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JIMMY 
I r í a S Z É P E R N Ő 

Bécsben, 1921. május 
Miért nem táncolok? Jaj, drága 

Szerkesztő ur, hát Ön előtt is ma-
gyarázni kell? Miért nem táncolok? 
Csak. Nem tudok. Nem kivánom. 
Nem birom megtanulni. Mondom, 
nem tudok ! Bocsásson meg, hogy 
igy kiabálok, de igazán idegessé 
teszik az embert. Miért nem táncbl. 
Miért nem táncol. Igazán nem táncol ? 
Most jut eszembe, hogy Ön nem is 
kérdezte. Azt kérd sete, hogy mi a 
becses véleményem a jimmi felől. 
Ugyebár? Hol ez az én fejem. De 
mondom, zug a fejem attól, hogy 
mért nem táncol, mért nem táncol, 
jöjjön, megtanitom. Fogadom, egy 
óra alatt foxtrotistát csinálok magá-
ból. Két nap múlva az összes tán-
cok a kisujjában , lesznek. A lába 
kisujjában, ott. És micsoda nagy 
szemekkel csodálkoznak, hogy az 
ember nem táncol. 

0, de szépek is a táncok mind. 
Az uj lassú bostont szereti? A He-
sitationt táncolja már? Igen, nekem 
a Pas de quarte volt az utolsó tán-
com. Többet nem akarok lejteni, ezt 
mégegyszer minden tőlem tellő ün-
nepélyességgel és minden tőlem ko-
molyan vehető határozottsággal ki-
elentem Ön előtt. Mindenütt elosz-
tottam már kifogásaimat, szédülős 
vagyok, rheumám van, a ballábam 
műláb, még gyermekkoromban kap-
tam, együtt nőtt fel a jobblábammal, 
fogadásom és az orvos tiltja. Dehát 
hallottak olyat, hogy a másvilágban 

valaki, aki innen van a hetvenen, 
ne táncoljon ? 

Tudom, egyesegyedül magam va-
gyok, aki nem mernék itt tiz millió 
halotton táncolni. Mánia szállott meg 
kérem, fixa ideám van, a doktornak 
se merem vallani, biztos az ideg-
szanatóriumba küld. Az a rémületes 
képzetem van valami két esztendeje, 
hogy itt Európában háború volt, tiz 
millió barátomat gyilkolták meg, tiz 
millió férfit. Ez mind el van a földbe 
ásva, itt a padló alatt, internálták 
őket és nem tudnak szabadulni, 
kénytelenek halottak lenni. De Szer-
kesztő ur, ez a phantasma olyan 
erős bennem, hogy némely percben 
meg mernék jesküdni rá, hogy igaz 
volt a háború, van pillanatom, mikor 
magnéziumi tiszta világításban látom 
a harcteret, rózsás-violás kék egével 
és zöld lombjaival, barna hegyeivel 
ólomszin göröngyeivel és ólomszin 
halottaival, véresen, gennyesen. S 
mintha tromlit hallanék siketülő fü-
lekkel száz Wagner Richárdtól s 
közbe hallom, hogy egy jó pajtásom 
jegygyürüs sápadt kezét emelve, azt 
nyögi hozzám : Ernőkém. Me,rt hal-
doklik. hasba lőtték. Igen. És nem 
merem senki előtt elárulni kényszer-
helyzetemet, hogy itt háború volt. 
Senkit nem hallok ilyesmi felől té-
mázni. 

Nem merem kinyögni, milyen gyó-
gyíthatatlan vagyok; mert kérem, 
azt képzelem, azt érzem, hogy ez a 
tiz millió ember él, mert hisz azért 
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születtek, hogy éljenek, csak be let-
tek osztva halottaknak, a föld alatt 
szolgálnak, a szivük ugy fáj, mint 
mikor lapissal égetik az eleven hust, 
ugy fáj a szivük itt hagyott életükért. 
Ez a Destinée, amit a zene játszik, 
ez rémesebb nekik, mint a shrapnel, 
a nők kaccantásai, mint a szurony, 
ugy hasítanak a mellükbe s minden 
fordulat és csusszantás a cipő talpá-
val ezerszer lázasabban fáj szegé-
nyeknek, mint mikor a puskaaggyal 
a koponyájukat beverték. Oly érzé-
keny lett a fejbőrük. Mert idelent 
fekszenek szegények, a boldogtalanok 
a táncos szalon padlója alatt, egy 
milliméter köz sincsen a fényes par-
ket közt meg a tiz millió halott her-
vatag hajzata közt. Minden szót 
hallanak. 

Dehát én milyen szórakozott va-
gyok. Azt hiszem, nem tart beszá-
mithatónak Szerkesztő ur. Mért nem 
tetszett megakasztani, akkor nem 
locsogtam volna ilyen sokat az én 
fixa ideámról. A jimmyről volt szó, 

DARVAS ULI 
Magyar Szinház : „A cárevics" 

(Angelo fotografia) 

ugy-e? Éppen az este néztem a 
jimmyt a Schwartzenberg-Casinoban. 
A jimmy Amerikáé, ugyebár, Szer-
kesztő ur, Ön eleget élvezhette oda-
átal, no s itt a Schwartzenberg-Ca-
sinoban Európa jimmyz, Európa fel-
színén uszó ifjú kereskedői, angoltól 
románig. Hát furcsa, instálom, az 
volt előttem az este, mintha ez a 
hólyag itt mind magyar akarna lenni, 
hisz ezek itt csárdást rezegnek, illeg-
nek, csak hát nem tudják, mert nem 
magyarok. Kérem, ebben a jimmy-
ben szétrántják és összeforditják a 
sarkukat az európai urak, igen, ahogy 
a csárdásban dukálna, no de tessék 
idenézni : nem csapják össze a sar-
kukat, csak fenyegeti egyik sarok 
folyton a másikat. Hangtalan, csám-
pásan, ahogy a csuka szája tátog, 
ugy tátog az ő két sarkuk. Csak oda 
akartam kiabálni mindig : hát a sar-
kantyú, messieurs ! Te siketnéma 
jimmy, hisz neked pengeni zengeni 
kéne ! 

Felnyaltátok a mi mézünket, elszállí-
tottátok a mi napfényünket, téboly-
gókat, árnyékokat csináltatok belő-
lünk, még a csárdást is kirántottátok 
a talpunk alól, ti Európa bájos kis 
kereskedői. Ropjátok, lopjátok a 
jimmyt. Ugy üljetek az autón is, sar-
kantyusan, sarkantyúzzátok meg azt 
a komisz benzol-tartályt, hátha szi-
lajodik az auto s szilajabban visz e 
nem érvényes élet nektek való gyö-
nyörei felé. 

LAKATOS 
flzt hittem, hogy a Lakatos 
Nem készít csak lakatot, 
Most látom csak, hogy milyen szép 
Zafirgyürüt; faragott. 

Kapcsolatban e darabbal 
Hz sem utolsó ötlet, 
Hogy most már a Lakatosból 
Elsőrangú ötvös lett. 

(BUFTI) 
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A' magyar színházi közönség, amely- vázák, a pétervári téli palota törté-
nek emlékezetében Zapolska Gabriella nelmi nevezetességű hírességei, elárul-
nevének olvasásakor felébred „A varsói ják, hogy a szinpad a cári palota egyik 
citadella" izgalmas cse-
lekménye, a kiváló lengyel 
írónő uj darabjában egé-
szen uj kvalitásokat ismert 
meg. Érdekes felfedezés 
mindenekelőtt, hogy „A 
varsói citadella" szerzője 
nemcsak pompás drámai 
hatásokat tud elérni a szín-
padon, hanem egyben 
mélyérzésü, finom lirikus 
is, aki szubtilis emberi ér-
zéseket izgalmas drámai 
keretben tud a nézőtér 
közönsége elé vinni. Nagy-
sikerű berlini bemutató 
után Németország vala-
mennyi nagyobb színháza 
játssza „A cárevics"-et, 
Zapolska Gabriella uj 
darabját, amely most el-
jutott hozzánk is, ahol a 
Magyar Szinház mutatta be 
mintaszerű előadásban, 
Vajda László igazgató for-
dításában és rendezésével. 
Az egész darab meleg-
szavu, finom lírai han-
gulatu szerelmi idill, amely-
nek csak a hátterében 
húzódik meg a fojtó péter-
vári levegő, a cári despo-
tizmus, a minden oroszok 
fölött élő és uralkodó di-
nasztia fensőbbsége. 

Az arany meleg színé-
ben pompázó, porfirosz-
lopos teremre nyílik szét a 
szinpad kárpitja. Ha nem 
is néznénk a szinlapra, tud-
nók, hogy ez csak orosz „A cárevics" - Törzs Jenő 
milieu lehet: a kétoldalt Magyar Szinház: „A cárevics" 
allo hatalmas malachit- (Angeio lotogratia) 
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termét hozta szemünk elé. Márkus László 
színpadi tudását, stiluskészségét jellemzi 
„A cárevics" aranyos barokk-terme, 
amelyben Zapolska Gabriella uj darab-
jának érdekes cselekménye lejátszódik 
Bizarr ellentmondást jelent azonban a 
díszes környezethez a fal mellett álló, 
durva lószőrtakaróval borított egyszerű 
tábori vaságy, a tetőről lecsüngő gyürü-
hinta és trapéz, tornaszerek, súlyzók, 
buzogányök tömege. A cárevicsnek, a 
trón fiatal várományosának otthona ez 
a terem, amelynek erkélye a szabadba 
nyílik, de amelynek ajtaja mögött me-
zitlen handzsárral övükben kurd test-
őrök állnak mereven, mint a folyosó 
oszlopai. 

Tizennyolc éves a cárevics, kedves, 
müveit, sápadt arcú gyermekifju, de van 
egy különcsége, amely elütővé teszi az 
orosz nagyhercegektől: nem szereti a 
nőket. Sőt e negatívummal szemben van 
egy sokkal súlyosabb poziliv tulajdon-
sága : gyűlöli az asszonyi nemet, nem 
tür meg maga körül se leányt, se asz-
szonyt és lázadozva utasit vissza min-
den olyan kísérletet, amely arra irányul, 

A cárevics : Én vagyok az első ? 
Darvas Lili, Törzs Jenő 

Magyar Színház : „A cárevics" 
(Angelo fotográfia) 
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„A cár" — Stella Gyula 
Magyar Színház : .A cárevics" 

(Angelo fotografia; 

hogy öt közelebbi érintkezésbe hozza a 
gyűlölt gyengébb nemmel. A potrohos 
miniszterelnöknek, aki Vágó Béla hang-
ján beszél, közli a nagyherceggel, a cá-
revics nagybátyjával, akinek díszes 
egyenruhájában Réthey Lajos jelenik 
meg a színpadon, hogy ismét kísérletre 
készül : egy nőt akar álruhában a cáre-
vics lakosztályába csempészni. 

— Ha ugyan nem fogja ezt is kirúgni, 
mint a többit — teszi hozzá mélabúsan 
a dinasztia sorséért aggódó miniszter-
elnök. 

A legszebb nőket széditő párisi 
démonokat és szűzies orosz paraszt-
lányokat hozták mér a a cárevicsnek — 
kirúgta valamennyit. Fél és undorodik a 
nőtől az orosz trón várományosa, szinte 
beteges félelemmel irtózik tőlük. 

A nagyhercegnek nincs nagyon ínyére 
ez a kísérletezés. 0 tanította nőgyülö-
letre a cárevicset és tudja nagyon jól, 
miért jobb óvakodni a nőktől, mintsem 
veszedelmes játékot kezdeni velük. Pe-
dig a miniszterelnöknek igaza van. Meg 
kell változtatni a cárevics magatartásét. 
A cár beteg, maholnap meghalhat és ß 
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irón várományosának meg kell nősülnie, 
hogy elfoglalhassa atyja helyét. Az ud-
vari orvos (Pártos Dezső) éppen jön hi-
res kollégája, egy külföldről meghívott 
professzor (Vándory Gusztáv) társasá-
gában, aki megvizsgálta a cárt, hogy 
jelentést tegyenek a beteg állapotáról. 
A professzor, akit táviratilag rendeltek 
haza és siet, rövid szavakban közli a 
leplezhetetlen valót: a cár menthetetlen, 
elhúzhatja még egy darabig, de a ka-
tasztrófa előbb-utóbb bekövetkezik. 

Egy okkal több, hogy megyalósitsa 
tervét. Parancsára Péter, a cárevics hű-
séges öreg szolgája ( K ö r m e n d y János, 
bevezeti a kiszemelt „személy"-t. Gyö-
nyörű megjelenésű, bájos; gyermeteg 
arcú cserkeszfiu lép be. Hófehér selyem-
gallér borul a vállára, ugyanilyen se-
lyemből készült hosszú, derékba simuló 

kabátja, amely alatt fekete lakkcsizmá-
ban tűnik el a bő lengyel nadrág szára. 
Kezében feketével szegett fehér prém-
kucsmája, derekán széles fekete őv, 
melyben piros bársonylokos tőr csillog. 
A mellén kétoldalt tölténytartó. A tölté-
nyek kupakjai kifénylenek belőle. 

— A motozás már megtörtént — je-
lenti a vén Péter. 

— Mi van a töltényekben 7 — kérdi a 
miniszterelnök a nyugodtan álló cser-
keszfiutól. 

— Cukorka. 
— A tőr? 
— Csak színpadi kellék. Tánc közben 

a fogaim között szoktam tartani. 
— Mindegy. El kell venni tőle — in-

tézkedik a miniszterelnök. 
Azután kurta szavakban elmondja a 

cserkeszfiunak, hogy mi a teendője. En-

„Kegyeskedjék fenség a menyasszonya elé menni" 
Körmendy, Törzs, Darvas Lili 

Magyar Szinhéz : „ 4 cárevics" (Angelo fotográfiái 
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gedelmeskednie kell. Azért hozták ide. 
Lehet, hogy goromba lesz a cárevics ; 
tűrje. Megfizetnek érte. 

Már jelzik a cárevics közeledését. A 
fiút a szomszédos hálószobába vezetik, 
s alig csukódik mögötte az ajtó, meg-
jelenik a cárevics. Daliás, fiatal ember. 
A francia „sasfiók" után Törzs Jenő 
most az orosz „aiglon"-t játssza ebben 
a kitűnő szerepében. Szófukar, gondola-
tokba merült, fáradt ember ez a cáre-
vics. A gyertyafényt sokalja. Előveszi 
revolverét és lelövi az egyik gyertya 
lángját. Azután letelepszik az asztalhoz, 
maga tölti a szamovárból a forró teát, 
maga szeli a kenveret, melynek szelet-
kéit sóba mártja. Szórakozottan hallgatja 
a miniszterelnök szavait, melyekkel be-
jelenti, hogy az egyik cserkeszfiut, aki 
a ballet előadásán ügyességével különö-
sen megnyerte őfenségének tetszését, be-
rendelték szolgálattételre hozzá. A cser-
keszfiu be is lép s ezzel a miniszter-
elnök távozik. 

Itt kezdődik tulajdonképpen a darab, 
amelynek két főszereplője dominál ezen-
túl a szinen: Törzs Jenő, a cárevics és 
Darvas Lili, Szonja, a balettársulat tagja, 
akit színpadi ruhájában, mint cserkesz-

„Te lány vagy !" 
Törzs Jenő, Darvas Lily 

Magyar Szinház : „A cárevics" 

fiút csempésznek be a nőgyűlölő cáre-
vicshez. 

Az uj pajtás rokonszenvesnek tűnik 
fel a trónörökös előtt. Könnyedén, ked-
vesen cseveg, semmi elfogultság sem 
mutatkozik viselkedésében, ügyesen tölti 
meg a pipát és őszinte szivvel sajnálko-
zik afölött, milyen rab a palotájában a 
szegény kis cárevics. A színpadra tere-
lődik a szó. A cárevicsnek eszébe jut 
valami. Ö maga nagy tornász, de olyan 
ügyességet még nem látott, mint amilyent 
ez a cserkeszfiu produkált a színpadon. 

— Mutass meg nekem néhány gya-
korlatot — parancsolja. 

A karcsú, szőke cserkeszfiu odaáll a 
gyürühinta alá. 

— Vesd le a kabátodat 1 — hangzik 
az ujabb parancs. 

A cserkeszfiu összerezzen. De csak 
egy pillanatra. Aztán lassan, lassan le-
veti a kabátját, amely suhogva omlik a 
földre. Előtűnik két fehérlő, alabástrom 
váll, amelyek kacéran, de egyben sze-
mérmetesen csillognak ki a rózsaszín 
vállfűző mögül és két karcsú kar lendül 
a levegőbe a gyürü után, de ebben a 
pillanatban felharsan a cárevics hangja 
és revolver szegződik a „cserkeszfiu" felé. 

— Állj ! mert külön-
ben lövök! 

A cárevics haragos 
léptekkel megy a resz-
kető fehér alakhoz, 
hosszasan nézi, azután 
megvetéssel, haragosan 
mondja: 

— H i s z e n . . . hiszen 
te lány vagyll 

Az. Leány. Ivanovna 
Szonja a neve. A ba-
lettből. Minden cser-
keszfiu leány a balett-
ben. Iderendelték. El-
jött. Nem akar semmi 
rosszat. 

— Öltözz feli Ta-
karodj I 

Zokogva ölti magára 
kabátját a lány, de kö-
nyörgésre fogja a dol-
got. Nem maga miatt. 
Ha őt most elkergeti a 
cárevics, a haléiba ker-
geti. Hozzátartozói sok 
pénzt, földeket kaptak 
érte. Egyszerre jómódba 

(Angel« fotográfia) került az egész 'család 
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„Sonja: Odafenn mindent beszámítanak, könnyet, örömet, aszerint lesz a halál könnyű, 
vagy nehéz .«.." 

Stella Gyula, Darvas Lili 
Magyar Szinház: „A cárevics" (Angelo fotografia) 

kodás a nőktől. Csak nőnek ne higyjünk 
soha 

Ilyen előzmények után ideges, bosz-
szus hangulatban találja szobájában a 
cárevicset a betoppanó Szonja. Illatos 
fehér csipkében van, könnyed, mint a 
virág amit karjában hoz. 

— Várj csak Alojska! Előbb néhány 
hajtüt ejtek el a hálószobában, aztán 
visszateszem az asztal elé a papucso" 
mat, amit valaki nyilván dühösen vágott 
a falhoz. 

A csalás sikerrel jár: mindenki azt 
hiszi, hogy Szonja a cárevics kedvese, 
ők keifen pedig meghitt, tiszta barátság-
ban töltik napjaikat. 

Nincs idő a beszélgetésre, mert a cá-
revicsnek még a tiszti kaszinó ünnepi 
bankettjére kell mennie. De azonnal 
visszatér és megkéri Szonját, várja őt. 

A lány elhelyezi virágját a hatalmas 
vázákban, egy ágat tesz a tábori ágy 
fejpárnája alá: álmodjék a tavaszról, az 
erdőről a cárevics. Egyszerre egy rejtett 
tapétaajtó pattan föl, kísérteties alak je-

Agyonverik, ha most visszamegy közéjük. 
Hiszen ő nem akar semmit, nem akar a 
cárevics kedvese lenni. De fogadja el, 
mint jóbarátot, meghitt cimborát. Hiszen 
olyan jó elbeszélgettek, olyan megértően 
tárták fel egymás előtt lelküket. Csapják 
be a világot. Hitessék el magukról, hogy 
viszonyuk van egymással, igy azután 
békében hagyják őket és tiszta őszinte 
barátságban élhetnek. 

A cárevicsnek megtetszik az eszme. 
Nem is olyan rossz gondolat. Lám, ez 
a ravasz kislány, aki mindössze tizenhat 
éves, már nevetni is megtanította. Elfo-
gadja Szonia ajánlatát, pezsgőt hozat 
és megengedi Szonjának, hogy másnap 
is eljöhet. 

Hetek óta tart már ez a gyengéd, ba-
ráti viszony Szonja és a cárevics között. 
A nagyhercegnek sehogy sem tetszik a 
dolog. Dühösen rúgja a szoba másik 
sarkéba a leány ottfelejtett parányi pa-
pucsát és mikor a cárevics megérkezik 
a katonai szemléről, hosszú prédikációt 
tart neki, hogy mennyire fontos az óve-
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Sonja: Szervusz. 
A cárevics : Nekem nem szoktak kezet 

nyújtani. 
Darvas Lili, Törzs Jenő 

Magyar Szinház: „A cárevics" 
(Angelo fotografia) 

lenik meg mögötte, a megdermedt Szonja 
rikoltani sem tud: botra támaszkodva, 
nehézkes járással belép a cár. Haldok-
lik már az atyuska és közeli végét 
érezve végigjárja nehéz, komor lépteivel 
a palota termeit, folyosóit, hogy bucsut 
vegyen mindentől, ami egyszer kedves 
volt neki az életben. Észreveszi a lányt, 
aki ijedten borul előtte térdre és hogy 
félelmét elűzze, beszélni kezd és beszél, 
beszél, a falusi házról, ahol nevelkedett 
és amelynek falén ott függött az atyuska 
képe és az iskoláról, ahol arra tanítot-
ták, hogy a cár megbüntet mindenkit, 
aki rossz 

— Hát arra nem tanítottak, hogy sze-
ressetek engem ? 

