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ISKOLA- SZÍNHÁZ
Irta : RÁKOSI SZ1DI
No, most a z egyszer arról legyen szó,
amiről a legszívesebben beszélek. Ha
kell, cikket irok a növendék-szinházról,
ha kell, értekezést, regényt, h a kell,
agitálok, mindenre szivesen vállalkozom,
csak már egyszer megvalósuljon e z a
tervem, amellyel alighanem ugy leszek,
mint Mózes a z igéret földjével. Egész
életében arra vágyott, hogy elérhesse
és végül meghalt anélkül, hogy rátehette
volna a lábát. De hacsak annyit fogok
elérni, mint Mózes, akkor is boldog
leszek, mert Mózes legalább a Hóreb
hegyéről megpillanthatta vágyai vágyát
— azután boldogan halt meg. Tegyünk
most félre minden szentimentalizmust
és teljes objektivitással vizsgáljuk meg,
nem-e életszükséglete a színészetnek az
Iskola-Szinház
? A mai szinésznevelési
rendszer mellett pótolhatatlanul sok talentum vesz kárba azért, mert a z iskolából el kell őket bocsájtani kisebbnagyobb vidéki társulatokhoz, ahol —
hosszú tapasztalat után merem állítani —
kilencven százalékban elkallódnak. A
vidék megöli a tehetségek legnagyobb
részét, mert két-három próbára, minden felkészültség, tanulmány é s átgondolás nélkül kell eljátszani a szerepeket, leggyakrabban megfelelő rendező
irányítása nélkül, pusztán a saját ösztöneire támaszkodva. Ilyen módon a
fiatal színész pár év alatt nagy rutinra

tesz szert, de annál jobban veszíti el
mindazt, amit komoly művészi értéknek lehetne nevezni.
Tapasztaltam,
valahányszor vidéken vendégszerepeltem, hogy ott a színész a legtöbb esetben valósággal a sugólyukhoz van láncolva. Nem is lehet máskép, hiszen hetenkint nyolc darabot játszik. Ezzel a
világért sem akarom kisebbíteni a vidéki
színészetet, mert hiszen más lehetőség
vidéken nincsen. Éppen ezért arra kellene törekedni, hogy a z úgynevezett
nachwuchs,
a z utánpótlás, mindig olyan
legyen, hogy valóban pótolni tudja a
színészi értékekben keletkező szakadékokat. Szomorúan kell megállapítani,
hogy ma több szerepkörre nem lehet
megfelelő fiatal színészt találni. Garantálom, hogyha az iskolai esztendők után
— ahol nem lehet teljesen kinevelni, de
még csak meg sem ismerni a növendékeket — csak még egy-két évig a z
Iskola-Szinház-ban
maradnának a végzett növendékek, olyan színészeket tudnék átnyújtani a fővárosi színházaknak,
hogy örömük tellnék bennök. Az IskolaSzinház-nak megvolna a maga törzspublikuma is, mert hiszen ebben a z
évben is husz vizsgaelőadást tartottunk,
amelyeken 240.000 koronát vettünk be,
csaknem egy negyedére leszállított helyárak mellett. Természetes, hogy a kezdet hónapjaiban nem játszanánk min-
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den nap, később azonban bizonyéra
ugy kialakulna a helyzet, hogy rendes
műsorunk volna, mint bérmely pesti
színháznak. Még egy hatalmas előnye
volna a z Iskola-Szinháznak, hogy a
növendékek, illetve a kész színészek,
teljes repertoirral
kerülnének
onnan ki.
És most bevallom, tervem megvalósításának nem tárgyi, hanem csak elvi
akadályai vannak. Az elv: az, hogy a
fiam, Beöthy László,
félt a
munkától.
Jövőre három színházban kell játszanom. az iskolámat sem akarom elhanyagolni, így hát egyelőre a jövőre kell
bíznom az Iskola-Színház megnyitó előa d á s é n a k dátumát. D e : hogy ez a dátum nem fog a végtelenbe veszni, azt
akarom és remélem I

ÉLF.r

Ők negyen
— Siófoki felvétel —
Eső esbet, eshet a jég is,
de ők négyen kártyáznak mégis.
Lement a nap, itt van az este,
a négy folyton a kártyát leste.
Feljött a nap, ragyog az égen,
még mindig játszanak ők négyen.
H Balatonban s z á z szép a s s z o n y
és száz gyerek, nevető, síró
n e m látják, hallják ezt ők négyen,
Két s z í n é s z és két újságíró.
(SZENES EMBER)

A new-yorki „Liliom"
Liliom (Schildkraut) és Ficsúr (Dudley Digges) a vasúti töltésen
/Amerikai felvélel)
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A new-yorki LiBiom
Mikor Molnár Ferenc
legcsodálatosabb
színdarabja,
a „Liliom" külföldre indult,
az iró kis előhangfélét irt a darab elé.
Amerikában ezt az előhangot is a színpadra vitték. A . Vurstli" elevenedett meg
a new yorki színpadon, a
ringispielekkel, a kikiáltókkal és a szerelmes cselédlányokkal
egy grandiózus
képben.
Az amerikai
szövegkönyvből
lefordítottuk ezt az előhangot a Színházi Élet
olvasóinak• íme az előhang :
A budapesti Városliget (olyanforma
n é p i e s szórakozóhely mint á bécsi Prater). Tavaszi délután. A függöny felgördültekor nagy élénkség van a színpadon.
Katonák, cselédlányok, rendőrök. A mutatványos bódék előtt a kikiáltók patétikus s z ó n o k i a t o k a t tartanak a közönséghez. A verklik lármás z e n é j é b e a kör-

A .hew-yorki „Liliom"
Liliom (Schildkraut) a Vurstliban
(Amerikai felvétel)

A new-yorki „Liliom"
Julika (Éva Gallienni) és Liliom (Schildkraut)
a Ligetben
(Araerikai felvétel)

hinták harangielzése, nevetgélés é s kiabálás vegyül. A szinpad k ö z e p é n Muskátné körhintája áll. A bejárat előtt Liliom, cigarettával s z á j á b a n belépésre
noszogatja a cselédleányokat. Epedő é s
és szerelmes pillantásokkal fogadnak
neki szót é s ha megcsípi őket, túlzott
hangossággal és vidáman sikongatnak.
Hébe-korba kis összeütközés támad Liliom é s a lányok kísérői között. Liliom
hirtelen verekedő készsége előtt, amely
pillantáséban é s mozdulataiban tükröződik
vissza, m e g h u n y á s z k o d n a k a
legények é s g o n o s z pillantással, vagy
fenyegető mozdulatokkal mennek a leányok után, akik Liliom mögé menekülnek. Muskátné kávét é s zsömlét hoz
neki, Liliom a körhinta bejáratának lépcsőjére áll, u?y, hogy kimagaslik a színpadon lévők közül. Folytatja a kikiáltást. Mindnyájan körülötte nyüzsögnek,
miáltal a többi b ó d é előtt megürül a tér.
A kintorna é s a lárma zajában nem lehet megérteni, mit beszél, de időnként,
ha valami rendkívül vidámat mondott,
óriási nevetés reszketi meg a levegőt.
Azután egyre többen lépnek Muskátné
körhintájába. Felkiáltások: „Még egy
hintaló üres!" „Aki a hölgyek közül
stb stb." „Van még egy hely a szarva-
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son!" „Felnőtteknek tiz fillér, gyermekeknek öt, katonáknak őrmestertől lefelé a
fele!" Besötétedik, lámpákat gyújtanak.
A távolból vonat füttye hallatszik . . .

HOLTVERSENY, Nem követünk el indiszkréciót, ha eláruljuk, hogy a Royal Orfeum
két tagja, Viragh Jenő és
Forgách Jenő szenvedélyes
lóversenylátogatók. Viszont
az is természetes, hogy ebben a minőségükben kevesebb szerencséjük
van mint a színpadon, állandóan vesztenek.
A színháznál és a magánéletben is mindenki
tudja róluk, hogy bármiről is van szó. kizárólag lóversenykifejezéseket használnak. —
Start, finis, dopping, buki és más effajta szavakat kevernek a társalgási nyelvbe, anynyira megszokták már a pályán a lótenyésztési szakkifejezéseket. A napokban leégett
versenyek után jöttek együtt hazafelé az Erzsébet-kőrúton. Vi'ághnak nem volt egy kraj-

É L E T 25

cárja sem, Forgách zsebében még maradi
10 korona. Éppen azon gondolkoztak, hogy a
holnapi versenynapra honnan szerezzenek
pénzt, amikor elébük toppant egy másik leégett szinész és igy szólt Forgáchhoz :
— Kérlek, adj kölcsön tiz koronát !
Forgách szó nélkül zsebébe nyúlt és átadta az utolsó 10 koronáját. Amint a kölcsönkérő elment, Virágh csodálkozva mondta
Forgáchnak :
— Ugyan kérlek, hát az utolsó 10 koronádat is kikölcsönzöd ?
— Ez mind csak trükk, jóbarátokat szerzek
magamnak, ez biztosan majd eljön éssirni fog
a temetésemen.
— Ugyan kérlek, — el se megy a temetésedre, oda csak én megyek el— Hogy mondhatsz ilyet — replikázott
Forgách, — mikorén előbb halok meg, min te.
— Dehogy halsz meg, biztosan tudom,
hogy én halok meg előbb — vitatta az igazét Virágh.
— Tudod mit — fejezte bs a vitát Forgách — mi ketten holtversenyben halunk
meg.

A new-yorki „Liliom" — Liliom (Schildkraut) lelopta az égről a csillagot
(Amerikai felvétet)
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Ami vidámság, hámor, felhalmozódott az
utóbbi hónapokban
a szomorú Pesten,
de
az csokorra kötve felvoiult a Jardin
Paris színpadára szombat este egy mulatsáságos revü keretében. Az Eskütéri Szinház
tragédiájától az ingatlanváltságig minden ki
van figurázva ebben a
revüben, melynek „Hege:
düs az oka mindennek" a
cime és szerzői Lukács
Gyula és Nagy Imre.
Az egész város, mint
egy fantasztikus pillangó
a tü hegyén, az összes
pesti figurák felnyársalva,
a sibertől a siberek mumusáig, Hegedűs Lórántig,
mindenki ki van figurázva
ebben a revüben, melynél
mulatságosabbat keveset
láttunk eddig Pesten. Egészen biztos, hogy 1921
nyarán oánatra csak egy
orvosság van : ez a revü.
Nem akarjuk a meséjét
adni itt a revünek, csak
pár viccet idézünk belőle:
Hugó a legpechesebb
betörő a városban. Most
is egy olyan lakásba tört
be a babájával, melyet
gazdája, a tönkrement siber mér kirámolt. Szomorúan sóhajtja :
— Hiába, Skütéri vagyok I . . .
— Mi az a Skütéri ? —
kérdi Rózsi, a betörő metressze.
— Eskütéri. A szinház.
Az is olyan, mint egy betörő, évente hatszor változtatja a nevét és havonta
becsukják.

Nagyon neki vannak keseredve, s a pénzügyminisztert okolják minden bajukért.
— Teljesen tönkre tette ez a Hegedűs a
betörő ipart, — sóhajtja Rózsi, — hová érdemes ma betörni, hadiadó, békeadó, nehezenadó, könnyenadó, Radó, Gadó, tagadó, bele-

Jaj, megütöttem a bokám ..
Balogh Böske, Dénes Oszkár, Mészáros Paula,
(Rózsi)
(Hugó)
(Aranka)
Jardin de Paris: Hegedűs az oka mindennek"
(F 0 togr. : Strelisky)
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Az ellopott
gyöngysor
Balogh Böske, Kertész Endre, Dénes Oszkár, Mészáros Paula
Jardin de Paris: „Hegedűs az oka mindennek"
(Photogr.: Strelisky
habaradó — most következik még vagy hetven adó felsorolása — ingóváltság és ingatlanváltság után.
Hugó körülnéz a lakásban.
— Az ingatlanváltság még itt nincs elin-

„Veszek neked egy keppecskét"

Mészáros Paula Kertész Endre
(Aranka)
(Mond)
Jardin de Paris: Hegedűs az oka mindennek
(Photgr. : Strelisky)

tézve — mondja — Itt még maradt egy ingatlan. Egy szög ! Ennyit meghagy mindenütt, hogy az adóalanynak legyen mire
felakasztania magát.
— Hegedűs lesz az oka annak is, ha mi
tisztességes pályára lépünk 1
Egy újságot találnak a földön, forgatják,
lapozgatják, hogy valami állást találjanak
benne.
— Micsoda újság e z ? — kérdi Rózsi.
— A Világ.
— Ez az a Világ, amit az Isten hat n a p
alatt teremtett ?
— Igen és a hetedik napon a belügyminiszter betiltotta.
A betörőpárt meglepi a hazatérő siber.
Mond Zsiga és barájnője, A r a n k a . Hugóék
a szoba közepén álló ládába bújnak előlük.
Mondék szakítanak. Ők is Hegedüst okozzák mindenért.
— Hát ki az a Hegedűs, aki miatt nekünk
szakitanunk kell ? — kérdi Aranka.
— Két nagy vastag bajusz, — feleli Mond
— amely mögé egy vastag bankigazgató
van ragasztva. Ez a bankigazgató tíz évig
volt paraszt, husz évig zsidó, harminc évig
kurtanemes — és egy évig akar pénzügyminiszter lenni.
— És mióta miniszter ?
— Mond megmondja a pontos dátumot,
évet, hónapot, percet.
— Ilyen pontosan tudja ?
— Ezt a napot nem felejti el soha senki I
— De hiszen ez az ember Grosszabb, mint
Zerkovitz.
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— Grosszabb ?
— Igen Grossz Alfrédabb.
Hegedűs az oka, szakítani
A siber visszaadja a nő
leveleit és cserébe kéri a
gyöngynyakéket, amit vett neki. A gyöngyöt odadobják a
levelekkel együtt a ládára,
mire Hugó gyorsan nyul az
ékszer ulán, hogy behúzza
magához a ládába. Pechje
van. Ahányszor kinyul, mindig egy-egy levél akad a kezébe a gyöngy helyett. A siber összevesz barátnőjével,
elrohannak, a gyöngy ottmarad a ládán.

— Hü sem vagy, a legutóbbi gyerekem
sem tőled való. Nem, nem szeretsz.
— Majd foglak szeretni.

— Vége a pechnek! —
kiáltja boldogan Hugó — az
Eskütérit megvette Blumenthal, itt a gyöngy !
És mire meg akarnak lógni
a gyöngygyei, az előszobában a siber kibékül barátnőjével és visszajönnek. Hugó
és Rózsi visszakerülnek a ládába. Egész sereg vicc és
ötlet ulán Mond és Aranka
ismét gazdagok lesznek, s
ennek örömére nagy vacsorát
akarnak csapni.
— Hová menjünk?—kérdi
a nő.
— Zürich felé mutat egy
halovány Stern I — szavalja
Mond.
— Nem, az a Stern nem
tud egy jó helyet Pesten,
menjünk inkább a Jardinbe.
Oda is mennek, de a
gyönggyel együtt Aranka a
vállára teriti azt a csodálatos
keppet, mely Elkán Gyula
költeménye, s melyet a „Danton" premierjére igért Mond
neki. Rózsi szemrehányásokat
tesz Hugónak, hogy elhagyta
vinni a gyöngyöt.
— Peches vagy, amellett
ütsz, versz.
— De legalább hü vagyok,
— védekezik a betörő.

„Ilyen vas két m a m u s k a ! . .

Dénes Oszkár (Hugó)
Jardin de Paris : „Hegedűs az oka mindennek"

(Phot.: Strelisky)
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— Mikor?
Végre is Hugó, hogy megmutassa kicsoda
ő, elhatározza, hogy utána mennek Mondóknak a Jardinbe és ott nyilvánosan fogja lecsórni a gyöngyöt a nő nyakóról.
A revü második része a Jardin kabaréja
nak a nézőterén játszódik. Rengeteg bonyodalom kergeti egymást, végre is a gyöngy
Hugóhoz kerül, legvégül azonban ismét Mondékhoz. És amikor már jogos tulajdonosához került vissza a gyöngy, a szereplők ismét felkerülnek a színpadra, hogy belekezdjenek a fináléba, feláll egy ur a Jardin
nézőterén, odamegy a színpadhoz és felszól:
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— Szabad kérnem azt a gyöngyöt ! . . .
— Ki ez ? — kérdi rémülten Hugó, Aranka
és Rózsi.
A siber felel, szinte elájultan az izgalomtól:
— Hegedűs I . . .1
A Jardin direkciója parádés szereposztásban hozta szinre Lukács
Gyula és Nagy
Imre revüjét.
Rózsit, a betörő leányt, Balogh
Böske
játssza annyi kedvességgel, annyi temperamentummal és olyan frenetikus sikerrel,
hogy ének- és tánc-számait négyszer-ötször
kell elismételnie esténkint. A siber barátnőjet Mészáros Paula adja, finoman, elegánsan, kedvesen.
Éppen
olyan nagy sikere van,
mint Balogh Böskének.
A betörő szerepében Dénes Oszkár bizonyítja be,
hogy érdemes volt felfedeznie a „Színházi Életnek". Egészen egyedül álló,
kivételes tehetség ez a
fiatal színész a hatalmas
atlétatermetével,
mellyel
ugy tud táncolni, mint egy
ballerina. Olyan őszinte,
közvetlen, kedves a humora, hogy egy gesztusán
is percekig lehet nevetni.
A siber figurájából Kertész
Endre csinált művészi karrikaturát. Egy uj tehetséggel, Szendy Lajossal ismerteti meg ez a revü a
publikumot. Szendy a zongora mellett leparodizál
egy gégész operaelőadást
zenekarral, kórussal, magánénekesekkel, deficittel
együtt. Czobor és Rittka is
szerepelnek a revüben, s
ők játsszák Harmath Imre
egy rendkívül mulatságos
kis tréfáját a „Boxverseny"-t. Hegedűs Lóránt
maszkját Hajnal
György
csinálta meg ugy, hogy
addigftapsolta a közönség,
amíg csak a színpadon volt.

