




X. évfolyam 1921 március 27-től április 2-ig 13. szám 
ELŐFIZETÉSI ÄRA: 

Budapesten 
éa vidéken: 

Negyedévre 125- - K 

EGYES SZÁM ARA: 
Budapesten i r\ 
és vidéken K 1 
Pályaudvarokon 12 K 

Hirdetések 
mm.-sora 8 korona 

S Z Í N H Á Z I E L E T 
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS 
M Ű V É S Z E T I H E T I L A P 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 
Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR 

Szerkesztőség 
Erzsébet-körut 24 

Telelőn: 
Jóisef 129-35 

Kiadóhivatal: 
Erzsébet-körut 29 

Teleion : 
József >21-73 

A jegypénztár száma: 
Telefon: 

József 121-72 

Húsvéti cikk 
Iria : Harsány1 Zsolt 

Az egész nem igaz, azt én csak ugy 
képzeltem. Még pedig ugy képzeltem, 
hogy ültem a vacsoránál az én rendes 
asztalomnál a vendéglőben, Magyari 
barátom zenekisérete mellett, ahogy az 
már rendes garszon-emberhez illik. Hát 
ahogy ott ülök, — itt kezd a dolog el-
komolyodni. Elkomolyodni oda, ahová 
kartársam, Jerome Klapka Jerome, leg-
szebb elbeszélését irta. Akik az elbe-
szélést ismerik, azok benső társaim és 
nincs előttük titkom, akik viszont nem 
ismerik, azok arra a büntetésre vannak 
Ítélve, hogy az olvasottak után néhány 
másodpercig gondolkozzanak. 

Hát kérem szépen, mink ott ültünk az 
asztalnál, nagyobb társaság és már az 
étkezésen tul lévén, csupán az ivásra 
szorítkoztunk szép csendesen, pezsgőt 
ittunk, mert mit igyon az ember, nem 
igaz? És ittunk és beszélgettünk és 
rendes társalgást folytattunk egymással 
és e«ymásnak minden meggvőződés 
nélkül kellemes' dolgokat mondtunk és 
egyszóval főztük egymást és kedvesek 
voltunk mind az egész társaság. Ekkor 
az a különös dolog történt, hogy a szo-
rosan egymás mellé tolt asztalok szűk 
széksorai között az egymásnak háttal 
ülőkáttörhetetlen ösvényén szép szelíden 
átment egy ur és leült az asztalfőre. Én 
ismerem az odaülés technikáját, az nem 
könnyű dolog, néha életsorsok fordulnak 
meg azon, hogy fal mellett álló két 
szomszédos asztal tulközel van egy-
máshoz és nem lehet köztük bemenni a 
fal mellé, egyszóval szavamra mondom, 
nem értem, hogyan került be az illető a 
falnál levő üres székhez, mert ez a szék 
üres volt, mert mink mind szemben ül-
tünk egymással .és a főhelyet nem fog-

lalta el senki Ez az illető idegen ur 
odaült a főhelyre és mind ránéztünk és 
Magyari közben magyar nótát jádzott, 
mert éppen szünetelt a tánc. Leült ez 
az idegen ember és az volt a különle-
ges az egészben, hogy nekem hirtelen 
az a gondolatom támadt, hogy ez mégis 
furcsa, hogy nem mutatkozik be és ezen 
mégsem lehet megütődni, mert olyan 
érzése van az embernek, . hogy ezt az 
illetőt éppen vártuk mindnyájan, hogy 
odaüljön csak nem tudtuk, hogy várjuk 
őt, de odaült, tehát minden rendben van, 
most derült ki, hogy mindnyájan vártuk. 

Ez különös ember volt, ez az illető 
bizonyos. Fekete ruhában volt. az igaz, 
hiszen olyan helyiségben, ahol táncol-
nak, illik sötétben megjelenni, na dehát 
ez egy lehetetlen sacco volt, egysoros 
fekete volt, hozzá puha fehér gyolcsing 
hozzávarrott gallérral és nem nyakkendő, 
hanem gallérigérő fekete mellény, mint 
mikor a papok civilben járnak és hátra-
fésült vörhenyes szőke haja volt neki 
és vöröses-szőke szakálla, olyan hegyes 
kis szakáll, amit csak ugy hagynak 
nyőlni a kényelmetlenség határáig, de 
korántsem ez volt benne az érdekes, 
hanem a nézése, hát az leírhatatlan, 
valami olyan nézése volt, hogy az em-
ber kénytelen volt a szemével rája 
visszameredni és a szemébe nézni és 
megborzongani valamitől, amit ugy lehet 
definiálni, hogy igen komoly és igen 
ünnepélyes és hirtelen egyszer csak nem 
lehet hazudni : Ez az idegen ember rá-
nézett a művésznőre, aki mellettem ült 
és éppen arról társalgott, h°8y ő az il-
lető külföldi gazdagba egész komolyan 
bele van szeretve és hogy ez a külföldi 
milyen okos és figyelmes és igazán sze-
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relmes lehet bele egy nő, mire az ide-
gen ránézett, mire a művésznő elsápadt 
és zavartan mosolygott és kínjában 
hamar mondott egy elmésséget, hogy 
azt mondja : 

— Na, mi az, már hazudni se szabad? 
De ezt nem is tudta rendesen végig-

mondani, mert a „szabad" szónak az 
első felét még mondta rendes színpadi 
hangon, ahogy Csillag Teréz megtanította, 
de a másik fele, az hogy „bad", az ugy 
elcsuklott a torkán és nézte az idegent 
és hirtelen — anélkül, hogy az arca 
elváltozott volna, mert jó színésznő, azt 
meg kell adni, — két forró nagy könny 
szaladt le az arcán, a könnyet tudniillik 
nem akarta, de miután már megtörtént, 
kénytelen volt belemenni a könnyekbe, 
leszámolt mindennel, leborult, kérem, az 
asztalra és ugy elkezdett zokogni, hogy 
a háta rázódott és rossz volt nézni és 
fiz idegen átnyúlt az asztalon előttem 
(ami nem illik) és megfogta a kezét és 
ezt mondta : 

— Maga szeretne szerelmes lenni 
valakibe, kisasszony, de maga rossz nő 
és többet akar kapni, mint adni, ez nem 
szép dolog, ezért hazudik, hogy a kül-
földit szereti, pedig dehogy szereti, csak 
egy szegény, szegény kis rossz nő, én 
azért nem haragszom, mert maga sokat 
szenved, de nem mikor azt hiszi, hogy 
szenved, hanem mikor azt hiszi, hogy 
most jól érzi magát. 

Erre a művésznő ráborult az idegén-
nek a kezére és még jobban kezdett 
bőgni. Ez nagyon feltűnő volt, a szom-
széd asztaltól odanézett a Raskó Baba, 
nagyon kínos volt a dolog, a pincérek 
előtt (Magyari közben folyton húzta, ezt 
nem kell mondani) és a velem szemben 
ülő gyárosfi, aki különben is egy szem-
telen, asszondja az idegennek, hogy 
aszongya ; 

— Nézze kérem, ne inzultálja ezt a 
hölgyet, mit akar, csak igy ideül és 
itten... 

De tovább nem mondhatta, mert az 
idegen ránézett a nézésével, ettől a frájer 
(megszoktam ezt a szót az Iskolától, 
pedig utálatos szó) hirtelen meghökkent, 
a kezével zavart dobolásokat csinált az 
asztalon és mosolyogni akart félviccesen, 
de ez nem sikerült, tehát inkább elsáp-
padt és krakéler-arcot vágott, de ez is 
lesimult a képéről, ugy, hogy a szöveg, 
amit kezdett mondani hozzá, elvesztette 
a talaját: 

— Olyan furcsán néz, mit néz belém, 
mit lát bennem? 

Az idegen az ő kezét is megfogta. 
— Szegény fiam, látom, amit kell, 

maga is egy szegény rossz ember, mert 
nem szereti azi az illető asszonyt, csak 
irodalmat játszik vele és csak ért neki, 
mert annak az asszonynak az kell, hogy 
nagyon szeressék, de maga csak mel-
lette akar ülni az étteremben és diszkrét 
lenni és eltelni francia vígjátékok hang-
jával és otthon örülni, hogy kulturált 
ember és européer, ezt azonban nem 
szabad fiam, mert szerelemből minden 
szent, de szerelem nélkül a kézcsók is 
aljasság. 

Erre egy másik drága szép asszony, 
aki mellette ült az aranyifjúnak, látha-
tóan elkeízdett reszketni. Szerencsére a 
teremben tánc kezdődött, Nyárynét néz-
ték, ahogy táncol, reánk nem figyelt 
senki, a drága szép asszony nagyon 
odavolt, de a furcsa ember szelíden és 
csendesen ránézett : 

— Majd ha hazamegy asszonyom, 
gondoljon rám és legyen jó. Merjen jó 
lenni és szeresse a másikat. Es nem ezt. 

— Igen, — mondta a drága szép asz-
szony rebegve, ja j de kedves volt, kár, 
hogy én nem értem rá odafigyelni, csak 
igy most visszafelé figyelek oda, de ak-
kor nem figyelhettem, mert nagyon ér-
dekelt, hogy mi lesz, mikor az idegen 
csendes, de irtózatos pillantása odaér 
társaságunk legokosabb tagjához, a drá-
mai primadonnához, akiiől eszè és 
lélekjelenléte folytán mindnyájan na-
gyom tartunk. Attól féltem, hogy az ide-
gen nagyon kínosakat fog neki mondani. 
De nem történt semmi, ahogy a nőre 
ránézett, a nő engedelmesen és kimond-
hatatlan bűnbánattal nézett rá vissza 
és a szeme könnyben úszott és hirtelen 
rájöttem, hogy ez a nő a legnyomorul-
tabb szegény teremtés a világon és min-
dent meg kell neki bocsátani, még azt 
a borzasztó szokását is, hogy szolgálat-
készen és tetszéssel ismétli az ember 
iegjelentéktelenebb megjegyzéseit, mintha 
azok valami jó elmésségek volnának. 
Rájöttem, hogy ez egy szomorú és ked-
ves nő, és miközben Kovacsevics meg-
eresztette a ventillátorokat, a zenében 
és zugásban valami csodálatosat kezd-
tem érezni. Körülnéztem az asztalnál és 
mindenkinek az arca egészen el volt 
változva. A borotvált kövér kritikusra 
például egy pillanatig ugy meredtem, 
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mint idegenre, pedig évek óta velem ül, 
d e most csak egy pillanat múlva is-
mertem rá, o lyan m á s volt az area , a 
sze l lemes és szójá tékos gonoszság nem 
volt raj ta, a láza tos volt és mikor az ide-
gen hozzá fordult, má r előre szepegve 
igy szólt : 

— Kérem, én nem szeretek rosszakat 
mondani másról, de a többiek mindig 
ünnepl ik a vicceimet, én igazán csak 
azért mondok rosszakat , d e lelkem mé-
lyén . . . 

— Tudom, fiam, — mondta az ide-
gen, — szereti az énekesnőt . Az Ugyan 
nem érdemli meg, de ez nem fontos,' a 
fontos az, hogy maga tele legyen sze-
retettel. 

A mágnás , aki velünk ült és nagyon 
sértve volt, hogy eddig senki sem fog-
lalkozott vele, most felhasznál ta az al-
kalmat, m i n t a v a d é s z a dup l ázá s r a . Ré-
szint észre akar ta magát vétetni, részint 
le akar ta lőni a kritikus bukását , mert 
a kritikus több szóviccel tönkretette 
már őt. 

— Nagyon helyes, hogy valaki meg-
m o n d j a ennek a csúnya zs idónak. Mert 
zsidó, h i á b a keresztelkedett ki. 

Az idegen mosolyogva ránézett a mág-
násra . 

— Én is zsidó voltam. Engem is fel-
nőtt ko romban kereszteltek. 

Aztán rámnézett a különös ember . Ez 
volt az én pil lanatom. A lelkem ujjon-
gott. Olyan érzésem volt, hogy a gondo-
latainkat nem kell beszédben kicserélni 
mert ő látja, amit én gondolok és én 
látom, amit ő m o n d a n a nekem. És néz-
tem a szemébe sokáig, a zene játszotta 
a Cipriano cimü táncdalt , a pincér töl-
tött a poha rakba , a felső páho lyba tár-
s a s á g érkezett, folyt az élet és ő ezt fe-
lelte valamire, amit nem mondtam : 

— A kisfiad után ugye van még valaki 
fontos ? 

— Van, — mond tam csendesen . 
— Szenvedsz ? 
— Igen. 
— Szenvedj . Szeresd őt ugy, hogy 

mindegy legyen, szeret-e ő is. 
— Igen. 
Akkor megsimította a fejemet. Nagyon 

jól esett, mert ugy éreztem, mintha hét 
éves volnék. Akkor ő már állott mellet-
tem. Én lehajtottam a fejemet és mire 
felnéztem, ő már elment. Láttam az 
a lakjá t átvonulni a táncolók között. Töb-
ben u tána néztek, mert egy cseppet sem 

volt e legáns . Sza lad tam u tána a ruha-
tárba. Mér elment, A kis fekete portás 
á m u l v a nézett rám, tartotta m a g a előtt 
a tenyerét, a tenyere közepén egy krajcár 
ragyogott. És a kis portás bámulva , meg-
hökkenve, boldogan mond ta : 

— Most kap t am bor rava lónak . 
Ott tartotta a tenyerében. Néztem. Már 

régen nem láttam krajcárt . Furcsa kraj-
cár volt, sz ikrázva ragyogott, mint egy 
gyémánt. Aztán v i sszamentem leülni az 
asztalhoz. 

— Na igyunk, gyerekek, — mond tam 
hanyagul . 

De nem hallgatott rám senki. Némán 
és s á p a d t a n néztek bele a füstbe. Mind 
sírtak. 

MAGYAR ERZSI 
Eskütéri Színház : „Csókos asszony" 

(Angelo fotografia) 
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Hiába mosolyognak : megtörtént. Pénteken 
délben még lázas izgalommal tippelt az 
egész .Belváros. Meg lesz, nem lesz meg? 
Voltak, akik ujabb balesetre fogadtak. Egy 
hazardőr öt az egyhez adta, hogy Magyar 
Erzsi rozsdás kaviártól el fogja ron'am a 
gyomrát. Egy másik arra esküdött, hogy el 
fognak veszni a toalettek. A Kossuth Lajos-
utcai virágárus lányok a margaréták szirmait 
tépdesték, általában az egész vonalon nagy 

Magyar Erzsi 
Eskütéri Színház : „Csókos asszony 

(Angelo fntografia) 

volt az izgalom, még a színházban is, aho' 
a Csókos asszony háromszori elhalasztása 
a legszilárdabb lelkekben is elhintette a két-
kedés csiráit. Még az sem jelentett bizonyo-
sat, hogy közben meg volt a főpróba, amely 
a legteljesebb siker jegyében folyt le. Magyar 
Erzsinek, ugylétszik, rendkívül jót tett a két-
hónapos kényszerű pihenés, mert üdén, fris-
sen, elismert művészetének teljében jelent 
meg régi diadalainak színhelyén. Müvész-

társai s a főpróba közön-
sége megható ^szeretettel 
fogadták. Rajta kívül még 
egy nevezetessége volt az 
előadásnak : Békeffi, aki 
ujságiróból konferanszié, 
majd konferansziéból nép-
szerű tréfaszerző, kabaré-
íróból kabaré-színész s 
végül kabarészinészből 
vérbeli szinész lett. Szí-
nésszé avatása tulajdon-
képpen most történt meg 
a Csókos aszszony pre-
mierjén, amely — hiszen 
megmondtuk mi mér ja-
nuárban is — végre csak-
ugyan megtörtént. 

Raymond és Mars vi-
dám operettje, amelynek 
népszerű és egykor sokat 
énekelt muzsikáját Victor 
Roger szerezte, az operett 
legvidámabb műfajéhoz 
tartozik. Testvérei a Mam-
selle Nitouche, azaz Ne-
bántsvírág, a Baba és még 
egy sereg kedves és 
könnyű francta és franciá-
san pikáns játék, amely 
vidám szertelenséggel ug-
rál a komor kolostorból 
a vidám, ragyogó szin-
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padra, színpadról kaszárnyába. E groteszk 
ellentétek adják a mese báját s a szereplők 
kedvességét. Hősei vígjátéki bonyodalmakba 
keverednek és még színleg sem esnek bele 
a mai operett komolykodó, hamisan lirai 
hangulatába. Még tréfából se. De legokosabb, 
ha magát a mesét tálaljuk lel. 

Az első felvonás a szép Berenicének 
(Pásztor Ferike) kalapszalonjában játszódik 
le. A könnyű erkölcsű Berenice kétségbe 
van esve, mert barátja, (Vivarel iügyvéd ur 
(Békeffy László) egy idő óta eltűnt. Erre volt 
is némi oka, már tudniillik Vivarelnek, mert 
időközben kalandos uton megnősült és el-
vette a bájos Clariette-et (Magyar Erzsi), aki 
éppen most meséli a vi-
dám masamódoknak há-
zassága történetét, Csak 
természetes, hogy ahol fele-
ség és szerető a sors és 
a szerzők leleményessé-
géből összetalálkoznak ott, 
meg kell jelennie a férjnek 
is. Békeffy, azaz Vivarel 
megérkezik és legnagyobb 
(negdöbbenésére Clairette 
helyett B^renicét találja, 
aki boldogan omlik karjai-
ba, mert azt hiszi, hogy 
a csapodár ügyvéd ő érette 
jött. A helyzet csakhamar 
bonyolódik, mert a kalap-
üzletbe betoppan Vivard 
öreg paitása, Gibard őr-
mester (Ross), aki fontos 
hivatalos küldetésben ér-
kezett : Képzeljék, az ez-
redesné kalapját jött meg-
sürgetni Berenice szalon-
jába. Gibard természere-
sen rögtön meg van győ-
ződve. hogy Berenice a 
Vivarel felesége, amiből 
még különös bonyodal-
mak fognak kerekedni. 
Egyelőre Vivarel legfőbb 
gondja az, hogy a két nő 
találkozását megakadá-
lyozza, ezért szorult,»hely-
zetében rázárja Berenicére 
az ajtót. Hogy az expozí-
ció teljes legyen, a szer-

zőnek még két humoralanyra van szüksége, 
ezek Michonnet (Várnay) és Benoitt (Kulinyi) 
urak, akik fűiig szerelmesek a szép Bereni-
cébe. A két szerelmes közt féltékenységre ke-
rül a dolog , amelyből verekedés lesz, végül 
rendőr viszi be az egész társaságot. 