— Nem, arra sohasem tanítottak. 
Egy ijedt, csacsogó kislánytól kell a 

haldokló cárnak megtudni azt a keserű 
igazságot. Ahogy jött, mint a látomás 
tűnik el újra a cár, akinek kis szerepét 

megdöbbentő elevenítő erővel játssza 
Stella Gyula. Mire a cárevics visszatér, 
Szonja már vidáman fogadja. De „ Alojska" 
még mindig bosszús. A nagyherceg sza-
vai gyanakodóvá tették. Faggatja a lányt, 
sértegeti és Szonja nyugodt őszinteséggel 
válaszol. 

— Te vagy az első férfi, akit szere-
tek. Add ide a szádat Alojska! 

És ez a vallomás felébreszti az ifjú 
trónörökös lappangó szerelmét is. A két 
száj perzselő csókban forr össze és vége 
van a második felvonásnak. 

A harmadik felvonásban a cárevics 
nagy és merész lépésre határozza el 
magát. Szereti Szonját igazi, nemes, ko-
moly, férfias szerelemmel. Nem akar tőle 
megválni soha, inkább lemond trón-
öröklési jogáról, mindenről, hogy sza-
bad, független emberként élhessen. Siet-
nie kell a bejelentéssel, mert a cár hal-
doklik és futva indul lakosztálya felé, 
hogy azután mint szabad ember térhes-
sen vissza Szonjához. 

A cár azonban már meghalt, a cáre-
vicset be sem eresztik hozzá, de a ka-
tasztrófát eltitkolják előtte. Senkinek sem 
szabad tudni, hogy a cár mér nem él. 
A miniszterelnök rendelkezik igy, a di-
nasztia érdekében. A tradíció szerint 
ugyanis a cárevics csak akkor foglal-
hatja el a trónt, ha megnősült már és 
az ifjú trónörökös-párt a cár maga ál-
dotta meg, A kiválasztott fejedelmi meny-
asszony megérkezéséig tehát el kell tit-
kolni a cár halálát, azután sietve meg-
tartják az esküvőt és a metropolita érsek 
a halott cár kezével meg fogja áldani 
az ifjú párt. 

A miniszterelnök tudatja a lánnyal : 
missziója véget ért, magasabb érdekek-
től el kell válnia a cárevicstől. Szonja 
fájdalmas megértéssel, végtelen szomorú 
lemondással ölti fel ismét a cserkeszfiu 
ruháját, megható könnyes bucsut vesz 
a visszatérő cárevicstől, aki villámsujtott-
ként tekint a távozó után. Szonjával 
együtt távozott a szive, ifjúsága, egész 
emberi é l e te . . . 

Odakünn megszólal a cári himnusz, 
megérkezett a menyasszony és a cáre-
vics összetörten indul elébe. 

A cáreoics toilette titkai 
DAVAS LILI- Ruháját az UNIÓ szabótnühelyében PILÁTHNÉ készítette. 

Cipőjét a MOHÁCSI ES FLEISCHER cég (Eskü-ut 6.) szállította. 
Harisnyája HORTI ERZSEBET üzletéből (Király-utca 69.) való. 
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Kritika a „Liliom" 
newyorki előadásáról 

Most kaptuk meg az „Amerikai Ma-
gyar Népszavá"-nak azt a számát, amely 
beszámol Molnár Ferenc Liliom-ának 
new-yorki premierjéről. Kende Géza. a 
lap kiváló szerkesztője irt kritikát a Li-
liomról. A hosszú, két hasábos beszá-
moló egy részét itt közöljük. 

Félve mentünk el a Gorrik Theater-be. Mit 
fognak csinálni amerikai színpadon a Molnár 
Ferenc szomorúan szép, legendás történeté-
vel. Meg fogják-e érteni, hisz annyira bu-
dapesti a miliője, az alakjai, a dialógusa, az 
életfelfogása, hogy szinte el se tudtuk kép-
zelni amerikai szemek és fülek részére. Attól 
is féltünk, hogy a megszokott recipe szerint 
amerikaisitiák. Coney Islandot csinálnak a 
budapesti ligetből és gangstert a pesti csir-
kefogókból. 

Ez egyszer nagyszerűen csalódtunk. A Li-
liomot játszották, ugy, ahogv azt Molnár Fe-
rencz megélmödta és megirta. Felfogásban, 
dialógusban és miliőben hajszálnyi pontos-
sággal ragaszkodtak az eredihez és még bu-
dapesti atmoszférát is tudtak teremteni. 

És ime, mindennek dacára, vagy tán ép-
pen ezért, szokatlanul nagy sikere volt a da-
rabnak. A közönség kimeredt szemmel nézte, 
visszafojtott lélekzettel figyelte, hogy mi tör-
ténik a színpadon és a párbeszédekből egy 
szót sem atart elveszteni. \z egész szinház 
— hogy ugy mondjuk — előrehajolt és ugv 
hallgatta a Liliom történetét. Megértő, a lel-
kekbe hatoló siker volt és bizonyos, hogv 
az előadás után — mindazok, akik ott vol-
tak — az előadásról beszéltek, a Liliom tör-
ténetén gondolkodtak és fognak még gondol-
kodni napokig. 

Molnár Ferencz sokat, nagyon sokat kö-
köszönhet a színészeknek, a darab rendező-
jének, Frank Reichernék és a nagyszerű for-
dítónak, Benjamin F. Glazer-nek. Liliom sze-
mélyesitője Joseph Schildkraut, a világhíres 
berlini színésznek a fia és Eva le Galienne 
a felesége szerepében megrázóan tökéletes 
művészi alakítást nyújtottak. A többi szereo-

' lők is — egytől-egvig — a legfelsrófoltabb 
igényeket és a legkövetelőbb művészi vára-
kozásokat elégítették ki. A díszletek, jelme-
zek csodálatosan szépek, jók és odaillők vol-
tak. Nem lehet kifogást találni, még a kö-
zönségben sem. pedig ettől tartottunk legin-
kább. 

És végül az amerikai kritika. Magasztalják 
Molnárt, a Liliomot és az előadást. 

Egyszóval nagy büszkeség, nagy boldog-
ság volt szerdán este a Garrik színházban 
magyar embernek, a Molnár Ferenc honfi-
társának lenni. 

lfj. SCHILDKRAUT 
a newyorki Liliom 
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Hóhem Frici ur, akit a Royal Orfeumban 
ismert meg péntek este a közönség, egy ked-
ves, szimpatikus pesti fiatalember. Abból is 
él, hogy kedves és szimpatikus. Viszont ebből 
nem a leg-

t®ni szükös 

zetén ? 
Ugyanazért " »E6y k i s kávéházban .. 
fő a feje Nusi 
kisasszonynak is. Hóhem és Nusi nem sze-
relmesek egymásba, mégis sülve-főve együtt 

vannak, a kö-
zös gond, a 
közös álmok, 
vágyak, re-
mények fűzik 
őket össze. 
Egy kis kávé-
házban szo-
morkodnak 

.Átadja Lumenthal meghívóját..." £ p p a m i k o r 

Hóhem azt 
olvassa az újságban, hogy Budapestre érke-
zik Ben Kolumbusz, az amerikai tojáspótló 
tröszt elnöke. 
Az asztalra H | H 
csap, azután 
a fejére s már 
megszületett 
az ötlet : mi-
vel fognak ki-
mászni a baj- J fc - H H F ^ ^ imB 
bóli Elhatá-
r o z z a Hó- „Skrausz Simi bankja előtt" 

hem, nogy ki-
megy a vonathoz Ben Kolumbusz elé, mint 
a fogadóbizottság elnöke, megfőzi az ameri-
kaikat, s majd csak szerez tőle pár dollárocs-

kát. A terv sikerült. Kolumbusz meghatva 
hallgatja az üdvözlő beszédet, aztán autóra 
ülnek, s Hóhem megkezdi Budapest neveze-
tességeinek bemutatását. Előbb a Bazilika 

elé mennek. 
— Mennyi 

idő alatt épült 
a templom ? 
— kérdi Ko-
lumbusz. 

— Két év 
alatt — vála-
szol Hóhem. 

4 

„Kisgazda Istvánt hívja meg" — Hal lat -

lan I Nálunk 
hat hónap alatt felépítették volna ! — mondja 
az amerikai. 

Hóhem ki-
csit dühös 
lesz, s mikor 
a tőzsdepalo-
ta elé érnek, 

mér azt 
mondja, hogy 
az óriási pa-
lotát egy hó-
nap alatt épi- „El Amerikába...« 

tették. 
— Egy hónap nagy idő, ilyesmi ameriká-

ban két hét alatt felépül — mondja Kolum-
busz. 

Az autó ro-
' EB bog tovább. 

Az országház 
B P Ç j m" " H l elé érnek. 

tm — S ez az 
'r §Ê épület meny-

WmáM!' 'f^mmmc T M nyi idő alatt 
készült el ?— 

„Már a zsebkendőjét lobogtatta" kérdi az ame-
rikai. 

— Igazán nem tudom, mert tegnap erre jár-
tam, még hozzá sem kezdtek az építéshez — 
főzi most már le végleg Hóhem az amerikait. 
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Kolumbusznak nagyon tetszik Pest, s most 
már a hires szép pesti nőket akarja megis-
merni. Frici elviszi Nusi lakáséba. Nusi Ké-
széi nevü táncmesternél lakik albérletben. 
Hóhem Nusit, mint hires primadonnát. Ké-
széit, Keszeinét, mint színészeket mutatja 
be. Kolumbusz el van ragadtatva tőlük. Kü-

hogy meghívja a vendégeket. Először Skrausz 
Simi bankja elé robog. Aztán a Vígszínház-
nál adja át a meghívót Ben Lumenthal 
részére- Végül Kisgazda István gazduramat 
hívja meg az estélyre-

Az estély fényesen sikerül. ,Skrausz, Lu-
menthal és Kisgazda i s el vannak ragadtatva 

PALLAY ANNA ÉS DÉNES OSZKÁR 
Royal Orfeum : „Pen Kolumbusz" fAngelo fotográfia 

f 
lönösen Nusitól, aki énekel, táncol előtte. 
S az amerikai átnyújtja az első ezer dol-
lárost Hóhemnek. 

Ezek után már amerikai gyorsasággal 
nagy lakást vesz Frici, fejedelmi módon 
bútorozza be órák alatt. Hogy a nagy 
gyorsaságban egy-két szekrényt ledobnak 
a bútorszállítók az emeletről, nem baj. 

Nusitól. Kolumbusz 
pedig mér egészen 
belekavarodott. S a 
nóta vége : az ame-
rikai feleségül kéri 
Nusit Hóhemtől. 
Frici nem sokat gon-
dolkozik, áldását 

Fő, hogy estére bankettet lehessen ren-
dezni Kolumbusz tiszteletére. Az ame-
rikai kívánságára Pest három leghíre-
sebb emberét kell meghívni a bankettre. 
Keszei diktálja a meghívókat, s ragasz-
kodik hozzá, hogy azt is-áirják ; „Frakk 
és kapupénz kötelező." Frici autóba ül. 
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Dezsőffy László 
(Ben Kolumbusz) 

Dénes Oszkár 
(Hóhem Frici) 

rinája játssza. Pallay, aki most jött haza dia-
dalmas sikerű külföldi vendégszerepléséről, 
egy primadonna minden kellékével ellátva 
játszotta a szerepet. Mult héten mondtuk el 
a „Szinházi Élet" olvasóinak, mint fedezték 
fel egy társaságban, hogy Pallay amilyen 
hires táncosnő, olyan kitűnő énekesnő is. 
Érdemes volt ezt felfedezni, szeriőz és vidám 
dalokat énekel a Royal Orfeum színpadán 
ugy, hogy a közönség tombolva ünnepli 
számai után. Természetesen táncol is ; a 
Pallay táncmüvészetéről pedig már elmond-
tuk itt párszor véleményünket. 

Partnere Dénes Oszkár, a kitűnő moziszi-
nész. Könnyű megjósolni, hogy Dénest ez 
után a szerep után, sietve szerződtetik 
majd le egyik operettszínházunkhoz- Olyan 
pompás humor van ebben a színészben, 
annyi egyéni kedvesség, hogy kevés lesz 
neki ezután a mozi. Színpadon a helye ! 

A cimsfcerepet Dezsőffy László adta, ked-
vesen, elegánsan. Mulatságos figurák voltak 
Iványi, mint Kisgazda. Fodor, mint Lu-
menthal, Ormos mint Skrausz Simi ; Felhő 
Rózsi, mint Keszeiné és Perényi, mint ház-
mester. 

adja rájuk. A lány kissé csalódottan, fájda-
lommá! kérdi : 

— Frici, hát nem szerettél le engem soha? 
— Soha I Én mindig Lincoln Ábrahámot 

szerettem. 
— Lincoln Ábrahámot? Miért? 
— Mert láttam az arcképét egy ezer 

dollároson. 
Ben Kolumbusz elérti a célzást, s átnyújtja 

az ezerdolláros fájdalomdijat Hóhemnek. 
És másnap már indul is Kolumbusz és 

Nusi Amtrikába. Frici kikíséri őket a vonat-
hoz. s amikor már a zsebkendőjét lobogtatja 
a vonat után, veszi észre, hogy könnyes 
lett a szeme. Talán mégsem Lincoln Ábra-
hámba volt ő szerelmes ? . . . 

Bús Fekete László szkeccsének a rövid 
tartalma ez. A sok ragyogó ötlet, vicc, hu-
mor, ami ebben a három filmrészből és két 
színpadi részből álló szkeccsben van, elég 
lenne egy három felvonásos bohózatnak is. 
A Royal Orfeum igazgatósága pazar bőke-
zűséggel hozta ki Bús Fekete szkeccsét. 
Nemcsak a színpad, a díszletek pazarok, 
hanem főképp a szereposztások. Nusit ugya-
nis Pallay Anna, az operaház primaballe-
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A színpadi részt Virágh Jenő rendezte öt-
letesen, a filmrész rendezője pedig Illés Ist-
ván. Külön meg kell emlékeznünk erről a 
filmfelvételről. Olyan gonddal, körültekintés-
sel készítette Illés a felvételeket, mintha egy 
sok ezer méteres nagy vígjátékot rendezett 
volna. Tempója van a filmnek, az egymás-
után váltakozó jelenetek kitűnően kapcso-
lódnak egymáshoz. Valami külföldi Wegő 
van benne, s olyan ember keze, aki biztos 
a dolgában. Legnagyobb érdeme, hogy az 
egész, a zajló, nyüzsgő főváros utcáin ké-
szült. Utcai forgalomban dolgozni, ez a 
filmrendezők réme ! Ebben a filmben odáig 
megy a rendező, hogy a nagy forgatagban 
sem engedi el a premier plant, ha a jelenet 
megköveteli, hogy közel jöjjön a felvevőma-
sina. 

S még egy, ami külön szenzációja a 

„Ben Kolumbusz"-nak : egész csomó eredeti 
amerikai zeneszám van benne. Ezek a pat-
togó amerikai számok a Royalból kiindulva 
fogják meghódítani Pestet. 

* 

El kell mondanunk még egy kis történetet, 
amely hozzájárult ahhoz, hogy a Ben Ko-
lumbusznak olyan hallatlanul nagy sikere van. 

A főpróbán ,— ahogy azt mér a színházi 
kabala-törvények előírják — egymást érték 
a sikert jósoló incidensek. Ilyen kis incidens 
volt az, hogy a primadonna, Pallay Anna, 
ruháival elkésett a szabónő. Már alig egy-
két jelenet volt hátra Pallay jelenéséig, a 
ruhák még mindig nem akartak megérkezni. 

— Na, az én primadonnaságom is jól kez-
dődik 1— mondta Pallay és bizony nem na-
gyon örült ennek a sikert jósoló kabalának. 

„Micsoda tehetség 1" 
Ormos (Skrausz Simi), Iványi (Kisgazda István), Pallai (Nusi), Dénes (Hóhem), Perényi (Keszei> 
Royal Orfeum : „Ben Kolumbusz"' 

(Angelo fotografia 
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„Nusi vagyok" 
Dezsőffy László, Dénes Oszkár, Pallay Anna 

Royal Orfeum: „Ben Kolumbusz" 

A színpadon már javában folyt a Ben 
Kolumbusz előadása. Dénes Oszkár és, De-
zsőffy László voltak a színpadon, akik druk-
kolva nézegettek az ajtó felé, mikor jön mér 
a primadonna. 

— Húzni az időt I — súgta a színfalak 
mögül Virágh, a rendező.1 

Húzták, húzták, egyik viccet a másik után 
sütötték el, jöttek egymásután az extemporék. 

Az extemporék jöttek. Pallay nem. 
A szabónő a ruhákkal még mindig ké-

sett. Telefonhirek, szolgák, boyok, hordárok 
röpültek — már amenyiben egy hordár rö-
pülni tud — a szabónő szalonja felé, végre 
,egy autón meg is érkeztek a ruhák. 

— Ruhák itt vannak I Lehet tovább húzni I 
— súgta be Virágh a bizony mér izzadó 
Dezsőffy és Dénes Oszkár felé. 

A két művész azonban 
már kifogyott a viccekből 
és extemporékból. 

— Én már nem tudok 
semmit kitalálni — súgta 
Dénes Dezsőffynek. 

— Én sem — mondta 
elhalványodva Dezsőffy. 

Ebben a pillanatban 
örömsugár villant fel vé-
szes arcán. 

— Le a kabáttal! — 
Kiáltott a partnere. 

Dezsőffynek fogalma sem 
volt, mit akar Dénes, de 
azért ledobta a kabátját. 

Hóhem Frici — Dénes, 
igazán kiérdemelte most 
a színpadon kapott ne-
vét — nagyot ordított és 
elkezdte boxolni Dezsőffyt-

Dezsőffy hires boxoló, 
természetesen nem hagyta 
magát, s parázs boxviadal 
keletkezett a színpadon. 

— Nemcsak Ameriká-
ban tudnak boxolni — lihegte Dénes — 
tudnak nálunk is. 

— Majd meglátjuk, tudnak-e, lihegte vissza 
Dezsőffy. 

A főpróba intim közönsége, amely már 
észrevette miről van szó, a nevetéstől kez-
dett lihegni. 

Pallay közben villámgyorsan felöltözött. 
Már rég bemehetett volna a színpadra, de 
nem tudott a nevetéstől. 

A „Ben Kolumbusz" boxmeccsének óriási 
sikere volt. Olyan nagy sikere, hogy Bús 
Fekete, a szerző, azonnal intézkedett, hogy 
a premieren is boxoljanak Dénes és Dezsőffy. 
Azóta boxolnak is minden este, és evvel 
is hozzájárulnak a Royal Orfeum szkeccsé-
nek hatalmas sikeréhez. 

(Angelo fotogr.) 

A Ben Columbusz toilette titkai 
PALLAY ANNA: Ruháját DURMITS ANNA divatszalonja (Hunyadi-tér 1. II. em. 15.) készítette. 

Cipőjét a BENCZE cipőszalon (Bécsi-utca 5.) izállitotta. 
DENES OSZKÁR - Ruháját a WEINER ÉS GRÜNBAUM cég (Deák-tér 1.) készítette. 

Cioőjét MEZEI FERENC cipőszalonja (András«y-ut 16.) szállította. 
Kalap a a RECHNJTZ cégtől való. 
Nyakkendőjét a FENYES MARCEL-cég (Teréz-körut 34.) szállította. 
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HELÉN WESTLEY 
a newyorki Muskátné 

Tiz milliót kínálnak 
Rálkainak 

egy évre Amerikában 
A Színházi Élet egyik olvasója beküldte 

hozzánk azokat az amerikai lapokat, me-
lyekben Rátkai Mártonról szóló cikkek van-
nak. Az újságokból büszkén és boldogan 
állapítjuk meg, hogy Rátkainak igen nagy 
és jelentős sikera van s az egyik lap nem 
kisebb szenzációt közöl, minthogy évi tíz-
millió koronát kínálnak amerikai direktorok 
a művésznek, ha végleg kinn marad New-
Yorkban. De Rátkai nem marad semmi 
pénzérti Minden intervjuban, amit az újság-
íróknak ad, benne van az a mondat, hogy 
az árva, szegény Magyarországot nem 
szabad, nem lehet, nem tudja elhagyni 
örökre. Itt közlünk szemelvényeket a new-
yorki újságokból. 

A newyorki „Magyar Munkáslap" Beszél-

getés Rátkai Mártonnal cimmel többek közt 
igy ir: 

„. . . Jellemző Rátkai részére és művésze-
tére az, hogy harmadnap, amint megérkezett 
Newyorkba, már egy brooklyni igazgató le-
szerződtette egy operett eljátszására. 

