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Vigyétek el a gyerekeket
Iría : MÓRIC Z ZSIGMOND

Végignéztem a Falu rossza próbáit a Vígszínházban s meg vagyok
indulva.
Shakespearet nem lehet ambiciózusabban játszani, pedig Shakespearenél
minden kijelentés valami magasabbrendű igazság, amelyhez teleszkópon
kell felnézni, mint a csillagokra: itt
ellenben nincs egy igaz hang . . .
Mi van hát a népszínműben, ami
* mégis annyi idő óta oly kedves é s
meg nem unható?
A népszínmű színpadi értékeket
ad : jó szerepeket, ügyes csoportokat,
-v jó pillanatnyi helyzeteket, megpendít
olyan húrokat, amelyek minden lélekben rezonálnak : nevettet, ríkat, gyönyörködteti a szemet s csiklandozza
az uri társadalom érdeklődését. S
ezen a ponton jelent is valamit : idill.
Idill, mint a francia forradalom előtt
a pásztoridillek.
Azt érezteti, hogy azok az emberek, akik itt szerepelnek, ártatlan,
ártalmatlan elem, amelyet páholyból
néz a néző, s minden utógondolat
nélkül elszórakozik apró bubajain s
még irigyli is egy kicsit, milyen jó
ezeknek...
Már az utóbbi évtizedben halálosan megunta mindenki a népszínmű
kinos és elkopott kliséit, de most megint a napi politika fordulata ráterelte a figyelmet s a közérdeklődés
életre galvanizálta ezt a furcsa komolykodó magyar operettet.
De hogy mi hát a varázsa, azt
csak a Vigszinház színészeinek szinte
boldog munkája közben értettem meg.

Fedák Sári már az első próbán, —
mintha varázsvessző érintette volna
meg az egész képet, — fiúsan drága
temperamentumát nekiereszti, s egyszerre kisüt a nap a rivaldán, szél
csap be é s életrekap a porszem is.
Csortos, Hegedűs,
az egész gárda
dolgozik é s vifit pompásan a drága
falu. Megszűnt minden tradició, minden mult, minden mumiaság: élet,
valóságos, becsületes, egészséges élet
és kacagás csattan fel, erdőzúgás,
madárcsörgés, kifakadó élet : élet.
Van más lehetőség is az életre,..
Élni, kinek hogy adta az Isten!
A mult arravaló, hogy ráálljünk s
éljünk !
Aki táncolni tud, táncoljon, aki
haragudni tud, haragudjon.
Már énnekem mindegy, mi lesz az
előadással : én felfrissültem, életrekaptam, munkakedvemet,
hitemet
visszanyertem. Két nap óta oiyan
vidám vagyok, mint akivel madarat
lehet fogatni.
*

Bezzeg a kritikusok feltették a nagy
pápaszemet !
Fenti sorokat megírván, mint ki jól
végezte dolgát, elutaztam, hazamentem Leányfaluba kukoricát törni. Ott
értek a pesti lapok, amelyek egyértelműen fokossal kezelték a vigszinházi Falu rosszát.
Erre a lelkiismeret megszólalt bennem : hogy történt velem, hogy e mai,
kínokkal virító világban, ugy elvesztettem a fejem s ilyen sorokat tudtam leírni a népszínmű előadásáról ?
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Kifelé, befelé szomorú ember vagyok,
évek óta nem merek nevetni s nem
is tudok : mi zökkentett ki a kozmikus szomorúságból ? . . .
Ma, hétfőn este megnéztem az előadást :
és újra a hatása alá kerültem és
bejelentem
ellenvéleményemet
az
egész sajtóval szemben.
Igenis, nagyon szép az előadás : a
mai színpadi technikát felülmúlóan
szép. Gazdag fantáziájú, pezsgő lelkességü és pompásan rendezett. Ennél szebb operett-előadást még Budapesten nem láttunk.
És miért félnek az irók attól a
szótól, hogy operett?
Hát mi a népszínmű, ha nem
operett ?
Ha van kifogásom, ez az, hogy a
Vígszínháznak meg kellett volna csináltatni Kálmán Imrével ehhez az
elsőrangú operettszöveghez az egységes nagy muzsikát. Akkor az egész
világot körüljárhatta volna a darab.
A népszínmű a vaudeville megmagyarositva. Énekes vígjáték, muzsikás-bohóság. Az egyetlen valódi
terméke a magyar színpadnak. Tessék eljátszani a Kornevillei harangokat, vagy a Szép Helénát a Nemzeti
Színházban, mint drámát prózai szí-

SZÍNHÁZI

ÉLET

nészekkel és megbírálni az Ibsen és
Strindberg-kritikák tollával.
A népszínművel az a műfaji kisiklás történt, hogy tulsok etnográfiai
értéket szedett fel, ugy hogy kegyeleti tárggyá lett. Blasphemiának tűnik
fel, hogy operettnek mondom : pedig
az : nem népdráma, nem népvigjáték,
nem lélektani probléma, hanem egy
mesterségesen kieszelt érzelgős mese,
amelyre, mint madzagra, fel van
fűzve a falu minden külső szépsége,
a tájkép; a csoportok; a díszruhák
pávás csillogása ; a falu hangja : a
drága népdal ; a falu szava : a fura
parasztböketek ; a falu hangulata, a
kolomp, állatbőgés, szélzugás, vizcsobogás.. .
Még nem nőtt tul a közönség az
operetten, nem vettem észre, hogy
Strindberg tavalyi előadását a Belvárosiban többen nézték volna meg,
mint a Kék mazurt a Királyban.
És ha igy van : nekem jól esik s
nagy öröm, hogy nem rossz drámát,
de jó és finom népszínművet láttam
ma este a Vígszínházban.
Amely gyermekkorom
legszebb
emlékeit idézte fel.
Vigyétek el a gyerekeket, hadd
lássák ezt a szépet, ártatlant és üdítőt. Ezt a drága, szép magyar operetted

Feledi Gáspár házatája
Vigszinház : „A falu rossza" első felvonása

(Papp felv.)
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Becsukom a szemem, hogy a lelkemmel annál
inkább lássak . . . Halványzöld álomfüggöny
bocsátkozik alá, rajta nagy piros mézeskalácssziv, olyan, amilyet falusi búcsúkon árultak
harminc esztendővel ezelőtt három krajcárért
falusi gyerekeknek. Sokan el se hiszik taIán, hogy a piros mézeskalácssziv igazán tudott
dobogni, érezni, talán még
jobban, mint az ember
szive . . . A mézeskalácssziv négy kis kamrácskája
tele van emlékekkel, a
mult romantikájának avaros temetője az egyik kis
kamra, a másikban ott pihennek a régi dalok, versikék, szerelmek, a harmadikban falusi komédiások,
vándorszínészek, ponyvás
szérűben komédiáznak, a
negyedikben semmi más
nincs, csak egy nagy pipacsos mező, madárdallal,
szarkalábbal . . .
A mézeskalácsszivnek
ez a négy kis kamrája valahogyan, hogy, hogy nem,
visszakerült a múltból egy
diszes, nagy színház színpadjára. A Vígszínházban
arra gondoltak az igazgatók. a rendezők, meg a
színészek, meg mindenki,
akinek beleszólása van
egy ilyen nagy, komoly
színház sorsának irányításába, hogy mostan olyan
szomorú időket élünk, amikor jól esik az embereknek egy kis régi mese, szépen felcicomázva, ugy odavarázsolva a színpadra,
mintha a való igazságot
látnánk magunk előtt. Amikor Tóth Ede népszínművét, a Falu rosszát tanulgatni kezdték, eszébe jutott a rendezőnek, meg a
szereplőknek is, hogy ez.
a darab tulajdonképpen a
mai élő nemzedéknek már
mese, mert mi tagadás benne, ami e b b e n a d a r a b b a n

történik, az manapság mégegyszer ugyanígy
meg nem történhetne. Más ma mér a falu
romantikája, másfajta a falusi legény szerelme,
bizony-bizony egészen más. Azért hát igen
okos és megható dolog volt a színháztól, hogy
ugy invitálta meg a nézőtéri közönséget a

Fedák Sári (Finum Rózsi) és Csorlos Gyula (Göndör Sándor)
Vígszínház: „A falu rossza"
(Angelo totjgrafia)
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régi mese végighallgatására, mint hogyha
gyerekek volnának valamennyien, akiknek a
dajka kakassarkon forgó várról beszélne.
Olyan szép volt, olyan kedves, illatos, hogy
visszagondolni is jól esik rája. Hogy is kezdődött csak . . .
. . . amikor aztán felment a nagy fátyolfüggöny, amelyikre rá volt irva, hogy : Ha
kertészed lehetnék, ha kertedbe
mehetnék,
mindjárt meggyógyulnék,
akkor aztán ott volt
előttünk a Feledi Gáspár biró uram falusi
portája. Jobboldalról a cselédház, baloldalról
a gazda tanyája. Szépen zsúppal befödve
mind a kettő, a háttérben ott nyugodott a kis
magyar falu, arra szaladt az országút, az
udvaron éppen virágzott az akácfa, szinte leleszállott a nézőtérre a juniusi virágzás mámorító illata, az, amelyikről az a sok akácvirágos magyar nóta mesél. Azután jött Feledi
Gáspár biró uram és elmesélte, hogy kézfogóra készülődnek a faluban. Elmondotta, hogy
Bátki Tercsinek ma huzza az ujjárd a jegygyűrűt egy deli legény, aki már régóta igaz
szerelemmel szereti. Azután jött az öreg Gonosz Pista, a falu bakterja, vén róka, minden
hájjal megkenve, ismeri az egész község
apraját-nagyját születésétől kezdve, több a
ravaszsága, mint hetvenhét diplomás ügyvédnek. Ő keveri a kártyát, hol jobbra, hol balra,
Fenyvessi Emil
(Feledi Gáspár)
Vígszínház : „A falu rossza"
(Röckl felvétele)

Hegedűs Gyula
(Gonosz Pista)
Vígszínház: .A falu rossza"
íRöckl felvétele)

az ő fondorlatos mesterkedéséből keletkezik
a nagy bonyodalom, amely miatt búra válik
a kézfogó vidám hangulata. Ugy ám, bizony,
mert a menyasszonyt igen-igen szereti Göndör
Sándor, a falu legszebb legénye, aki nem is
olyan régen még bizonyos volt a Boriska szeszereimében. Valahogyan aztán bajba keverte
az átkozott duhaj természete, el kellett hagynia
a falut, ott lakott a vármegyeházán félesztendeig a tömlöcben. Amikor hazajött, elveszítette a becsületét is, meg a szeretőjét is. Nehéz az ilyenbe belenyugodni a szerelmes
paraszt legénynek, különösen akkor, ha a
szive még mindig azért a régi leányért dobog. Az öreg Gonosz jó tanácsadó, ráveszi a
fejevesztett legényt, hogy borban keressen
vigasztalást, azután, amikor már eleget ivott,
jöjjön el estére Felediék házához, ahol
amugyis megzavarta már a békességes hangulatot egy kikapós menyecske, Finum Rózsi,
akit bizony nem nagyon szívesen látnak a
vendégség között, mivel, hogy legények dolgában régen rossz hírét költötte a falu. Meg
van már a két ünneprontó, Göndör Sándor,
meg Finum Rózsi. Odabenn felhangzik a
magyar nóta, mulatnak a vendégek, isznak a
mátkapár egészségére, odakünn félkönyökére
támaszkodva, sóvárgó sziwel áll Göndör Sándor. A hold sugara simogatja a haját, meg a
subáját, azután Finum Rózsi becéző szava
is el-eljut a füléhez. De mindez semmi néki.
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Finum Rózsi és Göndör Sándor
(Fedák Sári, Csorlos Gyula)
Vígszínház : „A falu rossza"

íAngclo fotográfiát
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néki csak Bátki Tercsi kell. Hiába szereti
Feledi Boriska, a biró leánya, az ő szerelme
nem tudja megvigasztalni. Kihivatja egy utolsó
szóra a menyasszonyt és amikor már sehogysem akarja meghallgatni, rásüti a karabélyát.
A szép Bátki Tercsi elterül a földön, él-e,
meghalt-e senki se tudja, most már Göndörnek se kell az élet, magának fordítja a pisztoly csövét, de kicsavarják a kezéből . . .
Eddig van a mese első része. Énekelnek
benne, táncolnak, ropják a csárdást, csak
ugy libbennek a rakott szoknyák, csak ugy
csöngenek a legények sarkantyúi, szemnek,
szívnek jól esik hallgatni.
A mese második részében künn vagyunk a
zöld mezőn, a faluvégen, a Makkhetes rozzant csárdája előtt. Oda ment Göndör Sándor
borba temetni a búbánatát. Még nem is pitymallik, csillagfény rezeg az égen, a csárda
ablakából petróleumlámpa halvány világossága ömlik szét, odabenn huzza a falusi
cigány a duhaj magyar nótákat. Göndör Sándor csak ugy csapkod a botjával, egymásután vágja földhöz a boroskancsót, még a
csárda ablakának se kegyelmez, az is csö-

„A banda"

Boross Géza és Szerémi Zoltán
(Czene)
(Adus)
Vigszinház : „A falu rossza"
fAngelo fotografia)

„ . . . Ide a fülembe . .

Fedák Sári és Kozma
(Finum Rózsi) (Flótás)
Vigszinház : „A falu rossza"
•

(Angelo fotograifa)

römpölve hullik ezer darabra. Igy mulat a
duhaj magyar legény, ha búbánat tépi a szivét. Arra jár éppen az öreg Gonosz is, mivelhogy bakternak mindenütt ott jár a szeme,
nehogy tolvaj dézsmálhassa meg a szőlőt.
Nem is kell nagyon keresni a gézengúzt,
mert hiszen a bakter már maga jól megrakta
a kosarát. Nemcsak Göndör Sándor adta bubánatnak a fejét, hanem Boriska is, aki éppen
ugy szereti Sándort, ahogy Sándor Bátki Tercsit. Meg azután Feledi Lajosnak se áll valami nagyon rendén a szive szénája, mivel
hogy egyelőre fuccsba ment az esküvő. A kis
Boriska neszét vette annak, hogy Sándor a
Makkhetesnél mulat, meglopta az éjji órát,
kisettenkedett ágyából, hogy csak egy pillanatra is láthassa Sándort. Odalopódzik a
csárda ablakához és onnan vet rá szerelmes
pillantást. Vesztére bizony, mert Gonosz bakter észreveszi, ugy hogy Boriskának, szegénynek futva kell visszamenekülnie. Alig szaladt
el, hát Uramisten, jön a másik leány, Bátki
Tercsi, ő meg Lajost keresi, aki ugyan nem
jár erre, hanem fenn van a szőlők között, de
azért Tercsi is megjárja, mert őt is észreveszi
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az ezerszemű bakter. Ebből azután nagy veszedelem keletkezett, mert amikor az öreg
Gonoszt rajtacsípték a szőlőlopáson, mivelhogy ott találták a kosarát az érett gyümölcscsel, a vén imposztor a maga mentségére
elárulja, hogy a hajnali órákban itt látta a
két leányt a csárda körül ólálkodni, tehát
akkor ő nem lehetett fenn a szőlőkertben,
így azután a szőlőlopást rákenhetik a cigányokra. Csakhogy veszedelmes árulkodásból
igen nagy baj keletkezik. Az öreg Feledi Gáspár, amikor megtudja, hogy leánya éjnek
idején kiszökött a házból és ennek még okát
sem akarja adni, megátkozza és elkergeti.

Göndörrel is összeakad újból, ugy hogy az
amúgy is kapatos legény kezet emel reá. Jön
a pusztabiró, jönnek a csendőrök és Göndör
Sándort újból elvezetik a vármegyeházára,
Bátki Tercsi sirva ballag utána.
A mese második része itt szakad meg. Már
most aztán esőstől borult a baj Feledi uram
háza tájékára. Bajban van itt mindenki. Fe
ledi Gáspár elvesztette a leányát, Bátki Tercsi
a vőlegényét, Göndör Sándor a szabadságát,
Finum Rózsi a becsületét meg a szerelmét
és a szegény, ártatlan Feledi Boriska nem
láthatja többé Göndör Sándort, akit jobban
szeret még az édesapjánál is. Hiába mondja

„Én vagyok a falu rossza egyedül . .

CSORTOS GYULA (Göndör Sándor)
Vigszinhéz : „A falu rossza"

'Angelo fotográfiái
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meg Cserebogár Jóska pásztor is ar a járnak,
megtalálják Boriska piros kendőjét a füvön,
azt hiszik, hogy a leány biztosan a patakba
ölte magát. Az öreg Feledi is kétségbe esve
keresi gyermekét, most már szánja-bánja,
hogy elüldözte otthonról. Bátki Tercsi, meg
Lajos a sok egyéb baj között megbocsájtottak már egymásnak, ismét szerelmesen évőd"
nek, a dolognak ez a része most már rendben volna, ha a baj nem gyarapodna, Boriska
nem birja tovább a fájdalmaké', amikor Sándor utolsó búcsúszavát hallja, a patakba vett
magát, csakhogy Sándor utána ugrik ám és
kimenti. Ez azután rendbehozza mindkettőjük
szénáját, mert amikor az öreg Feledi megtalálja elveszettnek hilt gyermekét és megtudja, hogy Göndör Sándor mentette meg
életét, megenyhül a szive és rájuk adja apai
áldását, de csak azzal a
föltétellel, ha ő maga is
holta napjáig velük lakhatik.
Mindenki megtalálta a
párját, csak Finum Rózsi
nem, őt azért megvigasztalja a nótás, dalos kedve,
a vidám lelke, amely sohasem hagyja el. Eddig
tart a mese, amelyet igaz
szívvel, lélekkel játszanak
el a Vigszinház művészei,
akik felcserélték a frakkot
meg a szmokingot az inglobogós inggel - gatyával,
meg a lakkcsizmával és
kócsagtollas kalappal. —
Csak hála jár érte nekik,
Fedák Sárinak,
Csortos
Gyulának, Hegedűs Gyulának, Makay Margitnak,
Molnár Arankának, Sterémi Zoltánnak, Zátony
Kálmánnak, Vendre» Ferencnek, Balassa Jenőnek,
Bárdi Ödönnek,
Győző
Lajosnak, Boross Gézának,
Bella Mariskának, meg
mindenkinek,
aki csak
egy szóval is részt vett az
előadásban. És különösen
hálát érdemel a Vigszinház igazgatósága azért,
amiért olyan csodálatos
szépen és igazán visszavarázsolta a magyar falut
a színpadra és hála jár
Csortos Gyulának, aki éjjet, nappalt együvé téve
szorgoskodott, hogy mennél szebb legyen az előadás- Kacsóh Pongrácnak,
aki a gyönyörű uj magyar dalokat irta, Stefanidesz Károlynak és Málnai
„Bátki Tercsi
mátkasága"
Bélának, a díszletek terveZátony Kálmán, Molnár Aranka
(Angelo fotografia) zőjének.
Vigszinház : „A falu rossza"
neki a dölyfös apa, hogy válasszon kettejük
között, az ártatlan szive nem tud hazudni,
ha egyszer mind a kettőt egyformán szereti.
A mese harmadik részében szem-száj elámul,
amikor a színpadi varázsló az előbbeni szín
helyére olyan csodálatos magyar tájképet
varázsolt, hogy nincsen az a hires piktor, aki
különbet fessen. Olt fekszik szegény Boriska a
füvön, elhagyatva, árván, egyedül, majd megszakad szegéf.ynek a szive nagy boldogtalanságában. Göndör Sándor is kiszabadult már
a börtönből és elhagyni készült a falut. Ott
találkoznak utoljára. Boriska elmondja, hogy
mennyire szereti, de hát hiába minden, Sándornak más szerelem kell. Arra kérleli Boriskát, feledje el, ugy sem érdemli meg az ő
ártatlan szivét. Hiába minden, nem lehet
megvig sztalni egyiket sem. Gonosz bakter.
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„Vrosxit" . . .
(Milyen a premier

a színfalak

mögött?)

Engedjék meg kérem, hogy elmondjam, milyen volt a „Falu rossza" első előadása a
Vígszínházban, — a színpadon. A kritikusok
már beszámoltak a napilapok hasábjain az
•előadásról, a színészek játékáról, a darabról,
én arról irok beszámolót, hogy került a színész az öltözőjéből a közönség elé ? Ez a
legérdekesebb és legizgalmasabb félóra, a
legnehezebb valami, amiről csak irni lehet,
mert ez a félóra izzik és lángol s csak rövid
szavak és titkolt sóhajok s izgatott gesztusok
töltik ki.
Hét óra. Fedák öltözője egy iillatos virágerdő. A primadonna még egy
pillantást v r t a tükörbe, aztán
siet le a színpadra. Már mindenki ott van a kulisszák
mögött. Nem diskurálnak a
hölgyek és az urak, Csortos
ur is, a rendező, pár halk
utasítást ad mindössze a világositónak.
A színpad balsarkán állok.
Mellettem két színpadi munkás. Kezükben két-két borospohár. És körülöttem a zenekar. Stefanidesz Károly ugy
áll a zenekar élén, hogy a
Feledi Gáspár biró uram háza
ablakából épp a színpadra
lát. Kardalosnők, kardalosok,
növendékek eeész tömege
veszi körül a zenekart. Ezek
cseppet sem izgatottak. Diskurálnak, mig Csortos rájuk
nem szól :
— Csendetukérek.
Most szinte kinos csend
van a színpadon A muzsikusok csak egészen halkan
állapítják meg, hogy meleg
van. Tényleg, rémes a hőség.
Brunner ur, a fővilágitó folyton törülgeti a homlokát.
Hallatlan lassúsággal múlnak a percek. Aztán Bárdi
Ödön kezében megremeg a
dobverő. Belecsap a gongba.
Függöny ! . . .
Stefanidesz fölemeli jobbkarját. Pillanatnyi
szörnyű
csend, aztán egyszerre fölzeng az egész zenekar. A
hegedűk, a brácsák, a cimbalmok húrjain, a klarinétok
bársonyos torkán fölzeng egy
édes-bus magyar nóta. Molnár Arankát nézem. A világoskék v ganós Bátki Tercsi
szinte félhangosan imádkozik. Fenyvesi ül mellette egy
széken. Odafordul Molnár
Aranka felé.

