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einhardt aranyhidját, amely a színpadtól a közönséghez, a 
közönségtől a színpadhoz vezet. Itt a szezon és színházaink 
ujult erővel veszik föl a nemes harcot, amely mindég a kö-

zönség nyereségével végződik; ha uj értékek, uj, pompás talentumok 
vetődnek felszínre, a közönségé marad az igaz élvezet és mi boldo-
gok vagyunk, hogy a magunk szerény munkájával segíthetünk a kö-
zönségnek értékek fölfedezésében, talentumok honorálásában. 

Ugy állunk mi itt, mint a közönség hangulata. A közönség a 
legigazabb biró és amikor mi ítéletet mondunk, tesszük ezt mindenkor 
őfelsége, a közönség nevében. Benne élvén abban a színes forga-
tagban, amely a színpadi világot teszi, minden eseményről híven és 
gyorsan adunk számot, de belekapcsoljuk hírszolgálatunk körébe a 
mozit is, amely erős lendülettel emelkedett a kultura tényezői közé; 
és néha érdekes képekben vetítjük a közönség elé a mulató Buda-
pestet. A világváros életéből kiragadjuk mindazt, ami szép és ami 
gyönyörűséget hoz a napi munkában kifáradt léleknek ; a polgári élet 
egyhangú menetébe beleszőjük a bohémvilág tarkabarka, nevető ké-
peit, egyszóval szint és hangulatot lopunk még azoknak az olvasóink-
nak a lelkébe is, akiket a kegyetlen élet elzárt a színházak világától. 
Ez a mi célunk és a mi programmunk és amikor friss kedvvel és 
növekvő lelkesedéssel nekivágunk az uj szezonnak, az első szám 
változatos, mulatságos és érdekes tartalmával köszöntjük az olvasót. 
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1. Liebelei. 2. Loute. 3. Elvált asszony. 4. Bîdacsonyi. 
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felhők lila baldachinja alatt. Medgya-
szay a lelkek hárfája, Medgyaszay 
a dal és Medgyaszay a játékos ötlet — 
a kabaré, a gall kecsesség, a Múzsa, aki 
alkotásra ihlet és alkot egy személyben. 

Ki ez a nő és hogyan lett egyszerre 
a kabarémüvészet Múzsája, talán a pe-
digreéjéből tudnók levezetni. Édesapja 
Stand Károly aradi honvédezredorvos. 
Itt tehát nem találkozunk színészi haj-
lamokkal — azaz csak látszó'ag nem, — 
mivelhogy a nagy Megyeri, akit Petőfi 
is megénekelt s akinek szintén Stand 
volt a családi neve nagybátyja volt Med-
gyaszay Vilma édesapjának. Az anyai 
részről már közvetlen kapcsolatot talá-
lunk a szinmüvészethez, tudniillik édes-
anyja Medgyaszay Ilka, az egykor hires 
hangverseny énekesnő. Es ha egy kicsit 
körül nézünk a rokonság között, hát talá-
lunk oldalágon egy Hegedűs Gyulát és 
egy Takács Mihályt, szóval a család 

2. oldal 

Medgyaszay Vilma. 

Nagy Endre a kabaré humora, Med-
gyaszay Vilma a kabaré művészete. 
Törékeny és finom virágai az igazi 
poéta megnyilvánulásának, versek és da-
lok, amelyek keserűségben fogantattak 
és amelyeknek szülőföldje ott van va-
lahol kávéházak füsttől párás levegőjé-
ben, — Medgyaszay Vilmán keresztül 
rezegnek át a közönséghez. Az ő szive 
csodálatosan érzékeny szeizmográf; a 
poéta dalol, egy törékeny, karcsú lény 
a színpadra siklik és mint kaleidoskop, 
lelkének ezer szinén és hangulatán 
tükrözi vissza a dal szépségeit. Mint a 
folyóviz sodra, mindent magával ragad : 
a verset és aki a verset hallgatja. Mint 
a hullámok pajkos játéka: magasra emel 
és levisz a mélységbe; csintalan és paj-
zán játékkal kergeti a napsugarakat, 
komoran és felségesen omlik el a 



SZÍflUÁZl ÉLET 3. oldal 

1. Minét. 2. Fedora. 3. Minét. 4. Szép Ilona 5. Csokonai. 6. Cserelányok. 7. Ferencvárosi angyol. 8. Osztrigás Mici. 
9. La femme nue. 
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nagy, hatalmas színész-egyéniségeket 
adott már ennek az országnak. 0 maga 
a Vígszínház sziniiskolájában tanult, bár 
előbb meg kellett verekednie szülei 
ellenkezésével. Drámai színésznőnek ké-
szült és vizsgaelőadásán, a Makrancos 
hölgy címszerepében aratta első, nagy 
sikerét. Innét az élesszemü Krecsányi 
szerződtette el, de mindig ugy van, hogy 
a vidék derék direktorai másnak kapar-
ják ki a gesztenyét, mert egy izben 
Beöthy László, aki végighallgatta Kre-
csányinál az Osztrigás Mici előadását, 
rábukkant Medgyaszayra. Medgyaszay, 
mint Osztrigás Mici a kis bögréről szóló 
pajkos dalocskát énekelte, annyi köz-
vetlen bájjal és a sorok közé rejtett 
nevető ájtatosággal, hogy Beöthy mint-

egy megbabonázva hallgatta. És amikor 
a rákövetkező szezonban sorra került a 
Király Szinház örökéletű kasszadarabja, 
a János vitéz, Beöthy — Iluska szere-
pére szerződés-szegéssel vitte el Kre-
csányitól Medgyaszayt. 

Hogy régi és kiérdemült novellaírók 
sablonjával éljünk, a szerződésszegés 
mint vörös fonál húzódott végig Med-
gyaszay Vilma pályáján. De hát erről 
sem Medgyaszay tehet, mert elvégre azt 
nem lehet hibájául felróni, hogy a szin-
házdirektorok verekedtek érte. Annyira 
verekedtek, hogy lekarmolták egymás 
képéről a szerződést. Medgyaszay tehát 
a Király-szinházba került és ekkor már 
egy csapásra országos népszerűséget 
szerzett magának a János-vitéz Iluská-

I, Csókszanatórium. II. Elvált asszony. III. Csókszanatórium. IV. Cserelányok. V. Mici herceg. VI. Nagyzás2}hóbortja. 
VII. Éva. VIII. Rákóczy. IX. Csókszanatórium ] 



Medgyaszay Vilma otthonában 

M M ÉLET 

jávai, a Szép Ilonkával és a Csereleá-
nyok cimü operett főszerepével. Itt me-
gint közbejött egy kis szerződésszegés. 
Egészen enyhe szerződésszegés, amely-
nek hatása azonban döntő volt a mű-
vésznő ragyogó pályafutására. Faludi 
Sándor megcsinálta a Modern kabarét, 
amelyből később a Nagy Endre ala-
kult ki, de a kabaré erőssége, disze, 
finom és díszerét tónusa elejétől vé-
gig Medgyaszay Vilma maradt. A sze-
riőz dalnak sohasem volt finomabb és 
megértőbb reprodukálója Medgyaszay 
Vilmánál, talán leginkább^ a csodálatos 
Yvette Guilberthez lehetne őt hasonlí-
tani és valójában minden kvalitás meg-
van benne, hogy e világhirü művésznő-
nek méltó riválisa legyen. Az extázisba 

5. oldal 

hajló kritikának nincs olyan finoman 
árnyalt szava, amely kellőképpen kifejt-
hetné a „Minét" hatását, vagy az Altató 
dalét, amelyek a preciőz költészet örök 
szépségei maradnak, de elsősorban Med-
gyaszay előadása nyomán. Az ő töré-
keny, különös szépsége, egyéniségének 
minden idegrezgésre reagáló finomsága 
lengte át e dalokat és a közönség, ez 
a finomságokhoz nem szokott, kávéházi 
viccekben utazó pesti nép, visszaál-
modta magát a minét illemes, csipkés, 
hajbókoló korába. 

Kabaré-sikerei közepette ráér kicsit 
átrándulni a Nemzeti Szinházba, ahol 
Schnitzler Arthr „Liebelei" cimü darab-
jában szerzett gyönyörűséget a közön-
ségnek, majd a Magyar Szinházban a 
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Femme nőt játszotta, aztán Bécsben 
lépett föl a Venedig in Wienben, ahol 
magyar és német kabarédalokkal hó-
dította meg a publikumot. A Király-
szinházba is visszatért; játszott az El-
vált asszonyban, Csókszanatnriumban, 
Évában, de nem tudott megválni soha-
sem a kabarétól, amelynek lelke és 
erőssége volt kezdettől fogva. 

Medgyaszay Vilma 3 éves korában-

És hogy Nagy Endre elment, a kö-
zönség nem is tudott volna más meg-
oldásba belenvugodni, mint abba, hogy 
Nagy Endre derűs csarnokát Medgya-
szay Vilma veszi át. Olyan természetes 

Medgyaszay siknettje 

volt ez és annyira a közönség akarata 
szerint való, hogy Nagy Endre távozásá-
nak fájdalmát, csak az a nagy öröm 
volt képes enyhíteni, mint amilyen 
örömet Medgyaszay direktorsága oko-
zott. És bár hiányozni fog egy ideig 
Nagy Endre groteszk formában meg-
nyilvánuló éles szatírája, semmi kétség, 
hogy az a gárda, amellyel Medgyaszay 
jön a közönség elé, friss és pompás öt-
leteivel ugyanolyan kedves, meleg han-
gulatot fog teremteni a régi helyiségben, 
mint ahogy tavaly ís volt. A kabaré 
sorsa a legjobb kezekben van és ez a 
színpad, amely minden budapesti szín-
pad között a legközelebb állt a közönség 
szivéhez, népszerűségben föltétlenül csak 
nyerni fog a Medgyaszay-éra alatt. 

Óda a legújabb direktorhoz! 

Mivel plakátra látom én 
Plakátokon amott, emitt, 
Köszöntöm mindig s mindenütt 
Direktor ur Mimit. 
Mint kezdő költő, egykoron, 
Ki szépért, jóért ugy eped, 
Hozzá is irtam gyakran én 
Szelelmes verseket. 

Dicsértem ajkát, mely piros, 
Dicsértem karját , mely fehér 
Egy cső ülelő — istenem ! 
Vagyonnal is felér. 
S a kabarénál lopva én, 
J a j hányszor álltam estelen 
S szóltam, ha szivem dobogott : 
Hallgass, te esztelen ! 

Most ő direktor, én pedig 
Csupán szerény költő vagyok 
Körülbelül igy végzik mind 
A lelkes nagyok 
És verset irok mostan is 
Hozzája verset — óh egek ! 
S nem kérek tőle csókot, ah, 
Csupán előleget. 

Kálmán Jenő. 

© 
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Az én kabarémról 
legtöbb művésznő, amikor egy újság felkéri, hogy számára cikket írjon, 

vagy azt teszi, hogy egy ujságiró ismerőséhez fordul azon kéréssel, 
hogy: „Fiam légy szives és írd meg helyettem a cikket" vagy pedig 
leül és mézédes mosolyával következőket írja a szerkesztő bácsinak a 

tőle megszokott keresetlen szavakkal: Jaj, jaj, kedves szerkesztő ur, igazán nem 
tudom mit irjak az ön becses lapjába, trémázom, az irás nem mesterségem, stb. 