. . . Első kérdésünk az volt hozzá, hogy 
tetszik neki Amerika ? így válaszolt : Azt 
nem is lehet szóval kifejezni, milyen nagy 
ország, milyen óriási nemzet ez. Nem győzök 
eléggé csodálkozni azon, amit mér láttam 
eddig is. Iszonyú nagy dolog ez onnan, 
abból a kis megtépázott, szegény or-
szágból nézve. 

. . . A terveiről annyit mondott, hogy má-
jus közepén tartja New-Yorkban első hang-
versenyét s valószínűleg ellátogat más vá-
rosokba is. 

• . . Rátkainak a művészete abban rejlik, 
hogy mint komikus, s mint drámai színész, 
egyformán óriási. Mint komikust csakis 
Chalier Chaplin-ne\ lehet összehasonlítani." 

Május 8-án volt Rátkai első hangversenye 
Newyorkban. Ez volta hangverseny plakátja: 

RÁTKAI MIITI 
a budapesti Király-Szín-
ház ünnepelt művészének 

NAGYSZABÁSÚ 
H A N G V E R S E N Y E . 

Csupa szórakozás, csupa elsőrangú mű-
vészi gyönyörűség. Ilyen estéje még nem 
volt a newyorki magyarságnak. Menjen 

el tehát mindenki 
M Á J U S 8-ÁN, V A S Á R N A P E S T E 
a Washington Irving High Scool ben, 

16—17-ik utcák közölt,) 

Az „Amerikai Magyar Népszava" hosszú 
tudósítást közöl a hangverseny műsoráról-
Többek közt igy ir : 

. . . . . . Május 8-án a Washington High 
Scoolban megláthatja az amerikai magyar-
ság mindazt, ami az utóbbi években a 
könnyebb szinmü-, kabaréirodalom és tánc-
művészet terén a legnagyobb sikert aratott. 
„A tehetséges kezdő" cimü darabban, amely 
1 Rátkai-estély programmjének első felét 
fogja kitölteni, a Leányvásár, Éva, Sztambul 
rózsája. Mágnás Miska, Offenbach (127 táb-
lás ház) stb. operettek legszebb részletei ke-
rülnek az amerikai magyarság elé, ame-
lyekben közre log működni Rátkai mellett 
Dallosy Elly, a Metropolitan Opera énekes-
nője, Boross Ferike, a Broadway színházak 
ismert nevű tagja, Várady Juliska és Zsa-
dányi Aladár. 

A program második része egy orfeumjele-
net lesz, Rátkai saját szerzeménye, s amely-
ben Rátkai színészi sokoldalúsága és párat-
lan művészete el fogja kápráztatni és ha-
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Iáira fogjak kacagtatni a közönséget- Elárul-
hatunk annyit, hogv Rátkai egyedül fogja 
előadni egy orfeum egész műsorát. 

A hangversenynek óriási sikere volt. Nem-
csak a magyarok, de az angolok is ünne-
pelték Rátkait s a művész azonnal két an-
gol szerződtetési ajánlatot kapott. Erről az 
ajánlatokról igy ir a „Magyar Munkáslap" : 

» . . . Az egyik színházi vállalkozó heti 
ötszáz dollárt kínál neki és három havi szer-
ződést, hogy játssza el a Pillangó íphad-
nagyot. Ez maga hatezer dollárt jelentene 
három hónap alatt, ami otthon ma megérne 
két millió koronát. Egy másik vállalkozó, egy 
konzorcium, a Cigánygrófnét akarja vele le-
játszatni, ugyanilyen feltételek mellett. Már 
most ha egyéb jövedelme nem is volna, 
mint ezek az ötszáz dollárok, Rátkai akkor 
is keresne 26 ezer dollárt egy év alatt Most 
minden attól függ, hogy Beöthy László haj-
landó-e a szabadságát egy évre meghosz-
szabbitani. Aztán az is szerepel a dologban, 
hogy Rátkai, bár nagyon jól érzi magát 
Amerikában, mégis visszavágyik a Király 
Színház forró deszkáira, ahol nagy sikereit 
aratta, ahol olyan nehezen búcsúztak el tőle 
erre a pár hónapra, a magyar levegő «tán 

Szerző és primadonna 
Bartkó Etus és Mózsa Öd*n 

Az újpesti B'aha Lujza Színház mutatta b • i ninlt 
héten Mózsa Ödön ..Tatjána hercegnő" cimú operettjét 
szép sikerrel. A primadonna szerepét Bartk. Etus 

játszotta tehetségesen. 

sir a szive és nem tudja, minek örülne job-
ban : annak-e, ha Beöthy beleegyezik, hogy 
itt maradjon, vagy annak-e, ha megtagadja 
tőle a szabadság meghosszabbítását. Azon-
ban az évi tiz millió se kutya. Még Lánczi 
Leó se keresett annyit egy esztendő alatt, 
de talán a bankja sem. 

Az „Amerikai Magyar Népszava" A Dok-
tor ur Rátkaival cimü hirét idézzük még. Azt 
irja a lap, hogy május 15-én mutatják be 
Molnár Ferenc „Doktor ur"-át, Puzsér sze-
repében Rátkaival. A vígjáték többi szerepét 
Dobó Böske, Thury Ilonka, Hegedűs, Papp, 
Zsadányi, Nyikos, Kondor. Tóth és Kurucz 
játszották. Az előadás a Washington Irving 
High Scoolban volt. 

Ezekután pedig most már leleplezhetjük, 
ki csábította ki Amerikába .Rátkait ? A csá-
bító : dr. Krémer Mihály ur, a Krémer és 
Hódossy kereskedelmi r.-t. igazgatója. Olyan 
nagy sikere van Rétkainak Amerikában, hogy 
nem lehet ezért a csábilósért haragudni 
Krémer dr. úrra. 

A MŰVÉSZ ÉS A SÖSBOR-
SZESZ. Vecsey Ferencnek, a 
világhírű magyar hegedűmű-
vésznek van egy szokása : 
hangverseny előtt mindig sós-
borszesszel dörzsöli le magát. 
Mikor hangverseny-körutra 

megy, egy külön ládát visz magával, amely-
ben sósborszesz van. Legutóbbi olasz hang-
verseny körútján Milanóban rémülten vette 
észre Vecsey, hogy a sósborszesz elfogyott. 
A művész elkeseredése csakhamar örömmé 
változott, a milanói világkiállításon ugyanis 
egy pavillon Diana sósborszeszt állított fel a 
budapesti Diana gyár. Vecsey rettenetesen 
örült a felfedezésnek, van sósborszesz, még 
pedig a legjobb magyar fajtából I Azonnal 
elküldte a hotelszolgót, akivel egy láda sós-
borszeszt hozatott el a kiállításból. A ládát 
ki sem csomagolta egész Turinig, ahol a 
legközelebbi hangversenve volt. Hangverseny 
előtt mennyei boldogsággal kezdte bontogatni 
a Diana üveget Vecsey, csak mikor dörzsölni 
kezdte magát, akkor vette észre, hogy a sós-
borszesz üvegek csak minták és vizzel van-
nak tele. Vecsey kétségbeesésében már le 
akarta mondani a hangversenyt, mikor a 
posta egy hatalma* csomagot hozott. A cso-
mag Budapestről jött, harminc nagy üveg 
sósborszesz volt benne. A Diana gyár igaz-
gatósága küldte Vecseynek, mert értesült a 
kiállításon történt tévedésről. Vecsey mikor 
meglátta a csomag tartalmát, lelkendezve 
kiáltott föl. 

— Azt tudtam, hogy szeretnek az Istenek, 
de hogy Diana is köztük van, arról fogal-
mam se volt I 



»Miért ne lehetne rend az Operában?« 
kérdi Máder, a z Opera uj Igazgatója 

A mult héten különösen sokat foglalkoz-
tak az újságok az Operaház igazgatói kér-
désével. A Kacsóh-féle, illetőleg Ábrányi-
féle kombinációk meghiúsulása után már-
már ismét az Opera bérbeadásának a terve 
merült fel, a különböző »biztos forrásokból 
merített" hirek sorozatát azonban megle-
petésszerű gyorsasággal zárta le Máder Re-
zsőnek három esztendőre szóló szerződte-
tése. 

Máder nem uj ember Budapesten- A mil-
leniumkor került a pozsonyi születésű fiatal 
zeneszerző a magyar királyi Operaházhoz, 
mint karmester. Öt esztendei működés után 
— miközben, általánosan feltűnt nagy zenei 
készültségével és azzal, hogy a legnehezebb 
operákat partitúra nélkül dirigálta végig -
igazgatója lett az Operának, amelyet több-
kevesebb szerencsével hatodfél évig vezetett. 
Ekkor a Vidor Pál tragikus halála folytán 
megüresedett népszínházi direktori széket 
foglalta el és „Vigopera" néven indította 
meg az uj színházi vállalkozást. Alig egy 
év eltelte után azonban a Vigoperát az ál-
lam a Nemzeti Szinház számára bérelte ki 
és Máder Rezső 1908-ban elhagyta Buda-
pestet. Bécsben telepedett le, ahol eszten-
dőkön keresztül csak komponálással foglal-
kozott, 19-ben pedig a 
„Volksoper" igazgatója 
lett. Egészen a forradalom 
utánig maradt a Volksoper 
élén, azután ismét a ma-
gánéletbe vonult, hogy 
most, tizennégy esztendő 
elmultával visszatérjen a 
budapesti Operaház igaz-
gatói székébe. 
3 Még kinevezésének nap-
ján kerestem fel Máder 
Rezsőt, aki éppen az 
operai vizsgaelőadásokat 
hallgatta egy páholyból, 
családjával. Lekötelező 
szívességgel fogadott az uj 
direktor, akinek a kiejté-
sén kissé meglátszik, hogy 
másfél évtizedig volt távol Máder Rezső, 
Budapesttől. Jövendő pro-

grammjáról nem szívesen és csak nagy 
általánosságban nyilatkozott.Csak annyit árult 
el Máder, hogy feltett szándéka az idén 
tervbe vett és elhalasztott magyar újdonsá-
gokat a jövő szezonban kihozni. 

— Dohnányi Ernő „Zengő toronyit cimü 
operáját — mondta Máder — f e l t é f l B l be 
akarom mutatni, valamint Bartók BBMBCSO-
dálatos mandarin" cimü müvét is, figplynek 
szövegét Hans Heinz Ewers, a hiî sji német 
író irta. Lehet, hogy azzal egyidejűleg-Eupers 
egy másik szövegkönyve is bemutatóra fog 
kerülni : a „Halott szemek", D'Albert Jenő-
nek, a „Hegyek alján" komponistájának uj 
operája. 

Megemlítette azután Máder, hogy legtöbb 
elhatározását attól kell függővé tenni, hogy 
a Városi Szinház ügye mikor és miképen 
fog elintéződni ? Külön programmja van arra 
az esetre, ha csak az Opera sorsát kellene 
intézni és van programmja arra az esetre 
is, ha az Opera és a Városi Színház veze-
tésének egy kézben kellene összpontosulnia. 

— Nagyon jól tudom, — folytatta Máder 
— hogy nem lesz könnyű munka itt az 
Operaházban rendet teremteni, de azért fel-
tétlenül bízom benne, hogy még ebben az 
esztendőben sok minden meg fog változni. 

az Operaházban lévő dolgozószobájában 
iVasadCfelv) 
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A haragvó hullámok majd szép lassan elsi-
mulnak, az ellentétek kiegyenlítődnek ; miért 
is ne lehetne az Operában épp oly rend, 
mint másutt ? 

Bucsuzásul és talán annak a jellemzé-
sére, hogy nem egykönnyen ijed meg aka-
dályozói, érdekes anekdotát mesél el bécsi 
direlgtoftkorából. 

—1Í&8 május 1-én történt — mondja. — 
A forradtalom már javában dühöngött, Buda-
pestről á kommün rémhírei érkeztek, a hely-
zet nem látszott nagyon biztatónak. Délutáni 
ingyenelőadásul hangverseny volt kitűzve, 
este a „Szevillái borbély" volt műsoron. Az 
utolsó pillanatban tudtam meg, hogy a teno-
ristánk lemaradt a vonatról, más operát mér 
nem lehetett műsorra tűzni- A volt Hofoper 
Almavivája aznap este éppen énekelt, egy 
másik megfelelő tenorista be volt rekedve. 
A negyedik Almaviva, akinek a címét fel-
kutattuk, kirándult valahová, nem lehetett 
megtalálni. Közben a közönség mind erő-
sebben kezdett zúgolódni, és egy ad hoc 
bizottság kijelentette, hogy felgyújtják a szín-
házat és felakasztják a direktort, ha hama-
rosan el nem kezdjük az előadást. Mit lehe-
tett tenni ? Felöltöztettem egy Weltinger nevü 
ügyelőt, aki valamikor, husz esztendővel 
ezelőtt, állítólag énekelte Almavivát egy ki-
sebb német városban. 

— Az előadás óriási sikerrel végződött — 
fejezi be mosolyogva Máder a nem minden-
napi történetet — és én nyugodtan mehet-
tem haza, elmélkedve azon, hogy milyen jó 
is, ha az ember nem veszti el a fejét. Buda-
pesten remélhetőleg nem leszek ilyen kemény 
megpróbáltatásoknak kitéve; elszánva lépek 
a küzdelembe és hiszem, hogy amit vállal-
tam, teljesíteni is tudom majd 1 (dio) 

DIREKTOROK HARCA 
Ambrus Zoltán Tanner John 
Házasságát adta, 
De Sebestyén lefőzni 
Magát sohse hagyta ; 
Mig Tanner John itt Pesten 
Eljegyzését ülte, 
Tőrök Lászlót Sebestyén 
Menyegzőre küldte. 

(BUFTI) 

Blaha Lujza a jövő hónapban utazik 
nyaralni a szabolcsmegyei Sóstóra. 

A rjecskai fogolytábor magyar szí-
nészei most érkeztek haza s magukkal 
hozták a színház jövedelmét. 20.000 
koronát a Szinészegyesületnek adtak, a 
többit a Caritásnak. 

Falus Imrét, a Royal Orfeum bonvi-
vanját az Unióhoz szerződtette Beöthy 
László. 

Ráthonyi Ákos hazautazott Ugocsába. 

17-ikére halasztották az Operaház 
mókás müvészestjét a Fővárosi Cirkusz-
ban. 

Király Ernő szerződtetési ajánlatot ka-
pott Amerikából. 

Szeptember elsején nyilik meg a Hun-
gária-fürdő helyén a „Star" mozija. 

Honthy Hanna Lilla-füreden nyaral. 

Papp Manci, a budaiak primadon-
nája beteg. Egy hónapi szabadságot 
kapott. 

Paulay Erzsi megkezdte nyaralását. 
Egyelőre Bé-
csen át Párisba 
ment. 

Lakatos Ilon-
ka visszatér a 
színpadra. 

Budán fog 
játszani. 
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A Szerencselánc mini búcsú 
A Városi Színházban estéről-estére zsúfolt 

házakat vonz a Szerencsetánc előadása. Ez 
az előadás valóban méltó búcsúja a Faludi-
rezsimnek, amely alatt a Városi Szinház a 
főváros egyik legelső operettszínháza lett. 
Szinház, színészek egyaránt összesűrítettek 
mindent, amit az elmúlt esztendők folyamán 
művészi nívóban elértek. Valóban el kell 
ismerni, hogy a Szerencsetánc előadása 
nagyszerű gesztus, amelynél előkelőbben és 
elegánsabban még nem adta át senki utód-
jának a színigazgatói kormánypálcát. 

Estéről-estére lelkes ünneplés színhelye a 
nézőtér, amelyet megtölt a publikum, épen 
ugy, mint a legnagyobb téli szezon idején. 
Az elismerés egyaránt kijut a színészeknek 
és a színháznak is. Magyar Erzsi a prima-
donnaszerepben egyre fejlődő szinészpályájá-
nak igen magas fokéra ért. Sikere nemcsak 
külsőségekben, de belső értékekben is gaz-
dag. Sárkadi Aladárnak ezért a szerepért 
érdemes volt hazajönnie és ez a szerep 

megérdemli Sarkadi művészetét. Tisza Karola 
szintén olyan valóban színészi alakítást pro-
dukált, amilyen alig akad sikerekben gazdag 
művészi múltjában. Minden jelenetét nyílt 
taps jutalmazza. Sziklay József népszerűsé-
gét ez a szerep még jobban növelte. Négy 
bájos kislány szerepben Füredy Elly, Tihanyi 

v Ilona, Mezei Gaby, Timár IIa pompás együt-
test alkotnak. Solymossy Sándor nagyszerű 
humora jelentékeny részt kér a sikerből, 
úgyszintén Mihályffy Juliska komikai ereje is. 

Az egész előadást átfogja Ferenczy Frigyes 
zseniális rendezése, amelyet különösen ebben 
az előadásban nem lehet eléggé megdi-
csérni. 

A szerencsetánc hősiesen és győzelmesen 
harcol a negyven fokos kánikulai meleggel 
is és ünnepé avatja Faludiék kormányzásá-
nak búcsúzó estéit. 

A librettó annyi pompás ötletetet, humort, 
tréfát tartalmaz, amelyből egy sereg vicc-
lap megélne hosszú ideig. Bizonyos, hogy 

„A mese a grófról" 
Tímár, Tihanyi, Sarkadi, Füredi, Mezei 

I Városi Szinház : »Szerencsetánc" (Angelo fotografia). 
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ezek rövidesen éppen olyan népszerűek lesz-
nek, mint a darab nagyszerű melódiái. 

A kacagtató eredeti ötletek gazdag tárhá-
zából itt közöljük azokat, amelyen a pub-
likum a legjobban mulat. 

Az Alhambrában nagy a sürgés-forgás. 
Egy ur kétségbeesetten panaszkodik a jegy-
szedőnek, hogy elfoglalták a helyét. 

— Hová váltott jegyet ? — kérdik tőle. 
— Az állóhelyre . . . 

Megjelenik Biebersbach gróf. aki Lutz bá-
rónak elkesergi, hogy egy ismeretlen szép-
ségnek találkát adott a középpáholyban, — 
ismertetőjel kékszalagos monokli. A közép-
páholyban pedig már ül valami állat... 

— Az az állat én vagyok — nyugtatja 
meg Lutz báró. 

* 

Lici és négy barátnője megérkeznek. Sze-
génykék nagy zavarban vannak. Még azt 
sem tudják, hol a középpáholy. 

— Minden valószínűség szerint — süti ki 
Lici — a középen . . . 

f .A kékszalagos monokli" 
Magyar Erzsi, Sziklai József 

Városi Szinház : „Szerencsetánc" 
(Angelo fotografia^ 

„Tyü, micsoda lábak" 
Solymossy, Tisza Karola 

Városi Szinház : „Szerencsetánc" 
(Angelo fotografia) 

Szerencsére segit rajtuk a derék jegyszedő. 
Platzer. A lányok nem tudják, vájjon illik-e 
borravalót adni neki. 

— Ha borravalót adok, nem tekinti sér-
tésnek ? — kérdi Lici Platzertől. 

— Hát sértésnek sértés, válaszol Platzer. 
de én ezekből a sértésekből élek . . . 

Lutz I bárói értesiti Platzert, hogy egy ur, 
kékszalagos monoklival, majd elfoglalja az 
ő páholyát. Ez Biebersbach gróf. 

— Ismeri a gróf urat'? 
— Nem, feleli Platzer, de viszont ő sem 

ismer engem . . • 
• 

Fricinek frakkra és livrés inasra van szük-
sége. Platzer ajánlkozik erre a szerepre. 

— Természetesen, jelenti ki az álgróf. 
nem kivánom ingyen . . . 

— Kérem, kérem gróf ur, én sem kivá-
nom ingyen . . . — siet a felelettel Platzer. 

• 
A kiváló jegyszedő megjelenik nemsokára 

a frakkal, ö maga agyonpaszomántozott libé-
riában követi uj urát Mutzenbecherék esté-
lyére. 

Ott már áll a bál. Az álgróf megjelenik 
és mindenkit meghódít nagyúri fesztelensé-
gével. Még az inasát is legendás tisztelel 
veszi körül. Mutzenbecherék veszekedni sem 
mernek Platzer jelenlétében. A kalapgyáros 
odaszól Platzerhez : 

— Lássa, ez az én feleségem . . . 
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„Prozitl" 
Sarkadi Aladár 

Városi Szinház: „Szerencsetánc" 
(Angelo fotografia) 

Platzer részvéttel válaszolja :? 
— Sajnos, ezen már nem lehet segíteni... 

• 
No, de Mutzenbecher megkísérti a lehetet-

lent is. Akar segíteni. Hiszen ott van De-
sirée, akit kénytelen összeismertetni Licivel. 
A két fiatal teremtés között csendes harcra 
kerül a sor. Lici hiába erősítgeti, hogy a 
gróf csak őt szereti. Hiszen már meg is csó-
kolta. Désiré nevet. Ha őnála minden csók 
eljegyzést jelentene, ötszázszor jegyezték 
volna el. .És férfiak lenni csirkefogók I" 
Lemutat a nevető nézőtérre : „Maga is, maga 
is I" Egyszóval Lici kénytelen a „grófhoz" 
fordulni, magyarázza meg a helyzetet Dési-
ré nek és ezzel távozik. 