— Ugyan már, — mondja és mosolyog.
Makay Margit egy kulissza mögül merően
néz ki a színpadra Az akácos lombjait nézi,
le nem veszi a szemeit a fáról. Mintha soha
nem látta volna még.
Csortos, Fedák, Hegedűs és Vendrey együtt
egy csoportban, ők sem szólnak semmit. Most
mér a növendékek és a kardalosok tömege is
néma. A legfurcsább élőkép ez, a szines magyarok, leányok, legények elnémulva és megremegve szinte az izgalomban.,
— Lehet I — súgja Csortos. Es a mézeskalácsszives előfüggöny felszalad. Nappali fényben ragyog a színpad. Megkezdődik az első
felvonás.
Az első, amit hallok, egy sóhaj. Mindenki

Makay Margit, Csortos Gyula
(Angeld
Vígszínház": „A falu rossza"

fotoabfia!
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sóhajtott. És a sok sóhaj összeforr és egybeolvad és én is olyan meghatott vagyok, hogy
hallom a szivem dobogását. Most furcsa, szapora zaj zug fel. Mint egy fantasztikus gépfegyver kattogása. Az első taps. Színpadra lépett az első színész.
A taps egyre gyorsabb és gyakoribb. A premierközönség tapssal fogad minden színészt.
Fedákot percekig tapsolják. Érdekes, itt fenn
a színpadon minden perc egy-egy félórának
tűnik fel. Fedák mér tul van minden izgalmon, lángol és szikrázik, mint egy ezerszínű
drágakő és fölzeng, mint egy óriási hárfa :
játszik ! Stefanidesz le nem veszi róla a szemét. Ha nem látja a kis ablakon át, addig
foro.g, hajlik, mig egy ajtó-, kulissza hasadékon át újra meg nem pillantja. Vége Fedák
első számának. A nézőtérről felzug a taps.
Csortos, akinek az arcán eddig egy izom nem
rándult meg s komoly volt, mint egy orvosprofesszor valami súlyos műtét előtt, most
hirtelen mosolyogni kezd.
— Ismételni!— Mondja Stefanidesznek s mig
Fedák künn a színpadon újra táncra perdül,
Csortos szinte felolvad a mosolyban. A legboldogabb ember most Csortos Gyula. Átkarol egy zenészt, aki falusi cigánynak van
maszkírozva és Kozma urnák szólítják.
— Csináld, Kozma ! — mondja neki Csortos és megveregeti a vállát olyan szeretettel,
mintha ebben a pillanatban Kozma ur állana
legközelebb a szivéhez.
A két színpadi munkás, aki mellettem áll
a borospoharakkal, se veszi le a szemét a
Feledi Gáspár házának ajtajáról. Ha nyílik az

Balassa Jenő (Csendbiztos)
Vígszínház : „A falu rossza" (Angelo fotográfia)
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ajtó, mindig összeütik a poharakat, koccintanak. Az egyik minden koccintásnál azt mondja
„proszit". Ezt nem viccből mondja, hanem
egészen komolyan. Megjátssza a „szerepet".
Különben azok a pillanatok, amikor kinyilik ez a kis ajtó, nagyon érdekesek. Szempillantásig tart, mig Fenyvesi vagy Hegedűs,
vagy Molnár Aranka kilépnek a színpadra az
ajtón át, melyet mindig behúznak maguk
után, de ez aíatt a szempillantásnyi idő alatt
a következő történik : A kardalosok és a növendékek, de a zenészek is, — imitálva a
Feledi ház lakodalmas vendégeinek mulatozását, hirtelen rövid szavakban törnek ki. Mindegyik mindig egy és ugyanazt mondja. Egy
parasztlegénynek öltözött kardalos felkiált :
hutyutyu !" Egy másik azt mondja : „Adj
Isten." Egy harmadik : „gazdám, bátyám-uram".
Egy zenész isteni komolysággal mindig azt
mondja: „Pester Lloyd." A sok szó összeolvad ebben az egy pillanatban s még innen,
közvetlen közelből is, valóban ugy hallatszik,
mint egy vendégsereg zsivaja, zsibongása,
melybe belecseng az összekoccintott poharak
muzsikája.
— Proszit, — mondja a színpadi munkás és
megcsenditi a poharát.
„A falu rossza" első felvonása folyik tovább.
Mind gyakoribb a taps, az ismétlés. Már a,
felvonás vége felé járunk, Molnár Aranka
jelenése következik. Olyan izgatott, hogy
szinte tépi, szaggatja köténye pántlikáit.
— A pisztoly rendben ? — kérdi Bárdi az
egyik kellékest.
— Rendben ! — hangzik a válasz.
'
A színpadon eldördül Csortos kezében a
fegyver, aztán összehull a függöny. Vége az
első felvonásnak. Jób igazgató ur rohan a
színpadra. A színpad bal sarkán, a függönytartó mellett, hallatlan elegánsan, ragyogva
egy nagyszerű frakkban, egész csendes hangon mondja :
— Fel !
A függöny szétszalad.
— Le !
'
A függöny' összehull.
Aztán mind gyorsabban, de mindig ugyanazon hangon :
— Fel ! Le ! Fel ! Le !
Bárdi szaladgál körül :
— Szereplők a; színpadra! Kérem Gsortos
ur, a színpadra.
És a függöny mind újra lebben és a nézőtérről tombolva zug és viharzik a taps.
A munkás a borospoharakkal újra koccint és
újra mondja, de most már micsoda boldogsággal : „proszit" . .. Pedig most már nem is
kellene, de mégis koccint és újra mondja :
„proszit."
A taps zug tovább, Jób Dániel igazgató
tovább dirigálja a függönyt :
— Fel ! Le ! Fel ! Le !
Siker van ! . . .
LUKÁCS
GYULA

„Ha kertészed

lehetnék . . ."

FEDÁK SÁRI (Finum Rózsi)
Vigszinház : „A falu rossza"

(Angelo fotografia)

Uj csillag

a színpad

Irta: KARINTHY

(Munkaíársunk
A Vígszínház
szerencséje

szenzációs
!

. . . a „Falu rossza" szereplői,
együtt és külön-külön, a legjobbat
nyújtották, amit a közönség és kritika
elvárhatott. De nem akarjuk ezeregyedszer elismételni azokat a jelzőket, amiket annyiszor érdemeltek ki
kedvenceink : elég, ha neveiket soroljuk fel, fölösleges dicséretek nélkül.
Mielőtt azonban befejeznők a mai
előadásról szóló tudósításunkat, meg
kell eml -keznünk egy uj színésznőről:
meg kell emlékeznünk, külön kell
beszélnünk róla, le kell szögezni fellépésének tényét, mert ugy érezzük,
valamikor keresni fogják ezeket a
szerény sorokat, megállapítani, hogy
ki volt az, aki először irt tárgyilagos
és hozzáméltó bírálatot, ki vette észre
először a sajtóban, röviden szólva:
ki fedezte fel ezt az uj tehetséget,
akihez foghatót, ha szerény, de ellentmondást nem tűrő és egyedül hozzáértő véleményünknek hinni lehet,
keveset produkált még a mi, tehetségekben oly gazdag színházi talajunk is. Az uj színésznő Finum Rózsi
szerepét alakította: de egyénisége,
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felfedezése
!)
Óriási szinészíef)eíség

!

amellett, hogy teljesen betöltötte feladatát, amellett annyira tul is nő rajta,
hogy jellemzéséhez kevés, ha egyszerűen csak ezzel a szereppel kapcsolatban foglalkozunk vele. Csak
egészen kivételes müvész-lélek és
temperamentum hat első pillanatra,
egy elszigetelt produkcióban, ilyen
egységesen és határozottan. Bizonyos,
hogy az uj csillag külső megjelenése
nagy mértékben hozzá fog járulni
ahhoz, hogy belső értékei rohamosan
és tökéletes pompájukban bontakozzanak ki. Magas, telt, mégis hajlékony és könnyed alak : kifejezésteljes,
megnyerő vonások, sugárzó intelligencia és valami egyéni humor, amit
alig tudunk elemezni — több, mint
nőies, de korántsem férfias: mindkettőnél különb és mindkettőnél közelebb áll ahhoz, amit általában
emberinek
nevezünk.
Mozdulatai,
egész fellépése, az a könnyű és természetes mód, ahogy, szinte ugy
mondhatnám : kapásból eltalálja a
legmegfelelőbb hangárnyalatot, a leghelyénvalóbb gesztust, olyan bizton-

A Makkhetes-csárda
Vígszínház : „A falu rossza" második felvonása

(Papp felvétele)

ságra vallanak, ami
régi, rutinos színészeknél is ritka jelenség.
Mindehhez képzeljünk hozzá tiszta,
egyszerű hangot, jóleső és kellemes
csengésűt, amivel épp oly egyszerűen
és természetesen bánik, mint a kezével és lábával — az egész összhatás
olyan, mintha nem is betanult szerepet játszana, hanem önmagát adná.
A legkiválóbb tehetségek előjoga ez,
másodrangú művészek nem engedhetik meg maguknak : minden szerepet, bármennyire különbözzenek
egymástól, egyéníteni azzal, hogy a
magam formájára alakítsam, ahelyett,
hogy én alakulnékaszerephez. Ehhez
persze, ilyen gazdag és kimeríthetetlen egyéniség kell, mint amilyennek
a Kisasszony látszik. Nem akarunk
jóslásokba bocsátkozni, de van bátorságunk hinni annyira Ítélőképességünkben, hogy kifejezhessük gyanúnkat : ez a színésznő igen hamar
ki fog nőni abból a keretből, amivel
most a népszínműi műfaj korlátozza
képességeit. Nagyon csalódnánk, ha
nem derülne ki, hogy a most induló
csillag utja más, részben szélesebb
skálájú, részben értékesebb műfajok
iskoláján fog keresztülvezetni. Hangja
után ítélve az operett-deszkákon is
siker vár reá — és csak biztosságán,
ambícióján és önmagában való hitén

múlik, hogy egyszer-kétszer drámai
műfajokban is megpróbálkozzék. Ugylátszik, komikának is bevállana, de
erre még sok ideje van.
Mindent egybevetve, bátran használhatjuk az elcsépelt szólásformát :
erről a színésznőről még hallani fogunk ! Hallani fogunk és beszélni is
fogunk róla — hacsak a mindent
eltemető közöny és megnemértés le
nem töri félúton, csakhogy meghazudtoljon bennünket, akik szerény, de
elévülhetetlen érdemünkül tudjuk be,
hogy elsők voltunk az elsők között,
akik egy szerény alakításból eleget
láttak ahhoz, hogy megjövendöljük
egy induló csillag kibontakozását, az
üstökös útját, amit messziről pillantottunk meg a hajnalodó horizonton.
Most pedig álljon itt a neve, a végén, hogy jól megjegyezzük magunknak s módunkban legyen sokszor
elismételve megtanulni : Fedák Sári.

Őszi est Budán
Sétálunk a R ó z s a d o m b felé,
észre s e v e s s z ü k s este tiz l e t t . . .
s z é p ez a h o l d a s ő s z i táj,
szép, mint egy v i g s z i n f í á z i díszlet.
(SZENES EMBER)

A pipacsos mező
Vigszinház : „A falu rossza" harmadik felvonása
(Papp felvétele)
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Október elején
megnyílik a Blaha Lujza Szinház
— Nyilatkozik

Vágó László

A hirdetőoszlopokon uj plakát jelent meg
a mult héten. A plakáton egy sokszoknyás,
ragyszerü parasztmenyecske színházat koszorúz. Ez a színes, ügyes plakát, amely
hálmán Lajos munkája, szinháznyitást hirdet. Hirdeti, hogy a „Blaha Lujza
Szinház
Szerecsen-utca 35. alatt, szemben az Operaházzal, teljesen újjáépítve, október
elején
megnyílik " Uj színháza lesz Budapestnek.
Az Unió R.-T. épitteti> hogy még egy hajlékot nyisson a magyar operett-múzsának.
Elmentünk megnézni, milyen lesz az uj
szinház ? Az épület előtt még ott áll a
tetőig érő hatalmas fa-, vas- és létraszerkezet. Rajta fel-alá mászkálnak a napszámosok, Az utca tele van faltörmelékkel, vakolattal, homokkal, malteros vályúkkal. Nagy
szekerek hordják a téglákat, márványtöm
bőket, szálfákat. Bent az épületben még
szanaszét hever minden, az ember alig igazodik el a sok homokbucka é s téglarakás

építész

az uj színházról

—-

között, de a szinház már kibontakozott uj
formáiban. Az előcsarnokban éppen a márványpadlózatot rakják le, munkások sürögnek, forognak, fúrnak, kalapálnak. A nagy
zajtól szinte megszédül az ember. A munka^
vezetők a terveket tanulmányozzák, számolnak, magyaráznak, dirigálnak : épül a
szinház.
A menyecske, aki megkoszorúzza a színházat, kell, hogy babérkoszorújából egy levelet juttasson a tervezőnek is, aki a régi,
komor, barátságtalan Revüből igen finom,
intim kis színházat varázsolt elő- Blaha
Lujzának nem kell szégyenkezni, méltó helyen fog tündökölni a neve. Vágó László
valóban nagyszerű munkát végzett. Csupa
báj és finomság, hangulat és melegség árad
a falakról. A régi francia királyi udvari
színházakra emlékeztet az Unió legfiatalabb
operettszínháza.
Az előcsarnok dúsan aranyozott kék és
fehér színek kellemes összhangja, a nézőtér aranysárga és bordó színekkel
ékesített dekorációja direkt szenzációs. Ilyet esik
művész fantáziája álmod
hat. Az egész épület finom,
elegáns, artisztikus.
A nézőtér kisebb, mint
volt, de kényelmesebb é s
szebb. A régi boxpáholyok helyett most két emeleten van páholy, a színpad mélye felé mindjobban kiugró építkezéssel.
A szinpad megnagyobbodott, úgyszintén a zenekar helye, az előcsarnok
és a ruhatár is.
Megkértük Vágó László
műépítészt, hogy mondjon
el valamit az uj szinház
épitkezéséről.
Vágó a
következőkben adta meg
felvilágosításait :
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(Vágó László terve és rajza)

— A színház, ha jól tudom, 1908-ban
épült. «Kristálypalota" volt a neve és mulatónak készült. Az oldalpáholyokat csak később építették, de ezek abszolút rosszak
voltak, mert mindegyik egy síkban feküdt,
nyitott oldalú volt, tehát a publikum egyáltalán nem láthatott a színpadra. Mikor a
színház újjáépítésével megbíztak, mindent
lebontattam, hogy csak a csupasz oldalfalak
és a mennyezet maradt meg. Még a fundamentumot is fel kellett ásatnom, mert a
nézőtérnek nem volt meg a kellő emelkedése.
— A nézőtér barátságtalan, rideg, hosszú
volt, a színpad, előcsarnok és a ruhatár kicsinyek. A nézőteret megrövidítettem 12
méterrel, igy az eddigi 480 ülőhely helyett
417 ülés lesz. De ez legalább kényelmes.
A Revüben két oldalt és hátul összesen 31
nyitott boxpáholy volt, most egy erkély és
egy emeleti páholysort építettem összesen
42 páhollyal. Ha ehhez még hozzáveszszük a két földszinti proscenium páholyt,
akkor több van, mint például a Renaissance
vagy a Magyar Színházban. Az erkély- és
emeleti páholyok előtt kényelmes és tágas
promenoirek vannak, ahol cukrászda és
buffet lesz felállítva. Az egésznek a beállítása kedves és finom. Valahogyan, ha erről
beszélek, mindig az jut az eszembe, hogy

milyen szépen fognak itt festeni az estélyi
ruhás hölgyek és frakkos urak.
— Az előcsarnok, a ruhatár és a zenekar
is sokkal kényelmeseeb lesz, mint azelőtt.
Eddig életveszélyes tülekedések árán jutctt
csak a publikum a ruhatárhoz. Ezen segíteni
kellett. A színpadot előbbre hozva megnagyobbítottuk. Fix horizont épült csillagos
égbolttal.
— A régi színház, mondhatnám, exotikus
architektúrája eltűnt és épült helyébe egy
modern, kényelmes, elegáns színház, amely
minden tekintetben igyekszik ugy a közönség, mint a színészek igényeit kielégíteni.
Az építkezés történelmi, vagy inkább egy
történelmi stil reminiscenciája : empire. Azon
igyekeztem, hogy a fentemiitett igényeket
szép és finom formában valósítsam meg.
— Még csak egyre szeretnék kitérni. Az
egész, mondhatnám, teljesen uj színház, alig
négy hónap alatt épült, amely rekordot jelent a színházépítés terén. Azt hiszem, ezt
az eredményt még Amerikában sem igen
érték el. De igaz, hogy olyan lázasan dolgoztak rajta, mint még talán soha. Ebben a
nagyszerű eredményben természetesen nagyon sok része van (vagy talán övé a teljes
érdem) Szentgyörgyi Gyula építőmesternek,
akinél agilisabb társat nem találhattam volna.
Olyan szépen és jól vitte keresztül terveimet,
hogy minden dicséret és köszönet kevés.

(Vágó László terve és rajza)
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Mondd : a „Liliom"-nak van még sok telt háza
és Király Ernőnek volt-e lámpaláza ?
Mondd : hogyha rádborul a newyorki este,
gondolsz-e néha is a szép Budapestre ;
mondd : hányszor mulattál a mult tavasz óta.
s divatos-e ott is a Zerkovitz-nóta ?
Mondd : hát igazán oly jó ottan az élet,
hisz ott még Stoll Károly se veszekszik véled;
csillagos és sávos odakünn a zászló,
de hát Unió az, ha nincs Beöthy László ?
Adassék e levél Rétkai Mártonnak,
az én mélyen tisztelt, kedves barátomnak,
aki található Newyork városában,
ama hires Brod\vayn, egy nagy palotában.
Kedves Marci pajtás, vedd ezt a levelet,
úgyis olyan régen beszéltem teveled,
de rég mondtam : szerbucz ; de rég mondtam :
hogy vagy?
szivem gyászos buja talán ezért oly nagy?
Mondd : micsinyász mindig Newyork városába,
tudom, oly messzire nem mentél hiába ;
mégis tőled arra sürgős választ várok :
gyülnek-e, gyülnek-e szépen a dollárok ?
Mondd : ott tifelétek szépek-e a lányok,
s szelídek, szolidak, huncutok, zsiványok ?

(Vágó László tetve és rajza)

Mondd . . .

ne mondjál semmit . . . minek •
is mondanád,
olyan szép. mint itten, nem lehet odaát ;
ott nincs Odry Árpád és nincs Márkus
Emma,
tudom, minden perced egy ujabb dilemma.
Menjek-e, maradjak, otthon jobb, vagy itten,
sirjak-e, nevessek ; óh jaj mire vittem ?
itt a kedvem borús, itt a lelkem méla ;
de messzire estél tőlem Környei Béla ! ? . . .
Kedves Marci pajtás, készülj a nagy útra,
akár meddig maradsz, csak vissza jössz újra :
majd ha ott Newyorkban fejed lágya benő,
ezt kívánja hived, a
Faragó Jenő
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KoldiusdiáK

— A Városi Színház
Az operett klasszikusai között Millöcker
nevét csaknem egysorban emlegetik Offenbachéval, Hervével és Plenquettel. A Gasparone, Szegény Jonatan, Három pár cipő,
Szerencsegyeimek
és a Koldusdiák komponistája ezzel az utóbbi operettjével közelitette
meg legjobban azt a fokot, mely a vigopera
nívóját éri el. A Koldusdiák 'pár évtizeddel
ezelőtt Európának valamennyi színpadját
bejárta, éppen olyan kedvenc operett volt,
mint manapság akár a Csárdáskirálynő,
vagy a Vigözvegy. A Koldusdiák zeneileg a
legtökéletesebb alkotás, amit ez a műfaj
produkálhat, mert amellett, hogy minden
egyes száma klasszikus értékű, abban az
időben, mikor játszották, még a népszerűség
is felkapta melódiáit. Fináléi egyenesen
operai értékűek, éppen ezért is szokták főszerepeit leggyakrabban operaénekesekkel
játszatni ott, ahol erre mód van.
Budapesten tizenkét évvel ezelőtt a Vígszínházban vendégszereplő német operettstaggion játszotta a darabot, akkor még a
női főszerepben Jeritza Máriával, aki nem
igen gondolt arra, hogy a Koldusdiák Laurájából a világ leghíresebb Toscaja lesz.
Ábrányi Emil, a Városi Színház élesszemü és
művészlelkű igazgatója nem minden ok nél-

első operetlelőadása

—

kül választotta ki ezt a darabot a színház
uj operettensemblejának
bemutatkozáséra.
Ebben véli az igazgató reprezentálni azokat
a művészi törekvéseket, amelyek őt az operettműsor összeállításánál vezetni fogják.
A Koldusdiákot szintén az Operaház énekeseinek segítségével adták elő. Gábor József
személyében olyan operaénekes vállalta a
címszerepet, aki nemcsak hangjának érces
erejével, de színészi képességeivel is versenyre
kelhet bérmely operettbonvivánnal. A gyönyörű finálékat valóban gyönyörűen énekelte,
a prózarészekben is minden dicséretet megérdemel, A fő női szerepet, Laurát, Pásztor
Ferike játszotta ; a Bohémélet Musettje után
ebben a szerepben is bebizonyította, hogy
értékes nyeresége a Városi Színház uj ensemblejának. Operetténekesnőnél szokatlanul
képzett és kellemes hangon énekelte el szerepét. Palotay Árpád, Ollendorf ezredes
alakitója, szintén igen kitűnően mutatkozott
be az operettben és ez annál inkább Írandó
előnyére, mert ez alkalommal először játszott
operettszerepet. Második felvonásbeli kupiéját,
annyira megtapsolták, hogy alig győzte ismételni. A másik énekesnői szerepben Halász
Gitta aratott sikert. A Bársony-családot két
színész is képviselte, az egyik Bársony Dóra.

Halász Gitta, Bársony Dóra, Pásztor Ferike, Gábor József, dr. Bársony Lajos, Pázmán Ferenc.
Palotay Árpád, Tarnay Géza, Füredy Ella
Városi Színház : „Koldusdiák"
(Röckl felvétele)
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legalább annyi előadást fog megérni a Városi
Szinház színpadján, mint hogyha valami
egészen uj operettet mutattak volna be.

Dr. Bársony, Halász Gitta, Pásztor Ferike,
Bársony Dóra, Palotay Árpád
Városi Szinház : „Koldusdiák"

(Rockel felv.)