De mit csinál egy művésznő, aki amellett direktor is? Nem kertel, nem 
szégyeli magát, leül s megpróbál egy komoly cikket irni, mert ez már üzleti 
érdek. Üzleti érdek ! Istenem, milyen szavakat írok már le ! Visszagondolok gon-
dokkal teli ifjúságomra, amikor még azt hittem, hogy szégyen, ha az embernek 
takarékkönyve van és ki tud jönni a fizetéséből. T. i. elvem az volt, hogy ahhoz, 
hogy az ember igazán boldog legyen, direkt nem kell pénz, illetve a művésznek 
szerénynek kell lennie. Ez nekem őrült könnyen sikerült is, mert egyike voltam 
a legszegényebb ifjú kezdőknek. Ez az oka annak, hogy annyi szerződést szeg-
tem. Pardon kérem, mindezeket nem azért irtam le, hogy megsajnáljanak, szegény, 
arme Medgyaszay mondják, de hogy őszinte legyek, egy kicsit fáj nekem, ami 
rólam hirlik, az a sok szerződés-szegés. Hisz ez egy rendkívül rossz példa tag-
jaimnak. Ha ők is ugy fogják csinálni mint én, akkor jól kinézek. Be is fejezem 
ezt a rám nézve érzékeny ügyet és áttérek az én kabarémra. 

Az én kabarém . . . ! Természetesen a legjobb, a legszebb, a legmulatsá-
gosabb lesz. Nekem nagyon tetszik. Nem is nehéz a dolgom, amikor a volt gaz-
dám, Nagy Endre kipróbált gárdája mellettem áll, nálam működik. Kőváry Gyula, 
Boross Géza, Kökény Ilona, Vidor Ferike, Nádor Mihály. Ki nem hallgatja szí-
vesen Boldizsárt, Máhrt, Huszár, Magyarít s a kis Hollós Terikét? Uj tagjaim 
közül pedig Szalontai Ferikét, Rajna Alicet, Marosi Adélt, Simái Pistát, Herceg 
Jenőt, Békeffy Lászlót és Gonda Pistát, kik mind biztos és kipróbált színészek. 
S ne legyen bizalma az igazgatónak, ha műsorába Gábor Andor, Szép Ernő, 
Harsányi Zsolt, Lovászy Károly, Molnár Jenő, Reinitz Béla, Szirmai Albert 
stb. írnak. 

A megnyitó műsor egy revü lesz, melyben a kommér szerepét Kökény 
Ilona, a kompérét pedig Boross Géza játssza. Erre aztán felvonulnak a nyári 
szezon aktualitásai, melyeket részben Kőváry Gyula, részben Gábor Andor állított 
össze. Lesz egy igen kedves és mulatságos aratóünnep, melynek eredeti verseit 
Harsányi gyűjtötte össze Andornakról, majd pedig, mint kluja az estnek, egy 
Arany János verseiből összeállított ciklus szerepel, Nádor Mihály kisérő zené-
jével. Természetesen magánszámok tarkítják még a műsort, Gábor Andor választó 
blüettje s a mulatságos Pufidarab. így néz ki körülbelül a műsor, de most aztán 
édes kedves közönségem, szíveskedj eljönni s megtapsolni a produkciókat. 

Végezetül még csak annyit, hogy Nagy Endre mesterünknek méltó utódja 
akarok lenni 
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(Takács Mihály 
1Ô61—1913 

Szomorú akkorddal köszöntött be az 
őszi szezon. Takács Mihály, az 
Operaház első baritonistája szerdán 

reggel Keszthelyen meghalt. Szent István 
napján, a nemzeti ünnepen halt meg a 
magyar opera legnemesebb képviselője, 
aki csodás buzgósággal szolgálta a ma-
gyar zenei kulturát, aki művészetének 
ragyogó kincseit harminc esztendőn ke-
resztül minékünk juttatta a magyar ki-
rályi Opera színpadjáról. A magyar 
dalnak úgyszólván egyetlen nagy és 
hivatott előadója volt, az énekbeszédnek 
mestere, aki férfias, zengő hangján 
annyi gyönyörűségesen szép órát szer-
zett nekünk. Paratlan színész ; nemes 
dikcióju, nem pathetikus, de mégis fön-
séges ; a legtökéletesebb Wágneri hős. 
Hivatást teljesített az Opera színpadon, 
mert az uj generáció tőle tanulta a moz-
gás és a beszéd egyszerű természetes-
ségét. A népdalban pedig talán ugyanaz 
a szerepe, ami Blahánénak : az ő cso-
dálatos, szivhezszóló és minden érzést 
visszaadó orgánumán át tanultuk meg-
szeretni a szép, bánatos magyar nótákat. 

Takács Mihály 1861-ben született 
Nagybányán és mint nagyváradi szemi-
náristát, Bubics Zsigmond püspök küldte 
föl a budapesti Zeneakadémiára, ahol 
Pauly Richárd és Passy-Kornet asszony 
voltak a tanárai. 1883 szeptember 18-án 
lépett föl az Afrikai nő egyik kis sze-
repében. A következő évben tagja lett 
az újonnan megnyílt Operának, amely-
től sohasem tudott elszakadni, bár bay-
reuthi szereplése után fényes szerződés-
sel próbálták tőlünk elcsalni. 

Harminc esztendőn keresztül műkö-
dött Takács Mihály Operaházunk szín-
padán és most ünnepelte volna tagsá-
gának harminc esztendős évfordulóját, 
ha a kegyetlen halál el nem ragadja 
életének és művészetének virágában. 

Jelentős szerepei közül, időrendes 
csoportosításban fölemiitjük a követke-
zőket : Fauszt — Valentin, Rigoletto — 

címszerep, Lakmé — Frederik, Truba-
dur — Luna gróf, Szevillai borbély — 
Figaro, Rajna kincse — Alberik, Lohen-
grin — Telramund, Tanhäuser — Volf-
rám, Figaró házassága — Almaviva, Don 
Juan _ címszerep, Bánk bán — Tiborc, 
Aida — Amonzaro, Hugenották — De 
Nevers, Szigfrid — Alberik, Traviata — 
Germont, Az istenek alkonya — Albe-
rik, Toldi — Tar Lőrinc, Bajazzók — 
Szilvió, A kremonai hegedűs — Filippó, 
Balassa Bálint — Homonnai, A bibliás 
ember — János, Sába királynője — Sa-
lamon, Karmen — Eszkamilló, Mignon 
— Lotáríó, Álarcos bál — René, Hamlet 
— címszerep, Olello — Jágó, Teli Vilmos 
— címszerep, Trisztán és Izolde — Kur-
venál, Berlikhingeni Götz — címszerep, 
Brankovics György — címszerep, Tosca 
Scarpia, Nemo — Rákóczi, Bohémélet — 
Marcel, Hunyadi László — Gara, Manon 
— Lescaut, Sámson és Delila — főpap, 
Anyégín — címszerep, Lakmé — Nila-
kanta, Téli rege — Polixenesz, A csa-
vargó — címszerep, A Nyugat lánya — 
Sheriff. 

© 

TAKÁCS MIHÁLY. 
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A MEDGYASZAY KABARÉ TAGJAI : 
1 Hollós Terike, 2 Pap Jancsi, 3 Rajna Alice. 4 Máhr Nándor, 5 Kökény Ilona, 6 M;d®yaszay Vilma, 7 Herczeg Jenő, 8Magyari 

Lajos, 9 F. Szalontay Fericke, 10 Huszár Károly, 11 Boldizsár Andor, 12 Boross Géza, 13 Vidor Ferike, 14 Kőváry Gyula. 



10. oldal SZl'nUÁZl ÉLET 

Buksi. 

ézezonvégi bemutatónak tervez-
ték és szezonnyitó sláger lett 
a derék Buksiból, amely es-
téről-estére vidám taps és ka-
cagás közepette megy a jubi-
láris előadás felé. Mert bár 
jubileumról beszélni ma még 

látszólag korai dolog, ez a darab épp 
ugy megérett néhány hangos ünnepi 
estre, mint amilyen érett a cimszerep 
személyesitője, a Buksi, aki külsőleg 
gyereknek teszi magát, tényleg azonban 
jól megnőtt, ravasz kamaszfiu. 

Nem szabad azonban elébevágni a 
dolgok rendjének és amikor egy bemu-
tatóról beszélünk, ismerkedjünk meg 
mindenekelőtt a szerzőkkel. A muzsi-
kus Jean Gilbert,, akit ismerünk és sze-
retünk még az Ártatlan Zsuzsi és a 
Lengyel menyecske révén. Két német 
ur irta a szöveget, de itt megint bebi-
zonyult, hogy egy magyar fölér két né-

mettel, mivelhogy Harsányi Zsolt is 
csak egy magában fordította a darabot, 
de annyi kedves ötlettel tarkította, hogy 
a szülők aligha ismernének Buksira uj, 
elmés és virágos köntösében. Tehát ma-
radjunk csak ennél a kettőnél. Jean 
Gilbert és Harsányi Zsolt. A bemutató 
az ő sikerüket hozta meg és Gil-
bertnek még külön dicsőséget is, hiszen 

j végre bevonult Budapest legelőkelőbb 
operett-szinpadjára. Budapesten ugyan 
már tudják, hogy nemsokára egyike 
leszalegerősebbLehár-konkurrenseknek, 
de külfösdi karriérjéhez is kellett ez a 
Király-szinliázbéli debütálás, amely a 
teljes siker jegyében folyt le. A Gilbert 
muzsika ezúttal is friss, változatos, teli 
ötlettel, pajzán, szeretetreméltó, ahol 
kell lágy, ahol kell drámai hatású, szen-
timentális, meleg és eredeti. Néhol pat-
tog, néhol puhán szövődik és a szöveg 
hangulatával mindenütt sikeres kontak-
tusban tud maradni. A szöveg pedig 
megérdemli Gilbert muzsikáját. Modern 

Lábas Juci. Fényes Annuska és a női kar. 
BUKSI II. felvonás Alexy felv. 



1 Raskó Géza — Lonzay Annie, 2 Latabár Árpád, 3 Latabár Árpád — Fényes Annuska 4 Boros Endre — Gerö Ida 
5 Saári Rózsi, 6 Király Ernő — Soós Margit, 
KIRÁLYSZINHÁZ: BUKSI Alexy felv. 
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operetthez illő módon a szöveg a leg-
újabb technika vívmányait vonultatta 
föl. A mese vázát és magvát egy re-
pülőverseny adja, amelynek hőse ugy 
nyeri meg a versenyt, hogy egy csinos, 
kikapós, elválófélben levő asszonyka le-
vetett selyemruhájával foltozza meg gé-
pének eltörött szárnyát. Ez a drámai 
magva a mesének, mivelhogy a jelenet-
ről egy fiatal amerikai fényképfölvéte-
leket készit, amelyek az asszonyka im-
már békülésre hajlandó férjének kezé-
hez kerülnek . . . Jaj, pardon! Hisz a 
Buksiról még nem beszéltünk. Buksi egy 
ravasz csirkefogó, aki nagyon szeret 
nőt ölelni, még hozzá tisztességes nőt, 
mivel pedig eredeti mivoltában kissé 
bajos volna ez a játék, pubikának öltö-
zik és igy férkőzik a gyanútlan nőkhöz. 