Látnivaló, hogy az első felvonás meséjé-
ben egy szikrája sincs az érzékeny szerelmi 
históriáknak. Kedves, francia életvidámság 
diktálja az események gyors tempóját és ez 
a vidám, bolondos hangnem könnyelműen 
kedvessé teszi az egész milliót. Ebbe a 
milliőbe pazarul illeszkedik az Eskütéri Szín-
ház együttese. Magyar Erzsivel az élén, aki 
játokban, énekben, táncban a megjelenés 

Pásztor Ferike 
Eskütéri Színház : „Csókos Asszony" 

(Angclo fotografia) 
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abszolút tökéletességében méltó utódja volt 
az első, hires Clairette-nek, Küry Klárának. 
Békeffi szédületes humorral csinálja meg a 
meg a dolgát s állandó derültségben tartja 
nemcsak a nézőteret, de a partnereit is, akik 
közül különösen Rossnak van kedves és jó 
szerepe. Az első felvonás énekszámai közül 
a legnagyobb népszerűségre tarthal számot 
a rezervista dal :-

Itt vagyok én életnagyságban 
Nemde a külsőm megfelel 
Hogy lobogóm hiven szolgáljam 
És kurizáljak hogyha kell. 
Rákacsintok, ha csinos a nőre 
Szemem sarkából főzöm őt, -
S hódítóan nyomulok előre 
Amig aztán legyőzőm őt. 
Nem érek rá, nem várok én 
És csak galoppban járok én 
Gyer ide lelkem, gyer ide hát 
A rezervista egy csöppet sem rezervált 

Békeffi László, Várnai László 
Éskütéri Szinház : .Csókos asszony" 

(Angelo fotografia) 

Hip, hopp, hip hopp, hopp 
Szalad a galopp 
A huszár nem vár 
Ide gyorsan hát, pici forró szád 
Okoskodni kár 
Hip, hopp, hip hopp hopp 
Szalad a galopp, a huszár nem vár 
Csak azé a tág, gyönyörő világ, 
Aki gyorsan jár. 

Vivarelt a kaszárnyában látjuk viszont, 
ahová fegyvergy a korlatra bevonult. Termé-
szetes, hogy Berenice is utána jön, akit Gi-
bard ugy mutat be a gáláns kapitánynak. 
(Inke) mint Vivarel feleségét. A kapitány 
persze rögtön szárnyai alá veszi Pásztor Fe-
rikét, azaz Berenicét. Pásztor Ferike az ope-
retl párhuzamos fő női szerepét kapta és el-
ragadó kedvességü alakítást produkál benne. 
Természetes, hogy csakhamar megjön férje 
után Clairette is. Cibard őrmester csapja 
neki a szelet s mert .azt hiszi., hogy Bere-
nice a feleség. Clairette pedig csak kedvese 

Magyar Erzsi, Békeffi László 
Eskütéri Szinház : „Csókos asszony" 

(Angelo fotografia) 
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A „Csókos asszony" második felvonásának díszlete 

Bár egy ilyen csöpp asszony volna itt. 
A harmadik felvonás a lehetőség szerint 

még fokozza a bonyodalmat, sőt egész az 
abszurditásig viszi. Egy vidéki kastélyban 
vagyunk. A férj szeretné megengesztelni 
Clairettet, aki még mindig Benoit egyenruhá-
ját viseli. Clairette jogos haragjában fölpo-
fozza csapodár férjét, amit Nichonnet észre-
vesz és föllármázza az egész házat. A po-
fonnak súlyos következményei lesznek még, 
mert Clairette mint közlegény a főbenjáró 
fegyelmi vétséget követett el, amiért halál 
jár. Természetes, hogy ugy a férj, mint Gi-
bard őrmester azon fáradoznak, hogy Clai-
rettet kirántsák a hínárból és már azon dol-
gozik Nichonnet is, aki időközben megsaj-
nálta komisz helyzetbe került ellenfelét. 
Nichonnet parasztlány ruhát szerez Clairettn-
nek, aki megszökik s most veszi át szerepét 
az igazi Benoit, akiről viszont a kapitány 
besúgás alapján azt hiszi, hogy nő s a had-
bírósági tárgyalás akként is bánik vele. Vé« 

(Papp felvétele) 

Az asszony minden pénzt megér, 
Szemétől lesz forró a vér. 
Az ajka láng, megperzselő, 
A legjobb kályha manapság a nő. 
Meidinger Frandor semmiség. 
Ott ahol asszony csókja ég. 
A tüz hevit 
A mindenit, 

Vivarelnek, óva inti Clairette-et, hogy Beren-
civel, a feleséggel találkozzék. Clairette ter-
mészetesen bosszút forral. Kapóra jön, hogy 
Benoit rezervista, akit a rendőrség a Bere-
nice üzletében rendezett verekedés miatt le-
zárt, megkésett a jelentkezésnél. Clairette 
azonnal magára ölti a gazdátlan uniformist 
és megjelenésével a legnagyobb bajokba 
dönti dönti férjét, különösen amikor megje-
nik az igazi Benoit is, akit Cibard és a férj 
kétségbeesésükben lecsukatnak. Clairette köz-
ben összevész Nichonettel s a kapitány ren-
deletére megverekszik vele, sőt meg is 
vágja őt. 

A második felvonás legkedvesebb száma : 

HÚSVÉTI NYÍLT VALT0ZX60K. 
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Pásztor Ferike, Magyar Erzsi 
Eskütéri Szinhéz: .Csókos asszony" 

(Angelo fotografia) 

gül természetesen visszahozzák Clairette-et, 
akit szökés közben elcsíptek és igy minden 
kiderül. A kapitány arra itéli Clairette-et, 
hogy bocsáson meg férjének, Gibard pedig 
ajánlkozik, hogy megvigasztalja Berenicet, 
aki el is fogadja a szamaritánus ajánlatot: 

Mondják, hogy réges régen. 
Egy szép asszonyka volt 
Ki — és ez nem vic kérem. 
Soha meg nem botolt. 
Csak az urát szerette 
Ki folyton utazott 
S ha megtért'az útjáról 
Ajándékot hozott-
Egyszer hogy is történt csak 
A nő nem vétkezett 
Meglepte egy babával 
Mire megérkezett. 
Ámulva kérdi férje. 
Ez a poronty enyém. 
Hiszen másfél év óta 
Csak uton voltam én. 

Békeffi László 
Eskütéri Színház : „Csókos asszony" 

(Angela fotografia. 

És szól az asszony, 
Elhallgasson, 
Hisz naponta 
Hozott a posta 
Egy szerelmes "hosszú levelet. 

Ezzel végződik a darab, amely teli van 
pattogó énekszámokkal, kedves, ötletes mu-
zsikával, kacagtató helyzethumorral, még ka-
cagtatóbb viccekkel és Bródy István direktor 
rendező nagyszerű trükkjeivel. Ennyi vidám-
ság, annyi móka sz'nte sok is egy darabba, 
és a közönség nem is panaszkodhatik, leg-
följebb a derekát fájlalja a sok kacagástól. 
A színészek' egytől egyig hálás, sőt nagy-
szerű szerepekhez jutottak. A pompás ének-
számok és a Gallai-betanitotta szenzációs 
táncok legalább száz zsúfolt előadást Ígér-
nek. Ross, Inke, Várnay, Kulinyi, Szabó, 
Szombathelyi, Simay, Pintér Manci, H. Lévay 
Berta egytől egyig nagyszerű alakítást pro-
dukáltak s a rendezés Bródy direktor legtö-
kéletesebb munkáinak egyike. 

A Csókos asszony bravúros, uj fordítását 
Harsányi Zsolt végezte, ezernyi kedves, csil-
logó ötletet szórva et a különben is vidám 
szövegkönyvbe. 
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New-York, 1921 február 20. 
Kedves Színházi Élet ! 
Mindenekelőtt bocsánatodat kérem, 

hogy olyan ritkán és szűkszavúan 
irok. Joggal elvárhattad volna tőlem, 
hogy innen Amerikából a téged ér-
deklő dolgokról, a nagy amerikai 
színházi világról, a monumentális 
amerikai filmgyártásról hosszú és ki-
merítő leveleket küldök. Én bizony 
mindezt nem teszem. 

Hatodik hete vagyok már Ameri-
kában és őszintén meg kell vallanom, 
hogy minél tovább nézek körül, annál 
inkább azt veszem észre, hogy nem 
látok tisztán semmit. Nem merek 
tehát nagyobb kérdéshez nyúlni és 
csak egypár apróságot küldök neked. 

Kérlek szépen, az utcán mindenki 
engem szólít meg és tőlem kérdi, 
hogy New-Yorkban mi merre van, 
és hogy kell oda menni? Rájöttem 
ennek az okára. Itt New-Yorkban az 
utcán mindenki ugy rohan, mint a 
lokomotív és csak én álldogálok és 
bámulok. Csak én vagyok megszólí-
tási alany. 

Minden hónap első vasárnapján 
a színészek clubja, a „Lambs Club" 
előadást rendez, kizárólag a tagjai-
nak mulattatására. Az estélyen, ame-

lyen a legkiválóbb színészek vesznek 
részt, fa női szerepeket is férfiak 
játsszák, mivel nő a clubnak sem 
tagja, sem vendége nem lehet) csak 
arra az alkalomra irt darabokat 
jásszák és az uj díszletek csak egV 
előadásra készülnek. Az elmúlt va-
sárnap a kedves Fúeky Károly szer-
zett nekem egy meghívót. A klub-
helyiségben lévő kis szinház közön-
sége majdnem egyenrangú érdekes-

ségü volt az előadással. A newyorki 
színészet krémje. Szinrekerült egy kis 
dráma (fogházjelenet), amelyben a 
newyorki Hegedűs Gyula, Csortos 
Gyula, Törzs Jenő, Góth Sándor és 
Rózsahegyi Kálmán játszottak. Mon-
danom sem kell, hogy fejedelmi 
gyönyörűség volt. Egy kis operett-
szkeccs, egy pár magánszám, csupa 
newyorki szinházmühely-viccel. Itt is 
mindenki ismeri egymást és mindent 
tudnak egymásról. 

Megnéztem az amerikai filmgyártás 
eddigi legnagyobb alakítását, Griffith 
rendező remekét, a „Way down 
East "-et. 

Mi otthon, amikor lázas éjszakákon 
a filmgyártás jövőjéről beszélgettünk, 
valami ilyesfélét képzeltünk a jövő 
zenéjének. 

Csodaszép, irodalmi nivón álló 
téma. A legszebb és a legérdekesebb 
drámai jeleneteket kedves, bizarr, 
vidám jelenések váltják fel és amikor 
a film a vége felé közeledik és az 
ember azt hiszi, hogy ime, trükk nél-
kül is lehet filmet csinálni, akkor egy 
olyan frappáns végjelenet játszódik 
le a Niagara vízesés mellett, amely-
nél izgatóbbat talán majd csak a 
Griffith tud elképzelni. 

Jártam sok színházban, "igen sok 
operettet, drámát néztem meg. A 
színészet itt nem az a szivheznőtt 
kulturtényező, mint otthon. A szinház 
itt csak szórakozás, a szinész itt nem 
a lelkes, szive vérét áldozó kultur-
munkás, mint nálunk, Magyarhonban. 
Beszéltem színésszel, aki 15 éve nem 
látott más darabot, csak amiben ő 
fellép. Elkezd egy darabot New-York-
ban játszani, ha a darab nagy siker, 
eljátssza 1—2 évig. New-Yorkban, 
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a büszkesége. A „Bohémélet" Mu-
sette-jét hallottam tőle énekelni. 
A boldogságtól, hogy egy magyar 
leányt ugy ünnepel négyezer ame-
rikai, majd kiugrott a szivem a he-
lyéről. 

Rózsa Lajos, szegény, het k óta 
betegen fekszik. Tegnap hallottam, 
hogy megoperálták; Az operáció pom-
pásan sikerült, Rózsa már jól van. 

Holnap elindulok az amerikai ma-
gyar színtársulattal és bejárom velük 
Amerika összes magyar helyeit. Min-
dennap más város, más szinház, 
más hote lszoba. . . Mi otthon nem is 
tudjuk megítélni, hogy ezek az ame-
rikai magyar színészek milyen meg-
becsülhetetlen kulturmunkát teljesí-
tenek. Ma ők a nemzet igazi nap-
számosai. 

Március közepén visszatérek New-
Yorkba és április másodikán a Lap-
landdal hazaevezek Európába. 

Szinház alatt magamnak oly intézetet kép-
zelek, honnan kiki a művészet s valódi szép 
bájerejének áldásával indul ki haza felé, 

Gr. Fesletich Leó. (Regélő, 1842 ) 

Pásztor Ár-
pád, Márk 
Lajos, Halmi 
Artúr, Pa/tís-
thy Irén, mind 
jól érzik ma-
gukat. 

Láttam Ha-
jós Micit, aki 
„Mitzi" néven 
a legnagyobb 
amerikai ope-

rett starok 
egyike. A leg-
jobb Fedák-
utánzat, amit 
csak el lehet 
képzelni. 

Gyenge An-
nus,, Annie 
Roselle" né-
ven a Métro-
pol i ta in u j ge- » . Várnai László és Magyar Erzsi 
nerációjának Eskütéri Szinház : .Csókos asszony" • " (Angelo fotografia). 

ha nem, akkor, ahogy itt mondják 
„goes on the road", a darab utra 
indul. Felkerekedik a társulat díszle-
tekkel, ruhatárral és elindul Amerika 
nagy városaiba, játsszák egy pár 
hónapig, vaay hétig. Rendkívül nagy 
siker esetéir 2—3 társulat indul el 
ugyanazzal a darabbal és bejárja 
vele széles Amerikát. 

Amerika nagy filmfejedelmei, talán 
te is tudod, magyar származásúak. 
Adolf Czukor, William Fox, Loew 
Magyarországból kerültek az újvi-
lágba. Hogy magyarokról most nem 
irok semmit, annak az oka, hogy 
éppen ebben dolgozom itt. Pünkösdre 
egy, talán 200 oldalnál nagyobb szá-
mot állítok össze, az Amerikában 
élő magyarság életéről. Hogy itt 
milyen lelkes segitő társakra találtam, 
azt nem is tudom egy szürke mon-
datban megírni, annak az a szép 
szám lesz a bizonysága. 

Pár magyarról mégis irok itt egy-
két szót. Sokat Vagyok együtt a Te 
kedves ismerőseiddel, akik itt élnek. 
Feleky Károly, Lengyel Menyhért a 
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A. „Nagyúr" 
A Nemzeti Színház színpadján ős magyar 

idők, legendás homályába vesző története 
elevenedett meg pénteken este, amikor gróf 
Bánffy Miklós Nagyúr cimü drámáját adták 
elő. Ma fokozottabb erővel hatnak reánk az 
elmúlt hősi korszak történetei, a magyar lélek 
ma vágyakozva issza magába a történelfcm 
alakjainak dicsőségét és visszaálmodja azo-
kat az időket, amikor a napkeletről elin-
duló hatalmas hun ős, Attila, meghódította 
a Tisza-Duna rónaságát és utána csaknem 
egész Európát. 

Bánffy Miklós gróf drámája végigvezet a 
rettenetes Nagyúr életének egyetlen máig is 
fenmaredt szerelmi történetén. A pogányság 
világhódító hatalmassága, Attila szive sze-
relemre lobban a kereszténység első apos-
tolai egyikének leánya, Mikolt iránt. A szép-
séges hajadont a főszállás-
mester is szereti és amikor 
Attila meglátja, azt mondja 
urának, hogy nem fogoly, ha-
nem vendége. A Nagyúr 
azonban megkívánja a gyö-
nyörű keresztény leányt és 
amint nem tűri, hogy ellen-
álljanak néki fejedelmek, or-
szágok, éppen olyan hatal-
mas erővel törekszik arra, 
hogy a leányt is meghódítsa. 
Nem törődik Mikolt érzel-
meivel, csak azt akarja, hogy 
az övé legyen és elhatározza, 
hogy feleségül is veszi. És a 
Nagyúr parancsának nem le-
het ellenállni. Mikolt azon-
ban megtudja Attila szándé-
kát és a bizánciak követével 
összeesküvést sző a Nagyúr 
elpusztítására. Nem sikerül a 
terv, az összeesküvést lelep-
lezik és Attila, a rettenetes és 
hatalmás Nagyúr ahelyett, 
hogy halálra Ítélné az élete 
ellen törő Mikoltot, még job-
ban belészeret és még fo-
kozottabb erővel akarja, hogy 
az övé legyen. Ki is tűzik az 
esküvőt és amikor a nász-
éjszakán Attila egyedül ma-
rad Mikolttal, most már fe-

leségével, a gyűlöletében valósággal őr-
jöngő asszony elhatározza, hogy megöli 
férjét. Amikor első szerelmes clelésével kö-
zeled5 k hozzá a nagy hun fejedelem, egy 
mérgezett tűvel megszúrja és ezt rögtön meg 
is mondja neki. A Nagyúr nevéhez, hatal-
mához méltó módon meg sem retten, ami-
kor a halálközelségét érzi, két karjával át-
öleli övé nem lett feleségét és azt mondja neki: 

— Amint átölelve tartottam életemben a 
világot, ugy átölellek most téged halálom 
pillanata előtt, mert te vagy most nékem az 
egész világ. 

Boszura nem gondol, egyeflen mozdula-
tába kerülne csak, hogy a gyilkos asszony 
vele együtt pusztuljon el, de szót sem szól. 
Senki nem tudja meg a rettenetes nászéj-
szaka titkát. 

