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Irodalom és konjunklura
(Egy kezdő drámaíróhoz)
Irta : KARINTHY F R I G Y E S

. Szégyelje magát, fiatalember. On
azon panaszkodik aggodalmaskodva,
hogy nyugtalanító hireket hall, hogy
a közel hatéves színházi konjunktura,
legalább pillanatnyilag, ugylátszik,
fennakadt — nem telnek meg a
színházak, holtbizonyossággal, nem
árulják immár ázsióval a jegyeket,
nem kell ácsorogni a színházi pénztár előtt; — majd hogy azt nem
mondtam, pénz nélkül lehet már
színházjegyet kapni. Vége a közelmúlt nagyszerű színházi kultúrájának,
amikor siker és bukás holmi teoretikus megkülönböztetések
voltak,
amit nem tapasztalt tulajdon bőrén
színház és iró — a darab elfogadása
és előadása minden esetben fölért
egy kis főnyereménnyel. Mi lesz most
Önnel, kérdezi, aki darabokat akar
irni és kishitűség fogja el, ha a jövőre
gondol.
Szégyelje magát, fiatalember, s h a
ugy gondolkodik, nincs is mit vitázni
Önnel, egyszerűen annyit mondhatok
csak : valóban, a darabirás ma már
nem olyan biztos üzlet, mintha ügynökséget vállalna — próbáljon más
pályára lépni. Azonban fölteszem a
kérdést: kereskedő Ön, vagy művész?

Én jól emlékszem, nemcsak a közeimultra, d e arra a z időre is, mikor
tiz telt házzal ünnepelt drámaíró lett
a boldog szerzőből é s a z ingyenjegyeket százával osztogatták, hogy
megmentsék a látszatot — én jól
emlékszem a konjunkturaelőtti
időkre
és azt mondom Önnek, nem tudom,
melyik volt drámairodalmunk fénykora : az-e, vagy a mostani, melyben
mindent igazol a siker, de a sikert
nem igazolja semmi. Csakhogy én,
az Ön korában, h a beültem a félig
üres nézőtérre, nem azon töprengtem,
érdemes-e ilyen körülmények között
darabot irni. Önt lehangolják a vakon
tátongó padsorok — engem fellelkesítettek és hittel, bizalommal és becsvággyal töltöttek el. Ön e padsorok
láttára azt mondja — nem kell már
nekik a színház — én pedig a színpadot néztem, azt mondtam : majd
megmutatom nekik, hogy kell. Üresek
a padsorok ? annál jobb, majd megtelnek, h a én megírom halhatatlan
drámámat, meg kell telniök, mert
jobbat és meglepőbbet és csodálatosabbat irök, mint eddig irtak — mert
olyat irok, amit meg kell nézni mindenkinek : ezek a padsorok azért
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üresek, mert engem várnak ; akik
elmaradtak, azért nincsenek itt, mert
még nem tudják, amit tőlem fognak
megtudni, hogy járni kell a színházba,
mert olyat kapnak ott, amit nem pótol
semmi. És ha drámaírásra gondoltam,
nem azért gondoltam rá, mert tudtam,
hogy jól mennek a színházak —
mert gondoltam volna rá akkor is,
h a egy színház sincsen Pesten, gondoltam volna rá és hittem volna
benne, hogy az én darabomhoz színházat építenek, hogy előadhassák
és a színházat megtölti majd a közönség, hogy láthassa.
Nem volt konjunktura, de volt hit
— és ha lett konjunktura. higyje el,
kishitű barátom : ez a hit teremtette
meg és nem a közgazdasági helyzet,
amiben Ön oly vakon bizik, mint
egy disznókeréskedő. És nekem az
Ön panaszára nincsen szavam. Amit
vesztünk a réven, megtérül a vámon.
Mi köze Önnek a konjunktúrához,
ha darabot akar írni? Ha bizik magában, ha érzi, hogy jó lesz, amit
csinál — mit bánja Ön a többit?
Nincs konjunktura? Tegye, hogy le-
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gyen. Nem járnak már színházba az
emberek? írjon olyat, hogy megint
járjanak! Nincs már divatja a daraboknak? Annál jobb, annál dicsőbb,
annál izgalmasabb : Önnek kell ismét
divatbahozni. Ha a konjunktúrára
van Önnek szüksége, hogy sikere
legyen : honnan fogja tudni, hogy
sikere volt?
Ne beszéljen nekem konjunktúráról,
fiatalember : bizza a színigazgatókra
a számadást. Beszéljen a darabjáról
— nem az a kérdés, meg fogják-e
nézni, hanem — konjunktura ide,
konjunktura oda, — érdemes-e megnézni, a kutyafáját, még akkor is,
ha utolsó fityingemért veszem meg a
színházjegyet.
Valami ezen fölül esik, a gonosztól vagyon.

A s z í n é s z é s a z uj p é n z
— Ugy örültem az uj pénzeknek,
de örömöm megcsappant némileg,
mióta rájöttem, bogy az uj pénzek
ép ugy elfogynak, mint a régiek.
(SZENES EMBER)

A faun 11-ik felvonásának színpadja

(Papp fely4)
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A színházi „contremin" — tudvalevően
ilyen is van és jelenti a színházak kedvező
forgalmi „kurzusa" ellen dolgozó spekulációt — már régóta hirdeti, hogy a színházi
konjunktura elmúlt, nincs többé és nem is
fog egyhamar föltámadniA színházi contremin évekig nem jutott szóhoz.
Kénytelen volt összetett
kezekkel nézni a magyar
színházi élet élénkségét,
a jegyek „árfolyamai"nak emelkedését és a
közönség .vásárló" kedvét- Most azután — hogy
a megfelelő közgazdasági szakismeret szótáránál
maradjunk — a színházi
contremin erős manőverezéssel a „kulisszban",
támadást intézett a színházi hausse ellen és egyszerre tömegesen dobta
piacra mindenünnen bevásárolt híreit, hogy leszorítsa és visszanyomja
a színházi hitel évek óta
szilárd nívóját és a színházi pénztáraknál érdekelt közönség vételkedvét.
Kis híjjá, hogy katasztrofális pánik nem tört ki
a színházi értékek körűi
és hogy a közönség,
amely
kisebb-nagyobb
összegekkel vállalt érdekeltséget egy-egy népszerű
színjáték különböző helyre szóló jegy-részvényeiben, nem igyekezett veszteséggel megszabadulni
elővételben
megszerzett
papírjaitól és azokat a
magas vételárak mellett
is megtartotta. A contre-

min annál nagyobb vehemenciával folytatta
támadását és az u. n. olcsósági hullám gazdasági elméletével fölszerelve és a korona
kedvező emelkedését kihasználva olyan tömegével bocsátotta piacra a színházi érték

RAJNAI GÁBOR
Renaissance Szinház : „A faun"
(Angelo fotograíft)
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csökkenés hireit, hogy — el kell ismerni —Ja
színházi világ igazi súlyos problémája lett az
a kérdés : van-e
színházi konjunktura,
vagy nincs színházi konjunktura ? Ugy hogy
még a legerősebb színházi „észcsoportok"
is, bizonyos mértékig megrémülve siettek
„realizálni" szezon terveiket, sőt, hogy a
melegebb időszakban amúgy is bekövetkező
.Jegyválság" súlyosabb kalamitásait elkerüljék, nagyobb számú „scripp'-et, azaz jegymásolatot (utalványt) helyeztek el trezorjaikban a contremin manőverének ellensulyozáséra...
Meg kell állapítani, hogy a színházi contremin akciója nem járt minden eredmény
nélkül. Természetesen csak a „gyöngébb
kezek" estek áldozatul, mert ezek kénytelenek voltak nagy obiigójukkal szemben nyári
szünetet kérni maguk ellen. A nagyobb
színházi vállalatok azonban hamar fölébe-

Silvani: Hát akkor menjetek el áldás nélküli
Azért éppen olyan boldogok lesztek.
Polnay Magda, Rajnai Gábor, Bende László
Renaissance Színház : „A faun"
(Angelo fotografia)

kerekedtek a színházi contremin munkájának, ugy hogy a színházi konjunkturaellenes spekuláció ma már kénytelen külföldi
színházaknál alapot keresni, hogy fedezete
legyen...

Viuian : Mama, ha ezt meghallaná valaki !
Mrs Hope Clarke : Ugyan hagyd el ! Sokkal
jobban félnek ők az én pénzemtől, mint
én az ő nyelvüktől.
Nóvák Irén és Polnay Magda
Renaissance Színház: „A faun"
(Angelo lotografia)

A színházi konjunktura kérdése egyébként inkább művészeti kérdés, mint anyagi.
Egy bécsi színházigazgató, aki Budapesten
járt, a napokban érdekes megfigyeléseket
mondott el a bécsi színházak körül szerzett
tapasztalatairól.
Szerinte az olyan jóslatok, hogy ezután
milyen nehéz lesz a színházak élete, semmiféle komoly érvre nem tudnak rámutatni.
Az igaz — mondotta — hogy eddig abnormális volt a színházi látogatottság. De ebből
sehogy sem következik az, hogy ezután abnormális részvétlenségnek kell jönnie. A
színházakban feltűnt uj közönségnek egy
része valóban már nem látható a szinhá-
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lelki szükséglete szerint kénytelen elmenni
és ahol jól érzi magát.
Megjegyzem — mondta végül a bécsi
színházigazgató — az úgynevezett színházi
konjunktura azért sem múlhat el teljesen
és nyomtalanul, mert az a több éves színházi „hausse", amely végig vonult az egész
világon, a régi közönség mellé uj közönséget is nevelt, amely nem tér vissza teljesen
a régi szórakozásához, hanem nagy részét
megfogja és viszi magával a színházak kulturája. És ez a tény leszereli az úgynevezett anyagi eltolódásokra hivatkozó pesszimizmust is. Mert az anyagiakban gyengülhet egy ember, de szellemi igényekben nem
és amennyiben a közönségnek egy hányada
valóban olyan helyzetbe jutott volna, hogy
le kell mondania, legalább is egy időre a
színházi szórakozásról, helyére lép az az
uj réteg, amely nemcsak anyagi képességhez, hanem fejlettebb Ízléshez is jutott.

Silvani: Elfeledte már a maga ifjúságát?
Sir Ernest, mért mentek önök széjjel ?
Sir Ernest : Pénzkérdés I . . . .
Nóvák Irén, Rajnai Gábor, Dezséri Gyula
Renaissance Szinház : „A faun"
•

(Angelo fotografia)

zakban. A derék mészáros mester, aki egyszerre csak mellettem ült a bécsi operában
és a második sorban nyugodtan ette a
csirkecombot felvonásközben — ma már
csakugyan nem ül ott az operában. De
ebből nem az következik, hogy ezután az
a hely üres marad. Ez csak azt jelenti, hogy
az a derék ember, aki tavaly először volt
az Operában, egyszer oda is elment, mert
kíváncsi volt és gondolván : „Itt is voltam I"
— visszatért oda, ahol azelőtt keresett magának szórakozást. A szellemi érdeklődés
élénk fluktuációja tehát most ismét az individuális szórakozás rendes medrébe tér
vissza. Viszont az a régi operalátogató, aki
nem tudott már egy éve a helyére jutni, ezután ismét oda fog jutni, ha nincs is olyan
jó módban, hogy felvonásközben — csirkét
is ehessen. A különbség csak az, hogy az
egyik ember a csirkéről, a másik az operáról mond le. De egészen bizonyos, hogy
mind a kettőnek van egy színháza, ahova

Sir Ernest : Mióta gyűjti őket ?
Miss Vancey : Tizennyolc éve. De még csak
a 2142-ik fajnál tartok... Pedig ötezer van.
Dezséri Gyula és Kürthy Teréz
Renaissance Szinház : „A faun"
(Angelo fotografia;
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A Faun előadásán, a
Renaissance Szinház forró
sikerű juniusi reprizén
mindezekről a színházi
kérdésekről, mintegy példán okulva maga a közönség élénk eszmecserét folytatott a felvonásközökben. A köközönség tudja már, hogy ennek
a színháznak igazgatói, a
zönség trubadurjai. Lelkes rajongók, boldog házigazdák, akik
tékozló örömmel töltik meg
.vendégük" lelkét gazdag impressziókkal. Azzal, hogy a közönség juniusban, egy régi darabnál is, egy filmről is ismert
alakitásnál is, zsúfolásig megtölti a Renaissance Szinház nézőterét, ezzel kegyeinek virágját
dobja fejedelmi erkélyéről az
uj szinház minden tényezőjénekMáskor ebben az időtájban a legnépszerűbb szinház fáradtan csukja össze szár
nyait.. Most a Renaissance, junius derekán
egy reprizzel a színházi élet teljességét pro-
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dukálja. Előadják Knoblauch vígjátékát, amely kilencvenkilencszer került
mér szinre ugyancsak a
virtuóz Rajnaival a Nemzeti Színházban és a közönség töri magát, hogy a
Renaissanceban láthassa
a Faun századik és azon
tul még Isten tudja, hányadik előadását, ugyanattól a főszereplőtől, aki ezt a bravúros játékát már filmen is bemutatta.
Ha ez nem színházi konjuktura, akkor — akkor ezt meg kell állapítani]:
a Faun előadásának érdeklődése, sikere és minden zajos külsősége magának a Renaissance Színháznak szól.
A közönség magáévá tette
ennek a becsületes törekvésű uj színháznak a sorsét. A közönség beiktatta
érdeklődésének körébe ezt az erős szárnyú
kultúrintézményt. Számol azzal, ami ennek a
fiatal erejű színháznak a színpadán történik.
Tudja,'hogy ott valami tekintetben mindig

Stonbury : Megcsókolt ?
Alexandra : De az nem ő volt, hanem te, nem az ő ajka, hanem a tiéd.
Silvani '• No látod, te bolond, mért voltál féltékeny.
Rajnai Gábor, Komjáthy Mária, Tordai Ottó dr.
Renaissance Szinház : „A faun"
(Angelo fotografia)
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művészi meglepetés vár rá. Ujat vár és ujat
kap. Bizalma van hozzá és szeretete. Fölkeresi, különállóan rendkívüli játékidejében.
Figyelemmel kiséri szokatlanul kitolt időpontig. Nekiszenteli a vacsora utáni idő egész
progjammját és valami bensőséges tetszéssel
nézi mind azt a „kezdést" amit ez az uj
színház Budapest színházi életében jelent
és mind azt a „merés-"t, a melyről kedvteléssel látja, hogy mindez amit kap, Idarabban, színészben, stílusban, kiállításban, áldozatban, a színház részéről egy-egy megismétlődő vallomás, szerelmes prológ, odaadó hódolat, önzetlen rajongás, szilaj mérkőzés :
a közönség legkisebb elismeréséért, egy megelégedett tekintetéért* egy jó
szaváért egy tenyérnyi tapsáért.

meg a Faunt, mintahogy Rajnai mégjátszotta
és sikerre vitte. A századik előadáson tul is
meglepetés volt Rajnai. A közönség szeretete minden jelével elhalmozta, hogy viszontlátta a színpadon.
Alexandre szerepében Komjáthy Mária mutatkozott be a pesti publikumnak. Értékes
tehetségű színésznő, ragyogó színpadi megjelenés, aki fölényes és halk, hides* és zengően szerelmes tudott lenni. Beérkezett, első
klasszisu színésznő, darabokat fognak írni
neki. Nóvák Irén minden szavával hatást ért el, kedves, mulatságos figurát csinált

Mindezt abból az alkalomból merném följegyezni, hogy ez a legfiatalabb
színház, mégis az ország
legelső színpadának, a
Nemzeti Színháznak egyik
legnagyobb sikerét merte
a maga erejével versenyre
hívni és — nem vallott
szégyent.
LIPTAI IMRE

A Renaissance színház
valóban pazar keretek közt
hozta színre A Faunt. A
színpadai grandiózusak, a
szereposztása elsőrendű.
A címszerepet Rajnai Gábor játszotta. Ez külön
nagy szenzációja az előadásnak. Minden jelzőn,
dicsérő szón tul, csak a
legteljesebb elragadtatással lehet szólani Rajnai
Faunjáról. Mennyi sziv és
mennyi ötlet, micsoda tehetség ez a színészi
Knoblauch a szerző, álmában sem merhetett olyan
színészre gondolni, aki
ilyen tökéletesen játssza

A faun : Hiszen te érezni is tudsz . . .
Rajnai Gábor és Komjáthy Mária
Renaissance Színház : „A faun"

(Angelo fotografia)
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A Faun
KOMJÁTHY

toilette-titkai
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MÁRIA•

Puháját KLEIN NŐVÉREK szalonja (Türr István-ut 9.) készítette.
Cipóiét a MOHÁCSI ES FLEISCHER cipőszalon Eskü-ut 6 ) szállította.
Harisnyája a HORTI ERZSEBET üzletéből (Király-utca 69.) való.
POLNA Y MAODA : Cipőjét a Belvárosi-cipőszalon, STRAUCH TESTVÉREK (Irányi-u. 18.) készítette.
"Harisnyája a HORTI ERZSÉBET üzletéből (Király-utca 69.) való.
RAJNAI OÁBOR•
Frakkját a WEINER ÉS ORÜNBAUM-cég i Deák-tér 1.) készítette.

Mrs. Hope-CIarre alakjából. Viviant, a lányát Polnai Magda játszotta. Tipikus angol
hölgy volt, szőkeségében és karcsúságában,
mint egy Gibson-kép. Igen tehetséges komika
Kürthy Teréz, sokat mulatott rajta a publikum.
Dezséry Gyula (Sir Ernest Craddek) gazdag művészetének most is a javát adta.
Lord Stomburgt Tordai Ottó dr. játszotta stílusosan, az uzsorás Moriss Szenes Ernő volt,
aki egyre jobban bizonyítja, milyen értékes,
tehetséges komikus. A szerelmes Overton, a
piktor szerepében Bende Lászlónak volt
sikere.
A szép színpadok Ferenczy Sándor hozzáértését és művészi készségét dicsérik.
A rendezésért a címszereplő Rajnait illeti
elismerés.