„A shimmy gyönyörű tánc"

Balogh Böske (Rózsi), Dénes Oszkár (Hugó)
Jardin de Paris: „Hegedűs az oka mindennek"
(Photogr.: Strelisky)

M műsor második részét
a Narbia-ballet tölti be.
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Az e heti vádlott, ki a Színházi
Élet
törvényszéke
elé került: Koséry
Emmi. Azzal a főbenjáró bűnnel
van vádolva, hogy elszerződött ismét
külföldre é s előre megfontolt szándékkal augusztus elsejére már meg
is váltotta jegyét Németországba !
A törvényszék bevonul s megkezdődik a tárgyalás.
Mi a vezeték- és keresztneve ? Kosárv
Emmi.
Férjezett vagy hajadon? Férjezett Buttykay
Ákosné.
Mi a becéző neve ? Liebeském.
Hol született ? Kisszebenben.
Mi a foglalkozása ? Ellenőrzöm a pletykákat.
Ki Fedezte fel ? A jó Isten.
Mi volt az első szerepe ? Felmásztam az
eperfára.
Melyik a legkedvesebb szerepe? Buttykayné.
Mi lenne a legkedvesebb szerepe ? Nem
szerepelni.

31

Mi az ideálja ? Ha én ezt m egmondhat
nám !
Mik a hibái ? Te jó Isten ! !!
Mik az erényei ? Vannak ? ? ?
Ki a kedvenc költője ? Petőfi Sándor.
Ki a kedvenc szerzője ? Aki a legjobb
szerepet irja.
Ki a kedvenc komponistája ? Mozart.
Ki a kedvenc festője ? Leichner.*
Ki a kedvenc szobrásza ? A természet.
Ki a kedvenc dirigense ? Az uram.
Ki a kedvenc színésze ? Mindig akivel
játszom.
Melyik a kedvenc hangszere ? A telefon.
Szeret-e színházba járni? De csak kocsin.
Szeret-e moziba járni ? De csak sötétbe.
Mik a legközelebbi tervei ? Megyek Berlinbe. Már megvan a hálókocsijegyem is
augusztus 2-ára.
Melyik a kedvenc fényképe ? Ez !

Szereti a kritikát ? Csak is ! ! !
És a kritikusokat ? Csak is ! ! ! ! !
Babonás ? Ajajaj !
Van valami kabalája ? Ezer.
Milyen szint szeret a legjobban ? Én a
színvallást szeretem.
Mi a kedvenc virága ? A barna orchydea.
Mi a kedvenc parfőmje ? A tisztaság.
Szokott dohányozni ? Csak ezresekbe.
Szereti a nyalánkságot ? Rossz kérdés.
Mi a jelszava ? Előre !
Mi az ambíciója ? Hogy még többen bántsanak.
Van-e valami szenvedélye ? Hogy lehet
ilyet kérdezni.
*iLeichner: (színpadi festékgyáros)

(Vasadi felvétel;

SZÍNHÁZI

i.
A mult héten elhatároztam, hogy riportot
írok a „Színházi Élet" olvasóinak Siófokról.
Miért ne írhatnék egyszer egy nyaralással
összekötött, jó költségszámlás vidéki riportot, még hozzá éppen Siófokról, mikor nyáron ide költözik le egész Budapest? Legalább megtudja a színházi publikum, mit
csinálnak kedvencei a Balaton hűs hullámaiban. Elhatározásomat gyors tettek követték. Először is nekiláttam jegyet szerezni a
,,Balaton-express"-hez. Előre figyelmeztettek,
hogy ne mulasszam el a jegyet elővételben
venni, itt az a szokás, éppen mint télen az
Operában. Mint valami őrült, ugy igyekeztem a menetjegyirodába, beszerezni a jegyet.
Másnap az állomáson boszankodva tapasztaltam, hogy az expressben egyáltalában nincs
zsúfolt ház és útitársaim indulás előtt még
öt perccel is kapnak jegyet a pénztárnál.
Első bummerli — gondoltam magamban, miközben kitódultam a perronra— Siófok, első vágány 1 — kiáltotta ekkor
már a konduktor.
A fülkében, ahol elhelyezkedtem, kívülem
egy fiatal hölgy és egy szőke ur foglaltak
helyet. A hölgy „Courts Mahler"-t olvasott.
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a szőke ur „Értéktőzsdét". Azért a szőke ur
is hajlamos lehetett bizonyos mértékben a
regényességre, mert a kelenföldi alagutnál a
következőket jegyezte meg :
— Én nem értem milyen rossz helyre
fúrják ezeket az alagutakat. Inkább a végállomás felé kellene elhelyezni őket.
A szőke ur itt arra az ismeretségre cél.
zott, amelyet Martonvásárnál tényleg sikerült megkötnie őnagyságával.
Az útról különben nincs sok feljegyezni
való. Talán még csak az, hogy a balatoni
állomásokon kellemes feltűnést keltő szokása
a nyaralóknak fürdőruhában fogadni a vonatot.
2.
Három órai békebeli robogás után érke
zik meg a balatoni express Siófokra. Az állomáson mindjárt látni, hogy főszezonban vagyunk. Nem hallatszik a szálloda kinálgatókéíénk kórusa, minden hely megtelt Siófokon.
Nincs lakás a faluban, a telepen szintén alig
van még pár szoba. Minderről Pártos Gusztáv informál, akivel a vasúti átjárónál találkozom. Fehér nadrágban, hímzett orosz teniszingben rohan Pártos a strand felé.
— Holnap kabarét rendezek a színházban

Petrovich Szvetiszlév (jobbszélső) a siófoki strandon
(Hirsch felvétele)

— mondja büszkén. — Békeffy László és
Gál Franciska is fellépnek, holnap reggel
érkeznek- Most szaladok átvitetni a zongorát.
Mire a Sió torkolatéhoz érek, már újra látom Pártost. Két embert dirigál izgatottan,
akik egy iszonyú hosszú zongorát cipelnek
az erdő felé. Ujabb öt perc múlva már a
táviróhivatalban ül és telegrafál. Szegény
Pártos, mennyi dolga van, milyen szorgalmas ember I Egész nap felbukkan előttem
valahol, hol plakátot ragaszt ki a strandfürdő bejáratára, hol díszleteket vonszol a
színház felé.
Egy kis séta a telepen és már belátom,
igaza voll útitársamnak, az előbbi fejezetben emiitett fiatal hölgynek, aki kijelentette,
hogy nyaralni csak Siófokon lehet. A fehétkavicsos utak, a nagyszerű parkok és fasorok. a zöldzsalus régi és kedves szállók,
a Hullám, a Sió, a Központi . . . a békevilág folytatódik itt Siófokon, a fürdőélet
minden örömével együtt. És a Balaton . . . !
Azúrkék szine kápráztatja a szemet, mögötte gyöngyházpárában látszik a tihanyi
part, közben pedig fehér vitorlások villognak.
A csónakda mólóján állok. A cölöpök mellett halkan muzsikál föl a hullámverés. A
telepi nagyvendéglőből is muzsika hallik ide.
A cigányok végzik délelőtti zenekari próbájukat a Kursalonban.
3.
A strand. A hozzávezető fasorban végnélküli népvándorlás. Könnyüruhás hölgyek.

Igazi fényűzés
— Ez aztán a fényűzés 1 fi patton
egy cigány fekszik és napfürdőt vesz,
mert le akar sülni.
fehérnadrágos urak, kezükben kis csomaggal. A parton, aztán a homokon egy városa
a kabánáknak. Ahol pedig a kábának megritkulnak, fekvő trikósok ezrei a vízig. A
vizben meg be egészen vagy kétszáz méterig jövés, menés, lubickolás, úszás. Mennyi
ember a homokban és a vizben a kék eg
alatt I
A fürdőstől gyönyörű sárga trikót kapok.
Jól festhetek benne, mindenki megnéz. Én
is megnézek mindenkit, hátha felfedezek
benne egy pesti színészt. Legelőször Petrovich Szvetiszlávot ásom ki a homokból.
Nagy társaságban napfürdőzik Petrovich,
olyan fekete már, mint egy szerecsen. Ren-

Jákó Amália és Sólyom Janka Siófokon
( H i r s c h felvétele)

geteg bámulója akad. Kis trikós feketék és
szőkék suttognak körülötte.
— Nézd, a Szveti !
Szveti szökik a népszerűség elől. A strandbarba szökik. Nagyszerű hely ez a strandbar, tessék elképzelni a viz mellett egy mindenféle hüsitő és egyéb itallal és étellel felszerelt pavillont. Petrovich egész nap ebben
a barban él.
— Reggel kilenctől este hétig künn vagyok
a strandon — mondja, mikor megintervjuvolom, hogy tölti a nyarat. — Sajnos, három
nap múlva már hazamegyek, mert felvételem
kezdődik.
Nem messze Petrovichéktól ujabb női gyürü
veszi körül Kertész Dezsőt. Kertész a vizben
sem teszi le a monokliját, monoklival ül a
porban, monoklival úszik, azt hiszem, ha a
viz alá bukik ott is rajta van a monokli.
Haraszthy Mici viszont a legelegánsabb
a vizben. Szenzációs fürdőtoilettje van. Nagyon jól érzi magát Haraszthy Mici. Ezt
kiáltja felém :
— Legjobb volna innen sohasem menni
haza I
Shimmy a strandon
(Hirsch felvétele)

Feltűnik a vizben Lázár direktor is. Ő is
mosolyog, amit nem is csodálok, mert Dalnoky Viktor dr. áll mellette és vicceket mesél. Mint egy sellő oly villámgyorsan úszik
el mellettük Bársony Dóra Rott és Steinhardt
a vizben is együtt vannak. Antal Erzsi a
homokban fekszik sötétbarnára sülve, de
azért veszi rendületlenül a napkurát. Törzs
Jenőéket messze a Balaton közepe felé látom,
viszont a két Elza, Szeless és Batizfalui a
kis vizekben lubickolnak.
4.
Ebéd után Kertész Dezső egy pompás
siófoki lapot nyom a kezembe. A lap cime
„Balatoni Újság." Dr Strausz
László és
Szmolka János csinálják a „Balatoni Ujság"ot. mondhatom nagyszerűen- Ebben a négyoldalas lapban minden megvan, ami egy
siófoki fürdővendéget érdekel. Mindenekelőtt
benne ven mér a zürichi zárlat és a tőzsdekurzus.
Zürichi zárlat: 1 '80

Kertész Dezső Siófokon
(Hirsch felvétele;

olvasom a lapban, délben kettőkor, amikor
még Pesten sem tudják a zárlatot.
— Mit szól hozzá, — dicsekszik Kertész —
Siófok lefőzi Budapestet.
De ezenkívül a lapban ezer más érdekesség van. Megtudom belőle a legfontosabb
külföldi híreket, a fürdővendégek névsorét.

sót a balatoni prognózist is. „Melegebb idő
várható, zivatar képződéssel" — mondja a
prognózis.
Kertész még egy siófoki nevezetességet is
megmutat nekem. A
nevezetesség
Schuck
Emil, a Magyar-Olasz
Bank siófoki kirendeltségének a vezetője.
Schuck u r a legnépszerűbb ember Siófokon.
Valóságos
örangya'a
a
fürdővendégeknek.
!
Olyan jó szive van,
hogy az ügyfeleknek
még éjjel is ad pénzt
ha felköltik. Egyáltalában a Magyar-Olasz
Rank itteni fiókja szenzációs intézmény.
Összeköttetésben van a gőzhajózási vállalattal, ugy, hogy mindenféle bankügylet elintézését vállalhatja a balatoni és egyéb fürdőhelyekre. Igv például a csekforgalmat a gőzhajók hajóskapitányai bonyolítják le a Balatonon.
Nagy érdeme a banknak az is, hogy egy
gyorstávirót szereltetett fel a postahivatalnál.
\ sürgöny a gyorstáviróval 10 perc alatt
Pestre ér és viszont.

kertben olvas egy francia regényt. Lefotografáljuk a családot a kertben, utána Törzsöt
sikerül rábirni, hogy egy keveset magáról is
mondjon A szerepeiről beszél, azokról, amelyeket őszre fog játszani és amelyeket már
szorgalmasan tanulmányoz. Azután a drámájáról, amelyet dr. Bársonnyal irt és a
„Fekete futár"-ról. amelyet most ad ki a
berlini Ullstein-cég. Egy boldog emberi élet
derűs harmóniáját érzem, amint elmegyek
Törzséktől.
A Bathyányi-utcában vagyok, benézek
Siófok előkelő Casinójába, az „Uri Club"-ba
is. Ez egy hatalmas parkban álló egyemeletes palota, kincseket érő berendezéssel. Itt
tölti estéit Siófok arisztokráciája Esténként
tánc van itt és garden
parthieket is tart az
„Uri Club", amelynek
igazgatóségát a park
egyik japán
ernyőié
alatt találom meg. Ott
vannak
Bucsinszky
Lajos, a kedves fehérhajú Fodor Károly, aztán Kolozsváry
Pál a
fürdőigazgató és Kerndorfer Oszkár fürdőtitkár. Éppen a julius
24-iki nagy tingli-tanglit
beszélik meg. Nagy
álarcos bál is lesz a
tingli-tanglin,
nagyszerű mulatságnak Ígérkezik.

5.
Két hires siófoki villát látogatok meg. Az
egyik : angol parkban álló főúri kastély, a
tulajdonosai Steinhardt és Rott. A másik hatalmas fák közt álló kúria, a lakói Törzs
Jenő és családja Délután négykor megyek
Törzsékhez. A gyerekek most kelnek föl délutáni alvásukból, a nagyszerű háziasszony,
Forray Rózsi éppen csinosítja őket. Törzs a

Siófoki képek
Egyáltalában az uri kaszinónak olyan programmja van nyárra, melyet megirigyelhetne
akármelyik divatos külföldi fürdőhely.

6.
Alkonyat után, mikor a Balaton felett kigyúlnak a csillagok, megkezdődik Siófok
esti élete. Ez az esti élet is épp olyan világvárosias, mint nappal a strandfürdőé. ívlámpák fénye szűrődik át a fákon és a Parkvendéglőből
halk muzsikaszó hallik ki. A
legjobb zene Siófokon a Park-vendéglőben
van. Ha megszólal nyíregyházi Rácz Marci
tizennégytagu bandája, még a hires siófoki
pofon csattanása sem zavarja a csendet és
a Batthyány-utcában andalgó szerelmesek is
áhítattal állnak meg egy percre. Valódi látványosság ez a „Park", amely étterem, kávéház, cukrászda is egyúttal és Siófok legkedveltebb helye. Itt étkezik az egész siófoki
előkelőség, nem is beszélve a szinészekrőli
akik úgyszólván egész nap itt laknak. A
szép Parknak ugyanis nemcsak nagyszerű
konyhája van, de különben is a legkellemesebb vendéglő Siófokon. Fehérkavicsos,
pirosernyős terraszán a legjobb publikum
ül a zöld lombok között és táncol. Igen,
táncol a publikum — ez a Park specialitása. Komoróczy, a Park tulajdonosa, vallhatja magának ezt a kitűnő ötletet, hogy a
publikumot is bevonja a parkeltáncok körébe. így a terrasz parkettjén esténkint az
előkelőségek és a népszerű színészek egész
sora bosztonozik, van-szteppezik, sőt simmizik. Ez a látványosság, el lehet képzelni,
mennyi publikumot vonz a „Park"-ba. Még
a kerítésen kívül is óriási tömeg ácsorog.

Siófoki idill
(Bosányi és társa fel/.)

Kiss Rezső festőművész, az öccse és
Beregi, a Renaissance titkára, Siófokon
(Bosányi és társa felv.)

7.
Este féltizenegy tájban hagyom ott a
„Park" terraszát. Nem kisebb „parkettáncos",
mint Pálmay Ilka, lebben most a táncolók
közé- Én még szívesen nézném a nagyszerű
képet, de Pártos Gusztáv visz tovább Siófok
éjjeli életébe.
— Meg kell mutatnom magénak a Parisien-U
A Sió hidjánál fordulunk el balra, itt van
a Hungária-villából átalakított Parisien mulató. Egy sürü lombos kert tele ivlámpákkal,
lampionokkal, lugasokkal és fehér asztalokkal. És a kert közepén egy természetes szabad színpad, mellette zongora. A pesti Jardinhoz lehetne hasonlítani ezt a Parisien-t,
éjjeli tündérvilágot, amely a sötét Siófok egy
villájából kibukkan, mint valami elvarázsolt
királyi park.
Nagyszerű hangulat van a parkban, amikor
bemegyünk, éppen Vigh Miklós, a Fővárosi
Orfeum uj komikusa ad elő egy kupiét és a
Perisien zsúfolt publikuma óriási tapsot rendez tiszteletére. Alig hallgat el a zongora,
nagyszerű cigányzenekar zendit rá egy talpaié való regtime-re, majd újra a zongorán
veszi át a „musik" szerepét Noldi, a közismert zongorahumorista.
Siófok legelső varietéje a Parisien, egy
valóban világvárosi szórakozóhely. Amellett,
hogy a legszebb fekvésű mulatók egyike,
tehér műsora is szenzáció. Haraszthy Mici
ad elő egy jelenelet, utána Bársony Dóra
énekel, de ezután is egvmásután jönnek
még a legjobb számok : Vigh Miklós, aztán
Pártos Jenő a Royal Orfeumból, Rajna Mici,
Pártos kitűnő táncos partnere, Ágg Jolán,
Kállai Sándor és még rengeteg mondain
táncos, kiket külföldről szerződtetett a direkció. Koch Aladár (a Liberté volt tulajdonosa)
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és társa a direkció : ők kettőjüknek igazán
hálás lehet Siófok publikuma ezért a nagyszerű szórakozóhelyért.
Pompásan vacsoráztunk — már másodszor— a Parisien-ben. Utána ujabb meglepe-

tés ért. Hiába, nagyszerű hely ez a Siófok. Előadás után
nem kocsi vagy villanyos, hanem direkt motorcsónakközlekedés van a
Parisien-től minden
irányban I Ezt csinálja a Parisien
után
valamelyik
pesti mulató.
Most, hogv végére értem siófoki riportomnak, be kell
vallanom, hogy elhallgattam valamit.
Bárhogy is restelem a dolgot,
eA a valamit nem tagadhatom
le. Arról van szó, hogy útközben borzalmas fogfájás lepett
meg. Egy hátsó belső zápfogam
kezdett fájni. Először csak borzalmas hasogatásokat éreztem,
csakhamar azonban
dagadni
kezdett ábrázatom bal fele is,
miközben kék-zöld
színeket
játszottam, akárcsak a Balaton,
amelynek partján föl és le rohantam fájdalmamban. Próbáltam a foggal mindent csinálni,
nem használt. Tettem rá hideget a barban: semmi eredmény.
Ettem rá meleget a vendéglőben:
ugyanazok a pokoli kinok. a
fog csak sajgott és én dagadtam tovább, annyira, hogy már

15
Tihany felől a harangszót is egészen jól
meghallottam. Nincs más menekvés, ki kell
húzni a fogat, és elindultam fogorvost keresni- Másfélóráig üldöztem a siófoki fogorvosokat s egyiket sem találtam otthon.
Egyik elutazott, a másik fürdött, a harmadik betegen feküdt, foggyökérgyulladása volt.
Végre az örömtől eltorzult arccal felfedeztem dr. Dalnoky
Vik ort, az Operaház kitűnő
énekes fogorvosát. Éppen fürdeni készült.
Térdre borultam előtte:
— Doktor ur, a fogam !
— Arra valók, hogy rágjon
velük —jegyezte meg Dalnoky.
— De nem arra, hogy fájjanak — sirtam én.
Mit részletezzem az eseményeket. Öt perc múlva a Központi szálló egy földszinti szobájában ültem. Dalnoky álltA fogam kijött.
Azoktól a
fürdővendégektől, akiket
rekedt orditásommal hajnali álmukból
vertem
fel, ez uton
kér bocsánatot és őket
szi/élyesen
üdvözli megkönnyebbült
hivük :

Szilágyi
László.

