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A Csdrddsltfrdtyné.
április 1-én hatodszor voltunk az
idén a Király Színházban jubileumi
előadáson: megnéztük és meghallgat»
tuk a Csárdáskirályné százötvenedik
előadását. Valóságos premiére-bangulat volt a színházban a szónak
minden külső és belső jelentőségű
értelmében. Zsúfolt nézőtér, a páholyokban Budapest legszebb asszonyai,
kipirult arcú lányok, szmokingos urak,
hatalmas látcsőütegek, pergőtüzszerü
tapsok, végnélküli ismétlések, igazi
forró színházi est. Kálmán Imre pompás melódiái, édesen zengő dallamok,
frissen, színesen szálltak fel a zenekarból, mint viruló tavaszi virágok,
melyek a szerelemről illatoznak gyönyörű meséket. Mintha most hallottuk
volna először ezt a csupa slágerszámból álló partiturát! Éreztük, megértettük, mi az igazi tehetség, felfogtuk,
milyen feneketlen szakadék választja
el az ügyeskedőket az igazi, nagy talentumtól.
flnnak a politikusnak, aki egyszer
a parlamentben ugy nyilatkozott a
statisztikáról, hogy »olyan tudomány,
amely nem bizonyít semmit«, nincs
igaza. Lám, a statisztika mond legtöbbet Kálmán Imre rendkívüli sikeréről, az alábbi beszédes számok
babérlevelekként fonódnak a »Csárdáskirályné« pályafutása köré.
Bécsben, a Johann Strauss-Theaterben került legelőször előadásra a
Csárdáskirályné 1915. november 17-én.
Hzóta egyfolytában játsszák a darabot, mely a jövő héten, április 11-én

éri meg ötszázadik előadásának jubileumát. Néhány nappal ezelőtt, március 29-én volt Berlinben a Csárdáskirályné kétszázadik előadása, melyen
a közönség zajos lelkesedéssel ünnepelte Kálmán Imrét; Stockholmban
már készülnek a százhetvenötödik
előadás jubileumára és a százason
tul járnak Hamburg, München, Lipcse,
Köln, Oőteborg, Hannover, Frankfurt
és Magdeburg.
Nevezetes dátum volt a Csárdáskirályné háromszázötvenedik bécsi
előadása 1916. november 3-án : ezen
a napon mutatta be Kálmán Imre u j
operettjét a Király Színház és - most
már benne vagyunk a statisztikában nevezetes nap lesz május 21-ike, mert
ezen a napon lesz a Csárdáskirályné
kétszázadik előadása Budapesten.
Mi a titka ennek a páratlanul álló
világsikernek, melynek arányai túlszárnyalják az operettkomponisták
legvérmesebb álmait is? Erre a kérdésre csak egy névvel lehet felelni :
Kálmán Imre. Ennek a zseniális zeneszerzőnek gazdagon ömlő melódiabősége, ritmikai ötleteinek szellemes
sokasága, hangszerelésének előkelő,
színvonalas stílusa, újszerűsége, zenéjének egyéni verete és eredetisége
magyarázzák eddigi összes sikereit
és teszik érthetővé a »Csárdáskirályné«
diadalmas pályafutását is.
Méltó osztályosa a sikernek a kitűnő szövegkönyv is és igen természetesen az előadás is. fi Csárdáskirályné librettóját a bécsi Stein Leó, a
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Vig özvegy, Lengyelvér és egyéb
nagysikerű operettek szövegírója irta
a magyar születésű Jenbach Béla társaságában. Kétségtelen, bogy rég nem
került színpadra ilyen formás, talpra«
esett, bálás és szellemes szövegkönyv,
melynek érvényesülése nálunk a kitűnő Gábor flndor érdeme. Hz ő fordításában megtartotta a darab eredeti
frisseségét, szellemességét, versei csupa ritmussal olvadékonyan simulnak
Kálmán Imre zenéjéhez.
R legboldogabb operett-komponista
nemrég ismét Budapesten tartózkodott
és igen természetesen végignézte a
darabjának előadását is.
- Hiába, - mondta Kálmán Imre
- ez a Csárdáskirályné legjobb előadása! Jól játsszák, szépen játsszák
mindenütt, de Budapesten a legszebben, a legjobban.
Ezt mondta Kálmán a bemutató
alkalmával, ezt ismételte valahányszor
itthon járt azóta, pedig látta közben a
darabját nem egy külföldi nagy városban.
Kálmán Imre világéletében őszinte
ember volt és igen érthetőnek tartjuk
ezt a nyilatkozatát. Szebben, jobban,
mint a Király Színházban, igazán nem
adhatják sehol a » Csárdáskirályné «-t,
melynek budapesti pályafutásához egy
uj magyar primadona megérkezése is
fűződik. Kosári' Emmy, az Operaház
ünnepelt koloraturmü vésznője Vereczki Szilvia kedvéért bontotta fel
operaházi szerződését. Hogy a csere
nem volt meggondolatlan, bizonyítja
ez a rendkívüli népszerűség, szeretet*
teljes ünneplés, mely Kosáry Emmyt
körülveszi. Igaz, hogy minden eszköze
megvan ahhoz, hogy ünnepelt primadonna legyen : gyönyörű megjelenés,
üde fiatalság, ragyogó szépség, tudatos játékmüvészet és - amit talán elsősorban kellett volna említeni : friss
csengésű, ideális magasságokban szárnyaló hangja. Nem is tudjuk elképzelni máskép Vereczki Szilviát, mint
Kosáry Emmy alakjában, nem is tudnók
máskép hallani Kálmán Imre dalait,
mint az ő hangján. H Csárdáskirályné
budapesti előadása egy uj primadonnával ajándékozott meg bennünket;