Ezt a pár sort egy virágcsokorba tűzve
Blaha Lujza küldte Nagy Izabellának, a
^Nemzeti Szinház „Falu rossza" előadása
után. A fiatal színésznő sok elismerést, dicséretet kapott Finum Rózsijáért, de a legjobban
ennek a névjegynek, Blaha Lujza elismerésének örült.

a másik dr- Bársony Lajos. Mind a ketten
méltók voltak az elismerés tapsaira. Ugylátszik, a Bársony-családban atavisztikus
örökség az operai hang és a színészi képességek. Toronyi Gyula Enterich szerepéből
csinált pompás alakot. Füredy Ella igen sikkes és temperamentumos volt egy egyenruhás
szerepben. Tarnay Leona, Tarnay
Géza,
Sik Rezső, Márkus kisebb szerepekben jeleskedtek. A pulpituson elsőizben jelent meg a
Városi Szinház uj operettkarnagya, Friedl
Frigyes, akinek lendületes, invenciózus dirigálása erőssége az előadásnak. A színpad
csak ugy ragyogott a színekben és csak ugy
hullámzott a tömegek mozgásától. A finálék
valóban káprázatos képet nyújtottak, különösen a harmadik felvonásban, amikor Krakó
várát elfoglalják a fölkelők. Valóságos kis
c s a t a alakult ki a színpadon, igazi fegyverdurranásokkal és ágyulövésekkel. Alig van
operett, amelynek rendezése nehezebb feladat volna, mint a Koldusdiáké, Ferenczy
Frigyes főrendező stílusát és gondosságát
dicséri az egész előadás.
A Koldusdiák kedves, romantikus meséjét
mindenki ismeri, még azok is, akik soha
nem látták az előadást, öreg emberek sokszor mesélték valami modern operett nlőadása
után, hogy : Haj, haj, régen, a Koldusdiák,
d e szép is volt az , . , Most bizonyára
mindenki meg fogja nézni a darabot, amely

Palotay Árpád
(Ollendorf çzredes)
Városi Szinház : „Koldusdiák"
(Röckl felv.)
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Bródy Sándor
a csókol nézi
/ría : SZÉP ERNŐ
Bécs, 1921

szeptember

Kedves Incze, Bécsből jelentem
lapodnak : A Renaissance-Bühne nevezetű színházban a „Lyon Lea"
cimü Bródy-féle darabot adják, de
csak tegnap óta, három nap előtt
még csak sötét próba volt, melyen
e sorok irója is jelen volt. A második felvonásban az a német művész,
aki a nagyherceget adja, az ölébe
bolondítja azt a német művésznőt,
aki a Lyon Leát adja. Hát aztán a
fejők összeér é s kitör rajtok a csók.
Csók, csók, csók, néma sötét csók,
csak a nagyherceg mozog egyet-egyet
és Lyon Lea rándítja meg-meg az
egyik lábaszárát. A rendező ott áll
lent a sugólyuk előtt félig-meddig
világított fejjel, a főrendező is ott áll

„Gratulálok I"
Blaha Lujza és Fedák Sári

a Vifsziiiiiár társalgójában, „A falu rossza"
főpróbaja napján
(Papp felv.)
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a nézőtéren a falnál, alig látni, ő egy
fehérszakállas aggastyán. Hallgatnak,
figyelik a jelenetet. A legfőbb rendező meg itt ül előttem a széksorban,
Bródy Sándor ur, őt egy szikrát s e
látni, mert éjsötét a nézőtér. És még
egy magyar ül ott a sötétben, dr.
Lakatos Viktor, a badeni szanatórium
gazdája, a szerzőnek és a művészetnek barátja.
A nagyherceg adjutánsa beront, a
csók kettészakad. Bródy Sándor a
sötétből leipanaszkodik a színpadra:
— Nicht noch, nich nocht !
A rendező visszazavarja azt a
színészt. A nagyherceg é s a Lyon
Lea lenéznek, nem tudják, mi a hiba.
Bródy Sándor dirigál :
— Küsszen wájter.
Weiter ! A német művész meg a
német művésznő megint elkezdik,
csókolódznak keservesen. A rendező
tapsol, az adjutáns beront.
Bródy Sándor beavatkozik újra :
— Nájn, nich gút, noch wájter.
Küsszen noch !
Vitácska tör ki, a rendező igazolja
az adjutánst, hogy szerepe szerint
ötig kell számolnia, akkor beronthat.
Hát a két német megint nekifekszik a csóknak.
Bródy Sándor jól hátradől a zsöllyében, néma, néz a szinpadra. Azt
mondja szelid hangon, hochdeutsch
szóval :
— Aj neig intereszant Szcéne in
Stück. Ich auch will geniszen etwasz.
Nevetnek a jó németek. Beront
harmadszor az adjutáns, ki akarja
nyitni német száját.
Bródy Sándor emelkedik, rákiabál
szegény buzgóra:
— Curük ! Noch küsszen wájter L
Nem lehet birni Vele.

A Daily Mail öles cikke a magyar
sikerekről
Minden diplomáciai aktusnál nagyobbjelentőségü az a diadalmas harc, amellyel
a magyar szinpadi szerzők, Molnár Ferenccel
az élükön, Amerika elismerését meghódították. Amerika ámulva áll meg e csoda előtt,
amelyet egy nyolcmilliós nép produkál és a
nagy lapok tudósításai mögül már a szégyenkezés pirossága érzik meg, amikor a hatalmas magyar kulturprodukciók mellett önkéntelenül is a trianoni béke igazságtalanságaira kell gondolniuk. Az elmúlt szezon
jóformán Molnár Ferenc egyéni sikere volt,
a jövendő szezon a magyar drámaírók sikere
lesz, mert, minta „Daily Mail"-ban olvassuk,
ez idén több, mint egy tucat magyar darab
kerül bemutatásra
Newyork legnagyobb
színházaiban, mig ugyanakkor Budapesten
amerikai színházi ügynökök lesik a premiereket. De a magunk reflexiói helyett idézzük
inkább a Daily Mail cikkének egyes érdekesebb fejezeteit, mert az egész elismerésből
áradó cikk leközlésére nincs elég helyünk.

Az utalsó csók cimü darabjának próbáit
vezesse. A Rablólovag cimü darabja szintén
programmba van véve.
Molnár Ferenc A farkassal
lesz képviselve, amely az eredetitől eltérőleg, mint
operett kerül az amerikai közönség elé Jacobi
Viktor muzsikájával. Egy másik darabja,
amelynek cimét egyelőre titokban tartják,
szintén szinre fog kerülni, de a főszerep
körül még harc folyik Beami, a hires színész
és egy Belasco-csillag között."
Broadway valószinüleg Londonnal egyidőben
fogja szinre hozni Vajda Ernőnek A szerelem
vására cimü darabját, amelyet itt Vallomás
cimen adnak elő. A londoni ágens, aki megvette, háromezer font sterlinget utalványozott ki részére, ami magyar pénzben körülbelül hat millió koronát tesz ki. Herczeg
Ferencnek a Kék róka cimü darabját Cosmo

„A színházigazgatók információi szerint —
irja a Daily Mail — ez idén több, mint egy
tucat magyar szinmü kerül sorra a Broadway-n. A Liliom határtalan sikere után,
amely még ebben a hallatlanul nehéz időben
is rogyásig megtölti a Fulton-szinházat, nem
nehéz kitalálni az amerikai direktorok hirtelen és mohó érdeklődését a magyar dara"
bok iránt. Olyan szinpadi sikert, mint Molnár Ferencé, Newyorkban még sohasem
regisztráltak a színházi krónikák. Európai
színházak már rég tul vannak ezen és odaát nincs az a kis város, ahol a magyar szerzők ne állták volna ki a siker tüzpróbáját.
A maroknyi magyar nép több nagy drámaíróval és exportképesebb szinpadi irodalommal rendelkezik, mint az őt környező nagy
kulturnemzetek. Ha a színházi szezon Budapesten megkezdődik, a színházi ágensek raja
tölti meg a magyar fővárost."
Ez általános bevezetés után igy folytatja a
Daily Mail cikkirója :
„A Broadway ebben a szezonban Lengyel
Menyhértnek, a Taifun szerzőjének, két darabját fogja előadni, az egyik A cárnő, a
másik a Sancho Pansa királysága•
Biró
Lajos valószinüleg személyesen jön ki, hogy

,.Majd adok én neked ! Aki ilyen
nagyszerű Finum Rózsi, az maradjon itthon, ne játszék Bécsben"
Blaha

Lujza

mondta ezt Fedák

Sárinak

a Vígszínházban „A falu rossza" főpróbája után
(Papp felv.)
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Hamilton amerikai iró adoptálta. Ez a darab,
valamint Szirmai Albert Gróf Rinaldó ja a
Schubert színházi válj^lat eőadásában fog
dicsőséget aratni. De a legteljesebb siker
bizonyára a Molnár—Jacobi Farkasához fog
fűződni, amely itt Szerelmes levél cimen
kerül szinre a Dillinghaus-társaság előadásában, Jacobit nem kell bemutatni az amerikai
közönségnek. A Leányvásáron és Szibilen
kivül egész sereg slágere örvend a legnagyobb népszerűségnek Amerikában.
E tárca irója iparkodott személyesen is
beszélni Jacobi Viktorral, de ez a legnehezebb feladatok egyike manapság, mert ha
otthon kerestem, vidéki nyaralójában volt,
ha oda utaztam, Newyorkban volt található.
Végre két otthona közt, a vonaton csíptem el— Életem legnagyobb megtiszteltetésének
deklarálom, — mondotta nekem Jacobi, —
hogy Molnár Ferenc darabjához muzsikát
irhatok.
Majd Molnár Ferencnek egy Jacobi által
adott mesteri jellemzése után a cikkíró áttér
arra, mi okozza a magyar darabok rendkívül közvetlen hatását Amerikában. „A ma-

Boross Géza
(Czene prímás)
Vígszínház : . A falu rossza"
(Angelo fotográfia)

gyár színpadon — mondja a cikkíró —
ugyanazt a fürgeséget találjuk meg, a tragédia és komédia közti hirtelen átmenetet,
ugyanazt a türelmetlenséget a teoretikus
filozófiával szemben, mint az amerikai színpadokon. Német vagy francia drámaíró sokkal hosszabban fejleszti ki a cselekményt..."
A megállapítás mindenesetre érdekes. De
a magyar darabok sikerének bizonyára más
titka is kell, hogy legyen, mert csudálatosképpen nemcsak Amerikának tetszenek. Ha
megvan bennük az, amit az amerikaiak
szeretnek, meg van bennük elsősorban az is,
amit minden kulturembernek szeretnie és
tisztelnie kell : a művészet.
Divatlevél
Tűnik szivemből a harag és bosszú,
fl rövid s z o k n y a helyett jön a h o s s z ú .
Győző Lajos
(A makkhetes)
Vígszínház : „A falu rossza"
(Angelo f o t o g r á f i á i

Kerekné szoknyája leér bokáig,
Isten tartsa meg e divatot sokáig.
(SZENES EMBER)
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Megelevenedtek a freskók
a Newyork miivészszobájában
Aki két héten belül találkozott Pólya
Tiborral az utcán s megkérdezte tőle, hová
siet, mindig ezt a választ adta:
— A Newyorkba!
Két hétig a New-York-kávéházban élt
Pólya, ott lehetett látni reggeltől késő estig.
Mit keresett Pólya a Newyorkba? Kerek
100.000 koronát. Ännyit kapott ugyanis azért
a, három freskóért, melyet a Newyork-kávéház müvészszobájának falaira festett. Ez
a három freskó egész komoly szenzációja
ma Pestnek. Annyi ötlet, kedvesség, szin,
művészet van ebben a három képben, hogy
giatulálni kell hozzá Pólyának.
Az egyik falon hatalmas, virágos mezőn,
hosszú asztalnál egy társaság mulatozik.
Csupa ismerős: HeLtai Jenő ül az asztalfőn, mellette Molnár Ferenc, Szomaházy
István, Bródy Sándor, Kemény
Simon,
Krúdy Gyula piros frakkban emeli poharát
az ég felé, melyen fantasztikus madarak

és szines léggömbök röpülnek. A virágok
közt Szép Ernő és Karinthy Frigyes kártyáznak. És végig az egész mezőn mind,
aki ünnepli a tavaszt, csupa ismerős, irók
lés hírlapírók és ismerős művésznők és
két szélen, feketén és fenyegetőzve a két
főúr: Reisz Gyula és a Nagy ur. Háttérben
pedig ütött-kopott csárda, rajta a cégér:
NEWYORK
Olyan üde és friss az egész, a világos
színekben pompázva és ragyogva, mint egy
tavaszi reggel.
A másik falon egy rokokó mulatság virul.
Itt piktorok és szobrászok a modellek. Kis
patak partján Falus Elek gitározik epedezve,
Hermann Lipót pedig hímzett selyemfrakkban, fehér parókával, piros, sarkos cipőben fest egy molett hölgyet, akinek olyan
-a husa, mint az érett banáné. És a piktorok

Pólya Tibor festi a Newyork-kávéház müvészszobáját
(Papp felvételei
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között, ai zöld fűben, piros mellénnyel a
piktorok kedvence: Lippai dr. amint imádattal néz fel egy korsó habzó sörre.
A harmadik falon is találunk ismerőst.
Kálmán Jenő Akos urat például, aki biborba
van öltöztetve és milliókat szorongat pénzeszacskókban a, hóna alett. Ezer szin a
legpazarabb gazdagságban rayyog a falaikon, a leggyönyörűbb karnevál ez s annyi
ötlet, finomság, humor, pikantéria, művészet, kvalitás és avatottság van a képekben, hogy nagyon, nagyon meg kell érte
dicsérni Pólya Tibort.
Ä müvészszobát az elmúlt hét szombatján
nyitotta meg a Newyork-kávéház igazgatósága. Mintha megelevenedtek volna a képek,
mindenki, aki a freskókon szerepel, ott
ült életben az asztaloknál és a legteljesebb
elismeréssel nyilatkozott nemcsak Pólya képeiről, de azokról a művészi produkciókról is, melyet a Newyork konyhája tálalt a vendégek elé. Heltai Jenő különösen
meg volt elégedve, de elragadtatva nyilatkozott mindenki a müvészszobáról. Tarján
Vilmos, a kitűnő »tévé«, aki egyébként
a Newyork igazgatója, alig győzte fogadni a gratulációkat. Az ő ötlete volt g
müvészszoba s valóban megérdemli érte a
gratulációt.
Ahol tavaly a Newyork-bar volt, abban
a teremben van most a müvészszoba. Világoszöld előterem vezet hozzá. Ebben a
előteremben van a. bárpult, csillogva az
ezer és ezerszinü üvegektől. A zöld világitásban olyan az egész, mint egy Cpriási
smaragd. Ebből a zöld fényből lép az
ember a művészszobába, melynek hófehér
az alaptónusia s a fehér alapon pompáznak
Pólya képei. A megnyitó estélyen lelkesen
•megtapsolták a ímeghivott vendégek a jelenlevő Pólyát.
A Newyork direkciója a megnyitás estéjén pazar bankettre invitálta meg törzsvendégeit. A gyönyörűen diszitett asztaloknál ott láttuk Heltai Jenőt, Lenkeffy Icát,
Roboz Imrét, Jób Dánielt, Gács Lilát, Lázár Miklóst, — aki direkt a bankettre
utazott fel Pestre, — Bedő Móric doktort,
Kálmán Jenő Ákost, Kemény Simont, Herczeg Jenőéket, Rácz Jenő doktort, Kiss Józsefet, Balassa Emilt, Déri Imrét, Incze Sándort,
Lukács Gyulát, Balla Ernőt, Bródy Istvánt
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és feleségét, Rupp Erzsit, Olty Antalt, Szenes Ernőt és feleségét, Mály Gerőt, Zoltán
Andort, Nagy Imrét, Békássy Jessyt, Márk
Lajost és nejét, Barna Bertalant és nejét,
Sebestyén Gézát, Nagel Pált, Verebély doktort, Neugebauer Emilt, Bauer Lajost, Demény Artúrt, Reich Jánost, Barabás Lórántot, Egyed Zoltánt, Kázméri Kázmért, Heltai
Hugót, Bátaszéky Lajost, Lippai Gyulát,
Pólya Tibort és feleségét és még sokan,
mindenki ott volt, aki csak beleillik ebbe a
finom és intim művészszobába.
A menü különben pazar volt. Mály Gerő
íkilenc darab krémest evett meg. Azért csak
ikilencet, mert nem szereti a krémest.
A hangulatot emelte Orosz Alfréd zongorajátéka.
A Newyork müvészszobája a premieren
nagy sikert aratott. Biztos, hogy az egész
szezonban minden este zsúfolt házakat fog
csinálni.

Szeressük egymást...

Csák rá kell nézni erre a képre és
rögtön Kitalálja az ember, hogy akiket
lát, r.tem is lehetnek mások, mint társszerzők. Olyan szerelmesen, olyan boldogan
néznek egymásra, ahogyan mások nem is
nézhetnek. A társszerzők már ösi időktől
fogva halálosan szeretik egymást, de ugy,
amint Szekeres és Silliga imádják egymást,
arra még nem volt példa a világtörténelemben. Azért is adták darabjuknak, amelyet a Budai Színkörben játszottak, ezt a
cimet: »Szeressük egymást!« A premier óta
még jobban szeretik egymást, mint eddig.
Képzeljék el, milyen lesz az a szeretet, az
ötvenedik előadáson. Eddig háromszor ment
a darab..

SZÍNHÁZI

25

ÉLET

A. Faun uj
A gerániumokkal átfutott kővázából ismét
kidugta borzas fejét a
Faun. A
Renaissance
Szinház
nézőteréről
1200 ember leste, hogy
mit fog művelni az emberekkel, akiket egy ötTóth Böske
letes
színpadi iró,
(Labori telv.)
Eduard Knoblauch, a
kezeügyébe adott. Különös, de ugy van, hogy
a Faun mennél többször kerül a publikum
elé, annál frissebb é s elevenebb lesz, annál
jobban hat minden szava, helyzetei, groteszkül fantasztikus cselekménye, morálja. A Renaissance Szinház, mikor tavaly a Nemzeti
Szinház színpadjáról áthozta
a darabot, tudta, hogy csak
ugy érhet el sikert az előadással, h a annak középpontjába
első kreálója, Rajnai
Gábor
kerül. És valóban, az előkelő
nagymező-utcai
színpadon
olyan fogadtatásra talált Rajnai, amilyen kivételesen magasabbrendü művészetét megilleti. Ugyanez a szeretet fogadta a szezonnyitó előadáson is a faun kreálóját, annál
is inkább, mert maga a szinház is csak hosszas küzdelmek után érhette el, hogy
megtarthassa a megnyitó előadást. Rajnai Gábor személye
köré részben u j szereplőket
Rajnai
gyűjtött össze a z igazgatóság,
Komjáthy
Mária megtartotta régi szerepét,
Alexandrát, amelyben tavaly is oly jelentékeny
sikert aratott, Stonbury lordot ellenben a
szinház uj tagja : V a r s a
,
Gyula jászotta férfia-

Várnai Jenő
(Labori felv.)

san, közvetlen alakítással. Ugyancsak rászolgált az elismerésre
Tóth Böske, akit a Magyar Színházból szerződtetett át Barna vezérigazgató. Nemkülönben a fiatal és nagytehetségű Pethes Sándor, Pethes Imre, a

sxereplői
Nemzeti Szinház művészének fia.
Várnai
Jenő szintén u j szereplő
a
darabban,
Aradról jött fel, kitűnő
jellemszinész. Még a
Fish szerepét is olyan
művész játszotta, mint
Varsa Gyula
Réthey Lajos. Ha mind(Labori felv.)
ezekhez hozzávesszük
az előadásnak azokat a kiválóságait, amelyek a tavalyi nagy sikert megalapozták : a
csodálatos, plasztikus díszleteket, színes, hangulatos rendezést, valamint azt a meleg rokonszenvet, amellyel a publikum a Renaissance Szinház működését kiséri, előttünk áll
az uj szezon még a tavalyinál is ragyogóbb perspektívája.
A Renaissance művészeti
igazgatója, Harsányi
Zsolt,
éppen ugy, mint a kiváló
színházi érzékű Barna Károly vezérigazgató, méltán lehetnek büszkék arra a népszerűségre, amelyet a Renaissance Szinház aránylag rövid
fennállása alatt elért és amelyet a Faun idei felújítása
csak fokozni fog.
A Renaissance különben
egész sereg uj szenzációt tartogat az uj szezonra. Elsősorban is a Renaissance népGábor
szinmütársulata fog bemutat(Laboii felv.)
kozni a „Tót leány" ' cimü
népszínműben. A címszerepet Berhy Lili fogja
játszani. Ez a kiváló tehetségű művésznő, ki
éveken át volt a kolozsvári Nemzeti Szinház
kedvence, mikor Pestre
került, itt is megbecsülést és elismerést szerzett magának.
Most
méltó keretek közt látjuk viszont Berky Lilit.
Másik szenzációja a
Renaissancenak a Kék
egér felelevenítése lesz.
És külün szenzáció :
a főszerepet Mészáros
pe(hes
Sándor
Giza fogja játszani.
i L a b o n felv.)
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A Gellért-szállóban folyó sakkverseny természetesen szinházi és irodalmi életünk jeleseit is megmozgatta, akik a mult szombaton
testületileg vonultak föl, hogy végignézzék
Aljechin és Bogoljubov mesterjátékát. Már
a kezdésnél élénk véleményeltérések mutatkoztak, mert Beöthy vezércsellel szerette volna
kezdeni a játékot, Roboz direktor viszont
a spanyol-nyitás helyet francia-nyitást proponált. Ezzel szemben Ábrányi, a Városi Szinház direktora, kijelentette, hogy a Sevillai
borbély nyitánya a legszebb spanyol nyitánynál többet ér.
A mesterek összeráncolt homlokkal ültek a
sakktábla fölött és egy ideig némán folyt a
játék, amikor egyszerre hangos diskurzus zavarta meg az ünnepi csendet.
Én a paraszt-játékot forszíroznám, —
mondta valaki, akiben munkatársunk Móricz Zsigmondot ismerte föl.
— Ugyan, kérem, hagyjon a maga rongyos parasztjaival, — válaszolt valaki
mérgesen — biztosítom, hogy nincs szebb
játék a lójátéknál.
Az illető természetesen Horváth Tutyu volt,
aki egyenesen a megyeri lóversenytérről sietett ide és már meg is fogadta Aljechin fekete lovát,
mert, amint mondta, szürke
ló száz évben egyszer nyer.
\
**
A rendezőség valahogy
lecsillapította a lármázókat,
de ekkor ujabb párbeszéd ragadta meg a
nézők figyelmét. Ezúttal Beöthy vezérigazgató
követte el a csendháboritást.
— Téves fölfogás, — mondta — hogy nem
lehet Király nélkül játszani. Nálam is sokáig
azt hitték, de amióta
Király nem játszik is,
minden este zsúfolt házunk van.
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— Részemről — vágott közbe
Kovács
doktor, a Nemzeti Orfeum igazgatója — annak
a véleménynek vagyok szószólója, hogy a
Királyné nélkül nem lehet játszani.
— Mit henceg ? —
szólt kárörvendően Ribner, a Fővárosi Orfeum
igazgatója — a maga
Királynéja nem is Királyné, hanem egyszerűen Solti Hermin.
Szóval, lecserélték.
— Azért a Királyné mégis Királyné maradt,
— konstatálta Kovács doktor és figyelemmel
kisérte a játékot.
— Nézze a bástyát ! — súgta most Ambrus
Zoltán a Harsányi Zsolt fülébe — a legszebb
játékot mégis a bástyával lehet folytatni.
— Ezt csak azért mondja, — susogta valaki Harsányi másik fülébe — mert a Nemzeti Színházat, mint a magyar színművészet
bástyáját emlegetik.
Most Bogoljubov levette
Aljechin futárját.
— A futárt levették a
műsorról, — mondta kárörvendve Lázár direktor.
Közben, bár a játék még derekán se tartott, egyre gyérült a közönség. Mér csak a
színészek és irók maradtak ott.
— Azért mégis táblás ház ez, — mosolygott Szirmai Imre.
— Hogy mondhatja, hogy táblás ház ? —
tiltakozott Bárdos.
— Hogyne lenne táblás ház. Csakhogy
sakktáblás ház.
Ezzel azonban még nem ért véget a szinházi emberek kritikája. Ahogy ott elnézték a
vergődő, kínlódó mestereket, amint tenyerükbe
hajtott fejjel gondolkoztak, valaki megjegyezte :
— Borzasztó, hogy milyen lassan játsszanak.
— Nem is lehet tisztességesen játszani
sugó nélkül, — modta rá Kövesi, a Vígszínház súgója.
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Most kifelé tódult a színházi nép. Már a
Gellért-szálló előtt várakozó autókra szálltak
a direktorok, amikor Barna Károly, a Renaissance vezérigazgatója karon fogta Harsányi
Zsoltot és igy szólt :
— Odabent azon vitatkoztak, hogy melyik

nyitás a legszebb ? A vezércsel vagy a spanyol ? Hét én nem tudom, hogy melyik a legszebb, de a legnehezebb bizonyára a Renaissance-nyitás.
Kálmán Jenő

| Z I K H * Z f ELET TÖRVÉNYI
Az e heti vádlott Csortos Gyula.
Azzal a váddal terhelten került a
Színházi Élet törvényszéke elé, hogy
az ő érdeme és dicsősége a magyar
népszínmű feltámasztása. Neki köszönhető a „Piros bugyelláris", s
most neki köszönhető a „Falu rossza".
Ez az érdemes, nagy szinész méltán
rászolgált arra, hogy a
Színházi
Élet törvényszéke elé kerüljön.
Mi a vezeték- és keresztneve?
Gyula József Lajos.

