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A „Piros bugyelláris" feltámadása 
Elmondja; BLAHA LUJZA 

— Ott voltam a Vigszinház főpróbáján 
és a szivem sirt a gyönyörűségtől, ami-
kor a színpadon láttam azokat a kedves 
régi alakokat, akik nekem, legszebb, 
legforróbb szeretettel őrzött emlékeim. 
Az idők messzeségébe vész már az a 
nap, amikor Csepreghy Ferencnek ebben 
az örökéletű remekében először fellép-
tem a Népszínház színpadján. Most is 
előttem áll az első próba képe, amikor 
a leeresztett függöny mögött Rákosi Jenő 
a színház igazgatója ült a rendezői asz-
talnál és lelkesen buzdított bennünket 
arra, hogy minden tehetségünket hasz-
náljuk fel a darab érdekében. Nemrégen 
a „Piros bugyelláris" előtt játszottuk a 
„Sárga csikó"-t, amelynek olyan nagy 
sikere volt, mint előtte egyetlen népszín-
műnek sem, annál jobban igyekeztünk 
tehát, hogy Csepreghynek ezt a darab-
ját is sikerre vigyük. Buzdított bennün-
ket az is, hogy a szerző akkor súlyos 
belegen feküdt és nem lehetett jelen a 
próbákon és a premieren sem. És a 
bemutató meghozta a sikert, amelynek 
én ugy örvendtem, mint talán egynek 
sem. Most megvallhatom, kissé féltem 
eleinte Török biróné alakjától, azt hittem, 
nem fogom tudni kihozni mindazt a sok 
szépet, amit a szerep tartalmaz, de 
Rákosi Jenő biztatott: Lujza, csak ugy 
játsz, ahogy tudsz, akkor jó teszel. 
A premier napján borzasztó ideges vol-

tam — rendes szokásomtól eltérően — 
mert máskor sohasem drukkoltam. És 
este . . . olyan sikerem volt, mint még 
soha. A piros, piros, piros-t alig győztem 
énekelni meg táncolni. Akkor ugy divatba 
jött ez a nóta Pesten, hogy két nap 
múlva minden cigány ezt játszotta. De 
én itt a régiről beszélek, amikor most 
itt az uj, a friss . . . és csak most sirtam 
ki magamat a főpróba után alaposan. 
Amióta hallom, hogy a Vigszinházban 
előadják a Piros bugyellárist, éppen 
olyan izgalommal vártam az előadást, 
mint akkor az első premiert. Mintha én 
játszanék ma is. Hogyne örülne az em-
ber lelke, hiszen olyan hosszú idő után 
végre ismét színpadra kerülnek az "igazi 
testestől-lelkestől magyar darabok, ame-
lyek a legszebbek a világon. Hűtlenek 
voltak hozzájuk sokáig, felcserélték a 
íégi népszínműveket a modern ezerfajta 
idegen darabokkal. Most, hála a jóisten-
nek, megint reményem van, még én is 
elérhetem, hogy a magyar irók népszín-
művet fognak írni. Eddig azt hitték, hogy 
a modern szerepekben elszokott a ma-
gyar színészek temperamentuma a nép-
színműtől, de most boldogan láttam, 
hogy nem igy van ám 1 Kell-e külömb 
népszínmű-előadás, mint a Vígszínházé ? 
Istenkém : Varsányi Irén, akit valahány-
szor láttam, mindig jobban szerettem, 
ugy játszik, mintha egész életében egye-



2 

bet se játszott volna magyar menyecs-
kénél. Egyem a lelkét, szerettem volna 
kiugrani a páholyból és összecsókolni 
minden szava után. Meg is tettem a 
főpróba után. Micsoda nagy tehetség, 
milyen édes, aranyos színésznő ! Milyen 
kár, hogy nem játszhatott eddig is ilyen 
szerepeket, talán általa megszerették 

Varsányi Irén 
(Török Zsófi) 

Vígszínház : „Piros bugyelláris" 
(Angelo fotografia) 
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volna már régen a mai fiatal pestiek is 
a népszínművet. De ami késik, nem 
múlik. És Hegedűs Gyula milyen derék, 
igazi, jóizü magyar ember. Jobban áll 
rajta a csizma meg a magyar nadrág, 
mint a lakkcipő, meg a frakk. És milyen 
gyönyörű szépen énekelte a „Fekete 
szem éjszaká"-ját ! Azt sem ludom, hogy 
így egyszerre kit dicsérjek jobban. Csortos 
Gyuláról is tele tudnék beszélni egy 
egész újságot, olyan jó volt. Deli, szép 
magyar huszár, olyan nagy a szive is, 
mint az alakja. És milyen csodaszépen 
rendezte a darabot. Mikor az első fel-
vonásban felment a függöny, azt hittem 
elszédülök. Hát az igaz: ilyen még a 
Népszínházban sem volt. Az öreg Petá-
kot is hogy játszotta Szerémy és Tanay 
milyen kedves a füstős szerepében és 
az a fiatal ember, a Kertész, milyen 
eleven, virgonc Kósza Gyurii Jaj Isten-
kém, ugy szeretném mindegyiket külön-
külön összecsókolni szeretettel, hálásan, 
hogy_ilyen nagy örömei okoztak nekem 
ezzel az előadással. Herczeg Ferenc 
meg olyan figyelmes volt, hogy az én 
nevemet is beleirta a prológusba, amit 
Varsányi Irén mondott. A közönség 
meglátta, hogy ott vagyok és nekem is 
jutott a tapsból. Nem tagadom : jól esett, 
sok furcsa érzés ébredt fel bennem, 
elöntötte a könny a szemem . . . A Vig-
szinházról sem szabad elfeledkezni, igen 
szép, hogy népszínművet választott a 
jubileumra. Adja Isten, hogy ezentúl 
sokszor legyen ilyen ünnepi este Pesten, 
ne csak a Vígszínházban, hanem min-
denütt, ahol magyar színészek játszanak. 

Németh Juliska első kritikája : „Említésre 
méltó Németh Juliska, aki Német Józsefnek, 
a kedves humoru művésznek leánya é s m á -
ris'jól beszélő, kellemes megjelenésű színpadi 
jelenség." 

(Pesti Hirlap, 1907. jun. 18-án. A 
Rákosi-iskola növendékelőadása alkal-
mából melyen „Az igmándi kispap"-ot 
adták) 



Külön kell irni róla és külön illeti érte a füstöl és a tavasz - alkonyi napsugárban élő 
hála is mindenki részéről a Vígszínház igaz- galambok turbékolnak a tetőn. A ház előtt 
gatóságát, amiért a magyar falut, Török biró az ólban ott hasal a komondor, jobbra-
uram házát ugy vitte a színpadra, ahogy az balra nyújtogatja a nyakát, mintha Arany 
ott áll Tölgyesen. A realizmus idealizálása János Családi körének illusztrációja volna, 
ez a színpad, szivet- _ 
lelket gyönyörködtető 
csodálatos panoráma, 
a szem azt sem tudja, 
hol pihenjen meg előbb, 
annyi látnivaló kínál-
kozik a rivaldák mögül. 
A népszínmű feltá-
masztása — sokan hi-
szik ezt igy — nem 
csak uj életre kelti a 
magyar falu roman-
tikáját, mozgalmas tör-
téneteit, szines életét, 
de a Vígszínház elő-
adása által még szebb 
életre is ébred ez a 
mostohán elhagyott mű-
faj. Nem bántjuk meg 
a régi népszínmű elő-
adások emlékét pilla-
natra sem, ha azt mond-
juk, hogy ilyen hűsé-
ges, ilyen a valóságot 
varázsoló keretek kö-
zött még sohasem ját-
szottak sehol népszín-
művet. 

Amikor a függöny fel-
megy, szinte elbűvöli 
a publikumot az a kép, 
amely a szeme elé 
tárul. 

A rivaldát végig ül-
tették muskátlival a 
sugólyukat gólyafé-
szekké stilizálták át, a 
tetején náddal, éppen 
olyan, mintha valame-
lyik tölgyesi házkémé-
nyen volna. Ott áll 
Török biró háza, az 
ember el sem hinné, 
hogv nem igazi kőből 
épült. Elől a gömbö-
lyü oszlopos tornác, , , , . . . 
az ablakokban mus- Varsanyi Íren 
kátli, a ház teteje (Török Zsófi) 
igazi nádból, a kémény Vígszínház : „Piros bugyelláris" (Angelo fotográfiai 
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Az eresz alatt ott áll a hordó, az udvar kö-
zepén a kerekeskut, a kerités mellett a kazal, 
igazi kis csemete akácfák, igazi mályva, 
napraforgó, a fészek, a csirkeól, mind-mind 
olyanok, hogy szinte el sem hiszi az ember, 
hogy ez csak szinpad I 

A háttérben tiz méteres igazi akácfa tere-
geti lombjait, amelyet a Hűvösvölgyben vág-
tak ki, a iombokat impregnálták, hogy fris-
sen maradjon valamennyi előadásra. 

És ehez a csodálatosan szép díszlethez, 
amely szinte már nem is mondható diszlel-
nek, hapem inkább a falu hűséges, plasztikus 
lefényképezésének, hozzájárul a szereplőknek 
külsőségekben is élethű öltözéke. 

A nóta külön meglepetést hozott a publi-
kum számára. Mindenki azt hitte, hogy a 
magyar dallal nehezen fognak megbirkózni 
az énekhez nem szokott vigszinházi színészek 
és ime, valamennyien annyi szívvel, olyan 
szépen énekeltek. Hegedűs a Fekete szem 
éjszakáját. Varsányi a Piros, piros, piros-1, 
hogy öröm volt hallgatni. Valami különösen 
meleg hangulat ragadta meg a vigszinházi 
Piros bugyelláris előadáson a lelkeket, az a 
poézis, az a varázs, amely a magyar falu 
levegőjéből, a magyar falu virágainak illatá-
ból áradt a nézőtérre — mint ifjúkori mese 
az öreg,ember emlékezetébe. Ezért százszo-
ros hálával tartozik mindenki a Vígszínház-
nak és a színészeknek, akik eddig is büszke-
ségei voltak a magyar színjátszásnak, ezen-
túl még inkább azok. 

Simonyi Mária, Petheő 
Belvárosi Szinház: „Az apám felesége" 

(Angelo fotografia) 

Rákosi Jenő 
a Piros bugyelláris 
bemutalójáról és felújításáról 

A Népszinház nézőterén, valame-
lyik hátsó sor szélén ül Rákosi Jenő, 
a Piros bugyelláris rendezője. A 
színpadon : Blaha Lujza, Vidor Pál, 
Komáromi Mariska, Tamási, Tihanyi, 
Horváth Vince próbálnak . . . . Négy 
évtized iníermezzó . . . . A Vigszinház 
nézőterén ül Csortos Gyula, a Piros 
bugyelláris rendezője. A színpadon : 
Varsányi Irén, Hegedűs Gyula, Makai 
Margit, Szerémi, Vendrei, Hajdú, 
Kertész Dezső próbálnak . . . 

Milyen volt a régi próba, a pre-
mier; ki tudná szebben elmondani 
Rákosi J enőné l? Megkértem rá szé-
pen, el is mondta szívesen. így : 

— Elő kell keresgélni az emlékeim 
közül a Piros bugyelláris sok-sok 
kedves epizódját, az e lőadás törté-
netét, a szereplők arcát, hangját, sze-
mét . . . Már itt is vannak előttem . . . 
Ott látom a színpadon Blahánét meg 
Vidor Pált, hallgatom a Fekete szem 
éjszakájá t . . . Csak szép sor jában, 
mert így előre tolakodnak a későbbi 
események . . . 

Igen nagy várakozás előzte meg a 
Piros bugyelláris • bemutatóját, főké-
pen azért, mert előtte adluk A sárga 
csikó-[, még pedig akkortájt nem 
minden napos sikerrel. Gondoltuk : 
nehéz lesz utóiérni Bakaj András 
históriájának érdekes szövevényét 
Csillag Pál történetével. Jó előre tud-
tam, hogy a Piros bugyelláris nem 
sablonos népszínmű. A népszínmű 
sajá tos jellegzetessége a drámai elem 
szentimentálizmussal körül díszítve. 
A Piros bugyelláris ellenben, volta-
képen vígjáték, a szó nemesebb ér-
telmében. Olyan lélektani probléma, 
amelyet a legnemesebb irók elméje 
dolgozott fel, úgynevezett felsőbb-
rendű vígjátékokban. 

A bemutató e lőadás közönsége a z 
első felvonást meglehetős idegenke-
déssel fogadta, sehogysem akart fel-
melegedni, de már a második felvo-
násban beadta a derekát é s szánk-
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cionálta az iró koncepcióját, amely ' 
nem más, mint a férj, feleség és a régi 
udvarló összetalálkozásának problé-
mája. Csepreghy erkölcsi megoldása 
biztosította a darab sikerét. Az egy-
máshoz illő férj és feleség diadalma-
san állják ki az ostromot ; a hirtelen 
közéjük robbant, boldogságukat ve-
szélyeztető férfi nem tud győzedel-
meskedni a becsületes, magyaros, 
egyenes gondolkozású házastársban. 
A tizenhat esztendős Bakaj Erzsit, a 
jókedvű, virgonc kis parasztlányt, 
utána pedig Török biró uram fele-
ségét, a nyilt eszű és az életet meg-
értő, komoly menyecskét. Egymástól 
lélekben, külsőben, szóban, mozgás-
ban teljesen elütő két alak volt, 
mintha nem is ugyanaz a színésznő 
játszotta volna. 

Emlékszem tökéletesen a premier 
szereposztására, hiszen nagy gond-
dal válogattam össze a színészeket, 
meg azután én rendeztem a darabot. 
Kedvem volt hozzá, Török birót Eőri 
Guszti játszotta, Csillag Pál őrmestert 
Tamási, Kósza Gyurkát Vidor Pál, 
Peták káplárt Tihanyi, Mencit Ko-
máromy Mariska, a cigány asszonyt 
Klárné, Hájast Horuáth Vince, prí-
mást Együd. Brilliáns előadás volt. 

Magam is elég szigorú kritikusa vol-
tam a színészeimnek, de a Piros 
bugyelláris egy szereplője ellen sem 
volt panaszom. 

Nagy örömét okoz, hogy most új-
ból láthatom a darabot olyan hosszú 
idő után. Dicséretes és szép gondo-
lat a Vígszínháztól, hogy ha már a 
magyar népszínmű olyan hosszú idő 
óta hajléktalan, tanyát ad a színpad-
ján ezeknek a színpadi szempontból 
értékes, nemzeti szempontból fontos 
daraboknak. A Vígszínház kiváló mű-
vészei odaadással , lelkesedéssel, tel-
jes sikerrel játsszák el a darabot. 
Kiválóan gondos a rendezés, szép 
ötletet valósit meg Csortos Gyula. 
Mondhatom, régen élveztem ugy szín-
házi előadást, mint a Vígszínház ju-
biláris estéjén. Jól esett már a szín-
padon hallani egy kis magyar nótát. 

Alig hallhatván, csak a szivével, 
dúdolni kezdi Török biró nótáját : 

Fekete szem éjszakája. 
Hány csillagból ragyogsz rája . . . . 

Nem szabad most hangosan kö-
szönni. Meghajlok. Csendben bete-
szem az ajtót . . . 

Zsoldos Andor 

„Nincs is csók a szerepben" 
Petheő, Simonyi, Bérczy: „Az apám felesége" első felvonásában 

(Röckel felvétele) 
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Az a hölgy, akiről a fenti cimben szó van, 
egy fiatal, kedves, bájos mostohamama, akit 
egy öreg, de még mindig jókarban lévő pá-
risi úriember nem átallott a házéba hozni 
hites feleség gyanánt, holott van már nősü-
lésre készülő huszonnégy éves fia is. Letour-
nel Albert, az örökifjú párisi, aki ezt a 
meggondolatlan cselekedetet elkövette, meg-
feledkezett az ödipusz-tragédiáról és a még 
modernebb bécsi Freud-tanárról, aki vaskos 
könyvekben fejtette ki az ilyen szituációkból 
származó szörnyű komplikációkat. Szeren-
csére azonban Letoumeléknek olyan patró-
nusa van Verneuil Louis személyében, aki 
nem hajlamos a sötét színekre, a derűt, a 
vidámságot szereti, mint ezt az ősszel már 
Budapesten is bebizonyította emlékezetes 
„Mi ketten" cimü vígjátékával és akiről azóta 
köztudomásu, hogy nemcsak igen jónevü 
szinész Párisban, hanem jelenleg a franciák 
egyik legdivatosabb vigjátékirója is. Uj da-
rabját, amelynek eredetileg „Mademoiselle 
ma mére" (Anyám, a kisasszony) a cime, a 
Belvárosi Szinház mutatta be rendkívül nagy 
sikerrel Hajó Sándor szellemes, gördülékeny 
fordításában, amelynek cime sokkal jobban 
takarja a poént, mint az eredeti francia cim. 

Letournel Albert, a Verneuil-darab legidő-
sebb hőse, ötvenegy éves, de azért életmód-

ját sok nálánál jóval fiatalabb ember is meg» 
irigyelhetné. Vidáman, mint a pille száll vi-
rágról virágra, udvarol jobbra, balra, az el-
hagyott szerelmesek, az özvegyek és meg-
csalt asszonyok vigasztalója és bár csak 
négy hónapja boldog férje a bájos, húszéves 
Jaquelin-nek, szerelmes leveleket irogat a 
szomszéd virágárusnőnek, akinek a patikus 
csapja a szelet. Hogy e levélnek milyen bot-
rányos következményei lesznek, azt mindjárt 
az első felvonás elején megtudjuk, mert 
Letournel papa, hogy férfiúi sikereit doku-
mentálja, a szobalánnyal elmondatja fele-
sége előtt a szerelmes levél hatását. Min-
denkit szeret Letournel, csak az apósát nem, 
aki elég tapintatlanul csak negyvennyolc 
éves és éppen ezért az ötvenegyéves vő tel-
jes antipatiáját élvezi. 

Jaqueline viszont, ugy látszik, senkit se 
szeret. Hogy nincs valami nagy lángoló sze-
relem szivében a férje iránt, az mindjárt 
első szavaiból kiderül, de legnagyobb meg-
lepetésre nem szereti kitartó udvarlóját, a 
fecsegő, elegáns Moreuil urat sem, aki „költő", 
kedvelt irója a műkedvelőknek és csupán 
azért irt egy verses drámát, amelynek fősze-
repeit magának és Jaquelin-nek szánta, 
hogy a próbák ürügye alatt együtt lehessen 
imádottjával. Hogy a darab, a próbák csak 

„Ki fogom hallgatni a bűnösöket" 
Bérczy, Simonyi, Kabos, Petheő Belvárosi szinház : ..Az apám felesége" 

(Röckel felvétele) 
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ürügy, az első csóknál kiderül, mert maga 
a szerző be/allja szerelme igazolására, hogy 
nem is készül az a mulatság, amelyen ezt a 
darabot elő akarják adni. 

— Nincs is csók a szerepben — mondja 
a meglepett Jaqueline. 

— Nincs ? Hét akkor ezennel beleirom, 
— feleli Moreuil. — Azért vagyok én a 
szerző I 

A jámbor Letournel, aki a környék min-
den szoknyája után fut, csak a feleségét fe-
lejti el megfogni, nem veszi észre, milyen 
veszedelmesen fejlődik a flirt Jaqueline. és 
Moreuil között, ámde résen van szerencsére 
Georges, Letournel huszonnégy éves fia. aki 
a mostohaanyja erénycsőszének csapott fel, 
szigorúan őrködik a fölött, 
hogy a Letournel-ház be-
csületén ne essék csorba 
és éppen abban a pilla-
natban toppan a szalonba, 
amikor Moreuil Jaque-
linet másodszor megöleli. 

A fiatal Letournel komo-
lyan megdöbbenve nézi 
ezt a jelenetet. Sehogy 
sincs megelégedve mos-
tohájával, de még kevésbé 
tetszik neki,hogy Jaqueline 
Moreuil udvarlását fo-
gadja. Mindenekelőtt meg-
állapítja, hogy a csók 
nincs a szerepben, mert 
nem rimel a végszó. A 
csók tehát, legalább az 
egyik részről, komoly volt. 
Igyekszik lehetőleg kelle-
metlen lenni Moreuillel 
szemben, ami nehezére 
esik, mert nagyon kedves 
és rokonszenves fiatalem-
ber, de az udvarló sem 
rest és hamarosan vissza-
adja a kölcsönt, gratulál-
ván Georgesnak az Aubier-
lánnyal tervezett eljegyzé-
séhez, ami láthatóan kel-
lemetlenül érinti nem csak 
Georgest, hanem Jaquelinet 
is. Letournel papát is meg-
lepi az eljegyzés hire, mint-
hogy nem tudott fia nősü-

lési szándékáról. Egészen különös a viszony 
Letournel és a fia között, majdnem olyan, 
mintha a fiu volna az apa és az apa a fiu. 