— Buksika akarja — szól szeretetre-
méltó gyerekdaccal és a nők mit csi-
náljanak ? Ha egyszer a Buksika akarja. 
Hát a Buksi vissza is él evvel a hatal-
mával, nagy riadalmára a nőknek, akik 
négyen dominálnak a színpadon. Lon-
zai Annie, aki az elvált menyecskét 
adja, a gyönyörű hangú Sós Margit, a 
bájos Lábas Juci és még valaki, akit 
már régen ismerünk, régen szeretünk, 
aki itt nőtt fel a szemünk előtt ember-
nyi-emberré,azaz hogy igazi primadonna-
naivává. Hivják pedig őt Fényes Annus-
kának. Annuska kinőtt a gyermeksze-
repekből és a régi, nagy sikerek helyett, 
amelyek a gyermek-fenoménnek szóltak, 
uj és szerelmes izü tapsokat arat. Az 
első szerelmes szerepét játszta, annyi 
tökéletes művészettel, hogy nem győz-
tünk játékában eleget gyönyörködni. 

Vissza kell térnünk azonban a sor-
rendhez és ha a bonyolult és kedves 
mesét nem is bogozzuk itt ki, (majd 
megnézi mindenki, aki igazán jól akar 
mulatni) beszélnünk kell a főszereplő-
ről, Latabárról, aki nagyszerűen ját-
szotta meg a ravasz Buksit. A hatal-
mas, szálas művész brilliáns alakítást 
produkált rövidnadrágos szerepében és 
a legöregebb komikus is megirigyelhetné 
azt a sok kacagást, amely alakitását 
végig kisérte. A kacagtató partnerek 
között fényes volt még Gerő Ida és 
Boross, Király Ernő elegánsan játszotta 

meg az amerikai ifjút és régi imádói 
megnyugodva láthatták, hogy nem ártott 
meg neki a siófoki kacsa-affér. Vagy 
affér-kacsa. Lonzai Annie végtelenül 
bájos volt, de e tekintetben erős ver-
senyre keltek véle Soós Margit és Lá-
bas Juci, aki mint uj tag, most jutott 
szóhoz először a Királyszinházban. Hogy 
mennyi sikerrel, arról talán külön nem 
is kell beszélnünk, hiszen a napilapok 
szigorú kritikusai is észrevették és mél-
tányolták. 

Kiről beszéljünk még ? Mindenki jó 
volt és mindenki boldogan teljesítette a 
kötelességét. A szezon pompásan indult, 
a közönség zsúfolt házakkal tüntetett, 
a díszletek szenzációsak, a rendezés 
pazar. Aki ennél pazarabbat tud pro-
dukálni, azt pazarlás miatt gondnokság 
alá helyeztetjük. 

À leleményes Farkas Imre. 
/ M egirták már a napilapok, hogy 

| Farkas Imre, olyan sok kedves 
versnek, köztük a most nép-
szerű Holnapután-nak poé-

tája darabot irt a Vígszínháznak és a 
darab, amelynek cime „A hónapos 
szoba", a szezon derekán menni is fog. 
Még pedig — ez a mi jóslásunk — ugy 
fog menni, hogy a színház egyébként 
komoly lelkületű direktori kara minden 
este körül fogja táncolni a kasszát. A 
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direkció, amikor a darabot viharos lel-
kesedés közepette elfogadta, csak egy 
kívánságot kötött ki, még pedig azt, 
hogy a muzsikát is Farkas Imre írja. 

Ilyesmit kétszer sem kell mondani 
Farkas Imrének. Hazament, fölaj-
zotta lelkének húrjait és hamarosan meg-
születtek azok a melódiák, amelyeket 
nemsokára egész Budapest dalolni fog. 
Hogy aztán minden elkészült, a poéta 
fogta a kottákat és elindult megkeresni 
Faludi Sándor direktort. Egy álló hétig 
hajszolta az igazgatói irodában, a ku-
lisszák között, a Club-kávéházban, szó-
val mindenütt, ahol Faludi Sándornak 
meg kell fordulnia, de sehol sem tudta 
utolérni a szezon kezdetével rendkívül 
elfoglalt direktort. Farkas Imre először 
mérgelődött, végül azonban a bakfisok 
költőjéhez méltatlan bosszutervet forralt 
lelkében. 

A bosszú pedig abban állott, hogy 
egy napon Faludi Sándor sürgős katonai 
behívót kapott. Szegény megszeppent 
direktor egyáltalán nem tudta elkép-
zelni, hogy őt, aki immár a népfölkelési 
hadsereg lefekvési osztályához tartozik, 
miért citálja lóhalálában a haza, de 
végre is bele kellett nyugodnia, hogy a 
behivó kézbesítése után való másnapon, 
reggel fél nyolc órakor jelentkeznie kell 
a honvédelmi minisztérium első emele-
tének 24, számú szobájában. Egész éjjel 

rossz sejtelmek gyötörték. Látta magát, 
amint sebektől vérezve fekszik a bal-
káni csatatéren, mialatt testén keresz-
tül fújó paripák száguldanak a kivívott 
diadalra és látta magát, mint cserko-
szorus hőst, aki Drinápoly körül verek-
szik, míg itthon a Vígszínház legforróbb 
estéi zajlanak le nála nélkül. 

Reggel kissé összetörve és sápadtan 
kopogtatott be a honvédelmi miniszté-
rium I. emelet 24. számú szobájának 
ajtaján, de rémülete egyszeriben elmú-
lott. Amint ugyanis benyitott, komor 
egyenruhás urak helyett ott találta a 
szelidlelkü Farkas Imrét, amint kárör-
vendő mosollyal ül egy zongora előtt. 

Tudniillik — ennyi szükséges a történet 
megértéséhez — Farkas Imre a költé-
szeten kivül a honvédelmet is sikerrel 
műveli, lévén fogalmazója a a m. kir. 
honvédelmi minisztériumnak. És miután 
sehogysem tudta Faludi Sándort meg-
találni, hivatalos hatalommal kerítette 
elő. A rideg hivatalos szobából csakha-
mar bűvös melódiák szálltak szét a 
honvédelmi minisztérium komor épüle-
tébe és Faludi Sándor mindjárt meg-
győződhetett, hogy Farkas Imre dalai 
nemcsak neki tetszenek, hanem a hiva-
talnoki karnak is, amely államtitkártól 
lefelé meleg és őszinte tapssal honorálta 
a leleményes Farkas Imre muzsikáját. 

© 

w y r ^ 
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T á m l á s s z é k 10 sz. 

— A Vígszínház első újdonsága- : — 

A németek nem kultiválják a humort, 
de ha egyszer bohózatot irnak, 
akkor az isten légyen irgalmas a 

nevető, idegeinknek. így tesz velünk 
most az a két jókedvű német, aki a 
Vígszínház első idei újdonságát meg-
írta és akihez egy mélódiamilliomos ze-
neszerző, a nagyszerű Götze Walter 
társult. Ha már most hozzávesszük, 
hogy ezt a tréfát K o m o r Gyula dr., a 
legsziporkázóbb komoly férfiú fordította, 
afcaz dolgozta át magyarra, a bemutató 
előtt is tisztában lehetünk vele, hogy 
egy olyan pompás bohózatról van szó, 
amilyen még kevés szerepelt a Vígszín-
ház műsorán. 

A nézőtéren kezdődik a darab, ezt 
már a címe is elárulja, a 10. sz. tám-
lásszék körül, melyet két ur akar oku-
pálni, persze mindegyik jogtalanul. Az 
idén elmaradt nagymarosi és siófoki 

pofonok ott csattannak el a Vígszínház 
nézőterén és tekintve a darab előrelá-
tandó nagy sikerét, direkt pofonsorozat 
lesz a nézőtéren. Az, hogy Vendrei tata 
apróhirdetésekkel, ezen a többé már 
nem szokatlan uton köt érzelmi barát-
ságokat, no meg az, hogy M o l n á r 
Aranka és Ke men es Lajos a levegőbe, 
egy repülőgépen járnak légyottra, ahol 
a tata csak akkor veszi őket észre 
mikor egyszer minden hajaszála az ég-
nek mered. 

A Vígszínház elsőrangú — ugy-e fur-
csán hangzik? — énekes szereposztás-
ban hozza ki első újdonságát. A két 
női főszerepet Pa 11 a y Rózsi és M o l -
n á r Aranka játszák. A férfi vezetősze-
repet V e n d r e y Ferencz, S a r k a d í 
Aladár és K e m e n e s Lajos kezében 
vannak, tehát az uj színházi fiatalság 
— oh ! örökifjú Vendrey ! — jókedve 
fog csapongani a szombat esti bemuta-
tón, a Vigszinház színpadán. Az újdon-
ság a jövő hét egész műsorát domi-
nálja. 

NYÁRI FELVÉTELEK. 1. és 3. Király Ernőék Siófokon. (Mindkét kép középpontján Király Ernő és Solti Hermin. 2. Lata-
bár Árpád a családjával Dömsödön. 
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Nyár i f e lvé te lek . 1. Pajor Ödön a feleségével Bizben. — 2, Rátkai Mártonék Miskolcon. 3. Hegedűs Gyuláné a Lidón. 
4. Medgyaszay Vilma Lovranában 5. Marschalkó Rózsi, Hegedűs Gyuláné, Kürthi Sári, a leánya, Hege-
dűs Gyula, Dr. Székelyhidy Ferenc, (Gergely Rezső felvétele.) 6. Kürthi György és felesége Vizváry Ma-
riska Capriban. 7. Hegedüsék. 8. (balról jobbra) Beöthy Lászlóné, Tarnay Ernő, Oláh Erzsi, a Mes te r ' 
Z. Molnár Abbázziában. 9. Hubai Anna és Haraszty Mici, a Magyar Szinház tagjai Velencében. 
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Medgiasszay 17 éves korában-

AZ UJAK. 
I. Nagy Magda. 

NAGY MAGDA 

Nagy Magda : alig pár hó-
napja még a Szinész-
egyesület növendéke s 

egy évi iskola után már, mint 
a Népopera tagja mutatkozik 
be a közönségnek. Közben 
pedig egy izgalmas nyár tanu-
lással és előkészületekkel teli, 
melyben (egy ragyogó est 
szépségversenyében! Abbázia 
fürdőközönsége hódol be e 
gyönyörű nőnek. Az arc-
képéből — melyet bemutat-
tunk a Színházi Elet olvasói-
nak — kiolvasható az ame-
rikai gyorsaságú siker titka, 
mert sok van benne az orosz 
melancholiából s a bécsiek 
könnyed gráciájából. Most az 
Arany eső s a Gyerünk csak 
egy-egy szerepét fogja ját-
szani, ám legközelebb már 
egy uj darabban énekel és 
táncol s ki tudja nem-e épen 
kecses mozdulataival lesz 
részese a Népopera egyik 
idei nagy sikerének. 
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í Beöthy László 2 Beöthy Lászlóné. * Bródy Sándor 
KÉPEK A SZENT ISTVÁN DÍJRÓL. Alexy felv. 

Peiráss Sári itthon. 

Nagy örömet, de még több hitet-
lenkedést keltett Sfcent István 
napján az a futótűz módjára el-

terjedt hír, hogy a gyönyörű Petráss 
Sári idehaza van. A lóverseny-tér ele-
gáns helyének közönsége fedezte föl 
Petráss Sárit és hogy személye iránt ne 
legyen semmi kétség, a még gyanakvó-
kat is meggyőzte az a körülmény, hogy 
egy zeneszerzővel sétált. 