Csortos

Nős, vagy nőtlen? Házas.
Hol született 7 Valószínűleg otthon, szüleimnél.
Ki fedezte fel ? Nem emlékszem, kicsi
voltam.
Mi volt az első szerepe ? Bőgtem.
Melyik a legkedvesebb
szerepe 7 Alant
kérdezik, ott felelek.
Milyen vérmérsékletű 7 Sokak számára
igen heves és kellemetlen.
Szereti a kritikát ? 1 Egy 1901-iki szaklapHát a kritikusokat ? * ban feleltem erre.
Babonás ? Titok.
Van valami kabalája 7 Télre Jesz.
Milyen szint szeret a legjobban ? |
Mi a jelszava 7
| ^p
Mi az ambíciója ?
Van-e valami szenvedélye 7
Mi az ideálja ?
Vannak-e erényei7

'

£

e:
OQ
><

És hibái ?
Szokott-e haragudni

I
Privát ügy.
? )

Ha haragszik,
mit csinál 7 Pesten élek,
figyelhetik.
Ki a kedvenc költője 7 Meghalt.
Ki a kedvenc irója ? Még nem halt meg.
Ki a kedvenc komponistája 7 A szivem.
Ki a kedvenc
Ki a kedvenc
Ki a kedvenc
kívül magam.
Mi a kedvenc
latkozom.
Mi a kedvenc

festője? Domcsek.
szobrásza ? Vancsek.
színésze ? Meghalt ; azonnótája?

Nyaraláskor nyi-

étele ? Színigazgatók.

Mi a kedvenc itala 7
,
Milyen cigarettát szeret ?
| ^
Sy
Mikor volt először szerelmes ?j
Nos és most 7
Kap-e sok szerelmes levelet 7 Lásd színházi portásnál.
Szokott-e azokra válaszolni ? Megkérdezem tőle.
Mi a kedvenc sportja 7 Nagyon jól élni.
Ha megnyerné a főnyereményt, mit csinálna ? Rögtön elutaznék nyaralni.
Ki a kedvenc szerzője ? Anyám.
Melyik a legkedvesebb szerepe ? Majd
sírom felett elmondják.
Adjon belőle egy fényképet ! Akkor tessé
intézkedni.
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8 óra : Riporter megjelenik a Sütő-utca 2.
szám alatt levő ház harmadik emeletén,
ahol elhelyezkedik a művésznő ajtaja elölt.
Belülről még semmiféle mozgolódás nem
észlelhető.
810: A szobaleány jelenti, hogy a művésznő fölébredt.
815: A szobaleány jelenti, hogy a művésznő nem ébredt föl, csak a másik oldaléra fordult és újra elaludt.
8'20: A művésznő mégis fölébredt és öltözködni kezd.
835 : A művésznő fölöltözött. Konstatáljuk,
hogy Némelh Jüliska amilyen elegáns, olyan
gyorsan öltözik.
8'40: Riporter üdvözli n művésznőt, aki
már a toilettasztalnál ül. Nagyszerű ez a
toileltasztal, minden ezüst és ragyogó kristályüveg rajta.
8'50 : Reggeli Hans Carl úrral, a művésznő
kis fiával.
8'55 : Németh Juliska elkíséri az iskolába Hans
Carl urat.
9 15 : Visszaérkezés. A
művésznő házi pongyolát
ölt és takarítani kezd. A
riporternek a csodálkozástól leesik az álla. A riporter életében ez az első
dizőz, akit takarítani látott.
9'40: Vége a takarításnak. A művésznő visszavonul öltözködni. A hálószoba ajtaja újból bezárul. Riporter az ebédlőben
egész sereg francia könyvet talál.
10 óra : Németh Juliska
megjelenik készen, teljesen
fölöltözve. Vörös bagaria
cipő, selyemharisnya, világos drapp kosztüm, a
nyakon fekete gyöngy,
barna selyemkalap és egy
nagyszerű selyemernyő.
A ruhapróba . . .
1010 : Indulás a szinNémeth Juliska az Ambrus-szalonban
házhoz, ahol féltizenegyre

„Istenem, mennyivel jobb dolga van egy
színésznőnek, csak szórakozik egész nap I"
Ezt a mondást gyakran hallani fiatal hölgyektől, akik ha már egy félórát segítenek a
mamának a házi munkálatokban, a művésznők kényelmes életét irigyelik. Pedig ha
tudnák, hogy mennyire nem ugy áll a dolog, ahogyan ők képzelik I A színésznő élete
sem fenékig tejfel, illetőleg szórakozás. Mindenekelőtt rengeteg időt rabol el a művésznő
életéből a színház, a délelőlti próba, a délutáni szereptanulás, az esti játék. Ezenkívül,
mint exteriőr dolgában felsőbbrendű lénynek, egy színésznőnek legalább is kétszerannyi gondot kell fordítani a toilettjére, mint
más hölgykollegáinak. Mindent összevéve, a
színésznő a legelfoglaltabb nő a világon.
Hogy milyen elfoglalt, azt mutatja ez a kis
riport, amelyet Németh Juliskáról, az Andrássy-uti Színház művésznőjéről csináltunk,
végigkísérve őt fényképező masinával a kezünkben egy egész napi programmján át.

(Papp felvétele) v a n kiirva a

próba.

Mü-
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Ambrus-szalonban kerek egy órát töltöttünk,
neki pedig félegyre a prágai gyorsnál kellett volna künn lenni.
1 óra: Kis korzózás. Művésznő általános
feltűnést kelt ugy a Dunaparton, mint a
Váci-utcában.
130: Váci-uta 11. A Dietrich és Gottschlig
likőrgyár üzlete. Olyan belül, mint egy indiai
templom, misztikus lámpák félhomályéban
márványoszlopok és fafaragványok emelkednek. Fönt az oszlopok narancssárga sátorok ban
és baldachinokban végződnek, amelyeket láthatatlan lámpák világítanak meg. És ebben a
keretben a fantasztikusan szép üvegek ezrei
csillognak: a Gottschlig-likörök üvegjei.Odébb
egy oszlop mélyéből teáscsomagok kerülnek
ki, oldalt egy masszív faragott pulton csokoládék, cukrok, dessertek kínálgatják magukat. Németh Juliska egy üveg Gottschlig
Cacao-likört vesz, egy üveg rumot, egy csomag teát és kekszet még hozzá.

Melyiket szeressem . . ?
Németh Juliska, Horti Erzsébet
harisnyaüzletében

(Papp felvétele)

vésznő a Király Szinház előtt megállítja a
kocsit.
— Egy perc, — mondja — csak veszek
egy pár selyemharisnyát — És már bent is
van a Horti Erzsébet harisnyaüzletben.
10'30 : Az egy perc még mindig tart. Németh Juliska lázasan válogat Horti Erzsébetnél. A színházi körökben népszerű „Erzsike" egymásután pakkolja ki a művésznő
elé a ragyogóbbnál ragyogóbb pókhálóharisnyákat.
1040: Művésznő kijön. Nagy csomag van
a kezében. Kocsi elhagyja a Horti Erzsébet
harisnyaüzletet. Következő megálló az Andrássy-uti Szinház.
10'45 : A próba megkezdődik.
1145 : Vége a próbának. Művésznő vissza
a kocsira. Riporter kérdi, hova megyünk?
Művésznő azt feleli, hogy egy másik próbára. .Milyen másik próbára ?" — csodálkozik a riporter. .Egy ruhapróbára", — válaszolja a művésznő.
12 óra : Kocsi az . Ambrus-szalon"
előtt
áll meg. Az Ambrus-szalonban dolgoztat a
pesti előkelő világ szine-java. Megismerkedünk Ambrus úrral és a feleségével. Nagyszerű emberek. Németh Juliska felpróbálja a
majdnem kész toilettet. A toilette is nagyszerű. Ambrus ur bemutat egy pompás rojtos estélyi ruhát. Az estélyi ruha is nagyszerű. Németh Juliska boldog. Mi is boldogok vagyunk. Csak a kocsis dühös, mert az

1'45 : Indulás hazafelé.
1'55 : Hans Carl úrral ebéd.
2'30 : Pihenés a sezlonon. Közben szereptanulás.
3 0 5 : Telefonok.
3 30 : Ujabb átöltözés. „Jaj, most jut
eszembe, még ma cipőt is kell csináltatnom."
3'45 : Művésznő ujabb igéző toilettben jelenik meg.

. . mint egy indiai templom . . .
Németh Juliska a „Dit-Gott" likőrüzletben
(Papp felvétele)

SZÍNHÁZI
3 55 : A kocsi a Fővám-téren áll meg, a
Kálmán testvérek cipőszalonja előtt. A következő diskurzus.
— Csókolom kezeit, művésznő.
— Jónapot, kedves Kálmán, jónapot. Egy
pár szép cipőt szeretnék csináltatni.
— Mit szól ehhez a szürke antilophoz,
művésznő ?
— Nagyon csinos.
— Most csináltuk a Simonyi Máriának.
— Csináljon egy ilyet nekem is. Azonkívül egy hosszuszárut is csináljon vörös
bagariából, gavallér-sarokkal, a talpnál fehér selyemmel varrva, fönt egy csattal, mint
amilyen az orosz csizmacipőkön van.
— Kérem művésznő, meglesz.
— Isten vele, kedves Kálmán !
— Csókolom kezét, művésznő I
4'10 : A kocsi az Erzsébet-téren robog ét.
Németh Juliska a hármas szám előtt megállítja a kocsist. Aztán bemegy a házba, fel
n Gojduschek Erzsi fényképészeti szalonjába. Gyönyörű ez a szalon. Minden csupa
szőnyeg, brokát, faragott bútordarab, régiség. A falon drága képek, régi misemondóruhák, templomi szobrok. És mindenfelé a
finom és művészi Gajduschek-képek.
Egy
ilven kép készül csakhamar Németh Juliskáról is. Gajduschek
Erzsi különösen a mii-

„Csak mennél természetesebben , ."
Németh Juliska Gajduschek fotoszalonjában
(Papp felvétele,
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„Erre a lábra élvezet cipőt csinálni .. ,"
Némejh Juliska
a Kálmán testvérek cipőszalonjában
(Papp felvétele)

vésznő kezétől van elragadtatva. „Még sohasem láttam ilyen szép kezet", — mordja.
Készit is annyi felvételt Németh Juliskáról,
hogy alig győzik betenni a lemezt.
4'40: „Mára minden dolgomat elvégeztem", — mondja a művésznő. „Most az előadásig egy kicsit szórakozni fogok."
4 50: A művésznő kiautózik a Jánoshegyre, miközben beigazolja, hogy a soffőrséghez is ért.
5'40 : Uzsonna.
6'05 : Az autótura folytatása.
7'10 : Újra otthon. Sóhajtás : „Istenem, ez
a nap megint eltelt, anélkül, hogy történt
volna valami I"
KALAP NÉLKÜL. Komor
Gyula dr., a Vigszinház érdemes titkára és Wis2ter
Ernő, aki ugyancsak a Vígszínháznak érdemes főtisztviselője, hosszú évek ót a
legjobb barátok. Természetes igy, hop.v a
legkínosabb feltűnést keltette az a tény, hogy
Komor dr. nem jelent meg Wiszter leányának az esküvőjén a dohány-utcai templomban. Mi lehetett ennek a föltűnő távolmaradásnak a titka? A következő: Komor legnagyobb hive a kalap nélküli divatnak.
Egész nyáron nem volt a fején kalap. Az
esküvő napján felöltötte ünneplő zsakettjét
és elindult a dohány-utcai templom felé. Amikor a templom kapujához ért,
vette
észre rémülten, hoav most sincs rajta kalap I
Ezért nem volt Komor dr. jelen Wiszter
leányának az esküvőjén . . ,

•

SZÍNHÁZI

ÉLET

487

I. Guttmann Palika, 2. Kis Miki, 3. Marika, 4. Bánó Palika, 5. Jeremiás Lulu, 6. Kántor
Lacika (Dunavecse), 7. Sugár Ibolyka, 8. Juhász Áron, 9. Juhász Annus. 10. Láng Boriska,
II. Székely Eva Borbála, 12. Grosz Pubi, 13. Grosz Ibolyka, 14. Weisz Lacika (Bihartorda),
15. Jucika, 16. Fodor Sibilla
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Négy magyar dal
À négy magyar dalt Tanay Frigyes énekli
esténkint a Fővárosi Orfeumban. Ráhajtja érdekes magyar fejét a hegedűjére, ugy kiséri saját
maga éneklését. Pár szót kell szólni erről az
éneklésről. Ahogy Tanay magyar nótát dalol,
az komoly művészi produkció, színészi munka,
egy egész előadás. Megjátssza minden sorál,
szavát, jelzőjét, rimét a dalnak, mint egy
szerepet. Nekibusult kurucok fájdalma, liszamenti esték varázsa, búzaföldek pipacserdeje,
magyar remények, könnyek, sóhajok, örömök,
bánatok sírnak és ujongnak. amikor Tanay
magyar nótát énekel. És a nóta, amit dalolmind egy-egy remekbe festett képe a magyar
falunak, a magyar leánynak, legénynek. Az
előadó művész szerző is, ő irta a dalok
nótáját, verseit. Valamennyi *gy-egy gyöngyszeme a dalköltészetnek. Négy dal most jelent
meg két füzetben Rózsavölgyi kiadásában

ÉLET

és az e ső kiadás napok alatt elfogyott- A
második kiadás már kapható a Színházi
Élet boltjában (Erzsébet-körut 29.) füzetenként
25 koronáéit.

Sipulus, mini modell

Zátony Kálmán
(Feledi Lajos)
Vígszínház : „A falu rossza"
(Angelo felvétele)

Kedves Színházi Élet !
Sipulusrói, gz »Elnémult harangok« klaszszikus szerzőjéről köztudomásu, hogy nem
rajong a piktorokért. Évekig a legjobb,
legintimebb barátságban volt báró Mednyánszkyval,
a festővel, s ez a legjobb
barátja sem tudta rávenni soha, hogy modellt üljön. Ämi Mednyánszkynak nem sikerült, hogy sikerült volna nekem?... ÉS
mégis sikerült: Sipulus, elvei feladásával,
modellt ült e sorok írójának.
Ugy történt a nekem nagyon jelentős
és kedves esemény, hogy abba a házba
költözködtem, ahol Sipulus lakik. Sőt! Egy
tolyosón van a lakásunk. El lehet képzelni,
fiogy nekem, aki szívesen rajzolgatom az
írókat, micsoda ambícióm volt: ceruzahegyre
kapni a mestert. Hozzátartozóim ismerték
ezt az ambíciómat s a napokban azzal
lép be hozzám a bátyám, hogy Sipulus
hivat, le akaija magát rajzoltatni. Rohantam be hozzá, Sipulus csodálkozva nézett
rám.
— Lerajzolni? — mondta — arról szó
tient lehet!
Ä bátyám becsapott. Olyan keserves képet
vágtam, hogy Sipulus megsajnált. Nem a
piktort sajnálta még bennemt de a lovagias
mester nem akart megszomoritani egy hölgyet. így történt, hogy alkalmam van most
beküldeni a Színházi Életnek Sipulus portréját.
Porter Paula
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Vádat emelek !

Teli vagyunk k i j á r a t o k k a l — A kultuszminisztérium a hibás
— Mi lesz az ellátatlanokkal t — Nyilatkoznak az illetékesek
— Itt a n é v s o r !

követelünk !
Közéletünknek, hogy ugy
mondjam, valóságos rákfenéje
a kijáró-rendszer. Annyira
mentünk e tekintetben, hogy
már a színházak is teli vannak kijárókkal, sőt egyes kijárók ezt a nevet viselik :
VÉSZKIJÁRÓ
A vészkijárókon kivül vannak müvészkijórók is, illetve
kijáró művészek, akik a nekik kijáró megbecsülés mellőzésével külföldre járnak ki
egy kis valutáért. Ujabban
, suttogva és hangosan beszélnek arról, hogy a kiviteli engedélyek kiadása körül a kultuszminisztérium is hibás,
mert egész sereg művész kapott kiviteli engedélyt. Ez az
• ellátatlan hazai közönség rovására megy. Mert régi dolog, hogy azokról a háziurakról, akiknek szinész-lakójuk
van, vagy azokról a kereskedőkről, akik színészeknek hiteleznek, azokról az apákról,
akik színészekhez adják leé.
nyaikat, igy szokás beszélni :
— No, ez is jól el van látva !
Ha tehát a színészek akadály nélkül mehetnek külföldre, ez elsősorban a még
ellátatlanokat érinti. Ezért fölkerestünk egy úgynevezett
illetékest, aki a kiviteli engedélyekről általában a következőket mondta munkatársunknak :

ö

— A különböző minisztériumok eljárása a kiviteli engedélyek tekintetében szigorúan Kossuth apánk szellemében történik, aki már a
véderőről szóló klasszikus beszédében kijelentette, hogy :
„Ha annyi energia lesz a kivitelben, mint amennyi lelkesedés volt a megajánlásban, ugy Magyarországot a
poklok kapui sem dönthetik
meg." Ennek következtében
mi a kivitelre fektettük az
enefgiát.
Az illetékes köröknek ez a
felfogása, amely a kivitel tekintetében Kossuth lánglelkü
szellemét szeretné takaróul
fölhasználni, nem némítja el
a már kirobbanni készülő
vádakat. A Színházi
Élet
egész sereg kompromittáló adat
birtokában van. A közvélemény tudni akarja, milyen
alapon kapott kiviteli engedélyt :
Kosáry Emmi,
Király Ernő,
Rátkai Márion,
Medgyaszay Vilma,
Beregi Oszkár,
Somlai Arthur,
Palásthy Irén,
Huszár Puti,
hogyan jutott a kiviteli engedélyhez többek között :
Berta István,
Andorffy Ida,

Sámson Mária.
Kun László
és a többiek, akiknek nevét
a vizsgálat érdekében egyelőre nem akarjuk közölni- A
Színházi Élet tudja, hogy kik
ezek a titokzatos kijárok és
kik kaptak még kiviteli engedélyt, ám — és ez ám sokkal többet mond, mint bárki
is hinné, a kultuszminisztérium illetékesei ájtatos szemforgatással avult anakronizmusok köpenyét öltötték magukra. Meg fogjuk érni, hogy
Palásthy, Király, Rátkai és
Rózsa S. Lajos esetében Kossuthnak ama szállóigévé vélt
vezércikkére fognak hivatkozni, amelynek cime az, hogy
TENGERRE MAGYAR I
Tudunk még magyar darabok kiviteléről is, de ezt most
nem bántjuk. A fölbolygatott
közvélemény lőporoskamrájába nem akarunk uj szikrát
dobni, de vizsgálatot követetelünk, mint Esküdt ellenségei
a kijáróknak és a kivitelnek.
Tisztelet a kiviteleknek, de itt
nem ment minden a maga
utján. És ha majd a kiviteli
engedélyek bűnösei elnyerték
méltó jutalmukat, akkor az
igazságért küzdők büszke öntudatával mondhatjuk el :
— Most már kivittek vagyunk,
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%)i>3
INTIM PISTA, mit csinál
jelenleg
Szenes Béla, amellett, hogy Szenes
ember álnéven kedves versikéket ir
a Szinházi Életbe?',"*
— Hát mit csinálhatna mást, mint
darabot. Most fejezte_ be a legujab„A gazdag lány" a cimes
biztos, hogy a kabala szerint
nagy
sikere lesz, mert alighogy
befejezte
a szerző, máris bonyodalmak
keletkeztek „A gazdag lány" körül. A
„Buta ember" nagy sikere után ugyanis;
a Belvárosi Szinház és a Vígszínház1
szerződést
kötöttek Szenessel í egyFellegi Teri,
a Városi Szinház volt tagja, aki most Newyorkban, a Magyar Kultur Szinház primadonnája

A szakállas Uray

egy darabra. A szerződés
terminusa
szerint szeptemberre
kellett volna a
Vig részére szállítani a darabot. „A
gazdag lány" el is készült
szeptemberre, de a női főszerepet
Simonyi
Mária számára irta a szerző. A Vignél nagyon tetszett a darab, rögtön
el is határozták, hogy a főszerep eljátszására
leszerződtetik
Simonyi
Máriát. A Belvárosi azonban kijelentette, hogy erről szó sem lehet, Simonyit nem adja. Végül is Beöthy
László és Jób Dániel
barátságosan
megegyeztek abban, hogy az újdonság a Belvárosié lesz, de a legközelebbi Szenes-darab
már a Vígszínházban kerül szinre. Ez a legközelebbi Szenes-darab
már készül is.
„A fölösleges harmadik" a cime, de
a „Buta ember" és „A gazdag lány"
után biztos, hogy nem is olyan fölösleges ez a harmadik
darab.
— Volt bankett a „Falu rossza"
premierje után ?
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Hol nyaralt?

35

szer lett az útitársa s azzal akarja
majd odakünn megkeresni a kenyerét.
— Isten adja, hogy sikerüljön neki.
Hát visszavándorló
van-e?
— Az is van, ha nem is Amerikából, de Biharból
visszavándorló.
Fényes Annuska, báró Urayné volt
Pesten. Természetesen
végigjárta
a
színházakat,
megnézte a volt kollegákat.
— A Király Szinház kit
szerződtetett uiabban ?
— Karácsonyi
Ilit, a
szegediek
volt primadonnáját. A Kék mazurban
fog először fellépni, Péchy Erzsi szerepét játssza
másodszereposztásban.
Most pedig tovább
szállok.
— Hová száll ?
— A Délibábra. A Blaha
Lujza
Színház
megnyitó
darabjában,
a
„Délibáb hercegé"-ben van egy hajó,
annak a neve Délibáb. Most próbáljuk ki, hogy szalad a hajó.

