívjon,
azért kár volt. Nincs nekünk aféle beszédünk egymáshoz, amit akárki ne hallhatna.
Lívia. Hátha mégis !
Laci. Nekem nincs!
Livia. Nekem van !
Laci. Én csak bejelenteni akarom a méltóságos asszonynak, hogy kilépek a szolgálatából.
Livia. (Tettetett sóhajjal, mint a következő szerelmes szavai is tettetett.) Ah t
Laci. Visszalépek a művészetbe.
Livia. (Némi gcmnyal.) A kávéházba.
Laci. (Indignálva.) A kávéházba! Oda való
a cigány. Ott legalább tudja, hogy miért
hegedül. Aztán a mátkaság is is ugy kívánja.
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Livia. (Mulat rajta de nem megy ,
Livia. (Tettetett meglepetéssel.) Mátkája?
Laci. Grófné lesz az én feleségem ! CiMagának mátkája van ?
gánygrófné. (Erőszakosan rángatja mikoris
Laci. Van hát !
Livia kirántja kezét s Laci egyer.iulyt
Uvia. Kicsoda?
veszve hanyatt esik a kereveten.) F síáll.
Laci. (Büszkén.) A Panni !
Livia. Miért nem mondta ezt nekem
Duett.
soha ?
Livia. Csak türelem, nincs szerikic
Laci. Hát tetszett kérdezni? Mit érdekli
Most szünetel a flörtölés,
a méltóságos grófnét egy vályogvető szaAz esküvő utánra
porodása ?
Hadd maradjon egy kevés
Livia. Látja ez a bizalmatlansága rosszul
Laci. Nincs türelem, csak szerel«'®
e s i k . . . ezt nem é r d e m e l t e m . . . ez fáj,
El epedek utánad én,
(Mintha könyezne, szemeit törli egyébként
El égek végtelen
főzi Lacit.)
Szerelmi vágyaim tüzén.
Laci. Ugyan mán ! Ne tessék engem f ő '
Livia. Ennyi tűznek ellenállni
zöcskézni, van itt rozum. (Fejére mutat.)
Szinte-szinte kár.
Még elhiteti velem, hogy . . . ejla . . . nem
Ketten. Nincs a földön poég egy ii •
lehet ám !. ..
Mohó szerelmes pár.
Livia. Ha tudtam volna hogy a szive
Refr.
már másé, jobban vigyáztam volna a
Livia. Kutyavásár egyszer volt Badán.
magaméra.
Maga lesz a drága kis kutyám
Laci. (Meghökken, azaz elkapta a haagot.)
Maga lesz a párom ha járom
Nono !
A párom oldalán.
Livia. (Érzelgősen). És éppen m a . . .
Laci. Mig a szivem lassan altatom.
most, amikor — végre — elválhatok a
Még magamat jól kimulatora,
férjemtől, szabaddá lehetek és annak nyújtKetten. Tizenhárom éjjel meg e g j aap
hatom a kezemet akié a szivem. (Brilliáns
Mig a cigány, aki huzza
gvürüs kezeit széttárja az utolsó szavaknál.)
Fűbe nem harap.
Laci. (Livia balkezét fogva néZi-nézi a
Laci. A hegedűm eltemetem
kezét.) A kezét ! ? (A gyűrűkre pillant bajA szerelem a hangszerem
szát pödri.) A kezét! Mindazzal ami rajta
Tanits-tanits remélni drága
van. iVégigsíklik a keze Lívia hóna aljáig.)
Drága mesterem.
S ami hozzá van nőve ? (Hirtelen Livia
Livia. Nem tanitom, mert gyanít :'!:
mellé ül.;
Hogy mi az mi kellene
A csókok, hogyha csattan-:
Livia. (Elkapja karját s tettetett síkolylyalJ Jaj, csiklandós vagyok!
Legédesebb zene.
Laci. Vágyva vágyik, ajkam ajkadon
Laci. Maga is ? Én is ! ha-ha-ha ! Én is
fzenélni már
csíkoiós vagyok! Már gyerek koromban
Ketten. Nincs a földön még egy ily m e h ó
is csikolós voltam ! Ha az anyám hozzám
[szereltess oár.
ert, ugy vísitottam m i n t egy kis malac !
Ha-ha-ha ! Hát nekem adja a kezét minRefr.
denestül ?
Kutyavásár egyszer volt stb. (Tánc tjtána
Livia. (Főzve.) Mindenestül !
el jobb 1-felé.)
Laci Nekem ?
12. JELENET.
Livia. Nem is a római pápának. (Térdével hozzá ér.)
Panni, Mózsi, Jancsi. Sára, Borcsa. (A balLaci. (Bizsereg a vére.) Jaj !
oldali fülkéből.)
Livia. Mi baj ?
Panni.
(Fülkéből
a többi előtt.) Gyertek
Laci. (Líviához kapkod.) A parfümtől
csak, gyertek ! Fontos újságot újságolok !
beleszédültem.. . .
Mózsi. Mi az a fontos ?
Livia. Menjen maga csapodár ! (Feláll, a
/ancsi. A napidíj ?
kerevet végéig. Jobbra megy, mert Laci
Panni. Több 1
fogja a kezét.)
/ancsi. Több lesz a napidíj ?
Laci. Hogy elmenjek most ? Ne izéljen