És a férfias erőnek, a hatalomnak, a lelki 
nagyságnak ennyi megnyilatkozására Mikolt 

Várady Aranka 
Nemzeti Színház : „Nagyúr" 

(Angclo fotografia) 
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KÖVÁRY ÉS FELESÉGE 
Kőváry Gyula, a népszerű Cinci megnősült. 
A mult héten vezette oltár elé Goldschmiedt 
Judtot, a kedves és tehetséges zongora-

művésznőt. 
(Angelo fotografia) 

A sanszon 
- NémeíQ Juliskának -

Sötét bíborba s mély ezüstbe mártott 
homály... Onix-szal festett hangulat... 
Angyal-hárfák pendítik hangjukat: 
a dal a rímmel édes csókot váltott. 

Egy asszony-arcnak fénye száll a mélyből, 
hős-szivalakba gömbölyűi a váll. 
Két csöppnyi láb egy fellegen megáll 
és táncot lejt a lélek üteméből... 

Korálak csöndje... drámák szürkületje... 
Egy borcseppnyi láthatatatlan vér, 
mely éles nyílként a szivekbe ér... 

..A dal kiszárnyal égi lendületbe, 
a rím kicsattan és keresztbe hull: 
egy érzés szállt el halhatatlanul... 

SOMLYÓ ZOLTÁN 

bánni kezdi bűnét, szerelemre gyul-
lad haldokló férje iránt és arra kéri, hogy 
ölje meg őt, vigye magával a sirba. De 
Attila néma méltósággal áll mint a férfi, aki 
elérte szerelme célját, meghódította imádott-
jának szivét. A nap kél a rónaság fölött, 
Attila szétterjeszti kezét és elmondja.- hogy 
ezen a helyen évezredek múlva is róla fog-
nak beszélni, hogy megőrzi emlékét az a 
nép, amely itt fog élni az idők végtelenségéig. 

A Nemzeti Szinház előadása klasszikus 
magaslatra emelkedik. Mindenekfelett Odry 
Árpád rendezői talentuma előtt kell megha-
jolni. Tökéletes,,amit produkál. A címsze-
repben Kürthy József talentuma győzedel-
meskedett, komor méltósága, külsőségekben 
is művészi felfogása tanulmány és elmélye-
dés eredményei. Várady Aranka játszotta 
Mikollot bensőséges drámai" erővel, nemes 
tűzzel. Odry Árpád főszállásmestere jelleg-
zetes, pompás alakítás. 

Kürthy József 
Nemzeti Színház : „Nagyúr" 

(Angelo fotográfiát 
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Paludi Gábor „férjhez adía" a Vigszinházat 
emelkedik szólásra és megilletődött hangon 
a következőket mondja : 

— Mélyen tisztelt hölgyeirp és uraim ! Igen 
fontos dolgokat kell önökkel közölnöm. Kü-
lönös súlyt helyezek arra, hogy ezeket a je-
lentékeny és önökre nem kevésbbé érdeklő 
hireket közvetlenül tőlem tudják meg. A Vig-
szinházat a mai nappal átadtam az uj tulaj-
donosok kezébe. 

Kulinyi, Békeffi, Várnai 
Eskütéri Szinház : „Csókos asszony" Angelo fotografia)' 

A napi lapok már beszámol tak róla 
hogy Faludi Gábor márc ius tizen-
kettedikén á t ad t a a Vigszinházat 
Ben Blumenthá léknak . Az á tadás i 
aktusnál jelen volt a Színházi Élet 
munkatársa , aki a következőkben 
számol be a Vigszinház érdekes 
eseményéről : 

* 

A leeresztett vasfüggöny előtt ünnepélyes, 
komoly hangulatban, szertartásos csendben, 
zöld posztóval leterített hosszú asztal előtt 
három karosszék várja Faludi Gábort, Ro-
boz Imrét és Jób Dánielt. A középső nagy, 
gótikus, diszes színpadi bútordarab, a bú-
csúzó igazgató számára. A művészek már 
tiz óra után a szinház előtt gyülekeznek a 
napsütéses tavaszi időben, érdeklődéssel tár-
gyalják lelkükhöz nőtt, dédelgetett művészi 
hajlékuknak, a Vígszínháznak ujabb és vá-
ratlan sorsfordulásét. Tizenegy óra felé be-
vonulnak a színpadra, ahol erre az időre 
már a Vigszinház egész technikai személy-
zete összegyűlt. Pár perc m'ulva jön Faludi 
Gábor, utána Roboz Imre és Jób Dániel. 
Helyet foglalnak, majd rögtön baludi Gábór 

— Valótlant állítanék, ha azt mondanám, 
hogy szivemet ebben a pillanatban nem tölti 
el a fájdalom igen nagy és igen alapos ér-
zése. Huszonöt esztendőt töltöttem el ezen a 
helyen, életemnek minden munkaerejét, min-
den ambícióját, vágyát a Vígszínház felvirá-
goztatására fordítottam. Ugy éreztem mindig, 
hogy a Vigszinház az én egyetlen legkedve-
sebb leányom és ez az érzés ad most némi 
vigasztalást is nekem. Azt gondolom, hogy 
legkedvesebb leányomat a mai napon férjhez 
adom. És ugyanazok az érzések töltenek el 
engem is, mint az apát, leányának esküvője 
napján, amikor a fiatal férj oldalán a sze-
retett gyermek elhagyja az apai házat. És 
valamiképen az apa fájdalma mellett vigasz-
talásul szolgál az, hogy gyermeke hűséges 
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becsületes és odaadó férjet kapott, ugyan-
olyan mértékben szolgál vigasztalásul, mond-
hatnám, örömömre is nékem, hogy a Víg-
színházát, az én kedves leányomat, hűséges, 
becsületes és odaadó kezek fogják ezután 
gondozni. A mai búcsúzásnál csak mint igaz-
gató válok el az én kedves, régi tagjaimtól, 
akikhez a közös emlékek elfelejthetetlen és 
szétszakithatatlan szálai fűznek, mert mint 
barátjuk ezután is mindig velük maradok. 
Életem utolsó pillanatában, utolsó akaratom-
mal sem fogok elfeledkezni róluk, akiknek a 
munkája, művészete naggyá tette a Vígszín-
házát és akiknek a munkája nélkül én soha-
sem érhettem volna el célomat. Ha el is me-
gyek az igazgatói irodából, magammal vi-
szem szivemben mindazokat, akiket itt sze-
rettem és akik, ugy éreztem, engem is sze-
rettek. Amint elkeserítene a jövőben minden 
bántó szavuk, ugy megörvendeztet minden 

FALUDI GÁBOR 
kivonul a Vígszínházból 

fPapp felv.) 

szeretetük, amelyet ezután is megtartanak a 
számomra. Ezekkel az érzésekkel adom át 
a Vígszínházát az én igen tisztelt Roboz 
barátomnak és régi, nagyrabecsült munka-
társamnak, Jób Dánielnek. 

Az uj igazgató, Roboz Imre mondott ezu-
tán közvetlen szavakat. 

— Mélyen tisztelt hölgyeim és. uraim 1 — 
kezdte Roboz Imre, az uj direktor, — Bem 
Blumenthal ur nevében tisztelettel és szere-
tettel üdvözlöm és köszöntöm önöket. Ebben 
a pillanatban tudtában vagyok annak a ne-
héz és felelősségteljes munkának, amelyet el 
kell végeznem, hogy méltó tudjak maradni 
a Vígszínház nemes tradícióihoz, hogy a 
magyar és az európai kultura szolgálatában 
ezután is betölthesse azt a helyét, amelyet 
az önök művészete megszerzett a számára. 
Jól tudom azt, hogy formailag és jogilag el 
lehet adni a Vígszínházát, de azt a világhírű 
gárdát, amely itt huszonöt esztendő óta annyi 
megbecsülést és elismeri st szerzett a magyar 
színművészetnek, formákkal, szerződésekkel 
és a rideg joggal megtartani nem lehetséges. 
Arra fogok törekedni, hogy szeretettel, együtt-
érzéssel közeledjem önökhöz, hogy az önök 
szeretetét, amely rámnézve a legnagyobb 
érték lesz, minél előbb megtudjam nyerni. 
Becsületes, odaadó munkával, sze'ény tehet-
ségem és energiám minden atomjával a Víg-
színházért akarok dolgozni és ebben a mun-
kában ismételten szeretettel kérem az önök 
támogatását. Elsősorban már ebben a pilla-
natban is, amennyire csak lehetséges, anya-
gilag is könnyíteni akarunk az önök helyze-
tén. A társulat egy részével már megkötöttük 
a jövő évi szerződést, egy részével most tár-
gyalunk, másrészével rövidesen elkezdjük a 
megbeszéléseket. A jövő esztendőre megálla-
pított gázsi mértéke szerint mér a mai nap-
tól kezve felemeltük a fizetéseket, az érde-
mes gazdasági főnök, Wiszter Ernő ur, érte-
síteni fogja önöket ennek a fizetésemelésnek 
részleteiről. Ezenkívül is arra törekszünk, 
hogy anyagilag tehermentesítsük önöket, hogy 
ne kelljen a megélhetés gondjaival küzdeniök. 
Módot találtunk arra, hogy a nyarat munka-
erejük felfrissítésére, egészségük ápolására 
fordíthassák, anélkül, hogy ezzel fizetésüket 
megterheljék. Nem akarok frázisokat mon-
dani, csak annyit kérek önöktől, előlegezzék 
nékèm a bizalmukat, mert én égés? lelkem-
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mel az önöké vagyok és részt akarok venni 
az önök munkájában. 

Roboz Imre szavait őszinte lelkes éljenzé-
sek szakították félbe. Beszéde után meleg 
szeretettel üdvözölte őt a társulat minden 
tagja. 

Jób Dániel, a Vígszínháznak eddig főren-
dezője, most már művészeti igazgatója, emel-
kedett ezután szólásra. 

— Búcsúzván régi gazdánktól, Faludi 
Gábortól és fiaitól, — igy kezdte Jób — pár 
egyszerű szót szeretnék én is szólni. Az első 
szó részemről hódolat és elismerés önöknek, 
a Vigszinház művészeinek. Az egyszerű, igaz 
szót hozták önök, az üres szavalás helyébe, 
az igazérzést. Nem akarok programmot adni. 
A programmokat a legtöbbször nem lehet, 
vagy nem szokták betartani. E ház tradíciói 
köteleznek, ez az én programmom. Isten jó-
voltából és az önök segítségével remélem 
szép és becsületes munkát fogunk végezni, 
szándékaink jók és nemesek. Amennyit tu-
dunk, annyit meg is fogunk valósítani. Én 
önök közül való vagyok ismernek, nem mon-
dok magamról semmit. Két uj ember jött 
közénk, Mrs. Blumenthal és Roboz Imre. 
Amikor Blumental átadta nekünk megbizatá-
tásait, ennyit mondott : Itt van ez a nagy-
multu intézet, csináljátok, ahogy legjobban 
tudjátok. Mi nem fogunk egyebet tenni, az 
uj tulajdonos Blumenthal szavai szerint, ugy 
fogjuk csinálni, ahogy a legjobban tudjuk. 
Majd megfogják önök látni, hogy az igazgató 
Roboz Imre személyében milyen szeretetre 
és becsülésre érdemes társat és barátot talál-
nak. Alkalmam volt megismerni terveit és 
szándékait és tudom azt, hogy milyen nemes 
gondolatok vezérlik, hogy nincsen forróbb vá-
gya, mint az, hogy önökért és a Vígszínhá-
zért mindent megtehessen, ami mindkettőnek 
kellemes és jó. Ö is és én is tudjuk, hogy 
ma százszoros kötelesség e ház magyarságáf 
hirdetni. Ezért mindent megfogunk tenni, 
hogy kidomborodjék a Vigszinház igazi ma-
gyar jellege. Hűségesen ápolni fogjuk az ér-
demes magyar Írókat, teret engedünk uj te-
hetségeknek és felujitjuk a népszínművekből 
mindazt, ami emberien magyar. Amióta mű-
vészeti igazgatója vagyok a Vígszínháznak, 
kevesebbet alszom, pedig korábban fekszem 
le. Mindig azon töröm a fejemet ; mi szépet, 
mi jót lehetne csinálni ? Ma éjjel is azon 

gondolkodtam, mit mondjak önöknek, ha 
elébük állok. Szavakban, megszerkesztett 
mondatokban nem tudnám a lelkemet önök 
elé tárni, igy csak annyit mondok, hogy fel-
ajánlom azt a keveset, amim van, tehetsége-
met, munkámat, szorgalmamat és ügyessé-
gemet, együtt az egész életemet. 

A társulati gyűlés után Roboz Imre és Jób 
Dániel elfoglalták hivatalaikat és hozzáláttak 
a munkához. 

Este a Hattyú előadása előtt folytatódott 
az ünnepség. Ismét összegyűlt a társulat 
valamennyi tagja, akiknek nevében Hegedűs 
Gyula bensőséges, meleg szavakkal üdvö-
zölte Roboz Imrét és Jób Dánielt, akik ha-
sonló melegséggel köszönték meg a társulat 
kedves figyelmét. 

Az első színtársulat aligazgatója Várady 
Mihály volt 1794 ben, havi lizetése 24 frt.-ot 
tett ki. 

ROBOZ IMRE 
bevonul a Vígszínházba 

(Papp felvétele) 
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Egy millió koronás riport 
A Színházi Élet pünkösdi száma 

E sorok irója, mint az egyik pesti új-
ság munka tá r sa nyolc esztendővel ezelőtt 
riporton volt Besztercebányán. Smólen 
Tónit akar ta Besztercebányán meginter-
júvolni, s kapott riportköltségekre a 
szerkesztőjétől 60, azaz ha tvan koronát . 
Ebből a ha tvan koronából élt két napig 
— fejedelmileg az idegen vá rosban , s 
mikor visszaérkezett Pestre, még maradt 
annyi a ha tvan koronából , hogy konfli-
son robogott be a szerkesztőségbe a pá-
lyaudvarról . Hatvan-hetven korona volt 
egy vidéki riport minden költsége nyolc 
évvel ezelőtt. Sőtt a háború, sok minden" 
nel együtt megdrágult a vidéki riport is, 

HARRISNE ISAYE CARRY 
a világhírű hegedűművész leánya, vasárnap 
hangversenyezett a Zeneakadémián. Wolff, 
Hahn. Debussy dalokat adott elő bársonyos 
melegségü mezzoszoprán hangján és nagy-
szerű énekkulturájával nagy sikert aratott. 
A művésznő hangversenyét április 26-án 

közkívánatra megismétli. 

s újságíró körökben mint fantasz t ikus 
összegről beszéltek arról a 10 000 koro-
náról, amellyel egy esti l ap külföldre 
küldte hírekért a tüdósitóját. Elmúlt a 
haboru is, s most Incze Sándor , a Szín-
házi Élet szerkesztője felállította a rikord-
ját a riportköltségeknek. Kerek 

1.000.000, millió koronába került a z 
a riport. 

melyet Incze Sándor a Színházi Élet 
pünkösdi s z á m a részére csinált . Ilyen 
riportköltségre még nem volt példa Ma-
gyarországon, de külföldön is kevés . A 
riport c ime : 

„Magyarok Amerikában" 

s a legérdekesebb formában , egy regény 
izgalmasságával , szórakoztató és érdek-
feszítő módon fog beszámolrti Í rásban és 
képben az amerikai magyarság múltjá-
ról és jelenéről. Incze Sándor hón pok 
óta van kinn Amer ikában , s egy jószemü 
újságíró gondosságával és lelkiismerete-
ségével já r ja be New York 3 a többi 
amerikai város magyar kolóniáit, s egé-
szíti ki a ha t a lmas riport adata i t . Az 
amerikai magyarok rokonszenvvel fo-
gadták Incze Sándort , az ottani magyar 
újságírók pedig, vafcságg^I az elragad-
tatás hang ján irnak róla és riportjáról. 
Az a t i e r ika i „Magyar Hírlap" például 
legutóbb megjelent s z á m á b a n többek 
közt a következőket irja : 

„Amerikát már vágy ötszáz esztendővel ez-
előtt felfedezték az amerikai magyarságot 
csak most kezdik felfedezni. A mi Colum-
busunk Budapestről jött — nem vitorlás he-
jón —< hanem modern, hatalmas óceán-gő-
zösön- Indiánokkal nem volt baja és mert 
jó szeme, erős akarata, kitűnő érzéke és ma-
gyar szive van, felfedező körútját eredmé-
nyesen folytatja : mindent kikutat, minden-
kit meghallgat és mindent — ami megörö-
kítésre érdemes, — feljegyez. 

És most eláruljuk olvasóinknak azt, hofiy 
ki ez a titokzatos kutató es mik az 5 
tervei- — Incze Sándornak hivják, szerkesz-
iője és tulajdonosa Budapest egyik legérde-
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kesebb és a ma&a nemében egyedül álló 
újságnak, a „Színházi Élet" cimü hetilap-
nak, amelynek már ezidőszerint is szép 
számmal vannak olvasói és előfizetői Ame-
likaban 

Incze Sándor, aki már hetek óta él itt 
Amerikaban és faradhatatlanul ianulmá-
nyozza az Uj világnak színházi, művészeti 
és gazdasági életér, hamarosan rájött arra, 
hogy az Amerikât.arç élő magyarság mily 
előkelő helvet foglel el és mily produktiv 
szerepet tölt be az Egyesült Államok lüktető 
életének minden ágában : a müvészetbeii 
csakúgy mint társadalmi, politikai, üzleti, 
ipari életben. 

