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Rák havában, Pesten az iskolás-
táska mind nehezebb a zöldfa-utcai 
kisasszonyok karján, — a belvárosi 
kalapos-műhelyekben elábrándozgat 
a varrótű a fürge leánykezekben, — 
a Nagykörút horkoló bérházaiból az 
éjféli ablakon álmatlan fiatal nők 
merengenek a csillagokba és a budai 
Horváth-kert megifjodott sétányain a 
szinköri zene ütemére pörögnek a 
fehércipők. Minden fiatal nő a város-
ban : szerelmes. 

Szerelmes egy látható és beszélő 
egyénbe. Vagy egy láthatatlan és 
néma ábrándba : az életbe. 

Az élet szerelmesei között kedve-
sen hárfázik a fiatal nőknek az a 
zarándok-serege, amely gyengéd lá-
bain egy Elérhetetlen Ábránd, a 
színészet felé halad. Juniusban: el-
bágyadva az iskola porától vagy 
belekábulva a mindennapi élet varró-
gép-pergésébe : a legtöbb fiatal leány 
azt érzi, hogy itt van az ideje annak, 
hogy szakítson eddigi megszokott, 
unalmas életmódjával. És átlépjen 
egy újba, egy tündéribe, egy más-
világiba, ahol senki se ismeri a bol-
dogtalanságot, ahol szép ruhákban, 
minden nő oly Jfinom és tetszetős, 
hogy az leírhatatlan. Itt van a va-

rázslat ideje, amikor a szürke köté-
nyes diákkisasszonyból primadonna 
lesz álmában, a zilált hajzatu gépiró--
leányka a harmadik emeleti karzat-
ról az énekesnő helyére ugrik az 
Opera színpadára, drámai hősnők 
jönnek ki déltájban az Andrássy-uti 
leánygimnázium kapuján és a por-
törlős szobaleány, véleménye sze-
rint, jobban tudja a d'vatos áriát 
énekelni, mint az ünnepelt diva. 

A színészet szerelmesei, az ifjú 
nők ilyenkor hallgatják visszafojtott 
lélekzettel a házmester-lakásban a 
honvéd özvegyének előadását, aki 
egykor, a mult században, vándor-
szinésznőnek szökött el a dús szülei 
háztól ; ilyenkor olvasgatják újra 
Déryné Naplóját az elsőemeleti úr-
hölgyek ; a Gyulai Pál-utcában (ahol 
a józsefvárosi verklisek körutjukat 
kezdik), abba marad a vizsgái elő-
készület, lehanyatlik a kéz, amely a 
nyári ruhácskát varrogatja, megakad 
a házimunka a konyhán : midőn 
ismét a régi Rip van Winkle hangjai 
töltik meg az ecetfás-udvart . . . Az 
öregasszonyoknak eszükbe jut bol-
dog ifjuságuk. Az ifjaknak pedig 
gyönyörű ábrándjuk, hogy egyszer 
talán rózsaszínű tarlatán-szoknyács-



kában ők is énekelhetnek a szín-
padon. 

* 
* * 

Rák havában mindenki szerelmes 
Pesten, de még Budán is. Ám én 
legjobban azokat szeretem e gyö-
gyönyörü vásárban, akik elérhetet-
lenségekbe, álom-fonálból szőtt áb-
rándokba, színházi lámpák fénykö-
rében félig látható ideálba, egy 
örökké vont, szívben hangzó hegedü-
hangba, egy kimondhatatlan vágyba 
szerelmesek. Polgári nyelven : szí-
nészetnek nevezik. De az ábrándok 
nyelvén ez mást jelent. Jelenti a 
megkülönböztetést a szürke lények-
től, jelenti a finomodás, a tökélete-
sedés, a női báj tanultsága iránti 
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mélységes vágyakozást. Jelent tündér-
világot a káposztaszagu szivekben, 
jelent gyönyörű bokát azoknak, akik-
nek rongyos a harisnyájuk, kerek 
vállat a mellbetegeknek, sima paró-
kát a boglyasoknak, szép ölelést az 
engedetlen karoknak. Jelent gyönyörű, 
vadgalamb-hangu szavakat, szita-
kötő-szinü dalokat, szélharsogásu 
deklamációkat. Jelent mindent, amivé 
a szerelem teheti a nőket. Jelenti a 
szépséget, bájt és férfigyönyört. 

Nem mindenkiből lesz színésznő, 
aki e pályába szerelmes. De a sze-
relem folytán tanulja meg a későbbi 
életére nézve, hogy miként kell szép-
nek és finomnak lenni, hogy a maj-
dan jövő igaz szerelmet kiérdemelje. 

Az Országos Szinészegyesület színésziskolája növendékei : 
1. Panyi Mária, 2. Bi rdócz Rózsa. 3 Kovacsics József, 4. Bardócz Margit, 5. Trilla Ilona, 
6. Gábor Dóra, 7. Váradv Pál. 8. Klapp Antal, 9. Jurisztovszky Anna, 10. Veinhardt Ká-

rolyné, 11. Münich Ilona, 12. ifj. Unger István, 13 Jäger Gizi, 14. Ador ján Erzsi, 15. Dufer Ilona 
16. Schubert Jenő, 17, Molnár Ilona, 18. Szepesi Kálmán 

(Diskay felvétele) 
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Megszán «^zlalluk 
a szinésziskolák növendékeit, 

leit tartanak a legtehetségesebbnek? 
NNEPELT hires s2inészszel sétál-

tam együtt a Margitsziget fái kö-
zö ' f ; színészekről beszélgettünk. 
Az emlékek ugy szökkentek elő, 

mint a juniusi i apsugér a lombok közül. Elő-
kerültek a sikerek, szerelmek, diadalok, fáj-
d a l m a k ; az öregedő színész homlokán vé-
gig suhant az emlékezés redője. 

— Mind szép volt, mondotta — mindet 
köszönöTi a jóistennek, aki adta, de a leg-
szebb volt az a két esztendő amig növendék 
voltam. A sziniiskolai évek boldogságát nem 
lehet utolérni, a színészetben ez az egy, ami 
örökkév,aló, ami szent. 

Ez a mondat jutott eszembe, most, hogy a 
szininö^endékekről irok. Ez az egy, ami 
szent, profán kézzel nem szabad hozzányúlni, 

csak elfogódottan, csak szeretettel ; vigyázva, 
hogy meg ne bántsam a szininövendéket, 
egyet se, kicsit se, mert bántja majd őket 
eléggé az élet. 

Megkezdték a v iz sgákat . 

SZ1NIISK0LÁKBAN most a leg-
nyüzsgőbb a növendék-raj, most 
vannak a vizsgaelőadások, a 
lányok meg fiuk most készülnek 
neki a nagy küzdelmeknek; most 

mindegyik azt hiszi, hogy kiröppen az iskola 
padjaiból egyenesen a dicsőség karjaiba, 
mindegyik a jövő nagy művészét sejti, sőt tudja 
önmagában — most még hercegnők és her-
cegek várnak reá juk— a sziniiskola ilyenker 
olyan, mint a boldogság kertje. 

Az Országos Szinészegyeâûlet színésziskolája növe'ndékei : 
1. Lengyel Irén, 2- Pető Jenő, 3. Komlóssv Istvánné, 4. Kóbor Irén, 5. Veinhardt Károly, 
6 Horváth BÖZM. 7 Károlyi Antal, 8. Gerle György, 9. Szomjas Paula, 10. Scsigulinszky 
Károly, 11 R' t tbe 'ger Rózsi, 12. Márkus Lajos. 13- Balassa Erzsébet, 14. Dines Lili. 

15. Garay Gyula, 16. Dischy Ella, 17. Benkő Miklós, 18. Péchy Dénes. iDiskay.felv.) 
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Minden kertnek megvan a maga disze. a 
maga legszebb virága, a szinésziskolékban is 
vannak olyan növendékek, akiknek tanéraik, 
társaik már előlegezik remén> eik teljesedését, 
ezek játsszák a vizsgákon a főszerepeket, az 
e lőadásokon már nem statisztálnak, hanem 
szavas szerepeket kapnak, szóval ők az is-
kolai primadonnák. 

Válasz tás az i sko lákban . 

GEN nehéz feladatra vállalkoztam, 
ä | S r s j 0 felderíteni, hogy kik a pesti szi-
UjwjMhfl nésziskolák starjai ? Nem volt 

még olyan nehéz politikai válasz-
tás, mint amikor a növendékeket arra kér-
tem, hogy ők maguk válasszák meg azt, akit 
a legtehetségesebbnek tartanak. A választás 
iskolánkénti általános és titkos volt, termé-
szetesen a szavazati jog a mai idők demokra-
tikus szellemének megfelelően a nőkre is ki-
terjedt. Egyszerű kis papírlapra írták a jelölt 

nevét, azt összegyűjtötték egy kalapba, az-
tán megszámlálták a szavazatokat és ünne-
pélyesen kihirdették az eredményt. 

Hz eredmény . 

MORSZÁGOS Színművészeti Aka-
démia, az Országos Színész-
egyesület színésziskolája, Rákosi 
Szidi és Rózsahegyi Kálmán 

szinésziskoléjának legtehejségesebb leány és 
fiu növendékei : Iványi Márta, Mezei Gaby, 
Timár Margit, Kondor Iby, Kemény László, 
Miklós Marcel l .Taploczay Károly, BerczyGéza. 
Csaknem mind a nyolcan már pesti színhá-
zak leszerződtetett tagjai, akik már belekós-
toltak a színpadi dicsőségbe. Akkor leszek 
csak igazságos, ha ideirom, hogy a többiek 
között is igen sok a feltűnő tehetség; két he-
lyen pótválasztáát kellett volna elrendelni, de 
a jelöltek sorsot húztak és igy dölt el az el-
sőség. A tanárok seholsem akartak nyilat-

A Rákosi Szidi-filmiskola növendékei: 
I. Köröm Piroska. 2. Végh Kálmán, 3 Bigfalvi Juci, 4. Zlatovszky Annus, 5. Thuróczy Vilmos, 
6. Sas László, 7. B. Bodor József. 8. Busák Mária, 9. Mireille de Nutnel, 10. Pusztai Magda, 
I I . Damásdi Antónia, 12. Lorenz Ilus, 13. Csekó Évi, 14. Lopár Juci, 15. Chilko Jolanda, 

16. Sillay Tibor, 17. Kathó Boris, 18. Nazimeczky. (Diskay felvétel) 



A Rákosi Szidi szinészisk' la növendékei : 
1. Káliay Lenke. 2. Kapi Mariska, 3. Andai Lili, 4. Hevesi Ili, 5. Jankovics Klári, 6. Hart-
mann Sári, 7. Vig Irma, 8. Kőrössy Böske. 9- Szüts László. 10. Thurzó Ágnes, 11. Stern 
"László, 12 Vámos 11a, 13 Sáry Gyula, 14. Barna Sári, 15. Bodnár Márta, 16. Forbáth 
Magda, 17. Laurisin Lajos. 18 Vig Irma, 19. Bárdos Anna. 20. Kovács Károly, 21- Rózsási 
ä bolya, 22. Pál Olga, 23. Zágon István, 24. Biró Rózsi, 25. Takács Laci. 26. Zilahi Irén, 

27. Lantos Rózsi, 28- Erdősi Béla, 29. B . ross Károly, 30. Gombos Edith. (Diskay felv.) 
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Rózsahegv£Kálmán szinésziskolójának növendékei : 
1. Palotay Tibor, 2. Szentmarjay Annie, 3. Tiszai Andor, 4 Biró Manci, 5. Farkas Lajos, 
6, Zarathy faäbyke, 7. Károly Vilmos. 8. Csathó Ica, 9. Dreilinger. Pál, 10. Friedner Ancy, 

11. Cedeburg Dagomár, 11. Vizrnálhy Frida. «Diskay felvételé) 

kőzni kizárólag egyes növendékekről, azt 
mondották, hogy nekik mindnyájan egyfor-
mán kedvesek, mindet szeretik, a győzte-
sekre csak annyit mondottak, hogy egészen 
bizonyosan színész lesz belőlük. 

h győz te sek egymásról . 
L KELL ismerni, hogy nem irigyek 

a növendékek. Csak szépet és 
jót mondottak egymásról. Több-
nyire együtt játszottak a vizsga-
darabokban, sőt a négy pár kö-

zött még kedves romantikus szininövendék 
szerelem is előfordul. 

íme a nyilatkozatok : 
Iványi Márta : 
Kemény Laci két darabban volt partnerem-

ö volt az iskola disze. Ha nem lettem volna 
a partnere, csak publikum, azt mondtam volna: 
nem is növendék, kiforrott színész. 

Mezey Gabi : 
Én operett-szinésznő szeretnék lenni, de a 

drámát imádom. Miklós Marcellel sohasem 
játszottam együtt, de láttam a Cifra nyomo» 
ruságban és hallottam, hogy Szilágyi igaz-
gató ur mit mondott róla. Irigylem. 

Kondor Iby : 
Berczy Gézának négyezer koronás szerző-

dése van, nekem csak kettő ezres, ő tehát 
kétszer olyan jó színész, mint én. Ha addig 
jobb partie nem akad, hozzá megyek feleségül. 

Ti már Margit : 
Szeretnék olyan karriert csinálni, mint a mi-

lyent Taplóczay Károly fog. 
Kemény László : 
Iványi Márthéból ideális drámai színésznő 

lesz. Elteszem azt az újságot, amiben ez a 
mondat megjelenik, és két év múlva megmu-
'_.om Márthának, hadd legyen akkor az 
enyém a dicsőség, hogy ezt megjósoltam, 
bár megjósolták ezt mások is. 

Miklós Marcell : 
Lenéztem az operettet. De Mezey Gaby 

olyan szépen játssza, hogy megváltoztattam 
a véleményemet. 

Berczy Géza : 
Ha addig jobb partie nem akad, Kondor Ibyt 

elveszem feleségül. Milyen szép pár leszünk ! 
Taplóczay Károly : 
Katonatiszti becsületszavamra kijelentem, 

hogyTimár Margitsokkaljobb színész, mintén. 
Mi azt kívánjuk, hogy ennek a nyolc szini 

növendéknek és mind a többinek teljesedjék 
be minden vágya, hogy életük mindig olyan 
legyen, mint a boldogság kertje. Zs. A. 

HÍREM MéeWMCGVl ELfcvzÖK Ki*ERLE- FÖPpLOCi , »«.V A. FÖLÖSLEGES NEínH.MiNfilt • T«T TJiUK M - t T'lV.' r>SM fte»Ét- # TAI.U J T£ SE HEJ fi 
SïËMTMtlï 14KH' »GL JEtl— FLMAI.VJuk 

VESZTESEDET Pa. 
TOL i UK (í, V K'b te- í 
HETséGSEí. . . 

* 
Kr\j F<,i síi»jé>2 
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1ZO színésznő vendek: 
nyilatkozik — a jövőjéről 

Minden évben megszoktuk interjuvolni a 
szinésziskolák növendékeit , hogy kinek mi-
lyen tervei vannak a jövőre, mil) en szín-
házhoz szeretne szerződni, milyen da rabban 
szeretne já tszani ? Itt ad juk o válaszokat , 
amiket a növendékektől kap tunk : 

Országos Szinészegyesület 
színésziskolája 

Panyi Mária : Naivának készülök. Most 
vizsgaztam a „Cit anyomorusag"-ban- Jó 
kritikákat kaptam. Azt hiszem : színész 
leszek. — Műnich I lona: Nagy és szép ter-
veim vannak . G a k az Isten segítsen, hogy 
mind sikerüljön. — Horváth Bözsi : Leszer-
ződ em az újpesti , Biaha Lu jza" sz ínházba 
szubret te nek. Hogy beválok e ? Én is sze-
retném tudni- — G e r l e György: Szalon sze-
re lmesnek készülök. Művész akarok lenni. 
Sokat tanu 'ok, sokat dolgozom, hogy sike-
rüljön- A Vigsz i rház nyári operettjében kis 
sze repem van. Ettől várom a szerződést. — 

Scsigulinszky Károly: A „Lili bárónő"-ben 
vizj-gázlum. Maguk tudják, jó voltam e ? — 
Várady Pál : Vendégszerepeltem Győrött a 
„Lili bárónő"-ben. Nagy sikerem volt. Le-
szerződtettek. Eg>előre ez elég nekem. — 
Szomjas Pau la : A „Lili b á r ó n ő - b e n ját-
szottam, Clarist, a színésznőt. Nekem való 
szerep. Szubrettnek készülök. — Balassa 
Erzsébet : Most vizsgáztam a „Ciíranyomo-
ruság"-ban Legkedvesebb szerepem Sardou 
„ B o s z o r k á m é " lenne- Dramai színésznő va-
gvok. — Trilla Ilona : P r imadonna akarok 
lenni Olyan, mint Kosáry Emmi. — Kóbor 
Irén : Nem mondhatok semmit, játszani aka-
rok, perszé jobb szerepeket. — Rotiberger 
Rózsi : Három vágyam van : Jó szerződés. 
E l s r r endü sze ep« k Nagy siker. Akkor bol-
dog leszek. — Ifj. Linger István : Bonvivánt-
nak készülök, müvevz akarok lenni. — 
Komlóssu Jánosné ; Én filmre készülök és 
Henny Porlen szerepéte vágyom. — Dines 
Lili : Szubrette leszek. Kedvenc színésznőm 
Kosdry Emmi. Bárcsak ő lenne a partnerem. 

Hollósné de Grobois Nándin művészképző iskola növendékei : 
I . Szeifert Aranka , 2 Szabó Juci, 3. Sztróje Ni-tália. 4- D t r g h e Sárdor , 5 Kelemen Irén, 
6- T a m á s Lajos, 7. Juhász Mária, 8. Kiss Józstf , 9 Fekete Melinda, 10. Sárváry György, 
I I . Gabányi Böske, 12. Kiss Éva, 13- Fellfgi Valéria, 14 Németh Ilonka, 15. Kiss Böske, 

16. Szepesi Zsóka, 17. Bérc2y Renée. 
(Diskay felvétele) 



8 S Z Í N H Á Z I É L E T 

— Rökvényi Anlal : Ünnepelt 
színész akarok lenni. — Gábor 
Dóra : Péchy Erzsi az ideálom, 
az ő nyomába szeretnék lépni. 
— Benkő Miklós : Három sze-
repre vágyom : „Kék róka" (Sán-
dor), „Faust" és „Peer Gynt". Ha 
ezeket eljátszottam, boldog le-
szek. — Schubert Jenő : Szerző, 
dés, siker, hirnév. — Pető J e n ő : 
Ugyanazt én is. —Jurisz tovszky: 
Nekem elég, ha játszom. Ez az 
életem. — Péchy Dénes : Péchy 
Erzsi partnere szeretnék lenni. 
—• Szepesy Károly : Nagyon nagy 
terveim vannak, nem lehet azt 
elmondani. Csak megcsinálni 
lehessen. — Bardócz Rózsa : 
Naivának készülök. Legked-
vesebb szerepem Sárika lenne 
a „Tündérlaki lányok"-ból. Bár-
csak ott tartanék már, hogy 
játszhassam. — Bardócz Margit: 
Népszinmüénekes szeretnék lenni 
és olyan hires, mint Blaha 
Luiza. Kedves szerepem a „Piros 
bugyelláris" Török Zsófija lenne. 

— Márkus Lajos : Nem (ehet 
tervekről beszélni. Előbb tanulni 
kell. — Venhardt Károlyné : 
Nem tudok még semmit, csak 
azt, hogy színésznő leszek. — 
Krajnay József: Egyelőre csak 
annyit : tanulni, tanulni, tanulni. 
— Lengyel Irén : Színésznőnek 
lenni I Ezért minden munka, ta-
nulás. — Garay Gyula : Ma még 
növendék vagyok, de szentül 
hiszem, hogy művész leszek, — 
Geőcze Elly : Énekes szerepeket 
akarok játszani és nagyon hires 
színésznő szeretnék lenni. — 
Jäger Gizi : Tanulni — elszer-
ződni — be-„arri válni." — Ador-
ján Erzsi :• Szeretném majd el-
mondani : ,,Jöttem, láttam, győz-
tem !" — Dishy Ella : Magam 
sem tudom. Csak egyet tudok : 
színésznő akarok lenni. — Mol-
nár Ilona : Játszani. Nekem más 
nem kell. De persze mindig nagy 
és jó szerepet. — Veinhardt 
Károly : Olvastam egy könyvet, 
ez volt a címe: „Színpad, te 
vagy álmom". Ugyanezt mond-
hatom én is. 