Panni. Dehogv napidíj! Fontosabe annál !
mán ! Hátha a hétszentséges trombitás arJancsi. Mi lehet annál fontosabb ?
kangyal kergetne tüzes istennyilával ! (RánPanni. Az, hogy házasodik a Laci !
cigálva s a díványon helyet mutatva.)
Mind. (Elálmélkodva.) Házasodik a Laci ?
Livia !
Panni. (Roppant gőgösen, kifeszíteti: melLivia. Csak lassan ! Hát a Panni ?
lel.) És tudjátok-e ki a menyasszonya ?
Laci. ("Lekicsinylően.) A Panni?
Tudjátok-e ?
Livia. Hiszen a mátkája !
Laci. (Még mindig ülve.) De csak atnig
én akarom. (Maga felé ráncigálva Líviát SCIIATZNÉ FŰZÖTERME
M i l l !
kezeinél fogva s helyet mutatva a ke- A l e g j o b b szabáso f r a n c i a f ű z ő k ós halesostiuőÍViA.U
reveten.) Gyere mán-gjere m á n !
hftss/oritók készülnek...— ízléses ée pontos
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13. JELENET.
{Előbbiek, Livia, Laci, fenő, Boldizsár, Medveczky.) (Jobb I. fülkéből.)
Livia. Én ! (Általános meglepetés.)
Parim. (Megsemmisülve.) Laci igaz ez ?
Mind. (Örömmel.) Laci igaz ez ?
Boldizsár. Ugy van! Elhatároztuk, hogy
Lacihoz megyünk feleségül. Éljen a cigánygrófné.
Panni. (Hátrahúzódva lesújtva áll, hol
Laci, hol Liviára néz.)
Jenő. (Livia elé lép.) Mit tett ?
Livia. Amit előre megmondtam !
Boldizsár. (Jenő mellé megy.) Ha még
«zekután is makacskodnál .
Jenő. (Határozottan.) Nem makacskodom.
Boldizsár. Tehát beleegyezel a válásba?
Jenő. (Lemondóan.) Beleegyezem!
Boldizsár. (Boldogan.) Hol van az okirat,
Medveczky ?
Medveczky. (Még mindig betöröiközve,
blindre egy papírlapot huz elő frakkszárnyából ) Nesze ' (Átadja Boldizsárnak.)
Boldizsár. (Mohón elkapja meg se nézi,
a kerevet melletti asztalkára téve.» Na,
ird alá!
Jenő. (Asztalhoz megy, hirtelen aláírja.)
így!
Boldizsár. (Magában örömmel.) Meg van
a hitbizomány.
Livia. (Föllélegzik.) Szabad vagyok.
Jenő. (Líviához megy, fagyosan.) Fogadja
szerencsekivánataimat.
Laci. (Pokoli nyugalommal, szemtelenül.)
Köszönjük alássan !
Jenö. (Vésztjóslóan Lacihoz, végig méri.)
Füstös, vigyázz . . . a szerencsédre. (El
jobb I)
Laci. (Öntelten.) Azt csak tessék ide
bízni.
fancsi. (Hogy ő is ssóljon valamit.) Ami
a napidíjat illeti . . .
Mózsi. Ki törődik most a napidíjjal,
amikor grófné házasodik a bandába.
Boldizsár. Reggelig iszunk rá !
Mind. (Jókedvűen.; Hujujuj !
Livia. Nem ! Elég ! Fáradt vagyok !
Mózsi. Halljátok, hogy fáradt a drága!
Gyerünk haza !
Sura. Hagyjak egyedül a fiatalokat.
Borcsa. De szép is menyasszonynak lenni !
Sara. Primás menyasszonyának.
Jancsi Hej, te Laci, de irigyellek.
Mózsi. (Mindet kifelé, bal fülke felé
tuszkolva.) Gyerünk már, gyerünk !
Mind. (El a fülkébe. Boldizsár, Medveczky utánuk.)
Panni (Lehorgasztott fejjel vissza, visszanézve, szintén
el a fülkébe. Előbb is elmehet ren J ezés szerint.)
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14. JELENET.
Lívia, Laci.
Laci. (Tárt karokkal megy Livia felé.)
Livija! Livijám !
Livia. (Kitérve az ölelés alól.) Majd máskor ! Holnap ! Ma még ne.
Laci. Livija! Olivija. Legalább egy icvirka
picurka csókocskát ! Olyan szépen fogok
hegedülni.
Livia. Olyan rettenetesen fáradt vagyok...
Kérem, hagyjon magamra !
Lcci. Hát jó ! Maga tudja, hogy gróféknál mi a szokás.
Livia. Gróféknál ig y szokás!
Laci- Akkor inkább cigány maradok DÍ
holnap megkapom azt is, amit ma elengedett !
Livia. Holnap? (Kezét nyújtja.)
Laci. (Megcsókolja a kezét.) Edes-édes, én
gyönyörűségem!(Megfeledkezik ölelni akarja.)
Livia. (Kisiklik.) Nincs még holnap ?
Laci. Meg nincs, de én már a jövő héten
vagyok. Hat holnap !
Livia. Holnap!
Laci. (Hegedűjét veszi a jobb I. ajtóban
mintha egy nagyot mondana.) Kisztihand !
(Meghajlik s el jobb I-felé.)
15. JELENET.
Livia, Komorna, majd Jenö.
Livia. (Csönget.) Mária !
Komorna. (Belép bal I-felé.) Parancsol ?