Siófoki képek

(Bosányi és társa felv.)
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Megfejtés (B. L.)
Igen rossz álom. Haláleset a családban.
IX. álom. (Tavaszi álom. Sz. É-)

Most már igazán annyira el
vagyunk
halmozva megfejtésre váró álmokkal,
hogy
türelmét kérjük a legérdekesebb álmok küldőinek is.
A „Színházi Élet" valóságos
varázslatot
vitt végbe, amikor kihirdette az
álom-magyarázatot.
Olvasóink,
mint írják, azóta
reggelenkint feljegyezgetik álmaikat.
Álmodik olyan is, aki azelőtt sohasem
álmodott.
Megjelennek
az álmokban
a legrejtettebb
szerelmek,
vágyak, óhajtások.
Hangja és
képe támad a legtitkosabb
dolgoknak.
Az
álmodó néha maga sem sejti, hagy évek
óta hordozza magában
az álmot,
amelyet
most újra álmodikAz álomfejtő pedig ugy érzi magát, mint
egy pásztor, aki egy egész ország
fiatal
nőinek álőm-nyája felett őrködik•
VIII. álom. (B. L. Sz. É.)
„A fogaim álmomban mind kiestek egyenként és megkékültek. Azon veszem észre
magam, hogy a fogaim mind a kezemben
vannak és a szám üres."
B. L.

„A volt vőlegényemnek felesége voltam :
anyám tudta nélkül. És ő álmomban, mint
férjem azt a kijelentést tette, hogy igy nem
élhetünk együtt és kezet csókolt, és megcsókolt és mintha anyám azt mondta volna :
még meg se csókolt. És nagyon veszekedtünk. Én erre nagyon kezdtem sirni és felébredtem.
,,Tavaszi álom"
Megfejtés. (Tavaszi álom. Sz. É.)
A hétköznapi női álmok közül való.
Vőlegény, aki volt : öröm és változás jegye
Együtt élni férfival, aki nem törvényes
férj : nagy vágyakozás egy elérhetetlenségért.
Csókolózni : bánat.
Anyával pörlekedni : mindig titkos szerelem jegyeA z álom ,.szive" itt az anya, aki talán
megakadályozója egy veszélyes szerelemnek.
Mindenesetre szerelem van ebben az álomban, de a „volt vőlegénynek" ehhez semmi
köze nincs. Ellenben köze van annak, akiről
még az anya sem tud, mert „Tavaszi álom"
hallgat róla álmában is.
Álom: jegye olyan, mint a teli holdé. De
még nem érte el a tetőpontot.

A siófoki strand

( H i r s c h felvétele)

71 S Z Í N H Á Z I

ÉLET

38_

XVI. Álom. (Szalmaözvegy Sz. É.)
Néhány héttel ezelőtt álmodtam, hogy amint
a városban vagyok, fényes nappal, egyszerre
csak elsötétül az égboltozat, s annak nyugati részén nagy fényesség
támadt. Engem
különös félelem fogott el, de azért csodálkozva néztem ezt a szokatlan tüneményt.
Közben aztán körülöttem nagy tömegben sereglettek össze az emberek, akik épp oly várakozással és szorongással lesték azt a természetfölölti dolgot. Később mindig közelebb
közelebb jött, s mikor már nem messze volt

tőlem: tisztán láttam a következőket: Jézus
ült tanítványai körében az utolsó vacsoránál. Ez a jelenség elvonult a fejem felett s
én akkor a nagy fényességtől nem láttam
sokáig. Mire aztán megint felnéztem, ez a
tünemény keleti irányban tovasiklott s aztán
lassanként elmosódott, mire felébredtem.
„Szalmaözvegy"
(Kisvárda)
Megfejtés. (XVI. Álom. Sz. É.)
A jövőbe látó álmok közül való. Valószínűleg sokat gondolkodik az álmodó az or-

-SiifMi

Képek Siófokról

(Hirsch és Bossányi és tsa felvételei)

18

SZÍNHÁZI

Fürdik a család
(Bosányi és tsa felvétele)

szág sorsán. — Középkori megfejtéshez kell
folyamodnunk, mert Jézus és a tanítványok
a modern álom-magyarázat szerint éppen ugy
embereket jelentenek, mint más földi halandók.
Tehát: eget elsötétülni látni: haláleset. Jézust
látni: nagy megkönnyebbülés. — A ritkább
álmok közül való. A középkori álmoskönyv
szerkesztők külön fiókban tartogatnák a
hasonló álmokat. Talán folytatása lesz.
XVII. Álom. (H. Lajosné. Sz. É.)
Mulatsagra készítettem ennivalót, kenyeret, hust, mikor a ref. pap eljött hozzám és
a visszajáró pénzt követelte, mintha ő adott
volna pénzt mindenre, de én azt feleltem,
hogy a kis fiammal már átküldtem, mire ő
kételkedve, haragossan
távozott. — Ezután

Gyerünk csónakázni !
(Bosányi és tsa felvétele)

ÉLET

A siófoki ujságpavillon
(Hirsch felvétele)

karácsonyra készültünk, egy nappal karácsony előtt, de én nem akartam karácsonyfát készíteni, pedig a fa már megvolt Azután
a pappal együtt mentünk tovább és az aszszonyok azt mondták, hogy ássunk, oly jó
puha a föld ; mire én egyet nyomtam
az
ásóval a földbe: erre egy nagy szegletes gödörbe sülyedtem. Később a szőlőbe
mentem
és szüreteltem, nagvon sok szőlő volt, de
mind fekete. Két fürtöt hazavittem az uramnak. amely olyan nagyszemü volt, mint a dió.
Temetés volt és a népek már együtt voltak ;
az emberek már hozták is a koporsót, mikor
odaértem és bele gondoltam a fiút, mikor
egyszeresek ott látom játszani a többi gyerek között. Kezdődött a temetés, akartuk nagyon siratni elfordulva, hogy ne lássák, de
inkább olyan lassan nevettünk
és ő is vetünk nevetett.
H. Lajosné.

Indul a füredi hajó
(Hirsch felvétele)

Megfejtés. (XVII. Alom. H. Lajosné.)
Alapos, derék álom. Minden benne van,
ami a jó álomfejtéshez szükséges. Példát
vehetnének az összes megfejtést kérők a levél részletességéből.
Mulatság, kenyér, hus: az álom előcsarnoka,
melyből meg kell tudnunk az előzményeket.
Mulatságba menni vagy lenni : jegyez keserves bánatot. Kenyér : jegyez csábítást is,
egy régi álom-magyarázat szerint. Kenyeret
az asztalra tenni: bánat. H u s : minden magyarázat szerint : betegség, kellemetlenség,
szomorúság.
Pap : „betegnekpanasz, egészségesnek megszerelmesedés, rabnak holtig való tömlöc".
De „Esperes" : udvarias barátot jegyez. Pénzt,
ha tőlünk követelnek: csábítás, udvarlás.
Kisfiú : mindig bánat.

Karácsony minden könyv szerint jó jegy.
Földet (puhái) ásni : jó kvártély. Ásón
nyomni : elhatározása valaminek, amit azelőtt
nem akartunk- Gödör: szerelmi vágy. Szőlőbe menni és szüretelni: megelégedettség.
Temetés: öröm. Gyermekét eltemelni, aki
él : változás.
Bizonyára mást olvasnak ki a fel&dott
álomból a modern álomfejtők, de mi ragaszkodunk a régi jó öreg álomfejtésekhez. Akinek kedve van álmokat fejtegetni, az beleolvashat az álmokba akármit. Az én véleményem szerint az álom „szive" itt a két
fürt szőlő, amely diónyi nagyságú : magyarázata: szegénység, vágy, titok, amely diónyivá növekedett.
Az álom küldőjét külön is felkéri K. Gy,
hogy további álmait ne mulassza el közölni.

(Hirsch felvétele)

Magyarok
Amerikában
Teljes impozáns méreteiben bontakozik ki
immár a Színházi Élet „Magyarok Amerikában" cimü albumának képe. Ilyen pompás,
tartalmas kötet háború óta nem hagyta el a
sajtót nálunk, ahol még mindig papirhiány
bénítja a szellemi produkció lendületét. A
„Magyarok Amerikában" cimü album a régi
jó világot varázsolja elő, ez a kétszáz oldalas, számtalan cikkel, verssel, novellával és
temérdek képpel teli kötet nemcsak a modern ujságcsinálásnak, hanem a magyar
nyomdai technika fejlettségének is értékes
és meggyőző bizonyítéka lesz.
Nehéz volna rövid néhány szóban izelitőt
adni itt abból, milyennek készül a Színházi
Élet amerikai albuma, amelyet épp oly nagy
érdeklődéssel és türelmetlenséggel várnak
itthon, mint az Óceán túlsó partján, Amerikában élő testvéreink. Ennek a pompás rózsaszínű borítékban megjelenő testes kötetnek ezer és ezer példánya ver majd hidat,
amely összekapcsolja Amerikát Európával,
az amerikai magyarság szivét az itthonival.
Annyi téves fogalom terjedt el az újvilági
magvarságról, oly kevéssé értik, érzik itthon.

hogy mit tesznek értünk odakünn a mi véreink, hogy végül is a d oculos kell demonstrálni a magyar közönségnek : KolumbusKristóf óta csak egy u j felfedezése törtérit
meg Amerikának, mikor a magyarok fedezték fel ezt a kincses világrészt. Es a magyar tehetség, a magyar tudás, szívósság é s
akarat előtt behódolt a yankeek földje is.
Sok ezer és sokszor tízezer magyar él odakünn és mindegyik megtalálta érvényesülési
lehetőségét. Ki mint művész, ki mint kereskedő, ki mint orvrs, ügyvéd, bankár, politikus. Az amerikai intellektuális élet minden
ágában élnek és működnek magyarok és
azok mellett, akik odakünn is szereztek nevet maguknak, ott vannak a névtelenek tízezrei, az amerikai magyar munkásság.
Ezekről fog szólni a „Magyarok Amerikában" cimü album, amely változatos, rendkívül érdekes fejezetben be fog számolni
szóban és képben az amerikai magyarság
egész szerepléséről, érvényesüléséről. Az amerikai magyar színpadi hírességektől a dolgozó
munkások névtelen tömegéig, minden amerikai magyar tevékenység megvitatás és ismertetés tárgya lesz ebben az albumban, amely
szeptember
elsejére mindtn előfizetőhöz el
fog jutni. A nyomda már a jövő hónapban

A siófoki kabanok
(Hirsch felvétele)

elkészül, de megjelentetését kitoltuk szeptember l-re, hogy egyidőben vehessék kézhez
az itthoni és az amerikai magyarok. Ugy
érezzük, szükség van erre az egyöntetűségre,
mert az amerikai magyarság elsősorban érdekelt ennél a munkánál. Róluk készül ez az
album az itthoniak okulására és buzdítására.
Az amerikai magyarok életét, munkásságát,
eredményeit mutatja be, arról számol be, mit
müveinek és müveitek az Óceán túlsó partjára szakadt véreink a kultura, a tudomány,
a művészet, az ipar és a kereskedelem szolgálatában.
A kétszáz oldalas albumot a „Színházi
Élet" előfizetői, azok is, akik most fizetnek elő a lapra, ingyen fogják megkapni. Azt hisszük a legszebb a j á n d é k
lesz ez, amit csak a „Színházi Élet"
előfizetőinek a d h a t .
Hatalmas lökést adott a nagy munkának
Kende Géza, az „Amerikai Magyar Népszavanépszerű szerkesztőjének megérkezése. Kende
néhány héttel ezelőtt érkezett hét évi távollét után Budapestre rokonai látogatáséra és
egyben átvette a Színházi Élet amerikai albuma szerkesztésének irányítását is. Keze
alatt nőtt naggyá, értékessé az anyag, amelyet
Incze Sándor hónapokkal ezelőtt magával
r '

hozott és amelyet Kende is megtoldott a
magával hozott értékes matériahalmazzal.
A munka most már teljesen készen áll,
csak a nyomdai rész befejezése van még
hátra. Egyetlen egy rovatot nem zártunk még
le: azt a hirdetési részt, amelyben amerikai
magyarok itthon, ismeretlen helyen élő hozzátartozóik és itthoni magyarok Amerikában
eltűnt véreik iránt érdeklődhetnek. Minthogy
nap-nap után még mindig érkeznek hozzánk
ilyen kereetetési hirdetések, a rovat lezárásával várunk az utolsó percig és felkérjük
mindazokat, akik még ilyen kerestetési hirdetést elhelyezni óhajtanak, annak szövegét díjtalan beiktatás végett juttassák mielőbb hozzánk, mert nemcsak az a célunk,
hogy minél többen olvassák a „Magyarok
Amerikában" cimü albumot, de hogy minél
többen is vegyék szolgálatait igénybe.
Azoknak pedig, akik itthonról is, Amerikából is megkeresésekkel árasztanak el bennünket, hogy mi van az albummal, itt adjuk
meg sommásan a feleletet : kis türelmet kérünk még. Felesleges minden sürgetés, mert
szeptember elsejére itt is, ott is mindenki
megkapja a „Magyarok Amerikában" cimü
diszes kötetet

"

A Balaton partján
Balról jobbra a harmadik Pártos Gusztáv, az ötödik Petrovich Szvetiszláv
(Hirsch felvéte'ej

Este

I Vigszinház

I

B s t f t

Földszinti zsölle
jobb

X I L

öt napon át minden este
elmentünk a Vigszinházba,
ötször egymásután
mégnéztük
A kis grizettet.
Nem az volt a célunk, hogy
halmozzuk azt az élvezetet, melyet az operett egyszeri
látása is ad,
hanem
öt estén keresztül megfigyeltük,
hogy
ki ül a földszinti zsöllye
XIL
sorának második
székében ?
Természetesen minden este más és más ült
a zsöllyében.
Hogy mulatott,
hogy
viselkedett ez az öt ember, arról számolunk itt be:
Első este.
Az első estén egy hölgy ült a megfigyelt
helyen. Szelid szeméből a Cioker-regények hősnőinek
lelkivilága mosolygott és kissé elmerengve fogadta ezt a
csókos operettet. De
nincs az a szelid
kedély, amelyet „A
kis grizett" fel ne
gyújtana és a mi
kisasszonyunk is belemelegedett. Egyre
tüzesebb lett az arca, ragyogóbb a
szeme, de mikor Colette a második fel1. este
vonás fináléjában
Arató Mária
magára maradva a
muzsikával együtt zokog, a kisasszony
elővette a zsebkendőjét.
Azonban mulatságos része is volt a megfigyelésnek. Mikor Ujváry és Tanay az ingó
hajón szédelegni kezdenek, látjuk, hoay a
kisasszony egyszer csak elsápad, szemét lehunyta és görcsösen kapaszkodott meg a
zsöllye karfájában.
Ijedten kérdeztük : Rosszul érzi magát ?
Némán intett, hogy vezessük ki. Tengeribetegséget
kapott.

wf

2. uia

Második este.
A második estén a fentebb látható jegynek boldog birtokosa egy csinos kis leány
volt. Tanay-imádó. Hát, ha eddig imádta Tanayt igazán, nem tudjuk, hogy ezután menynyire fog rajongani érte. Így mulatni még
nem láttunk! Eleinte csak nevetett csöndesen, kedvesen, mint ahogy illik egy jólnevelt
kis leányhoz, de amikor Tanay „jelentkezni" kezd Dupareil hajóh<idnegynak, hogy :
„kérem, ki akarok menni" és „nekem átszállójegyem van", a kis leány kacagott most már
szabadon, csengőn, mindenről megfeledkezve,
ugy, m i n t . . . .
mint
mindenki, aki körürülette ült.
Előadás után bemutatkoztunk, elkértük a
fényképét és megkérdeztük, hogy tetszik a
darab ?
— Soha életemben
igy nem mulattam —
mondta. — Jaj, de irigylem magát, hogy holnap is láthatja. De nekem is látnom kell és
ha törik, ha szakad,
okvetlenül eljövökmég.
Ahányszor c*ak tehetem.