— Maga gróf? — kérdi a táncosnő Frici-
től. Tudja, hogy maga közönséges svindler? 

— Én tudom — sóhajtja Frici — de ők 
ott bent nem tudják . . . 

Dézi pokoli tervet kohol. A fodrászlegényt 
kényszeríti, jegyezze el Licikét és ő maga 
a palotába rendeli az igazi grófot. Mutzen-
becherék boldogok. Platzer, úgyis mint Zsán, 
odarendeli az öreg Biebersbach grófékat a 
palotába, a fiuk eljegyzésére. „Itt Zsán be-
szél, kiáltja a telefonba. Zsán... Zs... mint 
mint izraelita... Hanem a grófi inas fölött 
fekete felhők gyülekeznek, megtudja Dézitől, 
hogy az ő grófja, akinek legnagyobb öröm, 
ha ő, az inas, finom szivarokat szív... csak 

.Majd én megborotválom!" 
Sziklay József, Sarkadi Aladár 

Városi szinház : „Szerencseténc" 
(Angelo fotografia) 

közönséges berbélylegény. Szalad a gazdá-
jához. 

— Gróf ur, ismeri ezt ? — kiáltja és szo-
rongó szívvel fenegeti a tenyerét a mar-
kában. 

— Zsán— én... — válaszolja a gróf. 
— Dadog... dadog... — kiabálja Zsán — 

vége mindennek. 
• 

A harmadik felvonásban már megint fel-
ölti Frici a fehér kabátot, de bizony ő már 
nem a régi. Még Dezirét sem akarja ondo-
lálni. És Mutzenbechert sem borotválja meg. 
Elintézi ezt Platzer. Amikor a gyáros torkára 
teszi a kést, akkor kezd mesélni neki valami 
szépet egy bizonyos kalaposról, aki vén 
hülye létére, még mindig az Alhambra szépe 
után jár . . . 

Licit behozzák a barátnői. A manikür-fül-
kében a Frici kezébe teszi k e z é t . . . és az 
ott is marad, egy egész életen keresztül. 
Desirée pedig megkapja az ő kis grófját. 
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SoK virág, s egy Ids 
intervju 

— Látogatás a beteg Lenkeffy Icánál — 

A legszebb és legnépszerűbb pesti mozi-
primadonna, Lenkeffy Ica beteg. Két hét óta 
fekszik a Park Szanatóriumban, ahol férjén, 
Roboz Imre direktoron kivül a világon sen-
kit nem engednek be hozzá. A mult héten 
annyira javult Lenkeffy állapota, hogy a 
doktorok feloldották a látogatási tilalmat. A 
»Szinházi Élet" volt az első, aki megláto-
gatta, a művésznőt. 

Az első emeleten a nyolcvanegyes szám, 
itt lakik Lenkeffy Ica. Ha nem is tudnánk 
ezt, csak egy percig kellene állnunk a fo-
lyosón, hogy megismerjük az ajtót, amelyen 
egymásután kopogtatnak a virághordó boyok 
és hordárok. A művésznő szobája egész vi-
rágerdő. Minden virág itt, rózsa, szegfű, 
gyöngyvirág, tele van velük az egész szoba, 
és az egész erkély. És a virágok kőzött az 
erkélyen ül a művésznő nagy kertiszékben, 
sötétkék selyem pongyolában. Mosolyogva 
fogadja a „Szinházi Élet" üdvözletét. Nagy-
szerű szinben van a művésznő, igazán nem 
látni rajta, hogy beteg. 

— Két hét óta vagyok itt — mondja — és 
még sajnos, csak egy hétig maradok. Sajnos, 
mert olyan jól érzem magam ezen a kedves 
helyen, hogy szinte nehéz nyilván megválni 
tőle. Olyan jó volt egy kicsit pihenni ber-
lini emlékeken elmerengeni. • . Higyje el, a 
betegségem alatt egy cseppet nem unatkoz-
tam. Az uram, amint ideje engedi, mindig itt 
van, minden délben együtt ebédelünk. Ezen-
kívül rengeteget olvasok . . . 

Körülnézek, a szobában, szerteszéjjel a 
sok könyv. Egy legújabb Strindberg még 
felvágatlanul hever az ágyon. 

— Még egy hét az aranyszabadság — foly-
tatja Lenkeffy — aztán újra kezdődik a 
munka. A Corvin már megkezdte a „Nász-
éjszaka" cimü filmet, ebben fogom a női fő-
szerepet játszani. A partnereim Petrovieh 
Szvetiszláv és Dénes Oszkár lesznek. Erre 
a szerepemre nagy ambícióval készülök. 

A fotográfus elkészíti a képet. A szoba-
lány behozza az ebédet. 

— Ma három ebéd lesz — mondja Len-
keffy Ica. A mama, és az uram is itt ebé-
delnek. Jó étvágyat kívánunk, s indulunk ki-
felé. Az ajtó előtt két hordár, s három 
kisasszony áll. Virágot hoztak. 

„Azon csalhatatlan elv-
ből kiindulva, miszerint a 
nemzetiség és a magyar 
nyelv emelése, mely nem-
zeti létünk egyik főfelté-
tele, a nép akaratából 
szabadon választott alkot-
mányos köztörvényható-
ságok első teendői közé 
tartozik( nemes hivatása 
szent kötelességét véli 
Buda főváros közönsége 
teljesitendőnek, midőn a 
kebeléből ollyan sokáig 
száműzött magyar sziné-
szelet, mellynek bölcsője 
a főváros ölében ringatta-
tott, ismét állandósítani és 
a mostoha sors által kajá-
nul elragadott ősi jogaiba 
visszahelyezni néki jutott 
boldogító osztályrészül." 

A budai Népszínház 
engedélyokmányának be-
vezető sorai, Molnár 
György igazgatóhoz, 1861 
junius 11-én. 

R. Lenkeffy Ica 
a Park-Szanatorium erkélyén 

(Angelo fotografia) 
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Schöntag Ottó 

Szerelmes vagyok 
Törzsbe 

vagy Péchy Erzsibe ? 
(A Színházi Élet pályázata) 

Egyre jönnek a válaszok a kérdésre : le-
het-e szerelmes valaki olyan színészbe, szí-
nésznőbe, akit csak a színpadról ismer, s ko-
moly szerelem-e ez az érzés ? Itt közöljük a 
legutóbb beérkezett fényképes válaszokot. Aki 
fénykép nélkül küldi be feleletét, az a pályá-
zaton nem vehet részt. 

Kedves Színházi Életi Egy színésznőbe 
beleszeretni, akit csak 
a színpad távlatából 
ismerünk — igenis le-

li I A £ £ • • I het. De ez csak — mint 
• B t 4 ÍSzász Zoltán mondja 

— .tenyésztési terep-
szemle." Ha én a nőben 
a szivet, szellemet, a 
lelket nézem s csak 
legutoljára a nőt, ak-
kor lehet mélységes, 
komoly szerelemről bet 
•zélni. Én megjártam 

már a szerelemmel. Onnan tudom. 
Schöntag Ottó 

Igen tisztelt szerkesztőség! Soha aktuáli-
sabb kérdés I Mintha 
direkt nekem találta 
volna a Színházi Élet 
Lehet-e szerelmes va-
laki színészbe, akit csak 
a színpadról ismer? A 
válaszom ez :!Én mégso-
hasem beszéltem VeZe 
és mégis olyan nagyon 
szeretem, hogy majd 
meghalok érte. Szere-
lem ez az érzés ? I Azt 
hiszem csakis ez a sze-
relem, a legtisztább, a legeszményibb, a leg-
szentebb. Mihályi Zsóka 

Szerelem-e ? Ha a színész vagy színésznő 
a legnagyobb művé-
szettel is elénk tárja 
az élet minden fázisát, 
annak boldogságát, 
kínjait, gyötrelmeit és 
mindent élethűen visz-
szatükröz, akkor sem 
lehet senki komolyan 
szerelmes belé, mert 
ez csak fantázia és 
nem szivbeli szerelem. 
Minden színházlátoga-
tónak megvan az ugy-

, akit szeret, akiért ra-
jong. Szeretet és szerelem között pedig igen 
nagy külömbség van. 

Somló Károly 

Mihályi Zsóka 

Somló Károly 

nevezett „kedvence" 

Garami Géza 

Azt kérdi a Színházi Elet, lehet-e valaki 
egy színésznőbe sze-
relmes, kit csak a szín-
pad távlatából ismer. 
Komolyan szerelmes, 
szerintem nem lehet 
senki olyan színész-
nőbe, kit csak a szín-
padról ismer, mert ez 
csak rajongó szeretet, 
de nem komoly szere-
lem. A komoly szere-
rélem kérem az egé-
szen más. Azt hiszem 
ebben egyetért velem a Színházi Élet, bár 
önök nem csak színpadi távlatból ismerik a 
művésznőket, hanem személyesen is. 

Garami Géza 

Ha lehet komoly szerelemmel viseltetni a 
távolból egy átlag ember iránt, pedig millió 
példa bizonyítja, hogy lehet, hogyne lehetné-
nek mély, komoly szerelem tárgyai a művé-
szet felkent papjai és papnői, kik a hódítás 

minden eszközével fo-
kozott mértékben bír-
nak. Szerepük írója, 
egy-egy lángelme szel-
lemi kirtcstárának gyön-
gyeit halmozza rájuk, 
külső szépséoük eme-
lésébenrendelkezésükre 
áll àz alakítás és öl-
tözködés művészetének 
minden finom nüánsza. 
Az embéri tökéletese-
dés egyik rejtett titka 

nyilatkozik meg abban, hogy szerelmi vá-
gyunk a fizikai és pszyhikai szépségekkel 
szemben támad fel. Hogy pedig ez az érzés 
nagyon komoly, mély és bensőséges lehet, 
arra példa — az én esetem is- Ugy-e most 
mér elhiszik, hogy lehet forró, mélyen, ko-
molyan szerelmes lenni a színpad távolá-
ból csodált színművészbe? 

Molnár Mária 
(Debrecen) 

Igen tisztelt Szerkesztő url Engedje meg, 
hogy a Színházi Élet legújabb pályázatán én 
is részt vegyek, illetve 
a kérdésre válaszoljak. 
Színésznőt, ha a szín-
padról is, lehet sze-
retni. Amint ő a szín-
padon, ugy mi a va-
lóságban játszhatjuk 
az ideális szerelmet. 
Csakis ez az igazi sze-
relem, mert azzal nem 
jár semmi realitás, 
mely oly sok kellemet-
lenséget visz a szere-
lembe, legfeljebb tájdalom, hogy nem remél-
hetünk viszontszerelmet, Sajnos vannak ki-
vételek. (Folytatjuk) W e i s z Sándor 

Molnár Mária 

Weisz Sándor 
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Épül a 
Blaha Lujza-szinház 

A Szerecsen-utcában serényen folyik a 
Revü Szinház átalakítása — Blaha Lujza 
színházzá. Nagy stráfszekerek hordják a 
téglákat és a hatalmas márványtömböket. 
A régi Revü Színházon óriási tábla van 
kiakasztva, az áll rajta: 

Az Unió Szinházűzemi és Színházépítési R,-T. 

BLAHA LUJZA SZÍNHÁZ 
építkezése. 

Az uj szinházat Vágó László műépítész ter-
vel szerint csinálják. A régi épület belseje, 
a foyer, az öltözők és a szinpad már tel-
jesen le vannak bontva. Gyönyörű uj szin-
ház készül itt. 

Megkértük Lázár ödön igazgatót, hogy 
nyilatkozzon az Unió legújabb színházá-
ról, az építkezésről és a szinház prog-
rammjáról. Lázár igazgató a következő-
ket mondta: 

Épül a Blaha-Szinház 
fPapp felvétele) 

— Az Unió uj színházát, a Blaha Lujza 
Szinházat Vágó László tervei szerint épí-
tik. Vágó László imár sokat dolgozott az 
Uniónak, elismert szakember, különösen a 
szinház építkezésben. Most is, azt hiszem, 
az ő neve garancia, hogy a szinház 
szép és finom lesz. Egészen átfogják alakí-
tani, semmi septn marad a régiben.Intim, 
kis szinház lesz, kedves és meleg. Sokkal 
kissebb, mint a régi Revü Szinház volt 
Befogadó képessége mindössze 580 ember 
lesz. Amit a nézőtérből elvesznek, any-
nyival nagyobb lesz a foyer és a színpad. 
Nagyobbak és sokkal kényelmesebbek lesz-
nek az öltözők is. Az uj színházban kizáró-
lag operetteket fogunk adni. A szinház 
progi smmjáról ma még korai beszélni. Egy-
előre csak szándékaink vannak. Természe-
tesen mindenképpen, zeneileg, szövegileg 
egyaránt elsőrendűt igyekszünk majd nyúj-
tani. A törekvéseink mindenesetre a leg-
jobbak. Ma még azt sem tudnám meg-
mondani pontosan, hogy kik lesznek az uj 
szinház tagjai. Legnagyobbrészt azok, akik 
a volt Revüben, vagy most a Scálában 
játszanak. De hiszen az Uniónak olyan nagy 
operette gárdája van, hogy ámugy sem 
vagyunk képesek mindegyiket foglalkoztatni. 
Igy, ha kiegészitjük a Társulatot, azt hi-
szem a legjobb előadásokat tudjuk nyúj-
tani. De ha az építkezésért garancia Vágó 
László neve, művészi szempontból okvet-
len garancia Szirmai Imre igazgató neve. 

— Több, mint valószinű, a Blaha Lujza 
Szinházat, Kacsóh Pongrácz operettjével, a 
«Dorottyával» fogjuk megnyitni. A meg-
nyitó előadás ünnepi keretében fel fog 
lépni Blaha Lujza is, aki Rákosi Jenőnek 
ez alkalomra irt prológusát fogja elmon-
dani. Ennél nagyszerűbb névvel nem indul-
hat a szinház. Az uj művészi vállalkozás 
mindig a legjobb operetteket fogja szinre-
hozni, igy például a «Fiffi» is itt kerül 
színre. Elsősorban azonban a magyar ope-
rette-szerzőknek fog teret adni a munkára. 

— A szinház elkeresztelésével a leg-
nagyobb magyar színésznőnek, Blaha Luj-
zának akarunk hódolni és meg vagyok győ-
ződve róla, hogy amit a szinház produ-
dukálni fog, az méltó lesz ahhoz a névhez, 
amit homlokán visel. 
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Paláslhy és Bartsch 
kacsákat etetnek Rákosszentmlhályon 

Palásthy Irén és férje Hans Bartsch roko- Na, aztán tiz óra felé elmegyünk Pestre, 
naik látogatására Budapestre érkeztek. Egy Színházban -háromszor voltunk, az „Offen-
rákosszentmihályi villa fehér üvegverendájá- bach"-ot, a „Hattyu"-t és a .Kék mazur"-t 
ban beszéltünk Hans Bartschné, Palásthy néztük meg. Az „Offenbach"-ot az uram 
Irénnel. Nem változott a hét hónap alatt, meg is vette Amerika számára, 
amióta nem láttuk, csak a tartása és a be- — Nem lép föl Pesten ? — kérdem, 
széde vett fel valami határozottan amerikai — Beöthy igazgató ur nagyon szeretett 
jelleget. A hangja a régi kedves meleg hang, volna itthon tartani, de az uram nem enged 
és különösen az lesz, mikor a szüleiről beszél. az amerikai föllépés előtt játszani. Hanem 

— Nagyon vágytam már látni az apámat megígértem Beöthy igazgató urnák, hogy két 
és az anyámat, azért jöttem haza. A „Lapp- év múlva egész biztosan fellépek nála. 
land"-dal utaztunk, má-
jus 7-én szálltunk hajóra, 
New-Yorkban. Nagyszerű 
volt a hajóút. Párisban 5 
napot, Bécsben 4 napot 
töltöttünk. Az uram csü-
törtökön üzleti ügyekben 
Berlinbe utazik, aztán 
együtt elmegyünk Ischlbe, 
ahol Kálmán Imre vár 
ránk, öt hét múlva pedig 
utazunk vissza New-York-
ba. 

A .New-York" szót va-
lami külön mélységgel ejti 
ki. Mindjárt megmagya-
rázza. 

— A hét hónap alatt 
nagyon, nagyon megsze-
rettem uj hazámat. Higyje 
el, olyan szép Ameriká-
ban. Többet él az ember 
hét hónap alatt, mint itt 
tiz éven átl Itt olyan fur-
csa nekem, minden olyan 
lassú, otthon pedig min-
den olyan gyors. 

Igy mondja, hogy „ott-
hon" New-Yorkban. 

— De viszont ne gon-
dolja, hogy nem töltöttem 
okosan az időmet. Töké-
letesen megtanultam an-
golul, ezenkívül ének és 
táncleckéket vettem a leg-
híresebb ének és tánc-
tanároknál. Ami első fel-
lépésemet illeti, az no-
vemberben lesz. 

Azt kérdem mit csinál-
nak egész nap idehaza? 

— Reggel korán kelünk, 
az uram dolgozik egyet a 
szobájában, aztán meg-
eteti a kacsákat. Nagyon 
szeret kacsákat etetni, ez 
a kedvenc passziója. Ame-
rikában van egy farmunk, 
afféle nyaralóhely, ott Palásthy Irén és férje Hans Bartsch Rákosszentmihályon 
egész nap kacsákat etet. (Papp felvétele) 
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Kosáry — Királyról, 
Király — Kosáryról 

Primadonna a rendezőről, 
rendező a primadonnáról 

A Vígszínházban teljes erővel folynak a 
próbák Sfoíz Robert uj operettjéből, ami a 
színháznak utolsó premierje lesz ebben a 
szezonban. Az újdonság cime: .A kis grizett" 
Nagyon kedves, vidám meséjü és ötletes, fi-
nom melódiáju operette ez. A darab szerep-
lői pedig Kosáry, Király, Tanay, Vigh, Uj-
váry Károly, Hajdú József. Király Ernő 
evvel a darabbal uj oldaláról mutatkozik be 
a publikumnak. Mert nem csak bonvivantja, 
hanem rendezője is az újdonságnak. 

Megkérdeztük az egyik próbán Kosáry 
Emmyt, nyilatkozzon Király Ernőről, mint 
rendezőről és Király Ernőt, hogy nyilatkoz-
zon Kosáry Emmiről, mint rendezési alany-
ról. Kosáry Emmi a következőket mondta: 

a „A kis grizett" főszereplői a Vígszínház 
próba után 

— Sokszor kellett már nyilatkoznom Ki-
rály Ernőről, mióta mint állandó partnerem, 
együtt játszunk. Eddig azonban könnyű volt 
a felelet, mert egy művészről volt szó, aki-
vel mindig szívesen és örömmel játszottam. 
De most, bár ismét partnerem lesz, mint 
rendezőről kell nyilatkoznom. Nekem az na-
gyon furcsa. Akármilyen különös és szokat-
is számomra, mégis csak örülök, mert soha 
ilyen könnyen nem ment egy darab betanu-
lása, mint éppen ez. És ez egészen termé-
szetes is. Annyira ismerem játékmodorát, 
felfogását, annyira együtt játszunk a színpa-
don, hogy már ösztönszerűleg is vele csiná-
lok mindent. Azért gyakran útba igazit és 
én örömmel engedelmeskedem, mert meglát-
ják, bámulni való, hogy milyen nagyszerűen 
oldotta meg a feladatot. Megvagyok győződve, 
hogy Kiiály Ernő még sok operettet fog ren-
dezni és a magam részéről örülnék, ha min-
dig ő volna a rendezőm. 

Király Ernő kérdésünkre ezeket mondta 
— Évek óta együtt ját-

szom Kosdry Emmivel." 
évek óta csodálom, hogy 
milyen jól tud alkalmaz-
kodni a darabhoz, szín-
padhoz, szereplőkhöz és 
főleg a rendezőhöz. Mert 
ez nagyon fontos. Soha 
mással ne legyen dolga 
operette rendezőnek, mint 
Kosáry Emmivel, akivel 
együtt dolgozni pihenés. 
Nem kell sokat beszélni» 
magyarázni, mindent meg-
ért magától is, ugy, hogy 
szeretném azt mondani. 
Kosáry Emminek nem is 
kell rendező. A legnagy-
szerűbb primadonna a 
rendező számára, mert so-
hasem „primadonnásko-
dik." Ha a rendező mond 
valamit, szó nélkül követi 
az utasítást és ami a fő, 
rögtön jól meg is csinálja. 
Nem akarok róla, mint 
partnerről beszélni, de évek 
óta annyira együtt ját-
szunk, hogy nem csodálni 
való, ha ebben a szituáció-
ban, mikor nem mint part-
nere, hanem mint rende-
ző és primadonna állunk 
szemben, teljesen megért-
jük egymást, ő ismeri az 
én intencióimat, én tudom, 
neki mi hogyan kell és 
igy könnyen megértjük 
egymást. Eddig mint part-
nere voltam hálás, most, 

kiskapujában mint rendező is az va-
íRöckel felv.) gyok . 
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A tilokzatos Idegen 
Hallatlanul titokzatos a történet, amit most 

itt elmondunk. Utólag bevallhatjuk, hogy he-
teken keresztül a leghíresebb detektívek fog-
lalkoztak az ügy kibogozásával, amelyet most 
a Színházi Élet derített ki. 