AZ OKOS ÉVIKÉ. Az okos
Évikét mindenki ismeri Pesten, aki bejáratos színházi
körökbe, külcnösen az Unió
tájékán. Éviké már hosszú
hónapok óta Tarnai Ernő és
T. Oláh Böske kisleánya, sőt szemefénye és
minden boldogsága, ahogy a papa meg a
mama mondják. Hálából ezért a nagy
szeretetért Éviké már tizennégy hónapos korában megtanulta ezt a két szót : mama,
papa, de egyebet azután nem. Mintha egész
nyelvérzéke ebben a két szóban merült
volna ki. Lázár Ödön, a Király Színház
igazgatója, aki imádja a gyerekeket, különösen pedig Évikét,
egyre ugratta a szülőket, hogy a kis
baba nem akar más
szót
megtanulni.
Végre a napokban
fogadást kötött Tarnaival, hogy Éviké
24 óra alatt nem tanul meg uj szót.
Másnap délben pont
12 órakor beállít
Tarnai
Évikével
Lázár
irodájába,
az aprósággal megáll az íróasztal előtt
és Éviké biztatás
nélkül igy szól :
- Előleg 1
Lázár igazgató
Moris : Igenis, ez a törvény !
majd kiesett a székSíIvani : A törvény ? Na és most hol a törvény ?
Szenes Ernő és Rajnai Gábor
ből. Tarnai megRenaissance Színház : „A faun"
(Angelo fotografia)
nyerte a fogadást.
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(os fiipattan az ódon ampfioráfióf
J0Í fironztestü, a fiősfiaru, a Sátor.
Együtt jött a virágcfi itífatávaf
-Mámoros fiedvet
fiozott ef magávaí.
(os fogadják

őt ran-

gos dámáfi,

szépeit,

finnyás

és gőgös

jói öftözött népe fi
afzemöfißen ösmeretten tang foßog,
éfajnátja ófiet mert nem ßofdogofi
Jfért csiííop fi arm at a taíeveíen
d/m ért forr a szívéén föfa szeretem.
^jtfézen fogja és összefiozza öfiet,
M gyáváfiat és a fiéteffiedófiet
M tétovázó megmepremepófiet
Egymás fefé repeső szerető fiet.
of azután visszapattan az éjêe
meséfifie, a szines semmiségSe.
F H R ü C F i S

I P I K E
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Egy délután a Fe in barlangjában
#

A Faun, —igy mondja a lexicon —
a mythológia szerint, erdős-völgyes
vidékeken lakik, felkapaszkodik a
fák koronájára, holdas éjszakákon ott
sütkérezik a csobogó viz partján, a
zivatar elől pedig behúzódik növénygallyal é s mohával kibélelt barlangjába.
Időtlen-idők óta vágyódtam m á r
arra, hogy bejussak a Faun barlangjába. Szerettem volna látni azt a furcsa világot, amelyben él : a szokásait,
az örömeit, a furcsaságait, ; megismerni a véleményét az Emberről, szóval mindazt, ami a Faun világát olyan
titokzatossá teszi.
Éppen a Körúton bolyongtam, amikor egy oszlopon tarka plakátokat
vettem észre. Egyiken nagy fekete
betűkkel ez állt : Renaissance Szinház: A faun. Elmentem a Renaissance

„A faun

barlangjában"

Rajnai Gábor és családja
(Röckel felvétele >

Színházhoz, hogy beszéljek a Faunnal, de ott azt mondták, hogy ma nem
jön be a városba, kinn van a barlangjában, a Hűvösvölgyben. A barlang
cime: Tárogató-ut 49.
Epen egy hűvösvölgyi villamoskocsit raktak meg emberrel, fellopództam a kocsira, meghúzódtam a
szorongó embertömeg között, elblicceltem a villamosjegyet és leszálltam
a nagy hid mellett. Keskeny ösvényen keresztül vezet a z ut fel a barlangig. Meg kell állapitanom, hogy a
mythológia kissé téved. A Faun barlangja csodaszép fehér falu épület,
a homlokzaton fehér lerméskővel,
erkélyekkel, emelettel, terraszokkal
és nem vad erdő, hanem gyönyörű
ápolt kert közepén áll. Az ajtóban
hatalmas buldogg kutya vigyáz, csöngetésre a kertész nyit ajtót. Az ajtón
belül pedig fejedelmi pompa és kényelem fogadja az idegent. Ilyen barlangban egész szépen eléldegélhet
egy szerény igényű Faun, aki épen
ebéd utáni álmát alussza délután öt,
illetve tizenhét órakor. Pár percig
várakozom, a szobalány kinyitja a
nagy terrasz szárnyas ajtaját, beomlik a napsugár meg a fák illata, majd
elszédít.
Szemben vélem a hegy tetejét nézem, amikor a Faun megjelenik mellettem. Bőr nadrág, bőr mellény é s
szandál van rajta.
— Isten hozta! — köszönt vidáman é s kedvesen. — Hát hogy tetszik a z éh kis országom?
— Hát Istenkém — feleltem — egy
ilyen kis birodalomban, amelyet a z
ember személyesen kormányoz, már
egész szépen el lehet viselni az élet
egyéb kellemetlenségeit.
— Jöjjön, nézzünk körül. Sok szép
kedves fám, meg virágom van. Hadd
mutassam meg.
Az ajtóban megint ott hasal a
buldog.
tl — No te gonosz állat ! Most megkaptad a magadét ! — Képzelje, a z
imént megölt egy csirkét ! Soha nem.
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tette még. De majd megtanítom én ! él meg. Nem szereti ezt a földet.
Hideg neki. Most hozattam pár északi
— Megállj, Szűzi ! Mars !
Szűzi elsomfordál bűnbánóan és fajtát, az talán megkapaszkodik.
végignyújtózik a füvön.
A veteményeskert dus, mint a rózsaA kapu mellett viruló rózsafabok- bokor, olyan, mintha szines szőnyeg
rok, csak ugy hajladozik az ág, a sok volna. Kelkáposzta, karalábé, hagyma, zöldség, minden, ami idehaza
virág terhétől.
—> Mind én ültettem, mind én ol- kell. Minden saját termés. Most ezt
tottam. A kertész segített csak. Az nézze meg. Látja. Gondolunk ám a
egész kert az én munkám I Szembén kényes kis virágcsemetékre is. Üvega veteményest is én ültettem. Másfél házban tartjuk őket . . . Itt . . . Sokat
hold. Nézze, milyen szép már a pa- már kiültettem a kertbe, a szegfű
radicsom. Sok munka volt vele. De van még idebenn, ez jövőre bokroez a legszebb. A fát szeretem, a sodik. Emez itt szagos levelű fodorzöldet. Nézze ezeket a diófa cseme- menta. Gyógyít is. Hallja. Már érzik,
téket. Ménesről valók, Aradmegyé- hogy itt vagyok . . . Itt a disznóól.
ből. Az édesanyám földjéről. A diófa Nézze, milyen kövérek. Yorkshyrei,
a kedvencem. Hálás teremtés. Ez itt Berksyrei és mangalica keverék.
mind idei hajtás. Jövőre termése lesz. Négy darab, egy évesek. Kettőnek
Az őszi barack, szegény, most na- négy hét múlva malacai lesznek.
gyon beteg. Háromszor is permetez- Tiszta mind, mint az arany. Minden
tem, tisztítottam, nyestem, mégis szen- harmadpap kefélik. A disznó szereti
ved sokat. A legérzékenyebb fa. a tisztaságot, tévedés, hogy mocskos
Azért pompás termése lesz. Sárga állat. A természetben minden szép
barack alig valami. Kevés volt rajta és tiszta. Növény is, állat is.
a virág, tavaly nagyon kimerült. A
Kimegyünk . a park végére, virág
körte is csodaszép.
Tizennégy fát megfiatalítottam.
Öregek voltak.
Lenyestem
a
felső részt, meg
a vastag ágakat, most nézze
milyen üdék.
Tele van gyümölccsel. Másfél kilós is lesz
rajta. A cseresznye
még
zöld.
Későn
érik erre. Nézze
meg a faiskolámat. Csupa
apró csemete
sorjába, mint
a z óvódás gyerekek. Nemes
fa valamennyi.
Minden fajta
van itt. Csak az
„A faun barlangjában"
alma nehezen
Rajnai Gábor és családja

(Röckel fel"
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gruppok, halványzöld olajfák között,
Rajnai Gábor ősz hajú édesanyja
leülünk két dus geranium alá.
lakik a felső szobákban, régi búto— Ez az én örömöm, boldogságom. rok és képek között. Felesége is fenn
A kertem. A házam. Itt minden sze- van épen, olyan asszony, aki valóret, minden hálás, minden kis bokrot ban úrnője lehet ennek a boldogságismerek, tudom a baját, betegségét, országnak. A terraszról belátni a
gyógyítom, beszélgetek vele. Itt nem völgybe, Pestet eltakarják a hegyek
lehet csalódni. Ha nem játszom, b« — jól is teszik.
sem megyek a városba. Minek ? A
Egy almárium fiókjából két zöld
Faun-t a színpadon azzal az é r é s - fedelű füzetet vesz ki Rajnai; a rajzai.
sel játszom, amit innen viszek. Kö— Ha beteg vagyok, akkor szoklyök korom óta a természet az egyet- tam rajzolni. Alig látta egy-két emlen örömöm.
ber szeme.Végiglapozom a füzetet. BáValami atavisztikus rajongás él ben- mulatosan ösztönös tehetség. Nem
nem a fák iránt. Ha a szerepemet dilettáns munkák, komoly, ihletett
mondomaFaunban, ugy érzem, mintha művészi alkotások. Csupa fej.
— Ha valami különösen
nem a szerep, de én beszélérdekes vonást veszek észre
n é k ; Rajnai Gábor. Sokszor
észrevettem, hogyha nagyon
egy arcon, alig tudok ellenállani, hogy le
örülök valamine
rajzolnek ugyanazok
jam. Majd ha
az
indulatok
valami
jótétörnek ki belőkony aukció,
lem és ugyanvagy e faj ta lesz
abban a formákiállítom mind.
ban, mint
a
Édes anyja meg a
színpadon. Az
felesége, szemükkel
első nemzeti színházi előkisérik mindenszavát,
adásoknál is azt éreztem.
büszkék Gabira. LeAkkor már az ötvenedik
hetnek is.
előadáson tul voltam, amikor Bohn és társulata az
Megint lemegyünk
. ^jgrr^gjt
,r „ ' .
Operába jött a Faun bala kertbe, a Faun gyölettel, akkor látták tőlem a
nyörű rózsabokrétát
Rajnai Gábor
Faunt és azt mondották, a
: „A faun" köt a számomra, vötáncom olyan, mint a bal- Renaissance Szinház
rös, meg rózsaszínű
(Angelo fotográfia;
let. Pedig soha nem láttam
rózsákból, letépi róla
és azt sem tudtam tánc-e az, amikor a a töviseket, egybeköti szalmaszállal.
második felvonásban a természet áb— Lefelé tartsa, hogy le ne hulljarándos lelkű sihedere önkénytelen, rit- nak róla a levelek.
mikus mozdulatokkal fejezi ki lelke
A nap rákönyökölt már a Jánosnagy-nagy boldogságát.
hegy csúcsára, a Faun ott áll a geEzt nem lehet megtanulni, ezt a ránium alatt, felfigyel :
természet adja annak, akit szeret.
— Hallja ? . . A fülemüle . .
Mint a prédikációt, ugy hallgattam
Zsoldos
Andor.
Rajnai Gábor szavait. A természetimádók áhítata szólt belőle, éreztem:
a fák, virágok, a fü, meg a fekete A t. Olvasóhoz
rigó fütyülése közös kórusként zenél- Becsüljétek meg az írót, aki
nek a fülünkbe.
kis tréfákkal tölti meg a lapot,
Aztán felmentünk az emeleti ter- mert ntbezebb egy jő 4 soros verset Írni
raszra, hogy gyönyörködjünk a pom- mint egy rossz 3 felvonásos darabot.
pás kilátásban.
(SZENES EMBER)
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Látogatás az Álomfejlőnél
Küldje be álmát a „Színházi Élel"-nek — Krúdy Gyula megfejti
Szent Margit szigetén, a bozontos,
fülemile-hangu kert közepén, ahol József
nádorispán udvarháza áll, felkerestem
az Álomfejtőt. Az Álomfejtő őszülő hajú,
sokat látó szemű, csendes-kedvü férfiú.
Épen vidéki rokonait, két csinos uriasszonyt hallgatott meg különös álmukról. Az egyiknek álma szerint: gyermeke
lesz rövidesen. A másik (álma szerint)
valamely bánatot tesz el a szivébe.

gek gyakran álmodnak régen megholt
emberekkel,
a fiatalok
olyanokkal,
akikkel csak ezután találkoznak a z
életben. Azt lehetne mondani, hogy a
mindennapi eseményeket a legtöbb ember megálmodja. így: az esküvő, a szerelem, a gyermek-áldás, a temetés a
családban, sőt a nagymosás a háznál
az álmok lexikonának háromnegyede.
Egy negyed marad a különösebb eseményekre: az ikrekre, a kétszeri vagy
háromszori jegyességre, többszöri férjhez
menetelre, az amerikai levélre, (ez most
gyakori) a betegségekre . . . Ismétlem .ritka az olyan álom, amelynek nevezetesebb jelentősége volna. Pár hónap
előtt egy pesti színésznő férjhez ment
egy amerikai úrhoz . . . De hagyjuk ezt
az álmot. Ennek még nincs megfejtése.
— Mester, mióta foglalkozik álomfejtésekkel ?

— Mióta az Álmoskönyvem megjelent
— mondja Krúdy Gyula — gyakran
kapok leveleket vidékről, Pestről, amelyekben a legkülönbözőbb álmokra kérnek megfejtést. Ha érdekel az álom:
válaszolok. Van néhány állandó levelezőm, aki sietve tudósit minden aprócseprő álmáról. Ezek ritkán kapnak
választ. Az álmok többsége épen olyan
mindennapi, mint az emberek. A századik álom se olyan, aminek megfejtésével
érdemes volna foglalkozni.
— Mióta élek. Persze, mindig csak a
magam é s a környezetem mulattatására,
— Látogatói, megter ?
— Látogatókat nem fogadok. Tudom, amig az Athenaeumnak eszébe jutott.
mind babonásak mostanában Magyarországon az emberek. Ha
látogatókat engednék magamhoz, akár nyomban
elköltözhetnék
abból a
százesztendős bagolyvárból, amelyet évek előtt
azért választottam, mert
itt csendben é s észrevétlenül élhetek.
— Különös esetei?
— Egy szombathelyi
asszony levele,? aki előre
megálmodta Károly király
látogatását, sőí(j;a''zjürzavart is . . .
* \ .
*
Ï
Krúdy Gyula elgondolkozik.
vRAJNAI GABOR
Renaissance Szinház : „A faun"
— Leginkább nők imák-.
Fiatalok, öregek. Az We(Angelo fotografiaj
>
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hogy egy modern, bőséges Álmoskönyvet
Írasson velem.
— Mester, természetesen hisz az álmokban?
— Ahogy vesszük. Sokat beszélgettünk
erről valamikor, amig a városban laktam :
dr. F. S. úrral, Freud professzor tudós
pesti barátjával. Ő idegorvos, én költőféle volnék. Persze, más szemüvegen
nézzük az álmokat. DÄ néha találkoztak
a megfejtéseink. Különösen a szerelmi
álmoknál . . .
— A szerelmes álmoknál ?
— A legkönnyebben fejthető álmok :
a szerelmi álmok. Ezek a hajnali jelenségek, megannyi szent Antal kísértései.
A világ minden könyvtárát tele lehetne
irni azokkal a szerelmi álmokkal, amelyek hajnalonkint látogatják meg a férfiakat és a nőket. Ám az ön lapját többnyire fiatal nők olvassák. Jobb, ha nem
beszélek nekik a hajnali álmokról. Tudják ők azt maguktól, amikor reggel ká-

ÉLET

bultan felébrednek. A legtöbb hajnali
álomnak emberfölötti, soha el nem érhető édessége van. Hajnalban
érezzük

az életnek azt a másvilági izét és illatát,
amelyet a szürke mindennapi
életben
nem kóstolhatunk. Nincsen olyan ember,
aki megközelítőleg is el tudná vagy el
merné mondani a szerelmi álmait. Se a
gyóntatónak, se az idegorvosnak.
— Tehát, mester, tudományosan is
foglalkozott az álomfejtéssel ?
— A világért sem. Csak beszéltünk
róla. Én nagyon szeretem azokat a régi
álmoskönyveket, amelyeket négy-ötszáz
esztendő előtt irtak ; mindegyikben van
valami érthetetlen, sajátos hang vagy
szó, amelynek eredete oly régi, mint a
biblia, mint Egyptom, mint Júdea. . .
Olyan hang, amelyet láthatatlan madártól hall csillagos égboltozat alatt az
ember.
— Es a modern álmok?
— Az álmok nem vénülnek. Ugyanazt
álmodták ötezer esztendő előtt is, mint
manapság. Mostanában sok a szomorú,
gyötrelmes álom. Szivfájások a Haza,
az elesett fiu, az elvesztett Magyarország
miatt.
Krúdy Gyula még megígérte, hogy

szívesen nyilatkozik máskor is. a
Színházi Életben, ha a Színházi Élet
olyan álmokkal keresi fel, amelyet
megfejteni érdemes.
Alkonyodott a szigeten. Messziről már
zeneszó hangzott. Az ódon palalinus-ház,
leeresztett zpalugátereivel, francia fedelével, bozótos kertjével ugy meredt el a
sötétségben, mintha nem is ehez a
világhoz tartozna.
*

Novák Irén
Renaissance Színház : „A faun"
(Angelo fatog'afia)