Livia. A pongyolát Mária !
Komorna. (Visszamegy és hozza beteríti a kerevetre a fejnél megkerüli a kerevetet s a kezével lába felöli oldalánál
álló Livia ruházatát kezdi kapcsolni miközben beszél.) Mindenki ugy örül a méltóságos asszony eljegyzésének. . .
Livia. (Kellemetlenül érinti.) Már tudják ?
Komorra. A cigányok. . . . (Kijavítja.)
(Zene kezdete) vagyis a kedves rokonok . . .
mindjárt elmondták a szobapincérnek, már
az egész szálloda tele van a hírrel. . .
Azt mondják újságírók is fognak jönni.
Hát bizony i:em is mindennapi történet,
hog-y grófné feleségül menjen egy közönséges . . . (Elszólta magát, kijavítva) közönség előtt játszó művészhez.. . .
Livia. Ne beszélj annyit ! Oltsd el a
csillárt és ereggy.
Komorna. Méltóságod nem parancsolja
levetni a ruhát ?
Livia. Nem ! Elmehetsz Mária !
Komorna. (A kapcsolóhoz megy, a csillár
s a falakba szerelt lámpák kialszanak,
csak a bal egy ajtón a rózsaszín fény, a
jobb egy ajtóban fehérfény az erkély jobbfelén sárga a zsinórpadon holdfényü reflektorok égnek.) Jóéjszakát, méltóságos
grófné. (Be a fülkébe, a nagy függönyöket
leereszti s bal I. el.)
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Livia. (Vetkőzik — diszkrét alsóruhára
felölti a lepelszerü pongyolát. Látszik, hogy
a történteket idézi, elméláz — majd dévajul hentereg a kereveten dúdol, mikor a
„Kutyavásár" melódiát s utána az „Öreg
anyám egyre mondta" reminiszcenciához és
a zene — félhangon énekel. Ének közben
leül a jobboldali asztal bal fotelébe — lábá: átteszi a fotel karján s énekli .,Moli'
nári linári igy kell azt csinálni" ismét
lábafejeit mozgatja. Reminiszcencia végeztével zenére felfut az erkélyre s énekel.
Ének.
Te szép Hold, te hűséges öreg barát
Világíts lelkembe végre,
Fényeddel üzd el szivem bánatát.
Jenö. (Zenére a fülkéből kilép, megáll
fcalközépen, kalapját középasztal foteljébe
teszi.)
Livia. (Próza.) (Megfordul, megdermed.)
Ön itt ? — Nálam ! Ebben az órában ?
Hogy merészel ? Hogy merészel ? !
Ének.
fenő. A szenvedély viharja tépi lelkem
Vissza-visszaüz !
S míg csillog a szemedbe vigmosoly,
Itt benn pusztít a tüz !
Az éjszaka terólad mond mesét
Mámoros az illatár
És szárnyakon üzi szerelmesét
A szép csillagsugár — csillagsugár!
Lázban ! Sóhajtom feléd a vágyam
Jöjj a karomba, vár rád
Bűvös csodás varázs
Várom,
Sóváran várom a párom !
Csókom tündöklő, csillámló,
[örvénylő
Égő parázs !
Livia. (Az erkélyről lement s a jobboldalra.) (Csendesebben.) Menjen el : Hagyjon el ! ,
fJenö. Almaim szép tündére hallgass meg.
iÁt akarja karolni.)
Livia.
kerevet melletti asztalhoz szalad, csöngetni akar.) Ohó! Ohó !
fem5. (Utána ugrik, megakadályozza a
csöngetést )
Csókom tündöklő, csillámló,
[örvénylő
Égő parázs !
(Átöleli Liviát.)
Figyelj az éjszakára
Miről mesél a hold sugára . . ,
Üdvösség . . .
Livia. Rózsás tünemény
Tündér szigetén.
jenö. Lágy ezüstös zene szól
Száz virágos fa alól.
Livia. Üdvösség, fájó kacagás
Boldog zokogás
Tündöklő csillámló álmain,
El ne szállj — drága szines holdsugár.
Ketten. Sóvárgó életünk, vágyunk
Szerelem költözz a szivünkbe már.
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Laci. (Hegedűje e pillanatban kivül, hátuj
megszólal.)
Livia. Ez Ö! — Jenő kérem .távozzék!
Jenö. (Kérőleg.) No miért ? Én is szívesen hallgatom — illik a jelenethez. Szép
szerenád.
Ének.
Hallgass, figyelj
Hogy énekel
Virágregét dalol, szerelmeset
Az éjszaka.
Livia. Virágregét dalol, szerelmeset
Az éjszaka.
Jenö. A holdsugár lágy álmodás..
Livia. E dal egy forrójvallomás.
Jenő. Virág virághoz súgva beszél
Mit sug remegőn ?
Livia. Mire vágy . . . mire kér ?
JemJ. Érzed, hogy mire csábit?
(Suttogva,) Livia.
Livia. (Jenő karjaiba alél.) Jenő! (Hosszú;
önfeledt csók.)
Laci. (Ezalatt az erkélyen megjelenik.