Rákosi Szidi 
színésziskolája : 

Philippi Irén : A „Lili"-ben 
vizsgáztam. Ez a legkedvesebb 
szerepem is. — Kaiser Kálmán : 
Azt mondják, jó izü komikus 
vagyok. Szeretnék már ott tar-
tani, mikor már nem mondják, 

mikor már nem lesz szükségem 
rá, hogy mondják. — Csermák 
Paula : Játszani, híresnek lenni I 
— V. Zágon István : Lírai sze-
relmes vagyok. Debrecen be szer-
ződtem. Kedves szerepeim : Sas-
fiók és Peer Cynt. — Barna 
Sári : Én már játszottam minden-
felé. Most a Colosseumban ját-
szom. De játszani akarok min-
denütt. — Rott Ferenc: Engem 
mindenki kis Rottnak nevez. 
Én nagy Rott akarok lenni. — 
Dugasz Jolly : Szubrette vagyok. 
Kedvenc szerepem Offenbachból 
Hortens. — Verebes Ernő : Ked-
venc szerepem az „V. osztály" 
után a „Twist Olivér - ' . — Möhr 
Irén : Én nem mondok semmit, 
én csinálni fogok. — Szüts 
László : Én is ! — Karolina 
Judith : Még nem tudom, hogy 
lesz, mint lesz és előre ter-
vezgetni nem merek. — S dry 
Gyula : Játszani akarok. Híres 
lenni. — Kállay Lenke : Szer-
ződni akarok egyelőre, aztán a 
többit még meglátom. — Kormos 
Blanka : Majd, ha végeztem, 
nyilatkozom. — Bruckner Zol-
tán : Egyelőre csak azt tudom, 
hogy színész leszek. De az le-
szek-— Radány Dezső : Mit tudom 
még, mi lesz? És telén jobb is, 
hogy nem tudom. Ma még nagy 
a bizalmam és az önhitem. — 
Kardos: Egy célom és egy vá-
gyam van : a színpad. — Káldor 
Jenő : Groteszk komikusnak ké-
szülők. Rátáncolom magamat a 
sz ínpadra . Aztán, remélem, ott 
ragadok. — Kürthy László : 
Szerződni, játszani. — Ha-
raszthy Imre : Bonvivantnak 
készülök. Egyelőre csak az fr a 
kívánságom, hogy ez sikerüljön. 

— nedeczey Nedeczky Jenő : 
Lirai tenor vagyok. Gyönyörűnek 
képzelem a jövőt. Isten a d j a , 
hogy olyannak is találjam- — 
Latabár Ká lmán: Én Latabár 
Árpád akarok lenni. — Hó-
dossy Böske : Kedvenc szere-
pem a i,Pacsirta" lenne. A 
vizsgán Lucit játszottam a 
„Leányvásár'"-ból. Azt mondják : 
jó volt. 

Rákosi filmiskola : 
Végh Kálmán : A „Lotharin-

giá"-ban vizsgáztam. Jó kritiká-
kat kaptam. Persze ez még nem 
elég. Nagyon sokat akarok. — 
Sas László : Színész és r en -
dező akarok lenni. Éppen ezérfc 

A MI MOSZ 
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A Rákosi Szidi szinésziskola növendékei : 
1. Kertész Ella, 2. László Anna . 3. Vámos Pál, 4. Nagy Elemér, 5. Szigelhy Mancy, 
6. Beck Elly, 7. Sándy Bäby, 8. Huszka Irén, 9. Varga Aranka , 10. Raskó Teri, 11. Nedecky 
Jenő, 12. Zádor Loncy, 13. Vadas , 14. Győző, 15. Réti István, 16. Mohácsi Anna , 17. Bruck-
ner Zol tán , 1. Káldor Jenő. 19. Dugász Jolly, 20. Sins Sándor , 23. Bányász István. 22. Vé-
ber Lili, 23. Gallai Ernő. 24. Csermák Paula , 25. Haja70s László, 26. Fényes Márta, 27. 

Gádor Marcell, 28. Kunslädler Julia. 29. Sáiy Gyula, 30. Szigelhy Mfnci-
(Diskay felvétele 
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Farkas Lajos : A magyar kultura ha rcosa 
és erős támasza akarok lenni És akárhogyan 
is, az leszek. — Zarathy Bäbyke : Szerep— 
siker—hírnév. Ezt szeretném. — Károly Vil-
mos : Sokat és nagvot akarok, hát sokat é s 
nagyon tanulok. - Csathó Ica : Csak a mü-
vészeté ' t érdemes élni. Kedvenc szerepeim 
lennének : „Paer Gvnt" ( \ ase ) , . .Rafael" , 
. .Matuska", „Áiva Lá-z ló" (Hunyadine). — 
Dreiiger P a l : Drámai színész leszek. A 
legjobb szeretnék lenni. — Friedner Ancy : 
Kedves szerepem a ..Lili bárónő" es kedvenc 
művésznőm : Pfchy Erzsi — Cederburg D g-
mér : Hires filmszínész akarok lenni —Visz-
máthy Frida : Én Péchy Erzsi sze-etnék lenni. 

Hollósné művészképző iskola: 
Fekete Melinda : S îubre l 'nek készülök. 

Senkire sem akarok husonli teni , de tudni 
annyit szeretnék, mint Eötvös Gitta. — Hu-
szár Margit : Egerbe szerződtem és a bemu-
tató e lőadáson nagy sikerem volt. Szeretném, 
ha tovább is igv lenne. — Fellegi Valéria : 
Híres d rámai szinés nő szeretnek lenni. — 
Sztrója Natália : Moziszinésznőnek készü-
lök és minden vágyam, hogy olyan ' ikereim 
legyenek, mint Pearl Whi tnak . — Kiss Éva : 
Egvelőre még csak tudni szeretnék — Kiss 
Böske; Naivának készülök. — K elemen 
Irén : Énekesnő akarok lenni és külföldön 
szerezni dicsőséget a magyarságnak. — 
Szabó Juci : Drámai színésznőnek készülök 
és olyan hires szeretnék lenni mint Gomba-
szögi Fri la . — Ihász Mária : Kosáry Emmy 
s îe re nék lenni. — Németh Ju l i ska : Szub-
rettnek készülök és Palásthy Irént szeretném 
pótolni. — Bérczy Renée : Nagy és hires 
színésznő akarok lenni. Ez minden vágyam. 
— Gabányi Bóske : Moziszinésznő leszek. 
Méltó akarok lenni nagyapámhoz , Gabányi 
Árpádhoz. — Sárváry György : Bonvivant-
nak készülök. Kedves szerepem lenne „Stam-
bul rózsá j a " és a ,.Lili bárónő". — Sebessy 
Zsóka : Még nem tudom mi leszek. 

Mimosz iskolája : 
Ray Viktor : Az első öntudatos gondola-

tom a színpad volt. Sokat szere1 n^k játszani . 
Szeretnék a jövőbe látni. — Csillag J ános : 
Kedves szerepeim : „Három a k is lány" 
(Schubert), „Leánvvár" (Tom) és . .Stambul 
rózsá ja" (Achmed). D'Arrigó szerelnél* lenni. 
— Poltikovics Bé l a : „Fösvény" , .Képze l t 
beteg", ..Elnémult harangok, a kedves sze-
repeim. Gél Gyula az ideálom. — Ligeti 
Is tván: M a j d csak akkor nyilatkozom, ha 
szerződésem lesz. — Beér Ödön : Jellem-
szinész leszek Kedves szerepem a „Szaba-
dulás." Kedves sz ínészem Góth Sándor. — 
Magjai F e r e n c : „Föívény", „Kénytelen há-
zasság", .Reménv" Ezeket szerelném ját-
szani. I d e á l o n Gál Gyula. Vidékre szeret-
nék szerződni. — Kertész Vica : Én beerem 
Haraszthy Hermin örökével. Ezzel mindenre 
megfeleltem. — Aczéí Ernő : Beregi sze-
repkörét szeretném betölteni. 

nagyon sokat tanulok. — Molnár Böske : 
Játszani , játszani. Nagyon híres színész-
nő akarok lenni. Olyan, mint — nem is 
tudom, kit mondjak, mert olyan nincs — 
Nezameczky Szerződés és jó szerep kel1, 
És akkor talán lesz belőlem valami. — Big-
faloi J.uci : „Ember küzd j és bizva bízzál." 
— Kathó Bözsi : Minden vágyam nagy szí-
nésznőnek lenni. — Chilkó J o l a n d a : Hiszem, 
hogy cé l .ma t e l é r e m : színésznő leszek. — 
Sillay T ibor : Drámai szerepeket szeretnék 
j á s z a n i . — Lopár J u c i . Játszani és zer-
ződni. — Thuróczy Kálmán : A vizsgámon 
szép sikerem volt. Meg többet akarok . Min-
dent. — Csekó Évi : Dorrit Weiszler szeret-
nék lenni, vagy még nála is jobb, — B. Bo-
dor József : Drámát szeretnék játszani. — 
Pusztay M a g d a : M s s a m sem tudom. „Va-
laki" akarok lenni. Tehetséges, hires, min-
den. — Busafe Mária : Azt akarom, hogy el-
ismerjenek. — Zlatouszky A n n i e : Szeretnék 
be-, .arrivalni". — Damándy Duhánia : Sokat 
tanulok, h gy sokra vigyem. — Mireille de 
Mistrél : Komoly, dramai szerepekre vá-
gyom, mint Asta Nielsen. — Köröm Pi roska : 
Nem lehet felelni. Nagvon nagy vagyaim 
vannak. — Lorenz Ilus: Kómikának készülök. 

Rózsahegyi Kálmán iskolája : 
Palotay Tioor : Lirai szere mes vagyok. 

Egerbe szerződlem, ott a Saifiokot, Romeot 
és a Névtelen asszonyt fogom jatszani . Töb-
bet még nem tudok. — Szentmarjay Ann e: 
Nagvon híres f i lmprimadonna szeretnék lenni. 
— Tiszay A n d o r : Kedves szerepeim lenné-
nek : „Julia kisasszony" (/an), „Anatol" , 
..Peer", Ha lá l t ánc" és „Két pierotte". — 
Bíró Manci : Színésznő akarok lenni I — 

„Háromnegyed tizennyolc" 
A Rakosi-iskola kiskapuja előtt 

(Papp felv.) 
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A. növenüéK-Rislíapu 
A színházak kiskapuit jól ismeri a közön-

ség. De vannak ^tt Pesten »kiskapuk", me-
lyek nem közismertek, pedig épen olyan ér-
dekesek, mint azok, melyek előtt színészek 
és színésznők álldogálnak a próbák előtt. 
Ezek a — növendék-kiskapuk. Szegény jó 
Gyárfás Dezső regényében, az „Orfeumban" 
megható melegséggel ír ezekről a kiskapuk-
ról. Itt lángolnak — órák előtt, órák után — 
a legnagyobb álmok, a legszebb remények 
és a legszomorúbb szerelmek. Itt szçktàk 
megbeszélni a növendékek a napi esemé-
nyeket, s itt szokták kibeszélni kollegáikat. 
Békében itt ebédeltek háromért tepertőt, s 
itt esküdtek örök szerelmet a mai színpadi 
nagyságok. Elmentünk ezekhez a kiskapuk-
hoz, megnézni, ír ilyenek m a ? Ugyanolya-
nok, mint régen. Kedvesek, meghatóak. 

A Szinészegyesület iskolájának kapuja 
előtt nyolc növendéket találtunk. Négy höl-
gyet és négy urat. Ozsonnáztak épp. Együtt 
nyolcan negyedkiló cseresznyét és egy zsem-
lét. A Rákosi iskola Csengery-utcai kapuja 
előtt két fiatalember várla az óra végét, 
amikor hazamennek a növendékek. Nagyon 
idegesen sétált mindakettő fel és a lá . Az 
egyik minden öt percben megnézte az órá 
ját. A másiknak nem volt 
órája. Ez kétségbeesetten 
igvekezett mindig bele-
nézni az idegen órába. 
Sohasem sikerült. Végre 
megkérdezte : 

— Hány óra van, ké-
rem ? 

— Háromnegyed tizen-
nyolc. 

Rémes ! A szegény fia-
talember nem volt tisztá-
ban a huszonnégy órás 
időszámítással. Fogalma 
nem volt, mennyi az a 
háromnegyed tizennyolc. 

A Rákosi-féle filmiskola 
kapujában valami nagyon 
érdekeset mesélhettek 
egymásnak a növendé-
kek, mert hangos volt tő-
lük az utca. Amint azon-
ban a Színházi Élet fény-

képésze felállította masináját , egyszerre el-
hallgattak, furcsa pózokban merevedtek meg. 
Alakítottak. Csupa Asta Nielsen és Petrovích 
Szvetiszláv állt a kiskapu előtt. 

A Rózsahegyi-iskola Népszínház-utcai ka-
pujában éppen két kis fiu autosrammot kért 
három növendéktől. A növendékek adtak. A 
kis fiuk boldogak voltak. A növendékek 
még boldogabbak . . . 

Ilyenek ma a kiskapuk. Olyanok, mint 
tíz év előtt voltak . . . 

(Gerle) 

LECSÚSZOTT 
Is tenem, Istenem, 
Be kár érte ! 
K o s á t y E m m y b ő l mi lett? 
H Város iban még hercegnő volt 
S a Vigben már c s a k kis grizett. 

Alkoholszerető nők figyelmébe 
fl nő , kinek izük a rajnai bor, 
Csak menjen el a R e n a i s s a n c e b a , 
Ott m e g r é s z e g e d h e t a Rajnaitól. 

(BUFTI) 

Egyesületi iskola kiskapuja előtt 
(Papp felvétele) 
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Levél Clevelandból 
Nem szokatlan mos tanában az amerikai 

bélyeggel érkező levél a Színházi Élet pos-
tá jában , de a sok közölt érkezett a napok-
ban me9szi Clevelandból, a magyarlakta 
nagy amerikai városból egy levél, amelyet 
le kell közölnünk itt, hogy a nyilvánosság 
előtt ad juk me^ rá a választ . Szól pedig a 
levél következőképen : 

Cleveland, 1921. május 18. 
Igen fisztelt Szerkesztő Ur I 
Itt nálunk elmúlt már piros pünkösd 

szép ünnepe és ismét a hétköznap csend-
jébe. kerülve, meg kell kérdeznem, vájjon 
ott Önöknél, Budapesten, nem volt-e az 
idén pünkösd? Talán kitalálja Szer-
kesztő Ur, hogy miért teszem fel ezt a 
kérdést a magam és sok honfitársam 
nevében. Mikor Ön nálunk járt és sok 
kedves meglepetésben részesitett ben-
nünket, előfizettünk lapjára, a kedves 
Színházi Élet-re és. egyidejűleg azt az 
Ígéretet is kaptuk Öntől, hogy a lapon 
kivül pünkösdre egy nagy albumot is 
kapunk, amely az amerikai magyarság-
ról fog szólni. Pünkösd ime elmúlt és 
az album még sem érkezett meg. 

őszintén szólva, most már nyiltan be-
vallhatom, mi a lapban sem biztunk. 
Az Amerikát megjárt magyarok már 
annyi mindent Ígértek nekünk, régi ame-
rikásoknak, akikben még mindig ragad 
valami naiv hiszékenység az óhazából, 
annyit Ígértek, mondom és annyira sem-
mit sem váltottak be, hogy — ne vegye 
rossz néven — mikor lapjára előfizet-

„ Autogrammot kérek.. 
A Rózsahegyi iskola kiskapuja előtt 

(Papp felvétele) 

tünk, nem is hittük, hogy valaha meg 
is látjuk a Színházi Élet uj számait. 
Annál nagyobb a meglepetésünk, hogy 
csodák csodája, mégis megérkezik a 
kedves, népszerű pesti színházi lap, hét-
ről hétre beköszönt az amerikai magyar-
sághoz is, amely őszinte örömmel fo-
gadja mindig megérkezését. 

Ezért vagyok kénytelen most meg-
kérdezni : mi van a pünkösdi album-
mal ? Egy igéretét, amire nem is szá-
mítottunk, már beváltotta a Szerkesztő 
Ur, most tehát türelmetlenül várjuk a 
másikat, az albumot, amelyben rólunk 
amerikai magyarokról lesz szól Miért 
késik? Talán nagyon bizi* a Szerkesztő 
Ur? Vagy talán valami jobb dzsapof** 
talált, semhogy nekünk albumot csinál-
jon ? Ne haragudjék meg e kérdésekért 
és szíveskedjék a clevelandi magya-
roknak megizenni, mi lesz a második 
Ígéret beváltásával 

Hazafias tisztelettel 
Kovácsics János, 

1921 West 25 Street; Cleveland 0 . * 

Dehogy is feledkeztünk meg az Ígéretről f 
Sietjük megnyugtatni Kovácsics Jánost Cleve-
landban és többi kedves honfitársát, hogy 
szerkesztőnk amióta visszatért körükből régi 
dolgozóasztala mellé, egyébbel se foglalko-
zik. mint az amerikai a lbum összeállításá-
val. Valóban pünkösdi a j ándéknak tervezte 
az albumot, de az ünnepi szám aránya i 
rendkívül megnőttek azóta. Incze Sándor 
olyan ha t a lmas anyagot hozott magával , 
hogy a n n a k feldolgozása sok hetet vett 
igénybe és a munka legjobb igyekezet mel-
lett sem készülhetett el pünkösdre. 

Jóval a piros rózsa ünnepe után, e hó 
második felében fog megjelenni, de a kése-
delemért bőségesen kárpótol, mert ünnep i 
szám helyett vaskos, önálló kötet lesz, két-
száz oldalas könyv színes művészi boríték-
ban és „Magyarok Amerikában" cimmet 
mint a Színházi Elet melléklete fog meg-
jelenni. Igyekszünk minél szebbet, minél 
többet nyújtani az amerikai magyarságnak, 
melynek az ottani életben való minden 
irányú elhelyezkedéséről, érvényesüléséről , 
hiven, behatóan fog beszámolni könyvünk. 

Kérjük tehát amerikai barátainkat , várja-
nak kissé még türelemmel és elégedjenek 
meg egyelőre a Színházi Élet rendes szá-
maival. Ahogyan ezeket megkapják, meg-
kapják a „Magyarok Amerikában" c imü 
albumunkat is, mihelyt megjelent, de leg-
később julius elején, amikorra már az a m e -
rikai csomagok is kiérkeznek az érdekes kö-
tettel. 

* elfoglalt. A szerk. 
** foglalkozás. A szcrk. 
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A Rákosi Szidi szinésziskola növendékei : 
1- Fehér Giza, 2. Karolina Judilh, 3. Haraszthy Dezső, 4.' Kunstädter Julia, 6. Kormos 
Blanka, 7. Kaiser Kálmán, 8. Bárányos Margit, 9. Nedeczky Jenő, 10, Szigeti Manci, 11. Mol-
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Gábor, 27. Kenedy Baby, 28. Győrfy Mária, 29. Singer Frida. 30. Verebes Ernő. 
(Diskay felvitele) 
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így nősül egy mozíszinész 
Pelrovicti Szveliszláv házassága 

Az összes bakfis-szivek mérhetetlen szo-
morúságára a legnagyobb sajnálattal kell 
tudatnunk, hogy 

Petrovich SzveUszláv, a népszerű 
mozíszinész, szerdán, julius hó 1 én 
délben pont 12 órakor házasságot 
kötött a IV. kerületi anyakönyv-
vezető előtt Hübner Lilian úrnővel. 

Tanuk voltak a menyasszony részéről 
szentmiklósi dr. Radocza Tibor nagvipuros, 
a vőlegény részéről székasi Sacelláry György 
udvari tanácsos, volt országgyűlési képvi-
selő. 

Az esküvő nem történhetett meg titokban, 
mert Petrovichot mindig követni szokta pár 
bakfis, akik futótűzként hordták szét pilla-

natok alatt a vá-
rosban a vész-
hírt. Így történt, 
hogy már a dél-
előtti órakban a 
városligeti Ger-
beaud-pavillont, 
ahol a nagy-
szerű lakodalmi 

ebéd lezajlott, egész tábora állta körül, a 
kisirt szemű, megtört szivü, szerelmes bak-
fisoknak. Szinte hallotta az ember, hogy 
törnek ropogva, hangosan a leányszivek, 
amikor felvonult a lakodalmas menet. Fél-
tize nkét órakor egymás után érkeztek a 
Gerbeaudhoz autókon és fogatokon a ven-
dégek : székasi Sacelláry György és neje, 
székasi Sacelláry Pal és neje, székasi dr. 
Sacelláry József, szentmiklósi dr. Radocza 
Tibor és neje, Hübner Imre magyar királyi 
huszárőrnagy, Hübner Karoly, a Hitelbank 
igazgatója és neje, Hübner Zoltán, Madame 
Pittard, született Gerbeaud Gabriella és 
leánya Edmé, Weigerih Aladár, a Leszámitoló-
Bank főtitkára és neje, kisbábi 
Strasser Richárd, a Corvin film-
gyár vezérigazgatója és neje, 
ifjú dr. Radó Antal a Corvin 
filmgyár művészi igazgatója és 
neje, Dénes Oszkár, a Corvin 
filmgyár művésze, Storer Viktor 
nagyiparos és még számosan a 

A násznép 

Vőlegény és menyasszony 

művészvilág kitűnőségei közül. Az ifjú pár 
két gyönyörű orosz trapper által vont diszes 
fogaion érkezett. Hangosan zengett ft 1 a sirás. 