A „Színházi Élet" olvadói — hölgyek,
urak — tehát ha valami különöset,
érdekeset álmodnakj úják meg azt
nekünk. Krúdy Gyûla. * z „Álomfejtő"
megfejti álmaikat a( Színházi Élet hasábjain. Jövő számunkban már meg is
kezdjük a beérkezett álmok é s az álomfejtések közlé&ét.^. Tehát rajta: az
„Álomfejtő" várid^az álmokat.
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Rózsa Lajos levele
a Szinházi Éleihez
Rózsa Lajost, a magyar énekművészet reprezentánsát szerződtette a Newyorki Métropolitaine operaház. Megközelítőleg sem tudjuk
elképzelni, mit jelent az tagja lenni a Metropolitaine-nek I Csak akkor értékeljük valójában ezt a kitüntetést, ha elolvassuk Rózsa
Lajosnak a Szinházi Élet hez intézett levelét, mely igy hangzik.
Kedves és tisztelt barátom !
Nagy-nagy bánatomban, amikor szivem
keserűséggel és fájdalommal volt le'e,
nem tudtam máshová gondolni, mint
haza. És most, amikor a bánat örömie
fordult, ismét első gondolatom hazarepül,
mert azt hiszem, hogy otthon, ha voltak,
részt vettek a bánatomban, olyanok is
vannak, akik ö:ömömben együtt örülnek
velem. Nagyrabecsült lapod, a Szinházi
Élet nagy nyilvánossága bizonyéra szívesen fogja hallani, hogy május 12-én
aláirtam szerződésemet a Métropolitaine
operaházhoz, odahaza nem tudtam, hogy
ez a legnagyobb megtiszteltetés, amely
operaénekest érhet, hogy ennél többet a
mi művészpályánkon elérni csaknem lehetetlenség.
Izgalommal és félelemmel mentem el
a próbaéneklésre, tudtam, hogy nem csak
a saját sorsomról van szó, hanem
arról is, hogy becsületet és megbecsülést szerezzek annak a földnek, ahnnan ide jöttem. Az eredmény : három éves szerződés.
Első évben 300, azután 400 és 500
dollár fellépési dijjal. Azt is megígérték, hogy ha előző fellépésem
megfelelő sikerrel jár, röglön a
harmadik évi gázsit fogom kapni.
Énekesnek nem lehet nagyobb
gyönyörűség, mint annak a gárda,
nak tagja lenni, amelynek Titta

tiszta jövedelmét kaptam. Zsebemben van máf a csekk könyvem és
ha valami sors-akadály közbe nem jö,
pesti háziúr lesz belőlem.
A jövő hónapban Chicago, Cleveland,
Bridgeport és Trentonban tartok hangversenyt. Opera reportoárom mellett sehol sem felejtem ki a magvar nótákat,
hogy milyen hatással, arról meggyőződhetsz kedves jó barátom az amerikai lapokból. A Nagy Bercsényi Miklóst, bizony
még a yenkik is megkönyezték.
Azt hiszem nem vagyok szerénytelen,
amikor magamról ezeket megírtam Néked
és kedves olvasóidnak, akik nékem épen
olyan kedves közönségem.
Szereteltel üdvözöllek téged és ölelek
mindenkit aki otthon szívesen gondol rám.
Néked és lapodnak készséges hive
New York, 1921. máius 28.

legszebb költemény
Milyen csodás köttemény
állna itt
ba le tudnám irni egy
16 éves szininövendék álmait.
(SZENES EMBER)

Ruffó Amalo, Scotti, De Luca,
Denise, Stracciari, Zanelli, White-

hile az erőssége egyedül a bariton
partiéban. Hogy egyelőre nem
irok ezrekről az nem baj I Isten
segítségével ez is hamar el fog
következni. Mér volt egy hangversenyem is, amelynek 2200 dollár

Stonbury : Tönkre tetted a jövőmet 1
Silvani: Mégsem küldhetsz el! Nem dobhatsz ki,
ha még ugy szeretnéd is !
Torday Ottó és Rajnai Gábor
Renaissance Szinház: „A faun"
(Angelo fotografia)
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K a b a r é d a l - p á l y
A Színházi Élet, mint régebben, most
újra minden számában
kottamellékletet
fog adni. A magunk részéről is hozzá
akarunk járulni ahoz, hogy a szép virágzásnak indult magyar daltermést előmozdítsuk, s ezért

kabarédal-pályázatot irunk ki.
A pályázat célja az, hogy ismert és
ismeretlen zeneszerzőket és szövegirókat
előbbre vigyen az érvényesülés utján.
Olyan dalokra gondolunk, melyek nívójuknál, decens tónusuknál fogva alkalmasak arra, hogy valamelyik elsőrendű
budapesti kabarénak elsőrangú művésze
műsorába illeszthesse. A dal lehet komoly hangú, lehet humoros, szatirikus
és aktuális is. Nem zárjuk ki a pályázatból a lirai dalt sem, ha megfelel annak
a kelléknek, hogy a fent jelölt színpado-

ÉLET

á s z á t

kísérettel ellátott dalok pályázhatnak.
A
pályázaton nem vehetnek részt szövegnélküli zenemüvek, illetve szövegek zene nélkül. Felkérjük a pályázókat, hogy
a pályamüveket, a szövegrészt esetleg
külön is csatolva, gondos Írásban küldjék be. Tetszésére bizzuk a pályázóknak, hogy névvel,
vagy jelige
alatt
pályáznak.
A pályázat határideje: julius 1.

A pályamüveket felkérésünkre
Szirmay Albert, Nádor Mihály
és Vincze Zsigmond fogják çlbirálni.
Az általuk legjobbnak itélt dal szerzőjének a Színházi Élet a következő dijat
tűzi ki:

2000 korona a zeneszerzőnek
1000 korona a szövegírónak
A Színházi Élet fenntartja magának
azt a jogot, hogy a pályanyertes dalt közölhesse. Különben a dal szerzője szabadon rendelkezhetik, ugy kiadásilap,
mint az előadás jogát illetőleg. A dicséretben részesült dalokat is közöljük, természetesen megfelelő honorárium ellenében és bemutatjuk a pesti kabarék
direkcióinak esetleges előadásra.

kon előadható legyen. A dal terjedelme a szokott keretekben mozogjon és
lehetőleg több strófás
legyen. Természetesencsak egy énekhangra irt, zongora-

A faun (Rajnai Gábor)
Renaissance Színház „A faun"
(Angelo foto)

A MŰUGRÓ. Barna Károly
a Renaissance Színház vezérigazgatója, rokonokat látott vendégül a lakásán. Jókedvűen játszott és beszélgetett egy kis rokon gyerekkel. A kislány arról beszélgetett, hogy a
tornászok milyen nagyokat tudnak ugrani.
— Mondd, Károly bácsi, ki tud a legnagyobbat ugrani ?
— A legnagyobbat egy faun. A Rákócziutról el tud ugrani egészen a Nagymezőutcáig.
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Kekord ! ! Egy s z í n é s z n ő , a k i 9~szer R e k o r d ! !
Izgalmas

- lépeti fel e g y délután - —
auíóiura
"Budapest
és Kispest
Riport — sürgöny stílusban

között

Nem újság már, hogy vannak színészek,
3 óra 11 perc. Indulás Kispestre.
-— különösen az Unió tegjai — akik egy
3 óra 27 perc. Érkezés Kispesire, tömeg,
este két-három helyen is fellépnek- Hollay
virágok, cipőkefélés.
Kamilla, a kedves moziprimadonna azonban
3 óra 31 perc. A „Szép Ilonka" elszavalása.

most rekordot teremtett: kilencszer
lépett fel egy nap, s szavalta el
a „Falusi kislány Pesten", meg a
„Szép Ilonka" cimü verseket, még
pedig nem a főváros két egymáshoz közelfekvő mozijában, hanem
a Rákóczi-uti Emke moziban, és
az onnan mintegy tiz kilométernyire
fekvő kispesti Hungária moziban.
Körülbelül száz kilométernyi utat
tett meg közben a 27 lóerős Fiátkocsi, amely Hollay Kamillát és
e sorok Íróját röpítette ide-oda
Budapest és Kispest között. Az elismerést érdemlő rekordról .a következőkben számolok be :

3 óra 42 perc. Tapsvihar, kilenc
csokor átadása. Egy szegény aszszony orgonaágat ad Hollaynak.
3 óra 46 perc. Indulás Budapestre.
4 óra 4 perc. Érkezés az Emkemoziba.
4 óra 8 perc. A „Falusi kislány
Pesten".
4 óra 19 perc. Indulás Kispestre.
4 óra 28 perc. Motordefektus útközben. Jaj I Ha nem tudunk tovább
menni, vége a rekordnak. Szerencsére már indulunk.
4 óra 41 perc. Érkezés Kispestre.
4 óra 43 perc. A „Szép Ilonka.
Ujabb virágok.

Fenn : Az indulás. A pesti mozi előtt. Középen: Hollay

amilla. Lenn : A kispesti mozi előtt. Megérdemelt pihenés
(Vasadi felvétele)

2 óra 50 perc. Indulás, felöltözve, kifestve.
2 óra 58 perc. Éfkezés az Emke-mozihoz.
3 óra 2 perc. A „Falusi kislány Pesten"
elszavalása.

4 óra 55 perc. Rövid séta a mozi kertjében.
4 óra 58 perc. Indulás Budapestre.
5 óra 14 perc. Érkezés az F.mke-mozihoz.
Cipőkefélés.
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5 óra 17 perc. A „Falusi kislány Pesten."
>J3 első intervju
5 óra 26 perc- Indulás Kispestre.
5 óra 35 perc. Megállás az F. T. C. páA szin,észek, írók.
lcánál. Uzsonna.
5 óra 58 perc. Érkezés Kispestre. Rövid művészek életében
pihenésa beérkezettségének
6 óra 7 perc. A „Szép Ilonka". Ujabb első stációja, ha invirágok.
tervjutsautogrammot
6 óra 21 perc. Indulás Budapestre.
kérnek
tőlük. Egé6 óra 36 perc. Érkezés' az Emke-ínozihoz.
6 óra 39 perc. A „Falusi kislány Pesten". szen különös ize és
6 óra 49 perc. Indulás Kispestre.
hangulata van an7 óra 6 perc. Érkezés Kispest»e. A lelkes nak az első intervjunak. A „beérkezett" megifjúság megostromolja az autót, amelyről
hatva, pirulva s bizony néha kissé dadogva
percekig nem lehet leszállni7 óra 15 perc. A „Szép Ilonka". Ujabb adja meg a válaszokat, borzasztóan vigyázva
virágok.
minden szóra, amit mond. Még arra is ügyel,
7 óra 33 perc. Indulás Budapestre. A lel- hogy a mondatai, szavai szépek, csinosak
kes ifjúság mezítlábas bandériuma kiséri az legyenek. Nagy öröm művésznek ez az első
autót Kispest határáig.
7 óra 41 perc. Gammidefektus. Káromkodás. intervju'.
8 óra 29 perc. Káromkodás megszűnése.
Ilyen „első intervju"-t kapott a héten a SzínTovábbindulás
8 óra 38 p.rc. Érkezés az Emke-moziba. házi Élet. Az intervju a Zeneakadémia nagy
Cipőkefélés.
hangverseny termében zajlott le, ahol az aka8 óra 41 perc- A „Falusi kislány Pesten." démia növendékei nyolcadikán, szerdán a
8 óra 54 perc. Indulás hazafelé.
9 óra 1 perc Megérkezés fáradtan és bol- hegedüműve'szi oklevélért küzdöttek- Aki az
dogan. Búcsúzás
Vasadi Ottó intervjut adta, egy feltűnően tehetséges fiatalember : Kernács Pál, akinek kiváló képességeiről többször megemlékeztek az újságok.

ithiskmÁ
Liptai Imre operrettlibrettót ir, cime:
Csörgőkigyó, Vincze Zsigmond irja a
muzsikát, Kulinyi verseire.
Az Andrássy-uti Színház a jövő hét
vasárnapján befejezi szezonját.
Nádor Mihály, a Király-Szinház karnagya, novemberben fogja dirigálni az
„Olfenbach" premierjét. Eugéniát, Fritzi
Massary játssza.
Az
Andrássy-uti
Szinház
elfogadta
Mikszáth Albertnek
a „Szigorú ezredes"
cimü egyfelvonásosát.

A már megjelenésében is letagadhatatlariul
művész fiatalembert a sikeres hangverseny
után megintervjuvoltuk. Mik a tervei a jövőre ? — adtuk fel a szokásos kérdést. Kernács azonban a tervei helyett mesteréről,
Hubay Jenőről adott intervjut.
— Most, hogy elhagyom ezt a kitűnő zeneművészeti főiskolánkat, a zeneakadémiát,
s kirepülök a fészekből: lelkemet a leghálá«
sabb érzelmek hatják át mesterem : Hubay
Jenő iránt. Hat év óta voltam tanítványa, s
nemcsak itt az intézetben, az ő második otthonában, de családi otthonéban is oktatott,
s mindig jobban bevezetett a hegedűművészet
birodalmába- Isten után neki köszönhetek
legtöbbet, s hogy a jó Isten kegyes lelki adományára s Hubay Jenő odaadó tanítására,
végtelenül lekötelező jóindulatára nem voltam méltatlan, ezt —
M.
|j talán szerénytelenség
nélkül mondhatom — a
mostani oklevél-hangversenyen is bebizonyiloltam.
Biztos, hogy büszkék leszünk még erre a
fiatal hegedűművészre.
Hubay
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de nyilatkozni nem volt hajlandó. Egy árva
szót nem szólt. A szó teljes értelmében :
egy kukkot nem mondott. Igaz viszont, hogy
munkatársunk, aki nem tud angolul, magyar
és tört német nyelven beszélt hozzá.
— Biztosan csak angolul beszél — gondolta a munkatársunk s megállította a konflist a dunaparti korzónál, remélve: itt talán
csak talál valakit, aki angolul tud. Gál Franciska került először is eléjük. A művésznő
pillanatig merően nézte Chaplint, aztán ott a
korzó kellős közepén a nyakába borult mozi
kollegájának. Chaplin megölelgette Gál Franciskát, de egy szót sem szólt hozzá. Pedig
a kis szőke rpoziprimadonna franciául próbálta felvenni a diskurzus fonalát.
— Franciául sem tud — állapította meg
munkatársunk és megmentőként üdvözölte az
arra közelgő Fenyő Emilt, akiről köztudomású, hogy nagyszerűen beszél angolul. Gál
Franciska bemutatta Fenyőt Chaplinnek.
Fenyő egész angol tirádát szavalt végig a
moziszinész előtt. És most a meglepőbb dolog történt. Chaplin neki sem válaszolt egy
szót sem!
— Borzasztó ! Hiszen Chaplin néma —
állapította meg részvéttel Gál Franciska.
Közrefogták Chaplint és leüllek nagyszo-

Az elmúlt hét szerda délelőttjén, rendkívül érdekes látogatója volt a Színházi Élet
Erzsébet-köruti boltjának. Egy konflis állt meg
a bolt előtt, s a kocsiról — Chaplin szállott
ki. Valóban ő, a nagyszerű amerikai moziszinész, aki nemcsak Amerikában, de Pesten
is olyan népszerű, hogy a moziban csak az
ő képét várja meg a közönség, otthagyva a
hat felvonásos társadalmi drámát. Chaplin
Pesten van, és erről a mozi szenzációról
nem irtak az újságok I Hogy történhetett ez
meg ?
A Színházi Élet boltjában érthető izgalmat
keltett Chaplin megjelenése. Ugyanolyan
volt, mint a filmen is láttuk. Nagyon göndör
haján furcsa formájú kemény kalap hintázott, fantasztikusan rosszul szabott zsaketjét
elől sicherheictü tartotta össze, a cipője testvérek között is legalább 56 os számú volt.
Kezében az e bizonyos sétapálca, amellyel
részint saiát, részint a mások szemét szokta
kibökni. A szőke pénztáros kisasszony, aki
autógramm betegségben szenved, azonnal kirántotta oldala mellől az autogrammos
könyvecskéjét és neki támadt Chaplinnek. A
moziszinész azonban nem
adott autogrammot, viszont pénzt sem adott
azért a két évfolyam
Színházi Életért, amelyet
egyszerűen felnyalábolt az
egyik aszlalról, s eltávozott. A kiadóhivatal igazgatója azonnal intézkedett, hogy val íki siessen
Chaplin után. Nem a két
évfolyam éra miatt, hanem, hogy először a Színházi Életnek interjuvolják
meg a hires amerikai
mozikomikust. Egész tömeg emberen keresztül
tört magának utat Chaplin a konflisáig. Munkatársunk merész elhatározással beugrott melléje a
már robogó konflisba.
Chaplin elismerő mosollyal
Chaplink a Színházi Élet boltja előtt
honorálta ezt a bravúrt,

(Astoria foto)
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moruan a Buchwald székekre. Egyszerre
csak a kis Balla a Pesli Napló közismert
munkatársa és kedvence állott meg előttünk.
— Kiszela méla bavatag tákon át a moziban átakvézel — mondta bele Chaplin arcába a kis Balla a szokásos halandzsa bemutatkozást. Balla ur boldogan, hogy végre
talált valakit Pesten, aki nem tud halandzsázni, folytatta a borzalmas halandzsát.
Amikor befejezte a harmadik értelmetlen
mondatot Chaplin felugrott a Buchwald székről és elkezdett orditani.
— Kikérem magamnak ! Velem ne tessék
halandzsázni I Nem vagyunk az erdőbenI
Vagyok olyan link mint kegyed.
Így ordított szórul szóra magyarul.
— Hiszen ez magyart — kiáltotta egyszerre az egész társaság.
— Persze magyar vagyok. Hiress Jenő a
nevem, 21 éves vagyok, mint artista bejár-

ÉLET

tam az egész világot.
Legutóbb, amikor Berlinben voltam, egy moziból jövök ép ki, és
egy mellettem elhaladó
angol ur odavzól a
társaságnak : „ Nézd I
Nem Chaplin ott az az
ur ? . .. Izgatottan hazarohantam, s a tükör
Hiress Jenő—
előtt megállapítottam,
Chaplink
hogy valóban feltűnően
hasonlítok Chaplinhoz. Elhatároztam, hogy
megtanulok mozizni, s felcsapok — Chaplinnek. Már föl is csaptam, sőt Molnár vezérigazgató ur már le is szerződtetett a Corvin
gyárhoz, ahol megkezdtük az első Chaplinfilm felvételeit. Altmayer ur a rendezőm.
Fenyő és Gál Franciska gratuláltak az ötlethez. Munkatársunk nem gratulált. Meg
volt sértődve, hogy Hiress
nem az igazi Chaplin.