— Itthon van Petráss — zúgták az 
emberek és Mauthner Viktor lovag Bar-
tek cimü lova is hamarább jött be, csak 
hogy elsőnek nézhesse meg társai közül 
a nagy primadonnát. A „Színházi Elet" 
riportere viszont hamarjában fotografáló 
masinát kerített, hogy lefényképezze az 
olvasók számára az ál-Petráss Sárit, 
mert most már megsúghatjuk, hogy nem 
az igazi Petráss kápráztatta el a turf 
közönségét. 

Ki hát ez a nő ? — kérdezik önök. 
Ki az, aki visszaél Petráss Sári nevé-
vel ? Hát ez egy olyan nő, akinek maga 
Petráss Sári engedte meg, hogy visel-
hesse a Petráss nevet, részben, mert a 
megszólalásig hasonlatos hozzá, részben 
pedig mert az illető nőszemély — 
Petráss Sári huga. 

© 
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Marion vétke. 
— A Magyarszinház bemutatója. — 

À Marion vétke c. izgalmas dráma 
egy angol revü-szinpadon került 
színre estéről-estére, ahol olyas-

féle darabokat játszanak, mint az is-
mert párizsi Grand Guignolban. A dara-
bot nenm a mostani formájában adták 
— mozgóképekkel és érdekesebbnél-ér-
dekesebb színházi trükkökkel, — hanem 
pár ember gyors jelenetekkel játszotta 
le a darabot. A hatás azonban igy sem 
maradt el. A nyáron azután Rákosi 
Szidi Londonban járván, végignézte a 
darabot s ő megérezte, hogy a dráma 
cselekménye filmre vetítve az egész 
fantasztikus mesét kiszélesíti és az 
egész darab menetét gyorsabbá és iz-
galmasabbá teszi. 

Egy Ferrer nevü úgynevezett uri be-
törő körül zajlik le a dráma. Ennek a 
szélhámosnak kerül a kezébe Lady Ma-
rion (Aczéll.) egy előkelő londoni hölgy, 
akit azután minden vagyonából kifor-
gat. Azonban gazságait nem haszon-
vágyból, hanem ama szerelemtől indít-
tatva követi el, melyet a Lady húgával 
szemben érez. 

A londoni társaság, mikor észreveszi 
a Lady elszegényesedését elfordul tőle, 
egyedül a szélhámos tart ki mellettök, 
hogy a züllés utján minél mélyebre sü-
lyessze a nőt. Úgyannyira, hogy Lady 
Marionnak örökségét is a maga céljaira 
fordítja és ezzel tönkreteszi, mert vő-
legénye a katonatiszt most már nem 
veheti nőül. 

Nagy estélyre készül a londoni elő-
kelő társaság. Erre az estélyre — Ferrer 
tanácsára — Marion egy barátnéjától 

kölcsön kér egy fejdíszt, amellyel azu-
tán Ferrer a legmerészebb tervet eszeli 
ki. Egy uzsorásnál értékesiti, hogy Ma-
riot megjátszhassa az ő biztos tippét, 
amellyei esetleg még visszaszerezhetné 
elprédált vagyonát. 

A képek azután nagy gyorsasággal 
fordulnak. Ferrer az uzsorásnak hamis 
ékszert ad, hogy Mariot az estélyen az 
igazit felvehesse. Ez azonban egy angol 
lap révén kitudódik, mire az uzsorás 
kétségbe esve rohan Ferrerhez, aki 
azonban valahogyan megnyugtatja. A 
lóversenyen azonban, mikor nem az 
általuk játszott ló érkezik az elsőnek 
be : kitudódik minden s mindent elis 
veszítettek már, amikor aztán az ék-
szer tulajdonosa, a barátnő, egy nemes 
gesztussal felajánlja azékszertMarionnak 
hogy ez által megmentse a nemes höl-
gyet s Ferrertől örökre megszabadítsa. 

Lihegően gyors menetű ez a dráma. 
A filmen perdülő jeleneteket izgalmas 
színpadi szcénák követik s mindez egy 
gyönyörű, hatalmas ember szuggesztió-
jában : Ferrerében. Ennek az embernek 
a szerepét Kertész Mihály játsza : csupa 
tüz és keménység, mint egy igazi angol, 
aki Amerikából vándorolt a kontinensre. 
A kitűnő színész már itt használja fel 
azokat a tapasztalokat, amelyeket 2 
hónapi koppenhágai utján szerzett. 
Aczél Ilona a Lady szerepében nemes 
s mint mindig, most is vannak szavai, 
melyek a szív mélyére hatnak. Sebes-
tyén az uzsorást játsza könyörtelenül, 
ám ezzel is fokozva az amúgy is feszült 
jelenetek izgalmasságát. 

A darab mélyén pedig egy gyönyörű 
szerelem zajlik, amely nyomon követi 
az izgalmas felvonásokat. 

O • 
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Az én nótám.* 

A fejemet a tél már behavazta 
Ritkán fakad már lelkemben a vágy 
A nőket nagyrészt messziföl csodálom 
S az ideálom egy jó puha ágy, 
Az ideálom boldog álmu éjjel 
S az álmaim : szerelmes ifjúság 
Fehér hajam e zord havas december, 
Meghazudtolja lelkem májusát. 

Belülről május, kint december 
Ám a látszat itt is csal 
Öreg ember nem vén ember 
Mig a szive fiatal. 

Azért szeretnek még a nők is engem 
Ez Budapesten épen nem titok 
De engem soha senki el nem csábit 
S én soha senkit el nem csábitok 
Betartom én szigorúan ezt az elvet 
S egy régi szent parancsot hirdetek : 
— Tiszteld leánykám és szeresd Tatádat 
Hogy hosszú legyen földi életed. 

Belül május stb. 

Radnóthy D é n e s 

Könyves Jenöné Könyves Jenő színigazgató fe-
lesége, drámai művésznő a niult évben a Farkas 
Vilmájában, a Mumusban és az Isteni szikra 
színésznő szerepében arat ta legjelentőbb sikereit. 

Van sok szerelmem, egy a sakk királynő, 
Kacérkodik naponkint 6 velem 
Megkergetem futárként fürge lábon 
S vidám huszárként körül ölelem 
Bástyák mögé hiába vonul vissza 
Én ugy hóditok, hogy majdnem csoda 
Igaz, leszek matt én is néha-néha 
De patt, de pat t az nem leszek soha ; 

Belül május stb. 

" Vendrei Ferencnek a „Tatá' '-nak dala, amit egy nyári 
mulatóban adott elő. 

Az életben azért van nagy szerencsém 
Mert minden szép lányt, asszonyt szeretek 
S ha jő az este oh ! már alig várom 
A jó kedélyes apaszerepet ! 
A fejemet a tél már behavazta 
De lelkem néha szent vágy hatja át : 
— Játsszam csak egyszer ifjú szerepet még, 
Vagy még inkább : egy igazi apát ! 
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Az első Fedák-film. 
I M ^ i a d a l m a s színjátszó talentuma, 
l l l f l amely eddig úgyszólván ki-

zárólag operett-színpadon 
szerzett neki kivételes sike-
reket, most uj, tágabb, sza-

badabb terrénumot kapott. Reinhardt 
után, aki a Sumurumban adott neki al-
kalmat, hogy hatalmas drámai erejéről 
bizonyságot tegyen, a mozi fedezte föl 
Fedák Sárit és az ezután elkövetkező 
Uher-filmek a legjobb 
márkával indulnak 

földkörüli utjukra, 
mert a mozivilág leg-
frissebb szenzációja, 
az a film, amelyen 
Fedák Sári mutatko-
zik be Nádas Sándor 
darabjában, már is 
Fedák-film néven is-
meretes. Kell-e ennél 
jobb ajánlólevél? Hi-
szen híre és neve 
ismeretes e szük ha-
za határain tul egész 
Nyugat Európában ; 
London, Páris, Ber-
lin és Bécs feküdt 
már a lábai előtt csak 
ugy, mint Budapest, 
amely az ő kivételes 
talentumát sokszor 

és egyre nagyobb hó-
dolattal ismerte el. És 
most a film szétviszi és népszerűsíti Fedák 
Sárit. Soha nem hallott városkák lakos-
sága tágra nyílt szemekkel és össze-
szoruló szívvel fogja végig kisérni Fe-
dák Sári alakítását a filmen és Asta 
Nielsen, Else Fröhlich mellé riválisnak 
odaáll „Sari Fedac" — a magyar prí-
madonna. 

De hát ezt meghozza majd a jövő 
és bár soha jósnak nem volt könnyebb 
dolga, mint nekünk ezúttal, hagyjuk a 
jóslást és kérdezzük meg inkább magát 
Fedákot, mit várés mit remél a mozitól ? 

Tótszerdahelyre készülőben fogadta 
Zsazsa a Színházi Élet munkatársát. Az 
elegáns budai lakásban minden azt mu-
tatta, hogy Fedák utazik és a riporter 
az elébe tornyosuló hatalmas utiládák 
tömkelegén át tudta csak megközelíteni 
a primadonnát. És ő ezeket mondta : 

— Valami különös, nagy lámpaláz 
rázott meg, amikor először álltam a 
fölvevő gép elé. Tudtam, éreztem, 
hogy egyelőre idegen területre jutot-
tam, mert mozi és színház egészen 
más. A filmen még a mesterkéltség 
látszata is bosszantó és amit nyújta-
nom kell, az egy darab kiszakított 
élet, amelynek ugy kell lepörögnie a 

közönség előtt, hogy 
senki se lássa, hogy 

színésznő vagyok. 
Körülöttem forog egy 
történet, ott a vász-
non az én történetem 
és bár az én alakitá-
som lebilincselő kell, 
hogy legyen, a néző-
nek nem szabad tud-
nia, hogy szí nésznő 
vagyok. 

Képzelhetik, meny-
nyire furcsa volt lát-
nom miképen játszom 
én. Nagyon izgatott 
voltam, nagy esemény 
egy művésznő életé-
ben önmagát látni a 
színpadon. Ha még 
csak a vásznon is. Na-

FEDÁK SÁRI Uher feiv. gyon sokat jelent ez 
egy színésznőnek, 

mert egész világosan 
látj i a hibáit. Én valósággal rosszul 
lettem, amikor velem szemben megje-
lent a Fedák Sári. Elgondoltam, mi-
lyen rossz helyzetben van a publikum, 
amely azt végig nézi. 

— Uherék nagyszerű munkát vé-
geznek. Kitűnő emberek, akikkel én 
én még sok képet fogok produkálni, 
föltéve, hogy az első kísérletem sike-
rül. Uherék nem a kulíssen-reiszerok, 
artisztikus dolgokra törekszenek és 
én azt hiszem, hogy az ő munkájukat 
siker is koronázza. 
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RÉSZLETEK A FEDÁKFILMBÖL. 
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— A darabról? Nagyszerű darab. 