Amint a csókba összeforrt párt meglátja,
oldalt fordul és ugy játssza a szóló utolsó
t a k t u s á t . , . mintegy pontot téve a történ'
tekre.)
Laci. (Nyirettyüjét leeresztve az e r k é l y
léptső legfelső fokán áll és néz.)
Livia. (Háttal Laci felé áll ölelve.)
fenő. (A nézőnek fordulva háttal öleli
Liviát.)
Laci. (Zene végeztével pillanatnyi szünet
után egy lépéssel négy lépcsőt lelépve, megszólal.) Livija ! ! !
fenő. (Az ölelésből mozdulatot tesz, mintha
Lacinak akarna menni.)
Livia. (Visszatartva.) Ne bántsa!
Jenő. (À kérő szóra indulatát vesztve.)
Megyek. (Veszi kalapját ; Livia és Laci közt
állva.) Szépen húztad Laci. (Pénzt vesz elé
egy bankót nyom Laci balkezébe, mely
kézben hegedűjét tartja.) A nótádért ! (Líviának gavallérosan kezet csókol és el jobb
I. felé.)
Laci. (Indulattal telve egyhelyben áH.
Zenére a kapott bankót már előbb összc
gyűrve Jenő után dobja nagy indulattal.)
Itt a pénzed! Tartsd meg, (Utána néz, —
hegedűjét a jobbasztalra téve Liviához.)
Most mán mi számolunk!
Laci.'Csillogó-villogó szemekkel Liviához.)
Ének.
Hát ezt teszi velem !
A mátkaságunk első napján?
(Laci ezt csak beszéli — most éneklL)
Mialatt az ablakánál húzom!
Livia. (Mint aki csak játszotta a szerelmest. Ajkbigyesztve-nevetve.)
Laci — no !
Kedves Laci.. . Azt hittem, maga csak
érti a tréfát !
Laci. (Fokozódó dühvel.) Ez t r é f a ?
Mondja? Mi a mentsége? (Karját megragadja.) Beszéljen ! Érti ? Akarom ! (Ráncigálja ) Követelem!
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Livic. (Ki akarja karját szabadítani.) (Nevetve.) Haha! Mit m o n d ? H a h a ! Követeli? (Gúnyos kacaj.)
Laci. (A kacaj is sérti, magából kikelve.)
Követelem. (Szinte dulakodva.) Igen ! Követelem !
LÍVÍC.
(Kezét kifejtve a Laci kezeiből,
most már sértett méltósággal végig méri
Lacit — sértően.) Cigány ! (Megfordul — két
lépést tesz — visszanéz vérig sértően.)
Cigány ! (Közben dobütéseket kivárni. A
2-ik dobütés után indul, a 3-ik dobütésre
a bal II. ajtót maga után bevágja.)
Laci. (Dühvel utána szól.) Cigány ? ! (Áll
maga elé meredve) Cigány? Persze az
nem is ember! Csak cigány. (Morfondírozva.) Csak arra jó, hogy huzza! Csak a
.hegedűje kell nektek. (Livia utána nézve.)
Ti rongyosok ! (Fájdalommal énekli, pár
lépési ktfzépfele lépve.)
Dingó-dongó — hej more csokáj !
Hej, more csokáj.. (Elhallgat. Maga
elé nez a földre, hirtelen a zenére az
asztalos fekvő hegedűjére nézve odarohan,
felkapja dühvel összetöri.) A hegedű ? !
Nesztek ! Egyétek meg ! (Összetörve a kerevet: elé dobja.) Rongyosok! (Lecsillapul
— egy lesújtó pillantást vet a baloldali
ajtóra, kiegyenesedik s gépiesen — férfiasan el jobb I.)
Panni. A fülke függönyei közt jön, kiről
feltehető, hogy leste a jelenetet — Laci
után néz, maid előre megy, leguggolva a
hegedűhöz, szeretettel ölébe veszi, nem
tragikusan.) Hát tehetsz te rula kis Stradivárim 7 *! (Megcsókolja — ugy marad függöny lementéig ) (II. felvonás : 1 óra 12 p.)
Függöny.
(Folyt, köv.)
H A L L O , Ml
ÚJSÁG?
FOLLINUSZ AURÉL JUBILEUMA. Egy
régi újpesti házban, csendes visszavonultságbars él egy valamikor ünnepelt színész,
író és rendező: Follinusz Aurél, a ,Náni*
népszerű szerzője. Most azonban kiragadja
őt visszavonul tságából egy ünnepség, amelyre
nagy ambícióval készül a Nemzeti színház :
Follinusz ötvenéves színészi jubileumát ülik
meg nemsokára és ezen az ünnepségen részt
fog venni mindenki, akinek csak valamelyes
köze is van a művészethez és a színházhoz. Természetes, hogy a jubiláris előadáson a „Nánit" fogják játszani, itt adjuk a
Náni bemutatójának és a mostani reprizének
szereposztását :
jg g g
jg2Q
Kreutzer Michel
Níní
Szepi
Özv. Molnárné
Józsi
Bódi
Szilárd Péter...
Róza, a leánya
Lupi báGsi ...
Sándor, a fia...