Moreuil, érezve a kezdődő vihart, sietve 
menekül, Georges pedig csúfosan összevész 
mostohaanyjával. A legválogatottabb sértése-
ket vagdossák egymás fejéhez, szemrehányá-
sok érik egymást, nyilvánvaló, hogy a fiatal 
Letournel és a mostohája nagyon gyűlölik 
egymást. Alig teszi ki a lábát Georges, meg-
szólal a telefon. Jaquelinet hívják, aki meg-
döbbenve hallgatja az első szavakat, majd 
az apját köszönti a telefonon. A tapintatlan 
após, akinek 48 éves létére 51 éves veje 
van, Jaqueline előadása szerint Havreból te-
lefonált lányénak, hogy sürgős üzleti ügyben 

SIMONY1 MÁRIA 
Belvárosi Szinház : „Az apám felesége" 

(Angelo fotográfiái 
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A fiatal asszony 
elutazik, Letournel 
papa boldog, hogy 
szalmaözvegy lesz 
és zavartalanul 

ugorhat ki a hám-
ból, már készítteti 
is a szmokingját és 
ajánlkozik fiának, 
hogy elkíséri Aubier-
ékhez ? Csöngetés. 
Egy magából kikelt, 
izgatott, bájos, fia-
tal hölgy rohan be 
Georgeshoz: Fanny, 
MoreuiI kis barát-
nője, aki igazi asz-
szonyos összefüg-
géstelenséggel el-
mondja, hogy az 
imént bekapcsol- -Török biró házatája' 
ták MoreuiI telefonjába akkor, mikor barátja 
Latournelnével beszélt. 

~ Szólítson apjának és tegezzen, — ha-
darja Fanny, — így szólt MoreuiI és meg-
kérte Jaquelinet, jöjjön vele Versaillesbe, vi-
szont otthon mondja azt, hogy Haverba 
utazik. 

Több se kell Georgesnak. Fut a mostoha-
anyja után, hogy megakadályozza a találko-
zást. Fannyt megkéri, maradjon ott, de ne 
szóljon semmit az apjának és elrohan. Le» 
tournel a szobába visszatérve, meglepetve 
látja ott Fannyt, aki elpanaszolja, hogy a 
barátja megcsalja és most emiatt boldog-
talan. 

— Ismét valaki, akit nekem kell megvi-
gasztalnom, — kiáltja boldogan Letournel. 
Es megvigasztalja Fannyt. 

A második felvonás a versaillesi szálloda 
„legszebb különszobájában" játszik. A főúr 
nevezi annak, aki kedves közvetlenséggel 
vezeti be Moreuilt és Jaquelinet, miközben 
a zenekar odakinn a Lohengrin nászinduló-
ját játssza, 

— Tetszik hallani l — kezdi a főúr a 
iatal pártól. — Én rendeltem ezt. A pecse-

nyénél a Csókkeringő-t fogja játszani a ze-
nekar. Azt szerettem volna, ha utána később 
az Enyém vagy, enyéééém-et játssza, de a 
karmester kijelentette, hogy ő nem ér rá 
olyan sokáig várni. Családos ember, haza 
kell mennie. 

Bájosan szemtelen, igazi párisi módra 
konfidens pincér ez a főúr, aki MoreuiI urat 
már régen ismeri- Mindenbe beleüti az orrát, 
még a távirat megfogalmazásában is segit. 
Jaquelinenek ugyanis eszébe jut, hogy érte-
síteni kell megérkezéséről a férjét, de termé-
szetesen nem Versaillesből, hanem Havreból 
Rendben van, a soffőrt elküldik Havreba, 
hogy adja ott fel a táviratot, amelyet meg kell 
csak fogalmazni. Ennél a fogalmazásnál segit 
a főúr, aki nem tudja megállni, hogy közbe-
közbe ne nevessen, mikor Jaqueline irja : 

— Szerencsésen megérkeztem, jól vagyok, 
csókol Jaqueline-

— Csókol Jaqueline, megérkeztem, csókol 
Jaqueline — mondja a főúr, miközben ki-
megy, hogy tálalja a vacsorát. 

Alig ülnek asztalhoz, alig kezdi meg fölé-
nyes, léha ostromét MoreuiI, a főúr rémülten 
jelenti be Letournel Ur megérkeztét. 

Amerikába kell utaz-
nia, szeretne tőle el-
búcsúzni utazása 
előtt, jöjjön Jaque-
line Havreba. 
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— À férj ! — üvölti a főur. 
— A férjem I — sikoltja Jaqueline. 
És belép — nem a férj, hanem a mostoha-

fiu, Georges. Mindenekelőtt Moreuilt küldi ki, 
aki kijelelenti, hogy addig szivarozni fog, el-
szívja azt a speciális havannáját, amely végig 
megmarad hamunak. Georges azután szigo-
rúan előveszi a mostohaanyját, heves szemre» 
hányásokat tesz neki és igyekszik meggyőzni 
arról, milyen szörnyű, helyrehozhatlan hibát 
akart elkövetni. 

— Csak nem képzeli, hogy megcsalom az 
apját ezzel a hülyével ? — kiáltja méltatlan-
kodva Jaqueline és kifut a másik szobába, 
becsapva az ajtót. 

Georges nem érti a dolgot. Mit is akar hát 
tulajdonképen az . any ja" ? Moreuil, aki na-
gyon éhes, visszatér, hogy Georges engedel-
mével elköllse a vacso.rát. A főur nagy meg-
döbbenéssel látja a két fiatalembert asztalnál 
ülni. Ilyen még nem fordult elő a praxisában, 
hogy a férj együtt üljön le vacsorázni a 
tettenért feleség barátjával I Evés közben 
Moreuil érdekes felfedezést tesz: Georges 
azért félti ugy a mostohaanyját, mert szerel-
mes belé. Ezzel Moreuil már el is megy és 

magával viszi Geor-
ges autóját, Georges 
pedig ott marad a 
szörnyű felfedezés-
sel, amit közöl Ja-
quelinenel is. 

— Ödipusz ! — 
mondja megsemmi-
sülten Georges. 

— Én pedig Elektra 
vagyok — rebegi 
Jaqueline. 

— Az más darab-
ban van — feleli 
Georges. 

Szó szót követi és 
valóban kiderül, 
hogy ez a két em-
ber szereti egymást. 
A civakodás, vesze-
kedés is csak azért 
történt, hogy palás-
tolják érzelmeiket 
és Georges e nagy 

„ felfedezés után nem 
Vigszinház : „Piros bugyelláris , u ű e l l e n t á l l n i i h o g y 

meg ne csókolja — az anyját ugy, ahogyan 
mostohaanyákat nem szoktak megcsókolni. De 
igy nem maradhatnak.ezzel a rettenetes bűn-
nel ezzel a súlyos felfedezéssel. Georges kije-
lenti, hogy elutazik Amerikába és elrohan, ki 
az éjszakába, még a számla kifizetéséről is 
megfeledkezik 

Letournel másnap reggel még mindig vi-
gasztalja Fannyt. Együtt reggeliznek, mikor 
a szobalány jelenti, hogy megérkezett Geor-
ges. Letournelnek csak annyi ideje marad, 
hogy diszkréten eltávolítsa Fannyt és belete-
metkezzék a reggeli lapokba, amelyekből 
megdöbbenve állapítja meg, hogy a havrei 
vonalon nagy vasúti katasztrófa volt tegnap 
és a forgalom egyelőre szünetel. Csodálatos-
képen Jaqueline mégis pontosan megérkezik 
és nem is tud a katasztrófáról, forgalmi 
akadályról semmit, férje faggatásai elől pe-
dig kisiet a szobából. 

Letournel most már gyanút fog, de meg-
oldja a titkot — a főur, a versaillesi hotel 
főpincére, aki a kifizetetlen számla rende-
zése végett keresi a fiatal Letournelt. Tőle 
azután mindent megtud Letournel papa, aki 
kifizeti a számlát, de azonnal kihallgatja a 
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jóizü, vidám és finoman humoros» Bérczy 
Ernő mint Moreuil illeszkedik kitűnően az 
együttesbe, Wirth Sári pedig Fanny szerepé-
nek ad megjelenésével, beszédével igazi pá-
risi izt. Kitűnő figura Kabos Gyuláé, aki 
mint főúr állandó zajos derültségben tartja a 
közönséget. Teljessé teszi ezt a kitűnő együt-
test Nagy Margit a szobalány takaros szere-
pében és nem szabad megfeledkezni Herquet 
Rezső artisztikus díszleteiről sem, amelyek 
méltó kerettel szolgálnak a Belvárosi Szín-
ház nagysikerű újdonságához. 

„bűnösöket". Georges és Jaqueline most már 
nem tagadhatnak, de a vallomás során 
Georges megtudja, hogy a mostohája volta-
képen még — kisasszony. Ezzel megfordu-
a kocka. Georges nem megy Amerikába, ha-
nem megkéri az apjától a mostohaanyja ke-
zét. Letournel pedig, mit tehet mást, áldását 
adja az összeillő párra. 

A Belvárosi Színház művészi együttese 
nem játszott még francia vígjátékot, ez az 
első ilyen próbálkozása, de olyan meglepő 
sikerű, mintha a szereplők valamennyien 
ebben a műfajban nőttek volna fel. Igazi 
párisias könnyedséggel pereg a játék, finom 
és szellemes az egész előadás, ami nem kis 
érdeme dr. Bárdos Artúr igazgatónak is, aki 
nagy ízléssel és tudással állította be az új-
donságot. Simonyi Mária végtelen gráciával, 
üde kedvességgel játssza Jaqueline szerepét, 
Petheő Attila pedig férfias, rokonszenves mit 
Georges. Az öreg Letournel szerepéből igazi 
kabinetalakitást csinál Boross Géza, aki 
ezúttal először játszik életében egész estét 
betöltő, háromfelvonásos darabban, pedig 
volt már néhány sikere az életében. Pompái", 

CSÍKI ÉSZJÁRÁS. Küry 
Klára mesélte el minap a 
következő kedves kis törté-
netet. Tusnádfürdőn nyaralt 
a művésznő, ahol egy szé-
kely atyafi beleesett a kútba. 

Már fuldoklott szegény, amikor kötelet dob-
tak le neki. Az öreg megragadta a kötelet, 
mellyel nagykeservesen ki is húzták vagy 
hatan a kútból. Amikor kinn volt. óriási ha-
hotába tört ki az atyafi. 

— Ugyan min nevet most ? — kérdezte 
tőle Küry, aki maga is segített a kötelet 
húzni. -

— Azon kacagok, hogy eszembe jutott : 
ha én közben elengedtem volna a kötelet, 
maguk idefenn mind hanyatt estek volna I 

„Az italok!" 
Kabos Gyula 

Belvárosi Színház; »Az apám felesége" 
(Angelo fotografia) 

„Ugy-e 
Bérczy, 

Belvárosi Színház : 

eljösz T 
Simonyi 
„Az apám felesége" 

(Angelo fotografia) 
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Kél színész 
I r t a : L E N G Y E L M E N Y H É R T 

Newyork, április hó. 

Az idei sa isonban két színész kel-
tett itt rendkivüli feltűnést. Övék a 
legnagyobb színészi siker. Az egyik 
egy zsidó, a másik egy néger. 

A zsidó színészt Ben-Aminek hiv-
ják s valamelyik zsidó szinház mé-
lyéből kotorta elő az élesszemü Hop-
kins. Ha a színigazgatók s manage-
rek itt tehetségekre vadásznak — 
amire oly nagy szükségük van — 
gyakran látogatják a zsidó színhá-
zakat, melyek már nem egy nagy 
színészt és színésznőt adtak az an-
gol színpadnak. Innen került elő a 
nők közül Kalisch, Nazimova, — a 
férfiak közül David Warfield, Mos-
covitz, — aki most London legün-
nepeltebb hősszerelmese, és még 
nagyon sokan. A legújabb felfede-
zés Ben Ami, aki most esténként 

Soen Lange „Sámson és Delillah"-
j ában játszik. 

Európában talán nem volna Ben 
Ami olyan nagy szenzáció, mint itt. 
Európában sok a kitűnő színész. Itt 
azonban nagyon, nagyon kevés. A z 
az érdekes, hogy az előadások — azt 
lehet mondani — általánosságban 
jobbak, mint Európában, mert min-
den társulat egy-egy darabra szer-
vezkedik s a rendezőnek alkalma 
van a legmegfelelőbb színészeket ki-
választani, még a legkisebb szere-
pekre is. Ezeket aztán kitűnően be-
tanítja s összetartja. Itt mentől többet 
megy egy darab, annál jobb az elő-
adás , s egy igazgató sem merné meg-
tenni, ami sajnos, oly gyakori, külö-
nösen Berlinben, hogy a star csak 
az első e lőadásokban vesz részt, az-
tán kiugrik s másod, harmadrangú 
olcsó szereplő lép a helyére. Ez 
európai bluff, Amerikában, nemcsak 
Newyorkban játszák végig ugyana-

(Angelo fotografia) 

„Ön szereti az apja feleségét!' 
Simonyi Mária, Petheő, Bérczy 

Belvárosi Szinház : „Az apám felesége" 
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zok a kiválogatott színészek a dara-
bot, hanem ha azután utazni men-
nek, a legkisebb városban is ugyan-
azt a jó előadást produkál ják. 

De hát, amint emiitettem, az elő-
a d á s o k jók, azonban a star-ok gyen-
gék. Az amerikai színésznek nincs 
a z a drámai szenvedélye, az a vib-
ráló temperamentuma, mint az euró-
painak. Mi teszi e z t ? A prózaibb, 
egyszerűbb élet talán, a tradíció hi-
ánya , a művészietlen levegő, mely 
körülveszi. Itt nincs az a mély lelki 
élet, mint odaát, minden egészsége-
sebb, a művész elvégzi dolgát a szín-
padon a nélkül, hogy saját lelkéből 
mutatna valamit s aztán hazamegy. 
Még a legnagyobb nevü színészek 
is, mint Lyonéi Barrimore, Atusk, 
rendkívül hidegek. 

Ben Ami azonban forró, szenvedő 
é s lelkes. A nagy olasz komédiásokra 
emlékeztet, Novellire s Zacconira, 
ami a technikáját illeti és sokban 
Moissira, a lenge liraiasságában. Ö 
átszenvedi a hőse tragédiáját a szín-
padon , nála minden belölről jön s 
az amerikai közönség érdeklődéssel 
nézi ezt a néki exotikus színészetet 
s megbocsát ja a fiatal zsidó színész-
nek, hogy még oly rossz accentussal 
beszéli az angol nyelvet . . . S azt is 
elnézi neki, hogy szenvedő, halvány 

Wirth Sári 
Belvárosi Színház: „Az apám felesége" 

(Ang-lo 

arca oly tipikusan zsidó. Ben Ami 
csak harminc éves — még sokat fog 
hallani a világ róla. 

A második színész, akinek hasonló 
nagy sikere van Newyorkban, egy né-
ger, Charles Gilpin. Ez annál neve-
zetesebb, mert ismeretes a rendkívüli 
ellenszenv, amivel Amerikában a né-
gereket nézik. Azt csak Európában 
hiszik az emberek, hogy itt néger-
kérdés van, a lapjában véve nincs, 
oly kétségtelen, oly elháríthatatlan, 
oly rendkívüli a s zakadás a néger 
és a fehér ember között . . . Alig kép-
zelhető a két faj közt konfliktus, 
egyszerűen azért, mert nincs érintke-
zés. Ez több az ellenfélnél, ez a 
két race tökéletes különválása . Egy-
más mellett élnek Newyorkban száz-
ezer számra van néger, de a fehér 
nem vesz róla tudomást abban az érte-
lemben, ahogy ember emberről tu-
domást vehet. De mit tesz a tehet-
ség. Jön e megvetett, lenézett fajból 
egy szinész, s rákényszeríti a fehér 
közönséget, hogy ráfigyeljen, s hogy 
ünnepelje . 

Pedig a darab, amiben játszik, sem 
olyan, ami az átlag ízlésnek megfe-
lelhet. „The Emperor Jones" a darab 
cime s szerzője egy ir, Oneik, aki 
merőben elüt az angol színpadi Írók-
tól s ha tartalomban nem is, de for-

m á b a n igen eredeti módon fe-
jezi ki megát. A da rab tulaj-
donképen egyetlen nagy sze-
rep — egy nagy monológ — 
a szinész számára . Egy, az 
őserdőbe visszamenekült, ci-
vilizált négert játszik, aki ócs-
ka ka tonaruhá jában császár 
lesz a vadak közt, mig onnan 
is ménekülnie kell saját népe 
elől, végül lelövik mint egy 
kutyát . . . De amig idáig jut, 
egy gazdag lelki élet ezer ár-
nyalatát mutat ja s já tékban 
fölényesen veri az egész átla-
gos fehér szinész csapato t . . . 
Az ember gondolkozva áll 
meg a sötét faj előtt, mely-
ből ez a fekete genie előtá-

fotografia) madt . . . Hátha mégis? 
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A Színházi Élei amerikai délutánja 
Miközben tul az Óceánon, az uj világban 

járt Incze Sándor, sok érdekes cikkben szá-
molt be e hasábokon tapasztalatairól, az 
amerikai színházi élet és mozivilág meglepő, 
nagyarányú jelenségeiről. Mult szombaton 
azután a szónál, írásnál, fotográfiánál szem-
léltetőbb módon adott a Színházi Élet olva-
sóinak izlelitőt az amerikai színházból : fel-
yonultatta a Belvárosi Színház színpadára 
Budapest primadonnáit, akik egyenesen erre 
a délutánra egész sereg szebbnél szebb 
amerikai dalt és pompás táncot tanultak be, 
hogy a maguk valóságában mutassák be 
azokat a nagyszerű uj amerikai slágereket, 
amelyeket Incze Sándor magával hozott. 
Csupa érdekes meglepetés volt ez a délután, 
amelyen jól ismert, népszerű színésznők olyan 
zsánerű alakításokban mutatkoztak be, ami-
lyenekre a szinpad rendes körülmények kö-
zött nem nyújt alkalmat. 

Az első meglepetés Gdcs Lilla volt- A 
fiatal művésznő mint egy megelevenedett 
Gibson-girl jelent meg a színpadon és töké-
letes bravúrral m a g a kisérte zongorán azt a 
két angol dalt, amelyeket finom művészettel 
adott elő. Az egyiknek „Hamming" a címe 
és arról szól, hogy ha az embert bármilyen 
baj éri az életben, dúdoljon egy dalt, az 
majd megvigasztalja. Ilyen 
dal ez a „Hamming" is, 
amelynek dúdoló refrénje 
nagy hatással érvényesült. 
Másik dala a tempera-
mentumos, nagyszerű rit-
mikáju ..Kipling Walk" 
volt, amely Rudyard Kip-
ling dzsungeljére célozva 
azt állítja, hogy a hangok-
ra még az őserdő állatjai 
is láncra perdülnek. 

A következő előadó 
Magyar Erzsi volt, akit 
azóta már a Városi Szín-
ház primadonnájává avat-
tak föl. Előbb egy végtele-
nül finom, szenzibilis japán 
altatódalt énekelt kifogás-
talan angolsággal, ami 
nem is meglepő, ha tud-
juk, hogy a művésznő 
Angliában nevelkedett és 
épp oly könnyedséggel 
beszél angolul, mint ma-
gyarul. Ezután egy pompás 
tánckettős következett, a 
melyben a fürgelábu dr. 
Erdélyi Géza volt Magyar 
Erzsi partnere. A dalnak 
is, táncnak is olyan si-
kere volt, hogy meg kellett 
ismételni. 

Somogyi Nusi követ-
kezett ezután, aki már 

szines tollakból készült érdekes toalettjével 
is nagy feltűnést keltett. Az Amerikában ma 
talán a legnépszerűbb dalt, a „Dixi"-t éne-
kelte óriási hatással. Egy amerikai vidékk 
kisleányról szól ez a dal, aki a nagy város 
rengetegjében az ideálját keresi és megszólít 
egy ismerősnek tetsző idegent. Az idegenről 
kiderül, hogy ő is Dixi-ből való, földije a 
kislánynak, mire ketten együtt járják el a 
legdivatosabb uj táncot, a schymmi-t. So-
mogyi Nusi földije • a jelen esetben De'nes 
Oszkár, a népszerű moziszinész volt, akiről 
e délutánon kiderült, hogy a legkitűnőbb 
táncos komikusok egyike. Pompásan járták 
és természetesen nem is egyszer a groteszk 
amerikai táncot. 