Remekmű. Ha én most elmondanám a 
meséjét, talán igy szóban nem tűnne 
ki annak minden értéke. Meg kell azt 
nézni. Az ötletek légiói vannak ott 
felhalmozva, a mese romantikus és 
tele van szellemességgel, a teknikája 
egészen uj. Es a szereplők elsőran-
guak. A partnerom egy vidéki színész: 
Várkonyi, igazi művész ember. Én el-
neveztem Psylandernek és Psylander-
nél szebbnek és jobbnak tartom. 
Gyönyörű fiu, bomlanak majd érte a 
nők. Mészáros Alajos kedves és szim-
patikus fiu és nagyon jó lesz a filmen. 
A felvételeket részben Pesten, rész-
fa an a birtokomon, Tótszerdahelyen 
készítették. Illetve csak most utazunk 
Szerdahelyre. Egyszer már voltunk 
lenn, de akkor folvton esett az eső. 
Talán most szebb idő lesz. 

— Tudom, hogy nem illik kérdezni 
— fordultunk a művésznőhöz — hogy 
minő föltételek azok, amelyek mellett 
ön játszik. De. kíváncsi erre a publi-
kum és ezért kockáztatjuk meg a 
kérdést. 

— Nekem percentuális megállapo-
dásom van Uherékkal. így nagyobb a 
rizikóm, de ha beüt a darab, nagyobb 
is lesz a jövedelmem. Ha ez megtör-
ténik, adja Isten, hogy igy legyen, 
akkor nagyszerű dolgokat fogunk csi-
nálni, de akkor — tette hozzá moso-
lyogva — én már méterszámra kérem 
a gázsimat. 

Ezeket mondta Fedák Sári. A ké-
szülő filmből alkalmunk van bemutatni 
néhány jelenetet és a közönség is meg-
győződhetik, hogy Fedák hóditó szép-
sége talán legelső sorban a mozira 
termett. Hogy fognak eltörpülni érett és 
tökéletes asszonyi fönsége mellett a 
külföld vérszegény és mesterkélt star-
jai ! Persze Fedáknak külön szerencséje 
volt, hogy Nádas Sándor, az életnek ez 
az élesszemü megfigyelője irta neki az 

első darabot. Minthogy Fedák már nyi-
latkozott róla, nem akarunk tultengésbe 
esni e cikk keretében, csak még az 
Uher-filmgyár igazgatóinak, Uher Ödön-
nek és Bolgár Somának érdemeit kell 
kiemelnünk, mert az ő ötletük volt 
Fedáknak a filmen való szerepeltetése. 
És az ő érdemük lesz, ha a kép meg-
csinálja a világsikert, mert pazar áldo-
zatkészséggel és a külföldön is méltá-
nyolt szakértelemmel készítik elő a 
Fedák-filmet, amelyet kellő izgalommal 
várnak a filmbörzén. Hisz ettől remélik 
a magyar film első igazi, nagy diadalát. 

Protea. Uj és az előbbieknél sokkal jobb Zi-
gomár darab jelenik meg mostanában a francia 
Eclair filmgyár kiadásában. Fantaszt ikus kalan-
dorszinmü ez s főszereplője a százalaku. boszor-
kányosan ügyes Protea — a Zigomárnál sokkal, 
sokkal ügyesebb, de kevésbé gonosz kalandor-
kisasszony. 

Reinhard nyaralása. Reinhard tudvalevőleg a 
két színháza mellé harmadik feladatot is vállalt 
most : mozi darabokat rendez a berlini Union 
filmgyárnak. Már hónapok óta olvasni különféle 
híreket Reinhardt mozirendezéséről s valósággal 
izgatottan várják már a mozisok is, meg a kö-
zönség is az első Reinhai dt-filmet : Vollmoeller 
„ V e l e n c e i é j " - é t (N. B A mozisoknak több 
okuk van várni. Nekik telt házat jelent). Az idén 
nem is nyaralt Reinhardt, annyira elfoglalta a 
mozirendezés. Illetőleg mégis nvaralt — de, hogy 
ne szüneteljen a felvétel, a társulatával lejött, 
lementek hát O l a s z o r s z á g b a , Luganóba. 
Itt töltött pár hetet Reinhardt — folyton dol-
gozva, mert az első darab legszebb képei épen 
Luganóban készültek. 

Schildkrant mOZÍS2Íl ész. A rémetek n i g y s ú 
nésze, Schildkraut, szintén beállott az idén a 
moziszinészek nagy és már díszes gárdájában 
Leszerződött egy német gyárral öt mozidarab 
főszerepeinek eljátszására szerepenként 30 ezer 
márkáért. Az első darabját a kedves és nálunk 
is jól ismert bécsi író : Felix Saiten irta „ D e r 
F 1 u e h t " címen. 

Az uj Bassermann-film. A tavalyi nagy siker 
után természetesen azonnal leszerződtették ugy 
Bassermannt, mint Lindau Pált, az irót és Max 
Markot a rendezőt az sláger filmekhez. A pom-
pás triász ez évi szenzációja már kész is van s 
a jövő hónapban kerül Pestre. Magyar cime még 
nincs. 

1 M ö s s m c r J ó z s e f D Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 

D 
• = Budapest, IV. Koronaherceg-utca 19 = 0 ke lengye -=~~=—=-— D 
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HAUÜ M1UJ5ÁG 
A „Színházi Élet" következő számá-

ban ,,A főpróba 
titka" címmel rendkívül érdekes inti-
mitásokban bővelkedő s z í n h á z i re-
g é n y közlését kezdi meg. A regény 
irója H a r s á n y i Zsolt a fiatal írógárda 
izmos tehetségű tagja. A regény, amelybe 
hetenként beleszövődnek az aktuális 
s z í n h á z i e s e m é n y e k , a kulisszák 
világának színekben, ötletekben gazdag 
életét eleveníti meg egy rendkívül ér-
dekes történet keretében. 

Igen érdekes színpadi terve pat tant ki S z o-
raory Dezsőnek a „Bella" mu-

zsikáló szavú szerzőjének. Augsburgi magányá-
ban k é t e s t é t betöltő színdarabon dolgozik, 
mely még e szezon folyamán a Nemzeti Színház-
ban kerül bemutatóra. 

A vígsz ínház játékrendjében a Támlásszék 
után egy ízig-

vérig francia bohózat, a Villámhárító szerepel, 
ezután jön Farkas Imre darabja, a Hónapos 
szoba, utána Várady Antalnak egy már elfoga-
dot t darabja. Az igazgatóságnál egyelőre ennyit 
árulnak el a programmból. De a beavatot tak azt 
mondják, hogy a Várady-darab után szenzáció 
fog következni, egyelőre azonban t i tokban 
tar t ják. 

Rózsahegyi Kálmán szini-iskolájában szeptem-
ber 1-én kezdődnek meg 

a beiratások. A hamar népszerűvé vált intéze-
tet, amint látszik, az idén is sokan fogják láto-
gatni. Jelentkezni lehet az intézetnél, a Nép-
színház-utca 22. sz. házában. 

• • • • 

Megvan a s z e z o n slágere a Király-színházban. 
A Buksi után a 

Fílmzauber (Mozikirály) fog menni Rátkai Mar-
cival a címszerepben, az utána következő új-
donság pedig minden valószínűség szerint be 
Jogja tölteni az egész szezont. Ez az újdonság 

ugyanis a várva-várt S i b i l l h e r c e g n ő , amely-
nek szerzői már tul vannak a legnagyobb euró-
pai sikeren, állván az illusztris szerzőtársaság 
a Bródy-Martos-Jakoby trióból. 

• • • 
A Népopera uj tagja. A Népopera igazgatósága 

szeptember elsejétől szer-
ződte t te D o b o z y Annust, a Vígszínház iskolájá-
nak végzett növendékét . 

• • • 
E g é s z e n magyar műsora lesz az idén a Ma-

gyar Színháznak, ki-
vévén az első bemutatót, amelyre már a mult 
szezon végén elkészült a színház és így kihagyni 
már csak azért sem lehetett , mert a bemutatóra 
kerülő Marion vétke című amerikai szkeccs-bo-
hózat még rendkívül sok gyönyörűséget fog sze-
rezni a közönségnek. Ezután azonban csupa 
magyar darabból alakul ki a műsor. Az első új-
donság Balázs székelyudvarhelyi fiatal iróember-
nek 2X2—3 Cimü darabja les?, utána követke-
zik Az uj földesúr, amelyet Hevesi Sándor dra-
matizált. Ezt követi Földes Imre Halló cimü 
darabja, rnajd egy Biró-premer és januárra ma-
rad a Magyar Színház idei játékrendjének ge-
rince, Molnár Ferenc uj darabja, amelyet min-
denütt érthető kíváncsisággal várnak. 

• • • 
Három halese t történt úgyszólván közvetlenül 

a szezon megkezdése 
előtt. Az egyik a Vígszínház becézett művész-
nőjét. Mészáros Gizát érte Ostendében, ahol 
szállójába menet elcsúszott és lábát törte. Ugyan-
csak kellemetlen baleset zavarta meg a csoda-
szép Berky Lily nyaralását. 0 Kclozson, tenni-
szezés közben csúszott el és ütöt te meg magát, 
bár balesete nem oly súlyos, mint Mészáros Gi-
záé. Végül Batizfalvy Elza Miskolcon, ahol ven-
dégszerepelni volt, ütöt te meg magát. Minden 
valószínűség szerint azonban már nemsokára a 
színpadon fogjuk üdvözölhetni a kellemetlen 
kalandok szenvedő hősnőit. 

• • • 

A Medgyaszay-kabaret fiatal tagja Békeffy 
László, akit a közön-

ség Ferenczy Károlynak kis színpadáról ismer, 
most érdekes hirrel lepte meg szinésztársait : 
eljegyezte Gáthy Git tá t a szinésziskolából mos-
tanában kikerült fiatal szubrettet. 

• • • • 

K ö n y v e s Jenő kitűnő staggione társulata e hó 
30-án kezdi meg az uj szezont 

Abonyban a V a s g y á r o s előadásával. 
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De valami r r r . . . Valami nagyszerű. 
Nyi latkoz ik a tana gr ás ember. 

TU JW o r a délután van. Kevesen jár-
nak az Angol-parkban és a 

MT Tanagra kapui is zárva vannak. 
• É v A népszerű magyarázó a be-

járat lépcsőjének kőpárkányán 
ül és olvas. Még nem tért át 

a közszereplés terére és tisztes távolból 
bámulja csak néhány idegen a Nagy Ta-
nagrást, aki olyan népszerű, hogy az 
valami remek. Valami nagyszerű ! Fel-
használtam a kedvező alkalmat és siet-
tem meginterjúvolni színházi kérdések-
ről a Színházi Elet olvasói számára. 

— Edelstein Izrael a nevem és már 
nagyon régen működöm a magyarázói 
pályán. Talán méltóztatik emlékezni, 
régebben a búcsúkon én voltam a hat 
krajcáros ember. Ez a nagy népszerű-
ségem egészen uj keletű. Hogy mivel 
magyarázom ? Semmivel. Ez olyan do-
log, mint a színészeknél. Egyszer jó 
szerepet kap az ember, egyszer meg 
rosszat. És nekem most jó szerepem van. 

— De valami remek ! — vágtam közbe 
vigyázatlanul, mire a tanagrás ember 
megintett, hogy még mindig nem tudom 
elég jól. Ne csak a hang legyen lelkes, 
de amikor mondom, a szemem is álljon 
meg a gyönyörűségtől. Miután azonban 
itt megakadt előadásának folyamata, egy 
hirtelen kérdéssel a színészetre tereltem 
a beszélgetést. 