2. este
Bélafy Bözsi

Harmadik este.
Végre harmadszor, a két nő után, férfi ült
a nevezetes székben. Ujjongó tapsviharral
fogadta Vigh Mancit. Itt már többet nem is
kell mondani. Ugy láttuk, hogy nemcsak
Tanaynak „szorítja a szivét", ha Marcsa leveti a belépőjét. Minden csóknál megcsillant
a szeme, minden táncnál kényelmetlenül
feszengett a széles zsöllyében és táncra állt
a lába.
Egyszerre csak hozzánk fordult :
— Hogy táncol ez a nő 1 Ez a sikk ! Ez a
könnyedség ! Utolérhetetlen ! .

j7
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tak, tárgyaltak, összenevettek. Kitűnően mulattak.
Néhány elkapott szót
itt közlünk a „szigorúan
bizalmas" beszélgetésből.
(Király megcsókolja Kosáryt.)
— Te, te . . .
igazén
csókolnak ! Igazán csókolnak I
— Én is igazén csókolnék, ha színésznő lennék.
4. este
(Marcsa mint táncosnő
Pálya János
beszalad: Gyurikám!)
— Te, erről jut eszembe I A Gyuri . . . —
a többit nem lehet hallani.
Negyedik este.
(A folytonos pusmogás után halálos csönd,,
mikor Oktávnak, hírül hozza Gyuri cigány
Pálya János komoly, jellemes, valószínűhogy a kis Colombine nem jön.
leg szellemes és kellemes fiatalKirály elkeseredetten vágja falember. Csak nem akar feldehoz a poharat.)
rülni. Azonban fenti erényein
kivül bizonyára kiváló pénzügyi
— Jesszus 1 Összetört I
szakértő, mert annál a jelenet— Milyen jó neki I Minden
nél, mikor Ujváry megkérdezi
este összetörhet egyet. Én a
Tanayt, hogy miért nem muzsimúltkor leejtettem egy csészét
kál inkább egy szimfóniát a
és . . .
magyar nóták helyett és Tanay
Amikor a harmadik felvonásazt válaszolja : nem vagyok én
ban Columbia és a tengerész— pénzügyminiszter, már az ő
tiszt egymáséi lesznek, a két
komolysága is megtört és harbakfis olyat sóhajtott, hogy elsogó kacajjal vegyült bele az
röpült előlük a színlap.
általános nevetésbe.
Hosszas küzdelembe került a
Különben bizalmasan megfénykép megszerzése, de az az
I
vallotta, hogy halálosan és reérv, hogy Király Ernő is látni
5. este
ménytelenül szerelmes Kosáryba
fogja képét a Színházi
Éleiben,
Baunhcim Nina
és ezért már harmadszor nézi
hatott. Mert . . .
meg a darabot. Mindig szomorúbban jön a
— Az az édes Ernő a bonvivánok Kiszínházba és mindennap vígabban megy el. rálya 1
A harmadik felvonásban Tanay bámulatosan rögtönzött és oly frappáns hatással, Siófoki b e s z é l g e t é s
hogy — amint Pálya ur figyelmeztetett —
— Miről nevezték el a Sió-szállót?
maga Király és a drága Kosáry sem bírták
— H Sió folyóról.
ki nevetés nélkül.
— És a Hullám-szállodát?
— Nem jövök el többé — mondta a
— Bizonyára az olcsósági hullámról.
zsöllye b'rtokosa- — Ha mégegyszer látom
(SZENES EMBER)
ez.t a jelenetet, elveszítem a melankóliámat.
Ennek pedig nem szabad megtörténnie.
Megkérdeztek a foglalkozását. Hivatalnok
az Entreprise des Pompes Funebres-nél.
Nagyon szívesen egyetértettünk vele és felhasználva a kínálkozó alkalmat, elkértük a fényképét.
— Ha a Manci nevet
hallom, — folytatta —
mindig Vigh Manci jut az
eszembe. 0 igazán mindig vig és mindig Manci.
Nagyon hizelgően és
elismerőleg mosolyogtunk
5»> a szellemességen. Pedig
igazán nem értettük : mi
az, hogy „mindig Manci ?"
Naná Tihamér I

Ötödik este.
Két kis bakfis ült a XII. sor jobboldalán,
egyikük a 2. számú székben. Folyton suttog-

kir. udvari szállító
Budapest,
Kossuth

divatáruháza
Lajos-utca
9
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MÁSODIK FEJEZET
A csiga- — Nappal dolgoztak, este fáradtak
voltak. — A tehetség érvényesül- — Fecske
Laci főrendező- — „Belevágott a körmömbe"
— Emma és az állatorvos. — Az est szenzációja. — Nyáriné
álmodik.
Van ugy, hogy évek hosszú során át semmi
írendkivrüli nem történik az ember életében.
Hétköznapok és vasárnapok szürke egyformaságában jönnek és tűnnek örökös szelid forgásban, mig aztán egyszerre, mint
a játékcsiga, melyet kisgyerek ostorral ker-

JNyáriné álmaiból

(Gedő rajzai

get, kiperdül a régi nyugalmából, az ember
élete fut, forog, szédületes iramban, sokszor nem äs sejtve, milyen ismeretlen cél
felé kergeti őt a titokzatos ostor.
Nyáriék rendes, dolgos, jóravaló emberek
voltak, az ő életükben nem történtek különösebb események. Nem mondom, mikor
Rudolf nőtlen ember volt, Frida pedig
még hajadon, velük is megesett sok minden, életüknek voltak eseményei, de mióta
megesküdtek, nem történt velük semmi rendkívüli, erre becsületszavamat adhatom.
Mi történhet egy nős hölgyfodrásszal és
egy férjnél levő
manikűr-kisasszonnyal,
kik kora reggeltől késő estig dolgoznak egymás tőszomszédságában, ugy, hogy pontosan

ÉLET

ellenőrizhették mindketten, hogy a másik
miket beszél a hölgyekkel, illetőleg az urakkal, bár ez ellenőrzésre semmi szükség
sem volt, amit nem ismételek már többször,
mert az olvasó végül is kételkedni fog
szavamban.
Nappal dolgoztak, este fáradtak voltak,
egyszer egy héten, vasárnap pedig szépen
megvoltak hármaisban Klárikával. Igazán
mondhatom, hogy csak vasárnap 1 éltek családi életet, ezt pedig sokkal kevésbé családias hajlamú emberek sem sokalták volna.
És ha a fodrászok egyesülete nem rendez
kabaréval egybekötött táncmulatságot, akkor
iaz ő életük továbbra is eseménytelen egyhangúságban folyt volna le, bár az ilyet
sosem lehet teljes határozottsággal állítani,
mert vannak, akik azt mondják, hogy a
tehetség előbb-utóbb feltétlenül érvényesül. Klárika pedig rendkívüli nagy tehetség volt, amit nem azért állítok, mert
13 e regény hősnője. Ezt különben a későbbi
fejlemények úgyis igazolni fogják. Addig
is az olvasó gondolhatja, hogy elfogult
vagyok Nyári Klárikával szemben, vagy
miattam gondolhat, amit akar, miután a
végén úgyis ki fog derülni, hogy nekem
volt igazam.
Alikor már Nyári Klári országszerte isimért színművésznő volt és egy-egy felléptével ezreket keresett, egy Fecske Laci néven
ismert borbélysegéd sokat dicsekedett azzal,
ihogy ő az, akinek Nyári Klári mindent
köszönhet.
Hát ez túlzás. De mindenesetre igaz,
hogy Fecske Laci volt annak a kabarénak
tőrendezője, amely, mint ahogy azt már
az első fejezetben jeleztem, fordulópontot
képez Nyáriék Klárijának életében. Él kell
ismernem továbbá azt is, hogy az ő (ötlete
volt egy olyan gyermek-énekkar felállitáisa, mely egyrészt bájosan egészítené ki a
jótékonycélu előadás műsorát, másrészt alkalmat adna arra, hogy a szákmához tartozó gyermekek megismerkedhessenek egymással, vagyis a testületi érzést már a
gyermekekben is fejlesztené.
Fecske Laci egy nap megjelent a terézvárosi fodrászteremben, melyben Nyáriék
működésűket kifejtették és miután többekkel
tárgyalt, odalépett Nyári Rudolfhoz, aki
époen egy bronzvörös tornyot épített egy
nő fejére. (A nő bizonyos Kisné volt a
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Dohány-utcából, egy igen finom és müveit asszony, aki nem vette a vérét a
iiölgyfodrásznak, becsületesen viselkedett és
tisztességes borravalót adott mindig. Bár
minden hölgy ilyen volna.)
— Kartárs ur, kisleánya nem tud énekelni? — kérdezte Fecske Laci.
— Hogy tud-e? Kérdezze csak meg, kartárs ur, a feleségemtől, — felelte Nyári
Rudolf.
Fecske Ladi átlejtett a manikűr-osztályba.
Fecske Laci mindig ugy ment, még az
utcán is, mintha tánczenére szedné a lábait. Ä fővárosi fodrászok és borbélyok
közül kétségtelenül ő volt a legjobb táncos,
a legbuzgóbb bál- és mulatság-főrendező
(és a legelegánsabb fiu is, ami nagy szó
ebben a szakmában, melynek tagjai igen
sokat adnak külső megjelenésükre,
bár
ugyanakkor belső műveltségre és finom viselkedésre is igyekeznek szert tenni.
Fecske Laci nemcsak jómodoru, elegáns
táncos volt, nemcsak buzgó és müveit rendező, hanem művészi dolgokban is járatos
ember, ki maga is szokott verseket írni,
főieg vicceseket, a szakma aktuális eseményeiről. Képzelhető, hogy ezekkel milyen
sikere volt, kivált hölgykörökben, mert
hiába, mégis csak a nők méltányolják leginkább a költészetet és ez iigy is van rendjén.
Fecske Lacit tulajdonképpen
Strovicz
Ödönnek hivták, hogy miért, ez nincs kiderítve, de nem is fontos, mert, Ugy a magánéletben, mint a mulatságok nyomtatott
műsorain, mindig Fecske László néven szerepelt. «Az aktuális verseket irta és egyes
Ifelenetek előtt konferál Fecske László főrendező», amely mulatság műsorán ez a
mondat megjelent, ott a siker máris biztosítottnak volt mondható.
Szóval, Fecske volt a világ legnépszerűbb
embere és érdemeiből mit sem vont le,
hogy mint borbély egyike volt a legszerencsétlenebb kezüeknek, ki sok száz kisebb
sebesülésen kivül egy komoly, véres szerencsétlenségnek volt már okozója, súlyosan
megsebesitven egy főhadnagyot, aki négy
iévig volt a háborúban, első fronton, anélkül,
hogy élete egyszer is hasonló veszélyben
forgott volna.
! De az ember vagy jó borbély, vagy jó
bálrendező és költő. Vagy fehér munkaköpenyben érzi jól magát, vagy pedig testhezsimuló frakkban. (Frakkban: erről jut
eszembe, lehet, hogy e frakkról kapta Strovicz a Fecske nevet. Ez esetben csak az
marad a kideritetlen, hogy mikép lett ödönbői László, de ez nem is tartozik szorosan
a cselekményhez.)
— Hallom, hogy kartársnőnek van egy
kisleánya, aki szepen énekel. Hány éves a
kicsike?
— Miért kérdezi, kartárs ur?
— Szeretném, ha a kartársnő kedves
leánya fellépne a hangversenyünkön, hi-

szen talán tetszett már hallani, hogy gyermekénekkart állítunk össze. Äz én ötletem
volt, mégis valami apárt.
— Most belevágott a körmömbe. Ilyesmihez igazán nem vagyok megszokva magánál,
— ezt egy hölgy mondta, akit, ha jól tudom,
Vilcseknénak hivnak és csak jóakartból nevezek hölgynek, mert egy szekánt teremtés,
jaki ha csak egy kissé megszúrják az ujját,
mindjárt olyan lármát csinál, mintha a
Bazilika dűlt volna össze. Általában az
szinte lehetetlen, hogy ember és ember
között milyen különbségek vannak. Ez a
Vilcsekné egy kis karcolás miatt megszakít
egy komoly beszélgetést, haragszik, pöröl,
pedig kevés joga van arra, hogy kinyissa
a száját, mert a legfösvényebb teremtés a

Nyáriné álmaiból
(Gedő rajzs;

világon, ugyanakkor például az Emma kisasszonynak van egy állandó vendége, egy
Bier nevű állatorvos, milyen más ember
az! Az Emma félévvel ezelőtt, ugy belevágott a kisujjába, hogy attól gyulladásba
jött, vérmérgezést kapott, le kellett operálni. És kérem, ez a fiatalember nemcsakhogy egy szó szemrehányást nem tett
az Emmának, hanem még ma is állandó
vendége, kétszerannyi borravalót ad, mint
imás, pedig csak kilenc ujja van. De ilyen
vendégek, sajnos, csak ritkán fordulnak elő.
— Vérzik, — panaszkodott Vilcsekné.
Nyáriné oda se figyelt, Fecske Lacival
tárgyalt. Hát, hogy is lesz?
Fecske Laci elmondta, hogy az első próba
vasárnap délután lesz, a rendezőség ekkor
meghallgatj» a kartársak gyermekeit és
kiválasztja közülük azokat, akik megfelelő
hanganyaggal rendelkeznek és esetleg va-
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lami táncra is betaníthatok. Elmondta to.vábhá, hogy a rendezőségnek az a felfogása,
hogy a műsoron csakis a rokonszakmához
tartozó egyének szerepeljenek, mert idegen
elemekkel fényes hangversenyt
rendezni
igazán nem kunszt.
Ä műsoron szereplő hivatásos művészek
és művésznők sem képeznek kivételt, mert
csak olyanokat hivtak meg, akik valamilyen
családi kapcsolatban vannak a szakmával.
Végül elárulta azt is, hogy az est szenzációja P i a Cicának, az országos nevü
gyeremekprimadonnának fellépte lesz. (Pici
Cica apja valamikor mint borbélysegéd működött, de mióta leánya nevét felkapta a
hír, otthagyta az állását és egész nap sétál,
vagy kávéházban ül. )
Nyáriék vacsora után átmentek a házmesterékhez és ott eldicsekedtek
azzal,
hogy Klárijuk fel fog lépni a fodrászfcabarén, énekelni fog és táncolni, színpadon,
ugyanazon a színpadon, melyen a hires
Pici Cica is fel fog lépni. (Majd meglátjuk,
hogy változnak az idők. Lesz ugy is, hogy
ezt nem tartják majd Nyáriék olyan megtiszteltetésnek. Sőt.)
Későn feküdtek le. Klári már aludt, édesen és maszatosan, nem is sejtve, hogy
már közeledik feléje a dicsőség.
Nyáriék beszélgettek. Pici Cicáról
is.
Rudolf jól ismerte az apját, tudta, hogy
milyen senki volt ezelőtt. Most ur. Ä felesége két cselédet tart. Milyen szerencséjük
volt azzal a gyerekkel.
Aztán Klárira tértek át. Vájjon fog-e tetszeni a rendező-bizottságnak? Hátha nem is
felel meg? Miért ne felelne meg, mikor
folyékonyan, megakadás nélkül tudja énekelni, «Ä szeretőm egy szerecsen»-!
Az asszonynak eszébe jutott, hogy nincs
tiszta fehér harisnyája Klárinak. A férfi
megjegyezte, ha venni kell valamit, nem
Iszabad fösvénykedni, az egész szakma ott
lesz, őket ugyan ki ne beszélje senki sem.
Éjfél is elmúlt, mikor elaludtak. Nyáriné
nyugtalanul aludt és mindenféle furcsa dolr
gokat álmodott.
A színpadon látta Klárit. Énekelt és táncolt, a közönség pedig ünnepelte.
Aztán a sziriház udvarán látta, körülvéve csodálói tói, akik autogrammot kértek
tőle, mint ahogy nagy színészektől szokás.
Jöttek urak és csokrokat hoztak és amint
az utcán mentek, az emberek utánuk fordultak és igy szóltak: Nini, a Nyári Klári.
Ilyeneket álmodott Nyáriné.
Elmondhatjuk, hogy ezek a körülményekhez képest elég vakmerő és szerénytelen
lálmok. Talán ostobák is.
Igen, hajlandó volnék az utóbbi kifejezést használni, ha nem tudnám, hogy
nincs az az ostoba álom, melyet az élet
nem valósithatna meg.
•
Mert ilyen az élet.
(Folytatom.)

J\j

H

ÉLET

T c K t o t e ^ f ^ ^

Színészbe szerelmes
csak naiv rajongó lehet. Elragadtathat a
szinész játéka, de ez
csak meghódolás a művészet eiőtt és nem
szerelem.
Klein Böske
Vágyódhat
valaki
roppant nagy lelki vonzalommal a színpad
távlatából is szinész
vagy színésznő után,
szerelmesazonban nem
lehet.
A
szerelem
szerintem tisztán fizikai
jelenség, A távszeretésnek pedig nincs érzékelhető fizikája, tehát képzelt dolog.
Hecsko Lajos (Makó)
Lehet, hogy elfogult vagyok, de tapasztalatom szerint komolyan beleszerethetnek
színészbe, főleg moziszínészbe. Nem hiszem
egves pályázóknak azt
I az állítását,
hogyha
j meglátjuk a színészt
festék, fény, színpad
nélkül, kész a kiébránI dúlás. Én amióta civilben láttam meg a színészt,
akit szeretek,
'f még sokkal hódítóbbnak találtam, mint a
mozivásznon
Petrovich-imádó.
Igenis lehet valaki
szerelmes színésznőbe
a színpad távlatéból.
Bizonyíték is van rá.
Emlékezhetünk
esetekre. Budapesten is
meglörtént már, hogy
valaki öng-yilkos lelt,
mert szerelmes
volt
reménytelenül egy színésznőbe,
Elek Hermann, (Makó)
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F. Biller Irén
a Városi Szinház
u) primadonnája
— Végre megvan !
így szólott Ábrányi
Emil, a Városi
Szinház igazgatója pár nap előtt, a szinház vezetőembereinek, akik rögtön tudták, hogy miről, illetve kiről lehet szó.
Ábrányi Emilnek, amióta a Városi Szinház sorsát véglegesen reábízták, — legnagyobb gondja a primadonna kérdés
volt. A primadonna kérdés helyes é s
szerencsés megoldásától függ igen sokszor nemcsak egy darab, hanem a z

ház szinésziskolájának vizsgaelőadásán
lépett először színpadra, ott statisztált

a növendékeknek az Erényes nevelőnő
előadásán. Egy é v múlva már sziniriövendék volt, tizenhatéves korában már
színésznő é s még ki sem nőtt a kurtaszoknyából, máris primadonna. Kassán,
Brassóban é s Pozsonyban, majd Nagy-

váradon, ahol a Suhanc és a Nebántsviríg
címszerepében aratja a legnagyobb sikert. Később ismét Kassára szerződik
és a Csárdáskirálynő alakításával nemcsak a legnagyobb primadonnák, de a
legnagyobb színésznők
közé emelkedik.