Az utolsó angol énekszám Lábass Jucié 
volt, aki előbb „A szerelmi fészek" cimü 
megkapóan szép dalt, majd a „Rosie" cimü 
vidám, pattogó táncdalt énekelte és táncolta 
ragyogó temperamentummal és pompás toa-
lettben. Zugó tapsok jutalmazták és valósá-
gos csaták folytak azokért a rózsákért, ame-
lyeket a színpadról a közönség közé dobált. 

A műsort Palló Imre, az Operaház jeles 
baritonistája zárta le, aki Serly Lajosnak, az 
Amerikába szakadt magyar komponistának 
két szép dalát énekelte el érzelmesen, majd 

„Oh RosieT 
Lábass Juci és partnerei — Rott Ferenc és Latabár Kálmán — 

a Színházi Élet amerikai délutánján 
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az „Édes anyám, ha bejön" dallamára ké-
szült angol-magyar szövegű araerikai nótát. 

Az egyes számok előtt Incze Sándor apró 
moziképekben ismertette az amerikai élet 
(arcsaságait és érdekes intimitásokat mon-
dott el az amerikai színházi és moziéletből, 
az amerikai magyarokról, a filmvárosból és 
mindama sok dologról, ami itthon olyan, 
mintha egy nagy dimenziójú álomországról 
hallana az ember beszélni. A Belvárosi 
Színház nézőterét teljesen betöltő közönség 
egész délétán zajos melegséggel ünnepelte 
az előadókat, akiknek számait dr. Szirmai 
Albert finom és stílusos zongorakisérete kü-
lönösen élvezetessé tette és nagy érdeklő-
déssel kisérte a konferanszot is. 

Szerelem-e ? 
A Színházi Élét uj pályázata 

Hogy kis iskoláslányok a színpadi 
hősök sorából választják ideáljukat és 
nem csak a kis, de a nagy diákok is 
valamelyik ismert primadonnába szerel-
mesek, régi és megszokott jelenség. Min-
dig igy volt és előreláthatóan mindig 
igy lesz, amig csak iskoláslányok és 
diákok, színészek és primadonnák lesz-
nek a világon. De hallhatunk már ko-
moly, egészen komoly esetekről is, ami-
kor a színházlátogató szivében valóban 
szerelem gyulladt ki a sokszor megcso-

„A zenét is megrendeltem' 
Simonyi Mária, Bérczy, Kabos 

Belvárosi Színház : „Az apám felesége" 
(Angelo fotografia) 

dált színész vagy színésznő iránt, sze-
relem, amely semmiben sem különbözik 
attól az általános fizikai és pszihikai 
állapottól, amit e néven jelölnek meg 
az életben. 

Csak egy bökkenő van : lehet-e szerel-
mes, komolyan szerelmes valaki olyan 
nőbe vagy férfiba, akit csak a színpad 
távlatából ismer, anélkül, hogy valaha 
beszélt volna vele és szçrelemnek ne-
vezhető-e egyáltalában ez az érzés? 
Kétségkívül nem mindennapi probléma 
ez és nem csak, hogy nem könnyű a 
megoldása, de sokféle is, annyiféle, 
ahány a szerelmes szivü ember. Hogy 
mégis közelebb jussünk a fogas kérdés 
megoldásához, a Színházi Élet ezennel 
pályázatot hirdet olvasói számára. 

A feladat : lehetőleg rövid, szabatos 
választ adni arra a kérdésre, lehet-e 
valaki komolyan szerelmes színészbe 
vagy színésznőbe, akit csak a színpadról 
ismer, anélkül, hogy csak valaha beszélt 
volna vele és szerelemnek nevezhető-e 
egyáltalában ez az érzés ? A felelet ter-
mészetesen okadatolja is meg a pályázó 
álláspontját. Neveket, személymeghatá-
rozásokat természetesen nem kérünk, 
de ha valaki konkrét esetet közöl, pá-
lyázatra bocsátjuk az ilyen felelelet is. 
Elengedhetetlen kellék azonban, hogy 

minden pályázó mellé-
kelje a maga pályáza-
tához az arcképét, ame-
lyet feleletével együtt 
leközlünk a Színházi 
Élet hasábjain. Arckép 
nélkül érkező pályáza-
tokat, sajnálatunkra, ez 
esetben nem vehetünk 
figyelembe. 

I A pályázatokat beér-
kezésük sorrendjében 
leközöljük és a szer-
kesztőség által legjobb-
nak itélt két feleletet 
az alábbi dijakkal jutal-
mazzuk : 

1. díj. Egy nagy do-
boz Floris-bonbon 

2. díj. Egy nagy üveg 
Eau de Cologne „Fée". 

Tessék tehát a kér-
dés fölött gondolkozni 
és — pályázni. 
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Végig Amerikán 
Antaltfy Zsíros levele 
a Sxínffázi Életöex 

Antalffy Zsíros Dezső orgona-
művész, a Zeneművészeti Fő-
iskola kiváló tanára, mint isme-
retes, hónapok óta Amerikában 
van. Onnan irta az itt következő 
levelet Incze Sándorhoz, a Szín-
házi Elet szerkesztőjéhez : 

Cleveland, 1921. ápr. 22. 
Kedves Sándor ! 
Mióta hazautaztál, Kerékjártó Ducival 

bejártuk fél Amerikát. Március elején indul-
tunk Cleveland—Ghicago—Cincinnati—Ken-
tucky—Louisvillebe. Majd mivel „Califor-
niába vágyom" — Californiába- San-Fran-
ciscoban és másutt voltak hangversenyeink. 
A magyar muzsikának mindenütt diadalmas 
sikere volt. California csodálatos I Ott iga-
zán, mint egy mesevilágban élnek az em-
berek. Az élet mégegyszer olyan olcsó, 
mint New-Yorkban — és a kereset valami-

„Egy ismeretlen ur vár odakin" 
Nagy Margit, Boross 

Belvárosi színház : „Az apám felesége" 
(Angelo totogratia) . 

vei nagyobb ! Úgyszólván minden ember a 
saját autóján járt (kivéve engemet 1) Te, aki 
New-Yorkban éltél, mindenesetre tudod ér-
tékelni a következő árakat : a legjobb hote-
lekben 3—4 dollár a legjobb utcai szoba. A 
szállodai Breakfast 50—60 cent, a szállodai 
Lunche 65—75 cent, a legjobb diner 85 cent 
volt. Amellett még megvan az a jó szokás, 
hogy mindenhová megvan hiva az ember. 

A földrengésnek meg volt az a haszna, 
hogy részben a félelemtől sokan elhurcol-
kodtak, másrészt sok uj házat építettek s 
így most már 120—130 dollárért egy két-
emeletes házat lehet bérelni 9—10 szobával 
San-Franciscoban. A vidéken : Sacramenti, 
Los Angelos, még 20—30 százalékkal ol-
csóbbak. Ezeknek az áraknak az a követ-
kezménye, hogy az emberek jobban ápol-
hatják magukat, ugy, hogy olyan sók jól öltö-
zött nőt sehol nem láthatsz, mint Californiá-
ban. Még a pincérlányok, „chop girl"-ök is 
selyem ruhákban járnak Az ismert amerikai 
borotvált és festett szemöldök, rövid nyírott 
kibodoritott haj, rövid ujju ruhák, jó cipők 

,,A számla" 
Boross, Kabos 

Belvárosi Színház : „Az apám felesége" 
(Angelo fotografia) 
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legelőkelőbb, a „Mouvie temple" 
a legfényesebb építkezés egyike. 

Californiában játszottam az ál-
talam eddig legnagyobbnak ta-
lált „Auditórium" orgonáján, egy 
rémitő teremben, hol 18 ezer 
ülőhely van. Magyar embert 
még eddig mindenütt találtunk. 
Legkevesebbet Kentuckyban, hol 
úgyszólván csakis négerek lak-
nak. Hopkenswillben a magyar-
ságot egy szabólegény egymaga 
képviselte, ki eljött hozzám a 
Hotelbe és kért hogy beszél-
hessen magyarul, mert már évek 
óta nem volt arra alkalma. San-
Franciscoban valami 5—6 ezer 
magyar él és bizony alig beszél-

• nek mér magyarul. A Népszava 
és Szabadság alig látható már 

„Nincs szüksége vigasztalóra ?" ESV hónapig voltunk lenn. de 
Boross, Wirth Sári , úgyszólván teljesen elvágva a 

Belvárosi Színház: „Az apám felesége" hírektől. Ma nagy öröm 
(Angelo fotografia) ért : Amerika legnagyobb kiadója 

„Schirmer" értesített New-York-
egész általános közkedveltségnek örven- ból, hogy 6 nagy kompozíciómat elfogadja ki-
denek. adásra, köztük egy zenekari müvem is szerepel. 

Hát persze színház, a mi európai fogai- Lehet, hogy még a tavasszal Floridába és New-
maink szerint nincsen. Drámai színház egy Orleansba is elkerülünk. Isten veletek, szívből 
kis jelentéktelen van csak. Ibsen .Wildduck"- ölellek benneteket Antalffy Zsiros Dezső 
ját, meg a Little Eyolf"-ját 
adták, mikor ott voltam. Egy 
operettársulat a „Sweatheadh 
Chop"-ot sok showgirl-vel. 
Operatársulat most ment le 
Itét hétre, a „Chicagói opera-
társulat" Mary Gardennel, 
Muratore, Hempel, RosaRaisa, 
Bonci a főerők, de érdeklő-
dés alig van. Ellenben moz-
gószinház őrületes sok van, a 
legnagyobb és legluxuriózu-
sabb színházak 3—4 ezer 
emberre, elég magas belépő-
dijakkal. Nagy zenekarok, 
orgonák mindenütt. És folyton 
épülnek ezek az őrületes 
hombárok. San-Franciscoban 
nem elég 87 nagy mozi, még 
3 uj óriás nyilik meg a nyá- Béküljünk ki I" 
ron. De a legvadabb állapot Petheő. Boross. Simonyi Mária, 
Los Angelesban van, ott már B e l v é r o s i Színház: „Az apám felesége" 
200 mozi létezik. K ö z t ü k a (Angelo fotografia). 
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A Pesti asszony huszon-
ötödik előadása az első 
jubileuma volt a fiatal 
színháznak. Góth Sándor 
ezen az estén egy remek-
művű aranyórát kapott a 
vezérigazgatótól ezzel e 
dedikációval : t 

..Bodnár Sándornak 
ezüstlakodalmára 

a háziúr" 
1 

Akik Az őrgrófot isme-
rik, azok megkérdezték 
Harsányit, hogy ilyen 
nagyszerű darabot miért 
hoz ki a szezon végén. 
Hiszen a legnagyobb fő-
szezont is megérdemelné 
a pompás és vidám szín-
játék. Harsányi a direk-
tori gondok közepette fel-
sóhajtott : 

— Mert én vagyok az 
egyetlen szerző, akivel ^ezt 
meg tudom csinálni. 

Gách Lilla a filmrevü-
ben egy pompás Heltai-
kuplét énekel, amelyben 
arról van szó, hogy egy-
másután két patkány hal 
meg a spájzban a hamisí-
tott ételektől, de a har-

madik, amelyik öngyilkos szándékkal pat-
kánymérget vesz be, életben marad, mert 
Pesten még a patkányméreg is hamisítva 
van. 

Egy kritikus igy gratulált a szép Lillának : 
— Nagyszerű kupié, minden hamis benne, 

csak a maga hangja nem. 

AG H Y BÖSKE 
Nemzeti Színház : „Vén bakancsos és fia a huszár" 

(Angelo fotografia) 

A fiatalsággal együtt jár a vidámság, A 
legfiatalabb színház Pesten a Renaissance, 
de a legvidámabb is. Frissek, jókedvűek, a 
sikertől boldogok itt az emberek. Különösen 
amióta Góthék a filmrevüben is játszanak ; 
eljátszák a „Hamar egy asszonyt I" cimü 
nagyszerű Liptai-Góth egyfelvonásost. Ugy 
ennek, mint a „Pesti asszonyinak akkora a 
sikere, hogy mikor az igazgatóság kiosztotta 
Harsányi Zsolt „Az őrgróf" cimü darabjá-
nak a szerepeit, Barna Károly, a vezér, vi-
dáman igy szólt a várható 
sikerre célozva : 

— Hamar még egy 
Pesti, asszonyt ! 

Ki egy egész életen át 
A sziv és léleknek tápot ád, 
Maga az : a sziv s a lélek — 
Ti vagytok : irók, művészek ! 

Huszka Ödönné 
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Inlervju Vecseyvei 
Milánóban 

Milánó, 1921• április 
(A Színházi Élet tudósítójától.) 

A Conservatoríó Verdi hangversenytermé-
ben óriási sikerű hangversenyt adott Vecsey 
Ferenc. Az itt tartózkodó magyarok testüle-
tileg vettek részt a hangversenyen és hatal-
mas babérkoszorút nyújtottak ét a mester-
nek. A koszorú nemzetiszínű szalagján ez 
volt a felírás : 

„A Milánóban járt magyarok-
a világhírű magyarnak" 

Bach E dur koncertjével kezdte Vecsey a 
hangversenyt, majd Tschaikowsky „Rondó 
capriccio"-ját hozta. Három saját szerze-
ményű dalát játszotta ezután, majd amikor 
Paganini 24. capricciojét játszotta, elszakadt 
hegedűjének egyik húrja, 

— Mes cordes sout plus fatiguées (Húr-
jaim fáradtabbak, mint én) - - mondotta mo-
solyogva, s miután rendbehozta hegedűjét, 
hegedült tovább. Három ráadást adott Ve-
csey, az elsőt igy Jelentette be : 

I 

K 
} IZX I V ^ 

Lfy ̂ Ar- — i ç , — J i tjuu^s^ c^c^U. 

3 . . . . .. ^-y"—• •«-
< — r —- . 

„ÚTBAN AMERIKA FELÉ" 
Ezúttal Rátkairól van szó. Mint ismeretes, Rétkai Márton útban 
van Amerika felé, s most érkezett meg tőle a Király Színház-
hoz az első levél. Az Olympic nevű hajóról küldte a levelet 
Lázár Ödönnek, a Király Színház igazgatójának. Nagyon meg 
ható a Rátkai irása, egy lelkes magyar színész sóhaja, remény-
kedése, vágyódása, szeretete Magyarországért minden sor és 
minden betü. A pazar fényű Olympicon a diadalmas "Newyork 
előtt a „szegény, agyon nyomorított kis magyar földünk . . ." 
van Rátkai eszében és szivében. Amikor ezt a levelet irta 
tulajdonképen még ki sem ért Amerikába, s már is azt mondja: 
„Csak haza . . . !" Jöjjön is haza minél hamarább, tele dollárokkal. 

— A magyaroknak játszom I 
És eljátszotta Sarasadé Chanson Hong-

rois-át ugy, hogy minden magyar sírva fa-
kadt a gyönyörűségtől. 

A hangverseny utáni napon felkerestem 
Vecseyt, akiről az olasz lapok azt írták, 
hogy az öt világrész legnagyobb élő hege-
dűse, Lendbach pedig igy nyilatkozott : 

„Neve élni fog örökké, mint Napoleoné." 
Szemben üjjik vele, ugy teszem fel kérdé-

seimet. 
— Nem volt fárasztó a tegnapi sok ujrá-

zás Mester. 
Kedves mosollyal felel : 
•— Sohasem fáradság az nálam, hanem 

inkább valami finom élvezet, hisz az em-
ber játszik, nem dolgozik. És hegedöjáték 
közben az érzés, az egész inteltektualitás 
mobilizálva van. Tegnap egyébként boldog 
is lehettem. Megható volt a magyarok lel-
kes ünneplése. Különösen örültem, hogy 
Édesanyám akit három hónap óta nem lát-
tam, megjött a hangversenyemre s igy igen 
kellemes érzések közepette léptem a dobo-
góra és különös intenzivitással játszottam. 

Vecsey édesanyja, mikor a művész elve-
gyült a vendéglátó grófék 
társaságában, kedves inti-
mitásokat mesélt el fia éle-
téből. 

Háború előtt külföldön 
igy hivatta magát „Franz 
von Vecsey." Amióta azon-
ban Magyarországot sa-
nyargatják, azóta „Fe-
rencz de Vecsey" nevet 
nyomattat minden műso-
rára. Ezzel a változtatás-
sal azonban már sok kel-
lemetlensége volt, külö-
nösene Északamerikában, 
ahol a hivatalos körök a 
formaságokhoz igen ra-
gaszkodnak. De ő mér 
csak igy nevezteti magét 
s vonójával nagyobb pro-
pagandát csinált a ma-
gyarságnak mint bárki 

— Egyébként jó szónok 
— mondja az anyja — 
és ha egy-egy ebéden 
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Délamerikában vagy Dániában felköszöntőt 
mond, olyanker a hazája sorsa szivén fekszik. 

Hegedűjét, a világosbarna eredeti Stradi-
váriust Párisból hozták és Hoyos Ellának, 
Bismarkné nővérének az ajándéka. Április 
22-én utazik el Délamerikába, Montevideo 
és Cité-be. Onnan pedig Északamerikába. 

Ernesto Pinchelli, modenai olasz ember 
a személyi titkárja és rajta kivül édesanyját 
mindenhová magával viszi. 

— Mint ember — mondja Vecseyről az 
anyja — még vonzóbb, megnyerőbb, még 
rendkivülibb egyéniség. Politikus és diplo-
mata, és arisztokrata abban a pillanatban 
mikor hegedű nincs a kezében. Igen olva-
sott ember. Az irodalom élénken érdekli. 
Van egy kedves könyve, Madách : Az ember 
tragédiája . . . francia fordításban. .Egy bue-
nos-airesi könyvesboltban talált rá. 

— Végül ismét Vecsey veszi át a szót. 
— írja meg Budapestnek, — mondta 

bucsuzásul, — hogy én nem csupán utazási 
szenvedélyből járom a földgömb többi világ-
városait, hanem mert ezzel segíteni remélek 
a magyarságon• Velem van állandóan ez 
az érdekes emlékű könyvem, Madách örök-
becsű müve, bár francia fordítás, de amely-
nek bölcs végmondata húrjaimon csak a 
magyarságnak és csak magyarul rezonál : 
„. . . küzdj, és bizva bízzál !" 

Szécsi Ferenc 

Vecsey milanói hangversenyének programmja : 

R. CONSERVATORIO "G. VERDI" 
MILANO • • « 

Venerdi 15 Aprile 1921 - ore 21 

CONCERTO D 'ADDIO 
Dl 

Ferenc de Vecsey 
1. Concerto in (mi) maggiore 

J. S. Baci) 
allegro - adagio - allegro moderato 

2. Sonata in (la) maggiore 
Cesar F rank 

per piano e violino - allegretto ben moderato -
allegro - recitativo fantasia - allegretto poco 
mosso. 

3. a) Serenata melanconica 
Peter Tscbaikowsky 

b) Rondo capriccioso 
Camilto Saint Saens 

a — Capriccio N. 2 "Cascade" 
Ferenc de Vecsey 

b — Capriccio N. 1 Le Vent 
» » 

c — Capriccio Staccato „ „ 
d — Capriccio N. 24 Niccolo Paganini 

Al piano il Maestro J O S É F R A N C O . 
»La Presse" Stab. Liio-tip. - Milano 

Vecsey Ferenc 
(Milanói felvétel) 

Aczél Ilona első 
kritikája: 

»Job Vilma szerepében 
egy nyúlánk, máris jól 
mozgó II. éves növendék, 
Aczél Ilona mutatkozott 
be igen előnyösen. Já-
tékban, beszédében érte-
lem és érzés van, éppen 
elegendő ahoz, hogy idő-
vel a kiválóbbak közé 
számítsuk;" 

Pesti Hírlap 1904 
okt. 24. A színész-
akadémiának, Dolo-
vai nábob leánya 
vizsgája alkalmá-
ból. 
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siexák és í » é c / > y Erzsi 
Egy intervju és két csók. 