Sziklai József és családja Nagyváradon

— Bankett nem volt, ellenben kedves és intim társaság gyűlt össze
Fedák Sáriéknál. Éjfélután négy órakor pedig a társaság
felkerekedett
és elment a Fészekbe egy tányér
bablevesre. A bableves olyan jó volt,
hogy a késő reggeli órákig elbableveseztek a vendégek a Fészekben.
— Ilosvai Rózsiéknál
beköszöntött
már a gólya ?
— Be bizony, amit az a sürgöny
is igazol, amelyet a Belvárosi
Szinház kapott. A sürgöny szövege a
következő: „Szerencsésen világra jöttem. Zdenkó." Zdenkó a kis llosvaigyerek neve. Ugyanakkor,
amikor
Zdenkó
szerencsésen
világra
jött.
testvérkéje is született. Az
ikrekből
azonban csak Zdenkó maradt meg,
a másik, szegényke,
meghalt.
— Van-e uj kivándorlónk ?
— Mint minden héten, most is van.
Legújabban
Kun László
vitorlázott
ki egy Cunard-gőzösön
Amerikába.
Eldirigálta még a Nemzetiben A falu
rosszát, aztán felpakkolta a cimbalmát
és elutazott. A legmagyarabb
hang-

Bárdi Ödön
(Cserebogár Jóska)
Vígszínház: „A falu rossza"
(Angelo f a t a g r a f i a )
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Képzőművészeti
Szabadiskola
Megkérdeztük a Képzőművészeti Szabadiskolát, most, hogy uj tanévhez kezd, mondjon el egyet-mást tavalyi szezonjáról. Nagyon érdátes feleletet kaptunk:
— Mi a Képzőművészeti Szabadiskolát
teljesen világhirü, mintaképe, a párisi Julianiskola mintájára rendeztük be. És ha a Harisközi műtermeknek nincs is az a változatos,
furcsa müvészserege, mint a párisiaknak,
mégis : a szemlélő nagyon meg volna lepetve
ettől a kicsi és különös kultur-oázistól.
Ugyanaz a z ájtatosságig
menő rend,
ugyanaz a művészetért való fanatizmus, a
növendékeknek ugyanaz a tarkasága, mint
ott. Tavaly körülbelül kétszázhúsz növendéke
volt a két nappali tanfolyamnak; viszont
meghaladja az ötszázat azoknak a művészeknek és növendékeknek a száma, akik
igazolványt kaptak az Esti Akt látogatására.
— Kik ezek a növendékek? Ez talán a
legérdekesebb része ennek a művész-iskolának. Emitt egy öreg altábornagy, mellette
ROZSNYAI HELEN
láncosnő, aki egyik római varietészinpadon
ad elő igen eredeti táncprodukciókat.
egy tizenötéves szemüveges leányka, arrább
egy fiatal gróf, majd néhány hosszuhaju
bohém, egy orosz menekült urileány, egy
idősebb angol nevelőnő, egy a misszióhoz
tartozó fiatal olasz grófné, egy orvosegyetemi tanársegéd satöobi, satöbbi, — mindezek némán egymás mellett, mély csendben. Középütt a modell. Ä dolgozók között
járva, halkan korrigálnak a mesterek: Réti
István, hányi Grünwald Béla és az igazgató,
'Feiks Jenő. Ä falakon a legszigorúbb rendszabályok, ezeket mindenki kötelezöleg aláirta. Nincs beszéd, nincs dohányzás, nincs
felesleges feltűnés. Ä modell eltűnik a szünetben. Még tarkább képet nyújt az Esti
Äkt. Itt már igen sok kész, sőt hires művészt
llátunk vázolni. Heiman Lipót, Glatter Gyula,
Mattyasovszky László, Jámbor Lajos, Herquet Rezső, Kunffy Lajos, Beron Gyula,
Szönyi István és még számos festőnövendék,
orvos, katonatiszt, a művészetnek rajongói
töltik meg az eiősen világitott műtermet.
Az iskola fentartása nagy gondot okoz a
vezetőségnek.

CSÁSZÁRI FEJÉR ERZSÉBET,
n szeghalmi Sport Egylet sorozatos műkedvelő előadásain komoly színészi kvalitásokat
mutatott. Legutóbb Farkas Imre .Kis kadétjában volt nagy sikere.

Tavaly ilyenkor Parisban voltunk, persze
meglátogattuk mindnyájunk ősi fészkét, a
»Julian«-t. Mondhatjuk, ott sincs példásabb
rend. Viszont alig képzelhető el, hogy azok
nagyobb lelkesedéssel indulnának e nemes,
komoly pálya felé, mint a mieink.
— Nem féltjük a mi pikturánkat, nem
félthetjük magyai kulturánk ez erősségét,
lamig ilyen kitűnő és komoly müvészgenerációnk van, mint a mostani.

.
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C&apUn Londonban
1

London, 1921 szeptember .
Charlie Chaplin, a világhírű amerikai
filmszínész, a burleszk vigjátékfigurák koronázatlan királya, Londonba érkezett. ÄnIglia fővárosának most ő a legünnepeltebb
vendége, a legcsodálatosabb gentleman,
aki még a jéghideg briteket is lázba
tudta hozni. Mikor míegjelent a pályaudvar előtt, hogy autójába szálljon, olyan
nagy tömeg várta, hogy rendőröknek kellett kordont tartani. Ä rendőröknek csakhamar dolguk is akadt, mert a tömeg olyan
extázisba jött Chaplin látására, hogy a
hölgyek áttörve aj kordont, a nagy Charlie
elé borultak és összecsókolták. Csak percek nvulva és a rendőrök segítségével tudott Chaplin végre autójába szállni és a
szállodába kocsizni.
Chaplin pihenni tér vissza Angliába. Mert
angol születésü, Londonhoz köti ifjúságának

ÉLET

minden emléke. Hisz nem is olyan régen,
kilenc éve, hogy mint ismeretlen artista
elindult innen szegényen és minden reményét elvesztve. Azóta, amilyen nagyot
változott a világ, olyan nagyot fordult
Chaplin sorsa is. Most milliókat keres és
a legnépszerűbb ember Amerikában, de nemcsak Arrterikában, hanem az egész világon, ahol mozigép van.
Chaplin lomantikus ember. Saját kijelentése s/erint csupán azért jött Londonba,
hogy meglátogassa régi iskoláját, ahol mint
kis gyermek tanult. Továbbá szeretné magát filmen látni, miért már régen nem nevetett. Ez utóbbi kívánsága bizonyára sikerülni is fog Charlienek, de az iskoláját
aligha fogja megtalálni, mert már az összes
angol iskolák emlékezni kezdenek rá. Sőt
egy élelmes tanitó már gyorsan intervjukat
is adott Chaplinről, hotjy már az elemiben
milyen kitűnő tanuló volt. Chaplin ezt nyilt
levélben ki is kérte msgának és most nagyon dühös, amin egész London nevet.
Chaplin, ugylátszik, hü marad magához.
Még privát életével is megnevetteti az'
embereket!
*

A meginduló moziszezon az
sereg uj, Chaplin-burleszkkel
meg Pestet. A jobbnál-jobb
zatokat a »Polo« filmforgalmi
forgalomba.

BÁRTFAI KISS LENKE
Kiss Istvánnak, az Angol-Magyar Filmszínház r.-t. igazgatójának leánya, aki megérdemelt nagy sikerrel vendégszerepelt a Budai
Színkörben
(Angelo felvétele)

idén is egész
ajándékozza.^
Chaplin-bohóvállalat hozza
Kari Sachsel

PÁSZTORI M. MIKLÓS, a Corvin-filmgyár rendezője és igazgatója megvált állásától és egyik bécsi filmgyárhoz szerződött
lendezőnek. Pásztori M. Miklós egyik légéi dekesebb és legértékesebb alakja a magyar filmgyártó művészetnek és távozása
határozott veszteséget jelent. Nevéhez fűződik az első magyar film létrejötte. 0 rendezte a »Falu rosszá«-1 és ezzel indult
meg a magyar filmgyártás. Ugyancsak c>
endezte az első komoly tárgyú magyar
filmet is, fíródv Sándor »/ von I.fa .-já 1
melynek itthon és külföldön égarant nagy
sikerben volt része. Sokat dolgozott együtt
Korda Sándorral és oro^ ilánrész illeti a
Corvin megszervezésében és kifejlesztésében.
Éles szem.iiei és Kitui.o művészi ösztönével
számos kiváló filmművészt adott a magyar
lés külföldi filmgyáraknak.
MAGYAR MOZI MŰSOR cimen Katona
Imre és Fodor Lajos szerkesztésében, a Magyar Színpad mintájára, uj mozinapilap
indult meg.
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A lialoil kéz
Gr ót

Monte Crlslo a Royal-Apollóban

Dumas világhírű regényét, a Gróf Monte
Cristót, mindenki ismeri és szereti. Különösen azok, akik a kalandos, sőt néha hajmeresztő történeteket szeretik. Azt azonban kevesen tudják, hogy Dumas regényének folytatása is van. Ezt a második
regényt Hans Otto Lövenstein filmre irta
és A •halott kéz cimen bemutatja
az
Omnia szeptember
16-iÜán.
Monte Cristó ellenségei közül csak Benedetto maradt életben, azonban ő is börtönben sínylődik, akárcsak valaha Monte
Cristó. Douglars bárónő Benedettónak hatalmas összeget küld egy ügyvéd utján,
hogy aj rossz útra tévedt gyermek -uj
életet kezdjen. Benedetto megszökik, akárcsak valaha Monte Cristó If várából. Azonban a küldött pénzt nem a jobb útra térésre
használja, hanem egy boszuhadjáratre Monte
Cristó ellen. Egyre több pénzt harácsol
össze, kirabolja saját anyját, valóságos
rablóbandát alapit, elhajózik Monte Cristó
rejtett szigetére és hatalmába keriti a kincsesbarlangját. Talizmánja van, édesepjának a sirból elrabolt keze, amely segiti

őt iszonyatos boszujának véghezvitelébenGróf Monte Cristó elhatározza, hogy nem
menekül előle és csakugyan egy magányos szigeten, történik meg a végső leszámolás. A dráma teljes hevében a hátborzongató jelenetek kergetik egymást;.
Monte Cristó imádott felesége, Haydée,
végső kétségbeesésében mérget iszik, azonban á grófot Benedetto nem engedi meghalni.
A mindenéből kifosztott, végképen megtört
gróf nem talál se feledést, se vigasztalást
Hosszas lelki szenvedések után egy szerzetesrendbe lép és ott keresi a; tisztulást és
nyugalmat.
Azonban Benedéttót is utóiéri a sors
keze és egy ujabb kalandján rajtaveszt.
Mikor újra Willefort sirjába lopózik, hogy
talizmánját, a holt kezet, mely betöltötte
hivatását, visszacsempéssze, meglepi a rendőrség és elfogják. Ismét börtönbe kerül
és később halálra itélik.
Monte Cristó békésen és nyugodtan él
mint szerzetes, de egyszer csak megbízzák
azzal, hogy egy halálraítéltnek adja meg
az utolsó vigasztalást. A gróf — most
már barát — semmit sem sejtve, nyújtja
a halálraítélt felé a megbocsátás jelét, a
keresztet és ekkor ismeri fel — Benedettót.

Jelenet .A helott kéz" cimü Star-filmból
(A Royal-Apolló újdonsága)
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I. A dráma. A remete barlangja

Eőtison
Horribilis

feleniőségil

A mozi fejlődésében beláthatatlan pererejü fölfedezés, amelyet a Színházi Élet
a nagyérdemű publikumnak. Anélkül,
legkevesebb áldozatot is követelné, beazon film fölvételeinek átcsoportositásáslágert, e g y drámát é s egy vígjátékot
lumbusz is igy fedezte föl valahogy a
hogy két egyszerű magyar embernek kelka! megajándé-

I. A REMETE
Romantikus dráma 8 felvonásban. Rendezte :
I. felvonás. Abelárd és Dinorah nászutjukon hajótörést szenvedve, egy lakatlan szigetre kerülnek. Mialatt Abelard távozik,
hogy nejének élelemről gondoskodjék . . .
,
II. Meglátja Dinoraht a vadember, aki immár ôtvçn éve él egyedül a szigetenIII. Dinorah segítségért esdeklő sikoltozására csak a visszhang felel.
*
IV. A vadember barlangjában. Dinorah
hűségét a barlang káprázatos kincsei sem
tudják megtántoritani.
( jV. Ki tudná leirni Abelárd kétségbeesését, a
mikor visszaérkezve nejének hűlt helyét találja.

11. BOB NEM AKAR
Amerikai vígjáték 8 felvonásban. Rendezte :
I. Mr. Pinkerton, az amerikai kefekötőkirály
minden nap megveri fiát. Bobot, mert nem
akar megnősülni.
II. Pedig Miss Maud, a kiszemelt menyasszony, valóságos aranyhalacskaIII. Ezért Mr. Pinkerton diszkrét megbeszélést folytat Miss Mauddal, hogyan lehetne
a nyakas Bobot a házasságba beszéditeni,
miután a fiatal leány pazar hozománya nem
gyakorol rá vonzerőt.
IV. Elhatározzák, hogy Mr. Pinkerton színleg inzultálni fogja Miss Maudot, hogy Bob
lovagias érzését a leánnyal szembenfelkőltsék.
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II A v l g j á t é R . Bob nem akar házasodni

szégyene
találmány

a filmipar

terén

spektivát nyújt a z a kolosszális nord,
ez uton mutat be a szakembereknek é s
hogy ezen ujitás a mozitechnika terén a
mutatjuk, hogyan lehet egy é s ugyanból két, esetleg több különböző karakterű
kihozni. A dolog egészen egyszerű. Kotojást. De mindenesetre Edison szégyene
lett jönnie, hogy korszakalkotó ujitásukkozzák a világot.

BARLANGJA
Kálmán Jenő. Operatőr : S z a k m á r y István
Első ijedtségéből fölocsudva elindul a nyomokon.
VI. A nyomok a vadember barlangjához
vezetnek. Izgalmas szóváltás után a vadember menekülni próbál, de Abelard utána
veti magátVII. Vad élet-halálharc fejlődik ki kettőjük között, amelyben végül Abelárd megöli a
vadembert, de a vadember egy utolsó erőfeszítéssel megfojtja AbelárdotVIII. Az elősiető Dinorah csak két holtteret talál. Borzalmas helyzetében nem tud
más kivezető utat, a vizbe veti magát és a
halak martaléka lesz.

HÁZASODNI
Kálmán Jenő. Operatőr : Szakmáry

István

V. A terv szenzációsan sikerült, ugy, hogy
Mr. Pinkerton valósággal menekülni kénytelen fiának nemes haragja előlVI. Bob kutatja, mi okozta atyjának brutális föllépését Mauddal szemben. Miután
Maud előéletében semmi gyanúsat nem
talál . . .
VII. Visszasiet a leányhoz és hirtelen
ébredt szerelemmel magához vonja.
VIII. A fiatalok boldogsága teljes, csak
Mr. Pinkerton fájlalja, hogy Bob a leány
védelmében tettlegesen is átlépte a köteles
tiszteletet-

'
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Az arany teng er
A Renaissance Szinház hatalmas filmattrakciója, az »Ezerarcú ember« negyedik
részéhez érkezik el a jövő héten. Ez a
negyedik rész az »Aranytenger« cimet viseli
és ha lehet mondani, még izgalmasabb
és érdekesebb az eddigi felvonásoknál. A
cselekmény az uj aranypartra Viszi a nézőt,
ahol a tenger vizéből óriási költséggel
aranyat akar csinálni egy feltaláló. A kísérleteket addig végzik az aranyparton, mig
a furcsa gépóriásokból csakugyan szivárogni kezd az arany. Az aranykutatók
mögött álló érdekeltség Voss Károly és a
hitelező Dick Patton oda vannak a boldogságtól, mikor kiderül, hogy az egész
modern aranycsinálás humbug. A szivatytyukba a milliomos tolvaj Köss Péter csempészte az aranyat, aki azért vállalkozott
Szentes János,
erre az ujabb gazságra, hogy megmentse a
milliárdos életét. Az életét meg is mentheti,
a „Náni" cimü Citograf-íilmszkeccs
de a milliókat már nem. A munkások, mikor
megtudják a szélhámosságot, fellázadnak, a
a reklámdatektiv, kénytelen szövetkezni Pételepet felgyújtják, Pol, a bikaviador pedig
terrel, hogy az első milliós tolvaj segítségée'lopja a milliókat, ugy hogy Bobby Dodd,
vel kézrekerithesse a másodikat.
Az y>Aranytengeri szereposztása a lehető
legszenzációsabb.
így fest a színlap :
Voss Péter Harry Liedtke, Voss Károly,
a nagybátyja Paul Ottó, Dick Patton Jakob
Tiedtke, Gért, a leánya Mady Christians,
Bobby Dodd Georg Alexander, Rodrigo
Palmas Heinrich Marlow, Bill Bume Levis
Brody, a »HavannajaA« Huszár Károly,
Conchita Edit Meiler, Pol, a bikaviador
Erich Kaiser-Titz, az afrikai uíazó Hermann
Picha, a kövér ur Henry Bender.
Külön érdekessége a szereposztásnak Huszár Károly szereplése. A nagyszerű Pufi
egy tipikus aranyásó-fogadós
szerepében
produkál nagyszerűét. Huszár ebben a szerepében tűnt fei a berlini moziembereknek.

Harry Liedtke
„Azjezerarcu ember" cimü Radius-filmen (AJRenaissance^'ujdonsága)

BOLVARY GÉZA, a Sfar-filmgyárrendezője és Mattyasovszky Ilona, a népszerű
filmprimadonna, államilag • engedélyezett
moziakadémiája október 1-sején nyilik meg.
Tanárok: Bolváry Géza,
Mattyasovszky
Ilona, Vúndory
Gusztáv, a Magyar Sz ; nház művésze, Nagy Dezső, a Stor-filmgyár
operateurje és még számos filmművész és
szakerő.
Beiratkozások már csak korlátolt számban október 1-éig, naponta délután
3—^5-ig. Rózsa-utca 38/b. alatt,
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Szakaszíolí olyan...

Ká'rnán Ilonka
(Henny Porten)

Szegő Miklós
(Petrovich)

A „Színházi Élet" uj mozipályázata a
legnagyobb érdeklődést váltotta ki a z
olvasók körében. Már egész sereg „Szakasztott o l y a n . . . " fényképet kaptunk,
amelyek többé-kevésbé a tizenegy mozicsillag
valamelyikéhez
hasonlítanak.
Amikor a z e heti postával beérkezett
alkalmas fényképeket leközöljük, rnégegyszer megismételjük a pályázaíi felhívást. Jelentkezzenek a z o k a hölgyek é s

.NÉPS7ÍHHA7 UTCP. L'0
Szept
Szept.
Szept.
S'ept.

22.
GAXAOR
23-25. GEORG BULLY
26—27. Pletyka És Életmentő
28
Ha a holtak
feltámadnak

Dr. Varságh Zoltánné^8<v^
(Pearl White)

urak, akik Henny Porten-hez,
Lenkeffy
Icához, Lóth Iléhoz, Hollay Camilléhoz.
Fanny Ward-hoz, Mary
Mia May-hoz,
Pickford-hoz,
Petrovich
Szvetiszlávhoz,
Pearl White hez, Michael
Bohnen-hez,
Frank Keenan-hoz
vagy más mozistarhoz
hasonlítanak. Ha frappáns hasonlatosságot fogunk konstatálni, a kiválasztottakkal egy filmet fogunk eljátszatni!

jiBAlROH MV0ZG6
T < a. g1
ÚJONNAN ÁTALAKÍTVA
MEGNYÍLT!
Szeptember 25. Pletyka
„ 26—27. K í s é r t e t j á r á s
28. Jön a rozson á t

ODEON

VII.,ROirCMBIt.LCR-urC&37.b

ff PRoiECTOGRftPM MOZIJA
Két sláger

A nevető halál

tornado
és

A szerelem ABC-ie
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Arne ur kincse
Ä filmgyártás az utóbbi években u j
irányba terelődött. Nem kitalált, mesterkélt,
fantasztikus történeteket csinálnak, hanem
a világirodalom remekmüveit irják filmre.
Természetes, hogy a komoly siker nem
maradhat el. Äz Omnia mozgóképszínház
sorozatos irodalmi filmek bemutatására vállalkozott. Eddig ü s egymásután kerültek
szinre. Hugó Viktor, Herczeg Ferenc és
Dosztojevszky
legnagyszerűbb munkáiból
'készült filmek. Ä negyedik ilyen irodalmi
Wép, amit az Omnia szeptember 26-án,
hétfőn fog 'bemutatni, Lagerlöf Zelma világhíres novellája, az »Arne ur kincse«. Ebből
a novellából irta Gerhardt
Hauptmann
az Uj Színházban szinre került »Téli balladát«.
Ärne tiszteletes ur tragédiáját ma már
mindenki ismeri az egész világon. Ä három
skót katona gyilkosságát, a solbergai paróchia leégését, Berghild halálát és Elsalill
lelki egyensúlyának megingását nem kell
és nem lehet részletezni. Nem lehet vissza'adni Marstram és a bohusläui partok nyomasztó, szivetszoritó, ködös hangulatát,
amely megfekszi az emberek lelkét. Ä leg-

komorabb dráma az »Ärne ur kincse«, amit
valaha is ismertünk. Ä megzavart lelkű
Elsalill szerelme Sir Ärchie iránt, ragaszkodása meggyilkolt húgához, Berghildhez,
a legmegrázóbb lelki tragédia. De nem
lehet sirni, mert megfagy a könny a
szemekben a borzalomtól.
Aine ur paróchiáját felgyújtja három ismeretlen ember, Elsalill és a segédlelkész
kivételével mindenkit meggyilkolnak és
megszöknek egy láda ezüstpénzzel. Elsalill
egy Torarin nevü halkereskedőhöz kerül,
de az semmire sem tudja használni a búskomor leányt. Elsalill egy alkalommal megismerkedik egy Sir Ärchie nevü skót katonatiszttel, akibe halálosan
beleszeret. De
egyszer álmában megjelent halott huga,
Berghild és megértette vele, hogy Ärchie
és társai voltak a gyilkosok és őt, Berghildet éppen Ärchie gyilkolta meg. Elsalill
egyrészt föl szesírtné jelenteni a gyilkosokat,
de Ärchie irárít érzett szerelmé nem engedi.
Äzonban halott húgának szelleme addig űzi,
mig végre fölfedi a tetteseket, de ő megöli
magát. Ä hajós, akinek hajóján a gyilkosok
élrej tették a lopott kincset, legényeivel leteperi a három katonát és a pénzen ők osztozkodnak.