SZÍNHÁZI ÉLET

ezért külön köszönet jár ki Kálmán
Imrének.
És a többiek. H Csárdáskirályné
budapesti diadalának méltó osztályosai.
Melyikről szóljunk elsőnek ? H délceg,
elegáns Király Ernőről, aki a szerelmes ifjú herceg szerepében nem csak
Vereczki Szilviát hóditja meg esténként, hanem a nézőtéri lányszivek
százait is? Vagy Bóni gróf pompás
kreálójáról, a vidám és ötletes Rátkai
Mártonról, kinek minden mozdulata
nevetést, minden szava kacagást vált
ki, kinek a táncairól külön fejezetet
kellene irni ? És Latabár Árpád, a
Csárdáskirályné legkedvesebb Feri
bácsija! fiz elegáns, mulatós gentrygavallér szerepét finomabban, nemesebben nem letne alakítani. Latabár
Hrpád színészi pályafutásának jelentős
állomása ez a szerep. Meg kell itt emlékeznünk arról, hogy Bécsben is magyar művész alakította Feri bácsi rokonszenves szerepét : a kitűnő Nyáray
Hntal, akit ép olyan jól ismernek és
ép ugy szeretnek Bécsben, mint Budapesten.
No, és a két Ida ! Szentgyörgyi Ida
és Gerő Ida. Hz első szintén uj beérkezettje a Király Színháznak és Stází
szerepében mint igazi, tehetséges szubrett egyszerre a legelsők közé szökkent. éerő Ida Líppert-Weilersheim
hercegnő szerepében gondoskodik minden este jóizü humorról és pompás
párja Szirmay Imrének, ennek az örökifjú művésznek, aki mint Mária Leopold hetceg újra nagyszerű szinészi
alakítással gyarapította eddigi sikereinek sokaságát.
Igaza van Kálmán Imrének: ez a
Csárdáskirályné legszebb, legjobb előadása. h művészi együttes, a káprázatos kiállítás teljessé teszik a siker feltételeit és most, hogy a hatodik jubileum friss emlékeivel szivünkben újra
megemlékezünk ennek a pompás operettnek tüneményes sikeréről, teljesen
megtudjuk érteni, miért nem változik
hónapok óta a Király Színház plakátja,
melyen örökösen ez a szöveg olvasható :
»Minden este a Csárdáskirályné.«
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A „Csárddskirátyné"
Operett 3 felvonásban. Szövegét irták: JENBHCH és STEIN.
Zenéjét szerzette: KÁLMÁN IMRE. Fordította: GÁBOR ANDOR.
SZEMÉLYEK:
Lippert Weilersbeim Lipót Mária berceg
Kerekes Ferkó
Hnbilta, a felesége
Mac-Grave
Edvin, a
fiuk
Billing, osztálytanácsos
Stazi komtesz, unokabugok
Mérő
)
9rÓf
Ä
f
f
'
Robnsdorf tábornok
Jenő, a fia