F. Biller Irén különböző szerepeiben
1. (Mágnás Miska), 2. (Bob herceg), 3. (Sztambul rózsája), 4. (Suhanc)
egész szinház sorsa. A beérkezett, nagy
primadonnák mind más színházaknál
vannak lekötve, ugy, hogy Ábrányi Emilnek nem kis fáradtságába került, amig
végre olyan primadonnát talált, akire
bátran rá lehet bizni ennek a szerepkörnek minden nehéz é s felelősségteljes
feladatát. Az uj primadonna n e v e : Biller
Irén, aki felesége Faragó Ödönnek, a
Kassai Szinház volt igazgatójának. Komoly színészi körökben már régóta ismerik F. Biller Irén nevét. Mindenki
tudta róla, hogy jelentékeny szerepe lesz
a főváros színészei között. Már egészen
kezdő színésznő korában is megmutatta
az oroszlánkörmöket, amikor először fellépett, már primadonna szerepe volt.
Mint kis polgáriiskolás leány a Vigszin-

Már több izben fel akarták szerződtetni
Pestre, d e férje nem akarta átengedni
Pestnek — a primadonnáját. Most már
Ábrányi Emil megtisztelő és fényes ajánlatát nem lehetett visszautasítani. Fár
hét múlva a pesti publikum is meg fogja
ismerni F. Biller Irént, a legújabb primadonnát.

Siófoki tábla
Ember ember hátán
Vájjon mi az oka annak ?
Mit játszhatnak a Balatonban
Hogy ott táblás házak v a n n a k ?

Dal derék névrokonomról
Ni, most magasabban áll a víz
szól Füreden egy szemes delnő
Most léphetett a Balatonba
Siófokon a S z e n e s Ern5.
(SZENES EMBER)
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Amerikái posta
S á m s o n Mária, L o c c b m o n d - N . Y. Kö
szönjük kedves levelét. Egy részét, kegyes
engedélyével le is közöljük ilt :
„Kedves Incze I Naponta megakad a
szemem egy-egy Színházi Élet példányon,
kedvesen mosolyognak felém a pesti kollegák. Alig van ma magyar család New
Yorkban, aki ne járatná ezt az újságot
és ne volna jó ismeretségben a pesti
szinészvilággal. Én pompásan érzem itt
magam. A Capitolban sokat és lehetőleg szépen dolgozom Danoltam mér
franciául, olaszul, angolul, remélem sikerülni fog beállítani egy magyar hetet
is, amikor magvar dalokat, magyarul fogok énekelni. Tegnap egy nagyon előkelő társaságban énekeltem szép magyar
dalokat, egy szénátor leánya az éneklés
után odajött hozzám és mélyen meghatva
igy kiáltott fel : „Egy ilyen nép, mely igy
tud megnyilatkozni a muzsikában, cso-
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dálatos nép lehet. Én mindent, mindent
visszaadnék ennek a nemzetnek. MiSs
Marie, ez a legjobb propaganda, amikor magát énekelni hallják. Ott csak szeretni fogják a magyarokat I"
Olyan jól esett ez nekem, hogy majdnem könnyeztem Magyarország mostani
helyzetére gondolva. Szerény tehetségemmel és egész lelkemmel igyekszem itt
meggyőzni mindenkit, hogy jó és kultur
nép fajtájából való vagyok. Nag^ on szeretek idekinn lenni, A dolgozó ember
megbecsülése és a lélek és a gondolat
abäzolut szabadsága csodálatos varázszsal van rém. Az emberek itt dolgoznak
és szórakoznak és senki sem politizál.
Pillanatnyilag itt is sok a munkanélküli. Ugy hallom, hogy ma 10 000 munkanélküli színész, zenész, artista, énekes
van New Yorkban. Szegényeket visszaejt portálják Európába. Nekem különös
szerencsém volt, hogy mindjárt megérkezésem után két nappal mér volt
szerződésem.

I

F. Biller Irén különböző szerepeiben
1. (Ezüstsirály), 2. (Szókimondó asszonyság), 3. (Pacsirta), 4. (Ezüstsirály,),
5. (Biller Irén öltözőjében), 6. (Csárdáskirálynő)
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Tegnapelőtt Jacobival muzsikáltunk,
nagyon szép lesz az uj operettje. Nyomban el is énekeltem valamennyi számot
belőle. Wiktor Keőrber hallott a napokban Egy jó librettót keres a számomra.
Szeretnek és megbecsülnek itt az emberek- Isten áldja meg I SzivbőJ üdvözlöm
magaval együtt a Színházi Élet olvasóit
Igaz híve
Sámson Mária"

Szentivány Ütő Ärpäd, Cleveland, Obio.
A legmélyebb meghatottsággal olvastuk ked•v. s levelét, melynek minden sora egy derék
szekely szeretetteljes üdvözlete az óhazához.
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy Amerikába szakadt testvéreink minél több örömet
találjanak lapunkban. Levelében felemlített
•összes uraknak kérjük adja át üdvözletünket.
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SZÜNET. A Budai Színkörben Sebestyén
Géza
uj kóristát szerződtetett.
Mikor a szerződés aláírására került a sor, a
kórista megkérdezte az igazgatót :
— Kérem, direktor ur, mikor van :itt
szünet ?
Ez volt a felelet :
— Felvonásközben.

Sóhaj Siófok felé
fi nagy nyári melegekben
gondolok költőnk dalára:
«Siófoknak szép határa,
meglátlak-e valahára?»
(SZENES EMBER)

F. BILLER IRÉN
1. (Császárné), 2. (Majd a Vica), 3. (Ezüstsirály), 4. (Varázskeringő), 5. (János vitéz),
6. (Cigányprímás)
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INTIM PISTA, mikor lesz
künn
Király Ernő Amerikában ?
— Szerződése
szerint
szeptember
10-ikén kell indulnia
turnéra
az
amerikai
magyar
színtársulattal.
Ugyanazt
az utat fogja
megtenni,
mint amit Rátkai megtett.
Nagyon
népszerű. Király Amerikában,
amit
a gramofonlemezeknek
köszönhet.
Minden amerikai
magyar
gramofonján megvannak
a Király Ernőlemezek. Amerikában
sem
fenékig
tejfel az élet, bizony nem a legjobban megy odakünn a
magyarságnak, de Király Ernőt megnézni, lesz
pénz. Biztos, hogy örömmel fogadják.
— Hogy izlik a nyaralás
színészeinknek?

ÉLET

— Nagyszerűen.
Akiktől csak anzíxot kaptam, mind azt írják, hogy
remekül
nyaralnak.
— Kiktől kapott már
anzixot?
— Beöthy Lászlónétól és Beöthy
Babától a Lidóról, Fedák Sári Karlsbadból irt, Roboz Imre és Lenkeffy
Ica Marienbadból,
Simonyi
Mária
Tátrafüredről,
Mészáros
Giza
és
Németh
Juliska
Ischlből,
ahová
Gasteinből
rándultak
át,
Somogyi
Nusi Norderneyból, Kökény Ilona és
Boross Géza
Aradról.
— Szenes Béla Pesten nyaral 7
— Egyelőre
igen. A
napokban
találkozik Szenes egy
ismerősével,
aki melegen üdvözli abból az alkalomból. hogy a mult héten megjelent
uj könyve, a Gyurika. „Az semmi,
— mondta Szenes — de a mult
héten jelent meg uj gyermekem,
az
Annuska !"
— Nagyszerű ! Milyen kedves ez
a Szenes.
— Kedves, pedig nem is jár még
nagy kalappal. A héten egy társaság
azzal szórakozott,
hogy
összeírta,
kik járnak
Pesten széles ka rí májú

Református teologusok konferenciája Siófokon

(Hirsch felv.)
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fázik a párbajtól, illetve
ellenfelétől,
az névtelenül
feljelentést ad be a
rendőrségnek, hogy akadályozza
meg
a vérontást.
Ebben az ügyben egy
kis ujitás történt. Most mind a két
fél bejelentette a rendőrségen a perbajt. Szerencsésen
meg is akadályozták a fegyveres
elégtételt.
Most
pedig . . .
— Kezünketcsókolja.Hová
szalad?
— Az ügyvédhez. Megtudni, tény<leg beadta-e a művésznő
a válókeresetet férje ellen ?
Oeskay Kornélt elfogják a delektiv-napon
a műkedvelő-nyomozók
rvasadi felvétele)

nagy kalapban.
Amikor
kész volt
a lista, akkor fedezték
fel, hogy
valamennyi
nagykalapos,
Újhelyi
Nándortól, Dienzl Oszkáron,
Krausz
Simin, Radó Emánuelen, az ismert
német újságírón,
Bodrogi
Zsigán,
a zeneszerzőn
át egészen Bedő Móricig, csupa nagyon
kedves
ember.
Szóval, aki nagy kalappal jár, rossz
ember nem lehet. A
legnagyobb
kalapos,
tehát a
legeslegkedvesebb,
ügyvéd
Bedő Móric, a legkitűnőbb
és színházi
jogász,
aki azonkívül
szívügyekben
is a legjobb jogi tanácsadó.
— Hozzá megyünk majd
tanácsért.
Mi hire van
külföldről1
— Jakobi Viktortól kaptam
levelet
New-Yorkból.
Azt irja, hogy teljesen
elkészült
uj operettjével,
melynek
szövegkönyve
Molnár Ferenc „Farkas" cimü színdarabjából
készült.
cime
„SzerelmesA Jakobi-ujdonság
levél", szeptember
ötödikén lesz a
bemutatója.
— Valami finom kis pletykát is
kérünk a hétre.
— Aki kér, az kap. A történet
hősei: egy újságíró, egy szinész és
egy hölgy, akit mind a két férfi
szeret. Ez még nem lenne baj, de a
két férfi viszont egymást nem szereti. A kardnak kellett döntenie a
szerelmi ügyben.
A kard
azonban
nem döntött. Régi divat, hogy aki

A Deíekíív-nap
Volt már Pesten egypár alapos nyári
mulatság, d e olyan, amelyet vasárnap
délután láttak a Margitsziget öreg fái —
valóban n e m volt m é g soha. Volt
hangverseny és kabaré is. A hangversenyt
Vasadí
Ottó rendezte a felsőszigeten,
Gábor
József, Grósz
Miklós,
Havas
György, Halmos János, Hegyi Anna, frosáry Emmi, Király
Ernő,
Megyaszay
Vilma, Medveczky
Bella, Nagy Endre,
Nírschy Emilia, Oeskay Kornél, Szügyi
Kálmán é s Toronyi Gyula léptek fel. A
kabarét Egyed Zoltán rendezte az alsószigeten, a hangversenyhez hasonlóan
fényes műsorral é s sikerrel.
A délutáni football-mérkőzésen a színészek mérték ö s s z e erejüket a rendőrtisztekkel. Általában az ünnepség sikeréből bőségesen kivette részét a fővárosi
szinésztársadalom. A rendezés pedig dr.
Schreder Gyula rendőrfogalmazót dicséri.

Rendőrkutyák a mozigéo előtt
a detektiv-napon
(Vasadi felvételi)
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120~an,
akik kárdalosok akarnak lenni
a Városi Színházban
Ábrányi Emil, a Városi Színház uj igazgatója reggeltől estig egyebet sem tesz, mint
szerződtetési tárgyalásokat folytat. A hét
egyik napját pedig a karfelvételre szánta.
Százhúszan
jelentkeztek a Városi Színháznak a lapokban megjelent hirdetésére, hogy
ki akar kórista lenni? Ábrányi meghallgatta
mind a százhúszat.
A színház kiskapujában már kora reggel
egybegyűltek a delikvensek. Régi, kiérdemesült karénekeseli, öreg urak és hölgyek,
izgatott újoncok, bakfisok és egészen fiatal
emberek. Kétségbeesetten krákogtak, nehogy
rekedtek legyenek a vizsgán. Kihallgatták
egymást, skáláztak, sőt áriákat énekeltek a
Tisza Kálmán-téren.
Mind lázasan az izgalomtól, léptek a színpadra. A zongoránál Salgá karmester ült,
míg Ábrányi Emil a nézőtér első soréból
figyelte az éneklőket.
Először a nők kerültek sorra. A jelentkezők közt volt özvegy báró Splényi Árpádné,
Blaha Lujza menye. Splényiné rettenetesen
izgatott. Be van rekedve, fél, hogy nem veszik fel. A körülállóknak azzal dicsekszik,

hogy már tizenötéves színházi múltja van.
Mellette egy fiatal leány áll, Splényinének
egyik szomszédja, Pécsi Elvira. Azt mondja:
— Rokonságban vagyunk a bárónéval a
kutyáink révén.
Az egész társaság nevet ezen. Másik sarokban három egészen fiatal leány áll. Az
egyiket vizsgázni hivják. A leány nem jelentkezik. Megkérdeztük tőle, hogy miért nem
megy oda ?
— Félek,— feleli — itt mindenkinek olyan
jó hangja van, hogy nem merek énekelni.
— Hát minek jött i d e ?
— Nem tudtam, hogy ilyen sokat követelnek.
Elmondja, hogy Balogh Ilusnak hivják és
két éve játszik már Feldnél, a Gyermekszinházban. Tizenhatévesnek mondja magát,
de biztos, hogy legalább kettőt hozzá tett.
Aki mellette áll, Zsigmond Manci, büszkén mondja, hogy már hat éve játszik
Feldnél.
— Én vagyok a Budapesti Szinház boszorkánya. Mindig boszorkányt játszom. Hálás
szeiepkör. Seress Ili is régi színházi múlttal
rendelkezik. Mint tizenkétéves gyermek a

Kóristajelöltek a Városi Szinház előtt
( K ö v e s s felv.)
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Nemzetiben statisztált. A színpadi ajtóban
fiatal leány áll, kezében hatalmas kalapskatulya.
— Jaj, kérem, — mondja — ugy szeretnék
énekelni, de nem birom bevárni, mig rám
kerül a sor, mert ugy szöktem el a z üzletből, hogy haza szállítom ezt a kalapot.
Masamód vagyok, kérem.
A férfiak közül többnek van nagy „publikum"-sikere, akiket még a rosszmájú és
maliciózus „kollegák" is megtapsolnak. Mert
mind olyanok, hogy a „más szemében meglátják a szálkát, a magukéban a gerendát
sem". Nagyon sok rossz viccet mondanak
egymásról. De például Krasznai Eleknek
mind egyöntetűen gratulálnak. A férfijelentkezők majdnem „biztosra" mennek, mert
legtöbbje jelenleg „A kis grizett"-ben énekel
a karban.
De vannak u j emberek is. Többek között
egy hatalmas, szép ember, magyarosan kipödrött szőke bajusszal.
— Újságban olvastam, hogy lehet jönni
énekesnek. Hát eljöttem. Aszondják, hogy
szép a hangom. Ha nem vesznek fef, pedig
szeretném, az se baj, mert megvan a rendes
foglalkozásom. Kávémérő vagyok.
így mondta : kávémérő. Végül beszéltem
egy nagyon keserű emberrel is. Sajó Dezsőnek hívják, szesznagykereskedő volt még
a mult évben, aztán tönkrement és ki kellett mennie Bécsbe. Ott nem volt más keresete, hát artista lett. Idén tavasszal haza
került és most a Vigben énekel a karban. De
jövőre is a k a r enni, — mondta — hát elpróbál helyezkedni a Városinál,
A próbaéneklés után felkerestük
Ábrányi
Emil direktort, aki a következőket mondotta:
— Meglehetősen nagyszámmal jelentkeztek, de csak kis százalékát fogom szerződtetni. Azt hiszem, újra kell hirdetnem kárfelvételt. Akiket azonban felveszünk, azok
mind tehetséges, jóhangu énekesek, ugy
hogy meg vagyok győződve, a kar nagyszerűen fog beütni, ami pedig nagyon fontos,
különösen a z operaelőadásoknál. Nagyon
nagy súlyt fektetek a karra. Ezt a kérdést
komolyan kell kezelni.
(gerle)
D'Orsay, Roger-Gallet
Coty. Houbigant,
és kozmetikai

KOSZTELITZ

PARFÖMOK
különlegességek

KÁLMÁN.

V., Dorottya-u. 12

Dalnoki é s két idegen
Dalnoki Viktor dr., a kitűnő fogorvos,
m é g kitűnőbb rendező é s még annál
is kitűnőbb operaénekes, a siófoki homokban sütkérezett a minap, amikor
h o z z á l é p egy ember, a n y a k á b a borul,
össze-vissza öleli:

I
— Szer /usz, k e d v e s barátom, hoijy
vagy ? H o j y v a g y ? D e rég nem láttalak!
Dalnoki természetesen ugyanilyen udvariassága al beszélt a barátságos fürdőtárssal, ar likőr egy harmadik ur is csat-

lakozott h jzzájuk é s a z is h a s o n l ó meleg szeretettel üdvözölte Dalnokit. A z
e l s ő ur ki z b e n eltávozott é s Dalnoki a
második úrral fürdött tovább a Balatonban. A második ur alig várta, hogy egyedül maradhasson Dalnokival é s így szólt:

— Mondd, kérlek, ki e z az ember, aki
most elment ?
— H o n n a n tudjam, hiszen azt s e tudom,
hogy te ki v a g y l — válaszolta Dalnoki.

RAKE T A - D A L
. fi tündérek cselédje 'ben ene&ùl Hontyy Hanna es az együttes
Jl verse! i,rla: Klllinyi

EmÖ

Zenejél szerezle: Tierney

Harry.