Jelenet az „Arne ur kincse" cimü Orion-filmből
(Az Omnia újdonsága)
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részt venni vállalatában, mert Zampach
csak neves emberek fedezete mellett ad
pénzt. Az eljegyzés publikálása után ZamAz Uránia filmszínház szerezte meg a
pach, aki nem tud lemondani -a leányról.,
»Gaumont«-gyár szenzációs társadalmi drámáját, az »Odette asszony vétkét«, amelyet
boszut forral.
szeptember 24-én, szombaton, mutat be.
Két év után Ferrat politikai karrierje
Odette-et, aki anya nélkül, bohém apja
tetőpontra é r : igazságügyminiszter
lesz.
rnellett nevelkedett, megszólják az emberek
Zampach most akarja ellenfelét tönkreszabad viselkedése miatt. A tengeri fürdőtenni. Kiválik a vállalat érdekeltségéből,
helynek, ahol nyaralt, Odette volt a középMarechel látja a veszélyt, amely veje karpontja, de ő mindenkiből tréfát űzött és
rierjét veszélyezteti és ezért mindent elmég udvarlóit, Sam Bertyt, az amerikai
mond Odettenek.
gyárost és Zampach bárót, a párisi pénzOdette, hogy a veszélyt elhárítsa, mavilág egyik vezéralakját, is folyton ugratta.
gához hivatja Zampachot, aki egy pásztorOdette egymásután kosarazta ki kérőit.
óráért hajlandó a leány apját kisegíteni.
Odette apja, nagy vagyona dacára is,
Odette megszédülve megy a báróhoz, de
fülig úszott az adósságokban és fühözaz, mikor a nő áldozatául esett, még
fához kapkodott, hogy valahogyan rendbemindig nem akar pénzt adni.
hozza zilált anyagi viszonyait. Zampach
báró támogatását kérte egy jövedelmező
Zampach piszkos üzelmei nem kerülik
vállalat megalapításához, de az csak ugy
el 3. rendőrség figyelmét és le akarják
volt hajlandó részt venni a »Pacific Foszfát
tartóztatni. Zampach Odettet azzal fenyeR.-T.« megalapításában, ha Marechel, az
geti, ha nem segít rajta, a vádlottak padapa, szószólója lesz leányánál, Odettenél,
ján elárulja baklövését. A nő erre mindent
hogy legyen a felesége.
elmond férjének, aki ezért elűzi feleségét.
De Sam Berty kihúzza a Pacific-vállaOdette azonban megismerkedik
Ferrat
képviselővel, megszeretik egymást és el- latot szorongatott helyzetéből, elégtételt vesz
Ferrattai együtt Zampachon, Ferrat a nejéjegyzi magét vele. Az apa beleegyezik
vel csak hosszú évek múlva békül ki.
ebbe a választásba, ha Ferrat hajlandó

„Odette asszony vétke"

Emmy Lynn és R. Joubé az „Odette asszony vétke" cimü Gaumont-filmen
(Az Uránia újdonsága)
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A magyar film
Irta : FODOR

renaissancea

OSZKÁR
művészetnek és mert e sorok irója a magyar •
Charlottenburg, 1921 szeptember
film fejlődésének útját kívánja egyengetni,
annak hibáit is fel kell fednie.
Művészet vagy ipar újjászületéséről akkor
lehet szó, ha messzi idők ködéből előtűnnek
A versenyképes —tehát világpiacot igénylő
valamely fejlődésében megakadt iparnak vagy
— filmek gerincét képezi soriendi fontosságművészetnek kontúrjai és uj helyzetek az uj
ban is :
áhitozókat arra inspirálják, hogy dolgos elő1. a manuscript,
dök müvét tovább épiteni igyekezzenek,
2. a rendezőpéldány,
3. a rendező,
Szinte idegenül hangzik a még csak nem
is két évtizedes magyar film újjászületéséről
4. az operateur,
való elmélkedés, de mert a forradalmak, a
5. a színész.
kommün és elárvult helyzetünk a fejlődő maHa ez öt főtényező adva van, ugy könnyű
gyar kinematografiát alaposan megtépázták,
dolga lesz a hatodiknak, a jól megválasztott
— szinte magától értetődik, hogy alapjában
adminisztrátornak.
kell annak újból való felépítéséhez hozzáfogni.
A mai magyar film versenyen felül áll
Idevonatkozó cikkemben, amelyben szakszínművész, operateur és talán manuscript
szerűen kívánok a jövő magyar filmgyártás- tekintetében, elsőrendű
adminisztrátoraink
sal foglalkozni, mindenekfelett az vezet,
is lennének, akik a világhálózatba bekaphogy a forradalmak előtt az európai filmiparcsolják majd a magyar film anyagi érdekeit
ban elől haladó, ma dekadenciában vergődő
is. Invenciózus, intelligens rendezőink is
magyar filmipari művészetet visszavezessük
vannak. Miért nem találja meg mégis helyét
az őt megillető világpiaci helyezettségbe.
a magyar film a nemzetköziség piacán ?
Értekezésem legelején annak a csodálkoA magyar film mai letéteményesei a nagy
zásomnak adok kifejezést, hogy a magyar
versenyen nem jelenhetnek meg teljesen felsajtó — főleg napilapjaink — egyáltalán nem,
vértezve. Ha egyik vállalatnak jó dramavagy alig foglalkoznak a filmiparral ; ugy látturgja (filmaturgja) és rendezője van, ugy bi«
szik közgazdaságilag sem tekintik olyan fonzonnyal hiányzik a kipróbált adminisztrátor,
tos tényezőnek a filmet, hogy vele a külföldi
színész vagy technikai munkaereje ; viszont,
sajtó mintájára kívánatosnak tartanák intenaki kereskedelmi rátermettségénél fogva hivazivebben foglalkozni. A szaklapok majdnem
tott volna kiverekedni a magyar film elsőbbmindig jóakaratú cikkeinek nincsen az a ségi jogát, annak nem áll a rendelkezépublicitása, ami előbbre vihetné a kérdést,
sére jó rendező, vagy elsőrendű filmíró.
•
pedig ma már ütött a tizenkettedik óra és
Egy dologban azonban összetalálkozik minigy veszedelmesen időszerűnek tartom közden filmgyártással foglalkozó faktorunk és ez
gazdasági érdekből is, hogy a magyar film
a sarkalatos hiba, mondhatnám, főbűn, egyik
fejlődési lehetőségeiről őszintén, tárgyilagonagy akadálya az előhaladásnak.
san elmélkedjünk.
A kritika és önkritika teljesen hiányzik.
Ez az emberi gyengeség magára a filmipari
Miután Írásaimban, a magyar filmek a külművészetre különösen azért káros, mert még
földi filmiparhoz való viszonylatairól is szó
az úgynevezett „beérkezettek" is evvel a mélesz, megállapítom mindjárt itt elől azt.
reggel narkotizálják magukat, amelyik sok
hogy ha a filmnek köze lesz és lesz köze a
esetben befolyásolja a kritikát és minden
művészethez, ugy minden film között a maesetben megölöje az önkritikának. Kritika
gyar a leghivatotabb arra, hogy ez a valunélkül fejlődni a magyar filmnek sem lehet.
táris szempontból is nagyon fontos iparág
csakugyan művészet legyen.
Minden elismerés kijár a magyar sajtónak
azért, hogy amikor a magyar film csecsemőAmikor ez a beállítás a magyar faj zseniálikorát élte, kritikátlan szeretettel kézenfogta,
tását dicséri, tollam hegyére kívánkozik
biztatta, amig az járni tanult ; érthető és érbeismerése annak a művészi pongyolaságnak,
tékelhető a hazai sajtó jóakaratú támogatása
amelyik a technikai és kereskedelmi felkéakkor is, amikor a világégésben megsérült
szültséget igénylő magyar film fejlődésének
kinematográfia hóna alá nyul és egy szebb
útjában áll.
magyar jövő számára egyengiti az útját. De
Itt Németországban a filmnél az „egyénihiba, sőt bün a magyar filmet — ha ez a
ség", tehát maga a művészet — egy-két esevilágversenyben helyet igényel — még ma
tet leszámítva — harmadrendű szerepet játis ugy kezelni, mint egy gyámolitásra
szik ; itt csak a pontosan elvégzett munkászoruló beteget vagy fejletlen kiskorút. Hogy
nak van értéke. Ha ennek konstatálása kritika
tudja majd megállni helyét a nagy veris akar lenni, de mindenesetre elismerése a
seny viharzásában, ha a hazai tárgyilagos
német race munkásságának. A végletek azonkritika szellőjétől is félteni kell. Azzal ugyanis
L
ban, tehát sem a magyar film művészi pontisztában kell lennünk, hogy csak a magyar
^L gyolasága, sem a német filmipar invenció
piacnak filmet gyártani Nagy-Magyarországon
B k nélküli fegyelmezettsége külön-külön nem igéis költséges mükedvelés volt, de ma már
^•jyelhetnek elismerést. A kettőnek kereszteDárius legyen az a mecenás, aki ezt
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finanszírozza. Meg azután államgazdaségi
szempontból is céltalan. Azt viszont ne szégveljük bevallani, hogy a győztes államok
meg az iparilag legyőzhetetlenek filmgyártása
főleg technikailag egyenes vonalban felfelé
fejlődő és az ezzel való eredményes összehasonlítás után kezdődik a magyar film kiviteli lehetősége.
Tehát e gondolatfűzés konzekvenciája : magyar Filmkereskedelemről
csak akkor lehel
szó, ha versenyképes kivitelre alkalmas filmet csinálunk, magyar Filmipari
művészetet, jó filmet pedig csak akkor csinálhatunk, ha a világpiac (a pénzforrás) nyitva
ál! számunkra.
HELIKON néven nyitja meg a két Eötvös
baronesz október 1-én Budapest legújabb
és legelőkelőbb mozgószinházát. Hónapok
óta folyik már lázas munka a volt Eskü-téri
Síinház helyén. Párisi mintára készül az
intim inüvészi nivóju mozgó. Valóságos meglepetés lesz mindenki számára, hogy mit
varázsoltak elő az anyagi áldozatokat nem
isinerő Eötvös bárónők az Eskü-téri Szinházbcl. Programm tekintetében is egészen
speciálisat nyújt majd a Helikon.
Mary
Pickford,
D. W
Griffith és a legelső
amerikai filmstarok legújabb értékes proddukcióit hozza ki elsőnek Budapesten.
»Ä NEVETŐ HALÄL.« A maga nemében egészen különálló izgalmas és érdekes
filmet mutat be 26-án, hétfőn a Projectograph népszerű mozija, a Rottenbiller-utcai
Odeon. Poe Edgár hires misztikus novellájából készítette az amerikai »Pathé«-fihns
gyár »4 nevető halál «-t. Európából indul
iki a film cselekménye és végigvezeti a
nézőt a legexotikusabb világokon át. Ä
filmrendezés valóban mesterit produkált »A
ne 'etö halála-ban, melynek külön érdekessége, hogy a film rejtélye csak az utolsó
felvonás végén oldódik meg, a közönség a
legutolsó percig sem tudja, hogy mi lesz
a megoldás?
A SZERELEM A-B-C-jét mutatja be hétfőn, 26-án, nagyszabású műsor keretében a
Tivoli. May Muray, a nálunk is eléggé ismert,
Amierikában a népszerűség zenitjén álló
kitűnő művésznő alakitja »A szerelem AB-C.-je« főszerepét és alakításában szépségériek és művészetének oly tanúságát adja,
mely nevét nálunk is felejthetetlenné teszi.
yiA szerelem A-B-C-fe« az idei amerikai
filmgyártás egyik legsikerültebb alkotásai
közé tartozik. Felvonulnak benne a prairiek,
a messzi farmvilág és Newyork
az ő
gigantikus méreteivel és lüktető életével.
A film belső felvételei viszont az előkelő

paloták oly gazdagságát tárják elénk, milyent még filmen nem láttunk. A szereplök
művészi játéka, a darab megható meséje
és zseniális megrendezése mind a legelsöbbrangu.
A »KÍSÉRTETJÁRÁS« és
»A MEGBŰVÖLTEK.« Mult héten nyitotta meg
kapuit
a Kertmozi
pompás
téli
helyisége,
az
Aréna-ut
és Dembinszkyutca sarkán levő Imperial. Mint előre
látható
volt,
nemcsak
hogy
sikerült
megtartania a Kertmozi elsőrangú publikumát, hanem már az első heten meghódította a környék disztingvált közönségét
•is és táblás házak mellett aratja kitűnő
slágereivel és speciálisan tökéletes vetítésével sikereit.
Csütörtökön, 22-én, a 5to/--filmgyár i>Kisértetjárás«
című sikerült miszÜKUS bűnügyi drámáját mutatja be. Izgalmas, megrázó jelenetek bővelkednek a film különböző változataiban. Színes tájak, ritka élességií fotográfiák, kiváló színészi produkciók1 |és! a rendezés teszik mindvégig élvezetessé a filmet.
Hétfőn, 26-án, ugyancsak Star márka dominálja az Imperial műsorát.
Dostojevskij
Mihafiovics Tódornak, a »ßiin és bűnhődés«
világhírű Írójának, y>A megbűvöltek«, cimii
elbeszélését látjuk megelevenedni Gál Gyula
mesteri rendezésében az Imperial vásznán.
Latabár Árpád, Nagy Ibolya, Abonyi Géza,
Sugár Károly, Raj or Gizi és fíakö László,
a Nemzeti Színház kitűnő művészei, alakítják a megrázó orosz tragédia alakjait..
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Találja el, ki iszik itt a jövő héten ?
Akik kitalálják, azok között egy üveg DitGott likőrt sorsolunk ki.
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Nem Berlin, — Pest!

Ä premier izgalmai közben szereztük be
A fakir toalettitkait és igy, mint utóbb
Henry Bernsteinnek,
a világhírű drámakiderült, az egyik titok nem volt teljes.
irónak, nagysikerű darabjából készült filTitkos Ilona három ruhája olyan nevezemet, a »Baccarat«-ot mutatja be 22-én,
tesség most Pesten, hogy bizonyos büszkecsütörtökön, a Belváros intim mozgószinséggel Írhatjuk meg róluk: nem Berliniháza, az Est, Fanny Ward, a kiváló ameben készültek, hanem Budapesten és puszrikai drámai filmmüvésznő alakítja e megtán az anyag egy részét hozta magával
rázó jelenetekben bővelkedő film nöi fő- Berlinből a művésznő.
szerepét.
A Lichtenstein cég (IV., Irányi-utca 15.)
Hétfőn, 28-ikán, a Sta/--filmgyár idei promüve ezj a három ruha. A legnagyobb elődukciójának legsikerültebbjét, Dosztojevszkij
nyük, a végtelenül Ízléses megválasztásban
>rA megbűvöltek«, cimü elbeszéléséből filmre rejlik. Ugyanis ez a három kosztüm ugy
irt tragédiát mutatja be. Gál Gyula rendezte
simul a darab hangulatához, a díszletek
nagy gondossággal a filmet. Sugár Károly,
tónusához, hogy Titkos minden megjelenése
Nagy Ibolya, Bakó László, Bajor Gizi,
uj meglepetést hoz magával.
'Abonyi Géza és Latabár Árpád játsszák
Az első felvonás csöndjébe hirtelen belép
a főszerepeket.
iaz asszony a maga hangos életvágyával.
Semmi sem fejezné ezt ki jobban, mint az a
lovagló-kosztüm, amelyben a művésznő megjelenik. Drappszinü briccsesznadrág lovaglóikabáttal. A kabát minden mozdulatnál más
VI. IZABELLA-UTCA 36.
és más hullámokban omlik alá, a maga
vonalaival szinte kiséri a beszédet, anélkül,
I Szept.
A fenevadak királynője
hogy a fonnák egyszer is elcsunyulnának,
I
22-25
g
v a d m a c s k a
ami csakis a tökéletes szabásnak köszönszept.
Ax Óceán r e m e t é j e é s
hető.
!
26 28
A második felvonásban az otthonát ela Mesterdetektiv
hagyott asszony minden raffineriáját felL ^
- - használja, csakhogy tetszen a szeretőjének.
A ragyogó szalon keretébe remekül beleillik egy lágy, kék ruha, szőrmedisszel. A
körüllibegő volánok csincsilla
rózsákkal
anyagszerűen vannak diszitve. És ez a ruha
végigkíséri a szerencsétlen asszonyt összes
szenvedésein, lelki gyötrődésein, végig a
vallatás kinjain és örömben, fájdalomban
egyaránt stílszerű és ugyanugy illeszkedik
a rendőrségi szoba rideg, sima falához,
mint ahogy beleillett a párnás, függönyös,
meleg szalonba.
A harmadik és negyedik felvonás komor
és terhes jeleneteinek sötétségébe szinte
belevilágit ez a kék ruha, mint egy folyIX.. K I KII I J I UTCA 1 6 .
tonos figyelmeztetés a bűnhődés homályáSzept. 22.
A k ö n n y e l m ű Éva és
ban az ártatlanságra. Megérezzük belőle,
S j e m e s n e k áll a világ
hogy ártatlan ez az asszony, de végig kell
Szept, 23—24. Jl kínai rém és
A pussial princ
szenvednie a vallatás gyötréseit egy másik
Szept. 26—27. Átok rabjai és
bűn, a házasságtörés miatt, aminek szintén
A pecQes Poliáor
a tanújele ez a kék ruha. A csincsilla-rózsás
Szept. 28
Jön a raison át és
C&aplin Iskolában
volánokról még meg kell jegyezni, hogy
teljesen simul az u j párisi divathoz, mert
a volánok hosszúvá teszik a különben rövid
szoknyát.
8
Az utolsó felvonásban lila csikós szoknya
és fekete lakk bluz van Titkos Ilonán.
Amilyen csöndesen, zajtalanul beleilleszkeSzept. 22—25-ig: B A C C A R A T
Henry Bernsiein drámája. Főszerepben Fanny Ward.
dik a tudóst körülvevő néma letargiába,
ugy a ruhája se hoz semmi kontrasztot a
Szept. 26—28-ig: A3 eyerarcu ember III.
(A sárga bestiáki Detektv történet 5 'elv.
hangulat sötét, nyugodt tónusaiba. A színeiA címszerepben: HARRY L I E D T K E
ben magán viseli az eljövendő gyászt, ameElőadások kezdete hétköznapokon: 5, 7 és 9 órakor,
lyet nem tud eltakarni a megnyugvás halk,
vasárnap: 3, >/s5, 6, Vz8 és 9 órakor.
boldog melankoliája sem.
s

A

OLYMPIA TEL™""»«?

SZÍNHÁZI ÉLET

49

Tango beszámol a Színházi Éleinek
olaszországi útjáról, a z uj Mascagnl-operáról, elveszett kofferjéről é s egy kellemes meglepetésről
Tango Egisto, az Operaház volt dirigense, kerrel adnak elő, nálunk azonban, — talán
hosszabb olaszországi tartózkodása után is- az énekrészek nagy nehézségei miatt — még
mét Budapestre érkezett. Tango, aki magyar eddig nem került színre.
— Mi volt utazásénak legérdekesebb mozállampolgár, dolgai elintézése végett érkezett
vissza a magyar fővárosba és e verőfényes zanata?
— Az, hogy elvesztettem az uton a koffeszeptemberi napok egyikén egy budapesti
kávéház terraszán láttuk viszont. Puccini és remet. Ez a kellemetlenség kétszeresen nea modern olasz mesterek egyik legkiválóbb hezedik rám. Téli ruháim mind a kofferben
európai interpretátora ma kétségtelenül Tango. voltak, azonkívül partitúrák, kéziratok. TerTele van még olaszországi utazásának be- mészetesen, amint Budapestre érkeztem, táviratoztam Olaszországba, de eddig — sajnos
nyomásaival. Érdekesnek találtuk, hogy a
„maestro" hogyan vélekedik
— az eredmény lesújtó. Nem
ez olasz opera mai fejlődési
találják sehol a kofferemet.
állapotáról és hogy mit ta— Budapesten érte valapasztalt ezen a téren Itáliámi kellemes meglepetés?
ban. Budapesten ezen a télen
— Hogyne, — felelte motudvalevőleg igen erős zenei
solyogva Tango — adóf veszezonra van kilátás és a
tettek ki rám, jövedelmi
Színházi Élei olvasóit is biadót, még pedig ama fizezonyára érdekelni fogja, hogy
tésem alapján, amelyet —
Tango mit tapasztalt Olaszsajnos — már nem volt
országban ?
módomban
fölvenni. Az
— Voltam Rómában, MilaOperaház ugyanis, bár több
nóban, — mondta Tango —
éves szerződésem volt vele,
de állandó tartózkodásom
a háború, mint vis major,
Nápolyban volt. Az olaszokéból fölbontotta a szerzőországi zenei életnek ma légdésemet
és igy elestem
ii imagaslóbb eseménye kétattól a fizetéstől, amelynek
ségtelenül a Mascagni „11
alapján most adót róttak ki
piccolo Marat" cimü operája,
rám.
emelyről különben a világ
— Mik a tervei a jövőre
összes lapjai, tehát a magyar
nézve ?
ujságok is, megemlékeztek.
— Dolgozni I Hivnak BerTANGO
iSzini Gyula rajza) linbe (a maestro tudvalevőleg
Ott voltam „A kis Marat"
bemutatóján a római CosBerlinből jött annakidején
tanzi-szinházban. A modern olasz zene Budapestre) és tárgyalásban vagyok Berlinúttörőjének ez a legújabb alkotása is tele van
nel. Lehet, hogy valamelyik ajánlatot elfoez ő hatalmas jellemének zenei kincseivel. gadom. Lehet azonban, hogy Pesten maradok.
Nagy hiba, hogy az opera szövegkönyve
A maestro mindezt mosolyogva, olasz
szinte üres és cselekménye vontatott. Koránt véralkaténak verőfényes
könnyedségével
sincs olyan brilliáns librettója, minta Giordano
mondta el és hozátette, de már elkomolyodva :
Umberto „André Chénier" cimü operájának,
— A művészet az én hitvallásom és erősen
amely szintén a francia forradalomból vette hiszem, hogy a művészet napja, a béke
tárgyát. A szövegkönyv nagyon ránehezedik igazi napja föl fog ragyogni. Még megérem
Mascagni geniejére, de a sikere igy is kétség- ezt a nepot, mert már most is csak gyönge
telen. Ha nálunk Mascagnitól akarnak vala- felhők takarják el az egész világon és nálunk
mit játszani, inkább ajánlanám „Iris" cimü
Budapesten is.
operáját, amelyet az egész világon nagy siSzini Gyula
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KETTŐS
Farkas Imre.

„R. k i s k a d é l " > b a n éneklik A b o n y i M a r i e n é s Xompóthy Gyula

LÂ
S Z L Ó ÉS F E K E T
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA
BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-UTCA 14-16.
(A FÖPOSTAVAL SZEMBEN.)

TELEFONSZÁM 165-97.
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Batik Èî china leiysnek
dus választékban és l e g s z e b b mintákban

legolcsóbban

LEFKOVICS MÓR

selyemâruhàxàban.
B e l v á r o s , IV., Hajó<utca 1 2 - 1 4 .

Mács Nándor
JÊL*

Köpeny, kosztüm, francia ruha
e's blouzkülönlegességek
áruháza

Megrendelések

Budapest,

saját műhelyemben

készülnek

IV. ker., Kecskeméti-utca

9. sz.
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ARAH9AT, S S í T O ;

W

i

BRILUÓNST,

gyöngyöket teljes értékben vesz és elad

S c h m e l z e r B e n ő ponti városház, főkapu mellett

PARFÖMÖK
és kozmetikai

:Dán
T e s t v é r e k
m. kir. udv.
szűcsök

KOSZTELITZ

különlegességekj

V.. Dorottya-u. 12.

KÁLMÁN,

ß B N B D E ^ K

F R I D A

halcsontnélküli fiizőkülőnlegességei
VII.,KIRÁLY-UTCA &3. SZ.

B u d a p e s t ,

V.,

Klein Sári

H o r o t t y a - u . 5-7

Budapest, V-, Lipót-körut
17. sz.
Készit legmodernebb toalett és
neglizséfűzőket
GRÓF

KINSKYNÉ

PALMAY ILKA

^

F

i

r

e

iparm (luesz.eíi
IV., Koronaßerceg-utca
A beiratkozás

n

z

e

^

mUßelylskólában
6. Telefon 53-13
megkezdődöttl

szinésziskolájában

a beiratások

K á l a z d y n ő v é r e k éslitâ
Budapest, IV., Apponyi-tér 1 . szám

már megkezdődték

N
r a ss ii uu nmi ep oa lni ,
wŐ
o iI w

utcai é s
estélyi toilette^
kabâtok legu|abb ang0

és irancia divat szerint; fűző-és melltartó különlegességek uj találmányú, erősséget eltüntető, szabással jutányosán készülnek SZLOVÁKNÉ-nál, VIII, Mátyás-tér 4.
V. eme'et 1. Lift.