Endrey' !
Bibary )

Király Ernő -

Edvin
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Juliska
Aranka
Kleó
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)
)
)

Kína
) Varieté-lányok
Mia
)
Dézi
)
Vali
)
Miska, főpincér
Kiss, jegyző
Groom
Cigányprimás
Inas
Történik: az I-ső felvonás Budapesten,
egy varietében, a 11-ik Bécsben, a hercegi
palotában, a III«ik egy bécsi szállóban játszik.
Idő: Ma.
I. FELVONÁS.
A szinpaű egy elegáns, ünnepiesen megvilágított varieté belseje és pedig előadás
közben. Az egész baloldalt a varieté színpada foglalja le, mely praktikábilis függönnyel, kuliszákkal, világítással van ellátva. A színpad előtt, a varieté zenekar
zenészekkel és karmesterrel. (A varieté zenekart helyettesitheti egy kis zenekar, mely
a színpad és a télikert között van elhelyezve.
A nyitány utolsó 5-ik taktusára a függöny
fel, a színpadi kis függöny szintént fent
van a 4—3, 2 taktus koronájára Sylvia
meg meghajol mélyen. Az utolsó taktusra
a színpadi függöny össze. A színen levők
kivétel nélkül mind tapsolnak. Az
egész
egy lelkesen tomboló ünneplés legyen.
(Hogy volt! Brávó! A hej rózsámat halljuk!)
Színpadi függöny szét, — Sylvia ú j r a
előrejön. Meghajlik, eltűnik, erre: ismét tomboló taps. (Halljuk a hejrózsdm-at
mégegyszer.) A 10-ik taktusra Sylvia ismét előrejön, meghajlik, a Maiestosó-ra
beszél.
(Hát közkívánatra mégegyszer !)
Bóni: 8-adszor a hejrózsám ! indenki leül,
visszaül a helyére, Sylvia előre jön és énekel. (Nézőtér kialszik csak reflektorok és kis
színpad ég.)
Bej rain ism. Szilvia táncol, Bóni botjával dirigál, a szinen levők taktusban
tapsolnak. egész a la-lá-ig. Enek után Silvia,
térdre hajol, orkánszerü taps, mindenki
föláll a helyéről. A télikert ajtó kinyilik, szolgák, kábátokkal jönnek, ráadják a távozókra, kis függöny össze-széjjel,
össze-széjjel
stb.)
ENEK:
Silvia:
Messze délre zordon hegyek öléa,
Hahó hej ! Hahó h e j
©tt születtem, onnét jövök én,
Hol az ég sűrű hava hall.