* Cophyrigt MCMXXI. by Leo Feist, Inh Feist Building, New-York, International Cophyrigt Sekured and Reserved
London — Hermann Darevski, Music Pub. Co.
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hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Pollâk
Sarolta Andrássy-ut 38.1. „ H i r a d e " hajeltávolitószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hámlasztókurák. Hajfestékek. Szépségápoló és izzadás elleni szerek.
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A legkellemesebb
balatoni nyaralóhely

BALATON"Igazgató:
SZÁLLÓD» ÉS PEHZIŰ BALATOH-LELLËK
Kenyeres Sándor
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Harry PUcernek, Gaby Deslys egykori
táncospárjának, hosszú próbálkozások után
Ismét állandó partnere akadt Mlle. Charlys
tánposnő személyében.
Chaplin Charley, a hírneves amerikai raoziszinész elvált a feleségétől, hogy nőül
vehesse miss May Collinst, az ismert filmprimadonnát. Miss Collins mindössze 17
esztendős.
Charles Baret, a hires imprezárió, akit
a franciák a «Turnék Napóleonjának» neveznek, hatalmas körútra Indult a Gyémánt köszörűssel. Társulata főképpen tengerparti városokban és fürdőkben szerepel.

k

A párisi Champs-Elysées-szinház bemutatta Pip «Äsmodeus Parisban» cimü liraifilm tündérmeséjét. Ä filmhez százötven
operából, operettből, szimfóniából összeállított zenét irtak. Ä vetítésnél felhasználták az uj, beláthatatlan jelentőségű szabályozót, a viziojont.
» Deauvilleben, amely ma a legdivatosabb
francia fürdőhely, igen élénk színházi szezon lesz. Marthe Chenal, a nagy énekesnő,
a hires Mistingnett és Loie Fuller, a szerpentintánc feltalálója is fel fognak lépni.
A Belfort melletti Beaucourtban mesteremberek óriási hatású passziőjátékot rendeznek. Äz igazgató Bemard abbé.

Hans Mïerndorf
Julius 22-én mutatja be u j műsorát a
Tó-mozi, mely rövid idő alatt egyik legnépszerűbb szórakozó helye lett Budapest
filmkedvelő közönségének.
»Kétlelkű emberi, a címe E. Dupont a
M'itchapeh
zseniális rendezője u j hatfelvonásos filmrejtélyének, melynek minden
technikai bravúrral megkonstruált trükjein
kívül még külön szenzációja, hogy kettős
főszerepét Hans Mïerndorf, a Cezarina felejthetetlen Murphy bárója játssza. Ä «Kétlelkű ember» technikai megoldása szinte
u j stációt jelent a filmek világában. E.
Dupont megvalósította filmjében azt a lehetetlent, hogy kettős főszereplője megöli
Bnnön magát.
A legújabb európai eseményeket tartalmazó «Londoni Hiradót> fejezi be a Tómozi nagysikerűnek Ígérkező e heti műsorát.
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Találós kérdés
A Szerencsetánc második felvonásában egy kacagtató kvintetthez nagyszerű,
bolondos táncot állítottak b e Ferenczy
Frigyes é s Sziklay József. A z ötösben
szereplő három ur egy-egy tarka tollakból összerótt szerecsenkoronát c s a p a
fejére. S o l y m o s s y ezenkívül eltűnik egy
pillanatra, azután visszatér e g y zöld
fűcsomókkal teleaggatott sárgás rongyba
burkolózva. Bömbölni kezd. A partnerei
halálra rémülve menekülnek. A közönség tapsol. Azután S o l y m o s s y nagy nevetés között kimászik, négykézláb, frakkosan, tolldiszben é s a zöld-sárga valamivel a hátán.
Hogy mit is akar e z a maskara jelképezni, erre bizony kissé n e h é z a felelet.
Sarkadinak álmatlan éjszakákat okozott
a dolog. Kérdezősködött, fűhöz-fához
szaladt, d e határozott választ nem kapott.
Ferenczy azt felelte, hogy c s a k találja
ki. Halmay ugy vélekedett, hogy Solymossy egy talpalatnyi földet személyesít

X. Y. a s s z o n y álmaiból
Második
éjszaka
A Hotel Elefántnál, Grácban.
Régebbi utazásaimban ebben a városban mindig penziós majorok, festett bajszú
századosok kértéi meg álmomban a kezem. Az éjjel
a kis Rotyinéval, pesti barátnőmmel álmodtam.
Mintha az Esterházy-utcai
lovardából jöttünk volna, ahol
h a j d a n ' annyi vidám délelőttöt töltöttünk, amig kedves
fiatalemberek és válogatott
beszédű öreg urak voltak
Pesten. Ugy emlékszem, hogy
Böskéről beszélgettünk, aki
lovaglási művészetével már
régebben elnyerte a „lovardai
anya" cimet. A Muzeumkertiek, mintha látták volna
H. Mancit is, de egy féllábú,
öreg férfivé), igaz, hogy Manci
nem volt válogatós a barátai
kiszemelésénél. De mégis I A
Muzeum-kertbe adni randevút, ahová már a jobb nevelőnők és frájleinok se járnak 1 Manci sohasem tudja
levetkezni vidéki származását, bár véleményem szerint :
van benne valami, ami in-
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meg, Tisza Karola szerint e g y k ó c o s
kengurut. Magyar
Erzsi azt állította,
hogy S o l y m o s s y mint éretlen a n a n á s z
ijeszti meg őket annyira. Sarkadi végül
Solymossyhoz fordult, aki őszintén s z ó l v a
maga s e m volt e g é s z e n tisztában a
dologgal. És ezért kitérő választ adott.
Sarkadit a z o n b a n ezzel még n e m rázta
le a nyakáról, mert ő minden Szerencsetánc alkalmával ezzel a határtalanul
fontos kérdéssel ostromolta. Vagyis —
ugratni akarta s z e g é n y Solymossyt, aki
már nagyon unta a dolgot. É s amikor
Sarkadi már a hires borotváló jelenetbe
is beleszőtte, hogy „gérem, az a Mutzenbecher bejödt edj érdelmedlen gacabajgában", S o l y m o s s y döntő lépésre határozta e l magát.
— Aladár, — m o n d á ü n n e p é l y e s e n —
meg fogod ismerni a titkomat. Elárulom
neked, hogy mit is jelképezek én a b b a n
a jelenetben é s egyben felhatalmazlak,
hogy a többiek kíváncsiságát is kielégíthessed !
Ez egyszerű

é s nemes szavak

után

gerli a férfiakat. Ezen aztán szennyes vizet locsoltál, tisztátalan tárgyak megevésére
összekaptunk Rotyival.
Mintha hirtelen o d a h a z a kényszeritetted, ugy bántál
lettem volna a szobámban a vele, mint utolsó cseléddel,
nagy tükör; előtt, ahol annyi- máskor meg Hősömnek szószor próbálgattam a pisz- longattad. Szegény fiu volt, a
tolyt homlokomnak szeezni, te atyád gazdag és a fiu egy
ahányszor más asszony gye- újsághoz szegődött, ahol minreket szül. A szőnyegen ültem, den nap irt valamit, ahol rejamelyről boldogtalan szerel- tetten feltaláltad magad. Itt
meimet szoktam elmondani a üzent neked, ha elkergetted.
barátnőimnek, a vasalónőnek Egy titkos mondatban köszönt, ha kegyes voltál hozzá.
vagy a szobalányomnakRotyi toronymagasan állott Olyanféle állapota volt ez iffelettem és idegenszerű han- júnak a ti házatoknál, mint
a csinos szobalánynak, ahol
gon szólt hozzám :
— Megérdemled, hogy a úrfiak növelkednek. Termétemplom előtt végezzed a z szetesen : anyád és nővéred
életedet... Mit tettél te, ami- előtt sem maradt észrevétlen
szokásszerint
óta élsz? Léhaság, kiesepon- dolgod, akik
gás, élvhajhászás minden megirigyelték és megkívánták
gondolatod. Már lánykorod- passzióidat : ugyancsak verni
ban büszke voltál arra, hogy kezdték az ifjút. Mire te düa városban azon tiz nő közé hösen férjhez mentél egy
tartozói, akiről mindig beszél- öreg kereskedőhöz, atyádnak
nek a férfiak. Hogy mit be-egyik üzletbarátjához, hogy
szélnek? Botrányt, szégyent, kedveskedhessél a fiúnak. <
Pedig akkor még nem szeszemtelenséget I De nem sokat vétkeztél még. Csak |a retted. Csak mulattatót : rérészint
fivéred nevelőjét térdepeltet- szint rajongásával,
ted magad elé és megrúgtad, rabszolgaságával. Bármit parendelkezésedre
mint egy kutyát- Ez a fiu rancsoltál,
majd megbolondult
érted, állt. És te olykor anyáskodva
mert mesterségesen izgattad, szeretted, mert hisz öregebb
bántottad, verted, a szájába voltéi pár hónappal. Máskor
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leültek az öltözőben é s Solymossy, szemét mereven Sarkadira szegezve, igy
szólt:
— Tudod, é n e g y rézsűké vagyok
abban a füves vacakban.
— T e s s é k ? — kérdezte Sarkadi.
— Esetleg egy rozsomák. Vagy e g y
vasúti töltés. Töltés. Eredeti töltés, akár
egy fajbor, vagy egy fajdinnye. Dinnyeföld. Földhitel. Hitellevél. Levélhordó.
Hordódonga. Ugy-e, v i l á g o s ?
— Borzasztó világos, — nyöszörögte
Sarkadi é s az ajtó felé tekintett.
— Hordódonga. — szólt Solymossy
nyugodtan. — Dongó. Csak azért i s
dongó. Tangó. Csak azért is tangó.
Shimmy. Csak azért is foxtrott.
— Fogjanak meg ! — kiáltotta Sarkadi
és künntermett a z öltözőből.
Solymossy c s e n d e s e n utánaszólt :
— Most már tudod?
— Igen, igen, hogyne, — hangzott a z
elhaló felelet,
— Akkor, — fejezte be Solymossy —
mondd meg kérlek a többieknek i s . . .
Sarkadi azóta nem kérdez semmit
Solymossytól. A füves köpeny jelentésé-

39
vel is tisztában van ; a z egész szinház,
ugylátszik, hasonlóképpen. Csak e g y
valaki nem tudja még m a sem, hogy
micsoda is Solymossy Sándor a kvintettben. Egyetlen ember nem tudja: Solymossy S á n d o r . . .

»California fedélzetén«
Julius 21-ig játssza még a Kertmozi Johanita Hansennel a főszerepben a «California
jcdelzetén»
cimü
hatfelvonásos amerikai
filmregényt. Csodás tájak, vakmerő bravúrok egész sorozata vonul végig a nagyszerű
amerikai filmalkotáson, melynek rnüvészi
megrendezése és éles fotográfiái még az
amerikai filmek között is feltűnést kelt.
Egy mulatságos Charly
Chaplin-bmleszk
'«.Chaplin iskolában» és a legújabb «Pesti
Journal» egészítik ki a nagyszerű műsort.
Hétfőtől, 25-től egy grandiózus amerikai
fiirrkolosszus kerül bemutatásra, mely tartalmánál és méreteinél fogva teljesen elüt
az eddig megszokott amerikai filmektől.
Charly Chaplin
legújabb burleszkje,
»Chaplin szállodában«, és a legfrissebb «Pesti
Journal» fejezik be a tartalmas műsort.
Augusztus 1-étől hat héten keresztül, a német filmgyártás büszkesége uralja majd a
Kertmozi műsorát, a »Nirvana«.

kegyetlenül megkínoztad, mert Nem vagyunk Pesten. Nem
könnyei végtelenül jól estek. hagyom tovább rágalmazni
magam. Tiltakozom. Én tiszDacos megelégedés töltötte
el szivedet, ha nem mentél tességes asszony vagyok.
el a megbeszélt titkos találA nehéz szorongatás elkozóra az Andrássy-ut mel- múlott rólam :
lékutcájába, mig az ifjú ott
- Én mindig igaz szívből
várakozott süteményeivel, bő- szerettem, — mondtam ki a
gött, amint multak az óra- varázsigét, amelytől egyszerre
ütések, a kis szobában ver- megkönnyebbültem.
seket irt hozzád, amig te egy
— Igaz, hogy szereltem azt
csinos bérkocsissal a ligetbe a fiút, de én is szenvedtem,
vitetted magad és az elha- hogy anyám, nővérem szegyott öszi Stefánián : kivalla- met vetettek rá. Elkeseredétod a fiakkerest, hogy volt-e semben hagytam el a szülői
mér úriasszony kedvese ?
házat,
férjhezmentem az
Mert igen nagy súlyt he- első kérőmhöz- De gyötrellyeztél arra, hogy
uriasz- mesféltékenységem nem!szünt
szony vagy. Férjed gazdag meg férjem oldalán sem. Lávolt, úgynevezett »igazgató"", tományaim voltak, szerelmeaki nagy üzleteket kötött. A met más nők társaságában
férjed üzlettársait nem egy- láttam. Anyám hivta ebédre,
szer a te mosolyod, kézjáté- nővérem uzsonnára . , .
kod, asztalalatti láb-tapoga- Csak akkor voltam nyugodt,
tásod, térded mozgatása birta ha a fiu a szerelmi szobában volt és a kulcs nálam,
rá az üzlet megkötésére. Sőt
volt egy amerikai, aki tovább ő bezárva.
is ment.
Ilyenkor tudtam élni az
élet finom hangulatainak.
Kalandjaimat természetesen
mindig elmontad az ifju-nakBevallom, hogy kikocsizHogy szenvedet szegény 1
tam: élvezni a gyönyörű őszi
délutánt. Természetesen férfi«.. Magamhoz tértem a
szörnyű szavakra. Felsikol- kísérőt is vittem magammal,
egy írót, akivel igen finom
tottam :
— Nem igaz. Rágalom. költői dolgokat beszéltünk, ő

elmondta nekem az élettörténetét, élményeit a rossz némberekkel, a jó asszonyokkal,
a tudatlan leányokkal, raffinait vén nőkkel. Mennyit
szenvedett az az emberi Hogy
tiportak a szivén keresztül
a kacér nők 1 Hányért akart
öngyilkos lenni 1 Mit állott ki
egy asszony féltékenysége
miatt és én értem ! Hány
névtelen levelet Íratott ez a
bestia a férjemnek.
De én barangoltam az őszi
Svábhegyen, a tavaszi Kamara-erdőben, a téli Margitszigeten, ahová az Íróval kirándultunk, amig szerelmem,
a drága ifjú, biztos zár alatt
volt, lecsukott ajtó mögött a
Lázár-utcában, ahol szerelmi
fészkünk volt. Majd vacsora
előtt kiszabadítom.
Ó, én sokat-sokat szenvedtem ifjam miatt! Százszorosan megérdemlem a
bűnbocsánatot. Nem pedig a
pesti rágalmazást !
. . . Rotyi oly élesen, gúnyosan nevetett, hogy szilejságomban felébredtem s mellettem alvó szobalányom férje
szakállát tépáztam
(Közli Kr. Gy.)
(Folytatjuk.)
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SZBRENCSBTÁNC
Operette 3 felvonásban
Szövegét irta: BODÁNSZKI és HARDT-WARTEN. Zenéjét szerzette: STOLZ RÓBERT. Fordította: BRÓDY MIKSA
Játsszák a Városi Színházban a következő szereposztásban: ,
Solymossy S.
Lutz báró
Tarnay Géza
Mutzenbecher Adám kalapgyáros
Mihályfi Julia
Gróf Biebersbacli Ludó
Márkus János
Éva, a felesége . .
Magfar Erzsi
Elfrida, a felesége
Vándoryné M.
Lizi, leányuk
Sarkadi Aladár
Von Schmettwitz
Kecskés József
Platzer Sebestyén, páholynyitogató
Tisza Karola
Von Gneisenau
Angyal Ispián
Viverande Desirée, varieté díva .
Sziklay József
Von Stierling
Tasnády Árpád
Wendelin Frici, borbélylegény .
Halmay Tibor
Falbstock János
Csigulinszky K.
Qróf Biebersbach Joachim . . .
Horváth
Erzsi
Éltes
nő
Kalocsai
F.-né
Helli
I
. .
Füredy Ella
Hordár
Mészáros Sánd.
Mezei Gabi
Vendég
Kalocsai Ferenc
Zsuzsa
[ Lizi barátnői
; ;
Timá r lia
Biebersbach gróf inasa
Paksi Géza
Marianne j
. .
Hajagos Károly
Biebersbach grót vadásza
Márkus Géza
Falkmayer Tóbiás, fodrászmester
Halmai Imruska
Mutzenbacher inasa
Pécsi Lajos
Tóni, fodrászinas
. . . . . .
Ráday Aranka
Öltöztetőnő
Suhajda Rózsi
Lilli, pénztárosnő
Történik az I-ső fölvonás az Alhambra-Varieté előcsarnokában, a Il-ik fölvonás Mutzenbacher villájának kertjében.
a Ill-ik fölvonás Falkmayer fodrászüzletében.

Platzer: Kisztihand, gróf ur! Jó mulatóst
kívánok. (Indul b. II. felé. ) Na, i t t zsíros borravaló lesz! Hiába, egy gróf, az
csak gróf! (El b. II.)
i
(Függöny felgördül, amint Frici a páholyba lép, a zene belevág, lányok nagyon
izgatottak. )
Zenés Intermezzo.
5-ik szám.
Lányok (bent a szemben levő páholyban
lösszebujva, sugdolózva): Lizi! Ez ő, igen
ő, ez ő, ez ő, ez ő ! (Gukkereznek mind.)
Frici (zsebkendőjével, feltűnően leporolja
az ülést): No lám, be furcsa, ezek ßk, a z
édes kicsi nőki
Lizi (letéve a gukkert): Valóban csuda
íelegáns gavallér ez az u r !
Lányok: Egy igazi nagy ur! Be furcsa,
jéppen ide néz! (Frici int.)
Lizi: Most intett nekem ő !
Frici: Gyönyörű az egyik szőke nő! Ni,
hogy lesik, hogy intek-e nekik? (Lizi felé
ínt a zsebkendővel.)

gatott vagyok! (Csókot dob Lizi felé.)
Lányok: Csókot hintett ő !
Lizi (határozottan): Én megyek hozzá!
(Eltűnik.)
Frici: U p látszik, ide jő, jön ide hozzám! (Kijön a páholyból, bezárja a függönyt, gyorsan csokrot vesz az egyik kezébe, míg a pnásikHan a nagy csomag bonbonniért tartva, várja Lizit.)