— Hát igaz ? Mégis igaz ? — sóhajtották 
a bal-fisok, akik a legutolsó pillanatig re-
ménykedtek, hogy Hübner Lilian urnő nem 
rab j l j a el ideáljukat . 

Egyszerre csak boldog örömkiáltás zúgott 
végig a leányseregen. Megjelent Eiben István, 
a neves filmoperatőr a gépével és kurblizni 
kezdte masináját . 

— Oh 1 Hát mozi az egész l — kiáltották 
boldogan a bakfisok. — Biztosan folytatják 
a „Rejtelmes házasság" cimü mozidrámát, 
melyben oly cuki volt a Petrovich. 

A bakfisok most már el sem akartak 
hinni, hogy itt 
egy egészen ko-
moly házasság-
ról van szó. Az 
operatőr kurbli-
zott rendüleile-
nül, amint fel-
vonultak az asz-
talra a hatalmas 
rákok, fácánok, az óriási és fantasztikus 
torták. 

— Kasírozva van az egész ! — magyaráz-
gatták e g \ m á s n a k a bakfisok 

Egy valódi amerikai Jazz Band hangjai-
nál táncra perdült a lakodalmas sereg. 

— Ja j de szép film lesz I — örvendezett 
pár ifjú hölgy a Gerbeaud előtt és ringatni 
kezdte magat a zene ütemeire. 

Moit azonban borzalmas dolog történt- Sö-
tétedni kezdett I Eiben ur. az operatör, abba 
hagyta a kurblizást, összepakolta a masiná-
jat és távozott. A vendégsereg pedig, mintha 
mi sem történt volna — mulatott tovább. 

— Hát még sem filmfelvétel? komoly az 
esküvő ? — tört fel a kétség-
beesett kiállás 

Vegre is abban egyeztek meg 
a bakfisok, vég gvarjak az egé-
szet, aztán belopódznak a Ger-
beaudba s meggyőzödnek róla : 
kasírozottak-e a torták avagy 
sem ? Mert ha kasi rozottak. 

A raennyasszony és barátnői 
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Az ebéd 

akkor mégis csak filmfelvételről van szó. így 
is történt. Amikor a lakodalmas vendégek 
elvonultak, a bakfisok berohantak a Ger-
b a e a u d b a és be leharaptak a maradék tor-
tákba. Rémes : a torta nem volt kasírozva 1 
Az esküvő igazi volt ! . • . 

É . este a Városliget poros és illatos ut jain 
fehér és rózsaszín ruhás i f jú hölgyeket lehe-
tett látni, akik tortát ettek és sírtak. A sós 
könny ráhullt az édes tortára, de azért ették 
és ma jd megszakadt ettől a sós-édes tortá-
tól a sz í /ük , szegénykéknek. 

« 

A Gellért-szálló egyik virágerdővé vará-
zsolt apparte-
menle jának fo-
gadó szobá jaban 
várakozik a Szín-
házi Élet munka-
társa, hogy meg-
intervjuvoljaPef-
rovich Szvetisz-
lávné urhö gyet. 

Amíg megérkezik, nézzük, kik küldtek üd-
vözlő táviratokat ? Feljegyeztük az érdeke-
sebb neveket : 

Sándor S. H. S. trónörököse, Milojeuich 
meghal almozott miniszter a budapesti szerb 
követség főnöke, a budapesti szerb konzu-
látus, gr of Kolowrat Sascha, Gunnar Tol-
naes, Eva May, Friedrih Zeln'.k. 

És ezeken kívül rengeteg ismeretlen leány-
név — a Petrovich imádók, akik ugylátszik, 
végre beletörődlek a megváltozhatat lanba. 

Végre megérkezik a fiatal asszony. Meg-
kezdődik az intervju-

— Intervjut az u r amró l ? írja meg, hogy 
a férjem ma reggel hűtlenül elhagyott-
Itt az írásbeli bizonyíték, ol-
vassa el. 

Elolvassuk Petrovichnak fele-
ségéhez címzett levelét. így 
szól t : . 

Drága Prutyusz ! 
Ne haragudj, nem tehet-

tem máskép. Meg kellett 

A tánc 

történni. 7 órakor kimentem felvételre a 
Corvinhoz, felvétel után Kőbányára me-
gyek, hol filmrevüben lépek fel. Este 24 
órakor otthon leszek-

Csókol Szveti. 

U. i. Vigasztalódj, drágám.' Ameriká-
ban is igy csinálják• 
A fiatal asszony kijelenti, hogy ha Ameri-

kában tényleg igy van, akkor nem harag-
szik. Különben tud ja , hogy ez egész nyáron 
igy lesz, mert amig felvételek vannak , addig 
Petrovichnak játszani kell. 

— Mint moziszinészről — folytatja Pet-
rovichné — csak 
azt mondhatom, 
amit önök is tud-
nak, hogy szép 
és jó és nekem 
nagyon, de na-
gyon tetszik. Mint 
férjről? ír ja meg, 
hogy igen bol-
dognak érzem magam, hogy enyémnek tud-
hatom. 

Az intervju ezzel véget ért. És remélhető-
leg véget ért a levélözön is, amely n a p o n -
ként elszokta önteni a Színházi Élet szer-
kesztőségét. A levelekben ifjú hölgyek az 
iránt szoktak érdeklődni : hol lehet be-
szélni Petrovich Szve'iszlávval. íme végér-
vényes válaszunk : most már sehol 1 

Pál Oszkár. 

Az első magyar Hamlet előadás 1794 jan . 
27-én vo't Kolozsvárott, ezzel a szereposz-
tással : Hamlet — Kótsi Patkó János, Ophélia 
— Járdos Anna Mária, Polonius — örmény-

székesi Kontz József, Laertes — 
Gyulai Sáska János. Király — 
őr i Fülöp János, Királyné — 
Keszeg Terézia. Debrecenben 
1799 julius 6 án, Pesten 1810 
március 29-én volt az első elő-
adása . Első Hamlet-forditónk 

Vendégek Kazinczy Ferenc volt (1790). 
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Rajnai »Faun«-ja 
Irta: CSATHÓ KÁLMÁN 

Akkor még Rajnai Gábor a nagy kö-
zönség szemében nem volt egyéb ked-
ves epizód-szinésznél. Nekünk, színhá-
ziaknak is csak egy ígéret, amelyben 
azonban nagyon bíztunk. Mikor a Faun 
szerepét a kezébe adták, ha a darabban 
nem túlságosan hittünk is, arról meg 
voltunk győződve, hogy Rajnai valami 
érdekeset fog belőle csinálni. Arra azon-
ban, hogy ilyen szenzációsan pompás 
dolgot produkáljon benne, nem gondolt 
senki. 

Még nem kezdődtek el a próbák, mi-
kor egyszer együtt sétáltunk s a szerep-
ről beszélgettünk. 

— Tudod, — mondta — a figurának 
egészen ki kell jönni már a tartásban, 
mozgásban, anélkül, hogy szólanék. így 
va lahogy . . . — és ekkor egyetlen moz-
dulatot tett a nyakéval, mire tátva ma-
radt a szám, mert abban az egyetlen 
mozdulatban már benne volt az egész 
Faun. Az egész alakítás. 

A Faun eljátszásához sok mindenféle 
színészi jó-tulajdonság kell. Kedvesnek, 

A „Faun" próbája után a Rena : ssance előtt 
Alsó sor : Szenes Ernő, Dezséry Gyula, dr. Torday Ottó 

Középsor : Komjáthy Mária, Harsányi Zsolt, Nóvák Irén, Rajnai Gábor, Barna Károly 
Felső sor : Polnay Magda, Bende László (Röckel felv.) 

bájosnak, könnyednek kell lenni Kitűnő 
tornásznak, pompás táncosnak. Jól kell 
tudni beszélni és fölényes, ragyogó hu-
mor is kell hozzá. Ez azonban még 
mindig kevés. Mert kell hozzá még va-
lami, ami a legnagyobb minden ado-
mányok közt, amivel művész rendelkez-
hetik : fantázia. 

Ez van Rajnaiban és ez volt akkor 
abban az egyetlen mozdulatban is, amit 
először láttam a Faunjából. Fantázia, 
amely nagyszerű perspektívát tár fel a 
néző előtt, mert nem üres, hanem igaz 
és mély. 

Ami egyéb van ebben az alakításban, 
az tulajdonképpen mind külsőség, ennek 
a. fantáziának a szolgálatában, amely 
beragyog mindent a művészet, az igazi 
nagy művészet örök fényével. Ez az, 
amit nem lehet utána csinálni, ez az, 
ami naggyá teszi és ez az, ami olyan 
titokzatos, mint maga a teremtés. 

. . . Azóta sok idő eltelt. Világháború 
volt közben. Rajnai beteg volt, sokáig 
nem játszott., . vénültünk is azóta mi 
többiek egy keveset. Ö és a Faunja 
nem. És most újra játssza a Faunt a Re 
naissanceban. 
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Előkelő szerelmesek: 
a Belvárosi Színházban 

Lakatos László uj háromfelvonásosa a „Za-
Firgyürü" ékes ékszere lett a színpad-
nak, amit m i s e m bizonyít j obban , minthogy 
az „Andréssy-uti Színház" immár szűknek 
bizonyult neki, és a direkció a „Belvárosi 
Szinház"-ba volt kénytelen átvinni, ahol a 
a darab egy másik Lakatos vígjátékkal együtt 
folytatja pályafutását . 

A másik vígjáték, amellyel a .Za f í r -
gyürü" egész estét tölt be, a „ N a g y komé-
diásnő". A Nagy komédiásnő, Elisa Rachel 
a mult század hires francia tragikája. Róla 
szól ez a huszperces kis játék, amely annyi 
szint, melegséget és művészetet hoz, hogy 
egy háromfelvonáso8ra is telne belőle. Már 
maga a d a r a b korhűen cizellált nyelvezete 
megérdemel minden elismerést, á m nemkü-

.Beeresszem a herceget?" 
Szabados Piroska, Saáry Rózsi 

(Rachel) (Amelu) 
Belvárosi Színház : „A" nagy komédiásnő" 

(Papp fe iv j 

löben finnom és érdekes „A nagy komé-
diásnő" tar ta lma. 

Elza Rachel a nagy színésznő Alfréd Mus« 
set-nak a hires dalköltőnek a kedvese. Na-
gyon szeretik egymást Rachel és Musset ; 
exaltált egyéniségük azonban örökös civó-
d á s b a sodorja őket. A d a r a b elején Musset-n 
van a veszekedés sora. Heves szemrehányá-
sokkal illeti Rachelt, hogy megcsal ja egy 
herceggel. Rachelt nagyon bánt ja a gyanúsí-
tás, különösen az esik neki rosszul, mikor 
Musset elkeseredésében igy kiált fel. 

— Már régen tudom, hogy nem szerelsz, 
hisz neked csak a pénz és a rang kell I 

— Pénz és rang ? — válaszolt Rachel, — 
nohát ma jd én megmutatom, hogy nem igy 
van. De a bizonyítás m a g á n a k lesz ke-eiü. 
Jegyezze meg jól, most már az első jött ment-
tel meg fogom csalni I 

Musset mérgesen rohant el, Rachel pedig 
sirva borult le a selyempárnái közé. 

— Meg fogom bosszulni I 
A bosszú percei rövidesen elérkeztek. Egy 

asztalos jelenik meg a boudoárban. a her-
ceg a jándéká t hozza, egy remekművű kis 
sakkasztalkát . 

Es Rachel most színésznő lesz. Já tszani 

„Isten vele, Elza-.." 
Szabados Piroska, Szeghő Endre 

(Rachel) (A hercen) 
Belvárosi Színház ; „A nagy komédiásnő" 

(Papp felv.) 



19 SZÍNHÁZI ÉLET 

„Ezennel megkérem tőled feleséged őnagysága kezét. • ." 
Tarnay Ernő, Báthory Géza és Abonyi Tivadar 

Belvárosi Színház : . A zafirgyürü" (Papp felvétele) 

kezd ez asztalossal . Nehezen lehet meghódí-
tani az asztalost, nagyon buta ember, sze-
gény. Rachel nemes szavai igen rossz ta-
lajra ta lálnak nála. Mikor a színésznő ára 
d o j v a szavalt neki, a felséges népről, a kar-
zatról, amelyet most ő képvisel — a derék 
asztalos még ki is kel magából . 

— Fizesse ki a számlát , az tán eresszen el 
a nagysága . Igaz, hogy egy szavát sem ér-
tem meg, de mégsem szép dolog, így gúnyolni 
a becsületes iparosembert . 

Rache lban most még erősebb a bosszú-
vágy ; de művészetét is megbántva érzi, hogy 
nem tudja meghóditani ezt az 
embert. Tehát szavalni kezd. 
Az „Antonius és Cleopatra" 
utolsó jelenetét játssza el az 
embernek. Megrendítően, ha-
ta lmasan, mintha csak a szín-
padon lenne. 

Az asztalos bámul , aztán 
bólogat. 

— Hát szép, de érdemes 
ezért a kis számláért annyit 
s trapálni a n a g y s á g á n a k ? 

Most már az utolsó lépést 
kockáztat ja meg Rachel. Nya-
kába borul az aszta losnak és 
csókolni kezdi. Ez a módszer 
használ . Az asztalos előbb til-
takozik, de csakhamar fejébe 
száll a vér é« most már köve-
teli az asszonyt. De ekkor már 
a komédiásnőnek nem kell. 

— Ezeknek játszom én, ezeknek szenVe-
dek, ezeknek élek ? — kiált föl, kiábrándulva 
a karzatból . — Hát é rdemes ? 

Nem tudja megvigasztalni Rachelt a herceg 
sem, aki azt jön bejelenteni, hogy elküldték 
az afrikai had já ra tba . A herceg is elmegy — 
most már igazán nincs senki, csak Musset. 

Az e lőadás mintaszerű. Szabados Piroska 
a c ímszerepben, mint egy rézkarc oly korhű 
és tökéletes. Bérczy ugy maszkbán , mint já-
tékban kiváló Musset. Bánóczy asztalosmes-
tere ragyogóan beállított figura. Szeghő finom 
és előkelő herceg. 

Rachel: Jöjjön vissza egy óra múlva. 
Musset: Suha többé. 

Bérczy Ernő és Szabados Piroska 
Belvárosi Színház : „A nagy komédiásnő" (Papp felv.) 
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Oes twig Krenn Leuer 

A délelőtti próbák közben végiginterjuvoltam az 
Opera vendégeit, egyúttal lekapva őket a Színházi 
Éiet számára. Mindnyájukat, kivéve Jeritza Máiriát, 
akinek ezúttal sem volt szüksége próbára és akit 
Hungáriabeli szálláson kerestem fel. Ä művésznő na-
gyon kedvesen fogadott, az intervju irányában azon-
tan lebilincselő mosollyal csak ennyit mondott: 

— Lassen S' mi' doch geh'n bei dera Hitz'n! 
(Hagyjon békében ebben a hőségben.) 

Paalen Bella, a bécsi operaház művésznője el-
mondta, hogy véletlenül Magyarországon, a hevesmegyei 
Pásztón született és csak kislány korában került fe l 
Bécsbe, 

Färber- Strasser tasszony, a Imünchenl operaház tagja 
svájci születésű, Ämikor jókedvű, svájci dialektusban 
beszél a németek nagy rémületére, akik ilyenkor alig 
értik Bieg egy szavát. Szerencsére a színpadon nem 
szokott «schwitzer-dütsch»-ü lénekelni. 

Schalk Ferenc, a bécsi operaház igazgatója négy 
esztendő óta. Bécsi származású,'ott . is tanult, 1897-
ben Berlinben lett karmester, 1900-ban pedig a bécsi 
operához került, ahol immár huszonkettedik éve műkö-
dik. Közben Amerikában is dirigált, meg a budapesti 
Népoperában. 

Oestwig íAgaard, a bécsiek norvég születésű ün-
nepelt hőstenorja, a világ legbájosabb tenoristája. Na-
pokon keresztül órákat töltöttem el vele, de egy öt-
perces intervjuig nem tudtam vinni. 

— Miután nem mint liftboy, vagy cipőtisztító lép-
tem az élet rögös útjaira, semmi érdekeset nem mond-
hatok magamról, — nevetett vidáman az alig huszon-
ötévesnek látszó szép szőke fiu, aki már kétgyermekes 
családapa. 

Jerger Alfréd, amilyen fiatal, olyan nagymultu. 
Még nincs harminc esztendős, de már volt karmester, 
drámai színész is, operett-bonvivant, most pedig a 
müncheni operaház egyik első baritonistája. 

Jeritza 
B

reuer 
Jcrger 
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Bender Dr, Kuhn Scback 

Dr. Huhn Pál festőnek készült, aztán szülei óha-
jára elvégezte a jogot, hogy végül is operaénekes 
legyen belőle. Leghíresebb alakítása a Mesterdalnokok 
Dávidja, akit ezúttal énekelt 171-edszer. 

Wiedemann Herman a müncheni operaház tagja 
volt a háború kitörésekor. Mint tüzértiszt szolgált a 
fronton, amikor rövid szabadsága közben Bécsbe ke-
rült, ahol vendégszerepelt az Operában. Olyan si-
kerrel, hogy a fíáboru után mindjárt le is szerződ-
tették. 

Lener Hubert szintén a bécsi Operaház tagja. 
Kölnben énekelt először, onnan hozta 1904-ben Mahler 
Bécsbe. Legkedvesebb szerepe a Mesterdalnokok Wal-
ther-ja, mert ott együtt énekelhet a feleségével, a Bu-i 
dapesten annyira kedvelt Kiurinával. 

Breuer Hans kölni születésű, ott is tanult. Wagner 
Cosima asszony fedezte fel és azonnal magával vitte 
Bayreuthba, ahol az ifjú művész 1896-ban lépett fel 
először Mine szerepében, amit ezúttal Budapesten is 
énekel. 1900-ban Mahler Bécsbe i szerződtette, azóta 
az Operaház tagja és néhány év óta rendezője. Most 
van először Budapesten, ahol nagyszerűen érzi magát. 

Bender Pál, a világhírű baritonista előbb orvos-
nak készült, csak aztán lett énekes. 18 év óta van Mün-
chenben, közben bejárta az egész világot, 1914 jú-
niusában pedig Párisban vendégszerepelt, mint az első 
német Hans Sachs. 

— flzt azonban nem hiszem — mondja méla-
búsan, — hogy egyhamar ismét fellépjek Párisban. 

Krenn Frigyes, a bécsiek gyönyörű hangú fiatal 
baritonistája két évig volt középiskolai tanár, közben 
pedig festőnek készült, míg fel nem fedezték a hang-
ját. Itt csak aránylag kis szerepeket kapott. 

— I" sing' halt nur die Wurz'n! — panaszkodik 
nagyszerű bécsi dialektusban az ambiciózus művész. 
Mi azonban csak örülhetünk, hogy az epizódszerepe-
ket Ss ilyen elsőrangú lénekesek kapták. 
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Kubelik: 
panaszkodik... 

Néhány nap óta ritka vendége van a 
margitszigeti nagyszállodának -.Kubelik, a 
világhirü hegedűművész, aki több eszten-
dei távollét után ismét ellátogatott Buda-
pestre, még pedig családostól. Felesége, 
Széli Marianne, két legidősebb és két leg-
fiatalabb gyermeke kint van vele a szi-
geten, íhárom középső lánya pedig egyik elő-
kelő pesti intézetben nevelkedik. 

Nyolc esztendeje, hogy utoljára voltam 
együtt Kubelikékkal. Akkor a párisi sza-
lonok és kiállítások termeit rótták végig, 
amelyek iránt a kiváló mester mindig nagy 
érdeklődést tanúsított. Azóta alig változott 
Kubelik, az alakja, az arca a régi, fia-
talosan hetyke, csak a bozontos, dus ha-
jában fcsillámlik fel itt-ott egy hosszú, 
ezüstös szál. A két tizenhat esztendős kis-
asszony-lányát azonban nem igen hinné 
cl neki senki első látásra. 