— Színészektől, színházban nem igen 
tanultam valamit. Kis koromban ugyan 
sokat jártam színházba, de most már 
alig. Újpesten lakom és az ottani szín-
házi állapotokkal sehogysem vagyok 
megelégedve. Ide is szoktak jönni szí-
nészek, engem hallgatni. Hogy csak a 
két leghíresebbet említsem, hát a Fedák 
Sári meg a Gyárfás. Nahát ahogy a 
Fedák csinálja, az valami remek! De 
ahogy a Gyárfás csinálja, az valami 
nagyszerű! Jaj, de szép! De azért mégse 
tudják tökéletesen. A Virág meg a Sziklay 

is utánoz. A Virág egész jó, de a szeme 
neki se áll meg. Pedig épen az a kunszt, 
hogy ha az ember azt mondja: jaaj, de 
széép ! akkor mindig nézni kell vala-
kire . . . 

— Sokan utánoznak még a színpa-
don és a magán életben és én igazán 
a szivem mélyéből örvendek, hogy 
annyi tehetséges tanítványom van . . . 

Az interjú véget ér, mert a napi 
munka megkezdődik. Nagy tömeg gyűlt 
már egybe a Tanagra körül és türel-
metlenül várja, mikor hangzik már el a 
népszerűvé vált kikiáltás : de valami 
remek ! Valami nagyszerű ! Jajj, de 
szép ! sz. b. 

00 P A R K É T A fényesitésére a STORAX viaszkot garancia mellett ajánlom mert könnyű kezelése által f i 
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ára egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz k 1.40. Egész doboz K 270. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten, VI. Szondy-utca 22. szám. = = = = = Telefon 102—70 " 
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Ugyebár önnek is 
Elég volt a jóból 
Ugyebár ön is visszajött 
A nyaralóból . 
Hazajöttek akik távol 
Üdültek 
Az okosak és az idültek 
Egyformán 
És most már a Gellérthegy ormán 
Nyaralnak 
É s a nyári kalandokról 
Szavalnak. 
Elmesél ik itthon 
Mily szép volt Egyptom 
Es hogy Velence 
Forró mint egy kemence. 
Milyen s z é p Skócia 
Ott volt a fél Lipócia. 
Néhány törzsasztalnál 
Már is van 
Aki járt Párisban. 
Láttam egy párt 
Aki az éjszaki sarkon járt 
S utána mindjárt 
Egyet ki Palma sarkon járt. 
A hirek nem koholtak 
Voltak 
Kik látták a pápát 
S a cápát, 
A Lidót 
S a tengeri kigyót. 
Sokan voltak melegen 
És hűvösön is voltak 
Elegen. 
Én 
Idén 
Mucsafüreden üdültem 
Ottan 
Elhajítottam 
A kalapom 
És egész nap a napon 
Csücsültem 
És sültem. 
Lesült a fejem 
Lesült a nejem 
Lesült a kezem 
Lesült az eszem 
És lassacskán 
Lesült a hasacskám. 
Lám 
Lesült a szám 
Lesült a hájam 
Lesült minden bájam 
— Mert mint az idő haladt 
A napon ültem szünetlen — 
S csupán csak e versem maradt 
Sületlen. 

Egy nö Beöthyhez elment 
Olyasmit akarva 

Tegyék őt a Királyban 
Azonnal a karba. 
Teljesedett is volna 
Azonnal e kérés 
Ha nem merült volna fel 
Kis nézeteltérés. 
A nő felvételébe 
Csupán az ütközött 
Hogy : n é z e t e l t é r é s v o l t 
A k é t s z e m e k ö z ö t t . 

i s : 
Ha nem igaz, haljak meg 
Kötélen 
A művész ki télen 
Annyi diadalt arat 
Nem szereti a nyarat. 
Nyáron 
Nyaralni vitetem a párom 
Lehet úszni 
És hegyre kúszni 
Ihatok limonádét szalmával 
És almával 
Is jól lakhatom. 
És a szabadban is jól lakhatom. 
Nyáron sok minden lehet 
Az ember sok mindent tehet 
De mégis hiányzik egy, ni: 
Nem lehet szerződést szegni ! 

Szenes ember. 

A nagy ut. A Vígszínház 
ragyogóan elmés és párat-
lanul népszerű művésznője, 

I . . • nnn-M Haraszthy Hermin asszony, 
férjével Vécsey Marcell újságíró kollé-
gánkkal együtt Párisban töltötte a nya-
rat. A bohém házaspár most először 
volt Párisban és igy nem csodálatos, 
hogy egész mucsai kalandokon mentek 
keresztül. így példának okáért egyik 
este az Operában voltak, ahonnét ran-
devúra siettek a Caffe de la Paix-be. 
Az Operából kijövet látták, hogy esik 
az eső, mire a portás vagy husz percnyi 
várakozás után autótaxit kerített a há-
zaspárnak. Az autótaxi előállt, Vécsey 
Marcell pedig kiadta az utasítást: 

- A Caffe de la Paix-be! 
A sofför nagyot bámult, de teljesí-

tette kötelességét. A Caffe de la Paix, 
és ezt még az idegenek is tudják, fele 
annyi távolságra van az Operától, mint 
a New-York kávéház a Nemzeti Szin-
háztól. Éppen csak át kell menni egyik 
oldalról a másikra. És ezért rendeltek 
Haraszthyék husz percnyi várakozás 
után autotaxit ! 
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Nincs igazság. A Fészek 
bakk-termében egymás 
mellett ülnek egy szerző 
és egy szinidirektor. A 

szező háziszerzője a direktornak és 
mint ismeretes, percentuálisan részese-
dik a darabjai után. A bakk-szobában 
mind a ketten szerencsésen manipulál-
nak, csakhogy a szerző már 4000 koronát 
nyert, mig a direktor 400 koronát tudott 
összeharácsolni. Ez a tény haragra ger-
jesztette a direktort. 

— Hát van igazság? — kiáltott. — 
A színháznál nekem van négyezer és 
önnek négyszáz ! 

Az asztal becsülete. A 
Népopera tagjai a vissza-
szállingózás első napjai-
ban, mint rendesen, va-

csora időtájfa Palace-pince jóillatu ber-
keit keresték föl. Friss, jó kedvvel, de 
persze még pénz nélkül költötték el a 
vacsorát, ám ami a leglényegesebb lett 
volna, a nemes ital hiányzott asztaluk-
ról. Különösen Horthit bántotta a dolog, 

aki a szezon virágnapjaiban sohasem 
húzódott néhány üveg finom bortól és 
mivel a borfiú igen biztató és várakozó 
képpel settenkedett körülötte, hogy az 
asztal becsületét megmentse, odaszól 
neki : 

— Hozzál fiam egy üveg sperpadexlit, 
A borfiú megdöbbenve sietett tejle-

siteni a rendelést, de csak jó negyed 
óra múlva került elő és rendkívül saj-
nálkozva tudatta az urakkal, hogy a 
sperpadexli bor kifogyott a raktárból. 
De talán . . . . És hamarosan elősorolt 
tizenhatféle bort. Persze Horthi igényeit 
ezúttal a legfinomabb tokaji bor sem 
elégítette ki és inkább ital nélkül kelt 
föl az asztaltól. De a becsület meg volt 
mentve. 

^ A pikáns kérdés. Egy kis 
szininövendék beállított a 

£nyár végeztével egy előkelő 
női szabóhoz, aki arról neve-
zetes, hogy a hölgyek nem 

csak szalonjának jó híre miatt keresik 
föl, hanem azért is, mert szép ember. 
A jövő Fedákja egyenesen ezzel a kér-
déssel fordult a mesterhez: 

— Van-e olyan babája, mint én va-
gyok? 

A váratlan kérdés frappirozta a 
szabót. 

— Nincs bizony — mondta fölcsillanó 
tekintettel — pedig jó volna, ha volna. 

— Nincs? — pittyesztette le ajkát a 
kisasszony. — Akkor nem dolgoztatok 
magánál. 

És már a kilincsen volt a keze. — A 
Don Juan 'szabómester akkor vette 

I 
g 
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HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉRJE 
BARTA T 7 - MODERN Ä v Ä u s £ 

SÁNDOR JA.ÖNYVKÖTŐMESTER 
ILLUSZTRÁLT ÁRJEGYZÉKÉT 



SZIÍIUÁZI ÉLET 27. oldal 

észre, hogy félreértette a bájos klienset. 
A kisasszony ugyanis próbababára gon-
dolt. Azóta, félreértések elkerülése vé-
gett, ha valaki megkérdi tőle, hogy 
van-e olyan babája, mint ö, a szabó 
szintén kérdéssel válaszol: 

— Próbababám ? 

Állatmese. Vágó Béla, a 
Magyar Szinház pompás 
komikusa a napokban me-
sét mond az állatkertben 

a zsiráfról. ^Ez persze nagyon növeli 
Vágó tekintélyét és a kartársak irigy-
kedve beszélnek az állatkerti fellépésről. 
Különösen a Magyar Szinház egy fiatal 
tagja irigykedett rá, mignem Vágó egy 
reggel a következő örömhírrel lepte 
meg a fiatalembert: 

— Kérlek szépen beszéltem érdeked-
ben az állatkert igazgatóságánál. Leg-
közelebb te is állatmesét fogsz mondani. 

— Igazán? — kérdezte meglepetve 
az ifjú, művész. - És miről? 

— Önmagadról. 

A bakkszobában .Az Ott-
hon bakktermében Sze-
rémy Zoltán félre hívja 
Tanay Frigyest és egy 

fiatalemberre mutat. 
— Nézd csak mondja — milyen ki-

hívó magaviseletet tanusit az az ur. 
— Ugyan, ne mondj ilyet — szól 

Tanay — hisz az a világ legjámborabb 
embere. Hogy tanúsítana az kihivó ma-
gaviseletet ? 

— Igen ? Hát csak figyeld meg. Min-
den embert kihiv és — megpumpolja. 

A telefon. A Nemzeti Szin-
ház legkedvesebb házas-
párja a népszerű Kürthy 
György és a bájos Vizváry 

Mariska, rengeteg sokat mérgelődnek a 
telefon miatt. A központ állandóan rosz-
szul kapcsolja be, ha valaki az ő laká-
sukat kéri. A múltkor Kürthy ugy egye-
zett meg egy barátjával, hogy ez utóbbi 
felhívja őt délután a lakásán. De a lel-
kére kötötte, hogy 25—44-et kérjen a 
központtól. 

— De hiszen a te telefonszámod 
25—47 — csodálkozott a jóbarát. 

— Azért te csak hivd föl a 25—44-et. 
így legalább biztosan az én számomat 
kapcsolják. De ha véletlenül a jó számot 
hívod föl, sohasem fogunk egymással 
beszélni. 

Rejtvényünk megfejtői között két dijat 
sorsolunk ki, 

I. díj : Egy művészi arckép a mű-
vész sajátkezű aláírásával. E héten Fedák Sári autogrammjával ellátott arc-
képét adjuk I. dijképen. 

II. díj: Egy színházi páholy jegy az 
e heti fővárosi színházi előadások va-
lamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (Eötvös-u. 31.) 
küldendők. 

M it kell tennie ha lapunk egyik 
vagy másik példánya elmarad. 

Abban az esetben, ha lapunk valamelyik száma 
elmarad, kérjük az ottani postahivatalnak be-
jelenteni akár szóval, akár küldönc által, 
néhány Sorban, körűibeiül ilyenformán: 

Tekintetes Postahivatal ! A Színházi Élet októ-
ber 22-én megjelent 43-as számát, melyet rendesen 
vasárnap kézbesítenek számomra, nem kaptam 
meg. Kérem ezt hivatalosan és díjmentesen rek-
lamálni. 