Chaplink a Színházi Elet boltja előtt
(Astoria toto)

A KÖLTÖ.
A
napokban
hatalmas kék
borítékban egy
verset kapott Bárdoss
Artúr dr., a Belvárosi
Szinház igazgatója. A
vershez levélke
volt
mellékelve, melyben a
költő röviden azt irja,
hogy költeményét azonnal zenésitsék meg és
adassák elő. Figyelmezteti a
direkciót,
hogy a honoráriumot
csakis neki adja át, ha
pedig — s most szórulszóra idézzük a leve*
let — „ h a egy strómann
jönne a pénzért, adják
ét rendőrnek . . ." Utóirat volt a levél végén.
Ez: „Kérek a versre
5000 korona előleget..."
Ezek után tessék elképzelni, milyen volt
a vers.
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Már a héten meg is kezdődött. Elsőnek a
Vigszinház drámai személyzete kapta ki a
jól megérdemelt nyári vakációt, Tanay Frigyes, Hajdú József, Dénes György kivételével, akik „A kis grizett"-nél vannak elfoglalva. A héten csukta be kapuit az Apollókabaré is, ahol a tagok ugyancsak sietnek
szétszéledni, mert már augusztus 15-én újra
jelentkezniök kell, hogy a megnyitó műsort
próbálhassák. Megkérdeztük a két szinház
művészeit, hova mennek nyaralni ? Itt adjuk
a válaszokat.
Vigszinház :
Balla Mariska : Először a pesti nyár szépségeit élvezem ki, aztán a Nagyvárad melletti Püspökfürdőre utazom.
Bárdy Ödön : A Miskolc melletti Jenki
pusztán töltöm a nvarat, ahová Nádpataky
földbirtokos barátom hivott meg.
Csortos Gyula : Az idén is ott nyaralok,
ahol minden évben szoktam : Balatonfüreden.
Gombaszögi Frida már meg is kezdte
régen a nyaralást. Párisba utazott, de még
több külföldi várost is meg fog látogatni.
Hajdú József : Este „A kis grizett"-ben,
nappal a Hűvösvölgyben nyaralok. Utókura
az ősszel lesz, még nem tudom, hogy hol.
Hegedűs Gyula : Besnycre megyek, mint
minden évben. Ez felér nekem a világ öszszes fürdőhelyével.
Horváth Lenke : Miramareba megyek.
Kertész Dezső : Nem tudok leszokni Siófokról, idén is ott töltöm a nyarat, azzal a
különbséggel, hogy idén korcsolyát is viszek
magammal, mert „A kis grizett" sikere miatt
remélem, télire is ott maradhatok.
Kürthy Sári : Először Bécsbe megyek, ahol
a Höllében fogok vendégszerepelni. Aztán
Balaton-Zamárdiban veszek soványító kúrát,
majd miután mindenféle szerelemnek Besnyő
a vége — Besnyőn töltöm az augusztust.
Makay Margit: Karlsbadban nyaralok.
Lehet másutt is ?
Szerémy Zoltán : Alagon töltöm a nyarat,
természetesen a saját „telep'-emen.
Tanay Frigyes : Ha „A kis grizett" majd
engedi, Jármay Imre földbirtokos baracspusztai birtokán nyaralok. Utókurát a Balatonon fogok venni.

Varsányi Irén : Karlsbadban kezdem meg
a nyaralást, onnan Tirolba megyünk.
Vendrey Ferenc : Idén nagyon messze
megyek. A Rózsadombra.
Apolló-kabaré :
Faragó Sári : Parádra megyek nyaralni,
ez a kedvenc fürdőhelyem.
Haraszthy Mici : Nagy külföldi túrát tervezek, amelynek azonban leghosszabb állomása Marienbad lesz.
Herczeg h Jenő: Előbb vidékre megyek
vendégszerepelni egy kis Apolló-társulattal,
aztán az igazi nyaralást Siófokon intézem el.
Hollós Bora : Siófokra megyek nyaralni,
mert az összes kollegák odamennek.
Győri Matild : Amerikába megyek, ahova
meghivott a magyar társulat. Ez a kis utazás
már az őszbe is be fog húzódni.
Mihályi Lici : Balatongyörökön töltöm a
nyarat. Györökkoromtól itt szoktam nyaralni.
Pártos Gusztáv : Az attól függ, hogy mit
veszek ötre I Különben Siófokra megyek,
ahol ha jó társaság verődne össze, játszanék is.
Rózsahegyi Kálmán : Egy turnét csinálunk
Szegedre, Temesvárra, ez a legközelebbi
P r o g r a m m . Aztán m a j d elválik. Mindenesetre Leányfalué az elsőség.
Sándor Jóska : Pécsen nyaralok, ahol a
pécsi Nemzeti Színházban is vendégszerepelni fogok.
Szentiványi : Én is turnéval megyek, ez a
legjobb nyaralés, nem fizet rá az ember.
Szöllösi Rózsi : Az én idei nyaram a legszigorúbb p.henés jegyében fog lezajlani.
Előbb egy tátrai szanatórium jön, aztán a
Lidó.

Chaplink, Gál Franciska, Balla Ernő,
Fenyő Emil
(Astoria toto)
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A3 Opera vendégei —
önmag uRról
R Színházi Élet legutóbbi számában megjelent intervju és fényképsorozat folytatásaképpen végigintervjuvoltam az Opera Wagner-ciklusának későbben érkezett vendégeit
is, akik mind szívesen és boldogan nyilatkoztak a budapestiek példátlan vendégszeretetéről.
Wildbrunn Helén, a németek legünnepeltebb Wagner-énekesnője, bécsi születésű és
ott is tanult énekelni. Több nagy német
város után hárorn évvel ezelőtt Berlinbe
került, tavaly pedig Bécsben vendégszerepelt óriási sikerrel.
Weidt Lucy, a bécsi opera közkedvelt
énekesnője, annál is közelebbi áll a magyarokhoz, mert — mint azt kevesen tudják
— veje Örményi József főkonzulnak és
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igy rokonságban van egész csomó előkelő
magyar családdal.
Kittel Hermin drámai áziriésznő volt Grazban, ahol tragika-szerepeket játszott, amig
fel nem fedezték a hangját. Mahler Gusztáv vitte Bécsbe vagy tizenöt esztendeje,
ahol azóta a legelső alt-szerepeket énekli
Jovanovic Karola szintén Grazban kezdette el pályáját. 1912-ben, egy hirtelen lemondás következtében táviratilag hivták Bécsbe, hogy beugorjék a Pillangó kisasszony
címszerepébe. Este hat órakor érkezett meg
és nyolc órakor az első felvonás után,
már a kezében volt a • töibb évre szóló
szerződés, amely a bécsi állami Operához kötötte.
'(
Pirchhof Nelli ugyancsak a bécsi Opera
tagja. Ä Volksoperben kezdte, aztán Németországon keresztül került az állami Operához. Manowasdá-nak, a kitűnő basszistának és súlyemelő bajnoknak a felesége

AZ OPERA VENDÉGEI :
J Blau, 2. Pirchhof, 3. Dr. Schipper Emil, 4. Manowasda, 5. Weidt Lucy, 6. Markhof.

(Vasadi felv.)
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szép és fess művésznő, aki nemcsak énekelni, hanem boxolni is szokott együtt az
urával. Ä karizmai megerősítik ezt az állítást.
Schubert Richárd, az ünnepelt német hőstenor, a középiskola elvégzése után több
évig kereskedelmi irodákba dolgozott, amikor véletlenül felfedezték, tíogg nagyszerű
— baritonhangja van. Strassburgban lépett fel először és csak ujabb két év múlva
jött rá, hogy a torkában tulajdonképen kincseket érő tenorhang rejlik.
Dr. Schipper Emil, a bécsi egyetem rektorának a fia, orvosnak készült, aztán meggondolta a dolgot, letette a jogi doktorátust és ma, alig harmincöt kévés korában,
világhírű baritonista.
Markhoff Károly,, a bécsi zenekakadérnián
végezte el tanulmányait .melynek befejezte
után azonnal szerződtették az akkori Hofoperhez.
Marowarda József, filozopter és atléta
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volt Grazban, amikor felfedezték a hangját.
Ä filozopter abbahagyta, a sportolást azonban nem és bár már évek óta kedvelt
tagja a bécsi állami Operának, szorgalmásan boxol továobra is. Nem| is akad Bécsben
kritikus, aki lerántsa!
Nem volna teljes a sorozat, ha nem
emlékeznék meg Max Blau-ról, a bécsi
Opern hires súgójáról. Nagyszerű ember, a
közszeretetnek örvendő «Maxi»: alig ötven
éves, de már tavaly megülte harmincötesztendős súgói jubileumát.
Végül még Préger Miksát, a valóban
nagyszabású Wagner-ciklus létrehozóját is
be kell mutatni a Szinházi Élet közönségégének. Nagy koncepciójú, rendkívüli energiájú ember, aki csak akkor érzi jól magát,
ha minél több akadályt kellett legyőznie
és csak akkor igazán boldog, ha jól kiveszckedhette magát. Ämiöta Budapesten van,
nagyon boldog.
(V. O.)

AZ OPERA VENDÉGEI :
1. Wildbrun, 2. Préger Miksa, 3. Jovanovic, 4. Kittel, 5. Schubert, 6. Jeritza és Scha'k
(Vasadi felv.>
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Újévkor, mikor kéméi,yseprő ruhában boidog ujesztendőt kívántam a pesti primadonnáknak, megjelent a fényképem a „Színházi
Élet" -ben. Azóta nem birok magammal,
egyetlen vágyam, hogy ismét a nyilvánosság
színe elé kerüljek, de valamivel díszesebb
kosztümben, mint amilyen a kéményseprőtoilette volt. Mint kéményseprőnek újévkor,
hatvan koronát sikerült jókívánságaimmal
összeszednem. Szóval egészen jól jövedelmeznek is az ilyen álruhás riportok. Hosszas
tépelődés után, egy szép nap kimentem a
Városligetbe és leszerződtem a Fővárosi
Cirkuszhoz Dummer Auguszlnak. Ez felelt
meg egyéniségemnek legjobban. Amint ajánlkoztam a direktornak, rögtön leszerződtettek.
A cirkusz titkára volt szives öltözőmbe vezetni és intézkedni, hogy adjanak jelmezt
rám. Uj kollegáim, a bohócok és augusztok,
határozott jóakarattal fogadtak és volt gondjuk rá, hogy az elképzelhető leggroteszkebb
öltözetet válasszák ki számomra. Kaptam
«gy ötméter átméréjü és hatméter hosszú

A riporter, mint Dummer Auguszt
(Diskay felv.)

ÉLET

rikító pepita nadrágot, egy vastag vánkossal
kibélelt vörös mellényt és ugyancsak vénkossal bélelt nagyszerűen szabott zsakettet.
Ez a Dummer Augusztok hagyományos öltözete. Csak a vánkost nem értem, minek
az? Nem is gondoltam, hogy később hálás
leszek ezeknek à vénkosoknak. Most már,
hogy tul vagyok a premier izgalmain : válóban hálás vagyok.
Szerencsésen elhelyezkedtem uj ruháim
rettenetes méretei között. De még nem voltam készen, fejembe nyomtak egy lángvörös parókát és arcomra kenték a szivárvány
összes szineit. És azonkívül is egy párat.
Igy már színpadképes, sőt meglehetősen
szimpatikus külsejű Dummer Auguszt voltam.
Kollegáim, akik tényleg a cirkusz uj tagjának néztek, elláttak pár hasznos'itanáccsal.
A legfontosabb az volt, hogy mindenütt kellemetlenkedjem, amig arrébb nem rúgnak.
Na, hacsak ez kell I Kellemetlenkedni, azt
tudokI Kimentem a porondra. Jó isteni milyen lámpalázam volt ! Nem láttam és nem
hallottam senkit, semmit. Talán ennek köszönhettem sikeremet. Megálltam a porond
közepén és mivel nem láttam és hallottam,
nem láthattam, mikor Zoli, a közkedvelt bohóc mellém lépett és elgáncsolt. Micsoda
siker ! Hogy nevetett rajtam a közönség !
Erre neki bátorodtam és elkezdtem alkalmatlankodni.
Könyöt direktor produkáltatta nagyszerűen
idomított lovait. Mikor vége volt a számnak,
a szolgák nagy szőnyeget teritettek a porondra, sietve mentem segíteni. Az egyik
oda súgta :
— Fogja meg a frakkom szárnyát.
Megfogtam. Ugyanakkor egyik kollegám
megfogta az enyimet is. Ettől a nem vért
körülménytől annyira megijedtem, hogy előttem álló frakkját elengedtem és puffl —
szerencsésen végig vágódtam. A publikum
megint nevetett. Sőt : tapsolt 1 Nagyon megvoltam elégedve. Először lenni a porondon
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és ilyen siker 1 Vérszemet kaptam és ahol
csak lehetett, kellemetlenkedtem. Ekkor kezdtem hálát érezni a fent emiitett vánkos iránt.
A Dummer Augusztoknak van egy ménkő
vastag botjuk, amivel boldog, boldogtalant
elvernek, aki csak a porondon szerepel. Én
se voltam kivétel. Az öklömnyi Jancsi, akinél a bot legalább egy félméterrel hosszabb,
olyanokat vágott becses hátamra, hogy csak
ugy porzott. De csodák-csodája, egyáltalán
nem fájt. Köszönöm néked, vánkos 1 Ha az
ütés nem is, annál jobban fájt a közönség
gunykacaja, amely kudarcaimat kisérte. Bánatomban rávetettem égő vörössel aláfestett
szemeimet az egyik mülovarnőre. A műlovarnő azonban, aki előtt letérdepeltem és
szerelmet vallottam, ugylátszik, a sok festék
alatt nem vette észre nemes és gyönyörű
vonásaimat, hidegen elfordult tőlem. Vagy
talán, mert a bohócoknak a hagyományok
szerint kóc van a szivük helyén, azt hitte,
nekem sincs másom. Hadd valljam be itt, a
nagy nyilvánosság előtt, hogy igenis, van
szivem, még nem vesztettem el, még nincs
rongy a helyén, ahogy a népszeTÜ dalban
olvashatni.
Körém sereglett a cirkusz ' minden tagja :
megérdeklődték, hogy uj tag vagyok-e, játszottam-e már, vagy ez az első debüm ?
Páran meg voltak lepve, hogy próba nélkül
kiengedtek. Nagyjában, azt hiszem, megvoltak velem elégedve és az volt az impreszszióm, hogy szívesen fogadnának körükbe.
De én megelégeltem a dicsőséget, annál is
inkább, mert émelyitett az erős festékszag,
amivel be volt mázolva jobb sorsra érdemes képem. Gyorsan visszaöltöztem polgári
kosztümömben. Fréd és Moszka, akik felöltöztettek, kicsit csalódottan néztek rám.
Zoli szemeiből viszont feltétlenül azt olvashattam ki, hogy még most is Dummer Augusztnak tart. És ebben talán igaza is van.
Ahogy leszedtem az Auguszt-ruhát, visszatértem régi hivatásomhoz, ami ugyan kevesebb dicsőséggel és sikerrel járt eddig és
meginterjúvoltam kollegáimat. Nem részletezem, ki mit mondott, mert mindannyian
egy véleményen voltak abban, hogy keserves pálya ez, jó szivvel nem ajánlhatnák
senkinek. Ezek a bohócok, akiken annyit
mulat a publikum, nagyon komoly emberek. Nem is hittem volna 1
(Gerle)

Cia nem akar
Cia,

Jackó

Cia,

Pest legújabb primadonnája, aki arról nevezetes, hogy
mindössze hat éves.
de már kész színésznő. Az Andrássy-uti
Színházban lépett fel először s azóta
mér a Rippben is nagy sikere volt.
Ciát valósággal körülrajongják a habitüék és
öltözőjében esténkint elhalmozzék — nem virággal, hanem cukorral. Ez lett Cia \eszte.

Jackó Cia
és Szirmai Albert szigorú levele

Odahaza édesanyja világért sem tudott belediktálni csepp levest, vagy tejet. Végre is bepanaszolta Szirmay Albertnek, aki szigorú
hangú levélben parancsolt rá Ciára, hogy egye
meg a levest is, ne csak
a cukrot. A primadonna
azóta megeszi a levest is.
De előbb titokban beledobja a
bonbonokat,
amikkel esténkint elhelmozzák rajpngói.
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Dominika B e a l r i x h e z

— a színésznőről

Könnycsepp a Hattyú

századik

előadásán

Százszor adta a Vígszínház Molnár Ferenc
Tudom, hogy ha szerző dicséri a színészt, aki műsoron levő darabjában klasszikus értékű vígjátékát, a Hattyút. Száz
játszik, annak nincs hitele. Magam is dicsőséget hozott az előadás szerzőnek,
mindiy gyanakvással fogadom kollegá- színháznak, színészeknek — de egynek köimnak egy-egy ilyen alapjában ellen- zülök nem tapsolt a közönség százszor, mert
szenves aktusát. Azzal kezdem hát, hogy a hatvan egynéhányadik előadás után tapkézzel lábbal tiltakoztam, amikor a Bel- sok helyett könnyeket küldtek — Haraszti
városi direktora a „Nagy komédiésnő"-t
Hermin ravatalára. Az előadás ünnepi hanSzabados Piroskára osztotta. Olyan csüggulatéban ott lebegett a mindenki által szegedt voltam, hogy a premieren meg sem
jelentem. Csak a negyedikre mentem be, retett Hermánce emléke, ott hallották a hangakkor is egy erős közhangulat szinte ját, ott látták a mosolygását, ott kacagtak a
kergetett oda, amikor pedig az előadás- tréfáin és jelenések között, nedves szemek
ról eltávoztam, szerződésileg kötöttem és gyászoló sóhajtások töltötték be a színki, hogy következő darabom főszerepét falak mögött a Hattyú szereplőinek lelkét.
ez a zseniális teremtés játssza. Az elemi
Rákosi Szidi, aki a premiértől kezdve
erővel mellette nyilatkozó hangulatban
van valami erkölcsi fenség. Mindenki együtt játszott Haraszti Herminnel, elhozta
egy régi igazságtalan mulasztást akar magával azt azt a kis névjegyet, amelyet
helyrehozni, az ilyen mozgalmakban Haraszti Hermin küldölt néki február 7-én,,
szépség, erő é s igazság van, ez egy a Hattyú 50. előadására. íme :
művészi dicsőség legbiztosabb alapja.
Igazán protekció nélkül, sőt . . . ellenére
győzött Szabados Piroska mély, igazi,
bensőségesen átélt művészete, szavainak,
gesztusainak, egész alakításának rendkívüli, szuggesztív és olyannyira mesterkéletlen volta, valóban a zseni mezítelen
igazságával és őszinteségével ható produkciója. Csak meghatottan tudok gondolni játékéra, amely minden előadáson
igazi élmény a közönség é s leghívebb
közönsége, az én számomra. Tudom,
Haraszthy Hermin írása Rákosi Szidihez
hogy mindez annyi, mint amikor szülő
dicséri a gyermekét, de van néha ugy is,
Kézről kézre járt a kis kartonlap, ugy sihogy az ember gyermeke zseni. És erről
mogatták,
mintha írójának lelke lenne benne.
még csak nem is tehet.
A Hattyú 100. előadásénak ez volt egyik
LAKATOS
LÁSZLÓ legmeghatóbb epizódja.

- Hallom, bogy te irod a legalkalmasabb nyáxi darabokat,
- Én?

- Igen. Mert a te darabjaid nagyon
lehűtik a közönséget.
(Szenes ember)

KARINTHY FRIGYES: HÖKOM SZÍNHÁZ. Az Athenaeum kiadásában megjelenő Színházi Könyvtár legújabb kötetében a népszerű író «Hököm-Szinház» cim
alatt egy csokorra való kabarétréfáját és
rövid jelenetét adta ki. A kötet mindegyik
darabja, alkalmas arra, hogy műkedvelők
eljátszhassak, de arra is, hogy az olvasót
jókedvre derítse. Az Ízlésesen kiállított
könyv ára 10 százalék felárral 88 korona.
Kapható a Színházi Élet-nek: Erzsébetkörut 29.
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Szerelmes vagyok
Törzsbe
v a g y P é c h y Erzsibe?