De talán a kedélye is megváltozott kis-
sé, az azelőtt inindig jókedvű, jiagyszivü 
művésznek. A háborúba és annak szükség-
szerű következményeibe az ő szabadon csa-
pongó müvészlelke még mindig nem tudott 
belenyugodni. 

— Miért bántanak még minket is foly-
tonosan? — fakad ki Kubelik panaszkod-
va, — miért nehezítik meg a művészeknek-
mozgási szabadságát? Hiszen a mi nyel-
vünk internacionális, mindenkinek, akinek 
szive és lelke van, meg kellene értenie... 

Kubelik, a Margitszigeten 
(Vasadi felv.) 

Kubelik és családja 
(Vasadi felv.) 

Aztán elmondja Kubelik, hogy Amerikából 
érkezett, ahol kilenc hónapot töltött, hat-
vannál több hangversenyt adva. Ezúttal 
hetedszer volt Amerikában, amelynek kö-
zönségét, őszinte lelkesedéséért, nagyon sze-
reti. 

— A közönség mindenütt egyforma, — 
mondja a mester; — ha vibrálásba hozzák, 
egyaránt reagál mindenre, még ha nincs 
is olyan nagy kulturája, mint más orszá-
gok publikumának. 

Amikor megkérdem Kubeliket, hogy most 
hol él tulajdonképpen, csüggedten rázza 
meg a fejét: 

— Sehol és mindenütt, — feleli. — 
Tavaly eladtam a zsolnai birtokunkát, ahol 
az egész háború alatt tartózkodtunk, azt 
már azóta parcellázták is, a kastélyt pedig 
a Vörös kereszt vette meg. Hogy ml lesz 
jövőre, sajnos, még nem tudom. 

Miközben»lemegyünk a parkba, hogy a 
mestert és családját lefényképezzem! a Szín-
házi Élet számára, Kubelik legújabb kom-
pozíciói iránt érdeklődöm. 

— Három, hegedűre és zenekarra szóló 
versenymüvet irtaml a háború alatt — mond-
ja a művész, — no, meg egész csomó ki-
sebb dalt. A hegedűversenyeket Amerikában 
már játszottam is, ott nagyon tetszettek. 
Szeptember elején Angliába utazom, ahol 
karácsonyig 42 handversenyt kell adnom, 
újév után, aztán ismét visszajövök Buda-
pestre és akkor itt is bemutatom majd leg-
újabb müveimet. 

Vasadi Ottó. 

MOTTO 
fl Város i s z i n é s z e i n e k mottóla: 
flbrányizás az élet megrontója . 

(BUFTI) 
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A vurstli közvetlen szomszédságában, a 
ringlispíl, a Barokaldi meg a pofozó ember 
szomszédságában igazi komoly művészetet 
ad a Colosseum. A müvés /e t a városból 
költözött oda Törzs Jenő nevével, aki magá-
val vitte azt a sok nemes színészi kulturát, 
ami az ő nevéhez fűződik. 

Ma már mindenki előtt, aki benne él a fő-
város mozgalmas színházi vi lágában, közis-
mert és közörvendetes tény, hogy a város-
ligeti Colosseum, ahol a kedves és tisztelt 
emlékű Sziklai Kornél adta husz krajcárokért 
Hullám Ádamokat és Blitz Réziket, rendesi 
komoly színpadi előadások vannak, amelye-
ket épen ugy számon tart a publ ikum, mint 
a nagy pesti premiereket- Törzs Jenő vállalta 
el a nyárra a Colosseum művészi vezetését 
és ez már egymagában azt jelenti, hogy a 
Colosseum nívójának fel kell emelkednie 
Törzs Jenőig. A könnyű nyári fajsulynak is 
értéket biztosit az ő avatott szeme, mert an-
nak dacá ra , ho<?y a műsort a perzselő nap 
forróságához mérten kellett összeállí-
tani, mégsem szűkölködik" a kiváló ér-
tékekben. Természetes, hogy a kiváló 
műsort, kiváló vagy még kiválóbb mű-
vészek játsszák, mert Törzs Jenő olyan 
gárdát gyűjtött maga köré, ami-
lyenhez ő szokva van. Sziklai Béla, a 
Colosseum agilis és hozzáértő igaz-
gatója teljesen szabad kezet adott ezen 
a téren is Törzs Jenőnek. 

Budapest legkedvencebb színészei 
já tszanak odakint, igy tehát nem csoda, 
hogy a jó műsort jó színészekkel álian 
dóan zsúfolásig megtelt, sót előre el-
adott házak nézik végig. Meg a publi-
kum is olyan előkelő, mint amilyen az 
előadas. Ma ugyanazok a színházi 
habitüek, színházi rajongók és iroda-
lom barátok járnak a Colosseumba, 
akiket a téli premiereken is ott látunk. 

azt, ami szórakoztató, mulattató, könnyed, 
emellett értékes és nivós. 

Természetesen Törzs Jenő fellépése áll a z 
érdeklődés és a műsor középpontjában. A 
fekete párduc ci mű egyfelvonásos fregoliáda 
címszerepét játssza el, azz*l a kivételes mű-
vészettel, amely minden alakítását jellemzi-
Négy különféle alakot játszik az eg\fe lvoná-
sosban : detektívet, apacsot , egy púpos em-
bert és egy párisi grand seigneurt. Mir.d a négy 
alak, mintha más-más ember volna, szinte 
nem is hisszük el, hogy egy színész formál ja 
mindegyiket A detektív komoly, szinte ko-
mor figuráju, az apacs pompásan reális, ked-
ves szinei, a púpos kabinet a l ak ja és a pá-
risi ur e legánciá ja hogyan lehe'nek mind 
egyazon ember tulajdonai ? Percekig ünnep-
lik ez után a darab- után Törzs Jenót. Min-
den előadáson és ebből az ünneplésből bő-
ven kijut partnerének, Füzess Annának , aki 
a leány szerepében semmiben se marad mö-
götte Törzs Jenő művészetének. 

Fürdőruhás hölgyek a Colosseumban 
A Colosseum műsora felöleli mind- Colosseum: „Karnevál"" (Papp felvétele) 
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Operette újdonság sem hiányzik a mű-
sorból. A Karnevál cimü kedves és végte-
nül mulatságos egyfelvonásos operett gon-
doskodik a közönség pompás mulattatásáról. 
amelyet Szántó Armand irt, zenéjét pedig 
Zágon István kiváló verseire az egyre job-
ban kibontakozó talentumu Pallós Tivadar 
szerzett. A végtelenül ötletes, közvetlen ere-
deti humorral fűszerezett szövegkönyv min-
dent jól össze sürit, ami egy operettben csak 
jó lehet. Móka, tánc, keringő, kórus, diszlet 
é s mindehhez kitűnő lüktető és értékes mu-

~zsika, amelynek egyes számai már is nép-
szerűek Pesten. Bercelly Magda és Ihász 
Aladár játsszák a két főszerepet, Olga Ad-
riennét és Tamásy János grófot. Mind a ket-
ten kitűnően játszanak, énekelnek, táncolnak, 
nagy sikerük van. Egy komikus szerepben, 
igen jellegzetes, eredeti alakítást produkál 
Sziklai Béla, aki édes ap jának minden ked-
vességét örökölte. 

A kisebb szereplők egész tömege veszi 
körül a főszereplőket, akik valamennyien ki-

László és Pappné 
Colosseum : „Carneval" (Papp felv.) 

tünően megállják a helyüket. P. Tárnoky 
Gize, Vaaly Ilona, V. Medgyessy Juci. Barna 
Sári, Hermann Böske, Szántó, László, Fe-
kete, Makláry, Koncz, Laurisin, Vég, Ko-
vács, Dersányi, kitűnően egészítik ki a lük-
tető. kifogástalan előadást, amelynek szá-
méra igen szép díszleteket készíttetett a szín-
ház. A nizzai karneválon a Grand Palais 
kertjét ábrázolja a színpad színesen, poeti-
kusan. 

Még egy nagyobb szabású darab szerepel 
a műsoron. Drégely Gábor irodalmi értékű 
vígjátéka, a Vékony deszka kerítés, amely-
nek főszerepeit Dolinay Ilona és Kőváry 
Gyula játszák, Pereszlényi Emma primadonna 
szerepében igen értékes tehetségének, hu-
morának adja tanúbizonyságát Dolinay, Kő-
váry Gyula, mint drámaíró kacagtatja a pub-
likumot fél órán keresztül, de ugy, hogy a 
végén az emberek már önkívületben kacag-
nak a népszerű Cinci utolérheteilen mókáin | 
és ötletein. Igen kedves szerepet, igen tehet-
ségesen játszik ebben a da rabban Mihó 
László, aki valóban elsőrangú siheder szi- | 
nésznek mutatkozik. Eredeti figura Foncsor 1 

Tamás kisgazda sserepében. 
Makláry, valamint Nagy Irén és Barna 

Sári is ügyesen játszanak. Kőváry Gyulának 
egy ötletes tréfáját. Az okkersárga párduc-ot. 
amely a Fekete párduc-ot parodizálje, a szerző 
és László Imre játszák el rendkívül mulat-
ságosan. 

A magánszámok slágere Boross Géza pom-
pás kupiéi, amelyek itt is épen olyan nagy 
hatást keltenek, mint bárhol, ahol előadja 
azokét. Kőváry Gyula aktuális konferánsza 
állandó derültségben tart ja a publikumot. 
Igen tehetséges sanson énekesnő Vaály Ilona 
és gyönyörű hangja van Laurisin Lajosnak. 

A Colosseum délutáni kabaréja a nyári 
Budapestnek legkellemesebb szórakozó helye. 

NÉPDAL 
Mindenki egyet ért ve l em ebben 

Nincsen annyi tenger cs i l lag az égen 

Mint a m e n n y i nö v endék v a n a bé ten 

H »Szinbázi É l e t - b e n . 

(BUFTI) 
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Ihász, Fekete, Bercely Magda 
Colosseum : „Karneval" 

(Papp felvétele) 
a pesti nevezetességek, tipikus pesti 
figurák, szóval ez az egész város. 
. . . Ami kedves Pesten, az mind benne 
van Kolumbuszban. Benne vannak azok 
pesli jassz kifejezések, amelyek való-
sággal frappirozzák a szegény amerikai 
„palit", de frappirozzák a közönséget is. 
Nemcsak helyzeteken, vicceken, de egyes 
szavakon is kaceg a publikum a Royalban. 

A pesti jasszok már köszönő levelet 
s intéztek a szerzőhöz s megköszönték 
neki, hogy az ő szavaikat adta a sze-
replők szájába. Egyben egy kis szótárt 
küldtek Bús Feketének azzal, hogy 
adassa ki a Színházi Életben, hátha a 
közönség között vannak olyanok, akik 
nem értik minden műszavát a Hóhem 
Fricinek. A szerző kérésére itt adjuk a 
szótárt : 
bégli = lakás siike = ' szoba 
báresz = pénz szíja = inni 
alzo = egy mázsa = esztendő 
hoduska = szervusz - kaja = étel 
pia = ital hé = rendőr 
plank—, üres oberhé = főkapitány 
cinka = lány srác = gyerek 
frejer = férfi pali = pénzes barát 
kóser — jó tuti = nagyon jó 
jaffer = a legjobb mókem = tréfa 
léz = indulás hidegre szenderül = meg-
fata = barát hal 
mi fu t? = mi lesz? balhé = zaj 
duma = beszéd veszi a lapot = megérti a 
haver = jóbarát beszédet 
visszahív = nemcsak meg- jóska = igy szólítják azt, 

érti a dumát, de beszéli akinek nem tudják a 
nevét 

S z ó t á r a 
Ben Kolumbuszhoz 

Soha talán nem volta Royal Orfeum-
ban olyan siker, mint most van. Ár-
nyékban 32 fokot mutatott a hőmérő, 
valóságos kánikulát hozott a junius, de 
az orfeum nézőterén annyi a publikum, 
mintha decemberben járnánk. Nem is 
érti az ember, hogy lehet kánikulában 
ennyit kacagni? Hát aki ezt nem érti 
meg, az nézze végig a Ben Kolumbuszt, 
Bús Fekete László szkeccsét — és meg 
fog érteni mindent. Annyi viccet, humort, 
ötletet halmozott fel a szerző ebben a 
szkeccsében, amennyi elég volna egy 
háromfelvonásos bohózatnak is. 

A legnépszerűbb pesti figura ma Hó-
hem Frici és a szinházlátogatók között 
ma divat Pallai Annáért, az uj prima-
donnáért rajongani. Amit ez a két szí-
nész és a darab többi szereplői : De-
zsői fy, Felhő, Iványi, Fodor, Perényi, 
Ormos produkálnak a Ben Kolumbusz-
ban, az minden dicséretet érdemel. 

Egy Pestre került szegény newyorki 
dollárkirály szerelmi históriája a derab 
s azonkívül egész Pestnek minden vi-
dámsága, humora; a pesti nyelv, 

Kőváry és László 
Colosseum : „Az okkersárga párduc" 

(Papp felvétel) 
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kulesz = kocsi matild = kcnflislô 
harmonika = börtárca tele gyertya = szurony 

pénzzel lilázni = nézni 
brill = diadém tulej = tulajdonos 
jó benne nagyon megfelel 

Külön szenzációja az előadásnak 
Pallay Anna szereplése. Az Operaház 
európai hirességü primaballerinája, most 
lép fel először olyan darabban, ahol 
nemcsak táncol, de énekel és játszik is. 
És ugyanolyan szenzáció az éneklése, 
játéka, mint amilyen szenzációs minden 
táncszáma 

A férfi főszereplő Dénes Oszkár, a 
Színházi Élet amerikai délu'ánján tünt 
fel, mint elsőrendű táncoskomikus. A 
Royal Orfeum direktorai is itt látták elő-
ször és azonnal szerződtetési ajánlatot 
tettek neki. Dénes, akit a publikum már 
jól ismer a filmről, elfogadta a szerző-
dest, amit nem is bánt meg, mert Hohem 
Frici szerepében ielenlős, nagy sikert 
aratott Dezsőffy-ve 1 együtt minden je-
lenetüket tapssal honorálja a közönség. 

Ki ez? 
aki kitalálja, m e g k a p j a az illető s z ínész 

a u t o g r a m o s f ényképét —elölről. (Röcket felvétel) 

Rakodczay Pál | 
Egy hires színigazgató halt meg Szent-

endrén, teljesen elhagyatva, elfeledve, Ra-
kodczay bácsi — a Shakespeare-imádó. 
R piai kor fiataljai 'nem ismerték, a ré-
giek már elfeledték a nevét. Pedig valami-
kor sokat jelentett a Rakodczay-név. Jelen-
tette a művészet jmádását, feláldozását if-
júságának, törekvésének, — vagyonának. 
Mert Rakodczay vagyonos emberként indult 
el. Előbb könyvkereskedő lesz, mert imádja 
a betűket; de többet akar: színésszé lenni! 
Mint műkedvelő csakugyan megkezdi a pá-
lyát, tnajd előbb ideiglenes színigazgató 
lesz és Shakespeare-ciklussal nekivág az 
országnak és Ott is hirdeti a nagy britt köl-
tőt, ahol addig merő abszurdumnak látszott 
az. Nyitra, Szombathely, Zombor meg Kis-
újszállás színpadán játszotta Shakespearet. 
Almaiért feláldozta vagyona jelentékeny ré-
szét, József-köruti háromemeletes házát és 
adta a klasszikus műsort — rendületlenül. 
R nagy harc, kulturálttá tenni a kis városo-
kat, áldozatul kérte energiáját. Abbahagyta 
a szinigazgatást, de tevékeny részt kért 
az irodalomban. Rengeteg cikket és 20-nál 
több szakkönyvet irt. Halála előtt 10 nap-
pal meglátogattuk és megbízatásképpen át-
adtuk neki a színigazgatók tízezer koro-
nás ajándékát. Nagyon hálásan megkö-
szönte szegény. 

Ezt kapta — Shakespeareért. E. J. 

A HYMNUSZ. A napokban 
elkeseredett arccal lépett 
be Sebestyén Géza a Fé-
szekbe. Amikor megkér-
dezték tőle, miért van 
ugy elkeseredve, el mondta, 
hogy a Budai Színkörben 

az Apponyi Albert tiszteletére rendezett 
előadáson borzasztó dolog történt. A 
„Lili bárónő" volt kitűzve, s a darab 
előtt egy ódát szavaltak, aztán a zene-
kar rázendített a Himnuszra 

— És képzel iék el — mondja elkese-
redetten Sebestyén — alig volt pár em-
ber, aki felállt, amikor a nemzet him-
nuszát játszották. 

Mindenki nagyon fel volt háborodva. 
— Hogy történhetett ez meg? — kér-

dezte Beöthy László. 
— Hát ugy, hogy csak pár ember volt 

a szinházban. 
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Szerelmes vagyok: 
Törzsbe 

vagy Péchy Erzsibe? 
(A Színházi Élet palyázata) 

A Színházi Élet uj pályázata : lehet e va-
laki komolyan szerelmes színészbe, színész-
nőbe. akit csak a színpad láDÍatcból ismer 
s valóban szerelem e ez az érzés ? lit ad juk 
az e hét n beérkezett pá lyáza tokat : 

Kedves Szerkesztő ur I A pályázat címe : 
Törzsbe vagy Péchy Erzsibe? Törzi-b -1 Miért? 
Hát lehet a szerelem-
nek okát adni ? lehet 
ezt m e g m a g y a r á z n i ? 
Az ember este ül a 
színházban és nézi, 
és nem tudja levenni 
róla a szemét, aztan 
ember hazamegy, le-
fekszik és nem tudja 
lehunyni a szemét, s 
amikor végre elalsziki 
akkor róla álmodik. S 
amikor felébred, már 
akkor is róla álmodik. Kedves Szerkesztő ur, 
nem leh it azt megmagyarázni Ezt csak érezni 
lehet.' Tisztelettel : 

Aki azt mondja: lehet 

Komoly szerelem a 
színpad távlatából — 
nem lehetséges- Amit 
színházi szerelemnek 
nevezünk, nem eavéb 
á lmodozásnál Mihelyt 
megg ő iődne tünk róla, 
hogy az ideálunknak 
é p p oly gyengéi van-
nak, mint a többi kö-
zönséges ha landónak, 
széjjel foszlik az álom-

Mert más a színpad és sajnos, r rás az élet. 
Messinger Ármin 

Hogy lehet-e szerelmes színész-emberbe 
valaki, azt a mi bak-
fis szivünknél jobban 
senki megmondani nem 
tudja . Ami lelkünk ma 
még annyi ra tele van 
rajongassal , idealiz-
mussal, hogy egy csil-
logó uniformis, vagy 
egy divatos frakk — 
amely egy tehetséges 
író szavaival diskuráló 
— lehetőleg csinos és 
fiatal színészen feszül 
— tökéletesen megves/.i a lelkünket . . De 
hogy ez az érzés tartós legyen, azt még a 
tizenöt éves leány-ész sem veszi komoKan 
Viszont a színész urak rendkívül komoKan 
veszik. Izsák Gizi 

A szinész vagy színésznő mindig a leg-
szebb külső és belső tulajdonságokkal jelenik 
meg elótiünk a színpadon, mtr t hiszen igy 
kell megjelennie, tehát könnyen válhat ideá-
lizmus.sá. Szerelmünk pedig mindig az ideál. 
Ilyen kör lmén\ek kö-
zött a szinptidi hős j 
vagy hősnő inkább le- | 
het szerelmünk tárgya, j 
mint bárki más- De I 
vajon szeie 'em-e az j 
a m i csak meddő kivan j 
sag marad, nem peditf 
cel, amit e érneiur.k "' 
A kérdét.re maga ól 
adódik a felelet : hl 
.«zen e szóbt n, „sze I 
relem" inkább csak az 
a folyamat van kife 
jezve. amely re jongás 
a szerelem birtoklásáért, de nem a kielégített 
vágy. Af. pedig tudott dolog, hogv az elért 
szerelmi célnál már nem is vagyunk olyan 
szerelmesek, mint mikor még nem értük el azt. 

Sándor György 

Egy férfi igaz szerelemre nem gvulh*t eg\ 
színésznő iránt, kit 
csak a sz inpid távla-
tából ismer Mert igaz 
szerelem csak szemé-
lves ismerel;<égből. a 
lélek teljes megisme-
réseből keletkezhet 
Minden eddigi érzelem 
c ak a színésznőben 
feltalált ideál utáni vá-
g^ódas. Ha azonban 
ezt a vágvat szerelem-
nek nevez?ük, ugy ez 
a lego t ; ia t i t lanab >, a legemésztó^ b s /ere lem. 

Sallay László 
(Folytatjuk) 

Sallay Liszló 

S^erelem-e? Nagvon természetes. De csak 
addig, amíg a színész a színpadon Yan. 