A mulí hét egy estéjén szokatlanul díszes 
hallgatóság töltötte meg zsúfolásig a Vigadó 
nagytermét. Négy esztendei távollét után is-
mét ellátogatott Budapestre Slezák Leó, a 
bécsiek leghíresebb tenoristája. Egy kicsit 
meghízott Slezák, amióta nem láttuk, a hangja 
sem fogyott. A hosszas távollétre való tekin-
tettel fényképező gépemmel felszerelve men-
tem be szünet közben a művészszobába, 
hogy képben és írásban örökítsem meg a \ 
ritka látogatást. Slezák nagyon kedvesen 
fogadott, a fotografálést azonban — a mag-
nézium fojtó füstje miatt — a hangverseny 
végére halasztottuk. A művész elmondta, 
hogy csak ebben a szezonban kezdett el 
ismét túrázni, Skandináviában volt hosszabb 
vendégszereplésen, aztán Romániában tett 
nagyobb körutat. A jövő szezon tervei kö-
zött egy délamerikai túrra is szerepel. 

Közben dr. Szántó Frigyeshez, a Harmó-
nia egyik igazgatójához fordul Slezák : 

— Ugyan ki az a gyönyörű nő, aki maga 
mellett ül az első sorban és aki olyan lel-
kesen tapsolt minden szám után ? 

Szántó magyarázza, hogy a szomszédnője 
Péchy Erzsi, a híres pesti primadonna. 

— Die müssen Sie mir hereinbringen nach, 
dem Konzert I — jelenti ki Slezák ellenmon-
dást nem tűrő hangon, aztán kimegy a pó-
diumra, hogy Toscá-ból, meg a Bajazzok-ból 
énekelt áriáival szinte extázisba hozza a 
közönséget. 

Husz perc múlva ismét a müvészszobában 
vagyok és miközben Slezák újra meg újra 
kimegy a szűnni nem akaró ovációt meg-
köszönni, beállítom a gépemet és hallgatom 
a művész feleségét, amint rajongással be-
szél az uráról. 

— Ilyenkor, hangverseny, vagy előadás 
végén — mondja — nem lehet vele birni, 
annyira kihozza a sodrából a siker. Kép-
zelje, mit csinált pár héttel ezelőtt Stock-
holmban I Husz táblás ház után a Toscában 
volt a bucsufellépése- A harmadik felvonás 
nagy áriója után megakadt az előadás, nem-
csak a közönség állott fel, hanem a zene-
kar valamennyi tagja is- Ugy tapsoltak, 
ahogy csak kitelt tőlük. Az uram csak vár, 
vér, aztán erőt vesz rajta a meghatottság ; 
egyszerre csak elindul, a kis lépcsőn, leszáll 
a zenekarba, odamegy a karmesterhez és 
megöleli, megcsókolja. Erre persze újra fel-
zug a íapsvihar, az uram visszamegy a 
színpadra és megismétli a nagy áriát, ezu-
tán folyik az előadás tovább. 

Végre, verejtékét törülgetve, odajön hoz-
zám a kékszemű óriás. 

— So, jetzt, kann's losgeh'n ! 
Éppen elakarom csettinteni a magnézium-

lámpa rugóját, mikor Szántó Frigyes hang-
ját hallom : 

— Meister, hier ist sie. 
Slezák megfordul, két lépést tesz az előtte 

álló Péchy Erzsi felé, aztán se szó, se be-
széd, átkarolja, felemeli magához és jobbról-
balról két cuppanós csókot nyom a megle-
petéstől még csak védekezni sem tudó pri-
madonna arcára. 

Olyan kimondhatatlanul kedves a jelenet, 
hogy azok a kevesen, akik ott vagyunk, 
még mosolyogni is elfelejtünk. Hiszen ez a 
két csók nemcsak a gyönyörű Péchy Erzsi-
nek szólt, hanem az egész pesti publikum-
nak is, amely Slezékért rajong és amelyet 
a lírai tenoristák legkiválóbbika annyira sze-
ret. Slezák amikor l<öszönök tőle, barátságo-
san rázza meg a kezemet, s magyarul bú-
csúzik. így : 

— A visszonlattasra ! 
Vasadi Ottó 

SLEZÁK 
(Vasadi felvétele) 

KÉK MAZUR 
Hindenburg a Mazurinál 
Nagy győzelmet aratott, 
Beöthy László azétt ad most 
Kék mazuri darabot. 

(BUFTI) 
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RAJNA ALICE 
a Belvárosi Színháztól a Vígszínházhoz szerződött (Angeld fotogr.) 
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Török László 
házassága 

Uj szerző darabját mutatta be a mult 
hét szombatján Sebestyén Géza társulata 
a Budai Színkörben. Az uj szerző: Fáy 
Ilona, egy őszhaju, finom öregasszony, 
alapítványi hölgy, s darabjának címe: «Tö-
rök László házassága.» Halk, csöndes tör-
ténet a «Török László házassága», mint egy 
régi valzer, vagy levendula illatú emlék-
könyv, olyan finom és megható. 

A színészek mind teljes hangulatot ad-
va játszották a darabot. Pataki Ferenc, 
Czakó Pál, Füzes Anna, Marton Aranka, 
Sásdy Alice, Dózsa István Bacsányi Pau-
la, Haraszti Gusztáv, Pallós János kaptak 
sok tapsot. 

A premier után felkerestük a darab szer-
zőjét Fáy Ilonát, aki kedvesen és egy 
kicsit elfogódva ezeket mondotta a da-
rabjáról: 

- - Már 1916. tavaszán megírtam és most 

Fáy Ilona 
a „Tö-ök László házassága" szerzője 
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nagyon jól esik látnom, hogy kél életre min-
den egyes jól ismert figurám, akik eddig 
csak a szivemben éltek. Eddig is 'kifej-
tettem némi irodalmi munkásságot, az «Uj 
Idők*-ben és a «Budapesti Hirlap»-ban Íro-
gattam Czenk álnév alatt, de azért ez mégis 
más, ez már egy komoly eredmény, egy 
három felvonásos színdarab. Szeretném, ha 
olyan sikere lenne és olyan szeretettel fo-
gadná a publikum, amilyen szeretettel és 
melegséggel én megírtam. 

— Mondani nem akarok róla semmit, 
amit mondhatnék, azt ugy is tudják. És 
jobb is, ha a darab beszél helyettem. JËn 
legfeljebb a színészekről és a rendezőről 
szólhatnék, akiké minden igaz hálám. Amit 
ők csináltak, ahogy felkarolták a darabo-
mat, átérezték és kidolgozták, az több, 
mint amit vártam, vagy reméltem. Czakó 
Pál a legkedvesebb rendező, olyan buzgó 
és lelkiismeretes, hogy csak bámulni tudom. 
A színészeket nem sorolom fel külön-külön, 
nincs is annak értelme, mert mindet na-
gyon szeretem, mindnek hálás vagyok és 
csak boldogan mondhatom nekik, hogy: 
köszönöm. 

Kértünk Fáy Ilonától egy fényképet, de 
csak egy nagyon régit talált. Mikor ide 
adja, azt mondja: 

— Csak irják meg egész -nyugodtan, 
hogy ez egy negyven év előtti kép. Legfelr 
jebb furcsálják, hogy ilyen korban adtam 
a fejemet darabirásra. 

Nem furcsáljuk. A «Török László házassá-
g á é t érdemes volt megirni. 

Nagy amerikai műsor 
a Kerlmoziban 

E héten, csütörtöktől vasárnapig esemény-
számba menő, szenzációs filmet játszik az 
Aréna-uti Kertmozi. A városliget e népszerű 
szórakozó helye óriási áldozatok érán egy 
olyan nagyszabású, méreteiben felülmúlha-
tatlan amerikai filmslágert kötött le, amelyet 
a kitűnő igazgatóság csak négy napra ka-
pott meg. Az amerikai filmgyártás egyik 
legmonumentálisabb képét fogják csütörtök-
től vasárnapig a Kerlmoziban leperegtetni, 
még pedig esténként 7 és 9 órai kezdettel. 
Hétfőn uj műsor kezdődik. 
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A m e r i k a i m 0 3 i s 3 i n é s 3 e k 
üdvözlik, a magyar 111031-
publikumot 

(Első sorozat) 
Kedves ajándékot hozott magával Ame-

rikából a magyar mozipublikumnak Incze 
Sándor, a Színházi 
Élet szerkesztője. Az 
Egyesült Államok 
mozistarjai, csak-
nem kivétel nélkül, 
fényképet és üd-
vözlő sorokat küld-
tek Budapestre, 
melyről tudják, hogy 
rajong a moziért. 
Az üdvözlők között 
van a két Talmadge 
nővér, Constance és 
Norma, akiknek 
képét itt közöljük 
Amerikában ők a 
„Gombaszögi nővé-
rek", óriási fizetést 
kapnak, Ameriká-
ban rajonganak ér-
tük, s a pesti pub-
likum is több fil-
men gyönyörködhe-
tett már játékukban. 
Constance Talmad-
ge ezt irta angoi 
nyelven fényképére: 

filmeket. Ezt irta angol nyelven fényképe 
hátlapjára : 

„Azf hiszem James M. Gerard-nak, 
az Egyesült Államok egykori berlini 
nagykövetének „Mi Four Sears in Ger-
many" cimü könyvében olvastam, hogy 
egész Közép Európában csak a ma 

„Üdvözlettel az 
összes magyar mo-
zibarátoknak." 

Norma Talmadge 
pedig : 

„A legjobb kíván-
ságokkal, összes 
magyar barátaink-
nak." 

Amerika kedven-
ce Charlie Chaplin, 
akinek fantasztikus 
gázsikat fizettek ed-
dig- Azért csak „ed-
dig" mert Chaplin 
most már saját vál-
lalkozásában csinál 

Constance Talmadge 
amerikai moziprimadonna 
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gyarok tudnak olyan nyíltan, jóízűen 
kacagni, mint az amerikaiak. Nemcsak 
ezért becsülöm nagyra a magyarokat 
de kétségtelen, hogy ez is hozzáj ruh 
ahhoz, hogy érdeklődjem irányukban. 
Örülök, hogy a „kacagási igényeknek" 
kielégítéséhez szerény képességemmel 
én is hozzájárulok. 

Charlie Chaplin." 
Amerikában, mint ismeretes, szédületes 

karriert csinált a mozi. Ma már az Egye-
sült Államok második ipara, a vas és acél-
ipar után a mozi ad legiöbb embernek ke-
nyeret, a mozi vállalkozások forgatják meg 
a legnagyobb tőkét és az amerikai vagyon-
nak jelentős százalékét kötik le. Az ame-
rikai mozivilág legnagyobb alakjai közé tar-
tozik David Wark Griffith, aki még nem is 
olyan régen Tonnawandóban szenet bányá-
szott s nehéz munkával szerzett keresetéből 
harmincnyolc dollárt tett félre, hogy New-
Yorkba utazzék. Ma Amerika egyik legjobb 
moziszakembere, a legnagyobb „producerek" 
versenytársa. A népszerű starok különben 
egymásután alakitiák meg a saját társulatu-

Charlie Chaplin 
amerikai moziszinész 

kat. Ezeknek a mozistéroknak fizetéséről és 
jövedelméről mesés hirek keringnek az 
egész világban. Amikor Charlie Chaplint 
milliós szerződéssel kötötte le hat film el-
játszására egy gyár, mint szenzációról irtak 
erről a szerződésről a lapok. Ma már az a 
helyzet, hogy az egymillió dollár évi jöve-
delem nem szenzáció a moziszinészek vilá-
gában. Sokkal többet keresnek ennél Mary 
Pickford, Douglas Fairbanks, a Talmadge 
nővérek. 

Esztendők óta Los Angeles, a napfényes 
Californiának ez a pazar pontja, az amerikai 
mozivilág középpontja. A hatalmas gyárak, 
moziképkészitő műhelyek Los Angeles ha-
tárai között helyezkedtek el, s egyik mozi-
város a másik után épül itt. Szakemberek 
véleménye szerint, nem tart mór soké Los 
Angeles korlátlan uralma, a poétikus, han-
gulatos Californiát is elnyeléssel fenyegeti a 
világ legszédületesebb forgalmú, legnagyobb 
szabású és leggazdagabb városa : New-York. 
Az utóbbi években annyira fejlődött a mozi 
technikája, hogy ma már a csodálatos kali-
forniai tájakat is pótolni tudja newyorki 
mozimüterem. Amint Chicagót annak idején 
legyűrte California, ugy győzi most le Los 
Angelest — New-York. A világháború előtt 
még az amerikai filmeknek kilencven «zá-
zaléka Los Angelesben készült és egy esz-
tendő alatt 304.246.000 dollárról 618.000.000 
dollárra emelkedett a Los Angelesben elő-
állított filmek értéke, Azóta változott a hely-
zet. Hat év alatt a newyorki műtermek any-
nyira tökéletesedtek, hogy akár a Niagara 
vízesést letudják játszani New-Yorkban. 

A mozistárok közül a következők képét és 
üdvözletét hozza a Színházi Élet : Irena 
Castle, Louise Fazenda, Ruth Roland, Olga 
Petrova, Constance Talmadge, Norma Tal-
madge, George Beban, Harold Lloyd, Mary 
Anderson• Marion Daviés, Douglas Fair-
banks, Charlie Chaplin, Mary Pickford, 
Theodore Roberts, Marshall A, Neilen, Ben 
Turpin, Florence Vidor, Hobart Bosworth, 
Bryant Washburn és Dorothy Dalton. Ezek-
nek a képét és üdvözlő sorait sorozatosan 
fogjuk közölni. 

Egy régi szinészsirkőről : 
Itt nyugszom, végezve szerepemet, 
Oh közönség, tapsolj ki innét engemet I 

(„Rajzolatokéból, 1836, évi 68. száma. 
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Hegedűs Gyula: 
E m l é k e z é s e k 

A Vigszinházi jubileumi ünnepségeire jelent 
meg Hegedűs Gyula könyve, az Emlékezé-
sek. Melegebb, igazabb, értékesebb emléket 
nem áldozhatott volna a magyar színészet-
nek ez a kiváló reprezentésa erre az alka-
lomra, minthogy megirta azokat a kedves, poé-
tikus, aranyos mesélő színekkel átszőtt emléke-
zéseit amelyeket egy negyed század sokszor 
vidám ideje alatt gyűjtött össze a szivében, 
lelkében. Hegedűs Gyula könyve élő tanú-
bizonysága, annak 
a küzdelmes, rögös 
utakról elinduló kul-
turmunkának, ame-
lyet a Vigszinház 
25 esztendő alatt 
befutott és virágos 
bokréta azoknak, 
akik szent és tör-
hetetlen akarattal, 
a színpad rajongó 
imádásával dolgoz-
tak azért az ered-
ményért, amelynek 
ma az egész müveit 
világ lelkes bámu-
lója. 

Hegedűs Gyula 
nem csak nagy szí-
nész, de az irótoll-
nak is avatott mes-
tere. Stílusa itt is 
olyan könyed, ter-
mészetes és közvet-
len, mint a színpa-
don. Csak ugy me-
sél, derűs, kedves 
mosolygó arccal, 
szinte a hangját le-, 
het hallani, amint 
az ember a könyvét 
olvassa. Van ebben 
a könyvben min-
den ami a színház 
híveit érdekelheti. 
Apró történetek, kis 
epizódok, rég meg-
halt színészek éle-
tének jellemző his-
tóriái, a pályatársi 

szeretet meleg szavai, és sok-sok őszinte, 
hűséges festmény mindenről, amit huszonöt-
esztendő vihara és csendje összegyűjtött egy 
nagy szívű nagy művész lelkében. 

Hála és köszönet illeti Hegedűs Gyulát, 
amiért megirta ezt a könyvet, amely nem 
csak a színészetnek, de a magyar irodalom-
nak is mindenkor becsértéke marad. A könyv 
kapható a „Színházi Élet" kiadóhivatalában 

A drámai művészet nem egyéb, mint az em-
beri testnek a térben megnyilvánuló ritmikus 
mozgása. Georg Fuchs 

NORMA TALMADGE 
amerikai mozistar 
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n y í l t VÁLTOZÁSOK KERTESZ DEZ.ÔO 

Szatyi bácsi 
ötven pengője 

Abban az időben, amikor a derék jómódú 
pógárok ráértek még ' arra is, hogy a nem-
zeti színjátszás ügyes-bajos dógaival törőd-
jenek, bizonyos Farkas Ralkó István neve-
zetű magyar ember átadott a Nemzeti Szin-
ház igazgatóságának ötezer pengő forintot 
azzal a rendeltetéssel, hogy ennek a rette-
netes summának évi kamatait minden esz-
tendőben adják oda jutalomképen a szinház 
egyik fiatal, szorgalmas és tehetséges színé-
szének. Az ötezer pengő évi kamatja becsü-
letes időkben ötven pengőre rúgott. Hej, de 
nagy pénz volt ez akkortájt. Elélhetett belőle 
a kitüntetett teátrista akár egy hónapig is, 
vagy csináltathatott belőle két rend ruhát. 
Azóta kicsit megváltoztak a viszonyok, nem 
igen telik ebből az összegből két rend ru-
hára- . . . 

Ebben az évben ismét sor került a Farkas-
Ratkó jutalom kiosztására. Ugy történik a 
választás, hogy a színháznak minden tagja 
leadja voksét, aki legtöbbet kapta, az nyert. 
Eddig mindig igy volt, de az idén másképen. 
A nehéz száz koronát egyhangúan a szin-
ház egy idősebb színészének, az öreg Szat-
mári Lajosnak ítélték. Szatyi bácsi nem sze-
repel a szinlapcn főszerepek alakítójaként, 
megelégszik csendes epizódsikerekkel is. 
Meg azután nem is mai legény már, annál 
különösebb, hogy a fiataloknak járó szép 
kitüntetést ő kapta meg. Az Ítéletnél ebben 
az évben nem az ifjúság forrongó ambícióit 
és a tehetség szárnyalásét vették tekintetbe, 
hanem főképen Szatmári Lajos példás, ren-
dithetetlen hazafiúi erényeit. 

Vájjon mit szól Szatyi bácsi ehhez a ki-
tüntetéshez, vájjon örül-e néki, vájjon mit 
csinált a száz koronával ? 

Elmondotté ő maga, amikor megkérdez-
tük tőle. 

Ott ül fenn a harmadik emeleten az igaz-
gatói irodák fölött egy kis szük szobában, 
előtte asztal, egy hosszú iv papiros, meg egy 
skatulyában pénz. Ölkoronások meg forin-
tosok. ő fizeti ki a statisztákat, meg a növen-
dékeket, akik az Ember tragédiája népség, 
katonaságát játsszák. Inkább kopasz, mint 
ritka hajú, kedves, joviális arcú öreg bácsi, 
aki roppant furcsának találja, hogy hozzá 
fordulok interjúért. Nem teszek egy szót se 
hozzá, ahhoz, amit mondott, hadd álljon itt 
az ő kedves, egyszerű beszéde : 

— Igen nagyon megtisztelt ez a jutalma-
zás, végtelen lelki örömöm tellett benne. 
Jól esik az embernek ötvenen tul, ha azt 
látja, hogy szeretik, megbecsülik. Valamikor 
egészen más babérokra vágytam. Harminchat 
esztendővel ezelőtt indultam el a dicsőség 
felé, amelyből nem vagyok szerény, ha el-
mondom, szépen kivettem a részemet. Nem 
panaszkodhatom. Nagyváradon, Debrecen-
ben, Kolozsvárt, Szatmáron huszonöt eszten-
deig játszottam mindenütt csak főszerepeket. 
Legjobban szerettem a Vasgyárost, a Bánk 
bánt, a Bíborost, az Elnémult harangokban 
a pópát és Bukov, a székelyek hóhérjá-ban 
Lázár Imrét. Ezt játsztam a legtöbbet. Ami-
kor Kolozsvárra kerültem, Esterházy Kálmán 
gróf volt az intendáns, aki különösen nagyon 
szeretett. Sokszor hivtak fel Pestre, amikor 
itt uj színházak nyilottak, de az intendáns 
ur ott marasztalt, én meg hallgattam a szí-
ves szóra. Végül aztán tíz esztendővel ez-
előtt meginvitáltak a Nemzeti Színházba. 
Tudtam, hogy itt nem játszhatom parádés 
szerepeket, dehát elvégre egyszer az is abba-
marad. Nem jut ki mindenkinek a dicsőség-
ből élete fogytáig. Most itt vagyok és élde-
gélek a régi tapsok visszhangjából. Azért 
néha most is akad egy-egy kevés. A Fekete 
lovasban játszottam az öreg Holló Gazsit, 
meg a Tavaszi rügyekben is egy jókorka 
szerepet. Igen megdicsértek érte. Jól is esett. 
Ezt a száz koronát azért kaptam, mert itt a 
színháznál mindenki szeret, meg aztán én 
sose engedtem a negyvennyolcból. Nekem az 
első a haza, minden egyéb csak azután jön. 
Szemibe mondtam ezt már Péternek is, Pál-
nak is. Nem ijedtem meg senkitől. Nekem 
ugyan jöhet akármiféle politika, nem enge-
dem a hazámat. Magyar vagyok, maros-
vásárhelyi székely, eleget fáj, hogy az én 
drága szülőföldemet elrabolták az oláhok s 
csak ugy vérzik a szivem, ha rágondolok. 
De majd csak megsegít bennünket a magya-
rok jó istene, visszamehetek én még oda 
egyetlen egyszer elszavalni a Talpra ma-
gyart . . . 