Nagybecsű előfizetőinknek az elmaradt szá-
mot azonnal, legkésőbb azonban 8 napon belül 
kell hivatalosan megreklamálniok. Ha a posta-
hivatal ezt megtagadná, kérjük nagybeesü 
előfizetőinket, hogy figyelmeztessék az illető 
postahivatalt, hogy van egy miniszteri sza-
bályrendelet, (ezt legutóbb a posta- és táviró-
vezérigazgatóság megújította), mely szerint az 
előfizetők reklamációját dij nélkül és portó-
mentesen kötelesek foganatosítani. Ha e hi-
vatkozás ellenére is megtagadná a posta a 
díjmentes reklamációt, kérjük ezt velünk 
néhány sorban feltétlenül tudatni, hogy a 
szükséges intézkedést megtehessük, 
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mom 

Bekacagok a vad éjszakába.. . 
Szövegé Feymann István-tói. 

Zenéjét szerezte: Mojses Andor. 
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A Pavil lon Mascot legfényesebb szórakozó-
helye lett a mulató Budapestnek. A régi Orfeum-
kávéház viseli ezt a nevet, amely hamarosan 
népszerű lesz egész Budapesten. Pompás ele-
gáns, kedves hangulatu hely ez, ahol a közön-
ség szórakoztatásáról K o n d o r Ernő, az ötle-
tes és tréfáiról hires kabarédirektor gondos-
kodik. 

KONDOR ERNŐ. 
Major 

Kállay Sándor, a kitűnő színész és táncmes-
ter a Fővárosi Orfeumhoz szerződött. Kállay 
a nyáron szép sikereket aratott s a Fővárosi 
Orfeumbeli szereplését is érdeklődéssel várjuk. 

A Palais de Danse igazi világvárosi, nagy 
műsorral nyilik meg szeptember 1-én, hétfő este 
10 órakor. Ennek a nagyszerű megnyitó műsor-
nak minden egyes, száma uj. A kiváló tánc- és 
énekszámokon kivűl látványos, mesés kiállítású 
számok is lesznek a műsorban. 

• • • • 

Az elmúlt szezonban épült Ferency-kabaré 
gazdát cserél. G y ö n g y i Izsóné vette át a helyi-
séget, aki "Móka-szinház,, cimen újonnan átala-
kítva november elején nyi'ja meg. 

Fővárosi 
Orfeum 

Waldmann Imre igazgató 
VI. Nagymező-utca 17. sz. 

H a n < ; H a i i s c > r é s 19 e È y é b s z e b b " n a n s n d u s e r néi.szebb attrakció. 

Great Roland Kezdete 8 órakor. 

Pavillon Mascotte 
KLIEMCHEN LUISE P R I N Z 

PÉTER, a beszélő kandúr stb. stb. 
Kezdete fél 11 órakor. 

£ASINO DE PARIS 
^ Nyári hely iség Her imina -u t 63 . sz . Angol Park mel le t t 
Telefon 1 1 6 - 8 4 A teljesen uj augusztusi miísor 
u. m Zuidersie-Sisters az úgynevezett hollandi 
pacsirták énekjelenetükben. — Edith de Gaston 
francia énekesnő. — Ray and Trixle EllWOOd 

amerikai ének és tánckettős. 

a világhírű hangphänomen ? 
Solti-duo modern tánckettős: — ffllle La Ventnra 
legújabb fényjelenetében, továbbá a többi első-

rendű ének és táncszám. 

Előadás kezdete fé l I t órakor. Be jára t az Angol -parkból is. 

? Tacianu 
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Vígszínház. 
d. u. 
este V a s á r n a p 

Hé t fő 
Kedd 
Sze rda 
C s ü t ö r t ö k 
P é n t e k 
Szomba t 

Vasá rnap ^ ' l1 ' r este 

Elnökné. 
Támlásszék lOsz. 
Támlásszék 10 sz. 
Nem szabad. 
Támlásszék lOsz-
Tolvaj . 
Támlásszék lOsz. 
Nem Szabad. 

Támlásszék 10 sz 

Királyszínház. 
« r , d .u . Czigányprimás. V a s a r n a p e s t e ß u £ s i / P 

Egész héten Buksi. 

Magyarszinház. 

Vasárnap e s t e 

H é t f ő 
Kedd 
Sze rda 
C s ü t ö r t ö k 
P é n t e k 
S z o m b a t 

d. u. Vasá rnap es te 

A f a rkas 
Marion vétke. 
Marion vétke. 
Farkas . 
Kék madár , 
Marion v é t k e . 
Farkas . 
Mar ion vétke. 
A f r a k f u r t i a k 
Kék magár. 

Népopera. 
Egész héten Gyerünk csak. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Vígszínház. 
Nem szabad. 

Bohózat 3 felvonásban I r ta : Ké-
rőül Barré . Ford í to t t a : Komor 

Gyula. 

Személyek : 
Góth Sándor Catassol Edmond 
Gazsi Mariska Valdoré Suzanne 
Balassa Jenő! Dubrisard bank. 
Kende Paula Germaine a fel. 
Tanay Frigyes Amilcar 
Szerémy Zoltán Chapotel 
Makay Margit O d e t t e a felesége 
Sarkady Aladár Lecossois 
Zátony Kálmán Isidore, közv i t éz 
Ifj . Ditrói Benard, l i k a t o s 
Lenkeffy I lonka Carmen 
Kárpá thy Lili Raymonde 
Molnár A. Jus t ine , szobalány 
Tapolczay ? 

Támlásszék 10. szám. 
Énekes bohózat 3 felvonásban, előjáték-
kal Irta Haller és Wolf. Forditotia Ko-
mor Gyula. Zenéjét szerzette Götze 

Walter. 

Személyek: 
Vendrey Ferenc 
Haraszthv Hermin 
Molnár Aranka 
Sarkadi Aladár 
Stella Gyula 
Pallay Rózsi 
Kemenes Lajos 
V. Kész Rózsi 
Bogyó Zsigmond 
Győző Lajos 
Bárdi Ödön 
Balassa Jenő 
Feledi Giza 
Balla Irén 
Nagy Erzsi 
Lugosi Károiy 
Harsányi Miklós 
Szalay Károly 

Várossy Vitus 
Hermin, a felesége 
Lotti, a leányuk 
Edus 
Richard, aviatikus 
Hedvig, a felesége 
Rudas, szállodás 
Juci, szobalány 
Medve 
Szabó, rendőr 
Lankás, szin. titkár 
Foghazőr 
Bella ) 
Rózsi ) pincérnők 
Klári ) 
Fogalmazó 
Mérnök 
Jegyszedő 

Egy vidéki szinház nézőterén Városi 
Vitus összevész egy fiatal emberrel, aki 
az ő helyét akarja elfoglalni Kisül, hogy 
egyiküknek a jegye sem érvényes, de 
közben Vitus megütötte a rendőrt és 
ezért a biróság elé kerül. 

Vitus Budapest je érkezik hogy leülje 
három napi fogházbüntetését. Pénzt ad 
unokaöcscsének, Richardnak, hogy ő ülje 
le helyette a három napot, amelv alatt 
Vitus lumpolni akar. Megérkezik azonban 
Vitus felesége és l9ánya is. Utóbbi titkon 
szereti Rudas abbáziai szállodást, — azt 
a fiatal embert, akivel az atyja össze-
veszett volt. Vitus csinytevéseit leleple-
zik, kénytelen kelletlen kibékül Rudas-
sal, aki elveszi Lottikát. Richard, akinek 
Lottikát kellett volna elvennie, de aki 
már titokban Hedvignek lett a férje, 
szintén megleli boldogságát, és boldog 
lesz a sunyi Edus is, aki szerencsésen 
túlesik az első lumpoláson. 

Rózsahegyi Lili. 

À fiatal és szép primadonnának 
megvan az a hasonlithntlanul nagy 
előnye minden más színész fölött, 

hogy beköszöntését bizonyos izgatott 
várakozással lesik a legfelső köröktől 
le a szerény gimnázista körökig. Ilyen 
nemes izgatottság vett erőt Győr vá-
ros népén, amely a szinház uj prima-
donnájával, a szép és rendkívül talen-
tumos R ó z s a h e g y i Lily vei szeretne 
mielőbb megismerkedni. Hogy ne legyen 
olyan nehéz a várakozás, ime, sietünk 
őt bekonferálni. Rózsahegyi Lili művé-
szetében öröme fog telni mindenkinek. 
Vérbeli primadonna, friss, üde és tem-
peramentumos, a hangja kedves, szépen 
csengő és feltétlenül jól bánik vele, 
akárcsak közönségével. 

© 
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Vígszínház. 
Az elnökné. 

Bohózat három felvonásban. Irta: Henne-
quin Maurice és Veber Pierre. Fordította : 

Karinthy Frigyes. 

Személyek : 
Hegedűs Gyula 
Haraszthy Hermin 
P. Gazsi Mariska 
Tanay Frigyes 
Zátony Kálmán 
Vendrey Ferenc 
Szerémy Zoltán 
Tihanyi Miklós 
Balassa Jenő 
Tapolczay Dezső 
Bárdi Ödön 
Bogyó Zsigmond 
Sarkadi Aladár 
Molnár Aranka 
Makay Margit 
Kárpáthy Lili 
Komlós Ilka 

Tricointe, törv. elnök 
Aglae, a felesége 

Gobette, színésznő 
Gaudet Cyprien, min. 
Rosimond Octave 
Marius 
La Moulaine 
Pinglet 
Bouquet 
Poche 
Dominique 
Prançois 
Bienassis 
Sophie 
Denise 
Juliette 
Angéline 

Király Színház. 
A cigányprímás. 

O perett 3 felvonásban. Írták : Wilhelm és 
Grünbaum. Fordította: Harsányi Zsolt. 

Zenéjét szerzette: Kálmán Imre. 

Raskó Rácz Pali 
Nádor Laci, a fia 
Soós M. Sári a leánya 
Bihari E. Klári a leánya 
Percei Sári Juliska, a huga 
Harmath I. Irinov grófné 
Rátkai Gaston gróf, a fia 
Latabár VII. Heribert király 
Hajnal Musztari, udvarm. 
Boross Cadeau 
Krasznai Fekete Péter cigány 
Lukács G. Hersilia, táncosnő 
Sólyom I. ) 
Oriold II. ) ur 
Sárosi III. ) 
Erdélyi Lionel-Buttes Chm. 
Szik L. Louison d e s j o u p o n s 
Balázs Pierro ) . , 
Dévényi Jean ) inasok 

Király Színház. 
Buksi. 

Énekes bohózat 3 felvonásban. írták: 
Curt Kraatz és Jean Kreen. Fordította : 
Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette: Jean 

Gilbert. 