Ez a megá Iapitás adta neki azt az esz-
mei hogv a „Színházi Élet" pünkösdi szá-
mát — amel>et 200 - 300 oldalra tervez — 
kizárólag az amerikbí magyarságnak szen-
teli és fejezeiekre osztva, — Írásban és kép-
ben bemutatja az otthonlevőknek csakúgy, 
mint az illlevőknek, hogy mit tesz és mit 
tett, hogy élt és hosy él az Amerikában élő 
magvarséj. Külön fejezetben fog foglalkozni 
a régi erningrásokkal : Kossuth Lajossal és 
társaival. Képben és írásban foRja ismer-
tetni, hogy milyen tekintélyes szerepet tölt 
be a magyarság az Uj Világ színházi éle-
tében, a zenében, a hangversenydobogón, 
az irodalomban Továbbá Amerika hatal-
mas üzleti, gözdafági és pénzügyi életében, 
ösmertetni fogja eleven, szórakoztató formá-
bin az amerikai magyar színészetet, az 
amerik íi magyar sajtót, a magyarság, egy-
leti és társadalmi életét, az orvosok, ügyvé-
dek és üzletemberek gyönyörű Ívelésű pálya-
futását és irni fog a?okról is, akik elfelejtet-
ték. — vagy tagadjak, hogy magjarok-

Ha Incze Sándor a nagy vál-
lalkozást lelkiismeretesen és az-
zal a tárgyilagossággal vég2Í, 
amelyet ez a nagy, érdekes és 
fontos téma megkíván, olyan al-
bumot fog adni előfizetőinek, 
amely maradandó becsre tarthat 
igényt és hézagot pótol, értéket 
jelentő történelmi munka lesz 
az amerikai magyarság történél 
mének fölötte elhanyagolt iro-
dalmában. A ..Színházi Élet 
szerkesztője Incze Sándor (cime 
112 West 72 utca, New York) -
amint arról lapunkat értesíti — 
lehetőleg tökéletes munkát sze-
retne végezni és igy hálásén 
fogad minden adatot, feljegyzést, 
fényképet és felvilágosítást, ame-
lyek az amerikai megyarságmult" 
jára és jelenére vonatkoznak. 
Mennél több segítőtársa lesz, 
annál hűbb tükrét tudja nyúj-
tani az amerikai magyarságnak. 

Mi érdeklődéssel várjuk és 
azzal a jóindulattal kisér-
jük a munka megjelenését. 

amelyet budapesti laptársunk iránt való kol" 
legialitás és az amerikai magyarság szere-
tete váltott ki," > 

Amerikai laptársunk cikke röviden és 
nagy vonásokban már ismerteti is, mi 
lesz Incze Sándor r iport iának a t a r t a lma? 
Külön érdekes része a pönkösdi szám-
nak az, amelyben 

Amerikában lévő magyarok keresik'az 
ó-hazában lakó hozzátartozóikat és 

ismerőseiket. 
Hozzá kapcsolódik ehhez a fejezethez 
természetszerűleg, hogy a Magyarorszá-
gon lakók is kereshetik majd a pünkösdi 
számban azokat a rokonaikat, bará-
taikat, kikről csak annyit tudnak, hogy 
Amerikában laknak, de semmi bővebbet 
nem tudnak róluk, 

.Aki tehát keres valakit Amerikában, 
juttasson el hozzánk levélben posta-
fordultával minden adatot, hogy azt 

pünkösdi számunkban közölhessük. 
A Színházi Élet pünkösdi száma 

150.000 p é l d á n y b a n 
jelenik meg, s már eddig is közel száz-
ezer amerikai magyar rendelte meg. 
Minden valószínűség meg van tehát rá, 
hogy ha valaki keres valakit, a Színházi 

S. SCHACK MANKA ÉS KISFIA 
Scheck Manka az elmúlt héten szépen sikerű t 
hangversenyt rendezett a Zeneakadémiában 

(Jekel Hedda (elv.) 
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Élet pünkösdi száma révén, mégis fogja 
találni. 

200 oldalas 
lesz a Színházi Élet ez a száma, való-
ságos album, egy vaskos könyv, mely 
az egymillió koronás riportot hozza. 
Egészen biztos, hogy szenzáció számba 
megy majd. 

nárdus 19 ikén tartotta harmadik hangversenyét a Zeneakadé-
mián. Saját szerzeményű magyar dalait adta elő hegedükisé-
ettel. Nagyon szépen énekelt és- hegedült, megérdemelt, nagy 
likere volt. Balázs, aki a kolozsvári Colosseumon tanult hege-
lülni, egyike leghivatottabb zeneszerzőinknek, aki mesterien hege-

dül, s ugyanugy énekel is. 

A Színházi Élet, 
mint hely szerző 

Tóth Juliska szobalány szeretne lenni 

A Színházi Élet ezerféle relációban áll 
szinházakkal, színészekkel és közönséggel, de 
hosszú praxisában még sohasem történt meg, 
hogy helyszerzéssel foglalkozott volna: Elég 

baj van magukkal a szer-
zőkkel, a szerzésre már 
nem futja. De most Tóth 
Juliska újpesti leán zó 
arra kéri a Színházi Élet 
szerkesztőjét, hogy sze-
rezze őt be szobalánynak 
valamelyik színésznőhöz, 
mert ő nagyon szereti a 

színészeket. Tekintve, 
hogy színésznőről van szó, 
a dolog mégis a mi re-
szortunkba tartozik s ezért 
közöljük Tóth Juliska leve-
lét, amely igy hangzik: 

Kelt 1921 már. 
Kedves zerkeztc ur na-

gyon zépen kérem hogy-
ha tecenetudni nékem 
valami jóhelet valamejik 
zinésznőnél móst gyötem 
Ide újpestre Tókaj Búi. És 
nagyon zeretném ha va-
lamelik zinéznőhő zel-
mennék. Tizteséges lány 
vágyók nagyon megvanak 
velem ellégedve de Én na-
gvón zeretem a zinéznő-
ket hát hogyha lehet te-
sék szives leni vál azt 
küldeni hógy mikór És 
hóvá cim újpest Rózsa ut 
4 zám 

Tölh István lakásába 
Tóth Juliskának 

A kissé meglepő orto-
gráfiától eltekintve, sőt 
egyenesen ennek leszámí-
tásával melegen ajánljuk 
Tóth Juliskát valamelyik 
zinéznőhő, mert ha a sa-
ját bevallása nem volna 
elég bizonyíték Juliska 
tisztességes voltára, a fo-
galmazás és a kivitel mu-
tatja, hogy igy csak a nép 
romlatlan gyermekei tud-
nak írni. Szóval Juliska 
egy romlatlan, aki még 
lelkesedni tud a színhá-
zért és színésznőkért. Zí-
néznők ti, ha zükségetek 
van egy naiv, odaadó 
duennára, alkalmazzátok 
Juliskát. 
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Három magyar fesiö 
Az Ernszt-muzeumban kiállítás van. 

Ugyancsak kiállítás van a Nemzeti Sza-
lonban is, valamint a Szépművészeti Mu-
zeumban és a Képzőművészeti Iskolában is. 
Kiállítás van elegendő, mert hiszen a most 
megnyílt négy kiállításon kiviil a már ré-
gebben megnyíltakat sem zárták be, mégis 
mi mostan csak három kiállító magyar 
müvéssíel fogunk foglalkozni, azokkal, akik 
a mi szivünkhöz legközelebb állanak. 

Äz egyik a három közül: Pólya Tibor, 
a Színházi Elet régi kedves munkatársa. 
Olvasóink számtalan Kedves karrikatura és 
rajz alatt láthatták a nevét a mi lapunkban 
is, s most, hogy Pólya Tibor olyan or-
szágos nagy sikert aratott, mi is "részt ké-
rünk magunknak az ünneplésből. Az Ernszt-
muzeumban kiállított képeivel Pólya Ti-
bor az egész magyar sajtó egybehangzó 
véleménye szerint a legnagyobb magyar 
festők közé emelkedett, megtette az utat 
az Értől az Óceánig, mintahogy a költő 
mondja. Pólya Tibor színmagyar művé-
szete a magyarság szűz talajából fakad s 
benne fészkel erősen az a gyökér, amely 

most lombos fává terebélyesedett ki. 
Ä másik, akiről szólunk — Katona Nán-

dor. ö már régóta a halhatatlanok közt 
szerepel, s ha most mégis újból felfedez-
zük őt, annak csak az az »ka, hogy nem 
tudunk eléggé örülni annak, hogy — van. 
Tiszta, szent művészet a Katona Nándoré, 
ezé a poctalelkii piktoré s a Nemzeti Sza-
lonban kiállított kis gyűjteménye a remek-
be készült ékkövek drága színeivel csillog-
tatja felénk egy nagy művész lelkét. 

A harmadik, akit csak most kezd megis-
merni a magyar közönség: Mattyasovszky 
Zsolnay László. Tegnap még úgyszólván 
ismeretlen: ma a legjobb nevű magyar 
képírók egyike. Akik ismerték, már régen 
tudták, mi lakozik ebben a csendes szavú 
magyar urban, aki egy elmélyedő művé-
szetnek tisztalelkii fanatikusa. ízlés és tu-
dás szól hozzánk minden egyes képről, 
a csendéletekről éppúgy, mint a portrék-
ról, s a magyar művészet főkönyvének nye-
reség rovatába egy erös tételt vezetett be 
ez a kiállítás: Mattyasovszky-Zsolnay ne-
vét, amelyet meg kell becsülnünk, mert a 
kiválasztottak közt foglal helyet. 

Kosóry Emmy, Király Ernő és Buttykay Ákos autógramm délelőttön a Színházi Élet boltjában 
(Papp íelvttele) 
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Lábszépség verseny 
A Színházi Élet mult heti számában meg-

jelent lábfelvételeimnek nagyobb sikere volt, 
mint valamennyi eddig közölt képemnek V 
együttvéve. Csak az Erzsébet-köruti levél-
hordónak nem tetszett a dolog: a képek 
megjelenése — tehát tizenkét nap — !óta 
719, mondd hétszáztizenkilenc választ kéz-
besített a «Tessék kitalálni» cimü cikkem-
re. A legmulatságosabb, hogy a válaszok 
egyike sem találta ki a 11. számban meg-
jelent lábak tulajdonosát. Legtöbb ember 
a tíz-tizenkét leghíresebb pesti primadonna 
egyikét jelölte meg a kérdéses lábak bir-
tokosául. Azonban még véletlenül sem ta-
lálta el senki, hogy a rejtélyes lábak gaz-
dája: Kállay Angela, az Andrássy-uti Szín-
ház tagja. 

A sok téves válasz merész ötlethez jutta-
tott: hogy meggyőzzem a Színházi Élet 
olvasóit tévedésükről, szemléltető oktatás-
ban fogom őket részesíteni. Egy szép női 

1. számú láb 
(Vasadi felvétele) 

Q-2 . számú láb " Wl&m " 
í j i B ; (Vasadfcféfvítele)"1"" 

- S 
láb mindig- érdekes, hát még ha az a 
nimbusza is megvan, hogy egy híres 'pri-
madonnát valhat tulajdonosául. Ma, ami-
kor — talán a rövid szoknyák miatt t— 
a női láb kultusza még soha el nem ért 
fokra hágott, s amikor sok nő' jobban ke-
sereg azon, hogy nem elég keskeny a bo-
kája, mint az első ösz hajszálán, ;ma iga-
zán megvan az aktualitása az alább ter-
vezett fényképsorozatnak. Maupassant, vagy 
Mirbeau tollára volna szükségem, hogy 
kellőképpen írhassam le és méltányolhassam 
a pesti primadonnák lábait, vagy hogy 
meggyőzően fejtegessem, mi teszi elraga-
dóvá és ellenállhatatlanná a Péchy Erzsi 
és a Darvas Lili egymástól annyira kü-
lönböző forpiáju lábát. Miután azonban 
megadatott nékem a fotografálás némi tudo-
mánya, könnyű lesz a dolgom: a legszi-
gorúbb objektivitással, ugyanazzal a hát-
térrel és megvilágítással, egyforma távol« 
ságból fényképezem le a leghiresebb pri-
madonnák és drámai színésznők lábát, a 



m i 
H P 
|:í S Hp|| 

H H H H M j 
: 

S 

1 . ; 
» > ^ 

fc/ 3 W - 1 

3. számú láb 
(Vasadl felvétele) 

képek pedig a legcsekélyebb retus nélkül 
kerülnek a Szinházi Életbe. 

Négy héten keresztül fog négy-négy kép 
megjelenni, hogy azonban az olvasónak 
ne kelljen addig is a fejét törnie, minden 
héten elárulom, hogy a négy, számmal el-
látott kép melyik négy primadonnának a 
tulajdona. Hogy aztán melyik láb kié, an-
nak a kitalálása egyrészt érdekes szóra-
kozásul szolgálhat, másrészt az illető jó-
szemiiségéröl tehet tanúságot. 

Ä mellékelt képek gazdái — ábécé sor-
rendben — a következő primadonnák: 

Balogh Böske, 
Honthy Hanna, 
Kökény Ilona, 
Németh Juliska. 

Äki mind a négy láb tulajdonosnőjét ki-
találja, megkapja az általa kijelölt prima-
donna lábának a fotográfiáját, autogram-
mal együtt. A négy hét leteltével pedig, 
az összes képek megjelenése után, a Szin-

házi Élet minden olvasója leadhatja a sza-
vazatát arra a primadonnára, akinek a lába 
— szerinte — a legszebb. Akit pedig • a 
győztesre szavazók közül kisorsolunk, meg-
kapja a legszebb lábu primadonna — arc-
képét. 

HASZNOS ÉS KELLE-
MES. Dr. Tóvölgyi Elemér 
egyetemi gégelanár drámá-
jél. a „Be^zé ő hamvok"-at 
Sebestyén Géza társulata 
fogja előadni Budán. Ami-

kor az igazgató elolvasta a darabot, 
igy szólt a tanár úrhoz, aki a vélemé-
nyét kérdezte: 

— Nagyon szép, nagyon tetszik, csak 
egyet csodálok! Hogyan irhát egy gége-
orvos ilyen hosszú tyrádákat? Hiszen 
ebbe a szinész bereked I 

— Azért — felelt Tóvölgyi doktor — 
mert én összekötöm a kellemeset a 
hasznossal. Nagy sikert aratok mint 
szerző, ez nekem jgen kellemes, azon-
kívül pacienseket szerzek magamnak, 
ez pedig hasznos! 

4. számú láb 
(Vasadi felvétel) 
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Rita, Cecil, 
a Tündérlakilány olc és a Gyémántköszörüs 

Roboz Imre és Jób Dániel átvették a Víg-
színházát, és ismét megtelt a próbatábla, a 
színészek nagy örömére. A színész is olyan, 
mint az a menyecske, aki azon érte az urát, 
hogy a szobalányt csókolja, és amikor a 
férj azzal mentegetőzött, hogy „csak téged 
akartalak kímélni, angyalom," erélyesen tilta-
kozott : 

— Kiméld a nagymamádat, de nem en-
gem . . . 

A művésznők és művészek nem kérnek a 
kímélésből. Dolgozni akarnak, és azért kel-
lett a Hattyúnak meg a Loutenak is egy kis 
helyet szorítania a Románc számára, aztán 
majd a Románc is szőrit egy kis helyet a 
Kék rókának, továbbá a Tündérlaki lányok 
is kap egy kis helyet, és betetőzéséül a leg-
közelebbi időkre szóló munkatervnek bekö-
vetkezik a Gyémántköszörüs• 

De hadd maradjunk még a Románcnál, 
amelynek diszes, csillogó keretében ismét 
bevonult Gombaszögi Frida, akit régen nél-
külözött a Vígszínház közönsége. Jó gondo-
lat volt, hogy éppen ebben az ezerszinben 
csillogó szerepben jutattják ismét szóhoz ezt 
a nagy színésznőt, akit most végre ismét 
sűrűbben fogunk hallani. A reprizre oly 
buzgalommal próbált, mint amikor először 
készült Cavallini Rita szerepére. 

Amint éppen próba előtt sikerült eléje ke-
rülnünk, csupa izgalom, mégis csupa mosoly 
volt az arca, és barátságosan tiltakozott az 
intervju ellen : 

— Mit mondjak, amit még nem mondtam 
volna ? Mit akar megtudni, amit még nem 
tudna ? Hogy szeretem Rita szerepét ? Nincs 
rajta csodálkozni való, hisz annyi benne a 
szépség, alkalom az emberábrázolására ! És 
hogy kicsit félek is tőle ? No, azon se cso-
dálkozzék, mert alaposan elfáraszt ez a 
könnyű humorízálással kezdődő, lángoló 
szenyedéllyé fejlődő, tragikus magaslatra 
emelkedő és megindító melanchóliába sü-
lyedő szerep. Hja, ha a közönség lelkese-
dését is ugy lehetne „rendezni," mint a 
nagy „bucsutüntetést" a harmadik felvonás-
banl Igy azonban keményen meg kell küzdeni 
érte, — no, és végre is mégis csak jobb 
küzdeni érte, mint készen kapni. 

Tanay Frigyes élénken helyesel. Ö mosl 
a legjobban elfoglalt színész. Hónapok óla 
harmincnégy-harminchat előadásban vess: 
részt egy hónap folyamán ; valósággal fárad-
hatatlan. A sokoldalúság megtestesülése. A 
Hattyú trónörökösét, a Lout profeszorját, ti 
Millió bohémjét adja, és most a Románcban 
a püspököt, akinek szerepe pláne dupla 
alakítással jár. 

— Hát csak megdolgozunk azért a kin 
sikerért. Csak örülök, hogy végre Emilt is 
befogták. 

Fenyvesy Emil nevet : 
— Én se bánom, hadd ismerjen meg ez 

uj direktor. 
Ez persze vicc, és derülten is fogadják. 

Fenyvesy Emil készségesen játssza Vay 
Tuylt, ezt az érdekesen kigondolt és jelle-
mezett hollandi milliomost. Imponáló és de-
koratív jelenség. 

Ez a három oszlopa a Románcnak, amely-
nek rendezése ezúttal is Jób Dániet kezé-
ben van. 

A Románc után a Kék róka felevenítését 
tervezik ; hadd suttogjanak megint arról, 
mit keresett Cecil a Török-utcában ? Herczeg 
Ferenc vígjátéka egyike a Vígszínház legtö-
kéletesebb előadását jelenti. És ebben vetél-
kedik vele Heltai Jenő vígjátéka, a Tündér-
laki lányok, ez a telivér budapesti élei kép. 

Aztán mint fordító üdvözölhetjük ismét 
Heltai Jenőt, aki a francia könnyedség leg-
illetékesebb tolmácsa. A Gyémántköszörüs 
a Variétés színház műsorát két éven át töl-
tötte be. Eredeti címe mintha borsosán hang-
zanék : Ecole des Cocottes, de sokkal inkább 
az lehetne a címe : A tisztességes asszony 
iskolája. Hősnője rendkívül rokonszenves, 
kedves, sziveket megnyerő, csiszolatlan gyé-
mánt, és a körül forog a végtelenül mulat-
ságos cselekmény, hogy hogyan akarják tün-
döklővé csiszolni. 