Könnyet törölt ki az öreg a szeméből . . . 
Elfordul. . . Kis fekete, növendékleány jön, 
Szatyi bácsi kifizet néki öt koronát és meg-
simogatja a haját. 

— Köszönöm Szatyi bácsi — mondja a 
kislány és ő is megcsókolja a kopaszodó 
kedves fejet. 

Az öreg elmosolyodik : 
— Nagyon szeretem ezeket a kicsiket, Fiu 

vagy leány, mind olyan kedvesek, drága kis 
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szinészcsemeték . . . Ja igaz, a pénz. Régeb-
ben tiz darab aranyat adtak a száz koro-
nába, most egg papírszázast kaptam, de 
jó vót rajta a pecsét. 

— Mit csinált a százassal? 
— Mit csináljak ? Gondolkoztam mit ve-

gyek rejta, nem tudtam semmi okosat ta-
lálni, Éltettem. Várok addig, amig bevált-
hatom tiz darab aranyra . . . 

Kosztümös kedvencek: 
Ezennel lezárjuk a „Kosztümös kedvencek" 

pályázatát, bármennyire tiltakoznak ellene 
azok, akik még egy-egy szavazatot akarnak 
leadni Törzs Jenőre, vagy Petrovich Szve-
tiszlávra. A mult héten már megírtuk, hogy 
azontúl érkezett leveleket nem veszünk 
figyelembe, annak dacéra ezen a héten 
mégis több mint kétszáz levelet kaptunk. 
Tizenegy hétig tartott a pályázat, ezalatt kö-
rülbelül 8500 szavazat érkezett be. Mielőtt 
az eredményt közétennénk, kimutatást csi-
nálunk, hogyan oszlottak meg a szavazatok: 

Petrovich Szvetiszláv fehér egyenruhája 
a „Lengyelvérben" 711 

Törzs Jenő fehér egyenruhája a „Sas-
fiók"-ból : 706 

Kosáry Emmy zöld estélyi ruhája az 
„Ezüstsirály"-ban — — — — — — 295 

hedák Sári kosztümje a „János vitéz"-
ben 93 

Péchy Erzsi különböző ruhái — — — 89 
Lábas Juci „ „ — — — 76 
Király Ernő „ „ 40 
Galetta Ferenc „ „ — 95 
Lukács Pál a „Névtelen vár" huszár 

ruhája — — — — — — — — — 135 
Hollay Kamilla 227 

A többi szavazat megoszlott a fővárosi és 
vidéki színészek közt 

Február 27-ikén kezdődött a pályázat, s 
akkor a következő dijakat tüztük ki : A 
kosztümös kedvenc (nő és férfi) autogram-
mos fényképe, s egy-egy doboz Floris bon-
bon. A zsűri megváltoztatta ezt, amennyiben 
kettészakította a pályázatot, külön döntött : 
ki a színpad, s ki a mozi kosztümös ked-
vence ? E szerint a színpad kedvencei : 

Törzs Jenő 
a „Sasfiók" fehér egyenruhájában, és 

B. Kosáry Emmy 
az „Ezüstsirály" zöld estélyi ruhájában 

A mozikedvencek pedig 
Petrovich Szvetiszláv 

a „Lengyelvér" fehér egyenruhájában, és 
Hollay Kamilla 

a „Szép Ilonka" magyar ruhájában 
A rengeteg szavazó közül a következők 

kerültek ki győztesként : 
Törzs Jenő autogrammos képét nyeite : 

Hoffmann Klára, Petrovich Szvetiszláv 
autogrammos képét nyerte Polgár Manci 
Bányai Mihály és a Fehér orgona álnevű 
pályázók, egy-egy doboz „Flóris" bonbont 
nyertek. 

Kérjük a nyerteseket, hogy pontos címü-
ket postafordultával küldjék be a szerkesz-
tőségnek, hogy a nyereményeket elküldhessük. 

RIP VAN WINKLE 
H Rip van Winkle 
Második felvonását 
Csak busz év múlva adják 
flddig Környeit aludni hagyják. 

(BUFTI) 

Szatmáry bácsi 
(Diskay felvétele) 
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Magyarok 
Amerikában 

Mit tudunk róluk? Hogy sokat dolgoznak, 
de dollárokat keresnek és jól élnek. De hogy 
milyen keserves, S Z Í V Ó S munkával csinálodik 
meg az a dollár, amelyről itthon olyan le-
gendás fogalmak terjedtek el, hogy valóban 
hogyan élnek ott tul az Óceánon véreink, 
hogyan helyezkedtek el az uj hazában, mi-
ként találták meg boldogulásuk útját, azt 
vajmi kevesen tudják- Nem tudja a magyar-
országi magyar közönség zöme azt sem, mi-
lyen hatalmas napilapjaik vannak az ame-
rikai magyaroknak, mennyi kulturális intéz-
ményük áll fenn, hogyan hódították meg 
maguknak odakünn az amerikai élet nagy-
•arányuságát, miként helyezkedtek el az ipar, 
a kereskedelem, a művészet, az irodalom 
különféle ágaiban ? 

Ezekről a kérdésekről fog érdekes, meg-
lepő adatokat nyújtani a Színházi É/ef-nek 
junius elején megjelenő amerikai albuma, 
amely »Magyarok Amerikában" cimmel vas-
kos, önálló kötetben fogja ismertetni az 
amerikai magyarság egész nagyarányú elhe-
lyezkedését. Incze Sándor, a Színházi Élet 
szerkesztője, aki hónapokat töltött az Egye-
sült Államok magyarlakta nagyvárosaiban, 
hatalmas anyagot gyűjtött össze és hozott 
magával messzi szakadt véreinkről és ez az 
anyag áll most feldolgozás alatt az ameri-
kai album céljaira. 

Azok, akiknek hozzátartozóik vannak oda-
künn, nagy uíat járt levelekből tudhatják, 
hogy Amerika egyes városaiban egész utca-
sorok vannak, amelyekben minden ház la-
kója az üzletek cégfelirása, sőt még a köz-
biztonságra ügyelő rendőr is magyar. De 
hányan vannak, akik hiába várnak ujabb 
levelet az Óceán túlsó partjáról időtlen idők 
óta, akik nem is tudják, hol és egyáltalában 
élnek-e rég nem látott rokonaik, barátaik. A 
Színházi Elet amerikai albuma ezeknek is 
szolgálni akar és külön rovatot fog adni, 
amelyben mindazok az előfizetők, akik isme-
rétlen helyen tartózkodó amerikai hozzá-
tartozóikat keresik, felhívásokat tehetnek 
közzé. Az album e fejezetébe szánt felhívá-
sok díjtalan közlés végett minél előbb be-
küldendők a Színházi Élet szerkesztőségéhez. 
Sok amerikai magyar is van, aki ismeretlen 

helyen tartózkodó magyarországi atyafiát ke-
resi ; ezeket a felhívásokat már százával 
hozta magával a Színházi Élet szerkesztője. 
Megtörténhet és ez lesz az akció legszebb 
diadala, hogy a keresők és keresettek éppen 
az amerikai album hasábjain találkoznak 
össze. 

A képekkel gazdagon díszített album, 
amely kétszáz oldal terjedelemben, mint a 
Színházi Élet külön melléklete fog megje-
lenni junius elején, az amerikai magyarság 
legkiválóbb vezetőinek írásain kivül mind-
azoknak az amerikai magyaroknak arcképeit 
is közli, akik odakinn valamilyen téren az 
elsők közé kerültek, számos eredeti rajzot és 
kottamellékletet is hoz ugy, hogy valóságos 
Pantheonja lesz az'amerikai magyarságnak. 

Megkezdődött a 
lábszépségverseny 

A Színházi Élet mult heti számának 
két belső borítékján jelent meg annak 
a huszonnégy pesti primadonnának a 
a lába, melyek starthoz állnak a láb-
szépségversenyen. Ez a verseny fogja 
eldönteni, kit tart a közönség Pesten 
a legszebb lábu színésznőnek? A győz-
tes díszoklevelet kap, a nyertesre szava-
zók között pedig egy-egy doboz Floris 
bonbont és a győztes primadonna autog-
rammos arc, illetve lábképét sorsoljuk ki. 

Már be is érkeztek az első szavazatok 
s azonnal megállapítjuk, hogy a közön-
ség most sem vesztette el a humorát. 
Jó páran a szavazatukat Boross Gézára 
és Szenes Ernőre adták le. A vicc jó, 
de Borosra, Szenesre, s mint megírtuk 
Lábass Jucirá, aki hors concours indul, 
nem lehet szavazni. 

Az első szavazatok szerint 
Tisza Karola 
Somogyi Nusi 
Néméth Juliska 
Jákó Amália 
Hollay Kamilla 
Honthy Hanna 

nagyon kis szavazatkülömbséggel nyo-
mulnak előre. Valószínűleg ő közöttük 
fog eldőlni a verseny. Szavazatokat még 
ezen a héten fogadunk el, s az ered-
ményt a Színházi Élet 21-ik számában 
közöljük. Szóval tessék sietni a szava-
zással I 
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Uj színházak 
B u l g á r i á b a n 

A bolgár nép állandóan lépést tart a 
nyugati civilizáció művészeti törekvéseivel. 
Ebben a tekintetben lehetetlen összehason-
lítást tenni más balkáni népek művészi nívó-
jával, mert a bolgár sokkal megállapodot-
tabb, zárkózottabb, mint bármely más nép, 
nehezebben hajlik a vidámsághoz, viszont 
sokkal közelebb áll hozzá a mély elmél-
kedés és a melankólia. Szükséges volt te-
hát a tnüvészet egy oly nemét ideplántálni, 
minő az operett. 

Nemrégiben létesült Szófiában az els' 
operettszínház. Eleinte meglehetősen hide-
gen fogadták a bolgárok az operettet, 
Stdfcself Péter, a bolgár Nemzeti Szinház 
művésze azonban megtudta nyerni az egész 
közvéleményt és sikerült megfelelő alapokat 
találni vállalkozásához. Ä bolgár nép lelkes 
magyar rokonszenvének megfelelően, ma-
gyar operettel kezdte meg Stojcseff művé-
szi programját. Ez Kálmán «Csárdáskirály-
nö»-je volt. Ä siker óriási volt. Ünnepelték 
Kálmánt, a ynagyar nemzetet, amelynek bal-
sorsa annyira közös lett a testvér bolgár 
népével, hálásak voltak a lelkes igazgató és 
a müvész-ensemblé irányában. 

Azonban az operett-programm sikerével 
Stojcseff nem elégedett meg, uj előadás 
sorozatot nyitott a «Szabad Szinház»-ban, 
a drámai műfaj sikerére is. 

Ä mult évben nyilt meg a «Renaissance»-
szinház is, melynek az a célja, hogy a 
komolyabb operazenét művelje. Az uj szin-
ház igazgatója ugyancsak a bolgár Nem-
zeti Színháznak egy kiváló művésze, Sara-
j o f f . Ez a két müintézet egy egészen uj 
művészi generációt termel és egyáltalán 
nagyszerű mértékben adja meg a lehető-
ségét annak, hogy a bolgár népben rejlő 
művészi talentumok kifejlődjenek és is-
mertté tegyék magukat. Igen örvendetes a 
testvér bolgár nemzet mostani művészi újjá-
születése és meggyőződésünk, hogy mindkét 
testvérnépnél nemsokára követni fogja e 
művészi eseményt az egész nemzet újjá-
születése, a mienkhez hasonló, régi, ezer-
éves nagyságban és dicsőségben. 

A. E. 

« I M 1 '. 1 IRIGYSÉG. Fenyő Aladár, a 
- Vígszínház ambiciózus és te-

m E ® » hetséges színésze állandóan 
• K v V panaszkodik, hogy keveset 

^ — Kapnék csak egyszer 
nekem megfelelő szerepet — szokta mondo-
gatni — majd megmutatnám milyen alakítást 
tudnék produkálni I . • . 

A napokban Fenyő egy kollegájával a 
Körúton megállt egy kávéház előtt. A kávé-
ház arról nevezetes, hogy havonként alakít-
ják át. Fenyő nagyot sóhajtott : 

— Milyen .jó egy ilyen kávésnak 1 
— ? 

— Annyit alakithat, amennyit akar. 

I „KÜZDŐ LELKEK" 
;.cimü drámai költeményt, dr. Osváth Gedeon 

aszódi főgimnáziumi igazgató értékes, mély 
drámai erejű müvét, nagy sikerrel jétszák 
az aszódi műkedvelők : Burró Irma, Mikler 
Edit, Szolár Erzsébet, MugyikPálné, Ferency 
Johanna és Marianna, Boldis István, Krenkó 
István, Miklián Ödön, F. Molnár Lajos, Roth 
Kálmán, Szabó Sándor, dr. Haraszthy Mi-
hály, Fuchs Melánie, Faludy Erzsébet és 
Sárkány László. A bemutató előtt dr. Raffay 
Sándor evangélikus püspök tartott előadást. 
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(X^CMK Wgt 

INTIM PISTA, hogy mi újság kül-
földi ismerőseink körében 7 

— Az a kérdés, kit számítanak 
külföldinek 7 Mert akiről mesélhetek, 
például Palásthy Irénről, az mégis 
csak magyar színésznő, ha mindjárt 
amerikai asszony is. 

— MiQiud róla ujat? 
— Pesten mostanság azt újságol-

ták róla, hogy tagja lett New-York-
ban az Empire-szinháznak. Ezt a té-
vedést meg akarom magyarázni. Elő-
ször is az amerikai színházi világ-

KUN ÁGNES 
Kun Lászlónak, a Nemzeti Színház érdemes 
karnagyénak a leánya, a mult héten hang-
versenyt adott a Zeneakadémiában. Különö-
sen Mendelsohn „Szentivánéji álom" fantá-
ziájának bravúros előadásával volt nagy 

sikere. iDiskay felv.) 

ban egy színháznak nincsenek állandó 
tagjai, minden igazgató egy-egy da-
rabra szokott ad hoc-társulatot szer-
vezni. Ennélfogva Palásthy Irén is 
legfeljebb valamelyik darab együtte-
séhez szerződhetett volna le. De ezt 
sem tette, mert most szorgalmasan 
tanul és csak ősszel fog fellépni. A 
tévedés onnan származik, hogy Pa-
lásthy Irén az urának, Bartschnak, az 
üzleti levélpapírján irt haza néhány 
ismerősének, Bartsch irodája pedig, 
mint a levélpapír feltünteti, az Empire 
épületében van. 

— Az már más. Ha már Ameriká-
ról beszél, mi van Blumenthallal 7 

— Most utazott vissza Amerikába, 
miután Kisfaludy-Stróbl Zsiga, a kitűnő 
szobrász, megmintázta. A Vígszín-
ház yankee vezére azonban nem ál-
landó tartózkodásra ment ki, mind-
össze egy heti dolga van New-York-
ban, aztán megint visszahajókázik 
Európába. 

— Mi van még odakinn ? 
— Rózsa Lajos nagy sikeréről kap-

tam levelet. A kitűnő magyar bari-
tonista szerződést kötött a világ első 
operaházával, a Metropolitannel. Osz-
szel fog először fellépni, addig is már 
mint a Metropolitan szerződött tagja 
koncertezik. New-Yorkban nagy siker-
rel adott egy hangversenyt, most in-
dul délamerikai turnéra. 

— Itthon mi újság 7 
— Mindenütt készülődés premie-

rekre. De azért a régi darabok si-
kerében nincs,hiány. A Király Szín-
házban például a napokban volt az 
Offenbach százhuszonötös előadása. 
Ez alkalommal Lábass Jucit olyan 
figyelemmel lepték megtisztelői, amely 
felülmúlja az ilyen jubileumi virág-
bokréték szokott méreteit: egy óriási 
szinezüst kosarat adtak föl neki a 
színpadra, a kosár tele volt a dísz-
kertészet mindenféle indájával. 

— Ez már beszéd. Na még 7 
— SzilágyiRózsiörökölt.Négy miliőt. 
— Ne mondja, milliomos lett 7 
— Jól értsék meg : nem milliót, ha-

nem miliőt. Meghalt egy nagynéni-
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kéje és négy nagyon szép asztalfu-
tót hagyott rá. 

— Mit csinálnak az irók ? 
— Írnak. Még pedig érdekes dol-

gokat. Herczeg Ferenc például egy 
nagyon érdekes egyfelvonásost fe-
jezett be, azonkívül átdolgozta „Kéz 
kezet mos" cimü kitűnő vígjátékát. 
Mind a kettőt az ősszel a Renais-
sancn-Szinház fogja játszani. 

— Es a filmvilágban mi újság ? 
— Lenkeffy Ica megérkezett Né-

metországból, ahol filmezett. Baráti 
körét azzal lepte meg, hogy csak 
dánul hajlandó beszélni. Odakinn 
ugyanis megtanult dánul, mert film-
felvételeinél egy dán rendezővel volt 

Offenbach 
Értékes ajándékot kapott a minap Faragó 

jenö, az Offenbach szerzője Faladi Jenőtől: 
egy Offenbach fényképet, melyet Faludi 
Bécsben vett egy aukción hatezer osztrák 
koronáért. A fényképen — melyet itt köz-
lünk — autógramm is van. A «Kokoriko» 
cimü darab párisi premierjén adta a fő-
szereplőnek Mazagrie-nek, akiről szó. esik 
a Király-szinház diadalmas sikerű operett-
jében is. Ez a Mazagrie volt az, aki együtt 
lakott Offenbachhal, s vele együtt volt — 
egy nadrágjuk. Amikor az egyik elment 
hazulról, a másiknak otthon kellett marad-
ni. De aztán még rosszabra fordult a sor-
suk, az egyetlen egy nadrágjukat is el kel-
lett adni. Faragó hálásan fogadta a fény-
képet. Faludinak a fény képiért hálás — Of-
fenbachnak «az Offenbachért». Az operett 
zsúfolt házakat vonz még m,a is, a vidéki 
színpadok pedig most mutatják be hatal-
mas sikerrel. Most kapott a szerző Szeged-
ről, Palágyi Lajostól levelet, melyben azt 
i r ja a direktor, hogy tizenkilencedszer megy 
az «Offenbach», s minden este zsúfolt a 
színház. Az Offenbach megmentette az idei 

dolga. Az viszont megtanult magya-
rul a primadonna kedvéért. 

- Filmujság az is, hogy a Városli-
getben ismét megnyílt- a Kertmozi. 
Pompás amerikai műsor van. 

- Uj színház nem alapul ? 
- Nem. Hanem szó'van arról, hogy 

a Fővárosi Orfeum átalakuljon szin-
házzár 

- Érdekes. És most valami pletykát. 
- Van egy kis válás. Egy színész-

pár válik és egy hírlapíró válik. A 
színésznőt el akarja venni a hírlap-
író. De a neveket harapófogóval sem 
húzzák ki belőlem. Kezüket csókolom. 

- Hova rohan megint ? 
- Páholy kell a Márkus Emma 

kabaré premierjére. Viszontlátásra. 

szegedi ^szezont. Komjáthy miskolci tár-
sulata is sikerrel játsza az operetettet, mely-
lyel Egerben furcsa dolog történt. A cen-
zúra kihúzta az első felvonásból csaknem 
az egész szüreti jelenetet azzal az indoko-
lással, hogy lehetetlen egy császárnőnek 
hordó tetején táncolni és énekelni. 