Németh Jóska
Blaha Lujza
Kassay Vidor
Pártényiné
Vidor Pál
Ujváry Károly
Szabó Anti
Csongor! Mariska
Horváth Vince
Szirmay Imre

Vendrey F.
R. Lábass J.
Rátkai M.
V . HaraszttlV H.
Nádor Jenő
Z. Molnár L.
Szerémi Z.
Makay M.
Hegedűs Gy.
Tanay F.

VIZSGA ELŐADÁS A MAGYAR SZÍNHÁZBAN. A Rákosi Szidi sziniskola vizsgaelőadásai során szombaton „A dolovai nábob
leányá"-t mutatta be a Magyar Színházban.
Az előadáson az egyes szereplők játéktudása
most is bizpnyságot tett a tanári kar komoly és értékes működéséről és az iskola
kiválóságairól. Korányi Mária Vilma és Balogh Juci Szentirmayné szerepében egyformán jót és értékeset nyújtottak, stílusos
nyugodt játékukkal bőven rászolgálva az
elismerésre Reinhardt István Szentirmayja és
Vaszary János Tarján Gidája mindvégig
nívós és biztos alakításnak bizonyult. Lóránd
hadnagy szerepében különösen elsőrangút
adott Papp László, aki elegáns, fölényes játékáva! figyelemreméltó tehetségnek ígérkezik. Dr. Petites M. egy kisebb és Germán
Ervin Merlin szerepében tűntek még ki a
vizsgázók közül. A közönség sok tapssal
adózott a szereplőknek és tanárjuknak Szirmai Imrének.
A ROYAL KABARÉBAN KÖVÁRY GYULA
a magyar kabaré nagyszerű művésze, úgyis
mint színész, mint író s mint konferanszié a
legzajosabb sikert aratja esténként. .Az
Amerikai nagybácsi' és „Itt a tavaszi divat .'•
cimű kis darabjaiban a közönség ,valósággal
ünnepli őt, mint partnereit Felhő Rózsit, Sándor
Józsefet,, Radó Sándort és Nagy Macát egy
aránt. Ép így páratlan sikert arat Paulini
Bélának „Komégyiások" hosszabb nézőteri
mókája, melyet Kerényi Irén, Felhő Rózsi,
Forgács Jenő, Fodor Sándor, Csillag Mariska,
Gyenis -Ede és Barna Andor interpretálásában elejétől-végíg kacag a közönség. Mihály István, Balázs Sándor és Garami Árpád
tréfái, Salamon Béla, Ihász Lajos. Fodor
Ernő, Iványi Dezső, Nagy Maca, Csillag Mariska stb. előadásában méltón sotakoznak a
műsor többi része mellé. Magánszámokat
és duetteket Solti Hermin, ihurzú Nagy
László, Kerényi Irén, Radó Sándor, Forgács
Jenő, Barna Ándor és Gombúcz Vilma éneKelnek.