Hálásnál hálásabb szerepekről gondosko-
dott a szerző, D'Armont, akit most ugyan-
csak felkaptt k. Áprilisban két színházunk is 
fogja játszani, amint hogy Párisban is egy-
szerre több színház szinlapján szerepel 
nagysikerű müveivel. 

Amíg a reprizekre és erre a nevezetes uj-
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angyalok 

kis figyelmeztetésben sem lehet elhallgatni 
két megjegyzést. Az egyik : Nádas Sándor 
páratlan, sokszor meghökkentő megfigyelő 
képessége, amely az orosz Írókéval rokon. 
A másik a szive. Ha leteszed a könyet és 
visszagondolsz arra, amit olvastál, azt érzed, 
hogy e/t a sok érdekes, tarka, pesti min-
denfélét egy sokat élt és mélyen meghatott, 
meleg, jó ember irta, aki nagyon szereti az 
egész világot, esak szégyelli megwallani és 
a Pesti Futárban mindig ugy tett, mintha 
nem is szeretné és dühös volna. De az ope-
rai angyalkák leleplezik. Ez a Nádas egy 
közönséges jószívű és nag>on tehetséges 
ember. 

A színházi szerelem festett láng, — mégis 
hányan megégetik magukat benne. 

Márkus József 

Ez egy könyvnek a cime, 
egy nagyon mulatságos és 
szórakoztató könyvnek, ame-
lyiknek csinos virágos kék 
tábláján sárga cédula hirdeti, 
hogy Nádas Sándor „Operai 
angyalok" cimü müvéről van 
szó. 

Negyven kis rajz van a 
könyvben, olyan igazi Nádas-
rajzok, színesek, ötletesek, 
páratlanul okosak és tehet-
ségesek. Százötven oldalán 
az ember sohasem lapoz 
tovább, hanem el nem mu-
lasztana belőle egy sort sem, 
olyan ízletes, érdekes és 
szeretetreméltó. Amivel kez-
dődik, a „Jegyzetek Pauláról", 
ragyogó kis munka, virtuóz 
és elragadó. És a többi vala 
mennyi csupa szin és élet. 
Erős és határozott színek, 
ahogy Rippl-Rónai fest. 

Amit írunk, nem méltatás, 
csak futólagos figyelmeztetés 
az olvasónak, hogy ezt a 
könyvet érdemes megvenni 
a boltban és hazavinni és 
elolvasni. De ebben a szük 

újdonságra készülnek, szépen tovább halad 
a Hattyú a századik estje felé. Példátlan 
siker, hogy egy vígjáték egyetlen szezonban 
száz előadást érjen meg, és a Hattyú bizo-
nyára nem fog megállani a száznál sem. Az 
együttesből rövid időre kivált Csortos Gyula, 
akinek szerepét Kertész Dezső igen szépen 
játszotta, de most ismét teljesen az eredeti 
kiosztásban adják Molnár Fernnc mester-
müvét. 

Roboz Imre a Iegszerencsésesebb körül-
mények közepette kezdte meg a Vígszínház 
vezetését, és a színház apraja nagyja mintha 
csak azt az egy célt tartaná szem előtt, 
hogy minél édesebbek legyenek a mézeshe-
tek, és hogy ezek a mézeshetek végeszaka-
dallan tartsanak 

Operai 

Angelo tavaszi divatkreációi 
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INTIM PISTA, hogy mi van a bécsi 
Molnár premierrel 7 

— Március huszonnegyedikén van 
a Burgszinház nagy eseménye, a 
„Schwan" bemutatója. Természetesen 
magyarok is lesznek a bemutatón, 
ott lesznek a Bécsben élő összes 
magyar notabilitások, meg aztán 
azok, akik erre az alkalomra fel-
utaztak, például Mester Sándor, a 
Pesti Napló szerkesztője, vagy Se-
bestyén Arnold, Az Est igazgatója 
és mások. Valószínűleg ott lesz 
Mészáros Giza is, aki Bécsen ke-
resztül most utazik Olaszországba 
egy kicsit pihenni. 

— Itthon mi újság 7 
— Hegedűs Gyula regényt irt. A 

könyv a legközelebbi napokban meg-
jelenik, még pedig nem kisebb aján-
lással, mint Herczeg Ferenc elősza-
I ával. És erről a könyvről jut eszembe, 
hogy most nyomnak egy másik 
színházi regényt is : „A szerelem 
nyomorékjai" a címe és Ráskai 
Ferenc irta, színészekről és a színház 
benfent jseiről szól. 

— Mi van a betegekkel 7 
— Csorlos Gyula annyira jobban 

van, hogy már játszhatik is. Virányi 
Sándor is felépült súlyos inlluenzájá-
ból, de Lukács Pál állapota nem a 
legjobb. Nagybetegen fekszik a laká-
sán, a felesége ápolja. Egyébként 
mindenki náthás és rekedt az egész 
vonalon. 

—> Mit tud a Rálkai amerikai uí-
járól 7 

— Marci az Olympic nevü hajó-
val megy ki New-Yorkba és öt hó-
napig marad kinn. Szeptember elején 
kerül csak haza. Egy filmj it viszi 

magával, de az a szándéka, hogy 
nemcsak a mozivásznon, hanem sze-
mélyesen is fel fog lépni. Számos 
dollárt szándékozik hazahozni. 

— És hogy egyezett bele Beöthy 
ebbe a hosszú távolmaradásba 7 

— Beöthy a leggavalérosabb di~ 
rektornak bizonyult. Nem akarta a 
Rátkai külföldi terveit keresztezni, 
mindössze annyit kötött ki, hogy 
Rátkai jelenlegi szerződése a Király 
Színháznál öt hónappal tovább tart-
son az amerikai ut fejében. 

— Mi van még, vagy ki van még 
külföldön 7 

— Berlinben van Tarján Vili, aki 
a nyárra érdekelve van a ligeti Jardin 
de Parisban és ennek számára ver-
buvál kinn egy jazz-bandet, olyan 
divatos, furcsa néger zenekart, ami 
kinn a legnagyobb mulatság most, 
de hozzánk még nem jutott el. Már 
táviratozott haza, hogy egy jazz-
banddel megcsinálta a szerződést. 

— Mi újság a színházaknál 7 
— A Nemzetibe a Shaw-darab 

következik, a Vígszínházban a Roboz-
Jób-rezsim első darabja, a Gyémánt-
köszörűs cimü francia darab Gomba-
szögi Fridával, a Magyar Színház-
ban is francia darab, a Nagyságos 
asszony táncosa Paulay Erzsivel, a 
Királyszinház is készülődik lassacs-
kán az uj operettre. Bárdos pedig 
uj színházat fog csinálni, 

— Hol 7 Mikor 7 
— Ő maga megtagad minden vá-

laszt erre a kérdésre. 
— Most pedig pletykázon valamit. 
— Sok a kártyázás. Egy hires kis 

művésznő, akiről a fáma mindig 
szeret valamit mondani, két este nyert 
egy negyed millió koronát. 

— Válás 7 Házasság 7 Szerelem 7 
— Rossz sorrendben kérdezik. A 

helyes sorrend : szerelem, házasság, 
válás. De ilyesmit nem tudok ezen a 
héten. Most kezüket csókolom. 

— A sietség oka? 
— Moziba megyek, amig megvan-

nak a mozik. Ki tudja, mi leßz Ve-
lük. Viszontlátásra. 
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Minthogy öntözési láz van. 
Rózsavízzel önt a fönti 
Faludi a Vígszínházban 
Bucsukönnyét mind kiönti. 
Ámde hiszen Blumenthálnak 
Van rá szintén némi gondja 
S húsvéti előleg címén 
Dollárját és fontját ontja. 

A Vigben már ez okból is 
Vígan dolgozik a honvágy 
Ujjongások záporával 
Öntözik a drága Gombát 
S a Hattyúban a pincérhad 
Egy uj Molnár-trükkel jön ki, 
Húsvét estén a mártással 
Csortos frakkját végigönti. 

Műszakiak ugy kívánják : 
Ha locsolás, legyen rendes 
Es a műszak husvétestén 
Egy kis záporpróbát rendez• 
Ékszert tüz ki a növendék 
Omló csókzápornak árán 
És még adja is a szendét, 
Ó, a kis húsvéti bárány. 

De már tovább nem meséljük. 
Húsvét napján hogy ki mit tett, 
Rózsavíz, nyul, tojás, bárány, 
Kiad egy húsvéti cikket. 
S bárha ezzel jellegéből 
Cikkünk némiképpen veszt is, 
A húsvéti cikkek között 
Megemlítjük a maceszt is. 

Hála isten, már tavasz van 
És a fák rügyeznek ismét 
És a sárból por lesz lassan 
És már holnap itt a húsvét. 
Megjelent a napsugár is, 
Fűkön-fákon uj a köntös 
És a jó köztisztasági 
Holnap rózsavízzel öntöz• 



"Búzavirág : 25 
A mult hélen volt a Magyar Szinház nagy 

sikerének. BÚJ Fekete László Búzavirág cimü 
játékának első jubileuma ; a fiatal iró da-
rabja egy rövid hónap alatt (február ugyan 
elég rövid hónap) érte el a 25 ik előadást, 
még pedig előre eladott házak táblái mellett, 
ez olyan karrier, amely ujabb jubileumok 
számait igéri. 

A huszonötödik előadás napján Bús Fekete 
László két kocsival érkezeit a Magyar Szín-
házhoz. Az első kocsiban ő ült, a második-
ban a margitszigeti szálló portása és az ülé-
seken és az ülések alatt és a bakon és min-
denütt ajándékok tömege hevert. A Szín-
házi Élet munkatársa kinyomozta, hogy kik 
milyen ajándékot kaptak a boldog szerzőtől ? 

Törzs Jenő egy fehér selyem inget. Ugya-
nis a harmadik felvonásban le kell vetnie 
a kabátját és a mellényét egy orvosi vizsgá-
iéit előtt. Az elegáns Törzs ehhez a vizsgá-
lathoz maga tervezett és készíttetett egy ing-
költeményt. Ennek a párját kapta a jubi-
leumra és most Törzs is é3 Bús Fekete is 
együtt drukkolnak, hogy legalább egy fél-
tucat ilyen ingje lejyen Törzsnek 25 előadá-
sonkint számítva darabját. 

Darvas Lili egy hatalmas üvegkolosszust 
kapott. Tartalma valódi orosz kölni víz, 
amelyet egy orosz menekült hozott a Margit-
szigetre Moszkvából. 

Forrai Rózsi és Jankovich Magda fejen-
kint egy-egy kiló csokoládé-bonbont kaptok. 
Simon Marcsa saját kívánságra egy doboz 
pörkölt kávénak örült és a férfiak Uray. 
Körmendy, Réthey. Pártos, Horváth, Ker-
tész és Makláry fejenkint egy-egy üveg 
konyakot és likőrt kaptak, viszont a műszaki 
személyzet, a szabók, a jegyszedők, a por-
tások és egyéb segédszemélyzet feiköszön-
tőik arányában részesültek az ünneplésből. 

A nagy est méltó befejezése volt, amikor 
Kertész azonnal eladta a konyakot Simon 
Marcsának, amint végül kiderült, száz koro-
nával drágábban a bolti árnál, Lázár igaz-
gató viszont szigorúan összeszidta Bús 
Feketét, hogy igy elrontja a színházi terepet 
az utánakövetkezők számára, ugyanis a 
régiek csak az ötvenedik előadás után szok-
tak reagálni a felköszöntőkre, 

HÁROM SÜRGÖNY. Ami-
kor Petráss Sári a Bucsu-
keringő ötvenedik e lőadása 
után elutazóit, Tapolczai 
Dezső megígértette vele, 

hogy ha csak egyetlen mód van rá, 
vissza fog jönni és el játssza a „Varózs-
lánc" főszerepét. Abban egyeztek meg, 
hogy Petráss Sári ismét szabadságo t kér 
az urától és az eredményt megtáviratozza 
Tapolcza inak . Tapolczai két hétig vért 
a táviratra, amely nem akart megérkezni. 
Erre az igazgató maga adott fel egy 
sürgönyt Pet ráss Sári cimére, ezzel a 
rövid tartalommal : 

— Sári, gyere haza, vér a szerep 
Először. 

Két nap múlva megjött a válasz, csak 
ennyi volt benne : 

— Nem mehetek! 
Tapolczai a z o n b a n nem elégedett meg 

ezzel, u j a b b sürgönyt küldöl t : 
— Sári, gyere haza , vár a szerep. 

Másodszor . 
Erre is két nap alatt jölt meg a válasz, 

a következő lesújtó tar ta lommal : 
— Még mindig nem mehetek 1 
Tapolczai u j a b b sürgönyt küldött. A 

vál tozatosság kedvéért most már ezt 
sürgönyözte : 

— Sári, gyere haza , vár a szerep, 
senki többet, harmadszor . 

Ismét két n a p alatt itt volt a válasz. 
Ennyi : 

— Megyek. Sári. 
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Elavult 
színházi dokumentumok 
muzeuma 

A szabadjegy-jegy régi álma minden igazi 
színházlátogatónak pár év előtt elhalálo-
zott. Dacára annak, hogy a háborúban pusz-
tult <el, hősi haláláról nem fog megemlékezni 
a haditörténelem. De megemlékeznek róla 
a szinházjárók, akik a régi, jó időkben 

Kérek a mii tUSidisn 
tinire iirab. tos jegyet 

Í92 — napján. 

•-rJIM Msj i r. t tioűipo. 

teli voltak szabad jegy-nexusokká'. Egy ren-
des szadó, aki valaha újságírónak dolgo-
zott, már csak premierekre járt, a rep-
rizt és a jubiláris előadást rangjához és 
összeköttetéseihez méltatlannak Ítélte. 

Azoknak, akik ma kora reggeltől a késő 
délutáni órákig ott kell ácsorogniuk a jegy-
pénztár előtt, hogy esetleg ázsióval is 
megválthassák jegyeiket a jövő heti elő-
adások valamelyikére, alig adhatnak alkal-
masabb húsvéti ajándékot a régi szabad-
jegynél. Reális értéke ugyan nincs, de ked-
ves reminiszcenciákat ébreszt s az ujabb 

Ára at «ut». 

Kérek . . J ^ r ? . 3 5 * ^ 
sajál (vagy) J $ b i J ! ú U z £ . . .H&HMtftf 

hasnílal.rr. 
Iretl« őarab Tiüd5zinU.....i?®^®î '......itfyel. 

Budapest. lÔ. .ÂÂ*î ia ) -««-H 

.TMlia-, Budípcil. 

a. A.gi se : A P s e r 

t'í/f/ SZVinélQ XCL 
ÁLLANDÓ JEGY. 

Érvrugat a Magyar S:luhui 
eJónriástira. e jrti'i i'istinrniiasplf/. 

S / f C 7 ' " " " " " irimee 

A Kiritttf-SzlnhdTatß&Httr Szft&i: 

az igazgatóságokra is s azon a familiáris 
hangon, amelyet csak a familiáris alapon 
kezelt szabadjegy ügyében haszriá'.tuni;, 
egyenesen Komor Gyula doktorhoz, a Víg-
színház titkárához fordultunk. 

— Doktor ur, — mondtuk, — szívesked-
jék a ma esti előadásra szabadjegyeet adni 
a Színházi Élet olvasói számára. 

Komor titkár ur csak ennyit mondott: 
— Megbolondult? 
De miután megtudta, hogy csak mó' árcl 

van szó, kész örömmel kitöltött egy sza-
badjegyet a Színházi Élet olvasói számára. 

RS2fA .fUnbo». Budapest 

generációnak bemutat egy régi intézményt, 
ami nincs többé és nem is fog visszatérni 
soha. Mindenesetre azonban, ha már a 
tip megvan, gondoltuk, egyben ráijesztünk 

Innét a Király- és Magyar-szinház tit-
kárához, Vámoshoz megyünk. Vámos titkár 
már kedélyesen fogja föl az ügyet. Nem 
is olyan egyszerüet ad, hanem egyszer és 
mindenkorra szólót. Mert tessék elképzelni, 
itt csak állandó szabadjegyek voltak. 

Terike kisasszony, a Belvárosi-szinház-
tól szeretereméltó előzékenységgel nyújtja 
át a kért szabadjegyet. 

Utolsó állomásunk a Nemzeti Szinház. 
Zollner titkár ur roppant bizalmatlanul fogad 
bennünket. Nem is akarja megérteni, mi-
ből jó az elévült szabadjegy a Színházi 
Ú.letnek. Nyilván valami visszaélést sejdit 
a dolog mögött, mert a blankettáról le-
nyisszenti a «Nemzeti Szinház» föliratot. 

Itt vannak a szabadjegyek, tessék elmé-
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Iázni fölöttük. Mégis szép dolog volt, ami-
kor még nyolc krajcárért végig lehetett 
tapogatni egy dohánytőzsde összes trabukóit 
és amikor elég volt a színházi szabó ina-
sának a protekciója ahoz, hogy ingyen 
járjunk a szinházba. 

Egy színpadi szerző 
napló JáB ól 

Budapest, márc, 12 
Tegnap volt d i a d a l m a s da rabom első 

jubiláris e lőadása . Az embernek uton-
uifélen gratulálnak, én pedig teli vagyok 
elkeseredéssel . Egyáltalán a z a t a n a c s o m 
a többi színházi szerzők s?ámára , hogy 
i a már da raba t irnak, v igyázzanak ne 
jussanak el a huszonötödik határkőig. 
Eleg például , h a huszonnégynél meg-
ál lnak Ezt nem a szokásos rosszindu-
latból tanácsolom a többieknek. Majd 
egy kis statisztikát csinálok a huszon-
ö t ö d é e l ő a d á s bevételeiről és kiadá-
saitól : 

Szóval a deficit K 19020. 
A színházi titkárság kommünikéi most 

ha rangozzák be a közönségnek, hogy 
d a r a b o m föltartóztathatatlanul ha lad az 
ötvenedik e lőadás felé. Én ugyanakkor 

föltartóztathatatlanul gurulok a lejtőn. 
Az emberek ujjal mutogainak rám az 
utcán. Én vagyok az az ember , aki 
m u n k a nélkül 4000 koronát keresek 
es ténként . Ez a tény összes barátaim-
nak és ismerőseimnek jo«ot ád hogy 
kommuniza l janak . És ha tiltakozni me-
rek, még nekik áll följebb. 