3 2 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Szerecsenlánc a 
Szerencseíáncban 

Szombat este, a Szerencsetánc bemutatóján 
végre megismerkedhetünk Fricivel és Licivel 
a Városi Szinház remek Stolz operettjének 
két ábrándos szerelmesével. Találkozni fo-
gunk Ádámmal és Évával, a Lici szüleivel, 
akik Ferenczy Frig>es főrendező jóvoltából 
igazán pazar ünnepség keretében ülnék meg 
lányuk eljegyzését Biebersbach Frici gróffal, 
ha . . . Ha Desirée, az igazi Biebersbach 
gróf kis barátnője le nem leplezné a boldog-
talan Fricit, akiről kiderül, hogy csak egy-
szerű fodrászlegény. Vége a világnak ! Még 
az inasával is meggyülik a baja. hiszen ez 
nem más, mint Platzer, az Alhamba egykori 
jegyszedője, aki ebben a minőségben egy 
kilencvenöt koronás cukrosszelencët vásárolt 
az álgrófnak, az árát pedig nagylelkűen elő-
legezte. A szerencsétlen Fricinek pedig ki-
lencvenöt fillérje sincs. Sebaj. A leleményes 
örökké jókedvű Platzer ugy rendelkezik, 
hogy majd ezentúl Frici mindennap megbo-
rotválja, fésüli, nyirja őt. Esetleg naponta 
többször is. Amig csak le nem dolgozza, 
olióza, habozza a kilencvenöt koronát. Platzer 
mester jogos haragja méltánylást érdemel, 
hiszen kicsöppent az uri komornyik állásból. 
No de Lici módját ejti annak, hogy Platzer 
megmaradhasson, ha nem is épen Frici gróf, 
de mégis Frici szolgálatában- Ugy, hogy 
csakis ezért — és talán egy kicsit szerelem-
ből is — feleségül megy a derék Fricihez... 
Egyszóval énekelhetnek továbbra is együtt a 
holdvilághoz, akárcsak a második felvonás-
ban. És elutazhatnak Afrikába, hiszen oda-

.vég> ott a szivük. Tudjuk ezt a páratlan 
exotikus kvintettből. 

Az operett zenéje épen olyan jellegzetes, 
mint dallamos. A „Ring a hinta" nóta a 
francia vigoperák legbájosabb részleteire em-
lékeztet, az „Ó tomboló" kettős, szilaj, mo-
dern muzsika. Ezt Magyar Erzsi és Halmay 
Tibor adják elő, a Ring a hintát Sarkadi 
Aladár, azaz Platzer, négy csodaszép leány 
hathatós támogatásával. Minden szám ötletes 
és nagyon, nagyon melodikus. De talán vala-
mennyit fölülmúlja az emiitett afrikai ötös. 
Lici vagyis Magyar Erzsi, Desirée— Tisza 
Karola, Sarkadi, Solymossy, a vidám kalapos 
Lici kikapós papája és Frici, akit Sziklay 
József személyesít, tánccal, némajátékkal, 
állatsereglettel és egy eszeveszetten zagyva 
szöveggel fogják a közönséget megkacagtatni, 
megszégyenítve minden elképzelhető madár-
nyelvet és halandzsát. És Marthon Géza 
karnagy muzsikusai egy pompás, igazén 
eredeti mókával járulnak ahhoz, hogy a 
kvintett néger haditánca páratlanul mulatsá-
gos legyen és aki csak egyszer látta, sohase 
felejtse el a Szerencsetánc szerecsentáncát. 

Az első szinügyi bizottság megalakult 1795 
április 14-én. 

Három héten át 
Pest ;zenzádójs 

Big 
Bill 
Barry 

Roy al-Ap olló b an 

és Omniában 
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TAVASZI DAL 
( X legnépszerűbb amerikai Jazz) 

Moderato 
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Elkészült 
a »Slar« e l ső idei s lágere 

A «Star» filmgyárnak egyetlen törek-
vése, hogy a mai, végtelenül : nehéz vi-
szonyok mellett is olyan filmeket produ-
káljon, melyek a világpiacon méltóképpen 
reprezentálják hazai müvészetünk, kulturánk 
kiforottságát és hathatósan hirdetik a nagy 
nemzeteknek, hogy mi ujat, nemeset, szépet 
akarunk. Ezen idei reprezentáló filmek kö-
zül elkészült az első, Dosztojevszki elbeszé-
léséből irta filmre Janas. Gál Gyula, a 
Nemzeti Szinház kiváló művésze rendezte, 
aki mesteri tudását* és érzékiát ragyogóan 
érvényesiti a filmen is. Olyan színészek 
szerepelnek benne, mint Bafor Giza, Nagy 
Ibolyka, Bakó László, Abonyi Géza, Sugár 
Károly, Hajdú József. Egy kalmük lány 
alakjában pedig külön szenzációt fog kel-
teni egy uj tehetségnek: Medveczky Mári-
ának fölbukkanása. 

A multszázad 70-es éveiben lejátszódó, 
komor orosz milieut mesterien érzékelteti 
plein-airek és belső fölvételek tökéletes össz-
hangbahozása — ez főkép Kováts Sándor 
scenikai főnök érdeme — a megrázó össz-
játék pedig olyan általánosan, mélyen em-
berit produkál, a legtakartabb lelki élet 
misztériumából, olyan vergődéseket és fel-
jajdulásokat rögzit vászonra, hogy éreznünk 
kell: itt a meg nem alkuvó, fájdalmas 
igazság szól hozzánk. Végig csupa küzde-
lem ez a film, egy eszelős nőt akar kira-
gadni szuggesztív zsarnoka kezéből egy 
rajongó, beteg orosz diák és a harc mind-
annyiuk elbukásával, szétmorzsolódásávai 
végződik. 

Még csak azt jegyezzük meg, hogy min-
den elismerést kiérdemel a «Star» film-
gyár páratlan áldozatkészsége, mellyel kü-
lön e Jfilm céljára egy orosz templomot és 
egy orosz házat fölépíttetett. Ami a tech-
nikai részt illeti, Kováts István operatőr e 
munkájával az elsők közé küzdötte föl ma-
gát. Ez a film az első, amelynél nálunk, 
Csonka-Magyarországon, födött, négyfalas, 
tökéletes illúziót keltő díszletekkel dolgoz-
tak. I 

r%7^aWet\ PA RFOM Ok 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottya-». 1». 

Ég és föld közöli 
A magyar filmkedvelő közönség előtt 

igen rokonszenves hírnévnek örvendenek 
az olasz Albertini testvérek. Ezek a ki-
tűnő filmartisták Olaszország legünne-
peltebb atlétái, akiknek rendkívüli hatá-
sos filmszereplése az egész világon 
valóságos szenzációt kelteti. Nálunk is 
ismerik már ezeket a nagyszerű olasz 
művészeket és e jövő héttől kezdve 
ujabb produkcióikat láthatja majd a 
magyar közönség. „Ég és föld között" 
címmel egy csodás szépségű és párat-
lanul érdekes és izgalmas film jelenik 
meg a városligeti Kertmoziban, ahol 
16-tól kezdve egy héten keresztül fut 
majd ez a grandiózus film. Ezen az öt-
felvonásos kalandorfihnen a legbravu-
rosabb produkciók és szemkápráztató 
mutatványok követik egymást. 

A fehér páva 
A fehér páva nem az Állatkert lakója, 

valójában nem is egy eleven páva. 
„A fehér páva" egy táncosnő, aki tra-
gikus és tarka élet után jut a színpadra, 
ahol pávatollakkal diszitve lejti el a leg-
gyönyörűbb és legszebb táncokat. Mi-
előbb azonban színpadra kerül, e sze-
rencsétlen leány élettörténetét látjuk 
magunk előtt leperegni, attól a pillanat-
lói kezdve, amikor egy ismeretlen jóltevő 
kiragadja a vándorcigányok karmaiból 
és egy dúsgazdag főúr felesége lesz. E 
gyönyörű és subtilis mese pereg le előt-
tünk „ \ fehér páva" cimü ötfelvonásos 
filmdrámában, amelyben a táncosnő 
szerepét egy rendkívül szép színésznő, 
Grit Hegesa játssza nemes művészettel, 
sok temperamentummal. Parlnere a főúr 
szerepében Hans Mierendorf, a Cezarina 
egyik férfi-főszereplője. 

A fehér páva az utószezon egyik leg-
finomabb filmje és május 16 tói kezdve 
egy héten keresztül játsszák az Omniá-
ban és a Tivoliban. A rendkívül érdekes 
és bűbájos filmhez külön zenét kompo-
náltak. 
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Játék hégy felvonásban. Irta : BÚS FEKETE LÁSZLÓ 

Bemutatta a Magyar Színház 1921. február 5-én. — ötvenedszer 1921. április 18-án j á t s z o t t á k . 

Az első felvonás szereplői: 
Sívó János • . Törzs Jenő Bejczi Péter . Körmendv János 
Pólika . . . . Simon Marcsa Levélhordó . . Makláry Zoltán 
Viktus . . . . Darvas Lili Doktor bácsi . Réthey Lajos 

Az I-ső és IV-ik felvonás Sívó vidéki kastélyéban, a II. és Ill-ik Budapesten történik. 

I. FELVONÁS 
(Vidéki udvarház szobája. Ä hátsófal kö-

zepén ajtó a hálószobába, három lépcső 
visa fel a küszöbig!, a ház felét utólag 
építették a régi szárnyhoz, de ez az ujabb 
rész is legalább husz esztendős. Magas 
falak, gipszmennyezet, álló tükör, üveg-
ajtós kis könyvszekrény s íróasztal, mint 
valami megrakott bárka. Világos tapéta és 
egy hatalmas gobelin: szarvasvadászat. Bal-
ra qjtá. a folyosóra, (jobbra két ablak a kert-
re. Hz ablakon vasrács és zöld zsalu. Má-
jus eleje, kora reggel.) 

ELSŐ JELENET. 
Viktus, Sivó, majd Pólika. 

Viktus: (Tizenhét esztendős szép leány, 
haja hátra fésülve, Mezítláb, szoknyában, 
ingben a középső ajtó alsó küszöbén, fek-
szik. ) .jf. i 

Sivó: (középről, kis szünet után, majdnem 
bele-lép a fekvő leányba. Csodálkozva, a 
lépcsőn) Viktus! 

Viktus: (felijed) Jaj... a Jani ur... (fel-
akar kelni) 

Sivó: Mit csinálsz itt, hogy kerülsz ide? 
Viktus: Kérem szépen én itt aludtam! 
Sivó: Itt aludtál? Mi ez már megint? 

(kifelé) Pólika! Pólika! (Viktushoz) Kelj 
fel! 

Viktus: (feláll) 
Sivó: Mért aludtál itt... nincs neked 

ágyad? 
Viktus: Jani ur kérem... én csak azért 

jöttem idte fel... hogy megvédjem a Jani 
uraf.' 

Sivó: Megvédeni engem? 
Viktus: Tegnap éjszaka azt álmodtam, 

hogy aa üstfódozó cigányok, akik itt sáto-
roznak a szőllők alatt... megakarják gyil-
kolni... Mikor nagyanyónál elaludt a lám-
pa, kihúztam a párnát az ágyból és ide-
jöttem a küszöbre... hogy ha jönnek, ak-
kor én... 

Sivó: flküor te... Most kimégy és nem 
jössz fel a kastélyba, amig nem hivatlak. 

Viktus: (lehajtott fejjel balfelé.) 
Sivó: (íróasztal előtt, a könyvek felett 

virágcsokor) Viktus! 
Viktus: (megáll, nem mer visszanézni ) 
Sivó: (felé hajít ja a virágot) Itt van.. 

vidd a virágod is! 
Viktus: (pityeregve felszedi ) 
Sivó: (Viktushoz megy) ígérd meg, hogy 

nem lopsz többé virágot az asztalomra. 
Nem kár leszaggat]}? 

Pólika: (balról, hetven éves, szép, Öreg 
parasztasszony) Hivött az ifiur? 

Sivó: Hívtalak, Pólika. Az unokád már 
megint itt aludt az éjszaka a küszöbömön. 

Pólika: (szeretettel dorgálja) Viktus... 
Nem szégyeled magad... tanult polgárista 
kisasszony... igy... nahát. 

Sivó: Meghagytam az unokádnak Póli-
ka, hogy mától kezdve csak akkor jöhet 
a szobámba, ha hivatom. 

Pólika: (megsimogatja Viktust) Haszon-
talan... (szelíden kituszkolja) 

Sivó: Pólika, csinálj valamit ezzel a 
lánnyal. 

Pólika: Mit csinájjak vele? Szereti az 
ifiurat, hát szereti. Virágot hoz hoz 'az 
asztalára... eldobja. Reszket az életiér,... 
leszidja. Jobb szivvel is lehetne hozzá az 
ifiur, az én unokám. 

* Minden jog, különösen az előadás és a fordítás joga fenntartva. Mindennemit megkeresés dr. Martor 
Sándor színpadi ügynökségéhez (IV., Bécsi-utca 1. szám) intézendő. Copyright by Alexander Marton Budapest, IV. 
Bécsi-utca 1. 

U í l Í 0 i V f S I ü l i ( i f l hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Pol lák 
n ä l S Z a l C l M A M l S a r o i t a Andrássy-ut 38. I. „Miracle" hajeltávolitószer szét-

küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hém-
lasztókurák. Hajfestékek. Szépségépolószerek. 
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SÍVÓ: Ejnye, Pólika! Az unokád nem sze-
ret... 

Pólíka: Nem szereli? 
Sívó: Nem szeret, hanem szerelmes be-

lém. Érted : szerelmes. Egy tizenhét éves 
taknyos lyány, egy negyvenegy éves öreg 
emberbe. 

Pólika: Először is nem negyvenegy, csak 
negyven, aztán meg öreg ember? — Ak-
létal 

Sívó: Pólika, ne tréfálj velem. A lyányt 
ezentúl ott tartod magadnál. Nincs semmi 
értelme, hogy itt mászkáljon... Majd adok 
könyveket, Jókait, olvasson. 

Pólika: Viktusnak Jókait? Rég kiolvasta 
mind a százat. Dehát, ugy lesz minden, 
ahogy az ifiur parancsolta. 

Sivó: Nem parancsolok én neked, Pólika. 
A dajkám voltál, felneveltél, az anyám he-
lyett az anyám voltál és amikor az apám 
is elment... (gyengéden hátba üti) tudod... 
szeretlek... na ne szamárkodj. (homloká-
hoz kap) Megint ez a szédülés. Egy hete 
újra kerülget... (asztalba kapaszkodik) 

Pólika: (hozzáugrik) Jézusom... Ne tréfáz-
zon az ifiur... nem; is tudom mé' ne hivat or-
vost... elkéne utazni valami fürdőre, vagy..,. 

Sivó: Orvos? Fürdő? Mit ér az? Rajtam, 
Pólika csak egy segit, ha egyáltalán lehet 
segíteni... levegő, meg hidegvíz... (kis szü-
net) Kint van már -a kertész? 

Pólika: A kertben vár a locsolóval. 
Sivó: Az uj kertész? 
Pólika: Az uj, meggyütt az éccaka. 
Sivó: Kitanítottad? 
Pólika: Kitanították azt mán a faluba. 

Tudta előre, hogy itt nemcsak a virágokat 
kell locsóni, hanem a gazdát is hidegvízzel. 
Már a vicinálison telebeszélték a fejét, ami-
kor meghallották, hogy idegyön. 

Sivó: Azt mondták neki, hogy bolond 
vagyok. 

Pólika: (nem felel) 
Sivó: Na, hát mondd... mit mondtak ne-

ki? Bolond vagyok, azt szokták, ugy-e? 

Pólika: Hát olyas-valamit Kérdezte: 
igaz-e, hogy a nagyságos ur, télen, nyá-
ron meztelenül szaladgál a kertbe? Először 
mondtam neki, hogy nálunk a nagyságos ur, 
tekintetes ur, aztán mondtam, hogy igaz. 
Kérdezte : igaz-e, hogy minden reggel le kell 
locsolni hidegvizzel? Mondtam: igaz. Kér-
dezte... 

Viktus: (felöltözve balról, vidéki polgá-
rista kisasszon. Kis szünet) 

Pólika: Megint itt vagy? 
Viktus: Csak azért jöttem, hogy megkér-

jem a Jani urat... ne haragudjon rám... 
Sivó: Én nem haragszom, (kis szünet) 
Pólika: Most eridj le... 
Sivó: Maradj szépen a kis-házba... és 

ha nincs dolgod olvass... annyi szép könyv 
van a könyvtárban... Jókait, Mikszáthot, 
vagy... 

Viktus: Ccc... Jókait... 0 
Sivó: No nézd csak, hát mi tetszik ne-

ked? 
Viktus: Van sok, ami tetszik. v 

Sivó: Csak nem kotorásztál a kis szek-
rényben, amit eltiltottam! 

Viktus: Éri nem teszek olyat,amit eltilt 
az ifiur... 

Sivó: Hát mit olvasol te tulajdonképpen? 
Viktus: Sokat.... mindent... már nem is 

olvasom, csak tartom a könyvet az ölemben 
és mondom kívülről az egészet.... 

Szerelmeseknek miért nem hírvivője. 
A gondolat, mely gyorsabban suhan, 
Zord ormokról éjt üző napsugárnál! 
Ezért húzzák a szerelem fogatját gyors-

röptü gerlék 
S csélcsap Cupidónak ezért van szárnya. 
A nap már utján a legfőbb fokra ért... 

s ő még nincs itt. 
Jer éj, jer Rómeó, te napvilág az éjben. 
Jer sötét pillás szép szerelmes éj', s add 

nekem Rómeót. 
Sivó: Ez Julia monológja! Te Shakes-

pearet olvasod? 

Olcsóbb lett a ßangsszeri 

TERN&ERG 
Zene-palotájában 
UáKóc3Í-ut 6 0 - S 3 -
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MÁSODIK JELENET. 
Voltak. Béfczi Péter. 

Bejczi: (öreg tiszttartó, magyar ruhá-
ban, balról) Adjon az isten szerencsés jó-
reggelt. 

Pólika: (aggódva Sivó lelkesült tekin-
tetén) Na, csak ne szavalj, nincs mostan 
névnap. (Sivóra néz) Eredj le a kisház-
ba... adj ki Pankának kukoricát... 

Viktus: (lassan balra el, Pólika, Sivó 
utána néznek.) 

Bejczi: Gondótam kura előtt leferálok a 
tekintetes urnák. 

Sivó: (fejéhez kap) 
Pólika: (ijedten) Újra szédül? 
Sivó: Kóvályog a fejem, Péter bácsi... most 

nem tudok számolni... talán később, (a 
hátsó ajtó felé) Udvaroljon egy kicsit Pé-
ter bácsi Pólikának... benn van a napló... 
majd kihozom, (középen el) 

Pólika: Látta? 
Bejczi: Láttam! 
Pólika: Igy van ez nap-nap után... De 

nem lehet vele birni... orvost nem akar... 
elutazni nem mer... pedig mindig küldöm... 
menjen... annyi a pénze... egyedül van... 
kicsit utazni a világba... aki igy szédeleg... 
hires doktorho'z... nem megy... pedig szeretne 
tudom... Ugy vonat után nézni nem tud 
senki, ahogy ő. Az ablakbul bámul min-
dig utána, ahogy elkanyarodik a szöllő 
alatt... minden este meglesi ha gyün... oszt 
bámul utána kívánkozva... a fehér füst 
után... igy csak az tudja nézni a füstöt, 
aki véle szeretne szállni... messzire... 

Bejczi: Pólika, .nem jó vége lesz en-
nek... 

Pólika: Én má' nem tudok micsinálni, 
Péter... tt Ï 

Bejczi: Én se, Pólika. 
Pólika: Hunnan gyün, Péter? 
Béjczi: A fejéstől. 
Pólika: Hány liter vót? 

Bejczi: Százhatvankettő... a tarka beteg, 
(szünet) Mi újság, Pólika? 

Pólika: Nincs itt újság, Péter, jól tud-
ja, minek kérdi. Móta az öreg ur ekőtö-
zött, nap-nap után egyforma az élet. (hát-
ra néz) Korán reggel felkel, bekapja a 
reggelit, szalad a kertbe. Ott tornázik 
anyaszüz meztelen a kastély (mögött hóba, 
fagyba, kánikulába egyformán. Meg locsol-
tatja magát hideg vizzel. .Ebbe nagyon 
bizik. Azt mondja ettől örökre lehet él-
ni. Mindig az apja sorsára gondol. 

Bejczi: Bion... az öreg tekintetes korán 
végzett. 

Pólika: Délig a kértbe van, aztán az 
ebéd, aztán olvas, furt csak olvas estig, meg 
vacsora után is éjjel s szijja azt a tömén-
telen sok szivart, íu j ja kegyetlenül a füstöt... 
Aztán reggel van és kezdődik elülről az 
egész. 

Sivó: (megjelenik középen a lépcsők fe-
lett, vár és hallgat, szivar nélkül) 

Pólika: Az apja szép magyar ur vo l t -
mulatós, asszonyos... a kastély mindig teli 
vól pesti nőkkel. Minden hónapban má-
«ik... a kis árva, ahogy lehetett elfutott 
hazulról... Bécsbe... Berlinbe, meg még 
messzebb... Az apja temetésére gyütt haza 
öt esztendeje. 