Nézetem szerint igenis lehetséges, hogy valaki
rajongásig beleszeressen egy művészbe, aki
az ideális szerelem
megszemélyesitője.Már
(A Színházi Élet pályázata)
magába a pályába, az
is
El tudom képzelni, hogy valaki szerelmes egész színészeibe
lehet valaki,
egy színésznőbe vágy színészbe és ez tény- szerelmes
például, hogy
leg valóságos szerelem. Hogy a szerepet, az Petőfi
alakot szeretjük és nem rajongott a színészetért.
őt magái ? Ez egy kü- Hogyne lehetne akkor
lön értekezlet tárgyát rajongani a színészért.
Strumpf Irénke
képezheti, de nem válJászárokszállás
Strumpf Irénke
toztat a tényen semmit. Hiszen, amikor
ambicionáljuk, hogy
szeressenek — mi is
Komolyan szerelmes
színészkedünk egy kinem lehet senki szícsit, nem vagyunk abnészbe, akit csak a
szolút őszinték 1 Még
színpadról ismer. Már
Plätz Rezső
meg kell figyelni ezt
csak azért sem lehet,
mert akit csak látásból
is, hogyha a szinész
ismerünk, az iránt érátömlik is egy a szerepnek megfelelő alakba,
zett szeretetünk nem
valami mégis kerül a szerepbe a valóságos
mondható komoly szeemberből. Tehát lehet szerelmesnek lenni
relemnek, mert az igy
színészbe. Nagyon is lehet.
tá m dt
Plätz Rezső
Csáth Imre
, ®
terelem épp
oly hamar mulo, mint
amilyen hamar támadt „vágyó érzés".
Csáth Imre
Az igazi szerelemhez két lélek meleg vonzalma, az egymás megértése, lélekbeli egybekapcsolódása szükséKedves Színházi Élet 1
ges. Lehetséges-e mindNem fogok szigorúez ugy, hogy ha csak
an feltett kérdésükre
e színpadról ismerjük
azt, akit szeretünk?
válaszolni, mert én
En azt hiszem : nem.
nemcsak a színpad
Es azt hiszem igazat
távlatából, hanem már
fog adni nekem a
csupán a mozivászonSzínházi Élet.
ról is szerelmes tudtam lenni egy mozi.Molnár A n c s a
Molnár Ancsa
szinészbe.
Hrenkó lolán
Htenkó Jolán
A művészek, művésznők az élet komédiájának megtestesítői, olyan keretekben, amelyek a közönség szép iránt való érzékének
legjobban megfelel. Ezen szerepükben, ha
A színésznő a színpadon, művészi tehetélethűen
játszanak,
olyan vonzerőt kölcsö- ségével egy képzeletbeli alakot mutat be nekünk. Igy sohasem önnöznek maguknak, kömagát adja. Ebbe a
zönségeikkel szemben,
képzeletbeli alakba lemely felér a szerelem
het szerelmesnek lenni,
vonzerejével. Ez eleinte
de ez nem érinti a
csak szimpátiában muszínésznő személyét.
tatkozik, de később,
Ezzel
kapcsolatben
ha e jól játszott és
csak az lehet a szíleikeink érzésével ronésznőbe szerel mes, aki
kon szerepekben láte két egyéniséget nem
juk őket, olyan erős
Krausz László
tudja egymástól elvámértéket ölt, mely mélMolnár László
lasztani. Már pedig ha
tán nevezhető szerelemnek. Ezt elősegíti
valakit nem tisztán önmég a színészek külső megjelenése is és
igy lehető az, mely sok ember szemében magáért szeretünk — az nem szerelem.
lehetetlen.
Krausz László
Molnár László
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Bimbula*
Szövegét irta : Mihály István
Zenéjét szerezte : Pallos Tivadar
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A legkellemesebb
balatoni n y a r a l ó h e l y

BALATON"Igazgató:
SZÁLLODA ÉS PENZIÓ BALATON-LELlÉIf
Kenyeres Sándor
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INTIM PISTA mikor érkezett haza Fedők Sári ?
— Pénteken.
Persze
nagy
volt
otthon a boldogság,
hiszen
Zsazsa
most már igazán
csak
látogatóba
ruccan néha haza.
Pénteken
este
már ott volt a Kis grizett
premierjén.
Sokat
és lelkesen
tapsolt
Kosáry
Emminek.
A közönség,
mikor meglátta
Fedákot,
hirtelen
ünnepelni
kezdte. Zsazsa
gyorsan ki
menekült
páholyából
a tapsvihar
elől.
— Meddig marad
Pesten?

RÁCZ ADA
a Debreceni Csokonai Szinház szubrettje,
aki Debrecenben a kedvenc-verseny g y ő z tese lett.
(Takács Vince felv.)
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— Nem sokáig.
Indul
nyaralni;
aztán... aztán - Berlinbe és Bécsbe
van
szerződése.
— Jaj, ne engedjék el! Tartsák itthon !
t « — Természetes,
hogy már megalakult az itthontartási expedíció.
Talán
sikerül rábirni Zsazsát, hogy
mondjon le a további külföldi
babérokról.
— Mi hir Pufiról?
— Marseillesből
kaptam
épp ma
levelet Huszár
Károlytól.
Azt irja,
Spanyolországba
igyekszik egy német
filmtársasággal
mozizni.
— Ki mozizik még magyar a külföldön ?
— Többek közt Andorffy
Ida, a
Magyar Szinház tagja. Berlinben
van
nagy szerződése
egy
filmgyárnál.
— Németh Juliskát láttuk
Pesten.
— Igen, idehaza
volt egy
napig.
S azalatt
az'egy
nap alatt
Bárdos
dr. sietve leszerződtette az
Andrássyuti kabaréhoz.
Németh
Juliska különben ragyogóan néz ki, olyan szenzációs
toilettben
jelent meg a pesti
korzón, hogy hölgyek, urak,
sóhajtva
néztek utána. Valami rózsaszínű
selyemtrikószövetből
készült ez a toilette, a karok szabadon,
elől diskrét
dekoltázs,
a szoknya
bő és rövid.
De mit részletezzem?
Tündéri
volt!
— Mi hir Karinthy Kristóf
úrról,
akinek
születését
mult héten
újságolta? Ir már
valamit?
— Nem ir. Sir! Ugy sir, hogy papája, Karinthy Frigyes nem tud írni
tőle, ki is jelentette már, hogy ,,.iem
akar több Karinthyt
látni..."
— Kökény Ilonáról rég
hallottunk
valamit.
— Most hallhatnak.
Kökény,
akinek neve valósággal
összefort
az
Andrássy-uti
színházzal,
nem
szerződött
le Bárdos színházához.
Jövőre csak egyes darabokhoz
fog Kökény
szerződni.
— A nyaralókról
kérünk
valamit.
— Ivánfiról kaptam legutóbb
hírt.
Füreden
nyaral,
s olyan
ragyogó
színben
van, olyan jól érzi
magát,
hogy alig lehet visszatartani
attól,
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hogy Shakespeare-ciklust
ne
rendezzen a
Balatonon.
— Mi hir
Rátkairól?
— Clevelandból
kaptam
tőle
levelet, hogy
végzi a turnéját és indul
hazafelé— Mi lesz az Eskütéri
Színházzal?
— Valami biztosan
lesz. Már meg
is alakult a konzorcium,
amely
őszre
meg akarja nyitni. Most azon töri fejét ' a konzorcium,
milyen uj nevet
adjon a színháznak.
Két helyen
probléma most a név. Az Eskütéri
színháznál és — Ilosvaí Rózsiéknál.
Kezeiket
csókolom.
— Hová
szalad?
— A Dunaparthoz.
Sáncot ásni a
Margít-hidnál,
hogy védve legyen a
Vígszínház.
— Áradás
ellnn?
— Nem. De Koroda Pál
negyvenezer titkos drámaíró
élén várja
Budán, hogy beálljon a tél és a szezon,
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hogy aztán megkezdje
a színházak
ellen.
— Jaj, akkor tényleg

az

offenzívát

szaladjon

!

MEGHÚZTÁK A BOXOLÁST, Annak idején, amikor beszámoltunk a Royal
Orfeum újdonságának, a
„Ben Kolumbusz"-nak bemutatójáról, megírtuk, milyen mulatságos jelenettel bővült a darab a főpróbán. Palláy Annus késett és
a színpadon Dezsőffy és Dénes, hogy
húzzák az időt, boxversenyt rendeztek.
A rögtönzött boxolásnak olyan sikere
volt, hogy a premieren, s azóta minden
esternegtapsolta a közönség ezt a jelenetet. Igen ám, de Dezsőffy László gyakorlott, sőt jónevü boxoló, akinek ugy
használt a minden esti tréning, hogy a
szegény Dénes Oszkár kéken, zölden
ment szinház után a zöldbe vacsorázni.
Végre is megunta Dénes a „nehéz" szerepet s kérésére meghúzták a boxoló
jelenetet. Most már csak mellre megy a
játék. Fejet nem szabad ütni.

AZ ELSŐ NYARALÁSI KÉP
Galetta Ferencéktől kaptuk idén az első nyaralási képet. Az Égisz r. t. újonnan alakított
keszthelyi fürdőtelepén nyaralnak Galetta és felesége. A képen beiről jobbra: Galetta Ferenc, Szentmiklóssy Lenke, dr. Geréb fürdőorvos, Galeitáné, Egri István és Schmidl Félix
fürdőigazgató vannak.
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fcöríáviraí a Scala-Szinházba
Keruenk s z e r e p l o e k í o e l drolvalaiszí
s z e r e p u e l c r o e l S z i n h a z i Elet c í m r e
T Á VJ_R A T

Szinhazi Elet Budapest
Oriasi szerep gyoenyoerü
szerep szeretneem ha publikumnak ugy tetszene a
darab mint nekem a szerep
- Stop
Honthy Hanna
Nagyon kedves kellemes
nyári szerep ingujban lehet jatszani - Stop
Galetta Ferenc
Ez lesz elsoe fellepesem
Pesten eddig Kassan v o l tam primadonna nagy ambícióval keszeluek a k i t u e noe szubrett szerepre Stop
Viola Margit
Olyan darab az Irene amire azt szoktak mondani
ziccer biztos a siker egy
nagyon kedves oetletes
naturburs szerepet játszom - Stop
Falus Imre
Madame Lucy divatszalonfoenoeket játszom lefogom foezni a BerkovicsKabos Gyula
neet - Stop
Eloekeloe mamat játszom
Galetta lesz a fiam mondtak neki legyen méltó az
anyjahoz legyen szép és
fiatal - Stop
Tarnai Leona
Verbeli komika szerepem
van legjobban az a jele-

net tetszik amikor oeszsze veszem Nyarainqval Stop
Rozsnyai Ilona
Az eletben nem vagyok v e szekedoes termeszetue de
amit a szinpadon kap toelem a Rozsnyai az neki
legyen mondva - Stop
Nyarai Antalnee
Probak folynak majd-premier beszel helyettem Stop
Tihanyi foerendezoe
Tihanyi beszel jen helyettem - Stop
Szirmai igazgató
A KERÍTÉS. AZ eset hőse
Rajnai Gábor. De a történet
ideje messzire visszanyúlik
abba a korba, mikor Rajnai
még az elemi iskola szerződött tagja volt Bácskában.
Beszéd és értelemgyakorlatokat tartott- a
tanitó és azt kérdezte :
Mondd meg nékem Gabi, hogy csinálják a
kerítést.
Gabi szép értelmesen elmagyarázta, hogy
hogyan verik a földbe a cölöpöt és a cölöpök közé hogyan állítják sorba a léceket.
És kész van mér? — kérdezte a tanitó.
— Még nem. Még keresztbe is szegeznek
léceket, hogy erősebben álljon.
— Hát most már kész ?
— Még most sem.
— Hát mi kell még? — kérdi csodálkozva
a tanitó.
— Még kell venni egy krétát és ráirni a
kerítésre valami disznóságot — mondta a
kis Rajnai.
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Odakinn ragyogott a
nyári nap és a szerkesztőség tagjain mégis különös és érthetetlen lehangoltság vett erőt. Senki sem tudta az
okát, miért, pedig a lehangoltság nem volt
alaptalan. Az ember bizonyos körülmények
között előre megérzi a közeledő veszélyt.
Pár pillanat múlva feltűnt a nyitott ablakon
át a folyosó hátsó végén Zugligeti hálistennek rég sem látott alakja. Ugyanazt a nyári
ruhát hordta, mely tavaly decemberben volt
rajta, arca átszellemült kifejezést öltött, amikor kinyitotta az ajtót. A menekülés utja elvolt zárva előlünk, megadtuk magunkat sorsunknak. Zugligeti megállt előttünk, alakja
megnyúlt, szeme kitágult, átszellemült hangon megszólalt :
— Most, vagy soha 1
Halotti csend teregette szét szárnyait szobánkban, már csak az alliteráció kedvéért is.
Zugligeti lassú ünnepséges mozdulattal kabátja alá nyúlt és hosszú, feketére festett
botot vett elő.
Félni kezdtünk. A munkatársak egyenként
a sarokba húzódtak,
megadással várták sorsukat.
— Uraim — hangzott Zugligeti undorító
csengésű
behízelgő
hangja — e pillanat
j második születésem.
Ma indulok el a dicsőség és vagyon tövises
utján a boldogság szent
szigetére. Megoldottam
a problémát, amely
nagyobb a perpétuum
mobilénál, fontosabb,
mint Amerika felfedezése, amely ott él minden ember szivében, aki érdeklődik a művészet és közbiztonság szinonim fogalmai
iránt. Ugy-e, mindnyájan élénk érdeklődéssel
figyeltük a közelmúlt napokban azt a furcsa

és eléggé el nem Ítélhető mozgalmat, amely
a női divat gyönyörű kinövéseit akarja megszüntetni. Istenem, hét van valami magasztosabb, mint egy csodálatos női láb harmincnyolctól—kilencvenhárom centiméternyire a
tenger szine fölött ? Mi az a rongyos hitvény
huszonöt centiméter, amint a középkori elveket hirdető barbár hatóságok engedélyezni
akarnak ? Semmi, sőt kevesebb a semminél,
két semmi ! És mégis szivünk összeszorul,
ha arra gondolunk, hogy jön a rendőr az ő
kegyetlen mérőbotjával és ha ennél
a huszonötnél többet talál, szigorú
büntetést kap az
áldozat, a női nem
eme szerencsétlen
egyede. Nos uraim,
csókoljanak engem
homlokon, vagy ahol akarnak, mert
vége a vésznek. Az én találmányom megoldja a kérdést még pedig ugy, hogy a
kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon. Világhorderejü hatalmas alkotásom
gerincét a következő tizenkét pontban állítottam össze :
1. A rövid szoknya és dekolltázs ezután is
meg fog maradni.
2. A női rendőrség semminemű veszélyt
nem hozhat az eddigi divatra.
3. Fő a leleményesség.
4. Most jön a legfontosabb pont.
5. Szobromat az Oktogonon fogják felállítani.
6. Nevemtől visszhangzani fog Tihany és
Mária Nosztra.
7. Nemcsak huszonöt, de negyven centiméteres magasság viselhető találmányom által.
8. Felülről lefelé még könnyebben.
9. A kivágások derékban találkoznak.
10. És mégis — eleget teszünk a közerkölcs
bornírt szabályainak.
11. Mindez egy egyszerű gépezet.
12- Csak fel kell építeni, mert még nincs
anyagom.
Részletes leírással szolgálhatok. A szoknya
ezentúl is olyan, mint eddig, de alsó szélétől mintegy 10 centiméternyire egy kis elektrodynamikus vészharang van elhelyezve,
amely automatikusan megérzi az erkölcs-
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rendőr közeledését. Már most, ha a harang S z í n é s z n ő k kerestetnek:
csöng, a szoknya önmagától meghosszabboA napilapok szinházi rovatéban á héten
dik a hatóság által kívánt mértékre, mert
a
következő kis hir jelent meg.
mindig van tartalékban egy felhajtott rész,
amely a rendőr távozása után ismét automaJelentkezés. Szép és fiatal nők, akik
tikusan felhúzódik, mint a függöny a színtehetséget éreznek magukban a szini
pálya iránt, jelentkezzenek délelőtt a
házban- Megbecsülhetetlen előnyei vannak
Vígszínház titkári irodájában. A jelent«
ennek a találmánynak más téren is. Ha pélkezők közül a tehetségeseket a szinhéz
dául a nő barátját, vagy barátnőjét látja
esetleg ki is fogja képeztetni.
közeledni, tetszése szerint rövidítheti a szokAz érdekes kis hir ügyében felkeres'ük
nyát, ha pedig a férj jön, egyszerűen lebocsátja a függönyt. Hét Jób Dánielt, a Vigszinház igazgatóját, hogv
van e ennél nagy- megkérdezzük ; mi a célja a színháznak a
szerűbb I Ugy-e nincs? hirdetés utján jelentkező színésznő jelöltekA föld összes női kel. Ezt a választ kaptuk :
— Külföldi példák mutatják — mondta az
szivükbe vésik a nevemet, már kis gyerme- igazgató ur — de itthon is sok eset bizokeiket is arra tanít- nyítja, hogy a nagy színésznők legtöbbjét
ják, hogy el ne feledjék úgyszólván a véletlen indítja a színpadra.
imáikból Zugligeti nevét. És ez a hatalmas, Nagyon sok tehetség kallódik el csak azért,
monstruózus találmány a Színházi Élet utján mert akadályozzák őket a családi konvenkerülhet a világ elé, hát érdemlik ezt önök ciák, vagy nincs elég lelki erejük szinésztőlem ! De hát én altruista vagyok, sohasem iskolákba beiratkozni. Ezek a szunnyadó tenézek a haszonra. Mert haszonnak nem ne- hetségek, ha nem kapnak ébresztő nekivezhető az a tiz korona, amit most előleg- \endülést, maguktól sohasem vesznek annyi
képen fel fogok venni. Egykor még büszkék bátorságot, hogy megpróbálkozzanak a színészettel. A Vigszinház hirdetése az ilyen
lesznek rám I
szunnyadó tehetségeket akarja felrázni azálFélig öntudatlan lázban fejezte be szavait,
tal, hogy jelentkezésre hivja fel őket. Eraser;
lehunyta feketeszem éjszakáját, kinyújtotta
hiszem, hogy olyanok fognak jelentkezni,
kezét. A tiz koronát óvatosan beléhelyeztük.
akik még sohasem és seholsem próbálZugligeti megnézte, hogy nem hamis-e, lekoztak, tehát megvan a remény, hogy közütörölte cipőjét és távozott :
lük néhány erős szinészpalántát nyerhetünk.
— Bon travaille I — kiáltotta az ajtóból,
A jelentkezőket az összeírás után természeaztán méteres lépésekkel rohant a folyosón
tesen meghallgatja a direkció, a tehetségevégig.
,
v
seket kiválasztja és azokat iskolai esetleg
privát ufón a Vigszinház számára kikéKÉTFÉLE KATEGÓRIA. pezteti. Az igy kiképzett növendékek a szinMolnár Ferenc egyik este a ház ösztöndíjas tagjai lesznek.
Fészekben előadást tartott a
— A titkári irodában már is nagyszámklub festőtagjairól. Akiket mal történtek jelentkezések. A vizsgát a jövő
általában két kategóriába héten valószínűleg meg is tarthatjuk remélsorolt.
hetőleg jó eredménnyel. Ha ez a próbálko— Az egyik kategóriába tartozik az a zás beválik akkor minden szezonban feiujilfestő, aki egész nap fest és fest és fest, hogy juk a hirdetés utján való szinésznőkeresést.
amit egész nap ő megfestett, este elkártyázhassa a kártyaszobában.
— No és hogy fest a második kategória ?
K.LEIN SÁRI
— A második kategória még mulatságoftlzCkészItő
sabb — mondta Molnár. — Ide tartozik az
BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17.
a festő, aki egész este bakkozik, bakkozik
Toilette é s negllgéftlzökei n
és bakkozik és amit bakkon összenyert,
legjulámyosnbb áron készít
másnap elfesti.
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Ili vannak a vizsgák
Irta : BÁRDI ÖDÖN, az Egyesületi iskola
tanára