IV.t H A V A S - U T C A 2., II. 1 2 .
TELEFON : JÓZSEF 5 4 - 6 7
DÉLUTÁN 3 - t ó l 6 ÓRÁIG

Telefonon

1

Is megrendelheti

AZ UJSÁG-ot

T e l e f o r t s z á m o k : J ó z s e f 16«26, J ó z s e f 13-53
angol gyapjúszövetek
ZSUFFA

m

m

1 1 TARDAI

áruháza

DUNAKORZÓ, Hungária nagyszállóval szemben.
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Operette három felvonásban. Irta és zenéjét szerzette FARKAS IMRE
Szinrekerült a Budai Színkörben, a következő szereposztásban :
Grimmenstein György herceg,
Az ezredes
Dózsa István
kadét a 7-es huszároknál Kompóthy Gyula
Kelencsey Muki
Harasztos Gusztáv
A régensherceg
Pallós János
Marika
Abonyi Marien
Brummenstein Livia grófnő Lóránt Edit
Bencsik Mátyás, tisztiszolga Tamás Benő
A miniszter
Abai Gyula
| Katyi, Marikáék szobalánya Lakatos Ilonka
Történik : az I. és III. felvonás egy magyar alföldi városkában, a II. felvonás Grimmenstein
hercegségben, 1900-ban.
Marika: Látni akartam!
Refr.
György: Köszönöm! Marika, nekünk már
(A nagydob. ) Ez a mi hangszerünk,
nem szabad egymásnak semmit sem monöröm ha van, ború ha van, csak üss
dani.
belé, gyerünk.
Marika: Ugy-e? Mert attól csak neheBékén sose hagytok, trombitaszó meg
zebb lenne a szivünk.
a nagydob,
György: Nem szabad emlékezni a múltra...
Bum, bum, bum, bum,
az első szerelemre...
Uss bele hát, gyerünk! (Tánc.)
Marika: Nem is szabad beszélni róla...
II.
György: El kell mindent felejteni...
Régens:
Marika: Ugy-e, hogy el kell felejteni.
Allj meg az utcán, isteni nép,
És ha akarjuk, ugy-e, el fogjuk felejteni?
Ha dolgod van, hagyd ott, no de
('Melodráma. )
hagyd ott,
György: El fogjuk felejteni, mert muszáj.
Livia:
Az első tekintetet, az első csókot.
Ez minden pénzt megér,
Marika (mélabúsan): Azt a sok orgonaÄ fő a parádé és ez elég.
virágot a kertben!
Szerte az utcákon megszólal a nagydob,
György: Arra sem szabad gondolni. El
S ujjong az utca, tér,
kell felejteni, hogy volt egy mámoros, egy
Lelkesiti az ifjat meg az aggot, stb.,
szegény, szomorú, gyönyörű szerelem, egy
(Tánc., El j. I.)
csók, ami még akkor is tartott, mikor
már régen nem láttuk egymást; el fogjuk
TIZENNEGYEDIK JELENET.
felejteni, hogy volt sok szomorúság, álmatGyörgy meg Marika.
lan éjjel, sok el nem zokogott könny...
Marika (közbevág): Az nagyon sok volt
György (beoson b. I., beszól j. II-tőn
Marikának ).
György: Es hogy van, itt a szivünkben,
Marika: Itt vagyok, tessék...
egy soha el nem muló, soha ki nem alvó
György: Csak azt akarom mondani, hogy
riagy mélységes örök szerelem....
(itt nincs már senki!
Finálé.
Marika (körülnéz, zavartan): Igen, itt
Marika:
nincs már senki!
Emlékeim, felhők között a napsugár,
György: Itt most már zavartalanul beVissza, vissza, visszajár, reám talál!
szélgethetünk.
György:
Marika (gépiesen): Igen, most már zavarEmlékszel-e, szerelmesen a nóta száll,
talanul beszélgethetünk.
Nyilt ezernyi rózsaszál, elhervadött
György: Es azt akarom mondani, hogy
örökre mári
okosnak kell lenni.
Marika:
Marika: Ugy-e? Tudom. Én is azt monEgy szép álmot eltemetni, (Elfeledni.)
dom. Legyünk okosak — én épp azért
Megpróbáltam, nem lehet!
el akarok innen menni.
'György:
György: Marika, kedves Marika, én azt
Emléke sötét szemének,
hiszem, azt helyesen teszi.
És egy drága, csókos éjnek,
Marika: Ugy-e? En is azt hiszem.
Fogva tartja lelkemet.
György: De azt még helyesebben tette,
'Marika:
hogy eljött.
Felé hajszol, ide kerget, mind a vágy,- *

/ Z Ö L L Ö U és
Ur. udvari szállító
dívatáruháza
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9
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Amely mindent megért, mindent
megbocsájt.
György:
Most tudom csak, hogy szeretem én. Marika:
Mint az álmok, rózsák idején. Emlékeim,
stb.
(Ének után csók. Matyi figyelmeztetésére
Marika elszalad, j. I. György b. I.)
Matyi (j. k.): Az udvar!
/. lakáj (b. k.): Az udvar! (Kar bevonul
b. h., a lépcsőn.)
(Zene alatt jönnek, csak itt vágnak bele.)
Kar:
Lelkesíti az udvart, az ifjat, az aggot,
Ha megszólal a nagydob, ha szól a
dob, stb.
Matyi: A régens!
/. lakáj: A régens!
(Régens és Livia jönnek a lépcsőn, b. h.)
Régens:
(
Adjuk tudtára mindenkinek, akit illet,
Nagy öröm érte a mi sziveinket,
György herceg s Livia jegyesek!
Kar:
Ez nagy eset.
Régens:
Ez nagy eset.
György:
.
lm, véget ért a szines-kedves álom.
Livia:
Äz államérdek nem a boldogságom.
Kar:
György herceg s Livia jegyesek.
Matyi:
Ez nagy eset, már megesett!
Livia:
Szivem, szegény szivem csupa bu,
Gyászos ez a rózsakoszeru.
Másnak képzeltem első szerelmem,
Csupa könny, csupa bu.
György:
Szivem' szegény, szivem csupa vágy,
Nyugton sose, sose, sose hágy!
Másnak képzeltem. Első szerelmem,
C upa könny, csupa vágy. (Melodráma.)
(György homlokon csókolja Líviát, Marika
be!ép, j. I. meglátja, György észreveszi
Marikát)
György: Marika!
Marika: Egy szót se!
György: Drága.

jyiz.

Marika (az első két taktus csak zene):
Megyek, messze visz az ut.
Tudom, hogy egy balga ábránd volt,
Föllángolt, elaludt!
Csak azt mondom, legyen boldog,
Mig szememben könnyet hordok,
Kacagjon, nevessen, nagyon, nagyon
szeressen.
Kar:
Nézzétek, mily elfogódott, stb.
György: Maradj'on. Ne menjen.
Marika: Mennem kell. Enge'djen! (Fe;
a lépcsőn, elszalad balra. Kalyi újra végignézi Matyit és indul Marika után.)
Matyi: Hát ezt vájjon mi csipte meg!?
Katyi: Itten hagyom kigyelmedet!
Erre is ut, arra is.
Matyi: Valamék tán hazavisz!
Katyi: Mind csapodár valamennyi, (A
íegény. )
Matyi:
Menj odább, meit egyet mindjárt
oda mérek én.
Katyi:
Elhagyom én most már kendet,
Csalfa férfi regimentet,
Elmegyek, te itt maradsz.
Matyi (dühösen): Jobb, ha mindjárt elszaladsz! (Kikergeti, j. k. Kivül Marika
éneke, b. h. )
(Ének után ofitezenére György felszalad
a lépcsőkön és utánanéz Marikának.)
György:
Nem, ezt nem bírom tovább,
Leteszem én ezt a súlyos pompát!
Lehull a trón ezernyi gondja!
Nem az én világom a pompa.
Ä csillogás, a fény, a hatalom!
Nincs helyén nálam, én visszaadom;
(Átnyújtja a régensnek süvegét, kardját,
szolgálati övét.)
Régens: öcsém!
Kar: Fenség!
György: Csak hagyjanak! (Leborul
a
b. o. Ik erevetre. !
Kar: Ennyi haj egy kis leány miatt.
Matyi: Csak menjenek. Unjuk már kendtekét.
(Kar e! j. és b. II. próza. Alabárdosok,
lakájok, apródok b. és j. h.)
Régens:-(fAondíeu.)
Miket csinálsz kedves
öcsém? Az udvar szemeláttára eldobod nw-
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igádtól a középkereszt nagy csillagát. Es
őseink diszes kardját, nem beszélve arról,
íiogy a legmagasabb politikából néked szánt
'bájos menyasszonyodat egy pillantásra sem
méltatod. És egyáltalán minő derangiert
állapotbán vagy? Gondold meg kérlek, ez
kész botrány!
György: Ez még nem az! De még lehet!
Matyi! az atillámat, a sapkámat, a kardomat. (El -b. t ).
Matyi: Ez a beszéd! Most van minden
rendbén. (E! b. I.)
Régens: Na so was! Ez csakugyan képes
botrányt csinálni! Kedves miniszterem támogasson, mert mindjárt elájulok!
Lívia: Aie izgasd m a g a J kérlek, hiszen
ezutän a botrány mán "én ismét szabad
vagyok! A tied lehetek!
Régens: Na so was! Ez sohasem jutott
volna az eszembe! És akkor minek izgatom
magam !
Livia: Mondtam, hogy ne izgasd magad!
Régens: Már nem izgatom magam, de
tudja-e, hogy ez egy borzasztó dolog!
Miniszter: Borzalmasan borzasztó! (Elmennék á lépcsőn, b. h. )
Matyi: (Kék blúzban, piros sapkában.")
Patkó csattog, porzik az ut,
Fölvesszük a rézsarkanytyut.
Már mi innen elmegyünk, elmegyünk!
Huszárélet, az csak a mi életünk.
(Zene a csárdást ismétli, Matyi táncol. )
Kis pej lovon angol nyereg,
Nyeregben a huszárgyerek. Rég letűnt
Emlékekből újra támad életünk.
(György atillában, pantalló, piros sipka,
kard a kezében.)
Lehet-e még pejparipám, kantárom,
Vágtatok-e, kakukfiives 'határon,
Nyári szép éjszakán,
Tudja-e még, huzza-e még, a nótámat
a cigány.
(Azt hogy ) Babám, stb.
György (leborul a végén Matyi vállára)
•Függöny.
HARMADIK FELVONÁS
(Pásztó község határa királygyakorlatok
idéjén. )
•5LS'C( JELENET.
Katyi. Huszárok,
leányok.
Íznek:

Katyi:
(Nem, nem. riem, nem.)
Nem adok én csókot minden legénynek.
(Nem, nem, nem, nem.)
Ha az álla fölkopik is szegénynek,
Annak adorn, akit egyszer
Tiszta szívből szeretek,
Aki után epedek, a k i . után akárhova
é'megyek.

(Nem, nem, nem, nem.)
Nem adok én csókot minden legénynek!
(Kar ismétli, utána tánc, őrmester be, b. hi. )
Őrmester': Tyü, azt a füzfánfütyülő rézangyalát ennek a keserves mindenségnek.
Egy-kettő, kifelé, egyei se lássak itt közületek! (Lányok, legények el.) Most pedig
Gangos Kati nőszemély, átadom a levelet.
Katyi: R?. én lelkem kis Marika naccságám irása. (Olvassa. ) Köszöntöm az érte
sitést Kati, én is nagyon szeretnélek látni
téged, »engem«, de minthogy nagyon szeretnélek látni téged »engem«:, még ma
felkereslek a táborban. (Fenni) Mondta
kigyelmed; hogy csak a karitinosnéí keresse?
Őrmester: Mondtam.
Katyi: Hát a Matyiről nem tud valamit
kigyelmed?
ói''mester: Tudok is, meg tietri is. Felelj
inkább arra Katyi, hát a Matyi kell? Hát
én nem kellek?
Katy.: Tudja kigyelmed, nagyon bajos
valakit kivetni az embernek a szivéből^
aki már oda betelepedett.
őrmester: Azt akarod ezzel mondani...?
Katyi: Aztf
Őrmester: Űsztán nagyon szereted?
Katyi: En? Ki nem állom. Tudja kigyelmed, hogy utálom azt a hegyes orrát, meg
azt a kacskaringós beszedet. Meg is
mondom neki, hogy ugy tul estem rajta,
mint a kél év előtti március hónapon.
őrmester: Akkor már baj van!
Katyi (panaszosan): De hogyan mondjam
meg neki, mikor ide se szagol a kantiri
fájának.
őrmester: Bizony nem. Mer' az ott
kergeti most a mokány kis sárgái a felségek
előtt, mer én ugy rendelkeztem!
MÁSODIK JELENET.
Volt. Matyi. (j. I.)
őrmester: Tyüh a csillagát. Hapták. Kert
ójh ! Rükverckonzentrirung !
Matyi: Beszaladt a madzag! (Beugrik a
a kocsiba. )
Katyi: Herstelt! El ne küldje kigyelmed,
ha már erre vetődött. Hadd" hallja ő is,
milyen szépen tudunk mi beszélni egymással.
Csak azt akarom mondani, hogy mit is
mondott az előbb kigyelmed? Hogy kit
szemelt ki a sok fehérszemély közül?
Őrmester:
Nem muszáj azt másnak
hallani!
Katyi: Pedig ugy vóna jó, ha más is
hallja. Mer' aztán mindjárt választ is
adnék rá. Hogy én nekem meg ki a választottam.
őrmester: Tán bizony én.
Katyi: Ugy ám. Senki más. Ugy megvette
a szivem kigyelmed. (Szemét förli.j
őrmester: Ne bőgj, mer' én azt nem szen-
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veCThetem f Most pedig ide hallgas Katyi !
Csak amondó vagyok, hogy az előbb nem
kellettem1, most meg, hogy ez a kutyamosó
itt disztelenkedik..
Matyi: Kutyamosó a...
Őrmester: Herstelt! Én csak amon
vagyok, hogy neked az eszed tisztul,
".ed
hem kell a sarzsi, megelégszel egy
en
kotyontittyel.
Matyi: Kotyoníitty a...
őrmester: Hapták: Ruth. Visszame
a Borcsához. Az legalább a szereler
bőg, nem a huncutságtól f
Matyi: Ne tessen ilyent mondani a...
Őrmester: Hapták ! ' Indülj ! (Maty it oda
kommandérozza Katyi mellé.) Ällj! Most
pedig elköszönök. (Méltósággal.) Agyér (Eí
b. III.)
(Matyi visszamasirozik előbbi helyére.)
Katyi: De nagyon megtartod á diskánciát.
Matyi: Meg én !
Katyi: Azér mégis ide vetődtél, (Nyomatékkal.) véletlenül!
Matyi: Nem ís Véletlenül, szándékosan?
Katyi: Aztán a nagy pásztói határban
éppen a kantinhoz szándékoztál, Matyi?
Matyi: Kérdésben a telelet. Keresem a
kantinosnét.
Katyi: Akit véletlenül Gangos Katyinak
; hivnak.
Matyi: Ugy van!
Katyi (fölényesen): Hát Matyika, mégis
utánam jöttél f
Matyi: Nem utánad, hanem csak hozzád.
Küldtek. Ez nagy Diffi.
H
Katyi: Ki küldött?
Matyi: A herceg, a kis gazdám. Enmagától jött volna a fene.
Katyi: Hát nem magádtól jöttél?
Matyi: Ne tessen mán annyit kérdezgetni. LTnomi. Azt izeni a kis gazcïarn,
îiogy megkapta; a jó szót. Ért róla. Mindjárt
itt lesz.
Katyi: Hát te nem maradsz itt... csak
egy-két szóra...
Matyi: Nincs időm. Itt nagyon félválrul
bánnak a legénnyel.
Katj/i: Matyi,., nem ugy vöt az értve...
Matyi: Meg oszt, ha jól vesszük, nem is
igen tetszik már nekem a hölgy. Nem
jó! van kieszkábálva.
Katyi: Hát te tán tetszel nékem? Ki nem
állhatlak... £pp azért maradj még itt egy
kicsit... hátha megbékülök, nem lehessen
tudni.
Matyi: Nem kell: Ha az urak összerugnak, nékünk is össze kell rúgni? Ha az
asszonyod meghaiagszik, néked is fel kell
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vetni az oirodat? Vártatok vóna szépen
sorjára... Egyet mondok neked, intézd e!
'okosan a kis gazdám meg a Marika kisasszony dolgát. Fehércseléd esze kell az
ilyesmihez. Akkor aztán vélem is lehet
beszélni. Addig nem.
Katyi: Hát éppen abba működök. Az
egyikér irtam, a másikér izentem . De
ha ez rendbe jön, akkor...
Matyi: Meglesz.
Katyi: Adj egy kis kóstolót.
Matyi: Nincs pardon. Ki van adva az
ordr'é. (Katyi feléje megy.) Visszakozz.
Tessék teljesíteni a parancsot, akkor beszélünk a többiről. (El b. III.)
Katyi (utána néz, megfenyegeti az öklével J: Vissza Se nSz. Hej, hogy utálnám
ezt a gazembert, na nem szeretném olyan
nagyon.
HARMADIK JELENET.
Volt. Marika (j. III.)
Katyi: Jaj, lelkem drága kis naccságám,
de rég láttam! Jaj, de szépen tetszik virulni...
Marika: Sokat busultam, Kati (Leül j.
o.)
Katyi: Na, majd másképp lesz az... tetszik-e tudni, misért hivtam 'ide a táborba
a kisasszonyt?
Marika: Fogalmam sincs róla.
Katyi: Mindjárt gondoltam... hát azt
tessen még megmondani, tetszik még gondolni arra a legényre.,., arra a kadét
királyra?
Marika: Én? Ugy kiment a fejemből...
Katyi: Mint a tavalyi márciusi hónap,
így szoktuk mi azt mondani... De azért a
Kelencsey Műki úrtól el tétszett már válni?
Marika: El én!
Katyi: Azt is csak azért, mert sose tetszik
a kadét úrra gondolni. Ugy-e?
Marika: Miért faggatsz, Kati?
Katyi: Hát ahhoz mit tetszik szólni, ha
ide jönne most az úrfi, ugy véletlenül,
'egy szóra.
Marika (felugrik ) : Nem, az ki van zárva,
sosem akarok vele beszélni az életben. (Átmegy a másik oldalra.J Ide jön?
Katyi: Ide.
Marika: Már megyek is innét, már itt
se vagyok. (Leül a b. o. padra.')
Katyi: Jaj, ne tessen már ugy sietni.
Nézzen csak ki a sikra? Ki jön ott?
Marika: Katyi, ugy dobog a szivem...
Katyi: Nem kell félni. Ebbe még nem
halt bele s e n k . (El a sátorba, "Marika
utána indul.)
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NEGYEDIK JELENET.
Volt. Ovörgy (b. III.J
György (lóháton jön): A kantinosnét keresem:.. Marika! (Leszáll a lóról, egy
í.uszár elvezeti.)
Marika: György... én igazán nem akartam
tdfe jönni... véletlenül..,
György: "En is csak ugy véíetlenüL..
'Marita: Reg láttuk egymást... György..,
György: Bizony régen, Marika. (Szünet,
i agy zavarban vannak.) Én azóta nagyon
szabad vagyok, Marika.
Marika: Én is...
György: Maga is, Marika? Hogyan...
Marika: Elváltam, György. Ném mentem
vissza Mukihoz...
György: "Hallottam erről, de nem igen
mertem hinni benne Marika. De hát olyan
szomorúnak látszik.
Marika: Szomorú is vagyok, György...
György: Azért jó, hogy mégegyszer láttuk
egymást.
Marika: Mégegyszer, utoljára, ugy-e?
György: Utoljára, igen, az jó lesz, mert
ez igy sehogyan sincs jól. Adja ide a
kezét, nézzen a szemembe és bucsuzzunk
ei örökre...
Marika: örökre' (A karjába hüll.) örökre..', (Csók.) örökre!
<
Matyi (be, b. III., szájtátva nézi őket,
elkezd szipogni, majd fölcsuklik. György és
Marika felijednek).
György: Mi bajod, Matyi?
Matyi: Nem tudom az ilyesmit nézni,
meghasad a szivem. Arra a megveszekedett
lehérnépre gondolok odabennt.
Marika: De hiszen mi csak bucsuzkodunk.
György: Mi most elváltunk örökre.
Matyi: Igenis?
Mindjárt
gondoltam.
Akkor csak váljanak el örökre odabenn,
mer' áidejön a Henrik régencs, meg a
Livia hercegnő, beszédjük van velem.
l.enbatisztok, lenvásznak, chiffonok, pamutvászon asza neműek. zsebkendők, továbbá harisnyákat még a régi
;irban árusítok. Koronaherceg-utcai üzletemből szávinazóbékekeli csipkék, színes-,araryhimzések, paszomá-
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György: Igen?
Marika: Jaj, Istenem...
György: Jöjjön Marika... rejtőzzünk el!
Matyi: Kis gazdám! Küldje ki nekem egy
szóra azt a hányaveti perszónát. Maguk
meg, ha nagyon elváltak, szóljanak.
(György, Marika el a sátorba.)
Matyi: Búcsúzkodni. Jó dolog. Megint
tanultam valamit.
ÖTÖDIK JELENET.
Volt. Katyi. (A sátorból.)
Matyi: Gyei e ide.
Katyi: Matyi!
Matyi: Gyere ide, a csillagát. (Megcsókolja. )
Katyi: Matyikám!
Matyi: Ne zavarj. Búcsúzkodom. Hagyj
békében elmenni.
Katyi: Dehogy hagylak, Matyikám. Most
iogsz te csak igazán itt maradni.
Duett:
Matyi:
Udvaroltam erre-arra, jobbra is, balra is
Akadt szőke, akadt néhány kis hamis,
. barna is.
Udvaroltam veszettül, könny is jött a
szemerfiDőI.
De mióta te vagy a párom,
Csák ezt ïuvorri télen-nyáron.
Refr.:
Hßi Katyi. Ka.tui. Katui. Katuika.
Hej Matyi, Matyi, Matyi, Maíyika,
Nincsen az én bánatomra,
(Nincs patyika. )
Csak te vagy az Katyika, Matyika,
Katyika.
Katyi:
Járt utánam Jancsi, Pista, Ferke is,
"Gyurka is,
Száz ránc vót a szoknyámon,
Meglibbent a sétányon,
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Régens: Csitt, szükségünk van rájuk. C'est
tout's. Figyeljetek ide.
Katyi: Tessék beszélni, instállom, nem
vétek el egy szót se.
Régens: György herceg lemondott a trónról. De a trón nem mondott le öróla.
Matyi: Gyönyörű, de egy szót se értek
belőle...
Régens: Ä trónnak megvan a várományosa.
HÄTODIK JELENET.
Miniszter: Ugy van, (Meghajlik1.)
Régens, Lívia, Miniszter (b. h. III. )
Katyi: Nézd csak, ennek megjött ia szava.
Li via: Itt találkozunk velük?
Régens: De György herceg nem veszítRégens: Most majd megtudunk mindent
heti el törvényeink szerint a trónt, amiq
Elintézünk mindent.
nem1 csinál valami meszaliánszot... (Katy;,
Lívia: Végre!
Matyi egymásra bámulnak,) Értitek?
Katyi (j. I-ről): Kezét csókolom, tekintetes
Matyi: Ho-ogyne!
régencs ur.
Katyi: Én nem értem!
Régens: Hap-hap! Idegesít ez a sok
Matyi: Mert te azt se tudod mi fá 1
etnográfia Itt van az az izé is?
rerem a műveltség. Tessék csak még
Katyi: Matyi?
egyszer mondani.
Régens: Igen!
Régens: Meszaliánszot. (KatyihoÉ:
Katyi: Igen, kérem, csak ki van egy ted?
kicsit fáradva, mert olyan nagyon bucsuzKatyi: Igenis, értem.
kodtunk ^Tetszik látni, ehun jön-e!
Matyi: Ez aztán a szerencse. Mert mo: '
Matyi (be j. I., tiszteleg).
meg már én nem értem.
Régens: Hát most együtt vagyunk.
Régens: H á t arról van szó, hogy tri
Miniszter: Elég szomorú, hogy ilyen népa család, igen szeretnők, ha György össz
ségj..
kerülne az asszonyoddal.