Az előzmények visszanyúlnak egészen az 
»őrgróf" premierjéig, amely tudvalevőleg va-
lóságos internacionális társaságot gyűjtött a 
Renaissance Színházban• A pompás darab 
állandóan zsúfolt házakát 
VjOnz. Ugy, hogy jegyeket 
csak napokkal előre lehet 
kapni, aki tehát a vígjá-
tékot végig akarja nézni, 
annak jó előre kell jegy-
ről gondoskodnia. 

A színészeknek feltűnt, 
hogy az első sor jobb-
oldali első széken minden 
este végignézi a darabot 
egy előkelő külsejű, ele-
gáns. szmokingos ur. Már 
a jegyszedők, a pénztá-
ros, a portás, mind is-
merték a mindennapos 
vendéget. Operettenél nem 
ritkaság az ilyesmi, de 
próza-darabnal talán so-
hasem fordult elő. A szí-
nészeket már kezdte iz-
gatni a dolog, az első 
dolguk volt, hogy előadás 
előtt kinézzenek a néző-
térre: vájjon ott van-e az 
idegen ? És az idegen so-
hasem maradt el. Végre 
minden áron meg akar-
ták tudni, hogy ki lehet 
ez a minta-szinházbarát, 
aki hozzá még minden 
este ugy mulatott, mintha 
először látta volna a 
darabot. 

Egyik este odaküldik 
hozzá a jegyszedőt az-
zal az ürüggyel, hogy kér 
dezze meg, milyen névre 
kell félretenni a jegyet ? 

Az idegen bámulva né-
zett a jegyszedőre és igy 
válaszolt : 

— Nem érteni. Nem tu-
dok magyar. 

Elképzelhető a színé-
szek meglepetése. Va-
laki, aki nem tud ma-
gyarul és minden este 
végignéz egy darabot, 
amelyben mégcsak ének 
és tánc sincs-' 

Most már azonban hamarosan kiderült a 
rejtély. A Színházi Élet felfedezte, hogy a ti-
tokzatos idegen egy olasz ur, aki nem any-
nyira a darabtól, mint inkább az egyik sze-
replőtől van elragadtatva. 

Most minden este előadás előtt jelenti az 
ügyelő, hogy; 

— Az olasz már itt van I 
Addig el se kezdik az előadást 

(Pintyőke) 
Renaissance: „Az őrgróf" 

(Labori felvétele) 
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Három népszerű pesti komikus lép fel mos-
tanában délutánonkint a városligeti Colosse-
umban. A három komikus : Kőváry Gyula, 
Boros8 Géza és Szemere Gyula, egy öltöző-
ben öltözködnek és természetesen állandóan 
ugratják egymást. Az ugratások célpontja 
rendszerint a szegény Szemere. Kőváry és 
Boross valóságos ötlet versenyeket rendeznek 
Szemere megviccelésére, mert nincs az a 
naiv móka, aminek ő be ne dűlne. 
SlFelbuzdulvö a Szemere jámborságán, a 
mult héten Boross félrehívta Kőváryt. 

— Te Cinci, ez a Szemere gyenge szer-
vezetű embernek látszik. Nem bírja az alko-
holt, különösen a sörtől mindjárt oda van. 
Vigyük el ma este Szemerét lumpolni. aztán 
majd berugatjuk és otthagyjuk a Liget köze-
pén. Aludjon egyszer bokorban. 

Kőváry Cincinek nagyon tetszett az ötlet. 
— Benne vagyok — felelte. — Sőt már me-

gyek is meghívni Szemerét. Azt fogom mon-
dani, hogy békét akarunk kötni vele és en-
nek örömére bankettet rendezünk. 

Nem telt bele öt perc. Szemere boldogan 
hallgatta a meghívást. Először nem akart 
hinni a füleinek, azt hitte megint valami ug-
ratásról van szó, de Cinci olyan meggyőzően 
beszélt, hogy nem lehetett benne kételkedni 

— A bankett után pedig tudod mit ren-
dezünk ? — folytatta a meghívást Kőváry — 
Sörversenyt! Ez egy nagyon muris [dolog. 
Aki a legtöbb korsó sört tudja meginni, an-
nak a többiek fizetik a cechet. 

Este hét órakor egy vadonatúj konflis ál-
lott meg a Colosseum előtt. 

— Hová megyünk? 
— Nagyszerű programmot állítottam össze 

tiszteletedre — felelte Boross. Meglátogatjuk 
Pest három leghíresebb nyári vendéglőjét, a 
Wébert, a Márvány meny asszonyt és a Re-
naissance nyári pavillonját. Persze csak ha 
nem esik terhedre. — Nem esik — mondta 
Szemere felragyogó szemekkel és csettinteni 
kezdett a nyelvével. 

— Fehérvári-ut 46. mondta a kocsis. 
A Wéber I — örvendezett Szemere és ki-

„Most jön a küzdelem . . ." 
Szemere és Kőváry .Renaissance pavillon"-ban (Papp felvétele) 
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B. K. Sz. 
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kézbe, apáról fiúra száll. Kossuth Lajos, 
Liszt Ferenc, Szilágyi Dezső voltak hajda-
nában hires vendégei. Liszt Ferenc annyira 
szeretett itt lenni, hogy a mostani Wébernek 
egy pompás gyűrűt ajándékozott emlékbe. 

Boross és Kökény ravasz ábrázattal, Sze-
mere pedig földöntúli élvezettel hajtogatta a 
habozó sörös korsókat. Boross az asztal alatt 
folyton nyomkodta a Cinci térdét. 

— Még birja — suttogott Boross. 
Alig tudtak megválni a nagyszerű Wéber-

től. Elindulás előtt Boross statisztikát csinált 
a sörversenyről. 

„Egy kis bólé . . . " 
Boross, Szemere, Kőváry a „Márvány-
menyasszony"-ban- Hátul a fehérruhás 
ember Boross Gyula a „Márványmeny-

asszony tulajdonosa 

szállott. Csakhamar ott voltak a vendéglő 
kerthelyiségében. Nagyon szép ez a kerthe-
lyiség. Összeboruló fák alatt, bokrok és viré- • 
gok között ragyogóan fehér megterített asz-
talok díszlenek. Az egészszin -
házi világ a Wéber-féle ven-
déglőben ad találkozót egy-
másnak, itt látható egy este 
Gömbaszögi Fridától kezdve 
Farkas Imréig mindenki, aki 
a színészek és irók között 
számottevő. 

— Milyen szép itt — só-
hajtott Szemere. — Igazán 
kedves volt tőletek ez a béke-
vacsora eszme. 

— És tudjátok mit fogunk 
enni ? — fűzte tovább a be-
szédet Boross — Ráköti 
Wébernél lehet enni Pesten 
a legjobb rákot ! 

A rákot ragyogó talalásban 
hozták. A három komikus 
nem győzte eléggé dicsérni a 
Wéber-féle konyhát, ami való-
ban elsőrangú is. Boross. aki 
az összes pesti vendéglők na-
cionaléját ismeri, rögtön szó-
nokolni kezdett. 

A Wéber-féle vendéglő a 
legrégibb Pesten, ősi tradíció-
ja, hogy sohasem kerül idegen 

— Gyerünk a Márvány meny asszonyba — 
adta ki a jelszót Kőváry. 

— Ott voltak a Márványmeny asszony előtt. 
Bűbájosán romantikus vidéken, akácok és 
gesztenyefák között egy földszintes kis ba-
rátságos ház — ez a híres Márványmeny-
asszony 1 Kivül a nyári éjszakába merült 
Buda álmodik, belül egy álomvilág van. 
Zöld lombok között villanylámpák fénye 
szűrődik át, pohárcsengés és mulatozás zaja 
hallatszik ki és a legjobb cigányzene 1 

Idei liba a Márvány meny asszony specia-
litása. Es még rengeteg specialitása van en-
nek a régi vendéglőnek, amely már ugy 
hozzátartozik a főváros nevezetességeihez, 
mint a lánchíd, meg az Anonimus szobor. 
Elsőrangú a Márványmenyasszony konyhája, 
nem csoda, hogy egész Pest ide jár vacso-

„Na, most igyunk . . ." 
Szemere, Kőváry, Boross, Wéber és Wéberné 

a Wéber-féle vendéglőben (Papp felvétele) 



Mikor a három komikus körülnézett, egy-
másután vette észre az ismerősöket. A 
legelegánsabb publikum ült az asztaloknál. 
És közöttük ott járt Boross ur, a Márvány-
menyasszony kitűnő tulajdonosa. 

— Megint meg fogunk vacsorázni — szólt 
harsányan Szemere. 

— A nagyszerű vacsora után folytatódott 
a sörverseny. De itt már Boross és Kőváry 
ajkán elhalt a kaján mosoly. Szemere csak 
ivott, ivott, de nem akart berúgni. Borosst 
már nem bírták a lábai, Kővárynek már zú-
gott a feje a sörtől. Szemere még mindig 
vigan és mosolyogva szürcsölgetett. 

— Mi van ezzel az emberrel? — szólt 
Boross kétségbeesve. 

— Rémes — mondta Kőváry— ugy iszik 
mint egy gödény. De majd kifogok én rajta, . 

És már bort hozatott. Utána pezsgőt. Utána 
likőröket. Szemere mindenből ívott. Két liter 
bort. egy üveg pezsgőt, három pohát likőrt 
ivott meg Szemere, mindezek után még fel-
hajtott egy hat személyes pompás „Márvány• 
menyasszony eperbólét 

Boros ájuldozva hirdette ki a sörverseny 
második fordulójának eredményét : 

B. K. Sz. 
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— Mi ez ? — nézett Kőváry, mikor ki-
mentek a Márványmenyasszonyból, de mér 
akkor ő is rettenetesen be volt rúgva. 

„A győztes" 
(Papp felvétele) 
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— Nem engedem magam legyőzni — or-
dította. Hajtson azonnal a Városligetbe a 
Renaissance nyári éttermébe I 

Ezzel felült a lóra. Minden áron lovagolni 
akart Kővárv. Csak ezzal lehetett lecsalni a 
lóról, hogy Boross „csak a testemen át" kiál-
tással a kocsi elé vetette magát. Szegény 
Böross még Kővárynál is jobban be volt 
rúgva. A Krisztina-téren felirta a rendőr, az 
alagútban pedig oly botrányosan viselkedett, 
hogy a Lánchídon le kellett tenni. 

— Nini. csak ketten maradtunk — mo-
solygott Szemere, aki mindig józanabb lett. 
— Boross vesztett, ő fogja fizetni a cecchet I 

Kőváry dühösen nézett Szemerére, aztán 
tapogatni kezdte az oldalát. 

— Egy szálka ment belém a lóból. 
A Renaissance pavillon egyik legszebb 

nyári étterme Pestnek. Ahogyan a téli Re-
naissance szenzációja volt a téli szezonnak, 
ugy most a nyári pavillon a nyár szenzá-
ciója. Amit az előkelő pesti és külföldi pub-
likum a Renaissance pazar előkelőséggel 
berendezett téli termeiben keres, azt nyáron 
itt találja meg. Tessék elképzelni a város-
ligeti tó mellett, a legszebb helyen egy ra-
gyogó terraszt, pálmákkal és virágokkal di-
szitett száz kis fülkével, száz ragyogóan meg-
terített asztallal. És a megterített asztalok 
mellett a legjobban lehet enni és inni, lévén 
a Renaissance pavillonnak a legjobb francia 
konyhája. Kovacsevics Milos, volt állam-
rendőrségi detektivfelügyelő az étterem tulaj-
donosa. Az arisztokrata és a művészvilág 
előkelőségei minden este elözönlik a pa-
villont. 

Kőváry és Szemere gyönyörködve ültek le 
egy lugasba. Szimfonikus zenekar játszott 
nem messze tőlük, az égen ragyogtak a 
cs.llagok, körülöttük nagyszerű ételszagok 
terjengtek. 

— Három a magyar — csapott az asztalra 
Szemere. — Ha már itt vagyok a Renaissan-
cebau megvacsorázom. Tudod milyen jó 
konyha van itt ? 

Szemere hat fogásos vacsorát rendelt. Egy-
másután hozták a pincérek a leginycsiklan-
dosabb ételeket. Kőváry csak nézte Szemerét. 

— No most jön az utolsó küzdelem — 
mondta elszántan, mikor az mér megvacso-
rázott. Erre felkapott egy korsó sört és fel-
hajtotta. Aztán egy másikat . . . A sör nagy-
szerű volt — de szegény Kőváry már telje-
sen elázott. Karjai lehanyatlottak, nem bírt 
többet inni. Ezzel szemben Szemere egy-
másután négy korsó sört ivott meg, és dia-
dallal írta föl a végeredményt. 

B. K. Sz. 
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A Colosseumban azóta senkisem meri ug-
ratni Szemerét. 

Szilágyi László 
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Törzs Jenő 
Magyar-Szinház : „A cárevics" (Angelo foto) 

című uj darabját. A cím természe-
tesen a szóviccek egész áradatát 
zúdítja Szenesre. Volt, aki megkér-
dezte tőle, hogy talán a harmadik 
felvonás a fölösleges 7 Rosszabb 
májuak azt tanácsolták a szerzőnek, 
adja inkább ezt a cimet darabjá-
nak: „A fölösleges második" — te-
kintve, hogy ez a második darabja. 
A legrosszabb májuak pláne ezt a 
cimet ajánlgatják : „Fölösleges az 
egész." Fölösleges mondanom, hogy 
a darab nagyszerű, akik már olvas-
ták, el vannak ragadtatva tőle. 

— Németh Juliskát láttuk Pesten. 
Hazajött ? 

— Igen. Egy napra. Hétfőn volt 
itt s kedden már vissza is utazott 
Bécsbe, ahol igen nagy sikerrel 
vendégszerepel. 

— Újdonságokkal hogy állunk? 
— A Vigszinház operettjéről már 

tudnak. Újdonságot hoz a Scala-
Szinház is, még pedig olyan újdon-
ságot, amely az amerikai és az an-

1NTIM PISTA, hogy tetszik Bécsben 
a Hattyú ? 

— Rég tetszett Bécsben darab 
ugy, mint Molnár Ferenc Hattyúja. 
A Burgszinház legrégibb habitüéi 
pedig esküt tesznek rá, hogy a 
Hattyú előadásá.iál jobbat még nem 
produkált ez a színház. Ennek bi-
zonyítéka különben az is, hogy a 
Burgszinház vendégszereplési kör-
útra indul Molnár nagyszerű darab-
jával Németországba. Az együttes 
első állomása Drezda lesz. 

— Hát uj darab készül-e 1 
— Már el is készült. Szenes Béla 

befejezte „A felesleges harmadik" 

Körmendy János 
Magyar-Szinház : „A cárevics" (Angelo foto) 
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KELLER ELZA ÉS ROTT FERENC 
nagy sikert arattak Rákosi Szidi szinésziskolájának 
vizsgáján. Az előadás szereplői közül kitűntek még : 
Hódossy Böske, Dugász Jolly, Viz Juci, Lantos János, 
Makra Imre, Anday Béla, Taplóczay Károly, Uray Böske, 

Boross László, Cholnoky Edith és Budai Imre 

— Most valami pletykát kérünk. 
— Az is van. A pletyka hőse a 

hűvösvölgyi remete. Ez a remete 
nem férfi, sőt — nő. Hetekkel ezelőtt 
érkezett Berlinből, egy berlini ma-
gyar színházi ember társaságában. 
Kibéreltek a Hűvösvölgyben egy 
villát, ahonnan a hölgy ki nem 
mozdul pillanatra sem. A hűvös-
völgyi remete csengetyüje nem szól. 
Elvágatta a zsinórt, ielezve, hogy 
vendéget nem fogad. A színházi 
ember bejár Pestre, a hölgy azon-
ban sohasem kiséri el. Ismerősei 
vannak a városban, akikkel nem 
akar találkozni. Nagyon rejtélyes 
eset. Nem is szabad róla beszélni 
többet. Kezüket csókolom, 

— Hová szalad? 
— A Margitszigetre. Nagyszerű 

társaság van odakünn. Kubelik ér-
kezett meg a napokban, Martos Fe-
renc már régebben kinn lakik. Két 
szövegkönyvet ír a szigeten, egyet 
Jakobi, egyet Szirmay részére. Az-
tán kinn laknak Kosáry Emmy, 
Magyar Erzsi, Király Ernő. Szóval,, 
érdemes kiszaladnom. 

gol színházak idei legnagyobb sikere 
volt. „Irene" a darab cime, junius 
közepén lesz a premier. 

— Mi hír Fedákról? 
— Zsazsa jövő héten érkezik. No, 

ne kezdjenek táncolni az örömtől, 
sajnos, nem marad sokáig. Csak 
mielőtt megkezdené szokásos karls-
badi üdülését, hazajön kicsit rend-
behozni a lakását. Már napok óta 
nagy a sürgés-forgás a Fedák-lakás-
ban, takarítanak nyakra, főre, hogy 
rendben legyen minden, mire Zsazsa 
megérkezik. 

— Mi újság Lontón? 
— Beöthy Lászlóné és Beöthy 

Baba most utaztak le a lontói bir-
tokra s oda várják Stoll Károlyt is, 
aki annyit dolgozott az idén, hogy 
igazán ráfér egy kis pihenés. 

— Góthék utazásáról mit tud? 
— Mindent. Tizedikén indulnak 

Párisba, ott maradnak 24-ig. Onnan 
Berlinbe mennek, majd valamelyik 
svájci fürdőhelyre és augusztusban 
fellépnek Bécsben, az Apollo Thea-
terben játsszák majd németül a 
„Hamar, egy asszonyt." 

RÁKOSI SZIDI ÜNNEPLÉSE 
Születésnapja alkalmából megható ünneplésben része-
sítették a Rákosi-iskola növendékei igazgatónőjüket, 
Rákosi Szidit. Az ünnepségen Beöthy László, Ditrói Mór, 

dr. Farkas Ferenc mondtak beszédet. 
(Papp felv.) 
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Zugiig eti~Korona 
Az alanyi költő, aki a szerkesztőség ud-

vari szobájának sarkában, egy kis Íróaszta-
lon szokta elkövetni szerelmes verseit, me-
lyekben színésznőknek ajánlgatja szivét 
örökre mindig és mindig hiába, most az 
egyszer nem rimet keresett, hanem ötven ko-
ronát kölcsön. Pedig könnyebb ma rimet ta-
lálni a „kadarabek"-ra, mint egy mecénást, 
aki ötven koronát kölcsönözzön egy alanyi 
költőnek. A költő, pláne, ha alanyi, sohasem 
volt jó pénz, hogy lenne ma az, ebben a 
kontremines világban. Végig könyörögte már 
a poéta a szerkesztőség valamennyi tagját, 
de mindenkitől csak tanácsot kapott, pénzt 
nem. Egyedül az irógépes kisasszony szive 
esett meg rajta s felajánlott neki 10 koronát 
kölcsön. A poéta azonban vérig sértve 
jelentette ki, hogy hölgyektől nem fogad el 
pénzt. Tiz koronát pláne nem. A kisasszony-
nak azonban nem volt több. Az alanyi költő 
végre is elhatározta, hogy leakasztja Íróasz-
tala fölött a falon lógó szőke moziszinésznő 
képét s a szögre felakasztja magát. Előzé-
keny segédszerkesztőnk azonnal felajánlotta 
neki e célra a nadrágtartóját. Abban a pil-
lanatban, amikor az alanyi költő elakarta 
rúgni maga alól a széket, a segédszerkesztő 
pedig hozzáfogott a cikhez, amely arról szólt 
volna, mint hal meg egy szerelmes költő 
egy pesti moziprimadonnáért, harsány kiál-
tás csengett fel az előszobából: 

— Megállj ! 
Zugligeti volt, lapunk elvetemült barátja. 

Odarohant a költőhöz és leakasztotta a szög-
ről. A költő elkezdett vele ordítani : 

— Hallja maga Zugligeti ! Maga élni nem 
hagyja itt az embereket, hagyjon engem leg-
alább meghalni I 

De Zugligeti nem hagyta. Elkezdte vallatni, 
miért akar meghalni ? Hogy talán ő segíthet 
még rajta. 

— Pont maga nem segíthet — ordította a 
költő — 50 korona miatt akarok meghalni I 
Maga nem az adók, hanem a kölcsönké-
rők szomorú fajából származik ! Engedjen 
vissza engem a szögre I 

Zugligeti nem engedte. Belenyúlt a zse-
bébe és kicsapott az asztalra egy csomag 
papírpénzt. Az egész szerkesztőség odaro-
hant. 

— Micsoda pénz ez Zugligeti ? — kér-

dezte gyanakodva a segédszerkesztő kézbe 
véve egy papírpénzt. 