Mikor egyszer a prózai 
életben összekerül a 
szinész és rajongója, 
akkor menten el tűr ik 
ennek a poétikus sze-
relemnek a varázsa . 
A színész irár,ti szere-
lem csak ekkor szép 
és tnrtós, ha még csak 
gondo atban sem fog-, 
lalkozunk azzal , hogy 
a művészt a privát 
életben is meg sn.erjük 

mert akkor jön a szomorú kiábrándulás . 
(Egy do ogban a z o n b a n nincs igazság. Miért 
ne n r-ijo ig a színész is a publ ikumnak 
legalább csak egy tagjaért ugv, mini azok 
sokan ő érette.) Nagy P i r o s k a 

Aki azt mondja : lehet 

Messinger Ármin 

Izsák Qizi 

Sándor György 

Nagy Piroska 
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^ O N - O O R A . 

Rettenetes egy eset..* 
Szövegét irta : Mihály István, zenéjét szerezte Szirmai Albert dr. 

Énekli az Andrássy-uti Színházban : Jackó Cia. 

^NEK: 

* Utánnyomás tilos. Copyrigt by Rózsavölgyi és Társa, Budapest 1920. 
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Jön a budai sláger 
A Budai Színkör mór igen sok sláger ope-

rettet szállított a publikumnak. Most ismét 
olyan operettre készül Sebestyén Géza tár-
sulata, amely minden bizonnyal jó ideig 
dominálni fogja a műsort és éppen olyan 
népszerű lesz, mint akár a Tul a Nagykri-
vánon, amelyet százötvenszer adtak Budán. 
Az operett cime : A tánckirály, szerzői Ná-
dor Mihály, Vdgó Géza, Zsoldos Andor . 
Nádor Mihály muzsikája, amely Zsoldos An-
verseire irt, egyenesen szenzációt fog 
kelteni, ugyancsak nehéz lesz választani a 
a pompásabbnál -pompásabb slágerszámok 
között. A libretto Vágó Géza munkája, csupa 
ötlet, humor, olyan, hogy a kacagás pilla-
natra sem fog szünetelni a nézőtéren. Papp 
Manci, Sebestyén Margit, Lóránt Edit, Hu-

szár Károly, Tar rés Benő, Pataky Ferenc 
játsszák a főszerepeket. Vágó Géza rendezi 
az előadást, Simándy József dirigál. A pre-
mierre igen szép u j díszletek készülnek. 

A Közönség köréből 
Igen tisztelt Szerkesztő ur! 
R Színházi Élet mult heti számában meg-

jelent egy kép a Fészek gyermekbáljáról. 
Ä szerkesztőség azt a jóvátehetetlen hibát 
követte el, hogy más gyerekek képe alá 
irta a mi nevünket. Kikérjük magunknak 
az ilyen sajtóhibákat! Minket illik meg-
ismerni ! 

Szerkesztő bácsinak régi pajtásai: 
Faragó Baba, Böske és Rézi 

Faragó Jenő gyermekei. 

Scherzando. 

Am - de még - is 
1. ha-son-l 'i-képszur-t09 voit. 
2.S2ÓU a má-sik:,Jíem !o - hetf R«t - te - ne-tes 
3. én is egy fi - ú 'va - eyok!'1 

pour finir 
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INTIM PISTA, hogy Jeritzával mi tör-
tént „A bolygó hollandi" előadáson ? 
- A benfentesek rögtön a második 

felvonás elején észrevették, hogy Je-
ritza minden szokástól eltérően a kö-
zönség őszinte sajnálatára folyton há-
tat fordított a nézőtérnek. Föltűnt az 
is, hogy állandóan törülgeti szemét, 
pedig ez nincs is Senta szerepében 
és mikor a felvonás derekán előre-
jött a színpadon, észre lehetett venni, 
hogy hófehér kötényét vizes foltok 
tarkítják. A felvonás végén azután 
megoldódott a rejtély. Színpadra lé-
péskor valami porszem ment Jeritza 
szemébe és az egész felvonás alatt 
könnyeznie kellett. „Most tartozom a 
budapesti közönségnek hat taktussal" 
— mondotta a felvonás végén. 

At. 
Hogy lehet egy milliót keresni 

„Az én sarkom" cimii rovatban a társadalom ütő-
erén fogom tartani a kezemet. Irodalmi, színházi, köz-
gazdasági égető kérdések találka helye lesz ez a sarok, 
ezért tessék jól idefigyelni. Ezen a héten például azok-
nak kívánok jó tanáccsal szolgálni, akik az általános 
krachban lecsúsztak és e pillanatban nem tudják, honnét 
vegyék elő a családjuk ellátására szolgáló egy milliót. 

A d ilog olyan egyszerű, mint a Kolumbusz-tojása. 
Megjelenik itt Budapestén a „Magyar Lloyd" amü 
közgazdasági hetilap. Ennek az ára Budapesten hat 
korona, Bécsben tíz, ami magyar pénzben három 

korona ötvennek felel meg. Már-
most az ember vásárol Bécsben tíz-
ezer Magyar Lloydot és eladja Pes-
ten. Tízezer példánynál nyer heten-
ként huszonötezer koronát, egy év 
alatt egy millió és háromszázezret. 
Háromszázezret leszámítok szál-
lítási és egyéb költségekre, megma-

' rad tisztán egy millió. 
KÁLMÁN JENŐ 

— Legközelebb majd biztosan kár-
pótolni fog értük bennünket. Mit fog 
még énekelni Jeritza ? 

— Fellép a Walkür előadásán és 
énekelni fogja hires szerepét, a Tos 
cát is, azonkívül föllép a Fővárosi 
Cirkuszban. 

— Jeritza ? Cirkuszban ? 
— Ott. Junius 17-én nagyszabású 

mókaestét rendeznek az Operaház 
tagjai a nyugdíjintézet javára a Cir-
kuszban. Föllép Sándor Erzsi, Me-
dek Anna, Környey, Anthes és a 
művészek felkérésére föllép Jeritza is, 
aki humoros bécsi dalokat fog éne-
kelni. 

— Miféle uj pletykákat tud? 
— Válás, sőt válások, házasság és 

születések vannak raktáron ezúttal. 
B. Marton Erzsi a nyomdászok örö-
mére elhagyja neve mellől a B. belüt. 

— Egy szóval az egyik válás. A 
másik ? 

— Egy színésznőt feleségül vesz 
egy bankár, de ezt a házasságot két 
válás előzte meg. A színésznő egy 
színésztől, a bankár pedig egy első 
színésznő-feleségtől vált el, hogy meg-

köthesse ezt a há-
zasságot. 

— De a születések 
csak nem ezzel a 
bonyolult históriával 
vannak összefüggés-
ben 7 

— Nem, nem, azok 
külön lapra tartoz-
nak. Az egyik jöve-
vény Karinthy Kris-
tóf, aki nagyon meg-
örvendeztette érkezé-
sével az édes apját. 
A másik uj honpol-
gár még nem egészen 
aktuális. Egyelőre 
csak annyit mond-
hatok, hogy Ilosvay 
Rózsi nemsokára tel-
jes joggal énekelheti 
„Az én babám"-at. 

— Mi hír Rátkai 
Marciról ? 
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— A magyar társulatnál játszott. 
Molnár Ferenc hires darabjában „A 
doktor ur"-ban játszotta Puzsért és 
olyan sikert aratott, mint egy ház. 
Persze nem pesti házat értek ezalatt, 
hanem aféle igazi amerikai 45 eme-
letest. A napokban egyébként leve-
lező lapot kaptam Marcitól, azt irja, 
hogy szeptember elejére már itthon 
lesz . . . De eszembe jut, hogy még 
egy házasságkötésről megfeledkeztem. 
A lányok kedvelt poétája. Farkas 
Imre, ismét megnősül. Feleségül veszi 
— a volt feleségét. 

— Nem tud valami érdekes nyara-
lási hirt? 

— Gombaszegi Frida utazik el ju-
nius 15-én nyaralásra. .Egyelőre Pá-
risba megy, ahol tavaly is járt és 
bizonyára sok érdekes újságot fog 
magával hozni hírbe.i és toalettben. 

— Mi történt azon a vigszinházi 
matinén, amelylyel annyit foglalkoz-
tak az újságok? 

— Nem a színészek voltak a hi-
básak. Azért nem léotek fel, mert — 
nem is értesítették őket, hogy fel kell 
lépniök. A rendezőség egyszerűen a 
plakátra tette a nevüket. Viszont a 
rendezőségre sem szabad nagyon ha-
ragudni, hiszen pár nap alatt kellett 
megcsinálniok a matinét az Eskü-
téri színház állás vesztett színészei ja-
vára. Egyáltalában nem illik senkire 
sem komolyan haragudni. 

— Mi lesz a legközelebbi színházi 
esemény ? 

— A Scala-szinházban az Iréné 
cimü amerikai oper• tt bemutatója, 
amelyre már nagyon készülnek. Ame-
rikában már három éve osztatlanul 
játsszák. Bűbájos a zenéje. Beöthy 
vezérigazgató pompás magyar címet 
adott az újdonságnak: „Tündérek 
cselédje" lesz nálunk az Iréné. Új-
szerű lesz a kiállítása is, a képek 
egy része a legpazarabb pompájú 
newyorki milliomos-villában játszik, 
a többi az amerikai nagyváros egyik 
kültelki házában történik, amelynek 
a tűzfala látszik, de ezen a hateme-
letes tűzfalon ablakok vannak és 

azok előtt vaslépcső vonul végig, 
amelyen a lakók egyik emeletről a 
másikra járnak. Most azonban már 
búcsúzom. 

- Hová siet megint ? 
— Olyan meleg van itt, hogy nem 

lehet kibírni. Leszaladok a Balaton 
hü s hullámaiba, egyenesen Balaton-
lellére ott is direkt a Balaton-szállóba. 
Ha ez a három Balaton nem hüt le, 
igazán nem tudom, mit csináljak. 
Viszontlátásra a jövő héten ! 

Elsietés, e lhamarkodás a művész átka. 
Lóháton nem lehet fösteni. 

Szigeti József 

KIRÁLY KATÓ 
Király Ernő és Solti Hermin kisleánya, aki 
a mult héten az „Iskola Urániaja" matinéján 

nagy sikerrel konferált a Vígszínházban 
(Papp felv.) 
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Fiatal költők matinéja 

ß o g y s z á r a z ágon, hallgató ajakkal 
nem ülnek ők a c s ü g g e d t madarak, 
ezt matinéjuk bizonyítja, melyet 
a z Akadémián rendeztek a minap. 

Dehéz köd ül a bús magyar Dilágon, 
a lélek, élet majd hogy belehal, 
csak két sugár hasit a ködön által, 
az örök reménység é s a dal. 

Daloljatok c s a k , borzas , üad titánok, 
hadd zengjenek az új magyar dalok, 
amig m e r é s z e n szó lnak ifjú költök, 
egy nemzet addig nem lehet halott. 

SZEGEDI I S Ü W t a 

A keresetlevél 
Keresztlevéllel rendszerint még a szinész-

iskola előtt ellátják az embereket. Azonban 
minden szabály alól van kivétel, ez pedig 
egy olyan szabály, amelyben több a kivétel, 
mint a szabály. A színpadon szereplő nevek 
nagy többsége nem eredeti keresztlevél, vagy 
születési anyakönyvi kivonatból került a 
szinlapra. Magyarországon tudvalevőleg nem 
mindenkinek van tősgyökeres magyar neve, 
sőt még kevésbé tősgyökeres sem. így a 
színpadon is sokáig nagyon sok német név 

RESZTXEVEL 
Al̂ EKAiiiAMce bztuw/tt. |i?ÍATAt. TÜLAM&icjtfZUb 'TACjJa MIUTÁN A .JPAtlftf-&AN E R E J É T MEŰHALAPO NAGY iZEREPET K A P O T T É S IGYA RÉGI TPaSNER NEVEM NEM SZEREPELHET ÜJUA ELKERE3ZTELTCTETT É5 A KERESZTSÉG B E M 

P O O É S S f f Ü 2 & S 9 & 
• - - K E V L T M Y É R I E 

Most ismét névkeresztelő van. A Renais-
sance-színház egy kedves és talentumos 
tagja, Posner Magda változtatta meg a ne-
vét Polnay-ra. A Színházi Élet megszerezte 
és itt közli az u j keresztlevelet, amelyet a 
Renaissance színház direkciója állított ki a 
művésznő részére. 

Három film 
Három gyönyörű filmet ad a Kert-

mozi junius 13-tól egy műsor keretében. 
Három olyan filmet, melynek mindegyike 
külön-külön is szenzációt jelent. Egy mesz-
szefekvő vidéki kisvárosban játszódik le 
a «Pletyka» cimü film cselekménye. Meg-
ható szomorú tragédia elevenedik meg a 
vásznon. Davissel az élén, a «Fehérfogu 
álarc» főszereplőit látjuk ismét viszont a 
«Kiábrándulás» cimü amerikai társadalmi 
drámában, melynek gazdag cselekménye, 
mesteri rendezése és kiváló színészi produk-
ciói ímessze felülmúlják az eddig látott 
hasonló képeket. Ä kakasok élet-halál küz* 
delmét mutatja t e a «Kakasviadal», cimü 
Délamerikában készült eredeti felvétel. 

szerepelt, akik azért kitűnő magyar szinészek 
voltak. Tiz év óía azonban igen erős moz-
galom indult meg a német színpadi nevek 
megmagyarositása iránt. Egyre-másra vették 
fel a német nevü szinészek a zengzetes 
magyar neveket. 

KALLÓS JÁNOS 
a „Pesti Tőzsde" szerkesztője, akit a Szín-
házi Élet mégkérdezett, hogy a változott 
viszonyokra való tekintettel érdemes e most 
játszani ? A kiváló közgazdász a következő-
ket volt szives válaszolni : 

— Játszani érdemes, csak az a kérdés, 
hogy mit. Én például szívesen já tszanám 
Varsányi mellett a Csillag őrmester szerepét, 
de amellett nem játszanék Lichtiget. Azután jó 
volna a protektor 3zerepét játszani egy édes 
kis növendék mellett, vagy kontreminálni a 
primadonna férje ellen. A kulisz most rossz, 
de a kulissza kedvezőbb. Szívesen vennék 
egy egy Zafirgyürüt annak, aki a Belvárosi 
Lakatos-részvényeket a kezemre játssza. Na 
és aranyvaluta helyett szívesebben spekulál-
nék a Jeritza Mária ezüst csengésű hangjával. 
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II. Óra. Tanulmányt 
Kirándulás Magra 

Akik neta lán csudálkoznak, hogy kezdő 
sz ínészek és színésznők részére nyitott élet-
iskolám az első irodalmi és helyesírási óra 
után hosszabb ideig nem hallatott magéról, 
a n n t k be kell va l lanom, hogy a hallgatás 
oka nem bennem rejlik, h a n e m a mostoha 
viszonyokban, amelyek a pesti iskolákban 
megengedik a taní tás zavar ta lan me-
netét. Egy ilyen iskola nagyon sok gonddal 
jár, különösen, ha az ember igazgató és ta-
nár egy személyben. Mint tanár, éjt és 
nappal t egybevetnék egyetlen taní tványom, 
Böske j avé ra , de mint igazgató, kénytelen 
vagyok az adminisztráció ügyeivel is fog-
lalkozni. Ezért május közepétől bizonytalan 
ideig Szénszünetet irtam ki növendékem 
s z á m á r a és hogy a szünet ne legyen olyan 

egyhangú, megszakí-
tottam a kötelező pün-
kösdi és urnapi szü-
nettel. valamint a nyári 
vizsgák előtt szokásos 

^vakációval. 
Minthogy azonban 

iskolám eredeti prog-
rammjához hiven nincs 

helyiséghez kötve, taní tványommal, Böskével 
és a magántanulóval , aki mindenütt a nyo-
munkban jár, több tanulmányi kirándulást 
csináltunk a vakáció alatt is, igy például 
végiglátogattuk a liget színházai t s a Mille-
niumi di j le futásának nap ján kint voltunk 
Alagon, hogy áldozzunk a n n a k a nemes 
hagyománynak , amely úgyszólván kötelező-
leg meghagyja , hogy a színész, iró és újság-
író ember gázs i jának vagy jövedelmének 
egy tekintélyes részét a lósport fellendítésére 
á ldozza . Természetesen megragadtam az 
alkalmat , hogy tanítványom figyelmét föl-
hívjam a pesti szinészvilág megjelent kitü-

* » 

nőségeire, akik a női é s a férfi nemen egya-
ránt az ízlés s a divattal való h a l a d á s tö-
kéletességét mu'at ták. 

— íme — m o n d t a m Böskének, kenetes 
tanári modoromban , mely lényegesen kü-
lönbözik privát megnyilatkozásaimtól — 
ime, a színész már nem az a kócos bohém 
többé, akinek a régi legendák emiitik és a 
Petőfi által megénekel t dicső Megyeri, aki-
nek csak egy kabá t j a volt, az is sárga, ma 
garderob h i á n y á b a n nem kapha tna szerző-
dést a legkisebb vidéki sz ínháznál sem. A 
színész ma nemcsak histrio, de irányitója a 
divatnak, aki után egy világváros elegáns 
lakossága igazodik. Ezért a színész a szín-
padon tul is köleles játszani, mert a divat 
irányításával járó szerepe bizonyos pózt kö-
vetel. A színészek és színésznők tehát , aki-
ket itt lát, gyermekem, most is mind ját-
szanak. 

— De mennyire já t szanak — mond ta 
Böske és elnézett a ring felé. ahol e pilla-
na tban a Nemzeti Szinház Horváth Jenő-

jének széles há ta nyomta szét a fogadók 
tömegét. A forgatagban még egy néhány 
híres színész és színésznő szilhuett je tünt föl. 

— Igen — folytattam most már lelkeseb-
ben, — nézze meg őket Böske, most is mind 
já tszanak, bár egyéniségükhöz képes t más-
ként és másként . 

— Nekem mondja ? — felelte v idáman 
Böske — Néhány perc óta egyebet se te-
szek, csak a PécVy Erzsi játékát figyelem. 
Tud ja milyen rosszul játszik ? 
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— Böske ! — hördültem föl nemes tanári 
pózzal — én ismerem és méltányolom az 
ifjúság forradalmi gondolkozását . Magam is 
voltam fiatal s ebben a korban lábainál 
fogva rángat tam le az irodalmi Olimpusz 
isteneit, de vigyázzon f iam, a kritikával. 
Hogy álli that ilyet ? 

— Én meg azt mondom, hogy igenis, 
rosszul játszik, makacskodot t Böske. — Én 
például sokkal jobban já tszom, mert mig ő 
Harsonát játszotta a Milleniumi-dijban, ad-
dig én megjátszottam Balbinust, amely első 
lett- Hát ki játszik jobban, Péchy Erzsi, 
vagy én ? 

— De kérem — válaszol tam — ne pro-
fanizáljuk a dolgokat, én nem erről a játék-
ról beszélek. De itt van például a nagyszerű 
Csortos... 

— No hiszen — szakitott félbe Böske gú-
nyosan — jó, hogy éppen a Csortost említi. 
Azt hiszi talán, hogy a Csortos jól játszik ? 
Tudja , mit csinál a Csortos ? A Csortos ve-
szi a nyakkendőtűjét , beleböki a programmba 
és amelyik ló nevé-
nél a tü hegye meg- Ú ^ l P 3 ^ 
áll, azt játdza meg. c ^ s ^ f ô i v ^ H l / ^ T ^ r ^ , , 
Azt hiszi, hogy ilyen ' . ^ p ö r - ^ 
kabalával lehet ját- y j r ^ / C ^ | 
szani ? Ha igy foly- W , R x 
tatja, addig veszi a l l ^ n ű Ü -

elő a nyakkendőtű- J=M 
jét játék előtt, mig ^ 
játék után nem marad nyakkendőtűje. 

Ezen a napon le kellett mondanom arról 
a gondolatról, hogy t an í tványomnak órát 
a d j a k . Annál is inkáb£>, mert amit Böske a 
Csortos nyakkendőtűjéről jósolt, az én órá-
mon teljesedett be. Mivel most nem tudok 
Böskének órát adni , kénytelen leszek v a l a m i 
u j abb szünetről gondoskodni. A jövő héten 
vizsgaelőadást rendezek Böskével, az tán va-
lószínűleg kiadom neki a nagy nyári vaká-
ciót. Ha aztán el jön az ősz, m a j d gondos-
kodik a jó isten valami finom kiadós jár-
ványról. 