Hej, mióta te vagy a rózsám,
Reggel, este ez a nótám.
Refr.: stb.
(Tánccal el j. I. b. h., kürtszó lefuvás. )
Régens (kivül beszél): Uraim, köszönök
miindent, a lovak igen jól vannak abrakolva, az emberek igen jól vannak a
lovakra helyezve... az egész gyakorlat szép
volt, jó volt, elég volt.

Mindenkinél olcsóbb a

CSIPKÉK- FÁrYOLOK
NŐI DIVAT KÜLÖNLECESSeOEK.
f
, es rüGcoNvüK.
Fl£/G
'V. KEQ.

GLÜCK ÁRUHÁZ
Budapest, V I I . , Király-utca 3 3 .

•WCONA-UTCiil oldalon!

férfi és nöi szövetekben és selymekben

Mme Mimii Comp
Eredeti párisi modellek.

A n g o l női
...
divatszalon
V
. , »HOLD-U. 15.
w._

LeaulcsőBiSi
bevásárlási forrás
Nöi gyapjú Kötött kabátok
• öl Kötött blusoK
Harisnyák.
kestyük

Gyermek,
Nöi,

patent-Harisnyák

férfi és gyermek

feSérnemüek

oicsö eladása.

140
isméi

kaphatók.

Lukács és Pásztor

B u d a p e s t , E g y e t e m - u t c a 1 1 . szám.

Szörmckatátok és garnitúrák nagy választékban !

Gróf Károlyi-palotával szemben

V.

J
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Matyi: Nem lehet, kérem!
Livia: Miért?
Matyi: Mer azok éppen most búcsúznak
cl egymástól örökre.
Régens: Ti vagytok a bizalmasaik, ha
5k egymásra találnának, akkor én is megkapnám a trónt!
Miniszter: Ugy van! (Meghajlik.)
Matyi: Hogy ez mennyit beszél!
Régens: Én is elvehetném a páromat,
Györggyel megfeleznénk a törzsvagyonon,
iqgy éîjen vidám szép huszáréletet. Meg
aztán ti is megkapnátok a magatokét. Van
valami kívánságod?
Katyi: Hát, Instálom szépen, Pásztón, a
házunk mögött van egy kis földecske, husz
Jtold az egész.
Miniszter: Sok egy kicsit.
Matyi: Hogy ez itt folyton beszél.
Régens: Meglesz. Hát te mit akarsz?
Matyi: Hát, (kérem szépen, a szomszédomnak, Bogár Nagy Jóskának, van egy kis
sárga lova, háromszáz pengőt kér érte, de
lehet vele alkudni.
Régens: Meglesz; Azonfelül megkapod
a Habakuk-rcnd csillagát.
Matyi: Mit kapok meg, instállom szépen?
Régens: A Habakuk-rend csillagát. Érted?
Matyi: Nem értem. De azér csak tessék
ideadni !"
Régens: Megegyeztünk;
Matyi: Meg. Most pedig, hogy tessen
látni, hogy mi milyen ügyes emberek vagyunk, tessék csak belesni ebbe a sátorba.
Régens: Hogy ezek hogy el vannak foglalva!
Matyi: Elég. Ne zavarjuk őket a bursuzkodásban.
Régens
(érdemrendet akaszt a Matyi
nyakába): Itt van a Habakuk-rendjel.
Matyi: Bádogbul van — a csillagát!
Katyi: De azér jól áll! Gyere ide, Habaliuk! (Öleli.)

ffi*?^

4T*

WW%

Régens: Hogy lehetne ezeket kicsalni
szép szerével?
Matyi: Huszáremberrel könnyű beszélni.
(Kocsilőcsről leakasztja a trombitát, belefúj. Kivül riadót fuj a trombitás.)
HETEDIK JELENET.
Voltak, György, Marika (kijönnek).
Régens: Édes öcsém, ne ijedj meg. Mi
szivünkön viseljük a boldogságodat. Nyújtsd
karodat a párodnak, akii íokoni szeretettel
üdvözlünk'
György: Bátyám!
Régens: Hercegné! (Kezet csókol Marikának. )
Matyi: Hegyen-völgyön lakodalom.
Régens: Mi Livia hercegnővel fejedelmi
módon akarunk gondoskodni rólatok, hogy
azt mondhassák az ármádiában: igy él egy
Grimmiensteini herceg, ha kedve van a
huszárélethez.
Matyi: Még ma veszek két tucat pucpasztát, meg egy u j lóvakarót...
Katyi: Hát kigyelmednek hozzám nincs
egy szava s e ?
Matyi: Most, hogy kis gazdám boldog,
én lis az akarok lenni. (Derékon kapja
Katyit.)
Marika: György, addig-addig búcsúzkodtunk, amíg, amig...
György: flmig örökre egymásra találtunk. (Ölel'.)
Régens: Gyerünk mi is. (öleli Liviát. )
Miniszter:
Nekem nem akadt párom.
Azér azt hiszem, mégis nekem van a
legjobb dolgom!
Matyi: Ez már miegint beszél?
Finálé
(Ez az utolsó.) Ä legutolsó randevú,
Szétfoszlott mán minden ború,
Ez az utolsó randevü, (Ez az utolsó)
A legutolsó randevü.
Künn a mezők felett hajnali derű.
Ez az utolsó randevú.
Véne
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IV. Rer., Károly-Körut

Nagy
választék
női és férfi angol
és francia
szőveva
W^f'í
l?mint
divatselymekben

24. ssám

UJdlwatu n ő i k a l a p o k s z a l o n j a
3. DONÁTH ELZA hazatért hosszabb külföldi útjáról
tredeti párisi és bécsi k ilapmortellekkel. Árai valóban
mérsékeltek. VI., Felsoerdősor 3. I. emelel.

I#CI E 7 I
n C b E I B

1 BUDAPEST, IV. KEK.,
J a K0R0NAHERCEG-U. 17 |

Gyárt legtökéletesebb kivitelben: miilábakat, miikezeket, sérvkötőket, haskötőket, gummigürcser- E
harisnyákat stb. Dus választék az össszes
f
betegápolási gummlárukban és müszeekben. B

A főváros legkfdveliebb mulatóhelye

^/vfíT-II
- y u

l
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SAPHIR mester
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZŐJE

Telefon 174—26.

Teréz-körut 1/b.

61

SZÍNHÁZI ÉLET
LAKATOS LÁSZLÓ:
H/1CCÓ, MI ÚJSÁG?színmüve
Könyvalakban

A FAKIR cimü
most jelent me.j
a Színházi. Könyvtár legutóbbi kötete gyaHELTAI
jENO: TONDERLÄKI LÁnánt. Az Athenaeum kiadásában csinos kiNYOK cimü poétikus színmüve, amely felállításban mtegjelent kötet ára 50 korona.
újítása alkalmával is oly osztatlen sikert
ENEKOKTATAS. Dominici Springer Sziaratott, most az Athenaeum kiadásában
dónia, neves olasz operaénekesnő, Bélamegjelenő Színházi Könyvtárban igen csiutca 4., II, 11/b szám alatt lévő éneknos kiállításban könyvalakban is megjelent.
iskolájában hat hónap alatt előkészít akaA kötet á r a 50 korona.
démiára vagy kardalosnak, egy év alall
LIEBLEIN
SZEVERIN:
MAROKKÖ1
VÁNDOROK. (Az Olcsó Regény 64. kö- dal- vagy kabaréénakesnőnek, két év alatt
operettre, három év alatt operára képez
tete.) A magyar közönség Lieblein Szehi növendékeket.
verint főképpen az Athenaeum Könyvtár
sorozatában »Kiszmet« cimen megjelent és
MERT MIHÁLY SZERETETT... cimmel
nagy sikert aratott marokkói tárgyú reu j írónőnek, Neményi Bellának, jeleni
gényéről ismieri. A most megjelent »Mameg a regénye. Hangulatos, finom irás e/.
rokkói vándorok« cimü kötet tartalma hét,
a könyv, amely szép jövőre enged köAfrikában állomásozott, különböző nemzetivetkeztetni Elindulásával máris nevet szerségű európai ember elbeszélése marokkói
zett magának Neményi
Bella. A könyv'
kalandjaikról. A Zádor István művészi rajkapható a Színházi Elet könyvkereskedézával díszített borítékban megjelent, 160
sében (VII., Erzsébet-körut 29.). Ara 3.5
oldal terjedelmű kötet á r a 15 korona.
Ikorona.

H o r l s n y ű b , keztyuii és s p o r t r u h á z a t i ciKIieb n a s y ä r u h i l z a
GUTTMANN BÉLA, BUDAPEST, I V . , KORONAHERCEG-UTCA 6 .
f f Ö L C S Ö N K ÖNY V T A R

Tapéták
SIEBURGER
Telefon 34-04

Legszebb

• »

ES TARSA
IV-, Kígyó-tér

Legjobb

LAN 1 I I I

végleg eltávolít B A C H M A N C I
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű
szépséghibák kezelése, szeplöeltávolitás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A l m á s s v - u , ».

1-

Legolcsóbb

LAN

1H

Budapest, VI., Andrássy-út 6.

100.000-nél több magyar, német, francia, angol könyv

I LAII

k á r p i t o s á r u , vas és r é z b u t o r g y á r a
Szőnyeg, p o k r ó c , függöny
ágy- és asztalterítői;, gyermekkocsik, nyugszékek,
leányszoba, előszoba, előszoba- és kertibutorok,
ernyők és sátrak minden kivitelben kaphatók

GICHNER JÁNOS

Délben
legkellemesebb
az Emke-éttevem
(VII., Erzsébet-körut 2. sz. souterrain)
Francia menil-renas3er
Ebéd 1—3 óráig

Budapest, VII., Erzsébet-körut 2 0

1

Nagy katalógust 20 korona ellenében postán küldök

F ÜSZŐ és még semfüszöK

G EU Ö
A IfggüSfl A I C C H M f * i ä
9f b K l M l d d M I l M b

melltartó
KülönlegességeJe a* őszi divaStjoz

V I I . , K i r á l y ' U . 6

9

(a Király sstin&ássnál)

ÉTTERMEIBEN (Nagymező-utca 2 2 - 2 4 . sz.)
d e b r e c e n i M U R S Y ELEK c i g á n y z e n e k a r a

Az ötórai teánál és a szuterrénban este G U T T E I M B E R 6 hírneves szalonkvartettje hangverseny

i
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RZ UJ KÖNYV. Lázár Miklós kitűnő
íiolitikai, irodalmi és művészeti havi revüánek uj számában (szeptember 10—október
0.) B/ódy Sándor irt rendkívül érdekes
vikket »Önooticolás« cimen. Krúdy Gyula
emlékkönyvét folytatja az ötvenesztendős!
/leltai Jenőröl, Kemény Simon »Szerecsen
,ovam« cimen irt gyönyörű verset. Elbe;élést Nagy Endrétől és Lestyán Sándortól közöl az Uj Könyv. Lázár Miklós
»Háborús noteszek« cimü memoárját folytatja. K'udy Gyula »Mit látott Vak Béla
szerelemben és bánatban« cimü eredeti regényének hetedik egész ívnyi folytatása.
Major Henrik, Vázsonyi János, Ambrus Balázs Írásai és Tisza Kálmánnak Jókai Mórhoz intézett levélgyüjteménye
Tábori Kornél magyarázó jegyzeteivel egészítik ki a
valóban teljes könyvet reprezentáló revü
'dus tartalmát, flz »Uj Könyv« ára 30 K.
Megrendelhető a Színházi Elet-nél is..
»BOHÖC«. Äz Athenaeum adta ki Bródy
László e'ső verseskönyvét, a Bohóc-ot.

BERK0V1TS

ÉLET

Finomszavu, mosolygós hangulatu
poéta
Bródy, nincsienek nagy fájdalmai, nem lázadozik az élet ellen, de gyönyörű szavakkal bevallja, hogy, számára nagyon szép
és nagyon szomorú az élet. Különösen szépek a kötet Rózsahegyi Kálmán, Farost
a ködben, Kora ősz a Karap-utcán cimü
versek, de legtöbbet ígérnek ciklusai: A
Montmartre álmodója, Jób könyvéből és
Rózsa.
ZOLI, a Fővárosi Cirkusz kedvenc bolióca, aki Pesten olyan népszerű, mint akár
a leghíresebb színész, szeptember 24-én nagy
jutalomjáték-estét rendez, amelyen számos
tóvárosi színész fog fellépni.
PONGRÁC Jenő karmester, eredeti mozizenét komponált »A megjagyott
gyermeki
cimü Atlantic-îWvcûvi.z. A kotta megszerezhető Pongrácz karmesternél az Imperiátmozgóban.
A BESZÊDMUVÉSZETI Szinészképző Iskolába (Déry-utca 8., I. 1.) beiratkozni
naponta délután 3—5-ig lehet.

csász. és kir. udv. szállító Kiristóí-tér 2. legújabb
eredeti párisi ruha és szőrme-kollectióját szeptember
1-től mutatja be saját termeiben.

RÉMI NAGYKÁVÉHÁZ ÉTTERME Adler szűcs « v - m t a « . .
BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 4. SZ.

Mindennemű szörmekülönlegességek raktáron.
Átalakítások legolcsóbban.

ÚJONNAN ÁTALAKÍTVA
Minden este 9 ó r a k o r k a b a r é e s t é l y e k és t á n c a t t r a k c i ó k

Családi műsor. Kitűnő meleg konyha. Színházi
vacsorák. Pontos kiszolgálás. Szolid árak.
TOILETTEK ÉS FEHÉRNEMÜEK KÉZI ÉS GÉPB

HÍMZÉSE

MŰVÉSZI

KIVITELBEN

/ n u p n n i l m ű h i m z ő ér, rajzterem, amerikai
« H u l l H U i L pliszirozó és modellirozó
VI., KIRÁLY-UTCA 42. Teleion 128-31.

Olvasta max a

minin

jankót?

Szerkesztik

MOLNÁR JENŐ és BÉR
ÁRA

8

KORONA

DEZSŐ.

Elöflzttés : 1/4 évre 90, félévre 160. egész
évre 300 K. Amerikába egy évre 2 dollár.
Kiadóhivatal: Budapest, V., József-tér 13.

P a u l

Äizvl.rn,ku'

von B o l l y

szeptember l - t f i l naponta

a z ARÉNA-KÁVÉHÁZBAN

A r é n a - u t és D a m j a n i o h - u t c a s a r o k ,
ízletes meleg konyha, pontos kiszolgálás.

írógépek vétele, eladása,
—

-

szakszerű

javítóműhely

ÉDES é s DECSY
B a d a p e s t , V I ! . , Akécfa*utca 9 . szám
Telefonhívás: József 105—72

GÁSPÁR

BÉLÀNÉ

IPARMŰVÉSZETI

ISKOLÁJA

V., HONVÉD-UTCA 3., II. EM.
Tanfoly.imok: iparművészeti kézimunka, csipkekészités, míivirágkészités, kalapkészités, karrakterbabák, lámpaernyök, porcellánfestés, batik, iparművészeti rajz és tervezés, ötvösség
Jelentkezés d. e. 9-11-ig, d u. 3 - 9 óráig

MIndenUIt kapható !

j
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ÉLET

SzerKesxtöi

63
üxeneícR

(E rovatban készséggel adunk Felvilágosítást
öt szinházi vonatkozású
kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem adunk vissza és azok
megőrzésére nem vállalkozunk )
László P á l . A kis jelenet végtelenül bájos.
Sajnos, azonban nekünk nincsen helyünk rá.
Tessék valamelyik kabarénak beküldeni, biztosan tetszeni fog ott is. — M. Viola. l.Népszinhéz-utca 22. Egy évig. 3. A tandijat ott
megtudhatja. Nem kell sok, meg tud birkózni.
— Egy érdeklődő. 1. Még nincs eldöntve,
az Unió melyik operett színházában, vagy a
Királyban, vagy a Blaha Lujza színházban
játszik majd, 2. A Király Színháznál megtudhatja. Mult héten költözött uj lakásába, azért
nem tudjuk még pontosan a cimét. 3. Rómában. 4. Nős. 5. Király Ernő volt. — K á l m á n
Ilonka A saját cimét is be kell küldeni. A
képét, közöljük. — 6 . P i r o s k a . A tandij 400—
500 korona havonta. Tanulni bizony évekig
kell. — Bíró S. 1. Vidéken volt színész. 2.
Nem. 3. Mert Vigh Manci megbetegedett. 4.

Megnézik, jó arcuk van-e filmre. — Pollák
Mihály. 1. Mi is kerestük, de sajnos, nem
találtuk meg. 2. Legközelebb játszik. 3, Az
előbbi vidéken van, az utóbbi Berlinben játszik egy mozigyárnak. 4. Igaz. De oda, ahova
irja, nem szerződött. — Szilágyi. 1. Elsejéig.
2. Az Andrássy-uti Színházban játszik. 3. Ön
téved. Nincs a neve előtt B. 4, A kiadóhivatalban lakik. 5. Vilmos császár-ut 63. — Esztesbázy Doli. A felvételin megmondják, hogy
lehetséges-e. Legalabb négy középiskola szükséges, de legalább is korának megfelelő képzettség kell, Rózsahegyi Kálmán iskolája,
Népszinhéz-utca 22. — Lyta. Nagyon ügyes
vers. Csak azért nem közölhető, mert nincs
helyünk rá. — P í n k á s z M a r i s k a
Köszönjük a rejtvényt. Alkalmilag felhasználjuk. —
K. I. Sz. 1. Igaz. 2. Köztük lesz. Cime a
színháznál tudható meg. 3. Ö is megy Miskolcra. — Bandi. Névről nem ösme>jük.
Tessék az Operaháznál érdeklődni. Ott megmondják. — Kíváncsi. 1. Dráma. 2. Dunautca 1. 3. Leány. — N y u g a t . Délelőtt és
délután is van tanítás.

f A S I N O DE PARIS

¥9., RÉVAI-UTCA

18

Blüett és operett, elsőrendű énekés táncattrakciók. Kezdete fél 9-kor

HARISNYAJAVITÓ
L SEM N I
WEM
V 0 C C

Kötés. Szemfelszedés. Fehérnemüjavitás
BALVANY-UTCA 1 6 . , AZ UDVARBAN

I

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vesz
ZÉKELY EMIL é k s z e r é s z
Király-utca 51.sz. Teréz-templommal szemben
Telefon József 105—35

G r a a ó U á v é l i á i ® és é t t e r e m
Aréna-ut 17. Színészek és filmszinésjek találkozóhelye.
M-leg ebéd és vacsora, mérsékelt árak. Délutáni és esti
mttvészhangverseny. Telef.J. 80-56. tulajd. Bucsky és Tsa

I/IOO CCDCIUP tanár Iparművészeti müM O O f L il 1.11L. terme és műhelyiskolája
IV., Türr István-utca 9. sz. (Kristőf-tér sarok)

M IKOfc, A

Ötvösművészeti tárgyak, gyűrűk, brossok, szobrok, lámpák

H

\f2ALHTOM

R E C H N l Í Í
ULY As PÁL,

G

főúri

Restaurant

P O S C H -

étterem

VIII., JÓZSEF-KÖRUT 3. (Nemzeti Színházzal szemben)
Szinház után friss meleg vacsora. Művészek talalkozohelj e
TELEFON: JÓZSEF 73-66.

gipész

b e l g a k i r . hercegi szállító
I V . , Kaplony-utca 3 . szám

LAKÁSTAKAR ITAST
POLOSKAIRTAST garanciával
Strasser
T e l e f o n József 1 2 4 - 8 0
j j f á H T f l B ti KFIFMFH * a = 6 - « a i o n | a
V I I . , E r z s é b e t - k S r u t 5 « . 1/4.

Ô S T C N D E Kávéházban V A R J A S
teljesen ui műsorral énekel és muzsikál. Meleg vacsora.

ÓVÁROSI

CI R K ^ *

#

VÁROSLIGET
Telefon-szám : 55-53

Naponta -ste 7 órakor, minden
csütörtök, szombat, vasár- és
ünnepnap d. u. léi 4 órakor

NAGY

ELŐADÁS

Előadás után villamosközlekedés
Jegyek a „Szinházi Élet" haltjában is kaphatók

lb'
SZÍNHÁZI

Sxin^áxi reftveny

Megfejtési határidő 1921. október 12.
A megfejtést lapunk 1921. évi 43. számában közöljük.
A Színházi Élet 1921. 37. számában közölt
rejtvény megfejtése :
.Legénykérés".
A megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk ki :

ÉLET

I. dij : Fedák Sári autogrammos fényképe.
II. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bonbon.
III- dij : Egy üveg Eau de Cologne .Fée"
Wittek.
Helyesen fejtették meg 750-en.
Az első dijat Berger Gyula (Miskolc, Kazinczy-utca 5. I. emelet), a második dijat
Füsthi János (Csepel, Erzsébet-utca 4.), a
harmadik dijat Schnitz
Margit (Budapest,
VIII., Koszoru-u. 22. földszint 6.) nyerték meg.
Szerkeszti: INCZE SÁNDOR
Kiadja a .Színházi Élet* r.-t.
Igazgató: KIRÁLY JENŐ

Olcsóbb lett a ßangsszer !
T E R i V B E R G
Z e n e - p a l o t á j á b a n
Uáhióc3i-ut
zabni, v a r r n i tanitok magántanulóra.

S

Tankönyvem
kapható. Varrónőknek,
nőknek külön tanfolyam.
Kalaptanfolyam külön,
KAROLY-KÖRUT lü.

tanító-

B. fielger Ételnél

INGYEN—jivitom a nálam vásárolt selyem és fátyol

harisnyákat
ha
T• e r éy z »v á r ows »i . vu:,
" KIRÁLY-UTCA
s n v a j a v i » 80
ó

N Ő I C O S T Ü M Ö K ÉS R U H Á K
legelegánsabb kivitelben készülnek: a e
FÜREDI BÉLÁNÉ, KOSSUTH LAJOS-UTCA

B

S3.

ATIKOLÁS!

0

lámpaernyökészítést tan it fővárosi
tanitónö. Krisztina-körut 8. II!. em.39

M
Sf • a i s t á l a t e a t
•
w

véglegeltávolitfelelős«&el. mindennemű
szépséghibák kezelése,
p ú d e r és k r é m e k
vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai intézete: Király-utca 51. 1. 9. Teréz-templommal szemben.
sé

RÉVAI-U. 18. K I S K O M É D I A Tel. 14-22.
R O T T és S T E I N H A R D T felléptével az évadnyitó
műsor. Kezdete este 8 ólakor. Vasárnap 3 elóadás.

A Belváros legintimebb vacsorázó helye az

Lakást

ózsef 126—38
[óz*ef 116—55

Közvetít,
fest,
írt,
íaKarit

60.

mtricífsiein.

4 4 2 4 Woodland Aue

ADMIRAL ÉTTEREM
KOSSUTH LAJOS-UTCA

MELLETT

MAGYAR-UTCA 5 SZ.
Esténkint a Radulescu-trió és Ritter. Berkes hires
csellistájj, játszana.

Amerika Cleveland ß.

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