A pénz színre, alakra teljesen olyan volt, 
mint egy egykoronás, de a rendes pénzen 
levő eszményi női fej helyett Zugligeti ocs-
mány képe éktelenkedett rajta. 

te 

Zugligeti-korona 

— Ez az uj Zugligeti-egykoronás 1 — je-
lentette ki büszkén lapunk barátja. — Olvas-
sák el rajta a felírást. 

Elolvastuk- Ez volt rajta : 

EZEN ÁLLAMJEGY, AMELY ZUG-
LIGETI FÜGGŐ ADÓSSÁGÁNAK 
RÉSZE, A TÖRVÉNY HATÁROZA-
TAIHOZ KÉPEST MINDENKI ÁL-
TAL, VALAMINT MINDEN KÖZ-
PÉNZÁRNÁL FIZETÉSKÉPEN TEL-

JES NÉVÉRTÉKBEN ELFOGADANDÓ 

A segédszerkesztő elkezdett kacagni. 
— Zugligeti — mondta kacagás közben — 

maga naiv bárányka, hát elképzeli, hogy 
ezt a hamisítványt bárki is elfogadja ? 

— Bárki nem. De akinek évek óta tarto-
zom, az öi ülni fog még ennek is. 

Az alanyi költő volt az egyetlen, aki iga-
zat adott Zugligetinek. Lapunk barátja ezt 
azzal honorálta, hogy leszámolt a költőnek 
50 darab Zugligeti egykoronást, aztán a 
segédszerkesztőtől kölcsön kért — egy régi 
papirkoronát... 

PARK-
TERRASZÁN 

d. ti. 5 órától katonazene 
DUNAI TCRRASZAN 

Kóoé Antal ét fial hangversenyeznek 
Fedet t helyiségek. Kávibáz ét étterein. F reweta i I t t v é l 
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Tessék shimmyzni 
A Shimmy egy uj tánc, amely meghódí-

totta Pestet. Mint egy hadvezér jött, látták 
és győzött a shimmy. Be-
alkonyult a macsicsnak, 
a foxtrottnak és az egyéb 
trottliknak. Ma mér nincs 
ember, aki lezeket járná, 
hisz itt van az uj tánc-
kreáció, aminél sem szebb 
sem jobb nincsen. Es 
pardon, még egy nincsen : 
egyszerűbb! Valiban cio-
dálatosan egyszerű tánc 
a shimmy, mindössze két 
lépésből áll. Az egyik lé-
pés a polkához, a másik 
a csárdáshoz hasonlít. 
Ennek az egyszerűségnek dacára is nehéz 

jól és szépen shim-
myzni, ehhez a 
mozgások tökéletes-
sége szükséges. Kü-
lönösen a vállmoz-
gás a fontos, ez 
járja legszebben a 
shimmyt, aki váll-
ban jól tudja rázni 
magát. Ez a rázás 
magyarázza meg a 
tánc eredetét is. 
Amerikában kelet-
kezett a shimmy 
egy variettétáncból. 
Különös és mulat-
ságos volt ez a va» 
rietétánc. sok hölgy 

járta, akik felső ballerinaruhácskájukat rit-

mikus zene mellett rázták le magukról. 
A shimmy bizonyos tekintetben azokhoz a 
táncokhoz tartozik, amelyek a tánckultusz 
régi.íkezdetleges formá-
jához mutatnak vissza-
térést. Hasonlit némi-
kép a vadak artikulát-
lan táncához, amely-
nél úgyszólván csak 
ritmikus mozgások he-
lyettesitik a figurákat. 
Ezt bizonyítja az is, 
hogy a shimmynél a 
zene és a dallam nem 
is fontosak, csak bizo-
nyos ritmikus kiséret 
szükséges. Ezért tán-
colják a shimmyt kü-
lönösen külföldön min-
dig „Jazz band" mel-
lett. A jazz band 2 
bangó, 1 trombitajátékosból és egy mókás 
négerből áll, aki egyszerre valami négy hang-
szeren játszik, xilophonon, dobon, cintá-
nyéron stb. és még hozzá steppel is. A jazz 
band exotikus összetételével csak a shimmy 
ritmusát adjq meg. 

I A LEGJOBB ÖTLET. Molnár 
Ferenc és Faludi Sándor ar-
ról vitatkoztak a minap, mi 
lenne manapság a legjobb 
színházi üziet ? Faludi Sán-
dor kijelentette : neki van 

egy ötlete, amivel eiy hét alatt legalább is 
300 000 koronát lehetne keresni. Az ötlet a 
következő, Plakatiroztatni és hirdetni kel-
lene, hogy Caruso és Tetrazzini együttes 
hangversenyt adnak a Vigadóban. Belépő-
díj 100 korona. Az emberek megörülnének : 
száz koronáért Carusot és Tetrazzinit lehet 
hallani I A pénztár csak ugy tessék-lássék 
pár darab jegyet adna ki, aztán azonnal 
kommünikéztetnék, hogy minden jegy elkelt. 
A többi jegyet ugyanis azsiotőröknek adnék 
ki, akik legalább is 1000 koronát kapnának 
darabjáért. Amikor valóban minden jegy el-
kelne, ujabb kommünikének kell követ-
kezni, hogy a hangverseny elmarad, a 
a pénztár visszafizeti a jegyek árát. Akik 
1000 koronáért vették is a jegyet, menteni 
akarnának legalább száz koronát és siet-
nének a pénztárhoz. Egy jegyen igy 900 
koronát lehetne keresni, az egész ötlettel 
legalább 300 000 et. 

Az ötlet valóban a legjobb. Csak meg-
csinálni kockázatos egy kicsit. 
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A párisi Vieux Colombies szinház legfris-
sebb premierje François Porche „A leény-

„ trónörökös" (La dauphine) cimü vígjátéka 
* volt. 

A londoni Coliseum, az angol főváros leg-
nagyobb varietészinháza bemutatta Conan 
Doyle „A koronagyémént" cimü detektív 
darabját. 

Á pétervéri császári szinház egykori cso-
dálatos tenoristája, Pozenkovszky. most Lau-
sanneban énekel. 

A párisi Marigny szinház a napokban 
mutatta be nagy sikerrel a Három a kis-
lányt „Chauson d'Amour" címen. 

A velencei Fenice színházban mérsékelt 
siker mellett adták elő a Monleoné fivérek 
„Titok" cimü operáját. A szöveg egy Verga-
novella nyomán készült. 

A párisi Mogador szinház néhány nappal 
ezelőtt mutatta be Alfred Capus, Roux és 
Messager zeneszerző énekes vígjátékát, a 
„Kis tisztviselőlányt" (La petite fonction-
naire.) 

Braziliába kiváló francia énekesek indul-
tak művészi propaganda útra. 

A newyorki Cohen's Theatreben színre 
került Viator Hale operettje, a „Két kislány 
kékben" (Two little girls in blue.) A darab-
ban szereplő ikernővéreket a két Fairbanks 
nővér játszotta, a harmadik nagy női szere-
pet Keleti Juliska. 

Francis de Croisset kedves vígjátékát, a 
„Cherubint" a napokban mutatta be a 
Theatre de Paris. 

I S Z Í N H Á Z I É L E T 

A öalúl-iuiaf 
és JI3 élei vif>ara 

Szenzációs amerikai f i lmdrámát adnak 
most a Kertmoziban. Portugal-Afrika ho-
moksivatagján kezdődik Roland Ford fia-
tal mérnök t ragédiája . Háborgó tengeren, 
elhagyott szigetén, ma jd New-York hatal-
mas kikötőiben folytatódik, az amerikai 
f i lmgyártás e csodálatos, minden bravúr-
ral megkonstruált mestermüvének cselek-
ménye, mely még jjunius 5-ig gyönyörköd-
teti a Kertmoziban a főváros filmkedvelő 
közönségéi. Hétfőtől, junius 6-ától kezdve 
pedig a Pathe-gyár legnagyobb sikerű 
filmjét, «Äz élet Vihará-t ad j a a Kert-
mozi , ' ' • . \ 

Emile Fabre, hírneves francia író regé-
nyéből irta Gaston Ravel, egy előjátékban 
és négy felvonásban «Az élet vihar á>>-\.. A 
Pathé filmgyár hatalmas művészi gárdá ja 
minden eddigit felülmúlt a film pazar ki-
állításával és művészi megrendezésével. A 
film főszereplőit Ivette Ändryo-t, Ma-
ttot, Georges Manloy-t és Andre Bru-
nelle-t közönségünk, mint régi ismerősöket 
fogja viszont látni. Ugyanis ők voltak a 
«Monte Christo» főszereplői. Rég nem lá-
tott gyönyörű tá jak, gazdag interieurek vo-
nulnak ïel a film különböző változataiban. 

Szinte üdítő oázisként hat a sok ameri-
kai kalandor képek ütán egy olyan abszolút 
Irodalmi értékű, művészi nivón álló tár-
sadalmi drámát látni, mint amilyen «Az 
élet vihara.» Méltón sorakoziK e Pathé 
képhez eg\yl eredeti Japánban készült fel-
vétel, mely eredeti japán táncokat és egyéb 
nálunk eddig még teljesen ismeretlen exo< 
tikumokat tartalmaz. 

A KRITIKA. Egerben most 
mutatták be Molnár Ferenc 
„Doktor ur" cimü darabját. 
Puzsért, a betörő szerepét 
Heltai Hugó, a szinház di-
rektora játszotta. Az egri 

újságok nagyon meg voltak elégedve az ala-
kítással. Egyik lap igy kezdte a kritikáját : 

„El sem lehet különb csirkefogót képzelni, 
mint Heltai direktort..." 

TÁVIRAT 

s z i n h a z i e l e t 

— — b u d a p e s l 7 
e r i s é b e t Koerüt.24 
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B Ú Z A V I R A G * 
Játék négy felvonásban. Irta: BÜS FEKETE LÁSZLÓ 

Bemutatta a Magyar Szinház 1921, február 5-én. — ötvenedszer 1921. április 18-án játszották. 
A második és harmadik felvonás szereplői 

Sivó János . . 
Helkin Elli . , 
Schulteiszné. . 
Harsányi Béla , 
Széli Kata . . 

Törzs Jenő 
Darvas Liii 
Forrai Rózsi 
Uray Tivadar 
Jankovich Magda 

Inas . . . . . . 

Fröhlich tanár 
báró Hanzély . 
Tódor Jenőke . . 
Bejczi Péter . . . 
Pólika 
. Vaszary János 

Pártos Dezső 
Zilahy Gyula 
Horváth Sándor 
Körmendy János 
Simon Marcsa 

Az I-ső és IV-ik felvonás Sivó vidéki kastélyában, a II. és 111-ik Budapesten történik. 

Sivó: Kedves.... (tartja két kezében a 
Elli fejét s néz a szemébe) Viktus! 

Elli: Már megint kezdi? 
Sivó: Nem tudom elfelejteni.« hadd néi-

zelek! 
Elli: • (kibontakozva ) Már azt hittem... ez 

a Viktus egészen elmúlt. Három napja bé-
kí tő haci, vele. Há tulajdonképpen, ki aa 
a Viktus? 

Sivó: Egy vidéki kisláng, a falumban la-
kik a nagyanyjánál, (szünet) Bevallom az 
első éjszaka nem tudtam e miatt , aludni. 
Sü-^önyöztem haza, másnap megjött a vá-
lasz: Viktus otthon van... most talán éppen 
a csirkékre zárja rá a ketrec ajtót. Ha itt 
nem volna a sürgöny, hát... (megöleli |a 
lányt) 

Elli: Az operába nem ment? 
Sivó: Hiányzott, hogy nem jött velem, 

vissza fordultam. Hoztam is valamit, (kis 
ékszerdobozt vesz elő, kinyitja, odaadja) 

Elli: Gyürü! Micsoda kő! Egy vagyont 
ér! (felveszi, nézegeti) Az első ékszer. 
Nem ík.ell, vigye vissza... minek ez... én most 
megmondom, én a ruhákat is csak azért fo-
gadtam el, hogu ne szégyelje magát miattam 
ha valahova elvisz... nekem ezek az aján-
dékok nem kellenek, én mást akarok. 

Sivó: (sóhajt) Mást?... kislányom én mást 
nem tudok adni. (szünet) 

Elli: (feláll) Ugy-e csúnya kis szobában 
laktam? 

Sivó: Nem is csúnya! 
Elli: Látja... higyje el... itt volnánk ,mí 

ketten igazán boldogok... én itt... maga ta 
másik szobában... (mutatja) ahol Béla la-

kik... nem olyan elegáns, mint a szálló d e v . 
Sivó: Ki aa a Béla? 
Elli: Egy fiu!... gyakornok... azt mondja, 

szeielmes belém.... ott lakik... (mutatja) De 
ne gondoljon rosszra. Egyszer megcsókolt 
a Margitszigeten, akkor pofon vágtam. Ez 
az egész. Már el is búcsúztam tőle. 

Sivó: Tegnap megígérte, hogy ma min-
dent elmond. Hát tessék hozzáfogni a me-
séhez. 

Elli: Mindent? 
Sivó: Mindent! 
Elli: Megfogja bánni. Olyan sok Jót 

és szépet tart rólam és ki fog sülni, hogy 
nem vagyok egy cseppet sem külömb, mint 
a többi lányok. Egyszerűen elhatároztam, 
hogy színésznő leszek és egy szép napon 
megszöktem hazulról. Ott hagytam a köny-
veim, a .virágaim, a szülőföldet, miként az 
öreg regényekben irva vagyon. 

Sivó: Miért szökött el? 
Elli: Mert nagyon szerettem valakit és 

az rám sem nézett. 
Sivó: Utána szökött? 
Elli: (kis szünet) Azóta nem beszél-

tem vele. 
Sivó: És mit akar Pesten? 
Elli: Boldog akarok lenni. 
Sivó: És most? 
Elli: (nem felel, megöleli Sivót) 
Sivó: És az a másik, az a régi, aki 

miatt elszökött? 
Elli: A régire fütyülök! 
Sivó: Elli... Helkin Elli. 
Elli: Miért mondja a nevemet? 
Sivó. Helkin... különös név! 

* Minden joe, különösen az előadás és a fordítás joga fenntartva. Mindennemű megkeresés dr. Marton 
Sándnr sz npadi ügynökségéhez (IV., Bécsi-utca 1. szám) intézendő. Copyright by Alexander Marton Budapest, IV, 
Bécsi utca 1. 
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Elli: Jé, én még nem is tudom * te 
nevedet. Szabad tegezni? 

Sivó: Persze, hogy szabad! 
Elli: Hát akkor, hogy hivnak? Ki vagy? 
Sivó: Sivó János, negyvenegy éves, nőt-

len, református... volt földbirtokos. Mire 
vagy még kíváncsi ? 

Elli: Mindenre. Hát beszélj magadról. 
Sivó: Mit meséljek? Feljöttem a 'fa-

lumból, elkölteni a pénzem és meghalni. 
Elli: Jó vicc! ( 
Sivó: Ez nem vicc! Nem láttál ,még az 

utcán, vagy valahol másutt egy erös embert, 
aki csak elesik és meghal. 

Elli: És aztán fölébred! (össze kócolja 
a haját) 

Sivó: (tartja átölelve) 
Elli: Most olyan vagy, mint egy durcás 

kisgyerek. Na... tartsd egyenesen a fejed, 
majd megfésüllek, (hajából kis fésűt vesz 
ki, megigazítja a férfi választékát) Igy jó 

BUDAPEST 
DEÁK FERENC-UTCA23, 

52 K l -a Flor 
minden szinben . . 

l -a Selyem muszlin a A A U 
minden színben . . 1 w B% 

Tiszta cérnafátyol 
minden szinben . . . 190 K 

lesz. Nézd meg magad a szememben, hogy 
c'ég egyenes-e a választék? 

Sivó: Kedves vagy... Kószálok itt két 
hete Pesten és ha véletlenül meg nem talál-
lak, akkor... 

Elli: Akkor másvalaki ül melletted és 
annak szavalod reszkető hangon: kérlek, 
légy hozzám jó, mert... 

Sivó: (ráüt) Ne légy komisz, mert meg-
verlek. ! 

Elli: Nézzék, már verekszik. Ez fájt! 
Sivó: Fájt? (kis szünet) 
Elli: Te kis csacsi! Az élőbb azt mond-

tad, nogy csak pár hete vagy Pesten. 
Sivó: Február másodikán érkeztem. 
Elli: Honnan? 
Sivó: Világcsavargásból. 
Elli: Látod, én mindent elmondtam ne-

ked', s te itt titkolódzói, (összetett kézzel) 
Piti... piti... mesélj valamit magadról. 

Sivó: Mit meséljek? Jártam mindenütt, 
ahol a nagyon boldog és nagyon szomorú 
vándorok vizitelnek ember emlékezet óta. 
Mert csak ezek kószálnak össze-vissza a 
világban minden cél nélkül. 

Elli: Feltéve, ha annyi pénzük van, mint 
neked. 

Sivó: Az a boldogságát, ez a ;kinjait 
cipeli a föld legszebb helyére. Egyik se 
könnyű teher, (kis szünet) A nyár Nápoly-
ban vakított. Csupa arany, csupa kék a 
levegő, a tenger. Aztán hajnali ébredés 
egy hamburgi korcsmában, részeg matrózok 
között az asztal alatt. A versaillesl park 
nyírott bokrai tövén hallgattam a szökő-
kút zenéjét, olvastam újságot egy chritiá-
niai kávéház terraszán éjjel tizenkét óra-
kor nappali fényben... titkos párisi klub, 
a szalonban meztelen nők és férfiak... ide-
gennek száz arany a belépődij... mit mond-
jak még? London, Algír, Moszkva... akarsz 
még valamit? Bikaviadal Barcellonában, egy 
pohár édes bor valamelyik görög szigeten., 
négy hét a tengeren.... kis fehér hajón... és 
nők... gyönyörű gonosz nők... mindez nyolc 
hónap alatt... menekülés kifelé az életből... 
Most egy hónapja Caprinál horgonyoztunk. 
Ott jutott az eszembe, hogy nemsokára 
megfogok halni. Hazajöttem, 

Elli: Szeptemberben Pesten láttalak. 
Sivó: Szeptemberben... láttál? 
Elli: Ahogy most nézlek, egészen bizo-

nyos, hogy te voltál. Egy budai korcsmá-
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ban mulattatok. Én Katával vacsoráztam 
egy sarokban. Tisztán emlékszem, székely-
gulyást ettünk. Ketten egy porciót. A te 
asztalodhoz kosárral hozták a pezsgőt. Mu-
száj volt oda nézni. Akkor nagyon gyű-
löltelek. És azt a nőt, aki melletted ült, 
megtudtam volna ölni. Volt egy pillanatom, 
hogy felugrók, oda megyek hozzád... de 
eszembe jutott, hogy azt se tudom, ki vagy.» 
és ülve maradtam. 

Sivó: Szeptemberben? Lehet... egy hétig 
akkor itthon voltam. 

Elli: (hozzábújik) Én tudom, hogy én se 
vagyok több, neked, mint azi a sok nő, 
akiről beszéltél... dé én... 

Sivó: Látod, ez a köszönet a sok meséért. 
Pedig egy szó sem igaz az egészből. Csak 
kitaláltam, mert mesét kivántál. Én tegnap 
jöttem Balmazújvárosból, és te vagy az 
első nő, akit megcsókoltam. így jó? , 

Elli: Nagyon jó! 
Sivó: Száz szép gonosz szerető után te 

vagy a százegyedik, de az első, Uz igazi, 
az egyetlen kedves, (kopognak jobbról) 

Elli: (felugrik) Szabad! 
Schulteiszné: (kiöltözve, jobbról pálinkás 

szervizt hoz) Ne tessék haragudni, egy| 
kicsit megkéstem, de nem akar az ember... 

Elli: Ez a Schulteiszka, akiről beszél-
tem. Elegáns vagy ebbe a lila slafrokban, 
mint valami püspök. Jó asszony ám! a Schul-
teiszka. Két hónapja tartozom a lakásért, 
meg a tnosásért, és egyszer sem kérte. 

Schulteiszné: Minek erről beszélni, Elli 
kisasszony. És ha már beszélünk, nem két 
hónap, hanem két és fél. (tölt. ,Sívóhoz) 
Méltóztassék megízlelni, tízesztendős Zwack 
féle valódi francia kecskeméti körte ba-
rack. Többet nem mondók. 

Sivó: Tessék a harmadik pohárba is. 
Nem iszunk egyedül, ugy-e Elli? 

Schulteiszné: Köszönöm1, én nem élek vele ! 
Elli: Ne spórolj, Schulteiszka, igyál, fi-

zetem ! 
Schulteiszné: (felemeli a poharat) Az 

Isten éltesse az Elli kisasszonyt és... ;dé 
különösen a méltóságos gróf urat, jókedvben 
egészségben. Prozit! (kocintás, isznak, kí-

vül csengetés) Pardon csengetnek... nyil-
ván a szén... (jobbra el) 

Sivó: (óráját nézi) Szivem, megyünk mi 
is! 