.Nők barátjában" és „Figaró házasságában"
vizsgáztak, az Országos Színész Egyesület
szinésziskolájának növendékei a „Cifra nyomorúságban", a „Krakói barátokéban, és a
„Lili bárónő"-ben mutatták meg, hogy mit
tudnak. De rövid egymásutánban színre
hozzák a „Himfy dalait", a ;„Médit* és a
„Szigetvári vértanukat" is. Legtöbb vizsgája
Rákosi Szidi szinésziskolájának volt. Játszották az „Éjjel az erdőn", „Kiasszony férjét", .Évit", „Lilit", „Varázskeringet", „Leányvásárt", „Pajkos diákokat", „Egyetlen
lányt", .Idát", a „Dolovai nábob lányét" és
a „Cigánygrófnőt". De egymás után színre
kerül még egy egész csomó darab. A Rákosi féle filmiskolának is volt már egy
vizsga-matinéja. Rózsahegyi Kálmán, Hollósné de Grobois Nándin, a Mimosz és a
Beszédmüvészeti iskola növendékei is egykét héten belül mind vizsgázni fognak.
•

Szerencsémre — s talán növendékeim
szerencséjére is — oly kevés fizetést
kapok az iskolában, hogy kénytelen vagyok anyagi haszon helyett élvezetből
tanítani. Bevallom : jobb is szeretem
igy. Legényember vagyok, igy hát minden szeretet, amely a családi fészek
száméra jutna, a tanítványaim felé árad.
Örökké zsörtölődöm velük, szidom őket,
de a szivem tele van szeretettel, gonddal, aggódással ; drukkolok értük a
vizsgájukon, szorongva le3em a fellépésüket, ha rájuk osztok egy-egy kisebb
szerepet a Vígszínházban s bár a dicsérettel fukarkodom, d e belül örülök é s
büszke vagyok rájuk. Ha akad is köztük egy-kettő, aki méltatlan a szeretetre,
A vizsgázott növendékek közül eddig
a legtöbbje annál inkább megérdemli, ezek kaptak szerződést:
mert jó gyerekek és annyira hálásak a
Lantos- János (Rákosi,) naturburs :
a rájuk pazarolt jóindulatért, támogatá- Győr.
sért, tanácsért, gyakran még a szidásokBudai Imre (Rákosi) táncos komikus:
ért is, amelyekből kijut nekik bőven. Eger.
Zágon István (Rákosi) lírai szerelmes :
Megérzik a rideg külső mögött is a meleg rokonszenvet s szinészkorukban sem Debrecen.
Weber Lajos (Rákosi) : Székesfehérvár.
feledkeznek meg a tanár úrról, s ha erre
Sebő Maca (Egyesületi) szubrette : Kavisz az utjuk, hát fölkeresnek, hogy siposvár.
kereikről beszámoljanak é s ezzel jó
Angyal István (Egyesületi) bonvivant:
napot szerezzenek nekem.
Blaha Lujza színház, Újpest.
Évekig boldog örömmel irtam nevemet
Horváth Bözsi (Egyesületi) szubrette:
a diplomájuk alá; mostanában szorongó Blaha Lujza szinház, Uipest.
érzéssel gondolok arra, hogy mi lesz
Várady Pál (Egyesületi) : táncos ko•szegényekkel ebben• a kicsi országban"? mikus: Győr.
Ritta Furlain (Rózsahegyi) filmszínészA s7Ínésziskolákban most vizsgáznak a nö- nő : „Slar" filmgyár.
Kondor Iby (Rózsahegyi) operetle-szivendékek, csupa láz, csupa izgalom mindegyik. Szombaton és vasárnap délutánokon nésznő : Apolló kabaré.
Pergő Valy (Rózsahegyi) szubrette:
tele vannak a színházak drukkoló mamákkal, papákkal, jó barátokkal és nem is hi- Nyári Szinház.
szik el, hogy a tanár ur — amint Bárdi
Palotay Tibor (Rózsahegyi) szerelmes
Ödön megirta — épen ugy drukkol a gyere- színész : Eger.
kekért, mintha mind az ő csemetéje volna.
Berczy Géza (Rózsahegyi) lírai szerelEgymás után jönnek ki a szinésziskolák mes: Vigszinház.
a vizsgadarabjaikkal. Eddig majdnem husz
vizsgaelőadás volt. Az Országos Színművészeti Akadémia növendékei a .Bor"-ban,
és kozmetikai különlegességek
az .Aesopus"-ban> „Szerelem iskolájában". KOSZTELITZ KÁLMÁN. V.. Dorottya-u. 12
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Találka
az Alhambrában
Magyar Erzsi a napokban levelet kapott,
amelynek tartalma megdöbbentően emlékeztetett arra a bizonyos hirdetésre, amelyet a
„Szerencsetánc" Biebersbach grófja közöltetett az összes lapokban. Egy ifjú, aki magát
szép szerényen „rokonszenvesnek" nevezte,
találkozót kért tőle az — Alhambréban.
Ismertetőjel : monokli kék szalaggal. A levelet különben egyáltalán nem apróhirdetésre
emlékeztető formában fogalmazta meg sz
ismeretlen. Hosszú volt és sok szó esett
benne holdról, tövisekről, rögös utakról és
rózsaligetekről. Minthogy a főváros határán
belül Alhamb a csak a Városi Szinház Színpadán található a Szerencsetánc első felvonásában. A !-z'nhéz bölcsei biztosították
Magvar Erzsit hog^ a monokli a hozzátartozó fiat-.lembtrrel a nézőtéren fog felcsillanni a kit jzött e?>lén.
A Szerencsetánc szereplői meglehetős izgalomban várlék az előadás kezdetét. Már
sötét volt a nézőterén, am k'ir fi ftde^tek
az első sörben fgv halá sáp .dl fiut. aki monoklit c-ipteii-tt a s f-meben. A »öléiben
azonban ugy a tehe iek, mint a monokliszalagod kivét-I nélkül feketék. Az ifjú
mindene e re g anus volt. Sa kadi ug; vélte,
ez a bűnös. Szikla-i lóz ef es Hulmay Tibor,
akiknek amug is elf g bújuk van a kékszalagos monoklival, ugatásnak minősítették
az egészet Csak Solymossy hilt rendüleilenől a levél kom ilysf gában. még a vadonatúj
esiéyruhebnn porruáíó Tibza Karolát is
megg\anusi oi'a i zzal, hogv a romantikus
ismeretien kedvéeit vette fel a pazar uj
toalettet.
Ant.yi bironyos, hogy a fiu nem ugrotta
át a zerekmt. mint a peleskei nótárius És
a felvonás veg n eszeveszetten szaladt ki a
néző érről. Ő \olt az egyetlen, aki nem nevetett és nem Upsolt. De a színpadon hiába
várták. Már r gen szétszedték az Alhambra
díszletét, még m>ndíg nem jött. A második
felvonást átsóhajtotta, de ideáljához akkrr
sem mert közeledni. A színészek már valamennyien tamáskodni kezdlek. A monokli
szallagját mindegyik más színűnek látta. De
kéknek még tévedésből sem. A harmadik
felvonás előtt azután nyomtalanul eliün! a
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fiu. Még a kiskapu környékén sem kerít-'
hették elő. Sarkadi azt állította, hogy valószínűleg összeakadt a felvonásközben ä
maga Desiriejével. De a lágyszívű Magyar
Erzsi nem hitt ilyen kegyetlen végzetben, ő
azt gondolja, hogy ' a fiu megijedt a kékszalegos monokli jogos tulajdonosai kétségtelen balszerencséjétől és meg sem merte
várni, amíg jóra fordul minden. És talán —
ő is csak találta valahol a monokliját . . .

TAVI RAT
színházi elet
,íltA
bud ape s l
. i/--'
c'aerzsëbet
npTcnl,Ur\ûr-ti4-'
ftâeruj 24
iai
Münchenben 'bemutatták Rottauscher «Guyanai császárság» cimü nagyon is burleszk
vígjátékát. A darab Ajaccióban játszik, a
főszemélyek Napoleon rokonai. Idő: Bourbon restauráció. Ä darab csúfosan megbukott.
A Nouvel Amhigu szinház Párisban felújította a Páris rejtelmeit, amely Sue
regényéből készült. A női főszereplő, Pansyis kisasszony, különösen eredeti, 1830-as
dalokkal ért el óriási hatást.
Ä párisi Nouveau Theatre bemutatta Deval verses egyfelvonásosát, «Éjféli nap» címen. A darab hőse egy háborúban megvakult katona.
A Lessing Theater Berlinben bemutatta
Presber Rudolf és Stein Leó vígjátékát,
«A király ballerinája» címen. A daralb
Nagy Frigyesről és Barberináról szól.
Vernuil, az «Apám felesége» és a «Mi
ketten» szerzője társulatával Spanyolországban vendégszerepelt. Egyik darabja, a
«Daniel» előadásain Sarah Bernhardt is
föllépett.
A nagy párisi táncverseny jureyjében helyett kapott Jasmine, az uj tánccsoda és
Pearl Withe, a hires moziszinésznő.
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Operaénekesből ^ főpincér
Fordítva már megtörtént ez a csoda, de
az még nem esett meg, hogy igazi, vérbeli
operaénekesből főpincér legyen. Ez az első
eset, de bizonyára az is marad sokáig. A
történet hőse Ocskay Kornél a Városi Színház tenoristája, aki még két nap előtt is ott
hajlongott a Zsidónő huszonötödik előadása után a lámpák előtt. Ocskay, dacára annak, hogy egyike a legképzettebb és legkiválóbb operaénekeseknek, mind a mai
napig nem kapott szerződést a jövő esztendőre. A Városi Színház sorsának bizonytalansága az ő sorsát is magával ragadta.
Ocskay egyszerűen pályaváltoztatással oldotta meg a nehéz problémát, bucsut mond
a színpadnak és mint főpincér fogja ezután
szolgálni a vendéglők és kávéházak múzsáját.

régen rá akart beszélni, hogy kövessem az
ő példáját, most megfogadom. Jugoszláviába
megyek főpincérnek, ahol a
gázsim több lesz
egy
hónapra,
mint itt a színháznál háromra,
így majd csak megélünk. Ha énekelni való
kedvem támad, majd magyar nótákat dalolok pezsgő mellett és én fizetek a zenekarnak, pardon, a cigányoknak.

C

FŐVÁROS^ ^

Naponta este 7 órakor, minden
csütöitök, szombat, vasár- és
ünnepnap d. u. fél 4 órakor

NAGY ELŐADÁS
VÄR03LIüßt

Telefon-szára : 55-53

Előadás után villamosközlekedés
Jegyek a „Színházi Élet" boltjában is kaphatók

MŰVÉSZNŐKflGVElMÉBEl

X ^ U

ugy konyhaedényekert forduljon László Kálmán
konyhaedény különlegességi céghez a Királyszínházzal szemben, hol most lOo/o engedménnyel szerezheti be a konyhaedényeit.

Budának a legkedélyesebb tieiye az
ít

Ocskay Kornél főpincér autogrammja
Az érdekes pályaváltoztatás okairól megkérdeztük Ocskayt, aki ezeket mondotta a
Színházi Élet munkatársának :
— Elhatározásom nem mai keletű és nem
pusztán az késztetett reá, mert jövőre még
nincs szerződésem, öcsém adta meg az
inspirációt, aki már régen, főpincér egy előkelő pesti hotelben és többet keres, mint három elsőrendű operaénekes. Sokszor irigyeltem, látva azt az anyagi függetlenséget,
amelyben él. Egész nap uraskodik, este aztán pár óra alatt megkeresi szt, ami elvesz
a fejéről minden anyagi gondot. Engem már

Naponta kitűnő cigánymuzsika
Telefon csak 25
A Krisztina-tér mellett
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Boldog viszoníláíás
a Színházi Élet amerikai albumában
Ha valaha részletesen meg fogja valaki
írni a háborúnak és közvetlen következményeinek történetét, nem hagyhatja figyelmen
kivül azt a körülményt, hogyan szakítottak
szét a háborús események családi kötelékeket, hogyan szórta szét az embereket a földtekén a nagy világégés. Ehhez a kérdéshez
bő adatokat nyújt majd akkor a Színházi
Élet amerikai albuma, a Magyarok Amerikában, amely tudvalevően feladatának tűzte
ki azt is, hogy nagy nyilvánosságával megkeresi azokat az amerikai magyarokat, akiknek hollétéről itthoni hozzátartozói nem tudnak és ugyanugy megkeresi azokat a magyarokat, akikről amerikai hozzátartozóik
címváltozás, elköltözés vagy egyéb körülmények miatt nem hallanak hirt.
Az amerikai magyarság százával kereste
fel a Színházi Élet szerkesztőjét, Incze Sándort. mikor néhány hónappal, ezelőtt Amerikában járt és tömegesen adta át neki olyan
magyarok cimeit, akik idegen megszállás alá
kerülve vagy régi lakóhelyükről elköltözve
a háború elmulta után sem állították velük
vissza a régi érintkezést. Mikor a .Magyarok Amerikában" cimü albumunk szerkesztéséhez hozzáfogtunk, felhívást intéztünk a
Színházi Élet hasábjain az itthoni magyarokhoz, hogy aki amerikai hozzátartozóiról
nem kap hirt, kerestetését közlés céljából
küldje be szerkesztőségünkhöz.
Hihetetlen, nem várt arányúvá nőtt azóta
ez a rovatunk, nem is képzeltük volna, hány
honfitársunkat szakítottak el családjával vagy
családja tagjaival való érintkezésétől a háború kataklizmái I A .kerestetések" egyik
legérdekesebb rovata lesz a Magyarok Amerikában cimü albumnak és remélhető, hogy
általa sok rokon és jóbarát között áll ismét
vissza a régi érintkezés.
Amerikai albumunk mér a sajtó alatt van.
A hatalmas, kétszáz oldalas kötet, amely
képben és Írásban be fogja mutatni az egész
Amerikában élő és dolgozó magyarságot és
az amerikai magyarság művészeti és kulturális éleiét, a jövő hónapban már megjelenik
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és sok ezer példányban indul útnak Amerika felé is. Miután technikai okokból az album szerkesztését ma-holnap végleg le kell
zárnunk, figyelmeztetjük mindazokat az olvasóinkat, akik .kerestetés" cimü rovatunkban hirdetéseiket óhajtják elhelyezni, a hirdetés szövegét most már haladéktalanul juttassák el szerkesztőségünkhöz, mert csakis
ebben az esetben vállalhatunk felelősséget
a közlemény megjelenéséért.
A SZÍNHÁZI ÉLET boltjában (Erzsébetkörut 29.) a következő újonnan megjelent
színdarabok kaphatók:
Mi a jelszó, vigj. 1 felv. (Garand)
A véletlen, vigj. 1 felv. (Varga)
Peleskei nótárius, bohózat (Gaál)
Kornélia, szinmü (Toldg)
, A kincskeresők, népszínmű (Kazár)
A nőgyűlölő, vígjáték (Benedix)
Touloni éj, dráma (oldal)
A marquisné arcképei, vigj. (Fenillet)
A levél, vígjáték (Gregus)
Stuart Mária Skóthonban (Zichy )
A falu rossza, népszínmű
Vidor ur, vígjáték.
Panna asszony leánya, népszínmű.
II. Rákóczi Ferenc fogsága, (tör. dráma)

ELEGÁNSNAK
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a teuereren túlról
Kedves és megható két levél érkezett
Amerikából a Színházi Élet címére. Mind
a kettőben amerikai olvasóink küldenek
be szavazatokat kedvenceik nevével, akiket
idehaza megszerettek és a tengeren tul sem
felejtettek el. Kedves bizonysága ez a két
levél annak, hogy a szinház milyen szoros összekötő kapcsot tud teremteni soksok ezer kilométer távolságon keresztül
is, hogy mennyire erősen él az amerikai magyarok lelkében az idehaza eltöltött színházi esték emléke. Odaát éppen ugy beszél-

1921. május 13-án.
Nagyon kérem a «Színházi Élet» szerkesztőségét, hogy ezt a három szavazatot
«Kosáry Emmi» javára elkönyvelni szíveskedjék.
Én most nem régen vagyok kint Amerikában, — de még láttam az «Ezüst
sirályában második felvonásbeli «zöld»
estélyi ruhájában, — tehát erre a szavazatot leadni.
Egy hü rajongója Kosárynak. Ugy magyar ismerőseimet, mint önöket köszönti

. nek Fedák Sáriról, Kosáry Emmyről, Péchy

Erzsiről, Odry Árpádról, mint idehaza és
szivükkel sokszor itthon vannak a forró
színházi estéken és képzeletükben tapsolnak
kedvenceiknek.
íme az egyik levél, amelyet egy hónap
előtt küldöttek el Kosztümös kedvencek
pályázatunkra, s estait most kaptuk meg,
amikor már régen lezártuk a pályázatot.