— Nem szégyenled m a g a d a t ? Meg 
mersz tagadni ronnyos ötszáz koronát, 
amikor csak ugy dűlnek beléd a z ezre-
sek ? Szép kis szerző. 

És Hegedűs Lóránt azt hiszi, hogy ő 
talál ta ki a vagyondézsmát A darabot 

-e sz ínháznak szereztem, a pénzt a ba-
rá ta imnak. Most vettem fel előleget a 
harmadik da rabomra , hogy első d a r a b o m 
huszonötödik e l ő a d á s á n a k köllség'-it fe-
dezni tud jam. Mindezt elrettentésül irom 
szerzőtársa imnak. Gyerekek, ne írjatok 
jó da raboka t . Nem é rdemes a z ember-
nek tönkretennie magát. En már bele-
estem, most már mindegy. Ha tönkre-
megyek, az i rodalom á ldozata leszek. 
De ti még fiatalok vagytok, ti értetek 

kár lenne. Engedjetek egyedül vérezni. 
A legjobb, ha nem is irtok egyáltalán, 
én föláldozom magam értetek, h a az 
egész életem is rámén . Ámen . 

(Ultimo) 

BEVÉTEL 
. 

K f K I A D Á S K f 

A 25-ik előadás tantiemje . . 4000 — Virágkosár a primadonnának 5000 — 

Bankett a Fészekben 6000 — 

Külön ital a kedélyes apának 4000 — 

A naturburs a bakkon veszteit 500 -

nyert 600 — 

A diszletezők szerencsekiv. . 1000 — 

Babérkoszorú őnagyságának 
(fölfrissites) 1000 — 

400 — 

Benzin a sofförtől keztyütisz-
titashoz 200 — 

4000 — 

A házmesterné gratulációja . 200 -

Baráti kézszoritások az Ott-
300 — 

19020 — 

Összesen . . 2302U — összesen . . 23020 — 



s z í n h á z i é l e t 471 

„Jöszte £}át süiés3!" 
Abból az alkalomból, hogy Meyerbeer hi-

res dalmüvének az „Észak csiílagá"-nak 
immár a színpadi próbái is befejeződtek és 
kitűzték április 2-ikára a premiert, felkeres-
tük Mihályi Ferenc főrendezőt, aki készsé-
gesen mondott el egyetmást az Opera leg 
ujabb reprise-éről. 

— Azért választottuk Meyerbeernek ezt a 
munkáját, — mondotta Mihályi, — mert eb-
ben az Opera nagyszerű koloratur-énekesnő-
jének, Sándor Erzsinek alkalmat nyújthat-
tunk, hogy brilliáns tudását valóságos pa-
radis szerepben mutathassa be. Kaialin szí-
repében annak idején a hires Bianchi Bianka 
aratott óriási sikert, mig a cor, akit most az 
egyre fejlődő Szende Ferenc fog személyesí-
teni, tizennyolc évvel ezelőtt — amikor utol-
jára játszották az Észak csillagát, — Ney 
Dávidnak volt egyik leghíresebb szerepe. A 
A régi szereplők közül egyedül csak a reak-
tivált Hegedűs Ferenc maradt meg, aki ez-
úttal is Gricsenkot fogja énekelni, tradiciós 
komikuméval. 

Megemlítette azután a főrendező ur. hogy 
az „Észak csillaga" egyike a legnagyobb 
technikai készültséget igénylő és legnehe-
zebben beátliiható operáknak, mert a teljes 
számú énekkar majdnem az egész dalmű 
taitama alatt a színpadon van. A tábori je-
lenet nagy felvonuláí-ábin mintegy három-
száz szereplő vesz reszt, a statisztériát erre 
a7 alkalomra külön megerősitik. úgyszintén 
az operai zenekait is, tekintettel arra, hogy 
a tábori jeleneiben két külön zenekar is fel-
vonul Regota nem élvezett pompás látvány-
ban lesz része az Opera közönségének, mert 
ezúttal a hátsó színpad is fel lesz nyitva, 
ami már esztendők óta nem foidalt elő az 
Operában. 

Nehéz rendezői feladala van Mihályinak, 
akinek a több ízben előforduló komolv, sőt 
tragikus jelenetek dftcára is, vig tónust kell 

az egész operán végigvinni, a szerző inten-
cióihoz hiven. Végül még azt is meg kell 
említeni, hogy Mihályi főrendező az „Észak 
csillaga" szövegét, illetőleg Havi Mihály erő-
sen elavult fordítását is gyökeresen átdol-
gozta. Nem kis munka volt ez. Alkalmunk 
volt róla meggyőződni, mert a régi szöveg 
csakúgy hemzseg az ilyenfajta, szinte ért-
hetetlen passzus któl ; 

„Jöszte hát, sütész !" (Cukrász.) 
„Előbb köz, aztán talán tiszt ! (Közlegény.) 
„Véled egy kitűnő egyén osztandja meg 

sorsát I" 
„0, égi szép leányka, ha kell, megvédlek 

én, bár nem tudatva I" (Bér nem is sejted, 
hogy ki vagyok.) 

„Agyon fog lövetni 1" (Az „er wird er-
schossen" szolgai fordítása, ami ezenfelül 
félreértésre is adhat alkalmat, aminthogy 
ugyancsak félreérthető a katonaruhában ma-
gát kissé kényelmetlenül érző Katalin alábbi 
panaszos kifakadása is : 

„Ez állapot be terhes I" 
A díszletek! sl szerencséje van az Ooerá 

nak, Mihályi főrendező szerint a majdnem 
két évtizedes hánykolódás dacára a legtöbb 
díszlet olv kitűnő állapotban maradt, hogv 
semmi javítani való sem akadt rajtuk. Szikla 
karmester ellenben nem egvszer talál javítani 
valót a zenekar munkáján és szokot1 precizitá-
sával át is dolgozza a nehezebb pas*;usoktt. 

Végül Zöbisch mestert, az operai ba lelkar 
kitűnő mrntorat keres'.ük fel, aki éppen eg 
zecirozási gyakorlatokat végzett harminckét 
főn\ i csapatával. Regrutaszerepe van a má-
sod k felvonásban a balleikar tagj«i'iak és 
a/, hogy a fehér hajú Zöbisch mes'er annak 
idején katoia, még pedig német katona volt, 
garancia arra, hogv a nem éppen erre szü-
lelett „rekruták" mintaszerű tartással tesznek 
majd eleget a rájuk rótt súlyos feladalnak. 

— So, jetzt wer'n wir Griffe kloppen ! — 
mondja berlini dialektusában rövid s-ünet 
után Zöbisch mester. (dió) 

•si?nitt«nt« • IHQIí m n FEUEKY K&Ro '' » p i n i r ' F Ű K ' I g u f w r t 
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Egy Törzs Jenő és egy Péchy Erzsi hét 
után, a felujitott «Ezüstsirály» két diadal-
mas főszereplője Kosáry Emmy és Király 
Ernő viszik el a pálmát a pályázat legfris-
sebb postájában. 

Kosáry Emmi 18 szavathoz jutott, a 
második felvonásban viselt zöld estélyi 
ruhájával. 
Ezzel szemben Király Ernő első felvo-

násbeli fehér tengerészruhája 
14 szavazatot kapott. 

Kosáry Emmi szavazói névszerint: Schäf-
fer Micike, W. K-, ".Ezüstsirály imádói>, 
Klein Böske, «Mary Il.t> László A., «József-
városi ifjaki>, «Színházlátogató», Bányai Mi-
hály, Schwarz Janka, P. K-, «Xénia», I. 
Lujza, Kosáry-rajongó, Alcsik Vilma, v. Pá-
risii, K. Jolánka, Berg Józsi. 

Király Ernőre ezek szavaztak: «Rózsa-
szál», Klein Böske, P. K-, Király-imádó, 
Sylvia, Markos Gizella, Lili és Duci, «Váro-
si», Schwarz Janka, Császár Juliska, «Bak-
fis», Zeller Juci, K- Jolánka, «Irma 411» 

Kosztümös kedvencé kiáltották ki még 
az olvasók Király Ernőt ugyancsak az 
«Ezüstsirály»-ban, még pedig az uj har-
madik felvonás vadászkosztümjében. Ez a 
ruha 4 szavazatot kapott. Bárdos Ica, Wl 
K-, «Két nővér», Jó/árt Magda tartották 
a legszebbnek. 

Érdekes, hogy az uj «Ezüstsirály» mel-
lett a régi is felkísértett. G. M. és P. M. 
olvasók a régi előadás Marittáját Kerényi 
Gabit idézik fel mint kosztümös kedven-
cet, az első folvonásbeli ruhájában. Mig 
Tiirk Magdi, és Schön Joli Palásthy Irén-
ről tesznek hitvallást ugyancsak a virág-
áruslányi öltözetben. 

A többi pályázat különbözőképpen oszlik 
meg. Feltűnő jelenség, hogy Törzs Jenő 
«Sasfiók»-beli egyenruhája még mindig re-
kordot tart. Ezen a héten 

8 szavazatot kapott. 
a reichstadti herceg fehér uniformisa. Bi 
Alice, <tMagyar Színház», Sal y Mariska, 
Róth Böske és Schön Erzsi szavaztak rá. 
Schön Erzsi meghatóan kedves levélben 
ejti meg a kosztümös kedvenc választást, 
amelyet igy fejez be: 

«Hiszen ha mind le kellene Írni, hogy 
nekem Törzs melyik ruhájában tetszik leg-
jobban, nem volna elég 10 oldal sem, 
mert nekem Törzs mindenhol és minden-
kor tetszik. Még ha az utcán meglátom, ott 
is ugy dobog a szivem, hogy na! Pedig 
ott nincs is fehérbe, se egyenruhába.» • 

A levélhez rövid utóirat van mellékelve: 
«Törzs Jenőt is sokszor üdvözlöm.» 
Átfogjuk adni az üdvözletet. 
Mint minden héten, ebben a postában 

is szerepelnek kosztümös kedvencek gya-
nánt D'Arrigó Cornél és Galetta Ferenc. 
D'Arrigo «Bucsukeringő»-beli egyenruhájá-
ban 4 olvasónak («Melita», «Bucsukeringő», 
Klein Ada, Anday Irmuska) tetszett a leg-
jobban. Mig Galetta Ferencet a «Bálkirály-
nő» gerolsheimi nagyhercegében ketten. (Bo-
kor J. és Melitta) a «Kislány» első felvo-
násában hárman (Színház-rajongó, Molnár 
Ilona, Schwarz Bella) vallják kosztümös 
kedvencnek. 

Külön fejezetet kérnek e héten a mozi-
rajongók. Egész sereg kosztümös moziked-
venc vonul föl a pályázatok során. A fa-
vorit itt a «Lengyelvér» cimü magyar film, 
amelynek két főszereplője Boyda Juci és 

#G?5) fáW & * 4 5 > - i * - a x s a — > 
u u t y s * - v j D & a / i c s x / n r - j M e c s ö n ö i 



s z í n h á z i é l e t 31 

Petrovich Szvetiszláv állanak az érdeklő-
dés középpontjában. Boyda. Juci két ruhája; 
az első részben szereplő nagy toalett ame-
lyet a végrendelet felbontásánál visel há-
rom, a második részbeli tenniszruha pedig 
kéi szavazatot kapotl. Előbbire Ko várva 
Mädy, «Fehér orgona», K. Ilonka, utóbbira 
«Boyda-rajongó» és Schwarcenberg Károly 
adták le szavazataikat. Petroich Szvetiszláv 
egyenruhája, valamint lovaglódressze Ni-
kelszky Etuskának, «Baby»-nak és a «Fe-
hér orgona» álnevű olvasónak tetszettek 
rendkívül. 

Ä «Fehér orgona» jeligéjű pályázó kü-
lönben egész mozirepertoirt sorol elő. Kosz-
tümös kedvencekké lépteti elő 

Farkas Antóniát (Fehér Rózsa) 
fiollay Camillát (Casanova, Masamód) 
Lóth Hát (Baba) 
Makay Margitot (Lélekidomár) 
Mattyasovszky Ilonát (Fehér Rózsa) 
Várkonyi Mihályt (Fekete tulipán) 
Beregi Oszkárt (Aranyember, mint kor-

mányos). 

Lapzárta után még a következő pályáza-
tok futottak be: 

Kovács Józsefnének Fedák Sári, mint «Já-
nos Vitéz», Gombaszögi Frida pedig a 
«Pletyka» buzakalásszal himzett selyemru-
hájában tetszett a legjobban. A férfiak kö-
zül Nádor Jenő a «Farsangi kaland» térd-
nadrágjában, Falus Imre pedig a «Kedvenc» 
egyenruhájában tarthat igényt a «kosztümös 
kedvenc» cimre. 

F. Erzsinek csak egy kosztümös kedvence 
van, de az aztán igazán a javából. Csor-
tos Gyulát tartja legszebbnek a «Testőr» 
cimii Molnár darab második felvonásbeli' 
arciere testőri diszruhábafl. 

Budai hü olvasó természetesen a Sebes-
tyén társulat bonvivántjától, Huszár Károly-
tól van elragadtatva, amikor a «Tul a nagy 
Krivánon» kis Pistáját adja világoslila ma-
gyar ruhában, árvalányos kalappal. 

A lábak, divatja 
Minden kornak meg van a maga jelleg-

zetes divat-esztétikája. Nemcsak századon-
ként, de gyakran évtizedenként is változik 
ez az esztétika. Egyszer a ruha, egyszer a 
kalap, egyszer a cipő az uralkodó a divat 
terén aszerint, amint az öltözködés művé-
szei egyikre vagy másikra irányítják a főfi-
gyelmet. Ma kétségkívül a láb divatja az 
uralKodó és különösen a harisnyák ezerféle 
változatát most ujabb ezer változat gazda-
gítja. A láb helyes és esztétikus öltöztetése 
egyéni szint ad a nők ízlésének. Gyakran 
széppé tesz egy jól öltöztetett láb kevésbbé 
szép hölgyeket és viszont egy ízléstelen ha-
risnya elronthatja a legformásabb alakot és 
a legszebb arcot. A harisnya anyaga, szine, 
szövése, mind hozzájárulnak ahoz, hogy a 
női láb formáit, — ha szépek — érvényesít-
sék és kidomborítsák, ha pedig kevésbbé 
szépek eltüntessék a túlságosan, vagy ke-
vésbbé fejlett vonalakat. Párisban a divat 
és öltözködés eldorádójában különösen nagy 
súlyt hejeznek a lábra, ujabban nálunk is 
határozott tért hódit a divat terén a harisnya. 
Egy kedves és izlése8 fiatal lány, Horti Erzsé-
bet ambicionálja azt, hogy érvényt szerezzen 
a láb-öl^tetés esztétikájának — boltjá-
ban (Király-utca 69. a Király Színház mel-
lett) valóságos divat vitákat rendeznek dél-
tájban a pesti színésznők, akik mind hivei 
mér Horti Erzsébet láb-esztétikájának, ki 
nem ad egy harisnyát addig, amig meg nem 
kérdezte milyen a ruha, amelyhez hordani 
akarják, a cipő és az öltözék egyébb részei. 
Horti Erzsébet nagyban hozzájárul ahoz, 
hogy az utóbbi időben Pesten olyan feltű-
nően sok a jól öltözőit női láb. 

A REKEDTSÉG REKORDJA. 
A tenoristák obligát betegségé-
ről. a rekedtségről volt szó Va-
laki fölemlítette Drégely Gábor 

S Z Ó L L Ő S I é s K L E I N 
IV.,Hajó-uical6. [SUíö-u. sarok) 

selyem é s axövet különleges-
ségek áruóázo 

hires aperszüjé t a bécsi Tresserről, ak i 
egyszer annyira berekedt, hogy a régi 

í szokástól eltérőleg nem lemondta, ha-
ffj nem direkt leírta az előadást . 

— Az semmi, — mondta S z a b ó Gyula, 
az Eskütéri Szinház p o m p á s h u m o r u ké-
mikusa, — nézzétek azt az öreg teno-
risiát a szomszéd asztalnál . Az egyszer, 
husz éve, a nagy vasutas-sztrájk idején 

| leutazott Debrecenbe és a sztrájk miatt 
W ott rekedt. És azóta még mindig rekedt. 
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K É T B É K E F F Y - T R É F A 
i. 

A zöld sziv 
Szinrekerült az Apolló-Kabaréban a követ-

kező szereposztásban : 
A férj . . . . Békeffy László 
A feleség . . Faragó Sári 

(Szin: szoba, »középen asztal, mellette 
két szék.) 

Feleség: (az asztal mellett ül és ir, gon-
dolkozik, majd újra ir) 

Férj: (kis szünet után jobbról belép, 
meglátja, hogy a felesége ir, lassan láb-
ujjhegyen közeledik, odaáll a felesége háta 
mögé és néhány másodpercig fölé hajolva 
nézi, hogy mit ir. Hirtelen megszólal) Mi 
ez?! (elteszi a papirt) 

Feleség: (ijedten) Jézus Mária, te itt 
vagy? 

Férj: Nem, nem vagyok Itt, Honoluluba 
vagyok lepkevadászaton. 

Feleség: Na jó, jó, látom, hogy itt 
vagy. 

Férj: Csodálom, hogy látod, ha pedig 
látod, akkor minek konstatálod. 

Feleség: Csak azt konstatálhatom, amit 
látok. 

Férj: Én is! 
Feleség: Mit te is?! 
Férj: Én is láttam, hogy irtál, tehát 

konstatálom, hogy irtál, csak az a kérdés, 
hogy mit? 

Feleség: írtam. 
Férj: Azt láttam, de mit? 
Feleség: Valamit. 
Férj: Ugy, tehát titkolódzunk, ehhez nem 

vagyok hozzászokva. 
Feleség: Én pedig nem vagyok hozzá-

szokva ahhoz, hogy féltékenykedj. 
Férj: Én nem is vagyok féltékeny. 