Járványszünet még úgyse volt iskolámban. 
Ha pedig ez sem használ , akkor k imondha-
tom i sko lámban a numerus clausust. Azt 
hiszem, ez lesz még a legjobb, tekintetbe 
véve, hogy akkor kénytelen leszek egyetlen 
taní tványomat, Böskét az előadások látoga-
tásától eltiltani. Ká lmán Jenő 

Ábrányi Emil, a Városi Színház bér-
letének kérdése miatt nem utazik Mad-
ridba, ahová szerződés- köti egy Puccini-
ciklus dirigálására. 

Szeptemberben kezdi meg Andor 
Zsigmond volt székesfehérvári direktor 
a szezont az újpesti Blaha Lujza*szin-
házban. 

Zöldhelyi Annus a Kirély-szinházhoz 
szerződött. 

A színészek és a színigazgatók szö-
vetsége aláirta az uj kollektiv szerződést. 

Ross Jenő, az Eskütéri Szinház bon-
vivánja, az Apolló-kabaréhoz szerződött. 

Miskolc város Sebestyén Gézának 
ajánlotta fel a színházat. 

A bécsi magyar szinház megnyitó elő-
adásául Molnár Ferenc „Ördög"-e kerül 
színre. 

Máder Rezső eddig husz tag szerző-
dését nem újította meg az Operánál. 

Kertész Endre, az Andrássy-uti szín-
háztól a Magyar Színházhoz szerződött. 

Berky Lili és Gózon 
Gyula junius 10-én 
erdélyi turnéra in-
dulnak. Nagyvára-
don és Kolozsváron 
fognak fellépni. 
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Cofsi és Tobby 
Mikor a Zafirgyürű átkerült a Belvárosi 

Színházba, a z Andrássy-uti Színház direk-
c ió jának olyan más darabokról kellett gon-
doskodni, amelyek méltóan pótolják Laka-
tos háromfelvonásosát . így esett a válasz-
tás két kis egyfefvonásosra , a .Lojzi"-ra . és 
a . T o b b y ' - r a . A két egyfelvonásosnak elő-
kelő szá rmazása van . A „Lojzi" szerzője 
Szállási Zsigmond, akinek nemrégen tapsol-
hatott a publ ikum „Pr imadonna" cimü nagy-
szerű játékánál . A .Tobby-1" pedig nem 
kisebb iró irta, mint Kurt Goetz, ak inek 
számta lan egyfelvonásos kamara já tékka l volt 
már a világ összes sz ínpada in nagy sikere. 

A .Lojz i" meséje egy — női nem minden 
tipikus tulajdonságával fölszerelt — asszony 
körül forog. Az. asszonynak van egy lelkes imá-
dója, akivel azonban talán maga sem tudja, 
hogy áll. Lehet, hogy szereti, lehet, hogy 
nem, sőt talán egy kicsit un ja is. Igen unja , 
nem kell neki a fiu és egy szép napon azt 
mondja neki : 

— Nézze kedves, a legjobb, h a elutazik* 
Menjen világgá, hat hónapig 1 szórakozzon 
más nőkkel, aztán biztosan elfelejt majd 
engem. 

Hat hónap múlva — itt kezdődik a da-
rab- Az asszony egy barátnőjével szívszo-
rongva vá r j a a fiút, akinek ma kell meg-
érkezni. És a fiu meg is ^ l e z i k . Szép, 
egészséges és ragyogóan hálás az asszony-
nak a jó tanácsért . Valóban az utazás na-
gyon jól tett neki, és különösen jót tettek 
neki az idegen nők. 

Az asszony elkékül erre a kijelentésre. 
M i c s o d a ? ö belőle tényleg ki lehet ábrán-
dulni ? Most már kézzel l ábba l dolgozik, 
hogy meghódítsa a fiut. De az megváltozott, 
már nem kell r.eki őnagysága, és vidáman, 
hálálkodva távozik el. 

Az asszony sirni szeretne a kétségbeesés-
től, mikor belép a bará tnő . 

— Mi az fiam, nem sikítottál, ta lán nem 
erőszakoskodott ? 

— Velem, egy ilyen tacskó ? — feleli sér-
tődötten az asszony. — Kidobtam 1 

Hallat lanul f inom és kedves a Szőllősy 
egyfelvonásosa és nagyszerűek benne a 
szereplők. Kökény Ilona az asszony szerepét 
anny i jellemző vonással ruházza fel, hogy 

szinte társszerzőként kell számítani . Abonyi 
végtelenül kedves a fiu szerepében. Bánó-
czyné j á t ssza a barátnőt, mondan i sem kell, 
hogy szintén e lsőrangúan. 

Kari Goetz d a r a h j a a „Tobby" már ka-
mara já téknak is beillik. Egy vidéki kastély-
ban játszódik le a cselekmény, ahol Bobb^ 
bará t jáná l , Harry-nál nyaral , Harrynak fe-
lesége is van : Fanny, akitől Tobby el ven 
ragadta tva . Egyebet sem tesz Tobby, mint 
dicséri a férjnek az asszonyt , hogy az mi-
lyen kedves, milyen boldogság lehet vele az 
élet. Harry, a férj , egykedvűen hallgatja vé-
gig ezeket a dicshimnuszokat . 

Egy napon mielőtt Bobby és Fanny kilo 
vagolnának, megjelenik a férjnél Tobby a 
a lovászgyerek. Szenzációs bejelentést tes/ , 
lát ta amint az asszony megcsalta a ház urat 
a vendég Bobbyval . 

— Hazudsz I — ordít ja a férj — és el 
vagy bocsátva. De mielőtt elmégy, parancso-
lom, hogy e lmond a nagyságos asszony n e t , 
mért dobtalak ki. 

Éppen mikor Fanny és Bobby közölt 
nagy szerelmi jelenet indul meg, lép be 
Tobby a lovász, hogy e lmondja a paran-
csot. A két bűnös rémülten hallgatja : a 
férj mindent tud I 

— Én elutazom, mielőtt míg ő vissza-
jönne a lovaglásról — mondja a gyorsan 
reliráló Bobby, aki most veszi észre, hogy 
sohasem szerette az asszonyt. 

— Pardon, uram — szól a lovász — a 
nagyságos ur még mielőtt e lment , már ki-
a d t a ' a parancsot , hogy önöknek mindkettő-
jüknek csomagol junk be, mer t e l u t a z n a k j 

A rossz asszonyt sikerült n y a k á b a sózr i 
annak , aki oly nagyon el volt tőle ragadtatva. 

És a férj mikor visszajön, s andán moso-
lyog. így kell e legánsan megszabadulni n 
feleségtől. És Tobbynak, a lovásznak m e t -
bocsáj t . Csak nem d o b h a t j a ki hálából 

Kurt Goetz j á téka i rodalmién mély, amel-
lett va lósággal frappirozza a publikumot. Fő 
szerepeit Kökény Ilona (az asszony), ^Bár 
sony István (a férj), Abonyi (az udvarló). 
Gárdonyi (a lovász) játsszák valóban pom-
pás művészettel . 

^tâsszr I PA RFÖMÖK 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorotíya-a. 12 
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A shimmy 
vetélytársa : 
a Szerencselánc 

A shimmy páratlan népszerűségét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a 
Színházi Élet két cikkben foglalkozott vele 
a mult héten. Még pedig alaposan. Csak egy 
méltó vetélytársa van. Egy nagyszerű tánc. 
A Szerencsetánc. A Városi Színházban 
lejtik- Talán nem is csupán Magyar Erzsi 
és Sz ik lay József. A pompás operett min-
den főszereplője a szerencse felé táncol. 
Kiki a maga módja szerint. Lici foxtrottot, 
még pedig igazén kecses és eredeti foxtrot-
tot jár i~z ő Fricijével. Az előkelő inas, a 
nagytudásu, finom Zsán beéri a szelíd bécsi 
dallal. De azért bezzeg kiveszi a részét a 
kacagtató afrikai kvintettből is. Ennek a 
muzsikája szilaj spanyol-délamerikai one-
step. 

A tánc fényes, szabályosnak azonban 
igazán nem mondható. Régen nem mulatott 
a közönség már ilyen friss, ötletes bolond-
ságon. Sarkadi remekel, az ugrabugrálásban 
épen olyan jóizü, mint az első felvonás 
keringő-duettjében. 

A tulajdonképeni szerencsetánc, a darab 
főmelódiája egyszerű bájos bécsi keringő. 
Nyugodt, finom dal lama átszövődik a sok 
vidám, lármás táncnótán. Az ilyesmiben 
nagy mester Stolz Róbert. Gondoljunk csak 
az álgróf megjelenésére Mutzenbecherék es-
télyén. A fodrászlegény bemutatkozik. Csön-
des, szinte mélabús zene kiséri a szavát. 
Azután üdén felhangzik a zenekar csörgője 
és hirtelen átcsapnak egy fürge dalba, ame-
lyet gyorsütemű tánc fejez be. Még pedig 
nagy, általános tánc. A legsikerültebb táncok 
egyike különben a Tisza Karola—Solymossy 
kettős. Elsőrendű angol muzsikája van. De 
épen ilyen tökéletes a Magyar Erzsi és Tar-
nay Géza „Tomboló...." duettja is- Egyálta-
lában a duetteket és az ötösöket illeti a 
legtöbb dicséret. A Tisza Karola—Sziklay 
József harmadik felvonásbeli tánca párját 
ritkítja még hangszerelés tekintetében is. A 
kislányok belépő kvintettje pedig ugyancsak 
felfokozza a közönség jókedvét mér a darab 
elején. A szereplők és Ferenczy Frigyes iga-
zán szellemes rendezése gondoskodik arról, 
hogy ki ne fogyjék a nevetékből senki a 
nézőtéren. Még a zenekar is mulattatja a 
közönséget. Marthon Gézával az élén nagy-
ban hozzájárul az afrikai kvintett lelemé-
nyes mókáihoz. És mivel az összes szerep-
lők szerencsésen célhoz érnek, Frici meg-
kapja Licit, noha nem nyomhat egy kilenc-
ágú koronát a polgári kalapgvór fejére, Dé-
siréet j s elveszi az ő „pázember paprika-
jancsi" grófja, de még Platzer is megkapja 
bizonyára az ő kilencvenöt koronáját ; meg-
könnyebülten sóhajtjuk a Platzer kifogásfa-
lan angolságával : .Ala bonzsúr!" 

T A V 1 R A T 

s z í n h á z i <?let 

b u d a p e s l -
e r z s e b e t Koarui 24 

A svéd ballet jelenleg Spanyolország-
ban tartózkodik, de a napokban vissza-
tér Párisba, ahol röviddel ezelőtt óriási 
sikere volt. A ballet első táncosa Boriin, a 
svéd Nizsinszkij. 

New-Yorktan bemutatták a Bucsukerin-i 
got. Az eredeti orosz-lengyel milliőten játi 
szódó szöveget kissé megváltoztatták, Orosz-
országtól Vandália lett, Karasszof gróf-
tó l pedig odavetődött amerikai tengerész-
tiszt. 

Milánóban hatalmas arányú színházi kong-
resszusra készülődnek. A kongresszuson 
résztvesznek az igazgatók, .művészek, könyv-
kiadók, színpadi munkások, jelmeztervezők 
stb., szóval mindazok, akiknek csak dolguk 
van a színházzal. 

A párisi Opera nagy sikerrel mutatta t e 
Grovlez uj keleti tárgyú daljátékát, a Maj-
munát. 

A párisi Odéoh bemutatta Brieux «Há-
rom jó tarát» cimü bohózatát. 

A párisi Vieux-Colombier színházban ját-
szó Pitoeff-társulat egyik legszebb sikere a 
«Vanja bácsi» volt. Ellenben az «Aki po-
font kap» cimü darab megbukott, kevéssel 
a «Vanja» temutatója előtt. 

A párisi Champs-Elysées színházban pá-
ratlan arányú táncverseny hajlott le a mo-
dern táncok világbajnokságáért. 

Hackett, a nagy amerikai színész fel-
lépett a párisi Odeonban, mint Machbeth. 
Partnere miss Thorndike volt, aki londoni 
primadonna. Igazgatója egy estére szabad-
ságolta (és erre az estére tezárta a szín-
házat. 
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B Ú Z A V I R A G * 
Játék négy felvonásban. Irta : BÚS FEKETE LÁSZLÓ 

Bemutatta a Magyar Szinhéz 1921. február 5-én. — Ötvenedszer 1921. április 18-án Játszották, 
A második és harmadik felvonás szereplői: 

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

Törzs Jenő 
Darvas Lili 
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. é s III-ik Budapesten történik. 

Elii. Én elküldöm őket... 
Sivó: Nem szabad senkit megbántani, 

(bólint az inas felé) még ezeket sem. 
Inas: (el balra) 
Elli: A\ost leülni közéjük! Én elküldöm 

őket. 
HARMADIK JELENET. 

Voltak. Béla. Kata. Báró. Tódor Jeni. 
Béla: (kopog ) 
Elli: (megigazítja magát) Szabad! 
Béla: (balról frakkban ) Kezedet csókolom, 

(kezet fog Sivóval) 
Elli • Szervusz, Béluska. 
Sivó: Jónapot kivánok. (telefon jobbról 

megszólal ) 
Elli: (Sivóhoz) Ä telefon... Kérem, küld-

je az inast. 
Sivó: Majd én magam, (elindul, közbe 

szivarra gyújt) 
Elli: (odafut hozzá, kiveszi szájából a 

szivart és zsetéböl a szivartárcát) 
Sivó: (el jobbra) Halló! Halló! 
Béta: Szép vagy. Elli... Ebben a gyönyörű 

lakásban még szebb, még ragyogóbb és én 
olyan szegény, olyan árva vagyok melletted. 

Elli: Te kis csacsi'... de honnan szedted 
ezt a frakkot és minek? 

Béla: (fordul egyet) Elegáns, mi? Kölcsön 
vettem a Károly-köruton. Ez a frakk az én 
jövő heti vacsorám, amit riem fogok meg-
enni... 

Elli: Ugyan, Béla... minek ez... és dél-
után nem is tszokás. 

Béla: Nem szokás? Ö is frakkba jött, 
mihozzánk, én is frakkba jövök tihozzátok. 
Hát én... én csak nem akartam elmaradni a 
többiektől, a gazdagoktól, akik idejönnek... 
én csak elegáns akartam itt lenni, hogy ne 
szégyenkezz miattam. Én tudom, hogy ez 
egy cseppet sem férfias, hogy én most 
itt bőgni kezdek... de mióta elmentél és 
én ottmaradtam. 

Elli: Na ne légy gyerek. 
Béla: Elli, én ugy készültem erre a ta-

lálkozásra .Világot is vettem, orgonát, (két 
szál o'gonát vesz ki belső zsebéből, át-
adja; Szép szavakból, mondatokat raktam 
össze, hogy elmondom, majd mint a név-
napon a verset, ha újra melletted lehetek... 
de mire idejutottam... elfelejtettem mindent, 
csak egy szavam maradt meg... Kaderabek 
Elli, még mindig Kaderabek! 

Sivó. (jobbról hozza a telefon üzenetet) 
Megjöttek a kofferek a Tátrából, (a vendé-
gek elé megy Ellivel) 

(Kata, Báró Hanzély, Tódor, tálról jön-
nek, már az ajtónál félhangos üdvözlő sza-
vak. «Szervusz». «Kézit csókolom». Isten 
kolja) 

Elli: Jóestét, báró! 
Hanzély: Csókolom a kezeit! (megcsö-

koíTda) 
Tódor: (fiatal huszárönkéntes) Tudja meg, 

milyen hős vagyok. Kiszöktem a kaszárnyá-
ból. Befognak csukni... én szenvedni fogok 
magéért... 

• Minden joc, különösen az előadás és a fordítás jósa fenntartva. Mindennemű megkeresés dr. Marton 
Sándor sz npadi ügynökségéhez (IV., Bécsi-utca 1. szám) intézendő. Copyright by Alexander Marton Budapest, IV. 
Bécsi-utca 1. 

i ^ o v ^ o C x ^ í ^ o g ö n k ^ n 

4424 Woodland Ave ZEIGER & SCHÖN 
m a g y a r k á v é t l á z é s v e n d é g l ő Amerika Cleveland Q. 
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Kala: Nekem is szöknöm kellett a szana-
tói'iumbólt Ä főorvos azt mondta, hogy 
árt az esti levegő, 

Elli: Mondd Kata, mért laksz te mindik 
a szanatóriumban? 

Tódor: A művésznő a Rózsa szanatórium-
állandó kedves betege. 

Hanzély: Állandó kedves, vagy állandóan 
Leteg? 

Tódor: Azt sosem lehet tudni. 
Kata: Szemtelen. 
Sivó: Talán egy kis pálinkát vagy likőrt. 
Elli: A nagy pohárban konyak van, a 

kics iken édes. 
Sivó. (Hanzélyhez) Milyent parancsol, ke-

serűt, vagy édeset? 
Hanzély: Ha szabad rnind a kettőt ke-

verve. fllul egy kis édest, felül sok keserűt... 
olyan az, mint a szerelem... sok keserűt 
kell nyelni, amig alul megtaláljuk a kis 
édest. Nem igaz? 

B U D A P E S T 

DEÁK FERENC UTCA23. 
62 K i -a Fé r f i sokn i 

minden színben 
l«a Se lyem muszl in « A f % | l 

minden szinhen . . . • S% 
Tiszta cé rna fá tyo l 

minden színben . . . 1 9 0 K 

Kata: (Bélához) Nézd csak... Béla... Ez 
a frakk! Nahát! 

Béla: Gondoltam, hogy este is itt ma-
radunk, azért jöttein frakkban, hogy ne 
kelljen haza menni átöltözni. 

Kcta: (Sivóhoz) Hogy vagy, te drága? 
Elli: (végig néz Katán) 
Kata: Na... na... csak ne nézz ugy rám, 

nem eszem meg Én jó barátnő vagyok. Nő-
nek nem valami tisztességes, de barátnőnek 
átkozottul az. Amig együtt vagytok, nem 
is szóiok hozzá. Én tisztességes barátnő va-
gyok. De ha szétmentek egyszer — mert, 
hogy szét mentek egyszer, az bizonyos — je-
lentkezni fogok. Már most tiztositom el-
sőbbségi jogomat. 

Béla: Kata, megint sok ostobaságot be-
szélsz. 

Tódor: Éljen Európe és vidéke legszebb 
asszonya. 

Hanzély: (Sivóhoz) Ne haragudj, kér-
lek, öreg baiátod vagyok, nekem megbo-
csájtbatsz, de amióta Ipiegláttam a nagyságos 
asszonyt az operában, ne haragudj kérlek, 
olyan szerelmes vagyok, mint egy kis kutya 
egy pénteki napon. 

Kata: Szerencsétlen nap. 
Béla: (iszik ) Pardon. 
Hanzély: (folytatva) Egy pénteki napon... 
Kata: IcyéK, táró, azután részletezheti 

Elli bájait. De ugy ácsorgimk itten, mint 
a trafik előtt... szabad itt leülni is. . 

Sivó: Igaza van, Katinka, én vagyok a 
hibás, bocsássatok meg, foglaljatok he'.yet. 

Elli: Most már tényleg üljetek le.János, 
maga ide mellém, Kata... báró.. Béla.,, Je-
nőke. (elhelyezkednek, éthordók körüljárnak 
az étellel, töltenek) 

To dor: Te, Kata, te mindent tudsz, igaz, 
hogy a Jocó csalja a grófját? 

Kala: Persze," hogy igaz. 
Tódor: R hálátlan... 
Kata• Miért hálátlan, ha egy kicsit meg-

csalja a 'grófot, az neki jó. 
Elli: Na ne mondd, tényleg? 
Kata: Kell, hogy csalja azt az öreg pén-

zes zsákot. Ha nem érezné magát egy ki-
csit bűnösnek vele szemben, akkor nem 
volna hozzá jó, kedves, figyelmes. Utálná, 
mert öreg és olyan sok pénze van. így azon-
ban egészen más, kell ez a kis izgalom, 
hogy aztán elfogjon bennünket a bűnbánat, 
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s akkor kedvesek vagyunk, drágák, szeretet-
re méltóak, taint az angyalok. 