A másikat Cherbourgból küldi Ernst Rott,
aki éppen a hajóra száll, hogy Amerikába
utazzék és ott került kezébe a Színházi
Élet. Péchy Erzsire küldi be szavazatát és
cimét is megírja, hogy jelöltjének győzelméről értesítsük. A cím New-York, 242.E.
77 sstr.
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A százesztendős „Bűvös vadász"
Száz esztendő mult el azóta, hogy Weber
«Der Freischütz» cimü operája, a német
romantikának e legnagyszerűbb zenei alkotása, először került szinre Berlinben, Schinkel uj operaházában. Különös, és a zene
történetében egészen rendkívüli esemény,
hogy a Rossini és Spontini iránt való lelkesedés tetőpontján, amikor a bájos melódiák mestere és a bombasztikus, látványos
operák divatos hőse uralkodott az operaszínpadokon, a jóformán ismeretlen Weber
Károly Mária, akinek csupán hazafias dalait és kórusait kedvelték, egy csapásra
meghódította a német közönséget, és ezzel az igazi német romantikus operával
véglegesen megtörte az olasz egyeduralmat.
A lángelmék és ujitók, sem azalatt, sem
azután nem arattak ilyen rohamos diadalt,
tudjuk ezt Wagner Richárd életéből is.
Ennek a szerencsés sikernek a (magyarázata
az lehet, hogy a német nép megtalálta
saját magát Weber zenéjében, akiben nemzetének lelke élt. Beethoven is csodálkozott, hogy «a külömben gyönge emberke»
hogyan tudott ilyen müvet Írni, pedig Weber nem is volt olyan «gyenge emberke»,
mint sokan hitték, csak akkor talált rá önmagára, amikor a «Bűvös vadász» eszméje
megragadta.
;
Ez körülbelül hét esztendővel azelőtt történt, mielőtt ezt a remekmüvét fnegalkotta. Szövegkönyvet keresett és 1810-ben
Apel «Gespensterbuch» cimü gyűjteményében olvasta a «Freischützröl» szóló kísérteties regét.
Dusch nevű barátja kezdte is írni a
szövegkönyvet, de nem fejezte be és 1817ben Kind Frigyessel közölte ezt a régi tervét. Kind annyira lelkesedett, hogy tiz
nap alatt elkészült a szövegkönyvvel. Weber, aki régóta lelkében hordta a «Freischütz» zenéjét izzó lelkesedéssel dolgozott
az operán. Ez volt aztán a «mesterlövés!»
Az 1820. év május 13-án elkészült a partitura és egy esztendővel később, 1821. junius 18-án végbement az opera történetében
nagyjelentőségű bemutató. A bemutatót a
leggondosabban készítették elő és Weber
tizenhat próbát tartott a közreműködők nem
nagy gyönyörűségére. A példátlan siker
•em hagyta nyugodni a «szakértőket» és
• á g Spohr sem tudta megérteni a rend-
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kívüli lelkesedést. Hogy Spontini és vezérkara dühében minden követ megmozgatott az opera ellen, az természetes, de
nem sokat használt, mert Weber a német
nép hérosza lett.
Bécsben 1821. október 3-án kitűnő előadásban nagy tetszéssel mutatták be a
nagyszerű operát, de jellemző az akkori
cenzúrára, hogy Samielnek az ördögi vadásznak összes jeleneteit és a golyóöntést
ki kellett hagyni.
A mi operánk művészeinek szivünkből
kívánjuk a jól megérdemelt vakációt, de
bizonyára, hogyha a dátum előbb esik,
a magyar kir. Operaház is megünnepelte
volna a nevezetes százéves évfordulót.
AZ ALARCOSOK HARCA. A Kerfcmozi
újdonságainak sorozatát junius 20-tól kezdve egy szenzációs olasz kalandor-drámával
egészíti ki. A kalandordráma cime: «Az
álarcosok harca» és tele van a leggrandiózusabb filmtrükkökkel. R «Fehérfoga álarc:» óta nem volt Pesten ilyen izgalmas
fiim, mint «Az álazeosok harca». A meséje
egy ördöngös találmány körül bonyolódik,
persze a kalandok .egész sorozatán át.
Hz üldözések egymást kergetik a darabban, a főszereplőt öt felvonáson át a legfantasztikusabb veszedelmek érik, kofferba
teszik, tóba dobják, minduntalan életére
törnek. De izgalmas cselekményén kivül
az «Álarcosok karca» mint film is egyike a
legszebbeknek. Kívüle a direkció két hallatlanul mulatságos amenkai burleszket mutat be az uj műsorban, amely bizonyára
telt házakat fog vonzani a Kertmoziba.

SZŐLLŐSI és KLEIN
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B Ú Z A V I R A G *
Játék négy felvonásban. Irta: BÚS FEKETE LÁSZLÓ
Bemutatta a Magyar Szinház 1921. február 5-én, — Ötrenedszer 1921. április 18-án játszották.

A második és harmadik felvonás szereplői :
Pártos Dezső
Törzs Jenő
Fröhlich tanár
Darvas Lili
Zilahy Gyula
báró Hanzély .
Forrai Rózsi
Horváth Sándor
Tódor Jenőke . .
Uray Tivadar
Körmendy János
Bejczi Péter . . .
Jankovich Magda
Simon Marcsa
Pólika
Inas
. * Vaszary János
Az I-ső és IV-ik felvonás Sivó vidéki kastélyában, a II. és III-ik Budapesten történik.
Sivó János .
Helkin Elli .
Schulteiszné.
Harsányi Béla
Széli Kata .

Sivó: Csak ugy röviden... Jancsi.,, (neViktus: Vártam haza mindennap a Jani
vet) Jancsi... ezt már mégsem lehet.,, de
urat... hogy vártam! Ä holmit reggel oda
János... mondd azt, hogy János.,,
készítettem a székre, a csizmát az ágy
Viktuss: János... hogy mondjam én azt,
clé... a tányérját az asztalra,... hátha meghogy János?
érkezik... és ha [jöttek a kocsik a vonat felől, kláltam a verandára, hátha mihozSivó: Igy, ahogy most mondtad... kérdezánk Is befordul egy szekér, hátha mi is
zek én tőled valamit, Viktuska.
eszibe íjutunk a Jani urnák... (nagy melegViktus: (ijedten) Tessék.
séggel) De ugy-e most már nem megy
Sivó: Hogy is mondjam... Szeretsz te
cl... most már itthon marad!
itt valakit?
Viktus: A nagyanyót nagyon szeretem.
Sivó: Mit keresnék én imár itten, VikSivó: (nevet) Azt tudom... nem ugy értuska?
tem... valami fiatalembert, vagy legényt.
Viktus: (óvatosanj Visszamegy... ahhoz...
Viktus: Miket nem gondol rólam az
Pestre?
ifiur...
Sivó: Kihez?
Sivó: Már megint ifiur?
Viktus: Hát ahhoz.
Viktus: Hát jó... hogy miket nem gonSivó: Ezt meg honnan tudod?
- dol rólam, (kicsit ijedten kimondja) János!
Sivó: Egy-kettőre férjhez fogsz menni..
Viktus: '(szemlesütve) A nagyanyótól...
szép vagy... gazdag vagy... jó parti vagy.,
(felkel ) ugy-e, nem megy vissza... ugyte
házad van... szőllőd..
itt marad...
Viktus: Nem az enyém az...
Sivó: (megfogja kezét, leülteti, közelhajol
Sivó: Már te is kezded?..
a lányhoz, megfogja az állát, néz a szeViktus: Akkor se az enyém... A nagymébe)
anyóé...
Viktus: Én tudom, csak fcuta falusi lány
Sivó: Az mindegy... Keresünk neked vavagyok, aki nem ért meg mindent... akilami szép hozzádillő tehetős legényt, vagy
nek messzi... nagyon messzi vannak az ifiur
inkább urat akarsz?
dolgai... de tessék elhinni nekeml... a Jani
Viktus: Nem kell nekem senki.
urnák most már itt kell maradnia... mert
Sivó: (tréfál) Én elvennélek téged feleIdevaló... ebbe az öreg nagy kertbe... ebbe
ségül...
a csöndes, szép kastélyba... jaj, de nagyon
Viktus: (megdöbbenve, tágranyilt szemüres veit. amig messzi járt az ifiur!
mel felnéz)
Sivó: Ne mondd nekem Viktuska: ifiur,
Sivó: ...de én nem vehetlek el. Te gazmeg Jancsi ur, nem vagyok én neked ur!
dag vagy, házad van, szőllőd... én már
csak olyan magamfajta szegény lányt kérViktus: Hát hogy mondjam?
* Minden jog, különösen az előadás és a fordítás joga fenntartva. Mindennemű megkeresés dr. Marton
Sándor színpadi ügynökségéhez (IV., Bécsi-utca 1. szám) intézendő. Copyright by Alexander Marton Budapest, IV,
Bécsi-utca 1.
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hetek meg, ha rám jön egyszer a bolond
óra, akinek nincs semmije, mint nekem...
Viktus: (hirtelen) Nincs nekem semmim...
Sivó: Tessék?!
Viktus: Nem ugy értem, kérem szépen...
HARMADIK JELENET.
Voltak,

Bejczi,

Péter,

Pólika.

Pólika: (balról Bejczivel, lámpást hoz,
leteszi az asztalra)
Viktus: (mikor észreveszi Pólikát, felugrik)
Sivó: (feláll, Pólikához) Pólika lelkem,
adj nekem egy szivart.
Pólika: Nem szabad.
Sivó: Kettőt egy nap szabad, igy egyeztünk ineg... Ma még csak egyet szívtam..
egy még dukál... (Viktushoz) Kislányom,
beszélj az érdekemben a nagyanyáddal.
Viktus: Nem szabad szivarozni.
Pólika: Hát csak igazán egyet szitt?
Sivó: Becsület szavamra!
Pólika: Hát jó., gyere Viktus... majd

BUDAPEST

DEÁK FERENC-UTCA23,
F é r f i z o k n i , minden színben 3 5 . . , 4 0 . »
Nöi flór-harisnya, minden szinben 5 2 . «
la selyem muszlin, minden szinben 1 3 0 . »
C é r n a f á t y o l , minden szinben 1 7 5 . »
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hozol egy szivart a tekintetes urnák (Viktussal el.)
Sivó: Honnan jön, Péter bácsi?
Bejczi: Lentről.
Sivó: Milyen lesz a termés?
Bejczi: Áldott ea- az idei esztendő... csupa csuda... a vetés gyönyörű, a szőllö
szebb, mint tavaly, gyümölcs annyi lesz, hogy
fenének se kell majd,., de nem azért gyűltem...
Sivó: Hát mért, Péter bácsi? '
Bejczi: Beszélni szeretnék a tekintetes
úrral.
Sivó: Beszéljen, Péter.
Bejczi: Ne haragudjon rám1 a tekintetes
ur, hogy ide tolakodok, a mondanivalómmal, de a zsoltár is azt mondja, hogy a
szegény sziv is ajándékozhat a g'azdag
szivnek, ha tiszta, ha bátor, he istenhivő... elmondom, hát én is a mondanivalómat. A jó sors haza hozta a tekintetes
urat mi közénk és én most Követségbe
gyüttem a megtért gazdához a kis tanya
nevében, ami megmaradt... a főd üzen vélem a tekintetes urnák...
Sivó: A kis tanya a Imiagáé, Péter...
Bejczi: Tekintetes uram, beszéljünk okosan... öreg cselédje vagyok a Sivó háznak... csak nem tételez fel rólam olyasmit,
hogy komolyan vettem ezt a bolondságot.
Egyedül vagyok... nincs sfenkim, ,én csak
annyit kérek, hogy tűrje, hegy becsülettel
szógájam, amíg az úristen megengedi...
Sivó: (Bejczi vállára teszi a két kezét)
Péter bácsi...
Bejczi: Ami itt maradt a földindulás után,
remek szép szőllő, gyönyörű darab földgondtalan életet kinál... Pólika Pesten is
jó végzett, többet hozott haza, mint ameiiynyire itthon szükség lehet... Nem mondom,
fájjon a sziv, az elveszett főd után, de
ami megmaradt, azt aztán még inkább
szeretni kell... Kicsit személesen is meg kell
fogni a szerszáin-nyelet, de tessék elhinni,
nem hiba az, hanem szerencse...
Sivó: Kinek? Miért, Péter bácsi?
Bejczi: Még lehet... lesz kinek.. De ezt
most hagyjuk... én csak a főd izenetét
hozom. A kalászban érik tnár az aranyszemü,
aranysulyu buza, gyöngyökbe füzért szedek
belőle, mint aratáskor és elhozom: a tekintetes urnák. Ezt a földet, amelyiknek ilyen
csudái vannak, amelyik ilyen kenyeret te-
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rem, nem szabad hűtlenül elhagyni. A
főd, meg a nap, ölelkezésibü 's-zületelt
csira rácsavarodik a csizmaszárra, nem érzi
a tekintetes ur, hogy hozza vissza, ha
menni készül? Ez az igazi élet, tessék ráeszmélni! Ä főd a mindenség atyja, a kereszt
a tarlón, a templomi oltâtf, a melyik előtt
alázatosan kell elmondani az imádságot..
és add meg nekünk a mindennapi kenyerünket! Amen. Csak ezt akartam mondani...
a tekintetes ur itthon marad.
SÍ\>ó: Péter bácsi! {hogy az öreg ne
lássa a könnyeit, el középen)
Bejczi: (kis szünet után az ablak'ioz
szalad, kiszól) Pólika... Pólika.., Pólika,,,!
(indul balfelé)
NEGYEDIK JELENÉT.
Bejczi, Szél Kata, majd Sivó, Páliak,

Vikius.

Kata: (balról, autó-kosztümben) Ni, a
Bejczi bácsi... jó napot, Bejczi bácsi!
Bejczi: (csudálkozva) Jó estét kívánok!
Kata: Bejczi bácsi biztosan nem emlékszik már rám... pedig Pesten találkoztunk..
Bejczi: Pesten?
Kata: (megcirógatja ) Milyen szép piros
a képe, ki van festve?
Bejczi: (félig sértve, félig nevetve) Má,
hogy lenne az kifestve, kérem. Äz a természet.
Kata: (Bejczi karját tapogatja) És milyen
erős!?
Bejczi: (tűri) Ötven éve mindétig muakába van ez a kéz, kérem alássan.
Kata: (a mellényén tapogat) Milyen sok
szép gomb, mind ezüst?
Bejczi: (egy fejmozdulattal) Nem gomb
az, kérem, hanem pityke.
Kata: Pityke? (megforgatja Bejczit) Milyen szép gusztusos öreg ember. Hány
éves maga, Bejczi bácsi?
Bejczi: (sodor egyet a bajuszán, szippant az orra alatt) Hatvanötesztendős vagyok, kérem alássan, de ha nem hagyja
abba a kisasszony a macerát, tüstént letadok harminc esztendőt, nem állok jót magamról és félre bajusz, hooi a szád. (átakarja ölelni, mintha meg akarná csókolni,
de Kata kisiklik az ölelés alól)

Kata: Nagyszerű! (óvatosan) Mondja,
Bejczi bácsi, hol van a Sivó ur?
Bejczi: (szigorúan) Miért keresi a kisasszony?
Kata: Mondja drágám, meddig marad
itthon?... itthon marad?
Bejczi: Most már örökre itthon marad.
Kata: A... dehogy!
S,'vó: (középen be.)
Kata: (észre veszi, eléful) Szervim, te
drága!
S'.vó: (csodálkozva) Katinka!
Bejczi: Én majd később visszajövök, liiuram! (balra el)
Kata: Haragszol rám?
Sivó: Én senkire sem haragszom.
Kata: Bizony isten bolond vagyok..
Eszembejulolt, hogy látni akarlak... autóba
ültem, itt vagyok...
Sivó: Mit akarsz tőlem?
Kata: Hirtelen nem is tudom, hogy tiol
is kezdjem... Te, nekem most nagyon jol
megy... egy vén trotty.., annyi a pénzem,,,
Sivó: Gratulálok... de ha egyebet íeiu
akarsz mondani.
Kata: Arra gondoltam... gyere visszj
Pestre... velem... hozzám., én kidobom a
trottyot... A Sashalmi pusztát nekem adta
és...
Sivó: Megtiltom, hogy ezt a mondatod
befejezzed. És kérlek, ülj vissza az autódba
és menj vissza Pestre és élj boldogul,
(a balajtóban megjelent Viktus, megáll hátul, kezében tálca, evőeszközökkel, asztalt
akar teríteni, nem veszik észre. Sivó a
sezlon előtt áll az ablak felé fordulva, Kata
a háta mögött.)
Kata: Hogy nekem mindig milyen pechem
van. Amikor Pesten voltál, akkor tört éried
a frász... de akkor nyakadon volt az Elli.,
az ő szőke liba...
Si vó: Azt a lányt ne bántsd !
Kata: Ugy... hát igy vagyunk? még most
is véded... amikor ott hagyott.., am'.kor
kidobott...
(Elli izgatott, kezében remeg' a tálca, egy
lépést akaratlanul előbbre jön)
Kata: Gyere... gyere vissza.., nem való
neked ez a porfészek... te más világba

Ufüicuy
n l j » S hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Pollák
n M l w Ú b a i u f t d i l Sarolta Andrássy ut 38 1. . Miracle" hejeltávolitószer szét= = = = = = = =
küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás- Hámlasztókurák. Hajfestékek. Szépségápoló és izzadás elleni szerek
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való vagy... a miénkbe.. az enyémbe,,, petróleum lámpa? Villanyfény!.. Pest... Nagy
élet... ragyogá^.., Gyere velem!,,, most,,,
mindjárt,., itt az autóm a kapu előtt,~
(átöleli Sivót, tehetetlen veié szemben )
Gyere,., ha utálsz... akkor is gyere,,, boszszuból, hogy az a másik pukkadjon... a
komisz, mert otthagyott, micsoda éjszakák,
János... Hát nem kellek?
Viktus: (ki már nem tudja magát türtőztetni, földhöz vágja a tálcát.) Hát most
elég... most takarodj!., azonnal... tüstént,,,
menj!... ez az én házam!
Sivó: Viktus!
Kata: Hát te itt vagy?
Viktus: Itt most nincs semmiféle Viktus...
(Katához) Takarodj!., érted, azonnal... nem
mész?.. Ä béresekkel dobassalak ki? Te!
Te tisztességes barátnő!
Kata: Na nézd csak... Hát éti nem iudhattam, hogy te itt vagy és ilyen ruhában?
Viktus: Emberek... nagyanyó., (a bal kijáratig rohan) emberek..! Péter bácsi!..
Kata: (felkapott fejjel) Hát igy vagyunk,
így ás jó, jónapot és jó mulatást. (balra el.)
Sivó: (hivja az ujjával, hívogatja)
Viktus: (zokogva térdre esik Sivó előtt.)
Sivó: Hát ki vagy te? (Viktus nem tud
szólni) Viktus !
Viktus: (sirva bólogat)
Sívó: Elli?
Viktus:

(m. f.)