Feleség: Akkor miért kérded? 
Férj: Miért? Mert kíváncsi vagyok, mert 

tudni szeretném. 
Feleség: Nem szerelmes levelet irtam, 

megnyugtathatlak. 
Férj: Köszönöm, a te megnyugtatásaid 

részemre rendszerint idegizgalmat és düh-
roham'okat jelentenek, latból tehát ;nem 
kérek, inkább mutasd meg amit firkáltál itt. 

Feleség: Először is nem firkáltam, má-
sodszor minek mutassam, úgysem értenéd 
meg. 

Férj: Mit? 
Feleség: Amit irtam. 
Férj: Amennyiben? 
Feleség: A mi lékünk szingolacsinjai 

messze gurultak egymástól egy kis idő 
óta, hogy lélegzünk az életben. 

Férj: (nem érti) Mit beszélsz, mi az 
kérlek? Hova gurultak a golacsinok? 

Feleség: Semmit; aljas prózában igy szó-
lok hozzád, ami leikeink már nem értik 
meg egymást. 

Férj: Meg vagy örülve, miket beszélsz 
itt össze? 

Feleség: Semmit. 
Férj: Mutasd azt az irást? 
Feleség: Minek? 
Férj: Mutasd, egy-kettő, (erőszakkal el-

veszi tőle a papirt, kibontja, nézi, forgatja, 
élőiről, hátulról, vissza-felé) Mi ez, mi ez, 
ami ide van irva? 

Feleség: Semmi! 
Férj: Azt látom, de mégis micsoda? 
Feleség: Egy futurista költemény, egy 

expresszionista vers. 
Férj: És minek ez, ki irta? 
Feleség: Én!-
Férj: Te? 
Feleség: Én! 

E HlTEMJÄ™™lSÄ 
975 kor . egy pár fehér chevreau fűzős félcipő 
185 korona egy pár fehér muszlin harisnya 

Nagy választék mindenféle divat és színpadi cipőkben 

FónySzási adó már beleszámítva! Vidékre utánvétellel szállítunkI 
Árjegyzék Ingyent 

Nagybani osztályunk: V„ Akadémia-u. 6. - Cipő-üzem: I., Bercsényi-u. 10 

c i D ő á r u h ő z o B u d a p e s t , 
IV., K o s s u t h L a j o s - u . 4 . 
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Férj: Te verset irtál, expreszionista ver-
set? Mi történt veled? 

Feleség: Semmi. Hónapok óta vagyok 
már elmélyedve a jövő század költészetében 
és ez uj irány annyira megihletett, hogy 
belőlem is kiváltotta a poétát. 

Férj: A poétát? 
Feleség: A poétát, a költőt. 
Férj: Meg kell őrülni, a feleségem költő. 
Feleség: Nem, nem kell megőrülni, esz-

mélve kell i életcsirát bontani az agygu-
mában. 

Férj: Mit kell csinálni? 
Feleség: Azt. 
Férj: Hát mi történt veled? 
Feleség: Semmi. Legöngyölődött élet-

masszámról az odarakódott próza rost. 
Férj: Mond ezt kérlek mégegyszer, mert 

rögtön megkomfolyodok. , 
Feleség: Legöngyölődött életmasszámról, 

az odarakódott próza rost. 
Férj: Legöngyölődött odarakódott pró-

zámról a massza rost. 
Feleség: Hagyjuk ezt, úgysem értjük meg 

egymás nyelvtagolványát. 
Férj: Hát édes fiam, elég a viccekből, 

vicc, ami vicc és pont. Elvégre csak nem 
akarod nekem beadni és velem elhitetni, 
hogy te egy futurista költőnő lettél. 

Feleség: De mennyire. Ez igy van. Már 
el is ismertek. A jövő héten közlik ezt a 
versemet. 

Férj: Hol? 
Feleség: Hol? 
Férj: Igen, hol? 
Feleség: Az uj gereblye cimü futurista 

folyóiratban. 
Férj: Ezt a verset? 
Feleség: Igen. 
Férj: És ez a te versed? 
Feleség: Igen, igen. 
Férj: Te irtad? 
Feleség: Igen, igen. 
Férj: Hát ezt muszáj elolvasni, (olvas) 

A zöld sziv. A cim nem rossz. És mit 
jelent ez? 

Feleség: Hogy a sziv még bimbóba, még 
zöld, mert kezd érni. 

Férj: A sziv? 
Feleség: A sziv. 
Férj: A zöld sziv?. A zöld agy. Ez jobb 

cim lett volna, no de térjünk a tárgyra, 
(olvas) 

Zird-zord idő csepü, 
Ringy-rongy ekete konty, 
Hajlik, 
Zajlik 
Ajlik, jlik, lik, ik, k. 
Czibor, bogár, bújik 
Bedöcög 
edöcög, döcög, öcög, cög, ög, g. 
Sziv gyökér rándul 
Suhan, lutyog, szutyog 

, ötér 
a Szingyökér 
ingyökér, ngyökér, 
gyökér, ökér, kér, ér, r. rö. 
Köröttem valami szörcsög, 
Sirok, mint fekete hörcsög. 
Bántanak a jövendő görcsök. 
Talpamon reccsen kéreg 
Gyilia, gyuha, gyeha, 
Kivánom, hogy könyököm valaki 
tarcsa, tarcsa 
Jaj a szivem egy nagy guta tarcsa. 

Férj: Megkell őrülni. 
Feleség: Miért? 
Férj: Még kérdezed? Ezt a verset csak-

ugyan te irtad? 
Feleség: Én, én! 

' Férj: És ez meg fog jelenni? 
Feleség: De mennyire! 
Férj: És ki fordította? 
Feleség: Mit? 
Férj: Ezt a verset! 
Feleség: Hát mire kell ezt fordítanií 
Férj: Magyarra! 

Telefon éffel-nappal 
50-31 

Bérautófuvaroxók sxöveílcexefe 
VI., Király-utca 112, 

Eilegans bérautó 
városi ßasxndlaira és 
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Feleség: Óh, kérlek, csak ne öntsd el hu-
morsziruppal szavaim mély, zord igazát! 

Férj: A\eg fogok őrülni, most már biz-
tos, hogy megőrülök. És te ezt érted? 

Feleség: Mit? 
Férj: Ezeket a kifejezéseket, illetve ezt 

a verset. 
Feleség: Hát mi van ezen nem érteni 

való? 
Férj: Például mi annak az értelme, hogy 

sirok, mint egy fekete hörcsög, először is, 
hogy tudod te, hogy hogy sir a hörcsög, 
ami pláne nem is fekete és hogyha tudod, 
hogy hogy sir, akkor mért okvetlenül muszáj 
neked is ebben a formában zokogni? 

Feleség: Äz ilyesmit nem lehet meg-
magyarázni, rövidesen a tény annyi, hogy 
a futurizmus és expressionizmus lényege 
abban áll, liogy az ember mindig ugy fe-
jezi ki magát, ahogy az ember érez ab-
ban a pillanatban, amikor a kifejezést hasz-
nálja. Én ugy éreztem, hogy ugy sirok, 
mint egy fekete hörcsög, tehát ezt le is 
irtam. 

Férj: Dehát ismételten kérdezlek, hon-
nan tudod te azt, hogy hogy sir egy hör-
csög? 

Feleség: Én nem tudom, hogy hogy sir, 
én csak érzem, hogy hogy sir! 

Férj: Ja ugy! Szóval, amit te nem tudsz, 
azt te egyszerűen érzed és azt hiszed, hogy 
amit érzel, az ugy is van. 

Feleség: Természetesen! 
Férj: Nagyon érdekes! Szóval, ha én 

ugy érzem, hogy a keletindiai rinocerosz 
ciripel, vagy a cserebogár nyerít, akkor 
én ezt nyugodtan irjam le egy versbe és 
ezért engem nem csuknak be? Hát ez egy 
őrület! Micsoda világot élünk! Szóval ak-

kor ezután igy beszélhetnék én is, nem 
történik semmi bajom!? Szóval, akkor nyu-
godtan mondhatom, hogy idegrongyokcef-
réznek epeszinü szivemen. 

Feleség: Miért epeszinü? 
Férj: Miért, ha neked lehet a szived 

zöld, az én szivem lehet epeszinü, nem 
olyan nagy a differencia. Én ugy érzem, 
hogy epeszinü, ha rád nézek mindig ugy 
érzem és ugy érzem, hogy az agyam uj 
gereblye, amely kaszálja a gondpiramisok 
csucsgumóit és már legöngyölődött róla az 
odarakódott masszáról a próza rost. 

Ernő: (belép) Szervusztok gyerekek. Hát 
ti még igy vagytok, na egy-kettő sietni 
lekéssük a színházat. 

Férj: (fölordit) Komédia. Rongyárragadt 
madárhuna minden, ami lidérc- bolyon-
gós agyamon. 

Ernő: Micsoda?!? 
Férj: Bántanak a jövendő görcsök. Sirok, 

mint egy fekete hörcsög. 
Ernő: Micsoda? 
Férj: Futurista, expressimista, gyorsvo-

natista, személy és tehervonatista. Az va-
gyok és térdkalácsomon kinyílt az élet 
citerája. 

Ernő: Szent isten, megőrült, Elza, az 
urad megörült. 

Feleség: Nem, csak ő is megtalálta azt 
az utat, ahol lelkének szines golacsinjai 
messze gurultak egymástól. 

Ernő: Jaj nekem, mindaketten megőrül-
tek. (kétségbeesve elrohan) 

Férj — Feleség: (összefogódzva állnak és 
nevetnek) Zöld szivünkben valami szörcsög 
És sirunk mint egy fekete hörcsög. Jaj!!! 
a görcsök. 

(Függöny) 

I 
ä t e a t o * a P á r i s i - » s t a e á S a a n l á t n i 1 
M'előt' twaszi ésnv^ri kalapját beszerzi, kérem nézze meg 
újonnan átalakított nöl lealapsyalónomat 
1V., Pártsi-utca 3 . alatt iElsn«r Oszkár üzlete melleit) 

Ajánlom megtí-kintésre 

LOUV-KALAPOyAK 
női kalaposztálya IV., Párisi-utca 3. szám. 

Férfikalapgyár: IV., Szondy-utca 95. 
Nói kalapgyár és központ: VII,, Károly-körutO 

az udvarban 

me!>ek clsörenűö Kivitelben legújabb divat szerint 
naponta készii'nek. Továbbá liserie picco és tagálból készült 
lia ap/o rmáimnt. melvek kivitelük és forrná uk tekin-
tetében a k ü l f ö l d i gvárak k é s i i í m é i i v e i D e l fel-

v e s j i f t a versenyt. 

Szenzációs újdonság kalapok alakításánál i 
Ssalmalcalapolcat fekete szinből bármilyen 
s j l n r e áttesteit és azokat a legdivatosabb formára 

átalakítjuk. 
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II. 

Feleségem cipője 
Szinrekerült az Apolló Kabaréban a követ-

kező szereposztásban : 
Férj . . . . Békeffy László 
Feleség . . . Haraszthy Mici 
Tulajdonos . . Ujváry Lajos 

(Szín: Cipőüzlet. Falakon táblák: Az idö 
pénz, a cipő pénz, csak külföldi valuta. 
Részlet fiatal. A megrendelés elfogadását 
ne tessék komolyan venni. Fiókom nincs. 
Tulajdonos le-fel sétál) 

Férj — Feleség: (belépnek az üzletbe) 
Férj: Előre bejelenten, ne tartson so-

káig, mert nem vagyok hajlandó óraszámra 
itt ülni. 

Feleség: Egy perc alatt megvagyok, (a 
tulajdonoshoz) Jónapot kivánok! 

Tulajdonos: Jónapot. 
Feleség: Kedves mester, lehetne talán egy 

rendelést eszközölni? 
Tulajdonos: Attól függ. 
Feleség: Mitől függ? 
Tulajdonos: Attól. 
Feleség: Árulja el mitől függ, kedves 

mester? * 
Tulajdonos: Attól függ, hogy milyen a 

rendelés? Milyen cipőről van szó! 
Feleség: Nagyon szeretnék egy fél sár-

ga bagariát. 
Tulajdonos: Ha-ha, nevetni kell. Hol van 

máma bagaria? 
Feleség: Esetleg box is jó volna. * 
Tulajdonos: Jaj-jaj-jaj, sirnom kell. Hol 

van máma box? 
Feleség: Ejnye, ejnye, pedig sevrót nem 

szeretnék, mert az nagyon puha. 
Tulajdonos: Puha? 
Feleség: Puha. 
Tulajdonos: Alilyen kár. De sevró swes. 
Férj: (kap az alkalmon) Na látod eaes 

fiam, ezt megmondtam neked előre. Akkor 
talán mehetünk is. 

Feleség: Ne siess olyan nagyon. 
Férj: De látod, hogy nincs cipő. 
Feleség: Majd lesz. 
Férj: Csak ne egy óráig. 

Feleség: Csak bizd reám. Egy perc alatt 
kész vagyok. Szóval kedves mester, milyen 
börböl lehetne cipőt csinálni. 

Tulajdonos: Milyenből? Amilyen van. 
Feleség: Amilyen van? 
Tulajdonos: Semmilyen. 
Férj: Na látod fiam, hogy nincs? Me-

hetünk. 
Feleség: Ne siess ugy. Bizd csak rám, 

egy perc alatt megvagyok. Szóval kedves 
mester, hogy volna lehetséges mégis ren-
delni egy cipőt. 

Tulajdonos: Rendelni azt lehet. 
Feleség: De ugy, hogy meg is legyen. 
Tulajdonos: Az már nehezebb dolog. 
Feleség: De mégis. 
Tulajdonos: Van a nagysádnak bőre? 
Feleség: Cipőnek való? 
Tulajdonos: Hát persze. A másikat látom, 

hogy van. 
Feleség: Cipőnek való bőröm az sajnos 

nincs. De kedves mester én szívesen fize-
tem, amit kér. Ha lehetne, hogy ön adná 
a bőrt. 

Tulajdonos: Ez nagyon nehéz dolog. 
Férj: Nézd fiam, mit erőszakoskodsz, 

látod, hogy nem lehet. Itt ülök már egy 
félórája és még csak meg se rendelted a 
cipőt. A\enjünk. 

Feleség: Bizd csak reám kérlek, egy 
perc alatt meg vagyok. Szóval kedves mes-
ter, hátha mégis lehetne. 

Tulajdonos: Majd meglátjuk. 
" Feleség: Talán mégis. 

Tulajdonos: Szóval félcipőről van szó. 
Feleség: Igen. 
Tulajdonos: Betétes vagy sima? 
Feleség: Sima. 
Tulajdonos: Szóval sima. 
Feleség: Egyszerű, sima, sárga, bagaria. 
Tulajdonos: Bagariáról ne is beszéljünk. 
Feleség: Pedig de szeretnék róla beszélni. 
Tulajdonos: Beszélni azt lehet. 
Férj: (magában) Meg fogok őrülni, meg 

fogok őrülni. 
Tulajdonos: (hátraszól) Ne tessék izga-

tódni. 
Feleség: Drága mester, édes mester, na-ii 1 3 ÍJ ii Is la 1 hotg-.ek arcaról, karjáról végleg KUNJA felelőséggel P Ü L L A K 

í SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. 1. Miracle 
j najeltávoiitószerszétküldése utasítással. Szépségápolás.Szemöics 
l irtás. Miracle entailkrém, púder, szappan: szépít, üdit, fehérít. 
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gyón kérem, ne csak beszéljünk erről a fél 
bagariáról, tudom, hogy magának csak 
akarni kell és a dolog biztosan rendben 
van. 

Tulajdonos: Hát én nem bánom. Ha nagy-
sága akarja és ha mindenáron akarja, hát 
rendben van. De aztán ne tessék majd 
sirni, hogy ilyen drága, olyan drága. 

Férj: Mégis mibe kerül, kedves mester? 
Tulajdonos: Arról ne beszéljünk. 
Feleség: Szóval lehet beszélni a dolog-

ról, szóval rendben vagyunk. 
Tulajdonos: Tessék leülni. (Feleség leül, 

tulajdonos előveszi a könyvet, centimétert 
és mértéket vesz) 

Férj: Na, most már boldog vagy? 
Feleség: Persze, hogy boldog. Tőled 

ugyan elsétálhattam volna még egy esz-
tendeig ebben a rongyban, vagy ha végre 
vettél volna, biztos valami kész cipőt tuk-
máltál volna a nyakamra. 

Férj: Most már hallgass kérlek, lesz egy 
fél, sárga, bagaria, perforált, Weiszfeld 
cipőd. Schluss! 

Tulajdonos: Hát bizony kérem, nem aka-
rok szerénytelen lenni, de ami azt illeti, 
ilyen cipő még nem volt a nagysád lá-
bán, vagy ha volt, akkor azt én csináltam. 

Férj: Jó, jó, csak siessenek, nekem nincs 
időm óraszámra itt ülni. 

Feleség: Ne türelmetlenkedj: egy perc 
és kész vagyok. 

Férj: Mégis nagyon szeretném tudni, mi-
be kerül? 

Tulajdonos: flrról ne beszéljünk. 
Férj: £.; csak arra vagyok nagyon kí-

váncsi, miért kellett neked pont itt csinál-
tatni cipőt. 

Feleség: Megmondtam már ezerszer, hogy 
nem hagyhatom azt, hogy mindenkinek in-
nen legyen cipője és nekem mindig gyári 
cipő virítson a lábamon. 

Férj: Mindenki? Ki az a mindenki? Ä 

Kárászné? Vagy a Hellerné? vagy a Sipos-
né? Ez neked a mindenki? 

Feleség: Nem csak ezekről van szó, min-
denkiről szó van. 

Férj: De én tovább megyek. Neked van 
még otthon legalább hat pár cipőd, amit 
ki kellene javíttatni és egészen jó volna. 

Feleség: De, ha kijavíttatom, akkor se 
jó, mert csupa készen vett gyári vacak. 

Férj: Én csak arra vagyok kíváncsi, 
hogy én hogy birom ezeket a kiadásokat? 
Hogy én miért nem őrülök meg? Na, 
de remélem, ezzel a cipő rendeléssel befe-
jezted tavaszi igényeidet? 