Bejczi: A faluba aszongyák rá, bolond. 
Több esze van a kis ujjába, mint a pap-
nak, meg a jegyzőnek a fejibe. Csak egy 
kicsit bogaras, dehát teheti, gazdag, meg-
engedheti magának. Meg aztán "nem is le-
het az a légtorna bolondság. Testre olyan 
erős, hogy nem félteném egy legénytül sem 
a tanyán. 

Pólika: ötödik esztendeje, hogy itthon 
van, de nem volt doktor öt év alatt a kas-
télyban. Mégis mindig hitetlenkedik. Egy-j 
szer a kertbe felvágott egy szép piros almát, 
kivül egy pörsenés nem volt az alma héjJ 
ján, belül meg csak ugy ragadt a roha-
dástól. Látod, Pólika, ez vagyok én, ez1 

Elegáns bérautó 
városi £>aaxndlaira és vidéki turdlcra 

Telefon éffel-nappal 
50-31 

Bérauiófuvaroxólc sxöveiKexeie 
VI., Király-utca 112, 
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mondta, aztán eldobta az almát. Két éve 
vót, de mindig emlegeti. 

Bejczi: Csak mán asszonyt hozna a ház-
hoz. 

Pólika: Erriil nem lehet vele beszélni. 
Sivó: (lefelé a lépcsőn) Erről nem is 

kell beszélni Pólika. 
Pólika: Az ifiur! 
Sivó: Ejnye Németh Apollónia, meg Bej-

czi Péter. Mindenáron idegent akartok a 
házba? Megvagyunk itt igy is nagyon jól, 
ahogy vagyunk. 

Bejczi: (óvatosan) Hászen különösebb 
baj nincsen, csak... 

Sivó: Csak?... 
Bejczi: (nekidurálja magát) Csak meg-

követem a I tekintetes urat, ebbe a tulbecsü-
letes gazdálkodásba nem tudok belétörődni. 

Sivó: Már megint mi nem tetszik magá-
nak, Péterbácsi? 

Bejczi: Ammondó vagyok, hogy a tekin-
tetes ifiur jobban becsüli a fődet, meg az 
állatot, mint ahogy szabad Szent igaz, 
szeretni kell a természetet, de ha elkényez-
tetjük, ugy járunk vele, mint az asszony-
nyal; megcsal. 

HADAS JENŐ 
IV., DEÁK FERENC-UTCÍ 23. SZ. 

Harisnyák 
rendkívül leszállított á rakon : 

t-a Flor 
minden szinben 62 K 

l>a Selyem muszlin 
minden szinben . . 

Tiszta cérnafátyol R£ 
minden szinben . • . ™ ^ w Hm 

Sivó: A folytatást tudom, Péter bácsi. 
Hallottam eleget. Hogy a Policzernél fele-
földön kétannyi jószág legel, mint nálunk... 
hogy a Policzer négy ökörrel végezteti, 
amin nálunk nyolc dolgozik... Hogy a Poli-
czei mindig jobban adja el a búzát, meg 
a bort, mint ahogy pii- eladjuk... hogy a 
Policzer kertjében nyirott francia bokrok vi-
rítanak... 

Befczi: Ugy igaz ez, ahogy mondja az 
ifiur. 

Sivó: És ami már nem is tartozik se 
a földhöz, se aa állatokhoz: a Policzernek 
széparcú felesége van és két gyönyörű 
gyereke... 

Pólika: (befejezi) Mint az angyalok! 
Sivó: Kedveseim, ezen már nem lehet 

változtatni. A Policzer ügyes, okos, tisztes-
séges "zsidó, nálunk még se fog "-több jó-
szág legelni egy holdon, jmint amennyi 
eddig legelt. A Policzer nagyszerű ember, 
nálunk mégis négy ökör huzza ezentúl is 
az ekét, nem pedig kettő... és a búzát se 
mindig annak adjuk, aki legtöbbet igér érte, 
a bort se, Péter bácsi és a bokrokat se nyi-
ratjuk négyszögletesre a ház előtt. És meg-
elégszünk azzal, hogy rózsát küldünk a szép 
szomszédasszony születésnapjára és meg-
veregetjük a Policzer gyerekék pufók képit, 
ha elibünk szaladnak az uton. Ti ketten itt, 
öreg, hűséges cselédek mindenáron boldog-
gá akartok tenni. Rendes embert kiván-
tok belőlem faragni, asszonyt a házhoz, meg 
gyereket. Hogy mondjam én meg nektek: 
mennyire az én számmal beszéltek és mé-
gis milyen haszontalan kínlódás ez. Ép-
pen olyan, mint ahogy bátran és boldogan 
minduntalan fel szeretnék repülni innen és 
beleragad a csizmám az agyagos sárba. 
Éppen olyan, mint, ahogy álmomban fel-
emelem a kezem névteien asszony fehér 
válla után és belevágom az öklöm a fal-
ba. Éppen olyan, mint ahogy keservesen 

. kívánkozom az erő, az egészség után és 
egy nap se szó, se beszéd felfogok itt 
fordulni. .Asszonyt a házhoz! Ide hozni 
valakit, hogy holnap özvegy legyen! Nem 
szabad, Péter bácsi, nem szabad, Pólika. 
Nekem nem szabad, (szivarra gyújt) Akar 
még valamit, Péter? 

Bejczi: Csak jelentem, hogy a szenzál egy 
féforinttal többet igér a búzáért, mint a 
falubeliek, meg, hogu hetvenezer pengő fo-
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rint van már a kasszában, be kéne vinni 
a takarékba, hogy kamatozzon. 

Sivó: A búzát a falubeliek kapják, Péter 
bácsi, a pénz pedig itthon marad. Nincs 
kinek kamatozni, (a szivart eldobja) Már 
ez se izlik... (balra megy ) 

Pólika: Kend megint megkapta a por-
cióját. De minek is beszél, tudja jó, hasz-
talan. 

Bejczi: Istennek ajánlom, Pólika! (balra 
el.) 

Pólika: (utána kiált) Pééter! Ha száraz a 
szappan küldjön :föl egg táblát a kertész-
szel. (rakosgat a szobában) 

HÄRMÄD1K JELENET. 
Pólika, Levélhordó, Viktus. 

Levélhordó: (balról csomaggal ) 
Pólika: Mit hoz, Kerekes? 
Levélhordó: Mit hoznék, könyvet. Szerel-

mes levelet nem igen cepelek a kastélyba. 
Messzirül gyütt. (betűzi) Le-ip-zig. 

Pólika: Alá kell irai valamit? 
Levélhordó: Ehen... ide a könyvbe, (oda 

tartja a könyvet) . 
Pólika: (kötője zsebéből pápaszemet vesz 

elő, felveszi, megnyálazza a postás tinta-
ceruzáját és odairja a nevét) Na... ütt 
van! 

Levélhordó: (elveszji a könyvet) Alászolgá-
ja!... (balra el) 

Pólika: (utána kiált, félig kivül) Várjon 
má' Kerekes... egy pohár borovicskát csak 
megiszik, (balra el) 

(H szinpad üres, szünet, majd kivül éles 
sikoltás, Viktus hangja »Jézuskám, nagy-
anyó, jaj nagyanyó.») 

Viktus: (balról, kétségbeesve) Nagyanyó! 
Hol van, nagyanyó! (az ablakhoz rohan, 

majd a lépcsőkhöz, benyit az ajtón, majd 
vissza) Jaj, istenem, nagyanyó! 

Pólika: (balról) Viktus! 
Viktus: Jaj, nagyanyó! 
Pólika: Mi az, mi lelt? 
Viktus: A Jani ifiur... 
Pólika: Mi báj... beszélj!.. 
Viktus: Oda van... oda van... 
Pólika: Hol van, hát beszélj! 
Viktus: Sietett a kerten keresztül... egy-

szerre csak megtántorodott... a kezivel bele 
akart kapaszkodni a levegőbe, aztán elvá-
gódott a fűbe... 

Pólika: A kertbe... a ház előtt? 
Viktus: Már hozzák, (a balajtóhoz mind-

ketten ) 
Bejczi: (egy Parasztfiuval ölbe hozzák az 

ájult Sivót.) 

NEGYEDIK JELENÉT. 
Voltak. Bejczi. Parasztfiú. Doktor bácsi. 

Pólika: Istenem... ide! (eligazítja a heve-
rőn a párnákat odafektetik a mozdulat-
lan Sivót) m 

Béjczi: Hát ezt ki hitte vóna? 
Pólika: Ifiur... Jani ifiur... Janika lel-

kem... én vagyok... Pólikaj... 
Bejczi: A kocsis szaladt a doktorért. 

Mindjárt itt lesz, itt állt szembe a bricskája, 
a Policzer gyerekekhez hivták. 

Pólika: Péter, maga látta? 
Bejczi: Amikor mán feküdt. Nyitva vót 

a szeme, dé nem szót. Ugy látszik szél 
érte, mint az öreg urat. Szagutatni kéne 
vele valamit. 

Pólika: Jani ur, lelkem, egyetlen galam-
bom, hát ez az a csudatévő kura... (sír-
va fakad) 

Bejczi: (a parasztfiuhoz ) Miska fiam, nézz 
ki, hogy gyün-e mán a doktor. 

M û i k a l a o û f F é r f i és n ö i k a l a p a l o k i t ű s t 
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i T i divatos formában és legszebb 

ne vásároljon, 
mielőtt Üzletemet m e g l á t o g a t t a . 

Valutánk javulása 
folytán ngy model l - , mint díszített ka lap-
ja imat fele á rban adom, mint ezelőtt egy 
hónappal. — Saját gyártmányú kalapformáim is 

igen o l tsók. 

divatos formában és legszebb 
k iv i te lben készítek. 

Lôwy kalapgyár 
BUDAPEST, 

Főüzlel; IV>, Párisi-utca 3. szám. 
Női kalapgyár; VI I . , Károly-körut 9. 

az udvarban. 
kalapgyár: VI. , Szondy-uica 95 
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Paraszt\iu: (balra el) 
Pólika: (Viktushoz) Vess ággat odabenn 

kislányom... 
Viktus: (középén el ) 
Pólika: Äz anyja meghalt, amikor a vi-

lágra hozta. Én neveltem. Äz édesapja is 
igy pusztult el... elesett a kukoricásba. Jé-
zuskám, mi lesz velünk? (sir) 

Doktor: (vidéki körorvos, ősz, balról egye-
nesen a beteghez, kibontja ingét, a mel-
lére hajol, pulzusát figyeli, a pupillákat.) 

Pólika: Doktor bácsi kérem. 
Doktor: Jó reggelt, Pólika! (tovább vizs-

gál) 
Pólika: Doktor bácsi, kérem... 
Doktor: Ecetet kérek! 
Bejczi: Elesett a kertbe... 
Doktor: Tudom, Péter, a kocsis elmondta. 
Pólika: Doktor bácsi kérem. 
Doktor: Ecetet kérek! 
Bejczi: (elszalad balra ) 
Doktor: (áll Sivó mellett, nézi) Mint az 

apja... 
Bejczi: (balról iivecfl^zl, aztán balra el) 

Itt az ecet, tessék! 
Doktor: (lemossa Sivó homlokát, aztán 

az Íróasztalhoz megy ) Szél érte. (re-
ceptet i r) 

Pólika: Mi lesz velünk, doktor bácsi? 
Doktor: Szél érte a Sivó urat, Pólika. 
Pólika: De ml a b a j ? 
Doktor: Érelmeszesedés... ami az öreg ur-

nák volt... 
Pólika: (megrettenve) És ugy lesz vége? 
Doktor: Há£.. 
Pólika: Doktor bácsi kérem, nekem tudni 

kell az igazat . Rajtam kivül nincs senki-

je. Hetvenesztendős vagyok, de erős.. Ké-
rem szépen tessék nékem mindent meg-
mondani, ugy ahogy van. Meggyógyul? 

Doktor: Meggyógyul.... Bizni kell az Is-
tenben. 

Polika: Aj de nagy baj lehet itt, ha 
mán a doktor bácsi is az Istent hijja. 

Doktor: Csönd! (Sivó pulzusát figyeli) 
MCndtam, Pólika... szél érte és ha... 

Pólika: Doktor bácsi kérem, nekem tud-
ni kell az igazat... 

Doktor: (csöndesen) Egy esztendőnél nem 
igen viszi tovább..., ahogy az öreg ur... 
még egy attak, s aztán... Pólika temetés 
lesz a Sivó kastélyban. 

Pólika • (megtántorodik ) Jaj ! 
Doktor: (hozzálép) Látja, látja... 
Pólika: Nem, erős vagyok, lábra áll? 
Doktor: Lehet, hogy egy félóra múlva. 

Aztán éljen ugy, ahogy akar. Most ' m á r ' 
mindegy. (Sivó fölé hajol) Nemsokára ma-
gához tér. 

Pólika: Äkkor tessen most hamar el-
menni. Szegényke nem sziveli a doktoro-
kat. (sirva) Oszt ha vissza gyün nem mu-
száj neki tudni hogy egyszer mán itt vót. 

Viktus: (középről) Kész az ágy! 
Pólika: Enged ki kisjányom a doktor 

bácsit. Ä recepttel pedig szaladj Péter bá-
csihoz az istállóba. Ott várakozik, (odaadja 
a receptet) Lovas viszi a patikába. 

Viktus: (Doktor bácsival el balra.) 
Pólika: (széket huz Sivó mellé, leül, ösz-

szekulcsolja a kezét.) 
Sivó: (szünet után) Egy esztendő! 
Pólika: Jaj, hál fönn van? 
Sivó: Egy év. 
Pólika: (ijedten) Micsoda év? 
Sivó: Pólika-lelkem, feküdtem itt behunyt 

szemmel és hallottam mindent, hallottam: 
egy esztendő az élet. 

Pólika: Ugyar. má.A álmodott! 
Sivó: Nem álmodtam, Pólika. Hogy mond-

ta a doktor, temetés lesz a Sivó kastély-
ban? Megyek az apám után, Pólika ne 
sirj... jó tudni mindent., (legalább elkészü-
lök. 

Pólika: (sir) De nem igaz. 
Sivó• Pólika ne sirj, neked most erős-

nek kell lenned; én búcsúzkodom. Szépen 
megköszönök mindent, a jóságodat, a be-
csületességed, hogy ilyen nagyon szeret-
tél. Köszönöm a kezed, amellyel az anyám 
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helyeit simogattál, az édes anyám helyett, 
akit nem ösmertem. Köszönöm a meséket, 
amiket róla mondtál, köszönöm, hogy fel-
neveltél, hogy hűséges cselédem voltál. 

Pólika: Jaj, istenem... 
Sivó: Most próbálok visszagondolni arra, 

ami elmúlt. Az én életem, Pólika ! Jobb nem 
emlékezni A gyerekszoba, ne haragudj, édes 
anya nélkü, s a kis kamasz begubózva egy 
csöndes zugba, amikor nyilik a lélek, ami-
kor vetni kéne belé. A diákévek... idegen-
ben... hónapos szobák és dohos penziók 
rokon és barát nélkül... Bécs és Berlin, 
Zürich és Drezda... és a szivben, mint ab-
roncsos hordóban a must, forr a gyűlölet: 
itthon a legénykedő édesapa, akinek teher 
a legényesedö gyerek. 

Pólika• Halottakról ne mondjunk rosz-
szat, ifiur! 

Sivó: Igazad van, Pólika, ő már végzett, 
nyugtassa az Isten békességben. De én! Én 
még élek! Élek? Pár napot, pár hónapot. 
Mit tudom én? Pólika ezeket a számlált 
napokat nem adom. Ezeket nem. Most él-
ni akarok és élni fogok. Kipótolok mindent, 
amit eldobtam, amit elvesz tőlem az élet... 

Pólika: Jani ur, nem szabad. 
Sivó- Hogy éltem eddig! Óvatosan, ké-

szülve a Ihosszu életre... egyedül ezen a nagy 
darab földön, a rengeteg buza közepén, 
mint egy szent paraszt. A fiókban hever az 
arany és én kúrát tartok, szakállt növesztek 
és Gccthét olvasom második éve. Még nem 
vagyok kész vele; még ehhez is két esz-
tendő kellene, az én életem ehhez is ke-
vés... Pólika érted? (sóhajt) Nem érted. Ki 
érthet engem, az élet határán, uj élet szü-
letésén... hát tudom én, hogy hol? Nem 
volt egy nőm, akit öleltem, csak vártam, 
vártam, hogy egyszer majd heállit, be-
nyit varatlanul. Földöntúli jóság és leül 
az ágyam szélére. Megölelem, nézd acél 
a karom, izmos a vállam, igy vártalak' év-
ről-évre egy erős, tiszta férfi! Hogy meg-
feledkeztem Pólika az ifjúságról! Elrepült, 
elszállt, hol van, hova lett? 

Pólika: Nem szabad átkozódni ifiur. Jó 
volt mindénkihez, aki jót tesz, az sjzépen 
él. 

Sivó: Szép élet! Nem utaztam hajón 
tengeri vizeken, csak tapostam a falusf 
sarat. Gyűlt a pénz körülöttem és nem 
vettem rajta boldogságot. Nem hulltam be-

I 

le a szerelembe, nem égtem el, mint pille 
a gyertya lángon. Egy moziban láttam ilyen 
halálos szerelmet, tiz éve Berlinben... Sétál-
tak karöltve, gyönyörű parkban... fujt 
a szél... az asszony haja táncolt a homloka 
felett... a lábánál hatalmas fehér agár... és 
üldögéltek és nézték egymást, aztán csóna-
káztak. Fodros lett a (viz és hátul a tenger-
ből lassan, lassan kilépett a hold. Pólika 
pakolj, elutazom, (felkel) 

Pólika: Elutazik? 
Sivó: El és nem (jövök vissza, ugy pakkolj 

és küld ide a Bejczit,.. rögtön... azonnal... 
Pólika: Jani ur, még nem szabad... nem 

lehet. 
Sivó: Pakkolj. Legyen készen minden, 

ahogy lehet utazom. 
Pólika: De... 
Sivó: Egy szót se... és a Bejczit! (Pó-

lika el balra. Szivarra gyújt) 
Doktor: (balról ) Szent isten, azonnal tes-

sék letenni a szivart, nem szabad. 
Sivó: Nem teszem én doktor bácsi. Na-

gyon szeretek szivarozni és az előbb azt 
mcndti. i t t : éljen, ugy, ahogy akar, most 
már mindegy. 

Doktor: Nem, értem ! 
Sivó: Temetés lesz a Sivó kastélyban 

dcktor bácsi... ne haragudjon, hallottam, 
amU Fólikának mondott 

Doktor: Borzasztó! 
Sivó: Nem is olyan borzasztó. Van egy 

esztendőm, <?z még az enyém, élni fogok. 
Doktor: Kéiem szépen, Sivó ur, tessék 

megnyugodni. Nem egészen ugy van, ahogy 
gondolja. Ha vigyázz magára, nyugod-
tan, izgalom nélkül, mértékletesen és dié-
tikusan él, az emberi élet legvégső hatá-
ráig.. 

Sivó: Hát nem! Nem akarok és 
nem fcgok nyavalyogni. Félni a levegő-
től, rettegni a hidegvíztől, nem enni zsíro-
sat, meg paprikást, nem inni alkoholt, 
óvakodni az izgalomtól, elzárkózni minden 
gyönyöiüség elől, hogy még néhány hónapot 
kikönyörögjek, egy-két hetet kiravaszkodjak 
az élettől. 

Doktor: De kérem, ne tessék kiabálni, 
ez az izgalom... 

Sivó: Ez az izgalom azt jelenti doktor 
bácsi, hegy nem játszom bújócskát. Ezt 
a pár hónapot amim még van, ugy akarom 
élni, hogy azt meséljék rólam: büszkén. 
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szépen, muzsikával búcsúzkodott. 
Bejczi: (balról kissé távolabb megáll) 
Sivó: Egyébként szépen köszönöm a fá-

radtságát doktor bácsi és ne haragudjon, 
hogy most haza küldöm, de fontos tárgyalá-
som van... a jószágigazgatómmal. 

Doktor: (lehajtott fejjel balra elmegy) 
Bejczi: Itt a receft meg az orvosság. 
Sivó: (átveszi és a sarokba dobja) Üljön 

le Péter bácsi! 
Béjczi: Szeretnék állva maradni, igy job-

ban birom az ijedtséget. 
Sivó: Mennyi a pénzünk, Péter? 
Bejczi: Hetvenezer pengő forint. 
Sivó: Mit kapunk a termésért? 
Bejczi: Ha a falubelieknek adjuk... 
Sivó: A falubelieknek adjuk! 
Befczi: Kerekszámba százötvenezer forin-

tot. 
Sivó: Mit igért a Policzer a birtokért? 
Befczi: A birtokért? Eladjuk? 
Sivó: Eladjuk! 
Befczi: Fundus instruktussal, meg állat-

áilcánnyal boldogan ad érte egy millió fo-
rintot. 