! Hz István-uti szanatórium
vizgyógyintézeta, VII. ker., Htmgária-körut 9.
modernül átalakítva

m e g n y í l t 8
Külön fórfi- én külön nöl osztály. A hydro- és elektrot h e r a p i a minden válfajával fölszerelve, szénsavas,
oxigénes, fenyő-és tisztasági f ü r d ő k . Massage Zuhan y o k . Iniialatorinm.Napftlrdő Orvosi rendelés egész
nap,Nyitva reggel 7-től este7-ig. Kedvezményes bérl e t j e g y f n z e t e k a szanatórium pénztáránál válthatók.
Felvilágosítások telefonon is kérhetők. Tel. József
95-08 és József 42 13. Villamos közlekedés ; földalatti,
33-as, 35-ös, 25-ös, 65-3s és 19-es közúti kocsikkal
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S z e r k e s z t ő s
ü z e n e t e k
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást
a színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat,
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzésére nem vállalkozunk )
. Érdeklődő. 1. Cime: Nemzeti Színház. 2.
Özvegy. — Előfizető. 1. Rákóczi-ut 51. 2.
Még nincs. 3. Cime: Revü-szinház. 4. A
Színházi Élet kiadóhivatalában megrendelhető. — Balatoni kislány. 1. Hogy hol fogja
az idei nyarat tölteni, erről majd annak idején
fogunk megemiékézni a Színházi Élet-ben.
2. Felesége nem színésznő. — H. M. Szombathelv. Köszönjük a szives üdvözletet —
Rajongó kis leány. 1. Kisvárdán született
!891 március 31-én. 2. Royal-szálló, — R.
E. Operaház a cime. — Lawn-tennis. Nem
színházi vonatkozású a kérdése, tehát nincs
rá válasz.
H 13. Valameiy -orfeum igazgatóságával
kell érintkezésbe lépni. — Loarz. Tessék
egy színházi karmestert felkérni ez ügyben.
—' L. ra;«ngó. 1. 1899 szept. 10-én született.
2. Nagykorona-u. 19. 3. Rákóczi-ut 21. 4.
Folyamodni kell érte. — Ida. Mihelyt melegebb lesz az időjárás, az előadásokat később
Kezdik majd és reméljük, hogy a színházi
közönség részére járatnak villamos kocsikat.
s z a p p a n t és
sampont