TIZENKETTEDIK JELÉNÉT.
Frici.
Lizi.
Lizi (b. II-ről félénken jön, pukkedlií
fcsinál Frici előtt.)
Frici (félénken meghajol, rövid szünet,
íelfogódva, szótlanul mosolyogva nézik egymást, m a j d Lizi megszólal.)
Lizi: Kérem, gróf ur, ne tessék rólam
rosszat gondolni... de én... én olyan kíváncsi voltam önt megösmerni... azért jöttem el...
Frici: Kérem... mért mentegetőzik.., én
nagyon örülök annak, hogy ugy van... ahogy
Vani
Lizi: Mihelyt elolvastam az apróhirdetést,
el voltam szánva arra, hogy idejövök.
Frici: Az apróhirdetést?... Ugy!.., ugyi,,
Lizi: Oly szép volt a stílusa.
Frici: Äz apróhirdetésnek?.. Persze... persze, nekem j ó stílusom van... különösen
apróhirdetésbe...
Lizi: És hogy é p p a krizantém-kocsi
keltette fel a figyelmét... szereti a krizantémot?...
Frici: Igen! Ä krizantémot és a szilvásgombócot is nagyon szeretem.
Lizi (félre): Milyen bájos!... (Fenn.) Reggelinél olvastam az újságot... tetszik tudni,
.Alázatos szolgája, gróf ur!"
gróf ur, én mindig először az apróhir(Gáspár rajza)
detést olvasom el az újságokban... a levelezési rovatot...
Lányok: Be eredeti, csupa sikk!
Frici: Kegyed is?... Én is!... Érdekes! LeLizi: Most nekem int. (Visszaint.)
velezést és állástkeresők rovatját, férfiak
Lányok: Megint, megint veled kacérkodik.
számára...
Lizi (felkel): Megszólítom... Nekem ez
gól esik!
(
Lizi: Milyen eredeti!... De hogy épp
Frici (szintén feláll): Most felkel ő. Ä ezt a mulatót tetszett a randevúra kiszemelni !...
szeme, hogy ragyog, b e különös, mily iz-
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Frici: Oh, ez csak véletlen... egész véletlen, véletlen!... de tudja, kisasszony..,
Szabad a kisasszony, izé... a... a..,
Lizi (pukkedlizve ) : Lizi!
Frici (elragadtatva): Lizi!... oh, be szép
név!... és éppen rímel az én nevemmel...
Frici... Lizi-Frici... ez nem rossz! (Nevet.)
Lizi (nevet, félre): Jaj, be drága... és
cseppet sem hencegő... (Fenn.) Tudja, gróf
ur, de ne nevessen ki, ez az 'én első randevúm... és már csak azért is a siromig
sem felejtem el!
'
Frici: Oh, részemről a szerencse, teljesen részemről, szintén az én siromig...
Lizi: Ön férfi... önné! egészen más a
helyzet... önnek egyik nap olyan, mint a
másak... (Szégyenlősen, lesütött fejjel a
székhez megy, oda támaszkodik, Frici köyeti.)
Frici: Oh, ne mondja ezt, Lizi kisaszszony... ez a nap olyan nekem, amilyen
ínég sohasem volt és talán sohasem is
lesz!
Lizi (meglepetten Frici meghatott hangjától): Milyen különösen mondja ezt. (At,
lelőtte balra .Naíivul. ) Hát tetszem én magának?
Frici (követve): Oh... hogy tetszik-e...
nagyon, nagyon... Hát itt volnék... ha...
ha nem szeretném, imádnám...
IJzi: Oh... ugy félek, hogy... hogy csak
muló szeszély a gróf urnái... És én, olyan
kis lány vagyok még... és nem tudom, a
mama megengedi-e... pedig én is... (Hírtelen elhallgat. Leül a kördiványra, Frici
melléje, így kezdődik a duett.)
I.
Frici:
• Életem, angyalkám, édesem, gondolj
rám!
Lizi:
Szívesen az lennék, bármit is megtennék,
tiltja ám anyá(rrc, a d'rága !

AEISEláSSiSSŐlJ» 1RMLCTTC

Frici:
Légy enyém, édeském, cuppanó csók
estén,
teljesüljön szivem vágya!
Lizi:
Nem lehet, nem, nem, nem!
Frici:
Angyalom, légy jellem, tégy ah jót
velem!
Lizi:
Re jr.:
Ö\iz idején hull a virág,
elszalad tőlünk a boldogság.
Elvillan mint egy álom,
soha meg nem találom!
Frici:
Nyár idején, zöldül az ' ág,
szivemen átfut egy édes vágy !
Jól vigyázz !
Mert gyorsan elrepül a boldogsági
(Ének után fals abgang, tánccal, b. II-re,
taps után mindketten a
középpáholyba
mennek. )
l
TIZENNEGYEDIK JELÉNÉT.
Platzer, Matzenbecher, meg Lizi.
Platzer (b. I-ről lábujjhegyen be, a középpáholy függönyéhez megy. Óvatosan benéz): Minden rendben van... nem is nézik
az előadást... jól teszik... nem is érdemes... most a gróf kezet csókol neki...
juj, de zsíros borravaló lesz ebből... hiába
no, egy gróf, csak egy gróf
Matzenbecher (elegánsan öltözött nyárspolgár, Kaiser-kabát, szürke cilinder, kissé
proccos, be jobb II-ről): Pszt!... Páholynyitogató!... Pszt!... hallja! jöjjön csak ide...
Platzer (megfordul, közeledik): Már itt
vagyo';: !
Matzenbecher (titokzatosan): Jöjjön közeiebb... egészen közel...
i
Platzer: Meddig jöjjek közelebb?... Már
i
közelebb nem mehetek !
Mutzenbecher:
Amit most mondani fogok magának, az köztünk marad!
Platzer: Kérem, nálam minden köztünk
marad!
Mutzenbecher
(névjegyet és borravalót
é d ) : Adja át ezt a névjegyet Viverande
Desiree kisasszonynak... itt várok...
Platzer: Kérem... (Olvassa a névjegyet. )
Mutzenbecher...
Mutzenbecher: Pszt... az Istenért!... csak
neveket ne...
Platzer: Aha!... a nagysága miatt... mindig ugyanaz a történet... (El b. I-re.)
Mutzenbecher
(a tükör elé áll, különböző pózokat próbál, kalappal, anélkül, pálcával stb.)
LJzi, Frici (egymás kezét fogva, kijönnek a középpáholyból).
Lizi (meglátja Mutzenbechert,
súgva
Fricihez): Szent Isten, a papa... (Gyorsan
visszahúzódnak. )
(
Mutzenbecher (körülnéz): Mintha valaki
szólt volna!... Furcsia... ez bizonyára az
ostoba lelkiismeret szava volt...
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ságról van szó, akkor én rendelkezésére
állok!
;
Desiree (középre jön, Mutzenbecher mindig követi): Én nagyon boszut állni akarok
valakin... én akarok ma boszut lihegni!
Mutzenbecher: Kérem, én segitek önnek.
Lihegjünk együtt!
Desiree: Igen, igen, még m a este.
Mutzenbecher (csalódottan, fejét vakarja):
Ma este?... Jobb szeretném, ha mindig
néhány nappal előbb értesítene arról, hogy
boszut akar állni valakin!
Desiree: Miért nem ma este?
Mutzenbecher (előzékenyen): Ma este családi körben vagyok... úgyszólván családi
ünnep van ma nálam... Kalapgyáram 40
éves jubileuma... kerti ünnepély... vendégek... bál, csupa extra dolog.
,
Desiree: Oh, nem kifogást kitálalni... kell,
hogy ma velem maradjon... Nem tudok
maradni egyedül... én nagyon nyugtalan
TIZENÖTÖDIK JELENET.
lenni...
,
Mutzenbecher
(félre): Öirülten szerelmes
Desiree,
Mutzenbecher.
belém!... (Fenn.) Hát holnapig s e tetszik
Desiree (pompás utcai ruhában, köpenykitartani?
i
nyel, kalap, ernyővel; b. I-ről): Maga lenni
Desiree: Vagy ma, vagy soha!
a monsieur Mutzenbecher !...
Mutzenbecher
(félre): Őrülten szeret!...
Mutzenbecher (a boldogságtól dadogva):
(Fenn.) Tudja mit... van egy merész eszI... i... igen, Mutzenbecher!,,,
mém... (Pózba.) Ezennel ünnepélyesen megDesiree (kacéran): És mit tetszik akarni
hivom kalapgyáram 40 éves jubileumára!
tőlem?...
*
Desiree: És mit fog mondani a feleMutzenbecher
(szégyenlősen): Azt nehesége?
I
zen lehet megmondani...
(
Muteznbécher: Annak majd azt mondom,
Desiree: Akkor már tudom; egyik férfi
hogy egypár művészi számot fog nálunk
olyan, mint a másik, egyik olyan csirkeelőadni! (Kezét nyújtja.) Rendben van?
fogó, mint a másik... (At a bal iszékhez,
Desiree: Bon!
leül.) Azt akar, amit mások akarnak.
Mutzenbecher:
Bonbon! (Kezet csókol,
mekegve nevet.)
i /
Mutzenbecher
(méltatlankodva):
Mit?...
Lizi (ismét kidugja a fejét, kellő arciMások is azt akarják?... Aljasság! Műjátékkal ismét eltűnik. )
vésznő, én régi tisztelője vagyok önnek...
még nem tetszett észrevenni?... Én vagyok
Mutzenbecher:
Fölösleges
mondanom,
az, aki mindig zsölle 2-ik sor, 4-k asztalhogy az estély folyamán közeledni fogunk
nál ülök... a sarokban. (Nevet.)
egymáshoz, lelkileg... Van a mi kertünkben bőven csalitka, asztalka, padocska, bárDesiree: Várjon csak... ah... maga az az sony pamlagocska, bokrocska és egyéb inereg majom, aki mindig ugy bután netim bájos helyecske!
l
vetni tetszik. (Utánozza a birkamekegést
Desiree (folytatva az áradozást): És egy
nevetve. )
•
f korona ma csak egy centimes...
Mutzenbecher (örvendve): Igen, igen, az
Mutzenbecher: Nem baj, van nekem vaén vagyok. (Fenti módon nevet.)
lutám elég...
Desiree: És igazán, te, ugy imádja enDuett.
gem ?...
i
Mutzenbecher:
-,
Mutzenbecher : Nagyon !
Pénzzel, édesem, nem törődöm én,
Desiree: Ugy a legjobb napot választottNincs a földön több ilyen gentleman!
mert... mert soha nem volta férfinek nálam
Desiree:
,
annyi chance, mint maga... Magának m a
Vesz selyemruhát, brilliánst nagyot,
szerencse van... olyan caprice van nekem
csipkeingért, ingyért övé vagyok.
ma, hogy tudnám csinálni a legnagyobb
Mutzenbecher:
t
butaság...
Egész vagyonom, egész mindenem
Mutzenbecher (kezet csókolva): Ha butaöné, mivel ön olyan önzetlen!
Platzer (be, b. I-ről): Mutzenbecher ur...
(sikerült nagy befolyásommal rábirni Desiree
kisasszonyt, hogy ide jöjjön... Már közeledik
ís... mindjárt meg: is fog jelenni, ott a z
ajtóban!
(
)•
Mutzenbecher: Igazán?... És mondja csak,
nem leselkednek itt az emberre?... (Látható
Izgatottan. )
I
Platzer: Sehol oly biztonságban nem lehet, mint i t t ! Ebben a páholyban egy
gróf ül egy fiatal hölggyel... azoknak más
dolguk van...
'
Mutzenbecher:
Helyes... nagyon helyes...
Holnap eljöhet a boltomba... Mutzenbecher-kalapgyár... Kap tőlem egy fess kalapot!
Platzer: Mit?
Mutzenbecher:
Egy fess kalapot...
Platzer: Köszönöm... örülök, hogy nem
sirkőgyáros tetszik lenni. (El b. II.)
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TIZENHATODIK JELENET.
Refr. (Mint először. Tánc, utána el, b. I-re. )
Lizi, Frici
(óvatosan kidugják fejüket
a függönyön).
Frici: Elment m á r ? (Kilépnek.) És biztos benne, hogy ő volt a z ?
Lizi: Oh, gróf ur, csak ösmerem a p a pámat... nagyon, nagyon nyugtalan vagyok!...
távoznom kell.
Frici: Szóval, mához e g y hétre!
Lizi: Nem, nem... előbb.
Frici: J ó ! Legyen holnapután!
Lizi: A cukrászdában... az árkádok alatt.
Frici: Vagy nem... inkább holnap.
Lizi (örvendve): Igen... holnap...
de
most...
Frici: A d j a i d e mégegyszer a kis kezét.
{•
i;
Lizi: Tessék a kezem.
Frici: Mégegyszer nézzen a szemembe...
Lizi (gyorsan ) : Tessék...
Frici: Még egy szót!
Lizi: Frici! (Egymás kezét fogva szerelmesen vágyódva egymás szemébe néznek,
ebben a pillanatban belép b. I-ről Mutzenbecher é s látja a jelenetet.)
Lizi (h^Ékan felsikolt): A papa!...
Frici (villámgyorsan beugrik a p á holyba, Lizi pedig védőleg a páholy-nyilás
elé áll).
Mutzenbecher:
Lizi!... T e itt?... Ebben
a helyiségben... kiséret nélkül?...
Lizi (kissé hetykén): De hisz t e itt Vagy,
papa !
Mutzenbecher
(a páholyra mutatva): És
az ki volt?... akivel ott benn voltál?
Lizi (kissé hetykén): H á t az ki volt,
akivel t e i t t kint voltál?
Mutzenbecher
(zavartan): Ahhoz t e nem
értesz... ahhoz t e fiatal vagy!...
Lizi (a páholyra m u t a t ) : Ehhez pedig
te nem értesz... ehhez t e öreg vagyi
Mutzenbecher:
Ha a mama m e g t u d j a !
Lizi: M i t ? A t e dolgodat, vagy
az
enyémet?
Mutzenbecher
(szigorúan): A tiédet!
Lizi (hízelegve hozzá simul): Nem kell,
hogy megtudja... Ugy-e, papa, mi összetartunk?
Mutzenbecher
(szemrehányólag ) : Szép kis
dolgokat csinálsz! Egy fiatal úrilány, i t t ,
ebben a helyiségben, egy idegen ismerőssel... És kicsoda ö?...
Lizi (büszkén): Egy g r ó f !

Desiree:
A pénz engem, édes, nem hágy hidegen.
Mutzenbecher:
Oh, mily tisztességes! Äz öné a szivem!
Desiree:
I
Pénz az én világom,
'Mutzenbecher:
'
Babám, csak n e félj !
Desiree:
Már is ugy imádom,
Mutzenbecher:
/
Szép lesz ez az éj !
Refr.
Együtt:
f
H e j e h a j , h a j a h a j , lesz m a éjjel nagy
ricsaj !
Szép szokás, j ó szokás, e g y kicsiny
kiruccanás.
Mutzenbecher:
Hogyha kedvem néha j ó , mondom:
busuljon a l ó !
1Együtt:
Nagy bolond az, akit ver a gond.
Ne féli mulatni, hogyha benned forr
a vér.
'Mutzenbecher:
Lágy szerelmes karokba dülj,
j á r d a táncot é s örülj !
Együtt:
Máskép az élet mit sem é r !
II.
,
Mutzenbecher:
Lába táncra jár, a j k a csókra v á r !
ilyen asszony kell nékem régen m á r !
Desiree:
Szivem érted ég, lenne a tiéd.
Ámde mit szól hozzá a feleség?
\Mutzenbecher:
A nőm, kicsi nőm, nem hall, se nem lát,
A nőm csak i m á d j a a j ó u r á t ! t
Desiree:
Ez ne*n lehetetlen, ön oly; daliás!
Mutzenbecher:
Habár hihetetlen, d e a külsőm csodás!
Desiree:
,
;
Csókot adni tudsz-e?
Mutzenbecher:
Babám, csak ne félj !
Desiree:
Tőlem el nem futsz-e,
ha m a j d jön az é j ?
Refr.
(Mint először.
Tánc, utána el, b . I-re.)

Olcsóbb

leit a &anqsxer

T E R N B E H G

Zene-palotáfában

Húkócji-ut

GO. S3-

!