Sivó: Szegény kis madaram...
Viktus: Nem birtam tovább komédiázni...
amiket ez itt mondott... ahogy csalt el
innen, borzasztó.
Sivó: (simogatja Viktus kezét) Milyen a
kezed? Ä finom fehér ujjaid? Mit müveitél vele?
Viktus: Véresre sikáltam, hogy rá ne
ismerj...

fóindenütt
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Sivó: És a hajad? Mit csináltál a. hajaddal? (simogatja)
Viktus: (pityereg) Visszafestettem barnára.. meg bekentem petrolej ómmal, attól :|ilyen büdös...
Sivó: Elli... Viktus!.. Ki vagy te? Hát,
hogy szólítsalak? Ki vagy te?
Viktus: Szegény szerencsétlen teremtés,
aki egy férfit szeretett csak életében és
most azt az egyet is elvesztette...
Sivó: Äzt az egyet megtalálta
(leül,
ölébe veszi a lányt) kislányom... kis madaram... ne sirj.. ne reszkess,,, most már
minden jól van...
Viktus: Hát nem dobsz ki?., nem küldsz
el?...
Sivó: Téged?
Viktus: Kell is neked ez a falusi lány?..
Ä másikra gondolsz, aki elszökött a báróval...
Sivó: Rá gondolok és egy tenger van közöttünk. ö ott a túlsó parton s én... én
itt. Tudod, ha most elébem állna, azzal
a kedves sz-őke arcával, a mérgesen keserű parfümjével,, az esti szél, ami jön a
földekről, ahogy hozza a friss széna szagát
és elfújná innét, mint a pitypangot... mintha
soha itt se lett volna... Nekemi az a másik,
aki azzal a... (tréfa árnyalátával) báróvál
elszökött, nem keíi... nekem az kell, aki
itthon volt és várt rám... Äki véresre sikálta
a kezét, és oda tette tányéron az asztalra.
Viktus: Én nagyon elfáradtam... én már
gondolkozni sem tudok.
Sívó: Én tudni akarok mindent, (messziről énekszó hallatszik, arató lányok, amint
jönnek haza, éneklik «Megkondult a kecsKeméti öreg templom nagy harangja», azután
«Magasan repült a daru»... Az ének messziről hangzik, halkan, később erősbödik s
ismét elhalkul, az ének mind addig tart,
míg a függöny lemegy)

kapható !
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Sivó: Miért sürgönyözte Pólika nekem,
hogy Viktus itthon van?
Viktus: Amikor én elszöktem, éppen vasalás volt. A vasalódeszkán hagytam egy
levelet... elbúcsúztam., megírtam nagyanyónak, hogy ha az ifiur keres, .azt kell
felelni... itthon vagyok.., ha mást mondanak, ha megtudja, hogy elszöktem megölöm magam... Póli nagyanyó ismer engem,
tudja, hogy én megtartom amit ígérek.
Sivó: Szóval összeesküdtetek ellenem és
az a két öreg segített neked
itthon
is... Pesten is.., szép kis társaság,,, És
a neved... honnan vetted a neved? Elli..,
Helkin Elli!
Viktus: A telefonkönyvből!
Sivó: A telefonkönyvből?
Viktus: Onnan. Amikor felvettek t sziniiskolába, azt mondták, Németh Viktória
rossz név, ezzel nem lehet karriert csinálni.
Sivó: Nahát, igy komédiázni.
Viktuss: Komédia!... Mit tudjátok ti, hogy
mit szenved egy nő, ha szeret egy férfit!
Esztendőkig vár egy ölelésre, elvérzik egy
csókért, fölér a csillagokig, megfordítja
a vihart, felgyújtja a tengert! flztán mikor elutaztál, hogy bőgtem' a vonatod után
a váróterem bőrdiványa felett. Én a te
menyasszonyod voltam anélkül, hogy megkértél volna, eljegyezve életre-halálra... te
kóboroltál össze-vissza a világban és nem
tudtad, hogy vár rád itthon a menyasszonyod...
Sivó: Most én lehetnék fölényes... mondhatnám, hogy én mindjárt megösmertelek,
csak végigjátszottam a komédiát... nem

mondom... csak azt mondom, hogy most
már szeretnék, nagyon szeretnék hosszú
életű lenni a földön, hogy megszolgálhassam neked az én megmentet} életemet. Este van...
Viktus: Este van... énekelnek..,,
Sivó: Hűvös van, Viktuska,
megfázol,
gyere közelebb. A régi szememmel most
biztosan mosolyognék magamon, meg rajtad... és mégis olyan jó i'gy... elszántan
mindörökre mondom ezt, és muszáj azt is
bevallani, milyen jó lesz érted dolgozni
és csöndes, tiszta életet élni.
Viktus: (kisazlad belőle a sírás, mint
az első felvonás végén és zokogva ráborul
a férfi kezére )
Sivó: (fölé hajol, közel van a síráshoz)
Pólika: (balról) Kész a vacsora! Meg
itt a szivar, ami mára dukál!
Sivó: (P-hoz) Szemem elé mersz kerülni, te... te komisz, gonosz,, drága összeesküvőm...
Pólika: Én összeesküvő?
Viktus: (feláll. Magyarázni akarja) Drága nagyanyó...
Pólika: Te csacsi... tudok mindent.., itt
rázott a hideg az ablak alatt...
Sivó: (kézen fogja Viktust, elindulnak
kifelé i
Pólika: (a hátuk mögött imára kulcsolt
kézzel) Dicsértessék a Jézus Krisztus, ak
csodái tett, mindörökké ámen. (utánuk ki
megy ).
(Vége)
Ha
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és minden sze
szépséghibákat,
arcmöiSsöt, szépiőt,

rincokati

pattanást végleg eltávolít villanykezeléssel. Arckrémek
és púderek diszkrét n_.Lk.ikozmetikai intézete
vidéki szétküldése. DDCDtlOlZ HOVßrßK Buddpest, Királyutca 51. sz. I. emelet 9. A Teréztemplommal szemben
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ÜMCCÓ, Ml ÚJSÁG?
[ MAZZANTIN1 LAJOS | Az Operaház egykori kedvelt balleltáncosa e héten hunyt el 63 éves korában.
Rómában születeti 1857-ben. A tánc-kedvet
atyjától örökölte, a ki szintén balletmester
volt és ő volt egyben első oktatója 6 éves
korában. Első fellépése 9 éves korában volt,
amidőn a »Harmónia Triest" jótékonycélu
előadásán szerepelt. 1867-ben Milanóban tanult Charl Blasisnál, a Scala-szinház igazgatójánál. 19 éven koréban meghívják a bécsi udvari operaházhoz, ahol nagy népszerűségre tett szert. Művészete itt teljes pompájában jutott érvényre és egyhuzamban 13
esztendőt töltött itt mint szolótáncos. Közben
bejárja Oroszország, Prága, Kairo, New York
színpadjait. Hozzánk 1886 november 1-én
szerződött Mahler igazgató meghívására, de
1887 junius 30-án megvált az Operaháztól,
majd két év múlva ismét visszahívják és elismeréssel mutatkozik be (1889 január 3-án)
a Babatündér-ben, mint Polichinelle. 1894
december 30-ig volt az Operaház tagja. 1906
és 7-ik évben a Népszinház-Vigoperának
volt a táncmestere és egyben a vigszinházi
sziné8ziskola növendékeit is ő oktatta. A ko-
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reograph;áról szakkönyve is megjelent. Számos ballettet is szerkesztett.
Bár idegen földön született, mégis jó magyarrá lelt. A magyar nyelvet tökéletesen elsajátította.
E. J.
SZEDERKÉNYI ANNA: HILL MARTA.
(Az Olcsó Regény 62. kötete.) A sorsával
viaskodó emberféreg küzdelmének szépségét, nagyságát, fölemelő mivoltát olvassuk
Szederkényi .Anna gyönyörű
regényéből
Csak nő tudja egy szegény kis leány történetét annyi intmiitással leirni, ahogyan
«Hill Márta» regényében olvassuk. Az Athenaeum kiadásában megjelenő Olcsó Regény
egy-egy kötetének ára művészi rajzzal díszített borítékban 15 korona. Kaphat;ó a Színházi Élet boltjában: Erzsébet-körut 29.
MOST JELENT MEG! Claude Farrére:
»Akiket halálra Ítéltek» cimü hires regénye
beszerezhető a Színházi Élet könyvesboltjában.
A NYAR ÖRÖMEI:, a szabad levegő,
napfény. Különösen kedvesek a csillagos
nyári esték, tnikor az unalmat muzsikaszóval üzzük el. Mielőtt nyaralóba megy, ne
felejtsen ellátogatni Sternberg hangszergyár Rúkóczi-ut 60. sz. Zenepalotájába.
KOTTA ÉS LEVELEZői-LAP újdonságokjegyzékét kívánatra bérmentve küldünk.

< nduiái ióvai
zé é
Hölgyfodrászat
__
ápolás
?
r
és archajszálak
.eltávolítása
®
p? alegradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú
_

- - . . /

BOLDOG/AGHOZ
NEM K E L L / O K .

KÉT PÁR

munka. —, Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. sz

Kéményseprőt látok, nag^
szerencsét várok.

Kéményseprőbe
Hátha

még vacsorázni

kimegy a

Aréna-ut 106. sz.

milyen szerencsés és megelégedett
lesz Gyuri bácsinál.

_ eiifoit
ÜUMMI/AROK

Szakorvosi
-

v

VII, Dohány-utca 39.

rendeld
intézet.

Brllllőnst

aranyat, ezüstöt, platinát és
ékszert
legmagasabb

napi árban veszek

SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124-21.

Rendel : 11—-1 és 4 - 7 áriig

2

1

acuum és Sulfid Vállalat TI. 7 .
Tclcfonsxöm
Alaptőke :

4-91

1,500.000 kor.

Budapest,

VI., DalnoR-u. 11-13

Szőnuegmegóuás, lakástakaritás, féregirtás, szobafestés, mázolás, tapétázás a legizlésesebb kivitelben
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2. Ha meg fog érkezni, megírjuk a Szinház
Élet-ben. — H. Ibolya. .Az egér" vígjáték
(B rovatban készséggel adunk felvilágosí- 3 felvonásban, irta : Pailleron, fordította :
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira- Fáy J. Béla. Első előadása 1888. április 13 án
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok volt a Nemzeti Színházban. Szereposztása :
megőrzésére nem vállalkozunk.)
Moisandné — Felekyné, Clotilde — Hegyesi
Ickó. 1. Bármelyik megfelel. 2. Feltétlenül. Mari, Moisand Martha—Csillag Teréz, Rim3. 16 éves kortól kezdve. 4. Nem a ruha a baud Pepa—Helvey Laura, Sagancey Herfő, hanem a tehetség. — Ibolya. 1. 25. 2. mine—Lánczy lika, Simiers Max—Náday
2 évig. 3. Az Almanachunkban megvan a Ferenc. — Műkedvelő, 25. Rendkívüli-előcime. — Cs. baba. Cime : Városi Szinház. adás alatt, mint a cime is mondja, a meg— Kíváncsi debreceni. Majd elfogjuk kül- szokott előadástól eltérőt kell érteni, melyet
deni. — Bársony. 1. 3. A Színházi Elet leginkább jótékonycélra szokás rendezni, a
kiadóhivatalában meg lehet rendelni. 2. midőn a rendező-bizottság nagyobb bevéArad, Nagyvárad, Debrecen, Kassa színpad- telre számit. Vidéken a rendkívüli előadások
jain. — T. István. Helyszűke miatt nem keretében a helyi színtársulat tagjait is felközölhető. — Egyszer volt. Berlinben ját- szokták léptetni, akik ép ugy, millt a többi
szik. — Amateur. 1. 2. Igen. 3. A Szinész- műkedvelők, nem kapnak külön fellépti di— Debreceni előfizető. Bizony annak
egyesiilet elnökétől kell kérni. Azután mint jat.ideje
már: 1884 ben adták. A teljes színgyakorlatos működhetik a vidéken. — F. Sz. jó
lapja ez volt: Eleven ördög, víg operett 3
1. Cime : a Szinészegyesületnél megtudható. felvonásban.
Bayard után irta: Deréki Antal,
2. A verset nem tudjuk felhasználni. — Hi' zenéjét szerzé : Konti József. Első előadása
larius. 1. Megfelelő képzettséget is elvárnak
1884. augusztus 8-án volt a Budai Színkörazonkívül és szükséges, hogy a tőkén kivül ben, Csóka Sándor igazgatása alatt. Szerepkellő kaucióval is rendelkezzék. Ha kiskorú, lők : Soubise herceg—Baltssa Jenő, Herakkor művezetőt is kell megnevezni a kér- cegné—Ebergényiné,
Hermine—Závodszky
vényben. 2 Csak szinészegyesületi tagokat Terééz, Thibult Menelaus—Follinwsz Aurél,
szabad szerződtetni. 3. Akikre ön gondol, Letorieres — Pajor Emilia, Pomponiusz—Meazok nem egyesületi tagok, hanem u. n. zei Péter, Desperrieres—Boross Lajos, Verodaltársulatiak. 4. Színházi ügynökségnél. 5. nika—Gondáné, Margot—Marczellné, Grevin
Szabályszerű kérvényét az Orsz. Szinész- —Kiss István, Marianne—Rélhy Laura,
egyesület Tanácsához kell benyújtani. — F. Biró—Marczell Géza, Rendőrtiszt—Beczkói
I., Szeged. Valamelyik színházhoz kell be- József. Feleky Miklós igazgatása alatt 1885
küldeni. — flmor omnia vincit. 1. Cime: augusztus 7-én adták 50 edszer. A NépszínRenaissance Szinház. 2. Októberben.3. Buda- házban 1885. december 16-án volt a prepesten. 1896-ban. — Wilde Volksther.terben. mierje.
— Józsuay. 1. Ez időszerint nincs Pesten.
Sjerkesxlôl
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Ujene/ek

zabni, varrni tanitok

magantanuUsra
Tankönyvem'} kapható. V a r r ó n ó k n e k ,
tanítónőknek külön tanfolyam.
Kalaptan folyam külön,
KAROLY-KÖRUT 10.

B. Geiger Ételnél

ÜA ÎC7SÏ Ül/AT

végleg eliavolit B A C H M A N C I
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű
u?um.nbnuni 8 z é p 3 é g h i b á k k e z e l é s e , szeplöeltávolitás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszáz»
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VTI., A l i n á s s v - u *
là'l

POLOSKAIRTÁSNÁL
GARANCIA
DITRlCHSTEIN
J. 126—38

J. 116-55

HHH

LÁBAS ILONKA

Hölgyfodrász és manlkUr szalonja
BUDAPEST, VI., IZABELLA-UTCA 62.

Lukács cukrász melleit

PARKTERRASZAN
d. n. 5 órától katonazen«

D U N A I TERRASZAN
Kúcé Antal ét fill hangversenyeznek
Fedett helyiségek. Kiviház i t éttermi. Freorete I t M l

Olcsóbb
leiî a ßanpsazer
TEUNnEUG

S

Z . & n e - p a l o i á f á b a n
H ó k ó c 3 i - u t

GO. S3.

!
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SZÍNHÁZI

Sxtn&ászt

refívény

ÉLET

Fiatalos
üde arcbőrt
varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden teinthibát u. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc,
orrvörösség, likacsos, hervadt petyhüdt bőrt, a

d r . Kayserling-féle

Megfejtési határidő 1921 julius 2.
A megfejtést lapunk 1921. évi 29. számában közöljük.
A Színházi Élet 1921 21 számában közölt
rejtvény megfejtése: .Szerencselánc."
A megfejtők közölt a következő dijakat
sorsoljuk ki :
I. díj : Lenkeffy Ica au'ogrammos fényképe.
II. dij : Egy doboz „Floiis" csokuládé-bonbon.
111- dij : Egy üveg Eau Colegne .Fée" Wittek.
Helyesen fejtették meg 971-en.
Az első dijat Kalmár ri\ulár><» (Me7Őlárkány, a második dijat Wei.sz Fl^ra (F^renckörut 44 IL 1). a harmad.k d i-t Moskovils
Böske (Forgách-tanya, u. p. Záhan>) n\érték meg.

HY VARION"

szépitöszer. A kura egyszerű, otthon végezhető,
minden feltűnés nélkül. Befejezése után nz arc
bőr ragyogó szépségben gyermeki üdeségben és
tisztaságban pompázik. — Egy adag 75.— K.
Vidékre postaköltség és adóval bérmentve SO.—K.

„ H Y V A R J O N " GYAR f ö l e r a k a t :
Gross Sntal Budapest József-körur 23.
Kapható: R0NA-DR0GER1A József-körut 50.

X O I

R

U

H

Á

K

A

T

o » a » e - > < . l e 4 e n alakit modellek: szerlat.
FÜREDI BÊLANÉ angol, francia női divatterme.
Kossuth-Lajos-utca ^ S j

olcsón

Jól
az

csak
rr-nál

vásárolhat !

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR
Kiadja a .Színházi Élet" i.-t.

Brilliansokat. gvöngvöket. régiségeket
m i n d e n k i n « ! drágábban vesz
ZÉK£t.V EMIL é k s z e r é » «
Kiraiy-iitca ül. sz. Terézteinpioinmal szemben
Telrton Jozsei 105—35

Hcijei

l á t v o l i í á s

vili tnny^i. — Sz ps^KHpo as. — Kozmetikai szerek. —
IULIA KOZMi'.TIKA, Budapest, Vilmos császár-ut 46.

BIZTOS SIKER ! |
GYÖNYÖRŰ, T E L T K E B L E T
kaphat a dr. R i x - f é l e s z é p s é g á p o l á s i cikkek használata által,
fl dr. R x - f é l e k e b e l e
feliéthr.ül ártalmatlan és minden korú hölgynek gyers é s bizfos sikert hoz Külseleg alkclmazandó. fl Dilág egyedüli kebelsrémie, cmclu hatásos Toocbbá a dr M x - f f c í e P o m p a d o u r - p a s z t a a
legjobb, árialmailan szer t r e p k k és i r c l i s x i â t l a n s é g o k ellen, fl dr.

Rix féle gyönqypudercréme, uagy gyöngytej az egyedüli jó pud e r p ó t s z e r , elbŰDöIö hatás fl dr. R i x - f é l e r ó z * a f c a r m a t folyékony
pirositő felismerhetetlen bárki számára, f i z összes szépségápolási cikkek a legbékeminóségüek, garantált hatásúak és ártalmatlanok.
D R . R X , W I E N , I X . , L a c k i e r e r g a s s e 6 . — magyarországi főlerakat :
T Ö R Ö K J Ó Z S E F R . - T . Budapest, 171., Hirály-u. 12. ioDábbá minden gyógyiárban és drogériában.

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