Személyek : 
Boross Villányi Mihály 
Gerő I. Laura, a felesége 
Lonzai A. Ella 
Soós M. Ilka 
Lábas J. Lóri 
Fényes A. Teri 
Raskó Szabolcs Jenő 
Latabár Parázs Pista 
Király Black 
Krasznai Floris 
Sólyom Sármezey 
Erdős Strebinszky 
Sólyomné Ambró ) 
Holléczi I. Klára )borleányok 
Lukács G. Vanda ) 
Nádor Andornaky hadnagy 
Erdei B. Mikolána 
Saáry R. Maris 
Dévényi Boy 
Magasházi Első szanitéc 
Havas Második szanitéc 
Bellák Soffőr 

I. felvonás. Villányi Mihály 
bácskai földbirtokos házánál ta-
lálkoznak a Töff-Töff-klub em-
berei, akik résztvesznek az új-
vidéki katonai repülőtéren ren-
dezett automobil-aeroplán-ver-
senyen. Villányinak négy unoka-
huga van, valamennyinek szív-
ügyei itt kezdenek bonyolódni, 
Ella hazajött, mert összeveszett 
kacérsága miatt az urával, Sza-
bolcs miniszteri fogalmazóval. 
Ilkát Black, a milliomos amerikai 
sportember, egy fatális tévedés 
folytán a Villányi feleségének 
nézi, beleszeret és ostromolja. 
Lóri egy selypitően beszélő furcsa 
kamasszal ismerkedett meg Pes-

ten, aki hórihorgas létére buksi-
gyerek-módon viselkedik. Igazi 
neve Parázs Pityu, de mindenki 
Buksinak hívja. Végre a legkisebb 
leány, Terike, Andornakyba, az 
aviatikus-hadnagyba szerelmes, 
aki azonban Ellának szeretné 
csapni a szelet. A verseny lefo-
lyik és Andornaky nyeri meg, 
mert közben leesett ugyan, de a 
repülőgép szakadt szárnyát az 
Ella selyemruhájával ragasztja 
meg. 

II. felvonás. A Töff-Töff-klub 
estélyt ad Pesten. Black egyre 
ostromolja Ilkát, aki még mindig 
Villányinénak adja ki magát, sőt 
Buksit is mostoha fiának vállalja 
az amerikai félrevezetésére. Az 
amerikai az estélyen mutatni 
kezdi a versenyről készített 
pillanat felvételeket. Előkerül 
annak a jelenetnek a fényképe 
is, mikor Ella leveti Andornaky 
előtt a selyemruháját, hogy a 
gépet ki lehessen javítani. Sza-
bolcs erre végleg összevész a 
feleségével, pedig már-már kibé-
kült vele. Növeli a zavart, hogy 
Black megakarja szöktetni a 
Villányinénak vélt likát és erre 
majdnem az igazi Villányiné ma-
rad a nyakán. 

III. felvonás. Andornaky had-
nagy komolyan megszereti a kis 
Terit és meg is kéri a kezét. 
Erre Szabolcs is kibékül Ellával. 
Ilka is leleplezi valódi mivoltát 
és hozzámegy Blackhez, Buksiról 
kiderül, hogy eddig csak ravasz-
ságból mímelte a gyereket, de 
most már férfi, mert beleszeretett 
Lóriba. Villányi kénytelen bele-
egyezni ebbe a házasságba is, 
mert kisül, hogy Buksi az ő vi-
dám legényéletének gyümölcse. 

§ 
ü 

KELETI J. 
Csak hölgyeket érdekli ^ 

Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete. 

Budapest, IV., Korona-
herceg-utca 14jl6. szám 

(Gr. Szapáry-udvar.) 
A cég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők 
az összes altesti bántalmak ellen. Eredeti párisi fűzők és mell-
tar tók éptermetüek részére, valamint kiegyenlitőfüzők ferde 
növésüek számára. Cs. és kír. szab. sérvkötők. Egyenestartók. 
Hyegienikus havibajkötők. Gummiharisnyák. A legkiválóbb francia 
és amerikaij női óvszer-különlegességek ! Uj I Auto Vaginal Spray. 
Uj ! Irrigát j r ok , bidék, valamint az összes betegápolási cikkek. 
Csak szakavatott nöi kiszolgálás. Mérsékelt és polgári árak. 

Képesár jegyzék ingyen és bérmentve. 



32. oldal SZl'nUÁZl ÉLET 

Magyar Színház 
A farkas. 

Játék három felvonásban. Irta: Molnár 
FerencJ 

Személyek : 
Torzs 
R. Gombaszöghv 
Lakos E. 
Csortos 
Bera P. ' 
Réthey 
P. TárnoV.y G. 
Csatai ]. 
Vándori 
Z. Molnár 
Körmendi 
Csiszér 
Koós 
Zombory 
Érdél vi 
Zala C 
Hubay A. 
Hecskiné 
Alföldi 

Dr. Kelemen 
Vilma, a felesége 
Janika, a fiuk 
Szabó György 
A kegyelmes asszony 
A titkár ur 
Micike méltóságos 
Ritterné, Vilma anyja 
Mikhál hadnagy 
Zágony hadnagy 
Főpincér 
1. ) 
2. ) pincér 
3. ) 
Italos 
A kisasszony 
A szobi leánv 
A szakácsnő 
Egy lakáj 

T. Forrai Róza L Goldbury 
Huszár Hogy 
Cs. Aczél Ilona Marion 
Kertész Ferrers 
Tárai Sir Dorian 
Nagy Teréz Gvendolin 
Sebestyén Morriz 
Papp M. Hoppe, esperes 
T Halmi Margit Danebury 
Vándori Charters kopitdey 
Körmendy Havuran, őrmester 
Pártos Gretton, ezredes 
Dobi Bains 
Dobos Margit Divatárusnő 
Rónai Alice Murgatroydné 
Kardos Andor Craveine 
Gere Thorps 
Csiszér Parker, szolga 
Alföldi Inas 
Hubai Szobalány 
Szentgáli Egy altiszt 

A kék madár. 

Az álom 
Taksonyi Piroska 
Lakos Edith 
Báthory Giza 
Vágó 
T. Halmy Margit 
Takács 
Lakos Ibolyka 
Tóth 
Váczi Erzsi 
Kálmán J. 
Csillag Irén 
Sinkó Gizella 
Pártos 
Cs. Aczél Ilona 
T. Forrai Róza 
Z. Molnár László 
Tóth Irma 
Huszár 
Réthei 
Kardos 
Nagy Teréz 
Makai Gabriella 
Nagy |. 
Zsigmondy Margit 

szereplői : 
Tyltyl 
Myltil 
A Világosság 
Tyl nagyapó 
Tyl nagyanyó 
Péter 
Rób-rt 
János 
Magduska 
Pierette 
Paula 
Riquette 
Az Idő 
Az éj 
Berylun tündér 
A kutya 
A macska 
A kenyér 
A cukor 
A tíiz 
A Viz 
A Tei 
A nátha 
Egy gyermek 

Marion vétke. 
Dráma 4 felvonásban 12 képben. Irta 
Cecil Raleigh és Henry Hamilton. Fordí-

t o t t a . Salgó Ernő. 

Személyek: 

Mesejáték 5 felvonásban. (10 képben). 
Irta M. Maeterlinck. Fordította : Adorján 
Andor, zenéjét szerzette: Nádor Mihály. 

Rendező: Vajda László. Karmester: 
Bertha István. 

A valóság szereplői: 
Tyltyl Taksonyi Piroska 

Lakos Edith 
T. Forrai Rózsi 
Dobi 
P. Tárnoki Giza 
.egesi Rózsi 

Mytyl 
Berlingot 
Tyl apó 
Tyl anyó 
Berlingotné unokája 

NEPOPERA 
Gyerünk csak! 

Látványos revü énekkel, tánccal és mo-
zival 7 képben. Irta : dr. BÉLDI IZOR és 
MÉREI ADOLF. A zeneszámokat ZER-
KOVITZ BÉLA és BARNA IZSÓ szerzette. 

I. kép : Az első autótaxi. 
Horthy Sándor Braun Lipót, fiakkeres 
Faludi Boriska Nelli, a leánya, női sofför 
Marosffy Lajos Doli, újságíró 

Fehér Artui"S A d f 6 j ^ t e k t i v e k 
Csolnakosi Gy. Panev Danasoff, milliom. 
Vörös Ily Zsuzska, a felesége 
Pázmán Ferenc Jóska szobapincér 
Földes I. 1-ső ) 
Körmendi 2-ik ) boy 
Hatai A. 3-ik ) 
Történik a Bristol szálló előtt. Nyárspol-
gárok,. vőfélyek, női sofförök, járókelők. 

Az I. és II. kép között : A leg-
rövidebb uton a főkapitányságra. 

(Mozgófénykép). 

II. kép : A kordonos parlament. 
Horthy Sándor Feri, magántanuló 
Pázmán Ferenc 1-ső ) 
Mányoki Gizi 2-ik ) rendőrtisztviselő 
Körmendi S. 3-ik ) 
Hatai A. A só tündére 
Fehér Artúr Az elnök 
Kunosi Ella A panama 
Újvári Lajos A miniszter 
Vörös Ily A palotaőrség parancsn. 
Történik az országház előtt és az ország-
ház üléstermében. Képviselők csendőrök, 

katonák, palotaőrök. 

III. kép : A Futball meccsen. 
Újvári Lajos A detektív 
Fehér Arthur A másik detektív 
Vörös Ily Az F. T. C. kapitánya 
Gombóc Vilma A belföldi istállófiu 
Csolnakosi Gy. Panev 
Marosffy Lajos Doli 
Pázmán Ferenc A futballbajnok 
Pajor Ödön A szövetségi kapitány 
Horthy Sándor Lajos 
Körmendi ) F. T. C. csatárok 
Hatai Adrienne ) 
Kunosi Ella Kol ott 
Faludi Boriska A W. C. kapitánya 
Történik az F. T. C. pályán egy nemzet-
közi mérkőzésen. Közönség. Női fu tba -

llisták. 

IV- kép : A bakk. 
Csolnakosi Gy. Panev 
Vörös Ily Zsuzska 
Kunosi Ella A oinka 
Pázmán Ferenc > k°end

a
örfogalmazó 

Horthy Sándor Lajos 
Faludi Boriska Nelli 
Marossffy Lajos Jóska 
Történik egy bakkaraklubban. — Játéko-

sok. — Eleven bankók. 

A kép folyamán: Honnan vesszük 
a pénzt. (Mozgófénykép). 

A IV. és V. kép közöt t : Mene-
külés a rendőrség elől. (Mozgó-

fénykép) 

V. kép : Az állatkertben. 
Csolnakosi Gy. Panev 
Vörös Ily Apacslány 
Marosffy Lajos Apacs 
Horthy Sándor Lajos 
Újvári Lajos Apacs 
Faludi Boriska A knikebájn 
Pázmán Ferenc Jóska 
Földes 1. 1-ső ) 
Kunosi Ella 2-ik ) B u c h w a l d n é n i 
Körmendi S. 3-ik ) 
Hatai Adrienne 4-ik ) 

VI. kép : A moziban. 
A pesti nők kedvencei élő alakban, 
A kép folyamán rendes mozielő-
adás az Apolló sláger-műsorából. 
(Két kép). A VI. és VII. kép között: 

A Népopera kasszadarabja. 
(Mozgókép.) 

VII. kép : A Népoperában. 
Szereplök : a nézőtéri közönség és a revü 
összes szereplői. Az összes budapesti 
színházigazgatók. Éjjeli lepkék. Az e?yes 
képek közötti telefonkomédiát: H. Vidor 

Ilonka és Bihar Sándor játszák. 

Bauer Ernő úriszabó divatterme 
BUDAPEST, Muzeum-körut 15. szám. 
A legelegánsabh ruhákat jutáayosan késziti. 