SZÍNHÁZI

44
Matzenbecher (meghőkölve): Egy gróf?...
Uzi: Igen! Ä virágkorzón ösmerkedtem
meg vele!... És aztán, a barátnőim is itt
Varinak... Ö<k gardíroznak...
Mutzenbecher
(kiengesztelődve): Ä barátnőid gardíroztak? Hát mért nem szólsz?
hiszen akkor nincs baj... De azért, ami
biztos, az biztos... Te... a mamának egy
l
szót se !
Lizi: Becsületszavamra!
(A páholyhoz
lép.) Grófi nyugodtan kijöhet!
Finale.
Lizi, Frici, Lányok,
Platzer,
Joachim.
Lizi (a belépő Fricit bemutatva): Megengeded, papa... Gróf Biebersbach!
Frici (meghajtja magát, félre):
Most
legalább tudom, hogy ki vagyok.
Lányok (hangtalanul b. Il-rő! be, tíatul
összebújva ).
Mutzenbecher (át Fricihez): Boldog vagyok.
Frici (zavartan): Oh... ó... ó.„ (Hosszantartó kézfogás.)
Lizi (Mutzenbecherhez súgva): Papa, hivd
meg ma estére.
Mutzenbecher:
% (Enek.)
Hogy kezdj,em, a zavar elönt...
gróf, valamire kérem önt...
Frici (előkelően ) :
Mi az, az arca oly zavart,
nos, mondja... mit akar... nos, hát,,.
Mutzenbecher :
h gróf urat én meghívnám vacsorára...
a kegyes választ Íányom szivdobogva
várja!
Frici (előkelően, mintha gondolkozna):
Ma este... nos jó... vendége vagyok!
Mutzenbacher:
A boldogságtól majd elolvadok! (Félre.)
Egy gróf, egy gróf, be nagy dolog!
ö; vendégem lesz, szivem ugy dobog!
Lizi (mohón): Cimünk: Török-utca 14.
Mutzenbecher: Frakk kötelező... áldja az
é g ! IKezet fog vele, át előtte jobbra, lányok hátra mennek. )
Uzi (Frichez, gyengéden): Oh áldja ég!
(Súgva.) Ezt jól csináltam én!
Ijxnyok (egymás között, suttogva ) : Ez
Sikerült! Olyan, mint egy regény!
Mutzenebcher
(lekötelezően ) :
Bocsánatot, gróf ur,
most elbucsuzunk!
Mutzenbecher,
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Egy óra muiva találkozunk!
(Mind indu! bal felé, Mutzenbecher el j.
hátul, kölcsönösen üdvözölve Fricável egymást. Frici el, b. hátul. Lizi a lányokkal
előre jönnek a rivaldáig.)
Lizi (a lányokhoz):
Szép a világ, szerelmes belém,
ah egy legény, ő az enyém,
,
ő az enyém, ő az enyém!
Irányok:
Ah, hála Isten, végre, végre,
most egyikünk bejut a révbe,
(Te jó nagy ég.)
'>
Lizi: Te jó nagy ég, te jő, t e jó nagy ég!
(Elmennek, a többi ének kívül van.)
Lányok (elmenőben ) :
Halló, be cifra öt kis nő,
Oly szép mind és oly feltűnő!
Halló, mint csermely oly csacskák,
fürgék a formás lábacskák.
(Kiérnek a szinről.)
Halló, engedje meg kérem,
halló, hogy haza kisérjem,
halló, a korzón, az utcán,
nincs, több ilyen öt kis lány!
(Egész elhalóan. ) (Melodráma. )
Frici (be): Hölgyeim!... Senki?... Most
aztán hiába minden, döntött a sors, gróf
vagyok és az is maradok!
Enek:
Hogy el ne felejtsem, frakk és lakk és
Török-utca... Éz mind be szép... nagyon
szép
lám, nqgy a baj, nincsen frakkruhám, oh
jaj...
Ugy mit se ér a grófi koronám!
Melodráma.
Platzer (be, b. II-ről): Gróf ur, ne haragudjék, de még nem tetszet^ borravalót
adni...
Frici: Borravalót?..
Platzer: Igen... A bonbonokért, amiket a
babuskáknak küldött...
Frici: Persze... persze... (Kotorász a zsebében. )
Platzer: Ha gróf urnák nincs aprópénze...
Frici (mohón): Igen, aprópénzem... az
•nincs. (Àt a kördivánhoz, leül, nagyúri
tempóval. )
Platzer: Nagyot is elfogadok... de, adós
is maradhat, a gróf ur!

kapható!
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Frici: Helyes, nagyon helyes... (Platzer,
el akar menni, de visszatér.) De hallja
csak, gyüjjön csak ide. (Platzer
hozzá
megy.) Sürgősen meghívtak
valahová...
frakk, kötelező... Igen ám, de az a baj,
hogy a kastélyom messze, oldalt fekszik,
egy hegy mögött, ahová vonat nem megy...
Platzer: Ôh, gróf ur, mi sem egyszerűbb
ennél... van frakkunk elég a ruhatárban.
Ha gróf ur meg akar tisztelni bennünket...
Frici: Mért ne tisztelném meg magukat...
sőt... van egy eszmém... az inasomnak ma
kimenője van és igy szükségem volna
egy livrés inasra.
Platzer: Öh, gróf ur, fogadjon el engem inasának... boldog leszek...
Frici: Nem kivánom ingyen...
Platzer: Persze, persze... én sem! A cukorkákat mindjárt beleszámítjuk... Azonnal itt leszek, gróf ur! (Indul, b. II. felé.)
Grófi livrés inas!... Sámuel, ur lesz belőled. (El, b. II.)
Frici (egyedül).- Nagyszerűen klappol
minden... frakk... livrés inas..., most aztán
merje valaki kétségbevonni grófi voltomat. (Szünet, elkomolyodva.) Sajnos!., mit
érek vele, ha most el is hiszik... holnap
úgyis véget ér a dicsőség. (Feláll, előre
jön. 1 És Ö.... ő, mit fog mondani, lia
rájön arra, hogy csak... nem-nem, nem megyek. Akármilyen szép is volna, nem megyek... nem szabad elmennem.
Lizi (felhangzik a távolból Lizi éneke,
Frici figyel):
Ö'sz idején hull a várag,
elszalad tőlünk a boldogság.
Elvillan, mint egy álom,
soha meg nem1 találom!
Frici (figyelve Lizi énekére, erős benső
küzdelme az arcán visszatükröződik, majd
önkénytelenül folytatja):
Nyár idején zöldül az ág,
szivemen átfut egy édes vágy!
Lizi. (nagytávolból):
Jól vigyázz!!!
Mert gyorsan elrepül a boldogság!
Frici (elszántan, a rossz gondolatait elűzve). A kocka el van vetve már, a szerelem, a csók, s a lányka vár.
Platzer (b. II-ről jön, karján frakköltöny,
ö maga gazdagon sujtásos livrében, fényezett cilinder, járásában utánozva
a
grófi inast. (Melodráma): Méltóságos ur,
Je vous prix, la garderóbe... ici!... Mit
szól hozzá, angolul is tudok.
Frici: Hol öltözködjem á t ?
Piatzer: Vióla! Ebben a páholyban. (A
középpáholyra mutat, szétnyitja annak függönyét, előbb Frici, majd Platzer büszke
lépésekkei be a páholyba, függöny össze.)
Joachim (átöltözve utcai ruhába, monokli
nélkül, idegesen beront): Borzasztó! Biztosan elment már!... Hé, szolga, páholynyitogató !... hát senki sincs itt?..
Piatzer (gőgösen, pillantásra se méltatva. )
Joachim: Hallja! A 8-as páholyban volt

egy hölgy... nem keresett egy monoklis urat,
kék szalaggal?
Platzer (mint fent): Nemcsak keresett...
de talált is!
Joachim (felháborodva): Mit? Talált?...
(és... és... de ez lehetetlen... hallja, mondjon legalább...
Platzer (mint fent): Sajnálom. Bővebb
felvilágosítást ád az igazgatósági iroda,
délután 3 és 4 között.
Joachim: Itt valami nincs a helyén...
Platzer: Az lehet, de legfeljebb önnél.
Joachim: Hát csak azt mondja meg legalább, hová ment az a hölgy?
Platzer: Azt megmondhatom.
Joachim: Nos?.. Hová?..
Platzer: El!
•
Joachim: Hallja, ne tréfáljon velemí...
legalább azt mondja meg, balra ment-e,
vagu jobbra?
Platzer (méltósággal): Szive sugallatát
követte, a nők utjai rejtélyesek.
Joachim: Az ördög bújjék magába. (Intdul. ) De meg kell, hogy találjam, és meg
is fogom találni. (El j. II.)
'
Platzer: Meglátszik rajta, hogy közönséges ember, bezzeg az én grófom az egészen más... Hiába, egy gróf, csak egy
igróf-.
Frici (elegáns frakk, belépő, monokli kék
szalagon, be, ment minden komikumtól):
Nos, minden rendben van?
Platzer: Igen is gróf ur, nyeregben vagyok!
Frici (nevet): Nos, akkor galoppban
előre !
(Frici tulcsaopngó jókedvvel, táncolva
el i. II. Platzer, mereven méltóságteljen
kövßti. )
Függöny.
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K I E F E R LUIZA játssza a Városi Színházban Magyar Erzsi helyett a
Szerencsetánc
primadonna szerepét. A nagyon tehetséges,
f i a t a l színésznőnek kitűnő játékát, kristályosan csengő h a n g j á t é s sikkes táncait a
publikum minden este lelkes tapsokkal jutalmazza.
ANTONY H O P E : A HATALMAS F É R FI. (Az Olcsó Regény legújabb kötete.) A
népszerű angol író érdekes regényének színhelye egy kis délafrikai köztársaság, amelynek elnöke a hatalmas férfi. Egy kis Macchiavelli, aki az egész országot eladja egy
másik államnak. Az egész változatos, szines
és mulattató történetet egy kalandornő sze
repíése é s különböző államkölcsönök elsikkasztása teszi m é g érdekesebbé. Tetekes
Eéla sikerült forditása, a magyar kiadást
kitűnően élvezhetővé teszi. Az Olcsó Regény
legújabb kötetének á r a 15 korona.
A N ü l DISZMAGYAROK divatban vannak most Budapesten. Rengeteg diszmagyar o s nőt látni az utcán. A legszebb és legfinomabb diszmagyarok Kalmárné,
Turson
Erzsébet szalonjából kerülnek ki. Az Ilkautca 15. szám alatt van e z a szalon, ahol
Kinmárné eredeti iparművészeti tervek után
dolgozik, a legdivatosabb kivitelben é s a
, legolcsóbban. A női diszmagyarokból egy
mintaruha a «Színházi Élet» boltjának kirakatában is látható lesz a jövő héten.
MOST J E L E N T MEG Sz. Szász Tihamér «Kozmetika» cimü könyve. A vaskos
kötet á r a 107 korona 80 fillér. Kapható
a Színházi Élet könyvesboltjában: Erzsébetkörut 29.
; f l C; |
PALOTAI TIBORT, Rózsahegyi mester
jelesen végzett növendékét leszerződtette az
újpesti Blaha Lujza-szinház.
Legszebb

n ő i díszmagyar

TARKA KÖNYVEK sorozatában megjel e l t é s nyomás alatt lévő ifjúsági müvek
Színházi
Elet könyvesboltjában
(VII., Erzsébet-körút
29.)
beszerezhetők:
( 1. E. Seton-Thompson : A vinninpegi farkas
ára 12.— kor.
2. T r é f á s népmesék, á r a 12.— kor.
3. Gjems-Selmer Ágota: Mikor eltörtem
a kulcscsontom.
4. Petőfi élete.
6. Lagerlöf Zelma: A kis Viels Holgerson.
6. Amerika fölfedezése.
7. Középkori magyar széphistóriák.
8. Dickens: Dombey és fia.
9. Mikszáth: Apró dolgok.
10. Tolstoj: A kaukázusi fogoly.
11. Anekdotagyüjtemény.
FELVÉTELI KALAUZ cimmel
Kelemen
Béla főreáliskolai igazgató, az ismert nevű
szótáriró, ügyesen összeállított füzetet adott
ki, amelyben megvan minden, amit a középiskolákba lépő tanulónál a fölvételi vizsgán megkövetelhetnek. A 80 lapnyi könyvecskét az Athenaeum adta ki. Ara 10'Vo
felárral 48 korona 40 fillér.
A BEOLTOTT ADOLÁR muzsikéját W a l ter Kollo a világhírű zeneszerző irta. A
c s u p e ritmustól pezsgő p o m p á s z e n e s z á m o k
az eredeti (Original) „Grammophon" lemezeken megjelentek. Vásárolhatók
Sternberg
királyi udvari hangszergyár „ G r a m m o p h o n "
osztályában Rákóczi-ut 60. szTAMAS ERNŐ', aki m á r két verseskötetével szerepelt a nyilvánosság előtt: Szédiiietben az élet cimmel, egy kötetre való
novellát irt, amelyek egytől-egyig, Írójuk
komoly tehetségét, pompás stílusát tanúsítják. Az ötletes címlap Tamás Elemér munkája.
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B. M„ Rákosliget. El fogjuk küldeni. —
S x e r U e s x t ö i
tíxenetelc
E rovatban készséggel adunk
felvilágosítást, Szüle. Tessék a Szinészegyesületnél érdeköt színházi vonatkozású
kérdésre.
Kézira- lődni. Cime : VIII., Baross-tér 9. — P. Eletokat, rajzokat nem adunk vissza és azok mér. Nem küldte meg. — Érdeklődő. Címe
ez idő szerint Karlsbad, egyébként: V., Szemegőrzésére nem
vállalkozunk.)
J. Ilonka, Kecskemét. 1. Hajadon. 2. El- mélynök-utca 15 — Kovács Zoltán. Mélvélt asszony. 3- teen, mint ahogy már meg- tóztassék talán Törzs Jenőhöz elküldeni,
írta a „Színházi Elet." 4. Nem, — ez téves majd ha Siófokról hazaérkezik. Címe : Királyhír. — Lónác8ka. A legelső kellék a szép utca 102. Nem ígérjük azonban, hogy vállalmegjelenés és az arravaló hivatottság. Csak- kozik rá. De ha valaki vállalkozik, akkor ő
hogy ez idő szerint a pálya túlzsúfolt és igy az. — B. I. Balatonföldvár. 1. Petőfi-utca 11.
semmi biztatót nem mondhatunk. — Hot« 2. Szász Zoltán. 3. Eötvös u. 29. — Kis grivátb M. Nem a művésznőről volt ott emlí- zett 1. Még nem biztos. Télen Berlinben
tés téve. — G. F.-rajongó. 1. Nem. 2. 25. játsszák Az ezüstsirályt. 2. Az operett csak3. Magyarkanizsán született, 1889. január nem készen van, de nem tudni, mikor fog11-én. 4. Nincs férjnél a művésznő. 5. 17. — ják bemutatni- Még az sem biztos, hogy hol.
Állandó olvasó. Nem kutatjuk. — Intim. 3. Nem tudunk róla. 4. Honthy Hanna é s
Jelenleg a Balatonon nyaral. — Lola é s Dömötör Ilona. 5. Kosáry Emmi. — Irénke
Maca. 1. Már most is be lehet iratkozni. 2. é s Manci. Rómában van, az ősszel tér haza.
Legalább négy középiskola elvégzéséről szóló — Petrovicb-imádó. Siófokon nyaralt, de
bizonyítvány szükséges. 3. Ha tehetségesnek mire ezek a sorok megjelennek, mér hazabizonyul, felveszik. Esetleg 3 évi tanfolyam jött. — Kandel M. 1. Havas-utca 2. 2. 33
kötelezettségével. 4. Nem rendelkezünk vele. — éves. 3. Margitsziget, kisszálló. —• B. MaNemzeti-rajongó. 1. Nem. 2. Cime a Nem- riska. E héten tesszük póstára. Kérjük, várzeti Szinház, ott a részletek is megtudhatók. jon rá türelemmel.

Fiatalos
üde arcbőrt
varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden teinthibát u. m. : mitesszer, pattanás, sárgatolt, ránc,
orrvörösség, likacsos, hervadt petyhüdt bőrt, a
dr. KayseHing-féle „HYVARJON"
szépitőszer. A kura egyszerű, otthon végezhető,
minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcbőr ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és
tisztaságban pompázik. — Egy adag 75.— K.
Vidékre postaköltség és adóval bérmentve 90.—K.
„ H Y V A R J O N " GYÄR f ő l e r a k a t :
G r o s s A n t a l Budapest József-körur 23.
Kapható: RÚNA-DROQERIA József-körűt 50.

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

j M m a í ő r f é n y k é
mUfrelyIskolában
IV., Koroaaßerceg-u.

p e s o

ÍCUlfOlyíiMIl
Telefon 5 8-18.

6.

Hölgyek f i g y e l m é b e !

jutányosabban készit vagy javit a legdivatosabb mintára
Hulló
valamint hozott anyagból is Biedermann
bőrdiszműáru készitő és bőrőnüös, VII., István-ut 32.
az udvarban, a Csikágó-mozgóval szemben.
Vidéki megrendelést a legpontosabban eszközöl.
Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai

ABBAZIA
BADEN

„Jeanette"
Neues Kurhaus

Wien mellett
Sanatorium „Esplanade"
Egész évben nyitva! — Felvilágosítások: Budapest, VI., Andrássy-ut 5. sz. Telefon : 130-65.

iRKtff N A G Y ELŐADÁS POLOSKAIRTÁSNÁL
VÁROSLIGET
Telefon-szám: 55-53

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

GARANCIA
DITRlCHSTEIN
J. 126—38

KOI

RÜHAKAT

művésziesen alakit modellek szerint
FÜREDI BÉLÂNÊ angol, francia női divatterme.
Kossuth-Lajos-utca

SÄ

m a g y a r o ^

4 4 2 4 Woodland Ave

J, 1 1 6 - 5 5

z a b n i , v a r r n i t a n i t o k magántanuló™
Tankönyvem
kapható. Varrónőknek, tanítónőknek külön tanfolyam.
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ZEIGER F E R E N C
magyar kávéház és

B. S e i g e r Ételnél

vendéglő

A m e r i k a Cleveland 0.

SZÍNHÁZI

48
S x i n & ú x i

r e f t v ë n y

ÉLET

KRÚDY G Y U L A

ELSŐ KÖNYV : I

Megfejtési határidő 1921. julius 29.
A megfejtést lapunk 1921. évi 32. számában közöljük.
A Színházi Élet 1921. . 28. száméban közölt
rejtvény megfejtése: „Tánckirály."
A megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk ki :
I. dij : Vigh Manci autogrammos fényképe.
II. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bonbon.
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne .Fée"
Wittek.
Helyesen fejtették meg 3017-en.
Az első dijat Tamás Vera (Czegléd, Kossuth-tér 5). a második dijat Szekeres Juliska
(VIII., Vig-utca 24), a harmadik dijat Schuster Terus III., Pacsirta-utca 8) nyerte meg.;

MÁSODIK KÖNYV

HARMADIK KÖNYV : I
SZADA ISTVÁN fantasztikus és humoros rajzaival
A 397 oldalas, szépen kiállított könyv ára
10% Jelárral

korona

AZ ATHENAEUM KIADÁSA
Kapható a Színházi Élet könyvesboltjában é s minden könyvkeres
kedésben

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

Naponta kitűnő cigánymuzsika
Telefon csak 25
A Krisztina-tér mellett

Wipprtei
VEN VÉÍtlCJ E
A ni;vi5&v©Ecvet N
* e i R U V J C H TALÁLKOZÓ HELYC

KELEMEH " » « « - » » t o n »
K ÂHTQRV IÉS
I . , Erzsébet-kfirut 5 6 . 1/4.
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Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket
mindenkinél drágábban vess
ZÉKELY EMIL é k s z e r é s z

l

e l ymegjavítja
e m h a félcipőben
r i S K whordhatóan
ä l t i sa

B

Király-utca 51,sz. Teréz-templomraal szemben
Telefon József 105—35

TERÉZVÁROSI HAR1SH9AJAVITÓ

Király-u tea 80. (Királyszinházzal szem ben
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Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest. V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13-31
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