Elli: Hová? 
Sivó: Vissza , a szállodába. Kis ideig még 

ott kell lakni, amig nem kapunk egy olyan 
villát... 

Elli: Én olyat szeretnék, ami nem na-
gyon nagy, kis házikót kertecskével, ga-
lambdúccal, amilyet a zugligetben láttunk. 

Sivó: Tágas ebédlő lesz benne, fehérre 
meszelve és sublód és almárium, mint oda-
haza falun és pipatórium és zenélő óra és 
parasztkendők a székeken. 

Elli: Nagyszerű! És kis sazlon, selyem-
székekkel... 

Sivó: Uri szoba könyvtárral és a háló... 
Elli: Olyan nagy, széles ággyal, minek 

nincsen lába és baldachin van a tetején, 
jó? 

Schulteiszné: (jobbról) Nem eresztettem 
be őket. 

Elli: Kiket? 
Schulteiszné: (megvetően ) A kisasszo-

nyokat a félemeletről. Eddig mindig sim-
feltek az Elli kisasszonyra, hogy igy, meg 
ugy, hogy most egy kicsit jól megy nekünk 
már vizitbe jönnek. Kisasszony, az egész 
há2 fel van fordulva; mindenki rólunk be-
szél. Mindnyájan beakarnak jönni. 

Kita: (jobbról beront) Imformáltam a ' 
házat a történtekről. Voltam Budavecnéninél 
is, már ő is öltözik, felveszi ta millineu-
mi selyem ruháját, ide készül... búcsúzni. 

Elli: Beengedjük őket? 
Sivó: Kérem én nem bánom... dé ez 

a sok ismeretlen ember... 
Elli: Igaza van. Majd1 inkább én me-

gyek elbúcsúzni. Szabad ugy-e? Hisz, ugy 
szerettek! Amikor beteg voltam, mindig 
küldtek dunctost, őszibarackot, meg ring-
lottát. Az üvegeket is vissza kell adnom, 
(a szekrényhez megy, kinyitja, üres be-
főttes üvegeket vesz elő) Te Kata, itt min-
dén a tiéd marad, nem viszek ám el sem-
mit. I 

V acuum és Sulfidt Vállalat R. T. 
Teirfom.xam 4-oi Hudapesí. VI.. üalnok-u. 11-13 

Szőnuegmegóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-
Alaptőke : 1,500.000 kor. festés, mázolás, tapétázás a legizlésesebb kivitelber. 
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Kata: Ne dumálj most... siess.].. 
Elli: (Sívóhoz) Egy perc és itt vagyok. 

(Katával jobbra el) 
Schulteiszné: Áldott egy teremtés. Csu-

pa szivjóság. Tessék elhinni, egy főnye-
remény. 

Sivó: (pénzt ad Schulteisznének) Ez elég? 
Schulteiszné: Oh, kérem, sok, nagyon sok! 
Sivó: Csak tessék megtartani! 
Schulteiszné: Köszönöm szépen. Fizesse 

vissza az úristen, (csöngetnek) Pardon, sze-
net hoznak, (el jobbra) i 

Sivó: (egyedül, óráját nézi) 

NEGYEDIK JELENÉT. 

Volt. Harsányi Béla. EUi\ Kata. Schul-
teiszné. 

Béla: (a hátsó ajtóban, amely előtt ott 
áll a mosdó, megjelenik, némán farkas-
szemet néz Sivóval) i 

Sivó: (eltolja a mosdót egyszerűen) Tes-
sék! 

Béla: (előre jön némán) 
Sivó: (kezet nyújt) Sivó János! 
Béla: (hátra tett kezekkel) Harsányi 

Béla. 
Sivó: (lassan vissza veszi a kezét) Ezt 

a kezet még senkisem utasította vissza. Min-
dig nagy tisztesség volt arra nézve, aki 
felé elindult, flztán meg ha ökölbe szorul, 
hát nagyon kemény ököl. 

Béla: És a kéz felett a zsebben rengeteg 
a pénz, az se kis kutya! 

Sivó: (csöndes és nyugodt) Ma lát elő-
ször, most hallotta a nevem, nem tudja 
ki vagyok, mi van a szivemben és gyűlöl. 
Miért? Nem értem! 
Béla: Nem érti? Elviszi azt, akit szere-
tek! Ä fülét betömi a pénzével ,és nem 
hallja az én hangomat. Ä szemére ara-
nyakat rak és nem látja az én — az én 
arcomat. Gyűlölöm? Nem! Megtudnám öl-

ni. Ä mosdót odatolták az ajtóm elé, hogy 
ne tudjak bejönni és ehhez barátságos ké-
pet kiván? 
' Sivó: Furcsa, velem igy még senki se 
mert beszélni és nem vagyok indulatos, 
nem gondolok elégtételre. Fiatal barátom, 
a sors kettőnket véletlen játékával szembe-
állított. Hallgasson rám. Ez! a kis lány, aki 
miatt farkasszemet nézünk: istenem a ser-
dülő fiatalság, a részeg szédület —• és én, 
a csöndes fogatlan oroszlán, ez a kis lány 
nekem az egyetlen és utolsó ajándék, amit 
az élettől kaptam. Ha meg nem találom a 
nagyváros zajában, meghalok és nem tu-
dom, hogy igy is lehet szeretni. De most 
már fogtam a kezét, őrzöm' a nevetését, hal-
lottam a szavait, most már nem adom. 

Béla: (szomorúan) Nem adja? Hát el-
vehetem én, ur vagyok fölötte? Azt teszi, 
amit ő akar. Én a kutyája voltam, akit 
csak rúgott. Szegény, senki a küszöb előtt 
s most itt tiágy, mert szegény vagyok. 
Hej! 

Sivó: Majd elfelejti. Erős, egészséges, 
biztosan tehetséges. Istenem, egy Ígérkező 
élet kapujában, annyi szépség és jóság 
állhat még az oldalára. Mellőlem már min-
den elmaradt, erő, egészség, büszkeség, go-
noszság, jövendő. Én egy életre viszem az 
Elüt innét. 

Béla: Ezt már ismerem. Mindig egy 
életet mondanak és lesz belőle egy pár 
hónap. 

Sivó: Igaza van, fiatal bdYátom... pár 
hónap az élet! 

Elli: (Katával, Schulteisznéval jobbról. 
Végig néz a két férfin. Kis szünet) 

Béla: Hallgass rám Elli. Elébed állok, 
igy szegényen és alázatosan és azt mondom : 
ne menj el, tarts ki mellettem, kincse-
ket nem adhatok, az életem kinálom zálogul, 
fogadd el tőlem. 

Elli: (halkan Sivóhoz) És maga? 

Mindenütt kapható ! 
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Sivó: Én nem tudok Ígérgetni... egg 
búcsúzó sziv utolsó sugarait... gyöngéd sze-
retetet... mit tudom én? 

Béla: Nem maradok ám én mindig ilyen 
koldus, ilyen utolsó ember. Kínlódni, ve-
rekedni, szenvedni, dolgozni fogok érted, 
gáfcdag leszek, pénzem lesz, sok-sok ara-
nyom... elsején kapok száz korona javí-
tást... Elli maradj itt... az életem kíná-
lom neked... mindent. 

Elli: (Sívóhoz) És maga? 
Sivó: Istenem... pénzt, jólétet, pompát... 

semmit. Én nem tudok hazudni, én be-
csületes ember vagyok. Ha most elnézem itt 
kettőjüket igy... talán nekem is azt kellene 
mondani: kislányom, maradjon itt. Két fi-
atal ember... Még sok minden történhetik... 
még nagyon boldogok lehetnek, én nem 
akarok az utjukba állni és nem is ígérhe-
tek semmit... legföllebb négy hetet az éle-
temből... 

Elli: (felnéz, Sivóhoz lép. Kézen fogja) 
Én ezt a négy hetet akarom. Mehetünk. 

Sivó: (felöltözik) 
Elli: Kata! (összeölelkeznek. Schulteisz-

néhoz) Isten áldjon Schulteiszka. (Béla felé 
kezet nyújt) 

Béla: (kis szünet után kezet csókol) 
Elli: (Sivóba karol és elviszi jobbra) 
Schulteiszné: (az ajtóhoz megy, mindkét 

szárnyát kinyitja) 
Kata: Haj ! Haj ! 
Schulteiszné: (felül az asztalra. Katához )# 

Âztàn nézzen holnap az iskolában valami 
fess, tisztességes lakótársat nekem, (a mos-
dó felé indul. Bélához) Na Harsányi ur, 
kegyed megint levizsgázott. 

f^íi igg 

SZŐLLŐSI és KLEIN 
IV., Hafó-uica 16. (Süíö-u. sarok) 

selyem és sxövet különleges-
ségek áruQáza 

HARMADIK FELVONÁS 
(Előkelő lakás nappali szobája. Finom 

szőnyegek, drága bútorok, selyemtapéta, fe-
jedelmi csillár. Hátul két nagy nyitott ab-
laka kertre, jobbra-balra ajtó. Elől asztal 
hat személyre terítve, jobbra kis asztal, 
hátul tálaló. Rz első felvonás óta egy esz-
tendő mult el. Május, délután hat óra.) 

ELSŐ JELENET. 
Elli. Sivó. Inas. 

Elli: (rendez az asztalon, előkelő) így! 
Ide ülök én, mellém te, amoda Béla.» Ta-
más... Kata... Jenőke,., és,„ az imádóm, a 
báró... (csenget) 

Ù 16: Elli, beszélni akarok veled, (az 
atírknál) 

Elli: Mindjárt szivem, csak... 
Inas: (balról be) Méltóztatik? 
Elli: Ha megérkeznek a vendégek, tiz 

perc múlva tálalás... R hideg húshoz pezsgőt 
és vörös bort bontanak. A kocsi várakozik, 
az autó nem mehet a garázsba, amig paran-
csot nem kap. (Inas balra el) 

Sivó: Elli. hallgass rám! 
Elli: Csupa fül vagyok. 
Sivó: Mi rövid idő múlva elválunk, le-

het, hogy két hét, lehet, hogy két nap múlva. 
Elli: Elválunk? 
Sivó: Nem akartam elrontani a jó ked-

vedet. Ugy kívántad ezt a vendéglátást... 
hát csak hadd jöjjenek... irigyeljenek és 
gyönyörködjenek benned közelről... De ez a 
mai ünnepség minden pompás ételével és 
minden nagyszerű italával egyúttal a mi bú-
csú lakománk is. , 

Elli: Nem értelek. 
Sivó: R két hónap, mióta együtt vagyunk, 

szép volt, csudálatosan szép. Sokkal szebb, 
semhogy most könnyen tudnék búcsúzkodni. 
Ha vissza nézek, ití van a könnyelműség 
jó ize a számon, a boldogság fényessége a 
szememen. Elli, én ugy szeretlek és olyan 
szerencsétlen vagyok. 

Olcsóbb leit a Qanpsszer ! 

ST E U N n E U G 

Zene-palotájában 
RákóC3Í-ut GO. S3. 
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Elli: Én kezdek félni... igy még nem be-
széltél velem. János, mi baj, mi történt 
veled? » * 
» Sivó: Elmondok neked mindent. A titko-
mat, amire ugy vigyáztam, hogy rá gondolni 
sem mertem... Beteg vagyok, nagyon beteg 
js a terminus, amit az élettől kaptam, rövi-
desen lejár. 

Elli: Miféle terminus? nem értelek! 
Sivó: Hallgass... várj... megfogsz mindent 

tudni. Most május van, újra május és ez a 
tavasz az én utolsó tavaszom. Amikor meg-
ismertelek, már tudtam, hogy csak néhány 
hónapom van hátra... ha meggondolom, nem 
is volt becsületes dolog elvenni a te ragyogó 
fiatalságodat, egy haldokló számára. 

Elli: Ne mondd ezt, János. 
Sivó: Lelkifurdalást nem érzek. Elhalmoz-

talak a Szeretet, a jp,ompá, a [jólét, a kénye-
lem minden gazdagságával. Hogy boldog 
voltál-e, boldogvagy-e, nem tudom. 

Elli• Boldog... nagyon boldog. 
Sivó: Félteni, nem féltelek. A népszerűség 

lomniczi csúcsára kerültél .A bolond város 
farsangi királynője vagy. Kinyilt a csudála-
tos virág, a pesti aszfalt felett és jó szagát 
részegen szivják »linden felé, amerre elviszi 
a szél. Arany hegyek hevernek a lábaidnál, 
csak bólintanod kell és mind a tiéd, amikor 
akarod. 

Elli: És én utálom, én gyűlölöm őket. 
Érted... utálom... nekem nem kell senki, 
nekem te kellesz. 

Sivó: Pedig én elmegyek kislányom, mást 
kell választanod. 

Elli: De miért?... Ne kinozz! 
Sivó: Hat nap múlva lesz egy esztendeje, 

hogy lenn a faluban elvágódtam a házam 
kertjében. Mint egy liszteszsák. Egy látha-
tatlan kéz fejbevágott és elnyúltam a zöld 
füvön, mozdulatlanul. Becipeltek a szobába, 
előráncigálták az öreg doktort, aki az apá-
mat is eltemette és megtudtam az ítéletet... 
szélütés... érelmeszesedés... egy esztendőm 
van, ez még az enyém, mondta, aztán teme-
tés lesz a Sivó kastélyban '.(mellét üti) 
Itt belül, beteg a sziv, kislányom... még egy 
attak és búcsúzom a világtól, mint az apám, 

u'°cXs^Tel\ PA RFOMOK 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottya-u. 12. 

fiatalon, kemény ököllel. |Mi igy halunk meg. 
Most már két hete érzem... ezek az utolsó 
napok. Eddig van. Ezért megyek el innen, 
kislányom. 

Elli: Nem... Ha százesztendős leszel, én 
is addig élek, ha holnap elmész, holnaputón 
nálad vagyok. 

Sivó: Hetek óta, érzem, kerülget a baj. 
Késik, de jön... én mindig figyelem a lába 
dobbanását... (mellére) itt settenkedik ba-
lül... egészen bizonyos... Itt lesz időre. Pa-
dig, látod, most megmondom neked, olyan 
jó volna élni... élni együtt veled... sokáig,,, 
nagyon sokáig. Napok óta töröm a fejem... 
mit kellene csinálni... elszökni nem tudtam... 
tovább komédiázni meg éppenséggel nem-
ei kellett mondani mindent... én nem marad-
hatok tovább... a pénzem is elfogyott s ami 
még van... ami megmaradt... morzsa a mil-
lióból... azt neked akarom adni. Pár hóna-
pig gondtalanul megélhetsz belőle... és ez a 
lakás... az ékszereid... 

Elli: Kell nekem a te pénzed, hát van 
annyi pénz a (világon, ami kell nekem nélkü-
led! Itt maradsz és én melletted maradok. 
És ha elmész, megyek utánad. Hatvankét 
boldog napom volt — mert én számoltam a 
napokat... hányan vannak ebben a nyomorult 
városban, akik többet számoltak össze. Most 
megölellek... hozzád bújok és igy maradunk., 
jó? igy... együtt... mi ketten,,, mindörökké! 
(megcsókolja) 

* Elli: térj magadhoz... nem szabad... most 
tiszta fej kell... gondolkozni, (átmegy) 

Elli: Hát nem, nem és nem! Lehetetlen, 
nem igaz, mese az egész. Ahogy magadhoz 
szorítasz, benned van az élet, két kezedben 
erő és egészség, a. szemed tényében még 
száz esztendő, a szád a hallhatatlanság. Já-
nos... nem igaz! 

Sivó: (hozzámegy) Csitt, Elli, csitt... oda-
künn... F 

Elli: Mit bánom jén! Figyelj ide! Orvoshoz 
mész, megvizsgáltatod magad, ha kell kú-
rát tartasz, meggyógyulsz, vigyázol mar 
gadra, majd én Vigyázok rád, én meggyógyi-
talak, akarom. Nekem még minden sike-
rült, amit akartam. 

Sivó: Most már nem lehet. Késő! Elin-
dultam én tízszer is, hogy megvizsgáltatom 
magam és megfordultam mind a tízszer. 
Féltem az igazságtól, még volt idő, mikor 
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nem is törődtem vele .Csak vártam, mikor 
vágódok el az utcán. Ha fájt valami, azt 
gondoltam: na most, ha nem fájt semmi, el-
hitettem magammal, hogy szédülök. Hogy 
mondjam én el fezeket a Siónapokat, a gödröt 
amibe bele estem? Erre nincs emberi seó. 
Elli, itt hallgatni kell. 

Elli: Itt a villában, mellettünk lakik egy 
professzor. Hires tanár. Lemégy hozzá. Meg-
vizsgáltatod magad. Veled niegyek. Most 
mindjárt... azonnal! 

Svó: Nem megyek! 
Elli: Nem mész? (futva elindul jobbfelé, 

hirtelen felsikolt, megáll) Jaj... a szivem 
(beleszédül a karosszékbe) 

Sivó: Elli... az istenért! (odafut, átöleli) 
Kismadaram, kislányom... Elli... (csönget) 
Péter.... valaki.. Péter! 

Inas: (tálról) Méltóztatik? 
Sivó: Szaladjon be, Frölich tanár úr-

hoz. Kéretem azonnal... Rögtön., én kértem,,, 
mit ácsorog... rohanjon! 

Inas: (talra el) 
Sivó: Elli... csak egy szót! Drágaságom, 

Ellikém... Mi baj?... mi fáj?,,, Hát szólj?,,, 
Ä szived? 

Elli: Nem tudom, egyszerre... 
Sivó: Látod, látod... Hozok vizet. 

MÁSODIK JELENET. 
Voltak, Frölich. Inas. 

Inas: (balról beengedi a tanárt, aztán el) 
Frölich: Jónaopt kivánok! 
Sivó: Professzor ur kérem... 
Elli: (hirtelen felugrik) Professzor ur 

kérem, most egy esztendeje, ez az ur el-
esett a birtokán a kertben. Elvesztette az 
eszméletét, flz öreg vidéki doktor, akit oda-
hívtak, azt mondta: szélütés... érelmeszese-

dés. Nagyon kérem tanár ur, vizsgálja meg-, 
mégis öreg, vidéki doktor... 

Sivó: De Elli... 
Elli: Semmi de... csak (átmegy) tessék 

megvizsgálni. 
Frölich: Most újra rosszul lett? 
Elli: Nem, most nem lett rosszul. 
Frölich: Nekem azt mondták, hogy itt 

valaki rosszul van. 
Sivó: (mondani akar valamit) 
Elli: (hirtelen) Allándóan rossz a közér-

zése. 
Frölich: Tessék levetni a kabátot. 
Sivó: (mozdulatlan) 
Elli: (leveszi rola) A mellényt is? 
Frölich: A mellényt is. 
Elli: (azt is leszedi) 
Frölich: Hány éves? 
Sivó: Negyvenegy. 
Elli: Negyven. 
Frölich: (vizsgálja) Amikor tavaly elesett, 

feküdt utána? 
Sivó: Négy napig. 
Frölich: És aztán? 
Sivó: Kis ideig szédültem, aztán elmúlt 

az egész. 
Frölich: Azután nem fájt a lába? 
Sivó: Nem! 
Frölich: Van étvágya? 
Elli: Ugy eszik, mint a farkas. 
Frölich: (szivét és pulzusát figyeli) Nem 

értem! (elereszti a kezét, a pupillákat vizs-
gálja) Kérem újra a kezét, (vizsgálja Sivó 
ujjait) Szivaros? Dohányzik erősen? 

Elli: Rengeteget tanár ur!... éjjel... nap-
pal... mindig. 

Frölich, (pulzusát hallgatja) Na! 
Elli: Tessék tanár ur! (székel kínálja) 
Frölich: Ez a pulzus, ez nem érelme-
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sedés. önnek, uram nikotin mérgezése volt. 
Mit volt, van ! Össze lehet- téveszteni a szél-
ütéssel. flz orvos néni is hibás, tüneteiben 
ugyan olyan, csak... 

Elli: Nagy baj van, tanár ur? 
Frölich: Ha nagyon vigyáz és nem engedi 

szivarozni, asszonyom, akár száz évig is 
e'élhet. Csak nem szabad dohángozni. Tele 
van nikotinnal. 

Sivó: Kérem én... 
Frölich: Itt nincs semmi kérem. Le kell 

mondani a szivarról, punktum. Természete-
sen csak egy időre, aztán lehet, kettőt egy 
nap, de nem többet. Tudom, nehéa dolog, 
de méreg, erős Tnéreg álkáloida. Talán 
furcsa, hogy igy beszélek, magam is dohá-
nyos vagyok, tudom milyen gyönyörűség a 
szivar. De tessék elhinni, nem muszáj annyit 
szivni, kettői egy nap, az untig elég; tessék 
megtanulni lemondani. Kezdetben egy ki-
csit nehéz lesz, de annyi más gyönyörűsége 
van az életnek... 

Elli: Igen... igen... 
Frölich: Hogyha ez az ára, meg kell 

tenni. Olyan a tüdeje, mint a szivacs, ha 
megmerül a vizben .Telisdeteli nikotinnal. 
Nem szégyeli imagát? Hagyni kell kitisztulni. 
Ez nem tréfa, ö t milligram nikotinnal meg-
lehet ölni egy kutyát s az ön tüdejében 
uif.m... 