Sivó: Eladjuk a birtokot a Policzernek. 
A hatvan hold' a Varjasban a kis tanyával 
a magáé lesz Péter. 

Bejczi• Ezt én nem fogadhatom el. 
Sivó: A magáé lesz Péter. Elz) a ház meg 

a husz hold szöllő Pólikáé, meg Viktusé... 
Menjen el a Policzerért! 

Bejczi: Tekintetes uram... ifiuram... ezt 
a gyönyörű darab földet... 

Sivó: A dédapám szerezte, a nagyapám 
megtartotta, az apám nem törődött vele, 
én elmulatom. M.enjen Péter bácsi! 

Bejczi: Aki eladja a fődet, akiben az 
apja, nagyapja, meg a dédapja pihen... 

Pólika: (balról csészével) Kis tyúklevest 
hoztam. (Péter mellett megáll) 

Bejczi: Ifiuram... 1 

Sivó: Péter bácsi, menjen át Policzerért. 
Bejczi: (nem megy) 

Sivó: Péter! 
Bajczi: (balra el) 
Pólika: Ifiuram, kérem aludjon egyet er-

re a dologra... Ezt a drága szép földet 
elkótyavetyélni. 

Sivó: Muszáj, Pólika, nekem pénz kell! 
Sok pénz és nem föld. Mégj ez a föld se. 
Ebből is csak egy göröngy, amit a kopor-
sóra vetnek. 

Sivó: Pólika... Pólika, te... mennyi pén-
zem lesz... több, mint egy millió forint«., 
el se lehet költeni annyi... A «ház, meg a 
szöllő a tietek marad. Hányadika van? 

Pólika: Kilenc. Május kilenc. Ej de szo-
morú nap. 

Sivó: A\ájus... junius... julius.., augusz-
tus... szeptember, ha eltelt az év és "ad-
dig nem hívtalak, május elsején feketébe 
öltözöl... (megfogja Pólika kezét) értem 
jössz... majd tudod a cimem... veled akarok 
hazajönni... az anyám mellé tegyetek 
és ne dolgozz annyit, Pól ika , 'most már 
pihenj... Viktusra vigyázz... én mindig na-
gyon szerettem... okos... szép., most már 
megmondom... azért kergettem el magamtól, 
mert vigyázni akartam rá... A cselédség 
Szent Mihálykor esztendei bért kap. A 
négy öreg család ittmarad, ameddig akar. 

Pólika: (sir) 
Sivó: Ne sirj... nem szabad.;, mindjárt 

összeszidlak... fáradt vagyok... aludni ké-
ne... (eldobja a szivart) ez se izlik. (lefek-
szik a heverőre) 

Pólika: (felveszi a szivart,megigazítja Si-
vó alatt a párnát. Középen sirva el) 

Viktus: (kis szünet után balról virágot 
hoz, Sivó felé) 

Sivó: Viktus. ,< 
Viktus: Jaj. 
Sivó: Na, add ide. (elveszi a virágot, 

megsimogatja' a lányt) Jó kislány vagy, 
Viktuska... 

Viktus: (a férfi kezére borul, zokog) 
(Függöny) 
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HAC£Ú, Mil UJSÂG ? 

AZ ERÉNYI ROSSI ROSINÄ magánis-
kola a Zeneakadémia kamara termében nö-
vendékeivel három nagyszabású hangver-
sengt rendez. Jelentős eredmény ez egy 
megánénekiskola életében, hiszen ennek a 
három hang versengnek a műsora és szerep-
gárdá ja olyan, melyhez hasonlót egyetlen 
magániskola sem tud felmutatni. Ezt az 
elismerésre méltó eredményt az iskola köz-
ismert és sokszor méltatott kitűnő hangfej-
lesztési és énektanitási módszerével érte el. 
A i «olasz» iskolával bámulatos e r e d m é -
nyeket produkáltak már Erényi Rossi Ro-
sina és fér je . 

A MAGYAR SZÍNHÁZBAN uj darabot 
próbálnak, Zapolska Gabriella színmüvét a 
„Cérevics"-et. Az újdonságot a következő 
szereposzban fogják adni : 

Cárevics — — — — — Törzs Jenő 
Cár — — — — Stella Gyula 
Nagyherceg — — — — Réthey 
Miniszterelnök — — — Vágó Béla 
Főlakáj — — — Körmendy 
A lány — — - — — Darvas Lili 
Egyik professzor Pários 
Második professzor— — Vándory 

Az újdonságot Törzs Jenő rendezi. 

SZÍNÉSZEK SPORTKLUBJA. A színé-
szek tavalyi fotball sikereiken felbuzdulva 
megalakították a Szinészek Sportegyletét, 
amely főleg a labdarugó sportot kultiválja, 
de foglalkozni fog a testedzés minden ágá-
val. Äz egylet szervezési munkálatait Se-
bestyén Mihály végzi. Diszelnöknek Beöthy 
Lászlót fogják felkérni. Első mérkőzésük 
május 21-én lesz, a mozisok csapata ellen. 

BERKY LILI ÉS GÓZON GYULA A RE-
NAISSANCEBAU A Renaissance igazgató-
sága a jövő szezonra szerződtette Berky 
Lilit és Gózon Gyulát, az Apollo Kabaré 
művészeit. Mindketten háromfelvonásos da-
rabokban fognak játszani. Emlékezetes, hogy 
Gózon Gyula, a Népoperában milyen ko-
m o ^ sikert aratott a Kis Király és a Katona-
dolog címszerepében. Berky Lili pedig a 
legkiválóbb operett pr imadonnája volt Ko-
lozsvárnak, értékes drámai tehetségét pe-
dig pár nap előtt ismerte meg a Vígszínház 
közönsége, ahol a Kék Róka Cecil-jében 
vendégszerepelt. Bizonyos, hogy a Renais-
sancebau is komoly sikerek várnak reájuk. 

A NAGYVARADI SZÍNHÁZ SORSA. A 
nagyváradi Szigligeti Szinház teljes fel-

Jól Olcsón csak 

az -nál 
vásárolhat! 

!@lp@mharisnyá!f í s 
megjavítja félcipőben hordhatóan a 

TERÉZVÁROSI H A R I S N 9 A J A V I T Í I 
Királv-u tea 80. (Királyszinházzal szemben 

K l e i n s á r i 
f ű z ő U é s z I t ö 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 
T o i l e t t e é s n e g l l g é í t i z ű k e t a 
l e g l u t á n y o s a b b á r o n k é s z í t 

I f O i C i O ^ i l l O M Y V T A I 
• * Budapest, VI., Andrássy-út 6 
100.000-néI több magyar, német, francia, angol könyv 

KERU H C l 

FÉRFI ÉS NÖI CON-
FECTIO OSZTÁLYA / . 

A LONDONI 
THE AIBLO-HUNQARIAN CORPORATION LIMITED 

•ABYARORSZASI VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, V I ! . , Ü O H á í i Y > U . 12 . 

SZÖLLÖSI és KLESN 
IV., Hafó-uica 16. (Süíö-u. sarok) 

selyem éa aasöveí különleges-
ségek örußäza 

S z a b n i , v a r r n i t a n í t o k magantanuiásr^ 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. D j r i « l - Á I 
KÁROLY-KÖRUT 10. B. UßlBßF ElEIIlÉl 

GOLDMARK-nál 
Férfi- és női kalapok 

díszek, kellékek O l C S Ó l l ! 
IV . , HARIS-KÖZ 2 . , VÁCI-UTCA SAROK. — TELEFON 1 2 9 - 4 3 L 
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szerelését megvette Erdélyi Miklóstól Par-
lagi Lajos, a kolozsvári Nemzeti Szinház 
titkára. Valószínűleg ő lesz jövőre a szin-
ház igazgatója is, mert Erdélyi Miklós nyu-
galomba vonul. 

A GYÉMANTKÜSZORÜS cimü vígjáték, 
amelyet a Vígszínház mutatott be, most je-
lent meg könyvalakban az Athenaeum kia-
dásában. A «Gyémántköszörüs» ára könyv-
alakban lOo/o felárral 35 korona 20 fillér. 
Kapható a Színházi Élet boltjában: Er-
zsébet-körut 29. Ugyancsak az Athenaeuin 
adta ki és a Színházi Életnél kapható, A 
nagyságos asszony táncosa, Armont és 
Rousquet három felvonásos tréfája, amelyet 
a Magyar-Szinházban mutattak be. Ara 
lOo/o felárral 33 korona. 

ROCKEL fényképészeti műterme (VI., 
Nagymező-utca 36.) művészi képeket ké-
szít. Színészeknek árengedmény. 

A MAGYAR HANGSZERIPART világhí-
rű nívójához méltóan representálja Stern-
berg királyi udvari hangszer-gyár gyönyö-
rű kivitelű és hangtechnikailag tökéletes 
készítményeinek mintakiállitása, mely a Ke-
leti (Tavaszi) Vásár 53. számú fülkéjében 
van. A Sternberg-cég Rákóczi-ut 60. sz. 
Zenepalotájában az engros-osztály melyen 
leszállított árakon szolgálja ki. 

LORSCH TÁNCINTÉZETEK igazgetósága 
a „Színházi Élet" előfizetőinek pünkösd va-
sárnapján a fővárosi Vigadóban reggelig tar-
tandó éjféli majálisbáljára tiszteijegyeket 
ajánlott fel, melyet előfizetőink bármikor át-
vehetnek a kiadóhivatalban. 

I P E R Z S I A B U N D A E L A D Ó ! ) 
I BEZERÉDI-UTCA 19 . AJTÓ 5. § 

M a ï w â l a k é s minden szépséghibákat, arc-r t d j s z a i a i t a s r á n c o k a t ) s z e m ö i c s 8 t j SzePiőt, 
pattanást végleg eltávolít villanykezeléssel. Arckrémek 
és pudefek diszkrét D . . . LU . I . UZ. . Í . „ I . kozmetikai intézete 
vidéki szétküldése. BUCIMOIZ tlOVMBK Budapest, Király-
utca 51. sz. I. emelet 9. A Teréztemplommal szemben 

Hői RUHÁKAT ANGOL éx FRANCIA 
model lek szerint jutányosán készít 
és alaki t Laky Mariska, IV . , Szép-
utca 3 . I I I . Kossuth Lajos-u. sarok. 

F I G Y E L E M 1 
W E I N E R A N N A 
p o a M A w a c z K V » T e a s í . a. EM. í r 
gyönyörű nyári model lek megte-
kinthetők — Model l után vál lalok 
hozott anyagból is. - Művésznőknek 

árengegmény ! 

g r i l l i o n s ! 
aranyat ezüstöt, platinát és 
ékszert legmagasabb 
napi á rban veszek 

SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon I24-2I. | 
I 

Kényelmes, jó 
szabásuak a THERAPIA F Ű Z Ő K 

»ÁNT0R És KELEMEN 1 
Ä wgi„ E r z s é b e t -

fűző-szalonja 

VI I . , Erzsébet-körut 56 . 1/4. 

THERAPIA Budapest, VI., Nagymező-utoa 14. 
Szerecsen-utca sarok (Hygenikus cikkek) 

X Ö I R U H A I C A I * 
m ű v é s z i e s e n a l a k i t m o d e l l e k s ze r iü l . 

FÜREDI BÉLANÉ angol, írancia női divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca 

Hölgyek figyelmébe! f̂f&SUtífc 
jutányosabban készít vagy javit a legdivatosabb mintára, 
valamint hozott anyagból is Biedermann Hugó 
bőrdiszműáru készítő és bőröniiös, VII., István-ut 32. 

az udvarban, a Csikágó mozgóval szemben. gSjsg 
Vidéki megrendelést a legpontosabban eszközöl. 

KERBS HENRIK 
U l l i j B H l c ű J e l s í o n : J ó z s e f 3 - 1 8 m t ï ê T o w r o z ô s ! 

Szőrme-, szőnyeg-
poroló, megóvó, szőnyeg-
mosó és javitó-intézet. 

L a k á s t a k a r i t á s , 
padlóbeeresztés és féreg-
irtási vállalat. 
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S3érUeaxtöl üjeneieís 
iE rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
F. Éva és Gabriella. 1. 1892-ben szüle-

tett. 2. Berkovicsné. 3. Ügyvéd. — F. Juliska. 
1. Egyelőre még bizonytalan. 2. Még mindig 
beteg. — Hü olvasó. 1. 1889. május 31-én 
született Kisszebenben, Sáros megyében. 2. 
1907-ben. 3. 1914-ben kezdte a pályafutását. 
4. 1912-ben, a Modern Színpadon. — K. K. 
imádó. 1. Juliusban. 2. 30 éves. — N. B„ 
Kecskemét. Rózsahegyi iskolája, VIII-, Nép-
szinház-u. 22. — Hpja lánya. A „Színházi 
ÉIet"-ben mindenkor készséggel szoktunk vá-
laszolni a nem előfizető olvasóinknak is, ha 
5 színházi tárgyú kérdésre várnak választ. 
— Tánc. Cime : „M. kir. Operaház." — Mi-
előbb. Annyi hely nçm áll a rovatvezető 
rendelkezésére, hogy .az egész életrajzukra" 
választ adjon. — Lipót-körűt 31. A „Szín-
házi Életre" mindenkor elő lehet fizetni. Egy-

negyedévi előfizetési éra K 115. — Lulu és 
Bécy. „Cachirozás" az a müvelet, midőn a 
szinielőadáshoz szükséges kellékeket, dísz-
tárgyakat vagy diszletdarabokat nem valódi-
lag használják, hanem a csalódásig az igazi 
arányában utánozzák, imitálva készítik el. 
Előfordul ugyanis, hogy a szerző utasítása 
szerint oly gyümölcs, sütemény, sülthus ke-
rül a színre, amiket nem fogyasztanak el, 
ily esetben költségkímélés szempontjából is 
cachirozott formában készítik azokat el, s 
azok is teljes illúziót keltenek és ugyanugy 
szolgálják a célt, mintha valódiak lennének. 
— Renaissance. 28. — R. K. Gyekorlft ut-
ján lehet elsajátítani. Tessék tehát valamely 
vállalatnál érdeklôdni.î— B. Gusztáv. Rózsa-
hegyi iskolájánál tessék érdeklődni. — S. T. 
1. Az a családi neve. 2. 26 éves. 

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

A klisék Herbst reprodukáló müinté-
zetében (Bezerédy-ulca 19) készülnek. 

Szőrmék:, léllrutiáilc 
és szőnyegek Szakorvosi 

VII, Dohány-utca 39. 

r e n d « l £ 
l ï iSéxet , 

Rendel: 11-1 és 4 -7 órái« 

I Telefon hivó-
h szám: 1P5-53. 

megóvása biztosítással és jótállással 

B O D N Á R JÓZSEF 
szűcsmester, V., Nádor-utca 15, szám. 

PALMA 

Szeplők, ÍFlájfoStok 
stb. ellen Dr. GROSS arc-
kenőcs és szappan 
békeminóségben újból kapható. 

Főraktár: Dr. Török József rt. gyógy-
szertára, Budapest, Király-utca 12. sz, 

.»I 

FIGVEiMÉBE! Ha k e d v e l f a 
szép kcmvhát, 

ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán 
£ konyhaedény különlegességi céghez a Király-

szinházzal szemben, hol most 10% enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. 

Hölgyfodrászat Spô îŜ  
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UOHCA 12. SZ 

f Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
m l n d e n k i n é S d r á g á b b a n v e s z 

ZÉKELY EMIL é k s z e r é s z 
Király-utca 51. sz. Teréztemplommal szemben 
Telefon József 105—35 

Teleton LakástalânI 
keres 
cserél 

bútorozott v. bútorozatlant 
DITRICHSTEIN Lakásközvetitő 

I V acuum és Sulfid Vállalat K . T . 
Budapest, VI., HalnoR-u. 11-13 Telefonszám 4-91< 

Alaptőke : 1,500.000 korf 
Szőnyegmegóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-
festés, mázolás, tapétázás a legizlésesebb kivitelben 
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Sazin&ászi rejtvény Olvasía már a 
B O R S S Z E M J f l H K Ö T ? 

A R A 8 

KORONA 

Szerkesz t ik : 

MOLNÁR JENŐ és BÉR DEZSŐ. 
Elöfizltés : i/< évre 90, félévre 160, egész 
évre 300 K. Amerikába egy évre 2 dollár. 
Kiadóhivatal: Budapest. V., József-tér 13. 

Megfejtési határidő 1921 május 28. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 22. számá-

ban közöljük. , 
A Színházi Elet 1921. 18. számában közölt 

rejtvény megfejtése: „Nagyságos asszony 
táncysa." 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I. dij: Lábass Juci autogrammos fény kepe. 
II. dij: Egy doboz „Floris" csokoládé-bonbon 
III. dij: Egy üveg Eau de Colrgne „Fée" 
Helyesen fejtették meg 1870 en. 
Az első dijat Bata Ica (Nyíregyháza, 

Luther-utca 1), a második dijat Eördögh 
Mici (Tisza Kálmán-tér 9. 1. 15), a harmadik 
dijat Adorján (Aréna-ut 54) nyerték meg. 

B ékebeli szeplökrém 
lltltlIlllllllllllllimillllllllllllIIINIIIIItlIltlIMIIIIIIIIIIIIIltlMII iNiiTmniiimmimiim 
májfolt és sárgabőrt teljesen tisztit és 
fehérit Botár Regina kozmetika 
Erzsébet-körut 34. Budapest 

T e t e f o n o n i s m t ' g r e n d e l h e t i 

H Z U J S Á G - o * 
Telefonszámok! lózsef 16.2S. József 13-35 

Hamis fogakat ti., I,,.,,, TI — 
m 1" E 

piatinát S £ 

Ékszert >_ a c m m 

Aranyat • - -s 
S -t 

Ezüstöt XI "• -» Jf « 

Cigarettatárcát 
» « 
« V i i i v i r B> ^ 

fjisztárgyakat É " cr r " o Ii •• • I III 11* > 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K Ä P R 0 H 1 R D E T E S E K 

Felvétel: Erzsébet-körut 29 
A „Színházi Elet" kiadójában 

Szobafestése féregmente-
sen, mázolást, lépcsőházak 
stb. festését modern kivitel-
ben legolcsóbban. vállalok. 
Levelezőlaphivásra elmesyek. 
Herskovits, Cserhát utca 16— 
18, I. em. 12. 

Batiko'íást, lámpaernyő-
készitést tanit fővárosi taní-
tónő. Beiratkozás, tanítás 
délután. Krisztina-körút 8. sz. 
III. em. 

A könyvpiac meglepetése : 
Ráskai : 

SZERELEM 
NYOMORÉKJAI 

Kapható a Színházi Élet 
boltjában. h 60.50 

A Debreceni Szinbáai 
Hét, dr. H. Simon Erzsébet 
hetilapja, a legrégibb nagy 
elterjedtségü illusztrált társa-
dalmi vidéki lap, állandóan 
kapható a Színházi Élet bolt-
jában. 

Házi vegyészet (Szerkesz-
tette : Frigyes László) 200 
recept közszükségleti cikkek 
házi előállítására. (Toilette-
cikkek, pecséttisztitók, ra-
gasztók. parfőmök, szappa-
nok, piros cipőfesték, stb.) 
Ára : postadíjjal 36 korona. 
Magyar könyvkiadó, Buda-
pest, Szentkirályi-utca 23. 
Ugyanott kapható: „Pajkos 
könyv" vidámságok és ka-
baré-tréfák képes gyűjtemé-
nye 200 oldalon, éra posta-
díjjal 20 korona. 

Könyvú jdonságok . Dési 
Mór: Edith (dráma 4 felv.) 
K 33.—. Sebestyén Károly • 
Emlékek és Tanulmányok K 
66.—, Erdős Renee : Anto-
nius K 66.—, Kuprin: A 
kripta K 44.—, Törzs Jenő : 
A fekete futár K 44.—. Kap-
hatók a Színházi Élet kiadó-
hivatalában VII., Erzsébet-
körut 29. 

Szenzációs 
könyvujdonság: 

Hillebrand—Bella : 
AZ ŐSKOR EMBERE 

ÉS KULTURÁJA 
Ára K 152. -

í Nyomta Kultura nyomda é« könyvkiadó r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13-31J 



W I R T H SARJ 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ AZAPA'M FELESédE 