Elli: Béla, mért vagy olyan szótalan? 
Kata: Fél, hogy a szálka, ami a pásté-

tomban van, a torkára megy. 
Béla: Mit beszéljek? Nekem csak egy 

szavam van és azt nem mondhatom el! 
Kata: Én tudom... Kaderabek. 
Sívó: Kaderabek? 
Mind: Kaderabek. 
Kata: Annyit jelent. 
Béla: Kata, hallgass, mert... (Sivóhoz) 

Egy sziámi szó... annyit jelent... 
Kata: Nem igazs... ezt ő találta ki., annyit 

jelent... 
Elli: De, Katai 
Kata: Ännyit jelent, 'hogy a virágnak meg-

tiltan; nem lehet. 
Schulteiszné: (baloldali ajtónál megáll, 

benéz, azután bejön. Eső köpenyben, hóci-
pő a lábán, kalapban, kezében horgolt re-
tikül) Ezer bocsánat, hogy Így váratlanul 
betolakodtam, de Harsányi ur meghívóját 
olvasván, ugy gondoltam, én sem leszek 
túlságosan alkalmatlan. Drága 'Elli, akit 
valamikor annyira szerettem. Ez a pompás 
lakás, ez a fény, nahát, oda vagyok. (Si-
vóhoz) )Oh, kéïemi a világért se tessék dezin-
ficálni magukat miattam, én majd szeré-
nyen meghúzódom valahol. 

Hanzély: (bemutatkozik) Báró Hanzély 
vrgyok. 

Schulteiszné: Személyesen? Nagyon ör-
vendek ! 

Tódor: (m. f .) Tódor Jenő. 
Schulteiszné: Schulteiszné vagyok. 
Elli: Ez a Schulteiszné, akiről annyit be-

széltem. Schulteiszka, de szép vagy. 
Kata: Szervusz, Schulteiszka. 
Schulteiszné: Pá, drágám, milyen jó szín-

ben vagy. (leveti a gummiköpenyt, átadja a 
szobalánynak) Pardon, nagysádkám. Ha sza-

badna egy pillanatra a kabátomat, benn fe-
lejtettem valamit, (szobalány visszahozza a 
kabátot; egy kis csomagot vesz ki a kabát 
zsebből, leveszi kalapját és egy korona bor-
ravalót ád a lánynak) Nagysádkám, nem 
volna talán egy sicherheits tiije? (szobalány 
átadja a tűt. A {köpeny alatt, kivágott estélyi 
ruha. A tején tolldisz, a csomagból kivett 
tüll-sleppet a sicherheilsz tüvei feltűzi. Le 
akarja vetni a hócipőt, de nem igen tud 
lehajolni, jön az inas, lehúzza az egyik 
cipőt, egy lábon áll, el akar esni, beleka-
paszkodik a karosszékbe gés az inasba, a 
másik cipőjét ugyanakkor a másik inas 
huzza le. Benyúl a retikiilbe egy koronát 
ád az inasnak) Ez a kettőjüké, osztazkod-
janak rajta. 

Elli: De szép, elegáns vagy Schulteiszka. 
Hol vetted ezt a gyönyörű ruhát? 

Schulteiszné: Kéz alatt, (leül az asztalhoz ) 
Kétségbe vagyok esve, hogy zavartam a 
társeságot. 

Hanzély: (feláll) Elhoztam a kastélyok 
feiiuképeit (kis albumot vesz ki a zsebéből) 
Vfi í«'7onií egyet a kastélyok közül. ^Sívó-
hoz) öreg tarátok vagyunk, nem fogsa 
félre érteni, ugy-e bár? boldog volnék, ha a 
nagyságos asszony elfogadna egyet a kasté-
lyok közül. Mind a tizenkét kastély benne 
van. Horka-Szaniszló, Péterfalva, Sárosd, 
Kenese, Zólyom, Berezina, Kemenesalja... 

Kata: ...felé beszálni, harmadik vágány, 
(az asztalon levő csengővel csenget) 

Hanzély: Kérem, Elly, válasszon egyet 
közülök. Például Horka; ezt igazán ajánl-
hatom. A Vág mellett, fenn a hegyen, kö-
zépkori lovagvár, felvonóhíd, bástyatorony, 
függőkert, huszonnégy szoba, faragott búto-
rok. Baldachinos ágy. 

Kata: A jó ágy, nem rossz. 
Elli: Köszönöm, nem kell!. 
Kata: Én szeretném... 

M i n d e n ü t t k a p h a t ö ! 
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Tódor: Halió, báró ur, Kata szeretné a 
kastélyt! Ha önnek megfelel. 

Kata: Jenőke, ne légy komisz, mert kapsz 
egy pofont. 

Hanzély: Talán Kenese. A Balaton mellett, 
flroj park, közepén rózsalugas, fürdőház, 
motorcsónak, vitorlás, tizenkét szoba, an-
gol bútorok... 

Shulteiszni: Tizenkét szoba? A balaton 
mellett? Méltóságodnak én kitűnő albérlő-
ket tudnék szerezni. Tß s s^k elhinni, a hó-
napos szoba a legjobb üzlet. 

Tódor: Nem komolyan gondolja. 
Kata: Én szeretném látni az albumot. 
Sivó: Minek ez a (játék? (E1U nézé-

sére elhallgat) 
Hantély: ...baldachinos ágy! 
EUi: Ez se kell! 
Hanzély: Talán Sashalom, száz holdas 

tehenek, "ad szöllős ambitus, halastó szö-
akácos .komoly fehér kúria, kis kacsák, 
kőkút. 

Mind: Baldachinos ágy. 
Elli: Ne fárassza magát, báró, nagyon 

szépek a kastélyok, de nekem egyik sem 
kell. 

Tódor: Ezek után hallgass meg engem. 
Husz holdas, gyönyörű fekvésű, gyakor-

, ló tér, közepén gróf Hadik laktanya, ön-
kéntes szoba, priccs, lópokróc... 

Mind: Baldachinos ágy. 
Harsányi: (feláll, kezében pohár, egy 

kicsit gondolkozik, azután) Már a hinduk-
nál... a hinduknál (az előtte levő tányért 
az evőeszközökkel együtt mintha véletlen 
volna lebillenti, ugy, hogy minden a föld-
re esik, lehajol, fölszedi és leül) 

Kata: (Schulteisznéhoz) Schulteiszka, be-
szélj te! 

Schulteiszni: Ugyan, Katinka kiasszong, 
én nem vagyok szolnok. 

Kata: Csak beszélj. 
Mind: Halljuk, halljuk! 
Schulteiszni: (feláll, pohárral a kezében) 

Bár én nem vagyok szolnok, de csakis a 
Kata kisasszony unszolására üritek serleget, 
csakis azt óhajtván szerényen megjegyez-
ni méltóságos eloszol nokom igen tisztelt 
beszédére... stbL.. hogy miszerint nagyon 
csodálom, hogy az ilyen előkelő és illusz-
trált társaság annyira rajong a baldáchi-
nért. Én baldachinnal sohasem irtottam, mert 
bár kis lakásunk szerény volt, de tiszta. 
Ürítem serlegem mindenek előtt a 'bú-
bánatos háziasszonyra (Ellire mutat) aki 
az én szerény fedelem alatt pihegett, a 
méltóságos arisztokrácia, a snejdig fess 
haderő (Tóth feláll meghajtja magát) ...a 
szeretetreméltó nagytőke (Harsányi meg-
hajol) nem magát gondoltam, de mind-
egy (villával az előtte álló tálból egy 
falat hust eszik beszéd közben ) és mindazok 
egészségére, akik 'bár távol tőlünk (a fa-
lat a torkában rossz helyre ment, ugy 
tesz mint, aki meg akar fulladni) 

Kata: (a hátát ütögeti) 
Schulteiszné: Már lement, (iszik) Ugy-e 

mindjárt mondtam, hogy én nem vagyok 
szolnok. (a társaság elkezd beszélni) Par-
don, még be sem fejeztem, azt akartam 
még mondani, éljen az egész illusztráció. 

Mind: (isznak) Éljen, éljen! 

NEGYEDIK JELENÉT. 
" Voltak. Pólika. Dejczi. 

(Feltárul az ajtó, a küszöbön Pólika fe-
ketébe Bejczivel) 

Sivó: (felugrig, elébe fut, ijedten) Pó-
lika! 

Pólika: Jó estét kívánok! Viktus! 
Viktus: Nagyanyó! (halkan odaakr menni) 
Sivó: Dehogy... nem a Viktus;.. csak 

nagyon hasolit hozzá, (vendégekhez) Né-
meth Apollónia és Bejczi Péter az én 
kedves, jó... 

Tódor: Éljen ! (csend ) 
Kata: Kit gyászol a néni? 
Elli: Mi közöd hozzá, és mit bámész-

kodtok itten? Most nem kell itt vendég, 
nem értitek! Hát mi lesz? Még itt vagy-
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tok? Menjetek, menjetek! Béla, vidd el 
őket. 

Sivó: Elli... Elli... 
Béla: Nem hallotátok, nem kell vendég, 

(kifelé tuszkolja a társaságot) 
Hanzély: De ilyet, (el) 
Schulteiszné: (fogja az ételmaradékát s 

tálcával együtt kiviszi) 
Sivó: (utánuk) Kérlek benneteket... higy-

jétek el, ez félreértés, (el utánuk balra) 
Pólika: Viktus! 
Elli: (Pólika elé veti magát, zokog) 

Nagyanyó, segitség, drága nagyanyó! 
Pólika: Viktus... Kislányom... te vagy az? 
Elli: Nagyanyó, én vagyok... jaj, istenem, 

én vagyok. 
Bejczi: (felemeli) Nézd csak... tényleg a 

Viktus... nahát. 
Pólika: Hogy kerülsz te ide... a ruhácL.. 

Jézusom, a hajad! 
Elli: (átöleli) Nagyanyó! 
Pólika: (nem löki el) Menj tőlem... 

nem kellesz... nekem csak unokám volt... az 
elszökött... téged nem ösmerlek. 

Elli: Nagyanyó, ne most, ne, most... 
majd máskor... minden pillanatban itt lehet, 
meg kell menteni. 

Bejczi: Hz ifiurat? 
Elli: Jánost. 
Pólika: Nekem volt egy jó unokám. 
Elli: Hallgass! Egy percünk van csak, 

vagy annyise... Mit mondjak nektek, hogy 
mindent tudjatok. Két hónapja vagyok ve-
le... nem tud. semmit;... azt hiszi, Viktus 
otthon van... nem fog meghalni.}, most 
volt itt a tanár, megvizsgálta... meg kell 
menteni... Most gondolkodjatok ti tovább, 
én már nem tudok... felforr az agyvelőm, 
szétrobban a fejem! 

Pólika: Haza takarodsz... azonnal... az 
állomáson megvárod Bejczit... az esti gyors-
sal hazavisz... megnem moccansz hazul-
ról... 

Hanzély: (balról) Micsoda skandalum... 
mille, pardon, ezer bocsánat, itt feledtem 
a kastélyok fényképeit, (felveszi az albu-
mot) 

Elli: (elkapja Hanzély karját) Báró! 
(Pólikához) Nem szabad tudnia, hogy ki 
vagyok, hogy hová mentem... nagyanyó 
el ne árulj... Azt mondod, hogy elszöktem 
az öreg báróval... Nagyanyó, el ne árulj! 

Hanzély: (indulni akar balfelé) 
Elli: Erre! Erre! (elcipeli Hanzélyt) 
Pólika: (meginog, kezét kinyújtja) Péter! 
Belezi: (hozzáugrig) Pólika! 
Pólika: Jézuskám, most segits... adj erőt... 

Utána megy az állomásra, haza viszi... 
senkinek egy szót se... várnak rám. 

Bejczi: Ugy lesz. 
Sivó: (balról, neki támaszkodik az ajtó-

félfának) Úristen! 
Bejczi: (odameyg • hozzá, előre hozza ) 

Megkövetem a tekintetes urat, hogy én is 
felbátorkodtam, de hát nem engedhettem 
Pólikát egyedül ilyen hosszú útra. 

Sivó: (átöleli őket) Pólika... Péter bácsi.. 
Pólika: N e (haragudjék rám, hogy feketébe 

gyüttem, elmúlt az idő, amit mondott-
én mindig betartottam a rendeletit... ak-
kor kivánta, hogyha letelik az esztendő, 
gyüjjek feketébe, hát felvettem, de le is 
dobom. 

Sivó: Nem dobod le Pólika szükség lesz 
a fekete ruhára. 

Pólika—Bejczi: (összenéznek ) 
Bejczi: Tekintetes uram, én most balla-

gok is a cókmókért. 
Sivó: Jól van, Péter bácsi! 
Bejczi: Hát istennek ajánlom, (el balra) 
Pólika: (tapogatja) Milyen szép... erős... 

egészséges az ifiur... ne haragudjék a fe-
kete ruháért... 

Sivó: Pólika, akkor jöttél, amikor a leg-
nagyobb szükségem van rád és jó, hogy 
feketébe jöttél. 

Olcsóbb leit a ßangsser ! 

T E R N B E R G 
Z e n e - p a l o / d f á b a n 

Uákóc3i~uí 6 0 - s j . 
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Páli ka: j ó? 
Sívó: Elmúlt az esztendő... hogy mondta 

a doktor, temetés lesz a Sivó kastélyban. 
Pólika: R doktornak nem volt igaza. 

Nem lesz temetés a Sivó kastélyban, Az 
ifiurnak nincsen semmi baja. 

S/Vó.- Honnan tudod ilyen bizonyosan? 
Pólika: R kiasszony mindent elmondott... 

hogy itt -Volt a tanár... megvizsgálta. 
Sivó: R kisasszony? Elli, Elül (jobbra 

fut) Elli. (csenget) 
Inas: (balról) Méltótatik? 
Sivó: (inashoz) Kéretem a nagyságosasz-

szonyt... a garderobban lesz, vagy talán... 
Inas: (balra el) 
Pólika: Elment azzal az öreg cilinde-

res úrral... 
Sivó: Ki imént el? 
Pólika: R kisasszony. 
Inas: (balról) A nagyságos asszony a 

méltóságos báró Hanzély úrral ment el... a 
hátsó lépcsőn. 

Sivó: Takarodj! 
Inas: (el balra) 
Sivó: (Pólikához) Mit mondott? 
Pólika: Semmit, csak, hogy elmegy! 
Sivó: Elli... Kis madaram. Nem üzent 

semmit? 
Pólika: Egy szót se! 
Sivó: Az aljas... megmondtam neki, hogy 

elfogyott a pénzeim... jtt [hagyott... elment az-
zal a vén... Pólika.... ugy szerettem,,, olyan, 
mint a többi... gonosz... képmutató, macska. 
Melletted maradok... hozzád bújok... a há-
zamból... az asztalom mellől... az ágyam-
ból... csak ugy... kinálta neki a kastélyokat, 
föstött képű, akit megfizetnek. 

Pólika: Fáj lelkem... Janika lelkem... fáj,,, 

B O L D O G / Í G H O Z 

NEM KELL /OK. 
KÉT PÁR 

"son 
O U M M I / A R O K 

na... na! (karosszékhez viszi, leülteti, simo-
gatja) 

Sivó: Pólika, bucsuzkodjunk. 
Pólika: Mit akar csinálni az ifiur? 
Sivó: Elfogok menni, ugy, ahogy erre 

elkészültem. Nincs ut visszafelé, Pólika. 
Nem csak a pénzem szórtam el, itt benn ls 
szegény vagyok. A lábam is elfáradt, a 
szemem is lecsukódik, inost már pihenni 
akarok. 

Pólika: Hát pihenni lehet otthon a kas-
télyba... 

Sivó: Rajtam már nem segit az a kas-
tély, Pólika. Eltelt az esztendő, üres a 
kezem, üres a szivem, itt vagyok... meg-
buktam. Pedig látod, most jnár akartam élni. 
Azt hittem, most már volna miért! 

Pólika: Fáj a sziv, tudom, nagyon fáj. 
De Imajd elmúlik idővel, munkával, jó-
kedvvel, jövendővel. 

Sivó: Nem hiszem, Pólika. Mellőlem már 
minden elmaradt, munka, jókedv, jövendőt 

Pólika: Az nem jutott az eszébe, hogy 
meggyütt a tavasz a Sivó birtokra. Hogg 
odale most zsirosodik a rög? Hogy zöd 
hegyivel most tujik ki a földbül az élet. 

Sivó: Hányszor rámjött. Égetett, fojtoga-
tott, pgyszer megbolondultam, hogy nap-
kurát veszek; fürdő kabátban leszaladtam 
a kertbe. Az utolsó lépcsőn arcomba szaladt 
a vér. Olyan jó vidéki szaga volt a le-
vegőnek. Akkor tudtam meg, hogy én többé 
nem mehetek haza a Sivótanyára. Vissza 
fordultam, Pólika, bucsuzkodjunk! 

Pólika: Az ifiur élni fog."* Aki az életbe 
indul, az nem búcsúzkodik. 

Sivó: Élni?... Miért? Kinek, minek. Se 
otthon... se itt... 

Pólika: Szeretni kell az életet, ifiur. 
Szeretni jóban, szívelni rosszban. Hetven 
esztendővel a hátam megett mondom ezt... 
nekem el lehet hinni... Az ifiur haza jön a 
birtokra ! 

Sivó: R Policzer birtokra? 
Pólika: Nem a Policzerére. A kastély, a 

kerti szőllő, meg a kis tanya meg van. 
Olyan szép most oda le. Már nyílnak az 
orgona bokrok. 

Sivó: Minek menjek, Pólika? Fájdíta-
ni a szivem? 

Pólika: Csak egy hétre, ifiur! Mi az 
egy hét? Ennyit csak ajándékozhat ma-
gamagának a nagy gavállér! Meg kell prő-
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bálni... ha otthon asszongya, hogy nem, 
hát én is belenyugszom. 

Sivó: Egy hétre? 
Pólika: Egy hétre a Sivó kastélyba. 
Sivó: A Sivókastélyba... 
Pólika: Felvenni a régi ruhát. 
Sivó: Felvenni a régi ruhát... 
Pólika: Leülni a verandára. 
Sivó: Leülni a verandára. 
Pólika: Füllelni a harkály kopogását. 
Sivó: Füllelni a hakály kopogását... 
Pólika: Belegázolni a vetésbe. 
Sivó: Belegázolni a vetésbe... 
Pólika: Hallgatni az estvéli harangszót. 
Sivó: Hallgatni az estvéli harangszót. 
Pólika: Munkába verejtékezni a szülő-

föld felett. 
Sivó: ...a szülőföld felett. 
Pólika: (nyakából fehér kendőt ránt elő, 

fekete földdel) Hoztam egy marék fődet, a 
Sivótanyáról... akkor a feje alá szántam)... 
most a kezeibe adom. 

Sivó: átveszi, ráhajol) Egy marék föld 
a Sivótanyáról... (bele temeti arcát, zokog) 

Függöny. 

NEGYEDIK FELVONÁS 
(Äz első felvonás díszlete. Május vége 

felé. Alkonyodik.) 

ELSŐ) JELENET. 
Sivó János, Be fezi Péter, Vnajd Pólika. 

Sivó: (az első felvonás ruhájában, de sza-
kái jes bajusz nélkül, a nyitott ablaknál 
áll, kívülről a falusi alkonyat hangjai, tá-
volról kolomp hang stb.) 

Bejczi: Adjon az Isten szerencsés jóestét, 
tekintetes uram... 

Sivó: (visszafordul) Jóestét, Péter bácsi! 
Bejczi: (keresgéli a szavakat) Tegnap 

éjjel, amikor megérkeztek a fiatal urék, 
a nagy örömtől nem tudtam szóhoz jutni.. 
pedig isten hozottat érdemelne ez a haza-
térés... nagy öröm ez újra itthon látni a 
tekintetes urat... 

Sivó: (hallgat) 

Bejczi: Most má aztán ugy-e egészen 
itthon tetszik maradni... szép nyár lèsz az 
idén, Imifelénk. 

Sivó: t s a k vendégségbe jöttem, Péter 
bácsi... pár napra, Pólikához vizitbe... 

Bejczi: Aunye, de megutálta a fiatal ur 
az idevalósi fődet... 

Sivó: Nincsen már nekem földem, Péter 
bácsi. 

Bejczi: Ej dehogy; nincs... «itt van a 
husz hold szőllő a kastély alatt... gyönyörű 
saszla, meg kövidinka... aztán a kis tanyá 
a Varjasba,., hatvan hold prima szánté... 
igaz, hogy nem háromezer, mint a régi, 
de... 

Sivó: (közbevág) Ne bántsuk egymást, 
Péter bácsi... (csöndesen) Volt künn mosta-
nában a birtokon? 

Bejczi: A Sivó birtokon? 
Sivó: Nem Sivó tirtok az már, hanem 

Policzer tirtok. 
Bejczi: Sivó-birtok marad az ifiuram vi-

lágéletébe, akárminő kézbe is kerül... Föl-
fordulás van... uj bábel készül ott... épitkez-
nek éjjel nappal... olasz malterosok mag... 

Sivó: Építkeznek P 
Bejczi: R víz mellett, a gubacsi diilö 

táján szeszgyárat építtet a Policzer... fe-
nemód dolgoznak... 