Elli: Rz én istenem áldja meg, a tanár 
urat. 

Frölich: Ne haragudjanak, de sietek. 
Asztal mellől keltem fel, vendégeim van-
nak. Méltóztassék talán 'holnap a rendelésen, 
de én teljesen feleslegesnek tartom... smmi 
orvosság, csak utálni a szivart, ^indul a bal 
ajtó felé, ott ismét megáll) szédülés ellen 
pedig legjobb a vidéki tiszta levegő, (ke-
zet fog, biccent Elli felé) Jónapot. (balra 
el) 

Elli: (nekiesik a mozdulatlan Sivónak, 
megöleli) János... életem... Janikám,,, nincs 
semmi baj... János... 

Sivó: Ez rossz tréfa volt, Elli és nem 
használt. Még igaza lehet annak a vidéki 
doktornak. Ha kell, majd én segitek, hogy 
igaza legyen. 

Elli: Mit akarsz csinálni? 
Sivó: Én nem maradhatok itt tovább. 

Szegény lettem. Elli, melletted nem lehet 
szegényen itt maradni. 

Elli: Ezt én nem hallgatom tovább. Na... 
János... Janika, vedd fel ezt a mellényt, 
meg kabátot, mert bizony isten én is le-
vetkőzöm.. (Felöltözteti Sivót. Kivüi katona 
zene, Beethoven gyászindulóját játssza, ele-
inte messziről hangzik, mindig erősubödik, 
azután ismét elhalkul) János... János... Oda-
künn tavasz van, szép friss tavasz, gyere az 
ablakhoz... (magával huzza Sivót) istenem, 
május, micsoda jő szag... érzed?... na ne 
légy olyan szomorú, (kihajol) Jéé... Katona-
temetés. 

Sivó: (kihajol) Élt huszonkét évet. 
Elli: Beszélj vele. Hallod mit mond? 

Ha «éfn mégegyszer felkelhetnék ebbői a 
faládából és bele szaladhatnék a világba. 

Sivó: Nekem mást mond. Jó igy elme ini, 
fiatalon, tiszta szívvel, bőretlen álmok felhő-
jével a &zemhé,jak alatt. Nincs töboé seb, el-
párologtak a könnyek, nincsenek álmatlan 
éjszakák. 

Elli: Nem igaz, János, nem igaz! Elni! 
Élni! Ezt mondja. Hallod? Akárhogy, de 
élni... Oh ti ostoba emberek, meg alku/ó 
gyávák, tudjátok ti, mi is az élet, mit je-
lent élni?! Harcolni a boldogságért, elvé-
rezni egy csókért. János élni, élni! 

Sivó: (átöleli) Elli! Elli! 
Inas: (balról) Egy ur van itt! 
Elli: (felriad) Tessék! 
Sivó: Valaki van itt. 

(Folytatjuk) 

E l E O ^ ' f W S N A K 
L I M N Í 

N E M V I C C , 
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HACLÚ, Mil UJSAG? 
LAKATOS LASZLÔ BUDAPESTEN ÉS 

BÉCSBEN. Az Andrássy-uti Színházban ál-
landóan zsúfolt házak előtt játszák Lakatos 
László pompás, irodalmi értékű színdarabját 
«A zafirgyürü»-t. A vígjáték sikere olyan 
nagy, hogy Bárdos Arthur igazgató most 
átviszi a darabot a Belvárosi Színházba, 
ahol junius 1-én lesz a második premierje. 
«Ä zafirc,yürü*-vel együtt Lakatos László-
nak uj egyfelvonásosát, «A nagy komédiás-
nő»-t is bemutatják, igy a két darab 
együtt az egész estét befogja tölteni és 
tninden valószínűség szerint a szezon hátra 
lévő részét is. Ezzel a premierrel egyszerre 
mutatják be Bécsben az előkelő Kammer-
spielben «A férj és feleség»-et, amelynek 
r.émet cime: «Mann und frau.» A szerző 
már el is utazott, hogy nagysikerű darab-
jának utolstó próbáin részt vegyen. 

A NAGY EMBER-t, Oszip Dümov, e 
rendkívül orosz tehetség hatalmas regényét 
adta ki a Ne/Mzava-könyvkereskedése. Pi-
roska Károly fordította oroszból a regényt, 
melynek ibolti ára 77 korona, megrendelhető a 
Színházi Élet boltjában: Erzsébet-körut 29. 

AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ EGYESÜLET 
szinésziskolájának növendékei nagy siker-
rel vizsgáztak a «Cifranyomoruság»-ban. 
A nagyon kedves Panyi Máriát, Balassa 
Erzsébetet, Czobor Imrét, Berlányi Jenőt, 
Miklós Marcelt, Kőszegi Antalt, Rónai Edét, 
M át hé Istvánt, Holtán Imrét és Szabó Sá-
rit kell nagyon megdicsérni. Tanáruk Szi-
lágyi Vilmos volt. 

BALZAC: DRAMA A TENGERPARTON. 
A francia szellemóriásnak három kis re-
génye fenti cimen most jelent meg; a Mo-
dern Könyvtár legújabb kötete gyanánt. 
Moly Tamás kitűnő fordításában minden 
dicséretet megérdemel. Az Athenaeum kia-
dásában megjelenő /Aodern Könyvtár leg-
újabb kötetének ára 10°/o felárral 26 ko-
rona 40 fillér, megrendelhető a Színházi 
Élet boltjában: Erzsébet-körut 29. 

MOST JELENT MEG! 
Színházaknak, társulatoknak, műkedvelők-

nek nélkülözhetetlen. 
Nemzeti és Népszínházak műsorából: 
Török János (dráma, Sziglifbti Ede). 
Forestier Pál (szinmü, Augier E.) 
Egmont (szomorújáték, Goethe). 
Sárga csikó (népszínmű, Csepreghi F.) 
A két jóbarát (dráma, Jósika K.) 
A regény vége (vígjáték, Kisfaludy) 
Piros bugyeláris (népszínmű, Csepreghy) 
Vörös sapka (népszínmű, Vidor P. ) 
A tót leány (népszínmű, Almássy T. ) 
A Pferenolog (bohózat, Justus) 
Julia (dráma, Feuillety Oktave) 
Angeló (dráma, Hugó Viktor) 
Ai öreg béres (népszínmű, Győry Vilmos) 
Az isten keze (népszínmű, Lukácsy) 
Vadgalamb (népszínmű, Gerő) 
Laury kisasszony (dráma, Paulay) 
Apró féheértések (vígjáték, Lunn I.) 

beszerezhetők a Színházi Élet könyvesbolt-
jában, VII., Erzsébet-körut 29. Kívánságra 
könyv és kottajegyzéket bérmentve küldünk. 

AZ I„ KERÜLETI MARVANY-UTCAI fel-
ső kereskedelmi fiúiskola, a //., kerületi 
Jurányi-utcai felső-kereskedelmi leányiskola 
közreműködésével igen szépen sikerült mű-
soros majálist rendezett. A szereplők közül 
különösen Vida, Pollák Gréte, Erdélyi, Noz-
drovicky, Holcapfel, Hollosy Dóra, Bory, 
Hobaczky, Sajó Matild, Nagy Jolán, Patkó 
és Koncz tűntek ki. Munck Egon kedvesen 
konferált. A szépségverseny győztese Kruché 
Viliké lett. Elismerés illeti meg Özv. Gerhard 
Ottónét és Mustó Béla igazgató fővédnököt, 
kik a gazdag műsor sikerének érdekében 
nagy tevékenységet fejtettek ki. 

K L E I N S A R I 
f ü z ö k é s z l í ó 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 

Tollette £ s neglIgéfűzOket a 
legJulÄnyosabb áron kész í t 

Amerika Cleveland 0. 
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PHILIPPE: DONADIEU MARIA. Az At-
henaeum kiadásában megjelenő Hires Köny-
vek sorozatának hetedik kötete gyanánt a 
hires francia irónak, «Donadieu Márián ci-
mü müve iâ^Ht meg, melyet az irodalmi 
körök PhilifliWőmüvének tartanak. A Hires 
Könyvek Ízléses kiállításában megjelent kö-
tet ára lOo/o felárral 92 korona 40 fillér. 

TAKATS : A RÉGI MAGYARORSZAG 
JÓKEDVE. Az irodalmi körökben kiváló 
hirnévnek örvendő iró legújabb müve a ma-
gyar irodalom legérdekesebb és legértéke-
sebb darabjai közé tartozik. Egy egész 
csomó humoros, mókás, jókedvű, de minden 
izében magyar históriai anekdotát beszél 
el a zamatos magyar stilussal rendelkező 
szerző. A Rach Árpád művészi szines bo-
rítékban megjelent vaskos kötet ára 10°/» 
felárral 132 korona. Kapható a Színházi 
Életnél. 

KÉT UJ MODERN KÖNYVTAR-KÖTET. 
Keller Gottfried regénykéje, a mPankrác a 
duzzogó» kitűnő magyar fordításban jelent 
meg a népszerű Modern Könyvtár legújabb 
kötete gyanánt. Ara 10°/« felárral 17 korana 
60 fillér. — Arturo Graf*oí, a nálunk csak 
kevesek által ismert kitűnő olasz költőt 
vezeti be a magyar irodalomba a Ad-
dern Könyvtár most megjelent másik kö-
tete. A mesteri fordításban megjelent kötet 
ára lOo/o felárral 5 korona 28 fillér. Mind-
két kötet kapható a Színházi Életnél. 

KÖNYV ÉS KOTTAUJDONSAGOK. Rás-
kai Ferenc: A szerelem nyomorékjai — 
Blaha Lujza album — Forró P.: Egy diák-
kor története — Tábori Kornél: Akták és 
adatok a bécsi titkos udvari és rendőrségi 
levéltárból. Ara K. 220.— 

LEVELEZÖ-LAP ÚJDONSÁGOK. A kék 
mazur, Szt. Mihály, Bilincsbevert folyam, 
Kitaszítottak városa (Witteschapel) stb. so-
rozatos felvételei. Korlátolt számban még 
kaphatók a Színházi Élet könyvesboltjában 
VII., Erzsébet-körut 29. 

Fiatalos 
ü d e 

varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden telnt-
hibát u. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt petyhüdt bőrt, a 

dr . Kayserl ing-féle „HYVARIOM" 
szépilőszer. A kura egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arc-
bőr ragyogó szépségben gyermeki üdeségben és 
tisztaságban pompázik. — Egy adag 75.— K. 
Vidékre szétküldés diszkréten, bérmentve 90.—K. 
előzetes utalványozása ellenében. Hyvarion-gyár 
szétküldési telep: RÓNA-DROGÉRIA . 
Budapest, VIII. kerület, József-körut 5 0 . 

B u d i n a k a legkedé lyesebb helye az 

ftf 
9 9 ÖREG DIÓFA 

Naponta kit i lnö cigánymuzsika 
(A Krisztina-tér mellett) ss Telefon csak 25 

MOUÉSZMK FIGyElMÉBE! J j y S K i 
ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán 
konyhaedény különlegességi céghez a Király-
szinhászal szemben, hol most 10% enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. 

BOLDOG/ÁGHOZ 
NEM KELL /OK, 

K É T P Á R 

"SOU 
FITIMMI/AROK 

Telefonon is ssi@grenäelhef! 

A Z UJSÁG ot 
Telefonszámok: Tózsef 16>26. József 13«35 

J ^ Ö L C S Ö N K Ö N Y V T Á R IlflHTÜR ÉS RELEHEH ! 
100.000-nél tSbb magyar. német, francia, angol könyv V I I . . S r z s é b ^ t -

fa&ő-szalonja 
VII., (grzsébsst-kőruS 5®. 1/4. 
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S j e r k e s i / ö l «13ene/ek 
(E rovatban készséggel adana felvilágosí-
tást 5 szinházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 

S. L. Már nincs a színháznál alkalmazva. 
— Sylvio 1. Igen nős. 2 Budapesten, 1888-
ban született. — Oly. 1. 1886 ban. 2. Cime: 
Magyar Színház. 3. Elvált. 4. Üdül. 5. Egye-
lőre nem tervezi. — D. Nusi, Debrecen. 1. 
Elvált. 2. 29 éves. 3. Nem 4 őszkor. — Ki. 
váncsi. 1 Kopenhágában született 1880-ban, 
hol atyja tanár. 2, Előbb jogot hallgatott, 
majd orvos udománvnyal foglalkozott, végül 
államtudományt hallgatott 3. 8 év óta ját-
szik a filmen. — Nemzeti látogató. „Csaló-
dások." vígjáték 4 felvonásban, irta : Kisfa-
ludv Károly. Első előadása 1833. julius 11-én 
volt Budán. — Purtyi. 1. 3 2? 2. Nem hi-
teles hir. — B. Juci* 1 25. 2. 27. - D. ltus. 
1. A második. 2. Bosnyák Zol'<»n. 3. Szülei. 
4. Nincs férjnél. 5. Popper Miklós, gyáros. 
— Szabó Zs. Emma. Tessék kérésével az 
Orsz. Szinészegyesülethez fordulni, VIII., 

^Baross tér 9 — R. C. imádó 1. 36 éves. 
2 Szeptemberben jön az uj filmje 3 Elvált 
— flllandó ólvasó. -1. Pihen. 2. Vidéken 
működik. 3. Junius közepén a Vigszinház-
ban- 4 A Magyar Serházban volt az első 
fellépte. 1912 ben. - S. S., Komárom. Már 
nem színigazgató. A továbbiakra nézve tes-

sék Roboz Elek úrtól felvilágosítást kérni. 
Cime : VIII.. Baross-tér 9. Sziniegyesület pa-
lotája. — F. M. 1. Vallási kérdésekre nem 
szoktunk válaszolni. 2 Mindkettő jó a maga 
genre-jében 3 A kérdezett művésznő 1896 

május 19 én született. 4. Molnár Ferenc 
.Ördög" cimü vígjátéka, amennyiben a 
külföldi színpadokon is elsőrendű volt. — 
Hattyú, 1. Mindegyikben kitűnőt produkált. 
2. Uri család tagja. 3 25 éve. 4. Igazgató. 
5 Jelenleg üdül. - Színészvér. 1 Jelen-
legi cime : Park-szanatórium. 2 Ajánlkozás 
utján. 3. Ára K 44. — Egei bakfisok. A 
„Színházi Élet" szerkesztői üzeneteiben min-
den olvasó és minden nem-előfizető kaphat 
választ 5 szinházi tárgyú kérdésre — Lenke 
es Jessy 1. Budappsten született 1894. jan. 
1-én 2. filmen. — Érdeklődő. 1. 2. Legkö-
zelebb megözenjük, miután a színlap kike-
resése a Nemzeti Muzeum utján történik. 3. 
1886-ban született. — F. Jindre. Amint lesz 
mozibemutató, azonnal megkapja ; most nin-
csenek mozibemutntók, Tessék tehát türelem-
mel lenni. — M. Hrpádné. A „Szinházi 
Élet" kiadóhivatalában meg lehet rendelni. 
— Viol«, 25. 1. Szombathelyen van jelenleg, 
ahol tánciskolát nyitott. 2. A szerkesztőségbe 
ke 1 küldeni. — Doktor leánya. Kabos 
Gyula 1888. március 19 én született Buda-
pesten. Amint elvégezte a felsőkereskedelmi 
iskoláit, Solymosi Elek növendéke lett. 2 évi 
tanulmánya után 1900-ban Szabadkára szer-
ződött, Pesti Ihász Lajoshoz, hol az „Erdész-
leány" c operett szabó szerepében volt az 
első fei lste. Onnan Polgár Károlyhoz szer-
ződött. Tizután Délvidéken, Nagyváradon, 
KirélyszinSázban, Fővárosi Orfeumban mű-
ködött Rövid ideig a Royal Orfeum tagja is 
volt, majd a Dunaparti Színházé. Jelenleg a 
Belvárosi Színház tagja. — R. Jenőné. 1. 
Siófokon nyaral. 2. Bécsbe megy. 3. Egy fia 
van. neve Bandi Gyuri. 4. Baross-téren. 5. 
Igen. 

U n l m i f f t r l v r t f ï n t ondulációval. manikür, szépség-
nuiyyiuuruuíl l ápolás ésarrhajszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszarrel, Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. —, Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ 

NŐI RUHÁKAT 
művésziesen alakcll modéllek szerint. 

FÜREDI BÉLÁNÉ angol, francia n6i divattirme. 
Koasuth-Lajos-utca J ^ 

végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
szépséghibák kezelése, azeplöeltivo 

litás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasazázi 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII. . A l m i s s v - u I 

S zabni, varrni tanítok magantanuiásr* 
Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanitó-

nőknekkülön tanfolyam. B / < - _ » „ • < • i i 
KÁROLY-KÖRUT 10. B. Geiger Etemel 

POLOSKAIRTÁSNÁI 
GARANCIA 

DITRICHSTEIN 
J. 1 2 6 - 3 8 1. 116-55 

B ékebeli szeplőkrém 
májfolt és sárgabőrt teljesen tisztit és 
fehérít Botár Regina kozmetika 
Erzsébet-körut 34. Budapest 

Szakorvosi 
VII. Dohánv-Utca 39. 

rendelő 
intézet. 

Rendel: 11—1 és 4 - 7 óráig 

Telefon: 128—31. 

Eredet i amer ika i Plisse, gouvre, saját ké-
szítményt! mode l lek . Kivánatra uj minták. 

BUDAPEST, Király-
utca 42 . fé lemelet . 

Műhimző- és rajzterem 1 — Saját "tervezésű művészi gép- és kézihimzés. 
Vidéki berendezések szakizerllen eszközöltetnek. 

z AHRADIL 
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S x t n & á x l r e j t v é n y 

t é „Simmy 
Megfejtési határidő 1921 junius 18. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 26. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 20. számában közölt 

rejtvény megfejtése : „Hangverseny." 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. dij : Góth Sándor autogrammos fényképe. 

II. dij: Egy doboz „Floris" csokoládé-bon bon 
III. dij: Egy üveg Eau Cologne „Fée" Wittek 
Helyesen fejtették meg 807-en. 
Az első dijat ifj. Chvála Béla (VII., Hársfa-

utca 33), a második/dijat Blum Lili (Erzsé-
bet-tér 4), a harmadik dijat Piltz Gyula 
(Mezőberény) nyerték meg. 

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

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

Jól Olcsón csak 

az i&idessœa* -nál 

vásárolhat ! 

Krajcsovics-féle 

Uj Vukovári arctisztító 
kenőcs és bőrszépi tő szappan 
(szeplő, himlőhely, májfolt, sömör, stb. ellen) 
újra kapható a főraktárban: T ö r ö k J ó z s e f r.-t. 
gyógyszertárában, Budapest, Vf., Király-utca 12. 

H a j e l l á L V O l i l á s 
villannyal. — Szépségápolás. — Kozmetikai szerek. — 
IULIA KOZMETIKA, Budapest, Vilmos császár-ut 46. 

Kéményseprőt látok, nagy 

K szerencsét várok. 

Hátha még vacsorázni kimegy a é m é n y s e p r ő b e 
Aréna-ut 106. s». 
milyen szerencsés és megelégedett 
lesz Gyuti bácsinál. 

PALMA 
M I fővárosi 
C l R K ^ * 

VÁROSLIGET 

Telefon-szám: 55-53 

Naponta este 7 órakor, minden 
csütörtök, szombat, vasár- és , 

ünnepnap d. u. fél 4 órakor J 

NAGY ELŐADÁS* 
Előadás után villamosközlekedés. I 
Jegyek a „Színházi Élet" bolt-

jában is kaphatók 

Szőrmék, léliruhák 
és szőnyegek 
megóvása biztosítással és jótállással 

Telefon hivó- BODNÄR JÓZSEF 
szám: 1P5-53. szűcsmester, V., Nádor-utca 15. szám 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban vesz 

ZÉKELY EMIL ékszerész 
Király-utca 51, sz. Teréztemplommal szemben 
Telefon József 105-35 

I 
BriIIinnst aranyat ezüstöt, platinát és 

ékszert legmagasabb 
nspl á rban veszek 

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

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K APROHIRDETESEK Felvétel: Erzsébet-körut 20 

A „Színházi Élet" kiadójában 

y E G y E s 
Szobafestést féregmente-

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

Könyvújdonságok. Dési 
Mór : Edith (dráma 4 felv.) 
K 33.—, Sebestyén Károly : 
Emlékek és Tanulmányok K 
66.—, Törzs Jenő : A fekete 
futár K 44.—. Kaphatók a 
Színházi Élet kiadóhivatalá-
ban Budapest, VII., Erzsébet-
körut 29. 

Nyaralók olvasmánya ! 
Ráskai : 

SZERELEM 
NYOMORÉKJAI 

Kapható a Színházi Élet 
boltjában. K 60.50 

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



DARVAS LILI 
MAGYAR SZÍNHÁZ „A CÁREVICS 