Sz. Bözsi. Lábass Juci a szabadkai apácák
zárdájában tanult. Itt feltűnt szép hangjával
és a „Nótás Kata' c. darabban mint műkedvelő szép sikert ért el. 1913-ban már fellépett a Király Színházban mint a Rákosi
Szídi-iskola növendéke. — B. F. Péchy
Erzsi Székelyhidon, Bihar megyében született. Iskoláit Nagyváradon és Kolozsvárott

Brtlliánsof, a r a n y a t T ^ T Z Z L ^

használ az igazi dáma !
Kapható m i n d e n ü t t !
Készíti : Hunnia gyógytár. Bpest. Krrsahet-Wifiit 58.

Hamis

— Jovánka. Lénkeffy Ica szinészcsaládbói
származik. Atyja Lenkeffy Kornél volt, vidéken működött, anyja és nagynénjei színésznők voltak. Egyidóben Mezey Kálmán besztercei igazgatónál működött, anyjai nagybácsija. Első fellépte a Vígszínházban volt
14 éves korában a „Nyári szerelem" c. vígjátékban. — Hazafi. Hubay legjelesebb tanítványai voltak : Geyer Stefi, Szigeti József és
Vecsey Ferenc. — G. D. 1. Szentpétery
Zsigmond úttörő színész Rohod-on (Szabolcs
m.) született 1798 julius 31-én. — meghalt
1858. dec. 31-én. 2. A pesti német színház
1812. február 9-én nyílt meg a mai Gizellatéren, azon a helyen, ahol a Haas-palota
van. Eltért benne 3000 néző. A színház 1848ban leégett — Ceglédi olvasó. A Színházi
Élet-ben a nem előfizető olvasóinknak is
készséggel szoktunk válaszolni, de természetesen csak színházi vonatkozású kérdésekre. — Uj hang. Versét nem közölhetjük.
Kézirat megőrzésére nem vállalkozunk.

fogaltért

mindenkinél többet, ezüstért 210—4 90
koronáig, brilliánsért, aranyért legtöbbet

napi á r b a n veszek. Házhoz megyek. Telefons 188—6S
POSTL ékszerész, IV, Semmeiweis-utca 19., I. em.

TISZâ-

Délután 6b este H. KISS
JAXCKI urlpriroás hangversenyez. — Meleg Ta— Kltflnő italok.
K Á V É H Á Z cüora
Dun&veczky és Faludi
kávésok
Vil, R á k ó c z i - u t 7 4 .

rr

{izet:

Mendelsohn S
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Kalapok festése
S Í I " Tatiszky F. Király-utca 13
Gozsdu-udvar, 111. épület.
Telefonon
megrendelheti
heti
TelefonszámoK: József 16—26, József 13—35
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E L L E N használjon dr. Dvon
Hiurrestorii't. Nem hajfestőszer. hanem a h a j eredeti
színét a d j a vissza. Su.—korona
és postaköltség ellenében szállítják a ffirakiámk : CITY DROGÉRIA, Budapest. IV.
Eskő ut 5. es HONVÉD DROGÉRIA, I , Attila-körűt 8.
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jarta. 1912-ben a Rózsahegyi Kálmán magániskolájában tanult, 1 év után elszerződött a
Király Színházhoz, azután dr. Bárdos Artúr
a Modern Színpadhoz hivta meg, innen a
Vígszínház kötelékébe lépett, majd a Városi
Színházhoz ment, 1919-ben a Revüszinházhoz kötötte le magát. Jövőre az Unió
színházaihoz szerződött.
ljju rajongó. Ebben a korban még nem
iehet szinésziskolába beiratkozni. Ehhez legalább 18 évesnek kell lennie. Tehát ez idő
szerint hiába magyaráznék meg a felvétel
módozatait. — lövő. Sem a filmművészet,
sem a színművészet terén nem lehet kellő
anyagi felkészültség nélkül érvényesülni. —
Szőke kislány. A szinház kiskapuján szoktak
távozni. — Bczsó. Ő maga játssza zongorán
azt a dalt, — Uj előfizető. A jövő hónapban
fogják bemutatni. — Szolnoki urileány. 1.
Személynök-u. 16. — 2. Felbélyegzett levelet
tessék irni, hogy fog-e válaszolni, az nincs
kizárva.
Hölgyfodrász&t, onaulációval hajmosás, manikűr, szépségápolás és fagykezelés. Mérsékelt Árban, tJsörangn
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cím:

S z á n t ó n é , VI., H o r n E d e - u l e a 12. u .

Briliánsokat

tö&B?

Ü'JÍ

g f t b b a n vesz S z é k e l y Emii é k s z e r ü z l e t e . B u d a p e s t ,
Király-utca 51. T e r é z - t c m p l o m m a l s z e m b e n . C i n r e
t e s s é k figyelni. T e l e f o n : József 10Ü-S5.

SZEPLÔELTÂVOUTÂS, hajszáikiirtás vilannyal. Arcbőrfehéritok, mitesszervizek szétküldése. BARTA JULIA, Erzsébet-körut 44.

Szakorvosit

VTI., Dohány-ntoa 89.

Színházi képrejtvény
Megfejtési határidő 1920. május 9.

e r

p y

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk 1920. 19. számában közöljük.
A megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk ki:
!. dij : Egy színdarab.
!L dij: Tarnai Ernő arcképe,
ill. dij: Egy kotta.
A Színházi Élet 1920. 15. számában közöli
rejtvény helyes megfejtése: Rokoko.
Helyesen megfejtették : 462-en.
Az 1. dijat : Nagel György, VI., Bulyovszkyutca 40., a Il-ik dijat : Vajda] Nussy, VIII.,
Baross-utca 28., a 111-ik dijat. Nagel János,
VI., Bulyovszky-utca 40. nyerték el.
A szerkesztésért feíelös: 1NCZE SÁNDOR
ItaiOTilairxr vülannyal Qtónyom nélkol, szemölcsöt,
a i j i i a i a a a i pattanást, szeplöt, fagyáét végleg eltávolít GAOQ k o z m e t i k a i i n t é z e t , Mnzenm-körnt 18. B»épeégápolás, ráncok eltávolítása Email bnrogatôvizzel.
Bőrfehérit&krórri-pGder, szappan, hajeitavolltószer, az
összes szépségápoláshoz szQkséges szerek szétküldése.
Telefon : J t o w f 102—8J.

R - n d e ! : 11—1 és 4—7 óráig.

„Repülő" Holcter

jMïiT)

balos

Budapest, VI!., Rákóczi-ut 18.
T e l e f o n : J ó z s e f läl—S7.

Srilliánst, aranyat, ezüstöt, régis éget, régi arany-

Modern

Í9tn m a Q

Z

Frivaldszky,

VGSZQtt

¥H,BoliáBy-o W ékszerüzlet

párisi

& pénzét,

T e l e f o n : J ó z s e f 121—6;.

illatszerek, kozmetikai, pipere és háztartási
cikkek, kötött-, szövöttáruk, italok és gyarmatáruk eladása, n a g y b a n é s k i c s i n y b e n .

LTtPénZt

ő

SZÉPSÉGÁPOLÁS.

Hajszálak végleges eltávolítása, szemölcsök, ráncok
és Összes szépséghibák kezelése. H e g e d ű s f l o n a
kozmetikai intézete, Budapest, EX., Ráday-n. 58., TI/8.
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fcogy e l a d j a ócska h a n g lemezeit potom áron.

Iii cserealKalom
3

régi vagy törött h a n g l e m e z é r t
t e t s z é s s z e r i n t választhat egy
jó k a r b a n lév3 l e g s i k e r ü l t e b b
felvétel? hanglemezt

Hangszsrotthcn
F E K E T E MIHÁLY-ná!,
B u d a p e s t , VIII. J * z s e f - k ö r u t 9 .
Legújabb felvételű lemezei! nagy ralítára.

minden! fanant Oitrishsfein

_

_

T e l e f o n : .Tózsef 11«— 55.
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