Sivó: Szeszgyárat?. 
Bejczi: Azt a... Aztán ha készlesz, mer 

fix un fertig kész lesz őszre... már fenn van 
a gerendákon a májusfa... Aztán cukorgyá-
rat csinátat... 

Pólika: (középről, csendesen, Sivó nem 
veszi észre) 

Bejczi: De... szaladok a fejéshöz, tekin-
tetes uram... ippeg, hogy meggyüttek az 
állatok a (mezörül... (el balra) 

Sivó: (lassan visszamegy az ablakhoz, 
kikönyököl) 

Pólika: Mindig csak bámul a levegőbe... 
az éccaka is a vonaton csak gondolko-
zott... minek annyit gondolkozni... Hónap 
kimegyünk a szőllőbe együtt. 

Sivó: Mondtam már, Pólika... erről ne 

Telefon: 1 2 8 - 3 1 . 

E r e d e t i a m e r i k a i P l isse , g o u v r e , sa já t ké-
sz i tményű m o d e l l e k . K í v á n a t r a u j m i n t á k . 

BUDAPEST, Király-
utca 4 2 . f é l e m e l e t . 

Műhimzö-és rajzterem I — Saját tervezésit művészi gép- és kézihin^és 
Vidéki berendezések szakszerűen eszközöltetnek. 

z AHRADIL 
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teszéljünk... a szőllö a tietek... 
Pólika: Itt minden az ifiuré, mi csak 

vigyáztunk rá... 
Sivó: A szőllő a tietek, nektek adtam. 

Én itt vendég vagyok és ha letelik a ven-
dégség... 

Pólika: Hát nem jó itthon? 
Sivó: Jó, Pólika, nagyon jól 
Pólika: Ez a szagos tiszta levegő! A 

vörös hajnal... ahogy kigyün a nap a fel-
hők mögül... a régi ágyí... a régi asztal.,, 
a sok szép virág... 

Sivó: Szép, öreg dajkám, nagyon szép. 
Pólika: Rz a pesti élet... most már talán 

szabad... most már megmondom:... ha ha-
ragszik is... nem vót az ifiurnak;... Igen, 
lecsúszott... nagyságos ur lett a tekintetes 
úrból... 

Sivó: A nagyságos ur nagyobb ur, Pó-
lika... 

Pólika: Jaj, dehogy nagyobb... ezt ma 
én jobban tudom... fönn nem akartam errül 
beszélni... vótak sürgősebb bajok... csak 
egyre csudálkoztam, hogy ott tudott maradni 
abba az aran-kalickábá... hogy nem ért 
a füliig a hazai főd szaga... 

Sivó: Hát mit gondolsz Pólika? Mi ho-
zott engem haza, te vagy az a pesti dok-
tor? A jajgatásod, a rábeszélő szavad? 
A föld! Amikor mondtad, hogy itthon már 
zsirosodik a rög, hogy bújik ki a földből a 
vetés, ugy meggy ült bennem a sziv fájda-
lom... És attól a maroknyi sártól a fejem-
be szaladt a vér... muszáj volt hazajönni, 

Pólika: Hamis élet volt, meg haszontalan 
az a Cifra élet Pesten... Az a kissszony is... 
(figyeli Sivót) na... ne fcraólj szám, nem fáj 
fejem. 

Sivó: Pólika, arról a lányról ne beszélj... 
akkor jó volt... ugy volt jó... nagyon kel-
lett akkor az a hizelkedő macska... az á... 

Pólika: Most is rágondol, mindig... 
Sivó: Rágondolok és... (Viktus megjelenik 
a bal ajtóban s hllgat, tágra nyilt szem-
mel nézi ) 

MÁSODIK JELENET. 
Sivó, Viktus, Pólika. 

Viktus: (mint az első felvonásban, bar-
na haja lefonva, falusi kisasszony, szeré-
nyen) Majdnem kész a könyvtár... Amit 
rám bizott... (kívül hangok: Póli néni, Póli 
néni!) 

Pólika: (visszakiabál) Menek már... me-
nek... Egy percentig se tudnak meglenni 
nélkülem, (ránéz Viktusra, aztán balra el) 

Sivó: (kis szünet után, felindultan) Gye-
re ide... 

Viktus: (ijedten) Tessék parancsolni... 
Sivó: (szemébe néz, rákiált) Elli!... 
Viktus: Már megint kinoz az ifiur... az 

éjjel Is, mikor megjöttek és egész dél-
előtt... 

Sivó: Mutasd a kezed... 
Viktus: Ne tessék nézni... csúnya... 
Sivó: (erőszakkal előhúzza, Viktus két 

kezét, megnézi aztán elereszti) Ne hara-
gudj, Viktuska... bolond vagyok... 

Viktus: (bátortalanul) Már majdnem kész 
az egész könyvtár, amit rámbizott... A fű-
zött könyvek vannak télül a. b. c. sorrend-
ben. Kivül a kötetek, nagysága szerint... 
• Sivó: (a nagy hasonlatosság állandóan 

zavarja) Jó kislány vagy, Viktus... (kiiga-
zítja) Viktuska... és milyen szép... és mi-
lyen nagy... már nem is merem mondani 
neked: Viktus... hozzá kell tenni, kisasz-
szony... Viktus kisasszony.... 

Viktus: Csak nem szégyenít meg, a Jani 
ur... Nem vagyok én kisasszony... (sötéte-
dik... ostor pattogás hallatszik kívülről) 

Sivó: Szép este van... : 
Viktus: Szép... 
Sivó: (erősen nézi Viktust) 
Viktus-. (nem mer a Sivó szemébe nézni) 
Sivó: Pólika hol van? 
Viktus: (el akar menni) Behívjam? 
Sivó. (visszatartja) Ne... csak ugy kér-

deztem... 
Viktus: A vacsora után néz... tejfeles 

paprikás csirke lesz, galuskával, ahogy az 
ifiur szereti... 

V acuum é s Sulfid Vúllalat R . T . 
B u d l a p e s t , VI., HalnoR-u. 11-13 
Szőnuegmegóods, lakástakaritds, féregirtás, szoba-
festés, mázolás, tapétázás a legizlésesebb kivitelben 

Telefon+xám 4-91 

Alaptőke : 1,500.000 kor. 
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Sívó: Olj le egy kicsit, Vlktuska... be-
szélgessünk... 

Viktus: (szerényen leül) 
Sivó: (állva marad ) 
Viktus: (készül felállni) Én nem tudok 

itt ülni, ha a Jani ur állva marad... 
Sivó: (leül, csönd, kint előbújik a hold 

a nyitott ablakon bevilágít a sötétedő szo-
bába, harangoznak) 

Viktus: Harangoznak. 
Sivó: Harangoznak. 
Viktus: (hallgat) 
Sivó: Olyan ez az esti harangszó, mint 

a jó orvosság... csak ül az ember csendesen 
és hallgatja... és lassan megnyugszik... ami 
fájt, nem érzi, ami csúnya nem gondol rá... 
csak ül és hallgatja a harangszót. 

Viktus: (hallgat) 
Sivó: Hát te mért nem szólsz? 
Viktus: (Jó igy ülni csendesen, a Jani 

ur mellett... 

Sivó: (fáradt vidámsággal) Az üstfodózó 
cigányok imár nincsenek a faluban? Amilyen 
gonoszak hát, mégiscsak meggyilkolnak... 
nem feküdnél a küszöbömre, Viktuska? 

Viktus: A Jani ur kicsúfol engem. 
Sívó: (megsimogatja) Jó kislány vagy... 

kinyitom a fehérnemüs szekrényt... tegnap, 
amikor mekérkeztünk... micsoda rend ! A 
ruha átkötve rózsaszín szalaggal és az a 
jó levendula szag. A csizma kipucolva fé-
nyesre, mint a tükör, a kabát kikefélve 
tisztára és odakészítve az ágy mellé... és 
az Íróasztalon friss virág és olyan rend (ne-
vet) ne haragudj... olyan rend, hogy nem 
tudok megtalálni semmit. 

(Folytatjuk)' 

Buúánal a leoHodélyesebti tielye az 

Naponta Kitűnő cigánymuzsika 
A Krisztina-tér mellett TelH"n c - a k 2 5 

ékebeli szeplőUrém 
gHiiilhllltlilllUllliminillltlIIHIIllllllrWIIWllHWillllHŴIHWHBWIIWIIWUItUIIUIia 
májfolt és sárgebőrt teljesen tisztit és 
fehérít Botár Regina k o z m e t i k a 
Erzsébet-körut 34 Budapest 

Brilliánsokat, gvöngvöket, régiségeket 
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vesz 

Z É K E L Y E M I L é k s z e r é s z 
Király-utca 51, sz. Teréztemplommal szembea 
Telefon József 105—35 

Kéményseprői látok, nagy 

K szerencsét várok. 

Hátha még vacsorázni kimegy a éménysepróbe 
irilyei szerencsés és megelégedett 
lesz Gyuii bácsinál. 
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M££Ó, Ml VJSÂG ? 

A NYUGDÍJAS SZÍNÉSZEKÉRT, A 
Keresztény Zene és Színművészek Nem-
zeti Szövetsége nagy ünnepélyt rendez 
az Angol park területén junius 14-én, 
amelynek egész jövedelmét a nyugdíjas 
színészek kapják. Az ünnepély fővéd-
nökei József királyi herceg és Auguszta 
királyi hercegnő. 

A SZÍNÉSZ-SPORTKLUB MATINÉJA. 
A szinészek sportklubja vasárnap, junius 
12-én (délelőtt 11 órakor matinét rendez a 
Renaissancebau amelyen negyven pesti ked-
venc szinész lép fel. A matiné keretében 
eiőadnak egy football-tréfát, melyben a leg-i 
híresebb footballjátékosok és birók: Slosz-
szer, Braun Csiti, Orth, Kertész stb. is 
fellépnek. 

RÓZSAHEGYI KALMAN magán-szinész-
iskolájának növendékei junius 16- és 17-én 
este fél 8 órai kezdettel vizsgáznak az 
Apolló Kabaré színpadán. 

CSUPA TEHETSÉGES FIATAL szinész 
indult el az Országos Szinészegyesület isko-
lájának első operett vizsgáján, amelyen a 
«Lili bárónő»-t adták elő. A címszerepben 
Mezey Gabi pompás szinészi kvalitásokat 
árult el. Rónai Edéből elsőrendű bonvivant 
lesz, Csigulinszky már most jóízű karakter-
színész. Váradi nagyszerűen táncol. 

LEVELEZŐ-LAP ÚJDONSÁGOK. Szt. 
Mihály, a Kék mazur, Kitaszítottak városa 
(Witteschapel ), Bilincstevert folyam, Éj és 

virradat, Masamód, Vörösbegy stb. soroza-
tos felvételei kaphatók a Színházi Él at 
könyvesboltjában, VII., Erzsébet-körut 29. 

A SZÍNHÁZI ÉLET boltjában (Erzsé-
bet-körut 29.) a következő újonnan meg-r 
jelent színdarabok kaphatók: 

Tunikás lányok, népszínmű (Gerő K. ) 
Az utolsó kenet, népszínmű (Monostori K.) 
Turi Borcsa, népszínmű (Gerő K.) 
Haluska Benedek, bohózat (Bartók) 
Arvalányhaj, népszínmű (Rátkai) 
Kis madaram, népszínmű (Gerő K.) 
Jó parthie, vigjiték (Mericzayné) 
Cigányszerelem, életkép (Dankó P.) 
A halász szeretője, népszínmű (Dankó P.) 
Az anyaföld, népszínmű (Géczy I.) • 
Amit az erdő mesél, népszínmű (Géczy I.) 
Az árny, opera (Flotôw) 1 
Struense, tragédia (Szigligeti) 
Három kalap, vígjáték (Hennequin) 
Kukliprédikációk, vigjáték (Moser) 
A váróteremben, vigjáték (Müller) 
A jó hazafiak, vigjáték (Toldy) 
II. Károly, Anglia királya (Giacometti) 
Dolores, dráma (Weilen) 
Sziget a szárazon, vigjáték (Grubicy) 
Régi urak, színmű (Horváth) 
Könnyelműség (ás szerelem (Deák ) 
A mentor, vigjáték (Fredro) 
Rabagas, színmű (Sardon ) 
Marcel, dráma (Sandian) 
Képiró, vigjáték (W.) 

BÉKEARON mélyen alul vásárolhat ne-
mes valutáért Sternberg hangszergyárban, 
Rákóczi-ut 60. 

P O L O S K A I R T Á S N Á L 
G A R A N C I A 

D I T R l C H S T E I N 
J. 126-38 J. 116-55 

Selysmliarisiiyáil is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a TERÉZVÁROSI HAR1SNVAJAUITÚ Királv-u tea 80. (Kírályszinházzal szemben 

L Á B A S I L O N K A 
Hölgyfodrász és manlkUr sz&lonja 
BUDAPEST, VI . , IZABELLA-UTCA 62 . 
Lukács cukrász mellett 

S zabni, varrni tanitok magantanuusr» 
Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön fanfolyam. 

^ ^ ^ Ä f i T ' B. Geiger Ételnél 
Teli tonon is megrendelheti 

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok: József 16.26, József 13.35 

SZŐLLŐSS és KLESN 
IU.,Hajó-uicalő. [Süíő-u. sarok) 

melyem éa axövet különleges-
ségek óruóáza 
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SsérlceaxtOi O j e n e í e k 
iE rovatban készséggel adunk felvilágosi-
tást 5 szinházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
New Yersey. H a v a s i Ibolyka. 1. Csak 

filmen játszik. 2. Legközelebb megírjuk — 
Mikolt. Ismeretlen. - K. Böske . Átadjuk. 

— Bäby. Igen. — Cs. 1. Bizonyára vannak, 
csakhogy a kikeresése fáradsággal jár. 2. 3. 
4. Abbéi nem lehet megélni. 5. Andrássy-ut 
és Bajza-u. sarok. — Ha feljön Pestre, a 
rovatvezető készséggel ad bővebb felvilágo-
sítást. — B. Józsi , S z e g e d . 1. Férfiruhás 
fényképet kérünk. 2. A „Színházi Élet" ki-
adóhiva ta lában . — H. Imre. A pálya túl-
zsúfolt ; csak a rendkívüli tehetségek érvé-
nyesülhetnek. Tessék megpróbálni. — Er« 
deklődő. A „Színházi Élet" rejtvénypályá-
zata II. diját az Eau de Cologne Feet a 
Wittek-drogueria, Nagymező-u. 31. késziti. — 
Lándory. Ősztől kezdve a Nemzeti Szinház 
tagja. — Piriké k, a. 1. Hübner Lili a neje. 
2- Cime: Kopenhága. 3. 4. A „Színházi 
Élet" kiadóhivatalában megjelent alma-
nachunkban megvan. 5. Nem. — Palotai 

Ibi, 1. Nem színházi kérdés. 2 . Nem jelenik 
meg. — S. Maca. Személyesen kell ér-
deklődni. Érdeklődő, 77. Nincs szerződés-
ben. — Rákos l ige t . 1. Fiatalabb. 2. Berlin-
ben játszik. 3. Bécsben van. — Régi elő« 
fizető. A kérdezett színlap igy fest : — Csók-
A gr, Teleky-alapitványból 100 arany pálya-
díjjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonás-
ban. Irta : Dóczy Lajos báró. Első előadása 
1874. január 14-én volt a Nemzeti Színház-
ban. Szereposztása : Fernando—Komáromi, 
Sever—Náday Ferenc, Blanda—Felekyné, 
Adolár—Bercsényi Béla, Fidelio—Ujházy 
Ede, Angela—Kassayné, Sobrinus—Vizváry 
Gyula, Carlo—Eőry Gusztáv, Maritta—Mol-
nár Kocsisofszky Borcsa. A szerző fordításá-
ban a bécsi Burgtheaterben 1877. február 
28-án került először szinre. _— Bakfistá-
nyok. D'Arrigo Kornél Fiúméban született 
1886. április 18 án . Atyja : D'Arrigo Fran-
cesco Sciuto, mérnök. Iskolai tanulmányait 
ugyanott, Firenzében és Budapesten végezte. 
Előbb a Ferenczy Károly-féle kabaré tagja 
volt, o n n a n vidékre szerződött, Miskolcra, 
Debrecenbe. 1918. augusztus 1-én a Royal 
Orfeum tagja, onnan a Városi Szinház szer-
ződtette, 1 év óta a Király Színházban játszik. 

Délben 
leghüvösebb 

az Emke-éttevem 
(VII., Erzsébet-körút 2. sz. souterrain) 

Francia menti- rendajer 

Ebed 1 - 3 óráig 

K L E I N S A R I 
l ű z ő K é S Z l i ö 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 
Toi l e t t e é s n e g l l g é l ü z O k e l o 
l e g J u l Ä n y o s a b b á r o n k é s z t 1 

d. u. 5 órától ka tonazene 
, DUNAI TERRASZÂN 

Kécé Antal ét fial hangversenyeznek 
Fedett helyiségek. Kávéház ét étterem. Frenrtltz 1 ttvá» 

MIM 
PALMA 

Hölgyek figyelmébe! 
jutányosabban készit vagy Javít a legdivatosabb mintára 
valamint hozott anyagból is Biedermann Hugó 
bőrdiszműáru készitö és börőniiös, VII., István-ut 32. 

az udvarban, a Csikágó mozgóval szemben. 
Vidéki megrendelést alegpontosabban eszközöl. 

aranyat ezüstöt, platinát és 
ékszert l e g m a g a s a b b 
napi árban v e s z e k 

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

végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M l n d e n n e m í 
szépséghibák kezelése, szeplóeltávo-

litás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszázi 
iutányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A l m á a s v - u , S. 

j |Áii íOR ÉS KELEMER 
Vli., Erssébet-körut 5 6 . S/4. 

F L O R I S - B O N B O N 
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SxinfiássS re/íuény Fiatalos 
üde arcbőrt 

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

d r . Kayser l ing - fé le „ H Y V A R J O N " 
szépitőszer. 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 postaköltsée és adóval bérmentve 90.— K. 

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

Megfejtési határidő 1921 junius 25. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 27. számá-

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

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

sorsoljuk ki : 
I. dij : Rajnai Gábor autogrammos fényképe. 

II: dij: Egy doboz „Floris" csokoládé-bonbon 
III. dij: Egy üveg Eau Cologne „Fée" Wittek 
Helyesen fejtették meg 1003 an. 
Az első dijat Janicsek Olga CH., Pasaréti-ut 

21), a második dijat Domány Albert (Mis-
kolc, Szemera-utca 25), a harmadik dijat 
Fischer Blanka (Stefánia-ut 17, földszint) 
nyerték meg. 

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

MŰVÉSZNŐK F1G9FIMÉBE! 1* fiffgLf 
ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán 
konyhaedény különlegességi céghez a Király-
szinházzal szemben, hol most 10% enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. 

C FŐVÁROSI 

VÁROSLIGET 

Telefon-szám: 55-53 

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

ünnepnap d. u. fél 4 órakor 

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

jában is kaphatók 

Szőrmék, iéliruhák 
és szőnyegek 

Telefon hívó-
szám: 1P5-53. 

megóvása biztosítással és jótállással 

B O D N Á Ü J Ó Z S E F 
szűcsmester, V., Nádor-utca 15. szám 

Jól olcsón csak 

az -nál 
vásárolhat! 

NOI RÜHAKAT 
m ű v « i £ t e s e n a t a k i l m o d e l l e k s z e r i n t . 

FÜREDI BÉLÂNÉ angol, francia női divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca J 

Minden sző beiktatása S K 
Vastag betüve! 8 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel: Erzsébet-körut 29 

A „Színház? Élet" k iadó jában 

V E fi 9 E ! 
Most jelent meg Hermann 

Lipót rajzai, bevezetéssel el-
látta Lehel Ferenc. Ára 275 K 

Központi ú j s ág és jegy-
iroda Nagyvárad. A Színházi 
Élet egyedárusitója. 

Lopus in J á n o s cégtábla-
festő, X., Bihari-utca 1. 

Balatonfüreden kettő ágyas 
szoba két személyre, teljes 
penzióval ötszázért, egy ágyas 
háromszázért kiadó. „Irén" 

fürdőtelep. 

Nyaralók olvasmánya I 
Ráskai : 

SZERELEM 
NYOMORÉKJAI 

Kapható a Színházi Élet 
bolt jában. h 60 50 

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





f 

TIMÄRMÄR6IT, 1VÄNY1MP&TA,MEZEI 6A8% 
H ON DOR IB J, A jÖVÖ MÉGY CSILLAGA, 

KIKET ISKOLA TÁRSAIK A LE&TEHETSEGESEBBEK 
NEK TARTANAK 

1 É M 9 K 1 Í 