Feleség: Ezt még nem tudom egész 
biztosan. 

Férj: Pedig ajánlom, hogy' tudd. 
Feleség: Csak te ne ajánlj semmit. Amit 

te eddig ajánltál, azzal még mindig rosszul 
jártam. Mondja kedves mester, mikor lesz 
meg a cipő? 

Tulajdonos: Idővel. 
Feleség: No de mégis. 
Tulajdonos: Hát most kiadom munkába. 

Ott előbb sorszámot kap... 
Feleség: Jézus Mária. 

* Tulajdonos: Ne tessék megijedni. Szép 
őszi cipő lesz belőle. 

Feleség: De nekem a nyárra kell. 
Tulajdonos: flz nem baj. 
Férj: De pardon, bocsánat, mibe kerül? 
Tulajdonos: flz árról ne beszéljünk. 
Feleség: Ne szólj mindig bele, kérlek. 

* Férj: Mi az, hogy ne szóljak bele. Hát 
ki szóljon bele. 

Feleség: Te semmiesetre se. 
Férj: Kérlek, már nem szóltam egy szót 

sem, csak szeretnék már menni. 
Feleség: Maradj már nyugton kérlek, 

mondom, hogy egy perc és készen vagyok. 

f f érj: Ezt már hallom egy órája. Hát 

rlek végezzünk röviden. A mérték megvan, 
a cipő majd kész lesz, sima lesz, fél box, 

PUDER 
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sárga lesz >és bagaria. Egyszóval, mibe 
kerül ez a vacak cipő, ez a rongy? 

Tulajdonos: Nálam nem készül vacak ci-
pő. Ha vacak cipő kell, tessék átfáradni a 
szomszédba, a kollégámhoz. Ott készülnek 
vacak cipők. Különben is már nem csiná-
lok semmit. Se boxot, se sárgát, se ba-
gariát, se vackot, se rongyot. 

Feleség: De kérem, kedves mester, az 
uram csak vicccelt. (oldalbavágja) 

Férj: Csak vicceltem, kérem alássan. Csak 
nem fogom mondani egy Weiszfeld ci-
pőre, hogy vacak. A világért sem. Egy 
vacak az lehet egy selyem harisnya, egy 
vacak az lehet egy silskin bunda, egy 
vacak az lehet egy Zerkovitz operett, egy 
rongy az lehet a magyar békeokmány, de 
az ön cipője az egy aranyöntvény, az egy 
Boudlair szonett, az egy Wagner muzsika, 
az egy Weiszfeld cipő (magába) Hogy a 
fene ette volna meg. 

Feleség: Ugye megcsinálja édes, drága 
mester? 

Tulajdonos: Hát nem bánom, ne mondják, 
hogy én rossz ember vagyok, megcsinálom. 

Feleség: Jaj istenem, de boldog vagyok. 
Férj: És mibe kerül? 
Tulajdonos: Ha arról beszél, akkor nem 

csinálom. 
Férj: De mégis szeretném tudni. 
Tulajdonos: Még ráér tudni. Miért akarja 

mindenáron tudni? Életunt maga? (saj-
nálkozva nézi) Hiszen ön még oly fiatal. 

Férj: Ez igaz. 
Feleség: Szóval meglesz a cipő és mi-

kor? 
Tulajdonos: Majd igyekszünk. Nem kell 
rszirozni. Meglesz. Szépen, csendesen, 

íyugodtan meglesz. 
Férj: (fel-le járkál) Csak én, csak én 

agyok egy marha, egy országos barom. 
Feleség: Már megint mi bajod? 
Férj: Az, hogy én egy állat vagyok, egy 

kör, egy tenyész vadbarom. 
Feleség: Mi az, mi van veled? Alit ide-

eskedsz? 

Férj: Ah-hah, még ő ugrat. Persze, ne-
ked könnyű, neked rendelkezésedre áli egy 
bivaly, aki Weiszfeld cipőket csináltat ne-
ked. De most már vége, nem fogsz te 
nekem tovább is pávaként ragyogni, mig 
én rongyokban járok szüntelen, mint ezt 
Madách mondja, (ordit) Mester! A keservit 
ennek az életnek. Mérjen nekem is egypár 
cipőt. Egész barnát, magas sárgát, perfo-
ráltat, bagariát, .füzös, csattos, betéteset, 
dupla talppal, mennyi az a cipő. Fizetek, 

Feleség: (hizelegve odasimul hozzá) Drá-
ga kis bogaram. Ne csináltass magadnak 
cipőt most, hiszen olyan sokba kerül. Ve-
gyél inkább azon a pénzen nekem egy ka-
lapot és akkor már nem kell már csak 
egy kosztüm. 

(Függöny.) 

i r Ö L C S Ö N & Ő N Y V T á i l 
I * Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
100,000-nél t ö b b m a g y a r , n é m e t , f r a n c i a , a n g o l h ö n y v 

A „ K i r a l H z i n i i á z " b e j á r a t a m e l l e i t 
W E I M E R H A R I S N y A H Á Z 

K I R Á L Y - U T C A . 7 3 . 
t a r t j a raktáron a legnagyobb sz inválasztékr t a leg f ino- . 
mabb harisnyákban. — Színes nok harisnyaszál l l tója. 

Női kalapok, disiek, kellékek 
á r b a n GOlDMflRK fítilDDPárólinn 

T e l e f o n 128-43 IV. , Har is -köz 2 . szám 

Harn is fogakat 
piatinát 
Ékszert 
Hranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

Tavasssí és n y á r i divaikelme 
különlegességeink megérkezz tek 

Horváth és Halász Budapest, IV, Váci-u. 26. és Párisi-u. 2. 
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H/iCCÓ, MS ÚJSÁG? 
PING-PONG. Ä «Ping-Pong» nem a köz-

ismert labdajátékot jelenti, még azt a ja-
pán nevet sem, aminek pedig első .látásra 
gondolná az ember. Ä «Ping-Pong» ezúttal 
egy szépzenéjü és vidám operettnek a cime, 
amelyet szerdán mutatott be uj műsorának 
slágeréül az Intim Kabaré, még pedig 
D'Arrigó Kornélnak, a Király Szinház bon-
vivántjának vendégfelléptével. Különösen si-
került a kabarénak ez az uj műsora, szá-
mai közül mégis kiemelkedik a Ping-Pong. 
Szövegét Szilágyi László, az idei szezon 
egész csomó sikerült kabarédarabjának szer-
zője, zenéjét pedig Hetényi-Heidlberg, a 
kiváló komponista irta. Ä «Ping-Pong» me-
séje egy moszkvai fegyházban játszódik, 
egy kedves és vidám börtönben, ahol csak 
«müfoglyok» vannak és kedélyes muzsik. 
Idejön inspiciálni Danilov rendőrminiszter 
(D'Arrigó), valamint ide szökik mint kis 
csibészleány a miniszter jegyese, Mária 
Ivanovna baroness (Szeless Riza) is. Ket-
tőjük bájosan megható szerelmi történetén 
kivül egész csomó kacagtató figura tarkítja 
az operettet. 

SZÍNÉSZEK SZIVE.'Az Apolló Kabaré te-
hetséges szimpatikus színésze, Sándor József 
sulyo- beteg. Kollegái húsvét vasárnapján 
délelőtt az Apolló Kabaréban mntinét ren-
deznek, amelynek jövedelmét Sándor József 
kapja. 

LESTYAN SÁNDOR, a kitűnő hírlapíró 
regényt irt. «Mary Mariska* a regény ci-
me és egy pesti lányról szól, aki Mariskából 
«Mary» lett. A pesti éjszaka ez a regény, 
melynek hangja, alakjai, stilusa — csupa 
meglepetés. 

AZ APOLLÓ KABARÉBAN vasárnap dél-
előtt nyihános hangversen kert. Li ben mu-
tatták be fejlett énektudásukat az Erényi 
Rossi Rosina iskolájának növendékei. Ai 
növendékek tehetséges szereplése fényes ta-
núbizonysága az Erényiné Rossi Rosina 
eredményes és kiváló énekpedagógiájának, 
amely már annyi kitűnő művész hangját 
csiszolta az énekkultura legmagasabb fo-
kára. A növendékek közül különösen Gáthy 
Lia, Gyorgyokai Zilahy Imréné, Patkós Esz-
ter, Kovács Ibolya, Derneker Manci, Szász 
József tűntek ki. 

NORDLEY LUCY az idei Star filme-
ken tünt föl decens és finom játékával. Most 
a Sacha filmgyárhoz szerződött egy víg-
játék sorozat főszerepeinek eljátszára. 

A «YACHT» magyar filmvállalkozás 
«Egér» cimü filmjének bemutató főpró-
bája e hó végén lesz a Royal Apollóban. 
A darabot Gellért Lajos rendezte. 

LAVAEUX-VRECOURT grófné vasárnap 
a Zeneakadémián hangversenyezett. Hege-
dülni Sevciknél Bécsben és Berthelictnél 
tanult. Erőteljes tónussal, szép kidolgozás-
sal játszott, több apró darabban pedig 
brilliáns technikáját csillogtatta. Sok, meg-
érdemelt tapsot kapott. 

KÖNYVÚJDONSÁGOK: Szenes: A Buta 
• ember, ára 55.— korona, Szenes: A tizen-

egyedik parancsolat ára 77.— korona, Ke-
resztes Zoltán: Magyar ének ára 33.— ko-
rona. Elvestad: A kapitány ára 38.50 ko-
rona. B. Kellermann: A Bolond 99.— ko-
rona. Törzs: A fekete futár ára 44.— koro-
na. Zsuzsanna M.: Akik megteszik ára 44.— 
korona. Leblanc: Harminc koporsó ára 77.— 
korona. Gratz G.: A bolzevizmus Magyaror-
szágon ára 528.— korona. Glyn Elinor: Má-
mor ára 55.— korona. Marlitt: A második 
feleség ára 66.— korona. Szomaházy I.: 
A csipkeverő leány ára 49.50 korona. Bain: 
Az égszin kék ital ára 33.— korona. Kul-
tura defektiv regényei nagy választékban. 
Műkedvelők részére egy és több felvonásos 
tréfák, bohózatok, úgyszintén monológok 
nagy választékban beszerezhetők a Szinházi 
Élet könyvesboltjában, Erzsébet-körut 29. 

Az elegáns oiUig cipőkrémje 
Gyáríja: Herczeg Géza, V., Bálvány-utca 16 
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SxerResxiOl I f j e a e / e k 
(E rovatban készséggel cdunk felvílágosi 
íást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
K. E. Szekszárd. Cime : A szinház. — 

B. R. 1. A Színházi Élet egy negyedévi elő-
fizetési ára K 125. 2. Rózsahegyi Kálmán, 
Vili., Népszinház-u. 22. — F. EUus, 1. 1899. 
szept. 10 én született. 2. Lakáscímük megvan 
az almanachunkban. 3 Ha ad a művésznő 
autogrammot. azt előre fogjuk jelezni a 
Színházi Életben. — Hllandó vevő. 1. 
Blaha Lujza játszotta a címszerepet 2. Tisza 
Karola. 3. Téves hír. — Dalnok utca 10. 
A Színházi Életben nem előfizető olvasóink-
nak is mindenkor készséggel szoktunk vála-
szolni öt színházi tárgyú kérdésre. A kérdé-
sek lehetnek történeti múltból valók is. — 
Kassai érdeklődő. Rózsahegyi Kálmán is-
kolájánál tessék érdeklődni. — Éva. Az 
előbbi üzenetben megvan, — Kíváncsi. 
Miskolc. 1. Tisza Karola. 2. Az idén már 
nem lesz premiér. 3. Nem. 4. májusban fog 
játszani. — Vitatkozó. Fiu. - Cs. J . Győr. 
Nagvkorona utca 16. — B. Olga Már most 
is jelentkezhetik a lendezőnél, ő aztán min-

denről ad felvilágosítást, — Bucsukeringő. 
1. Dr. Spett. 2. Alkotmány-u. 20. 3 Két fia. 
— »Beköszöntő i t a régi színészek idején 
az első előadásnál mondtak. Így például 
1820 május 23-án Pozsonyban az első ma-
gyar színielőadás alkalmával tartottak bekö-
szöntőt, amikor a „Komáromi Magyar Játszó 
Társaság" hirdette itt a magyar kultúrát. Ek-
kor történt, hogy Szentpéteri Zsigmond el-
szavalta Kovacsóczy Mihály alkalmi versét. 
— L . J . 1. 1891 március 6-án adták a Nem-
zeti Színházban. 2. Szubrett szerepkörben 
kicsiny termettel érvényesülhet, íeltéve, ha 
valóban van hangja és ügyesen tud táncolni. 
— „Belesülni" kifejezés arra értendő, ha a 
szinész a szerep szövegét elrontotta, vagyis 
az előirt helyes kifejezest mással, de rosszal 
cseréli fel, vagy pedig a memoria nem mű-
ködése miatt hirtelen elfelejti a szerepét. A 
belesülés rendszerint vidéken divatozik, ahol 
nincs kellő próba és idő arra, hogy a sze-
repet a szinész jól betanulhasse. Ilyenkor a 
színész kapkod jobbra-balra oda nem vágó 
szavak ulán, Ingadozik és kudarcot vall A 
kezdő, vagyis az úgynevezett gyakorlatlan 
szinész gyakran sül bele a szerepébe. Hig-
gadt, kellő routinnal rendelkező színésznél 
azonban csak szórványosan' vagy nagy rit-
kán fordul ez elő. 

Ha kedvel i a 
s z é p konyhá t , MŰUÉSZHŐK F l G y F l M É B E ! 

ugv k o n y h a e d é n y e k é r t fo rdu l jon László Kálmán 
konyhaedény kü lön legesség i céghez a Király-
sz ínházzal s zemben , hol mos t 10°/o enged -
ménnyel sze rezhe t i be a konyhaedénye i f . 

Itt a tavasz, 
Kit szeretek én ? 
Ditrichsteint az irtót, 
Mert poloska a refrén ! 

Irilüin aranyat , ezüstöt , plat inát és 
ékszert l e g m a g a s a b b 
n a p i á r b a n v e s z e k 

SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124 21 
MSB 
Í V < > i Ï I H A K A T 

Női RUHÁKAT ANGOL és FRANCIA 
model lek szerint Jutányosán k é t z i ! 
és alaki t Laky Mariska, IV. , Szép-
utca 3. i l l . Kossuth Lajos-u. sarok. 

Kenyelmes, jo 
szabá-uak a THERHP1A 

6 
művésziesen alakll modellek szerlni. 
, FÜREDI BÉLÂNÉ angol , f rancia női divat terme. 

Kossuth-Lajos-utca 

m mm ÉS KELEMEH «««->»'»•<» 
» » WIS., E r z s é b e t * t t ö r u t $6 . 1 4 . 

T HER APIA Budapest, VI., Nagymezö-utoa 14. 
(Hygenikus cikkek) 

T e l e f o n e n i s m t s g r e n c e l h e t l 

AZ UJSÁG ot 
Telefonazámck: József »6-26 lózfsef 13.35 

ü l f i i i i 
magyar hangszeráruhaza 

Budapes t , József -köru t 15. 
F i ó k ü i l e t : Ráday-u tca 18. 

Képes ár jegyzéket ingyen küld. 

FLORIS-BONBON 
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Sxlnöászi rejivény 

Megfejtési határidő 1921 április 1. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 14 számában 

közöljük. 
A megfejtők között a kővetkező dijakat sor-

soljuk ki : 
I. díj : Egy doboz „Floris" csokoládé-

bonbon 
II. díj : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1921. 11. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: Teli Vilmos. 
Helyesen fejtették meg 931-en. 
Az első dijat Stärk Gizi (VI., Izabella-

u. 92 ). a második dijat Hirsch Sándor (Ó-
utca 42.), a harmadik dijat sajóközi Sajó 
Manci (Egyetem tér 5.) nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 
Kiadta a .Színházi Élet* r.-L 

l a k á s á t 
ff e s t i , t a k a r í t j a 

j J . 1 1 6 - 5 5 { D i t r i c h s t e i n 
HOlgyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka, Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
S z à n f â n é t VS., Horn E d e > u t c a 12. s z . 

Gyermek- és bakfisruhákat 
elsőrangúan, meg-
lepő olcsón készítek 
G r CL fn é 
W.. Párisi-utca 1. 1 7 2 . 

S Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban vesz 

ZÉKElY EMIL ékszerész 
Király-utca 51. sz. Teréztemplommal szemben 
Telefon József 105—35 

*«»« mwCíei 
F É R F I ÉS NŐI CON-

^ FECTIO OSZTÁLYA 
A LONDONI 

THE ANQLO-HUNQARIAN CORPORATION LIMITED 
MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, VIS., BOHAKY-U. 12. 

S I S 
megjavítja félcipőben hordhatóan a 

TERÉZVÁROSI HARISÍTCAJAVITÓ 
Király-utca 80. (Királyszinházzalszember.) 

Grummofon- lemezek 
modern tánczenék 
és művész felvételek 
legnagyobb választékban 

HANGSZER-OTTHON 

F e k e t e Mihá lyná l 
Budapest, Józssf-körut 9 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel: Erzsébet-körut 29 

A „Színházi Élet" kiadójában 

V E S y E s 
Lámpaernyőkészitést, ba-

tikolást tanit és elvállal : 
Sándorné, Krisztina-körut 8. 

A Színházi Élet Alma-
nachja korlátolt számban 
még kapható a Színházi Élet 
boltjában, ára 44 korona. 

K Ö N y V E K 
Könyv a mágikus erők-

ről: Alexy : „A siker és bol-
dogulás titka." A ..telepáthiá-
ról ; gondolatátvitel. Sugges-
tióról ; akaratátvitel. Magne-
tizmusról ;! egyéni delejééség. 
Magnetikus.tfekintet varázsa, 

stb. Ara: postadíjjal 53 K. 
Magyar Könyvkiedó, Buda-
pest, Szentkirályi-utca 23. 
Ugyanott kapható : Kardec : 
„A spiritizmus". Érintkezés 
a szellemvilággal, spiritiszta 
szeánszok. Ára : postadíjjal 
30 K. 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. >t. V.. Visegrádi-utca 3. Telefon 13~3! 