S a gyopár alatta kivirul !
H e j hó ! — Hahó hej !
Ott a lány csóktól pirul!
Hogyha szivem kérded tőlem — jól ügyelj
babám
Azt ne hidd, hogy hü szerelmem játékszer
csupán.
Hogyha csak mutatni vágyói —
Engem elkerülj ! vigyázz —
Kérd a csókot más leánytól
Szedd a mézet más viágról
En velem ne kezdj ! velem ne játsz.
Refr.
H e j rózsám már odébb mehetsz
H e j rózsám elmehetsz.
Bánom is én, hogy száz csókot összeszedsz
Ha már nem engem engem szeretsz.
H e j rózsám már odébb mehetsz
H e j rózsám elmehetsz,.
Bánom is én, hogy száz csókot összeszedsz
Ha már nem engem engem szeretsz.
Dal után a közönség a refraint
ismétli,
ének végével teljes világos, Silvia
hajlong,
és jelzi, hogy beszélni akar.
Bóni: (a páholyból) : Csend legyen ! A
művésznő beszélni akar. (A lárma elnémul).
Silvia: (egyszerűen, minden
szinpadiasság
nélkül): Kedves jó Közönség! Nagyon megnehezítik a bucsuzásomat. Tartsák meg a
kis Silviát jó emlékezetünkben. Ha Amerikából visszatérek, első utam ide vezet. Még
egyszer köszönet, ezer köszönet, ós a viszontlátásra !
(Ujabb taps, Silvia el.) Legelőször
Bóni
Feri, Mérő, Serényi jönnék le amilyen gyorsan csak lehet be, a páholy közönség nem
jön be.
I—II. Az alsó páholyból a télikerten, a
3—4-ből j. I-en, a többi a télikerten
él,
egy része a dal refrénjét zümögi
élénken
gesztikulálva és beszélgetve mennek él.
2-IK J E L E N E S .
Bóni Feri, 2 gavallér.
(.kezükben világos szinü aranyfejű
botokkal, cilinderrel a fejükön, cigarettára
gyújtanak.)
Feri: (öreg, fehér hajú, joviális
ember,
tipusa a varieté habitűéknek).
Na mit mondtam nektek délután, kint a versenyen? Csak
két nőnemű lény van Pesten, aki győzni
tud ugy, ahogy akar. — Mici a királydijban és Silvia az orfeumban.
(A fenti beszéd alatt, pincérek az asztalokat patkó alakban állítják és szervíroznak).
Bóni: (körülbelül 34 éves, kissé kopaszodó
Fekete felkunkorodó
bajusz (Királyba
csupasz arc) igen szimpatikus fiu) Mi az, hogy
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Mici ? A Mici az semmi. A Mici csak egy
ló. A Mici csak egy macska, de Szilvia,
az már valami! Nő! Nő! Folyton nő, és
mindig nő, és race nő, tüz, láng. Ismerem
az egész világ összes chansonette-jeit. Kik.
Mik ? Senkik, semmik, macskák. De Verecki
Szilvia valami, valami, ez egyetlen valami.
Es Miért ? Halljuk miért kedves komám ?
Feri: Mert fiatalabb mint a többi.
Mérő: Mert csinosabb, mint a többi.
Serényi: Mert ujabb, mint a többi.
Bóni: Nem kedves komám! Mert más,
mint a többiek, ha az ember siket akar az
életben és a színpadon. Igazam van-e kedves
komám ?
Feri: Igazad van Bónikám ! En is mindig más voltam. Mikor mások aludtak én

lumpoltam, mikor mások dolgoztak én, aludtam, mikor mások fizettek, én adós maradtam.
Bóni: (megveregeti a vállát) De mindig
vidám fiu voltál, nagyszerű formában maradtál, olyan szinben vagy, mint egy i f j ú 80
éves agg. (a kezét nyújtja feléje): komád:
vagyok-e komám ?
Feri: Az vagy! (az urakhoz:) Neki köszönjük a mi Szilviánkat, ő volt a felfedezője, az előbbrevivője.
Bóni: Es önzetlenül kérem, önzetlenül, komáda vagyok, komája, semmi egyebe (felháborodva) Igenis kérem.
Feri: No, no, ha valaki oda benéz (Bóni
szivére) ós oda )Bóni fejére mutat) oda.
Bóni: Ott semmit se lát, semmit!

Rátkai Márton - Bóni
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Miska: (ezalatt
szervírozott)
Bóni: Hé Miska ! Ide gyere ! mondd,
mondd, komám, komád vagyok-e ?
Miska: (akinek ez hízeleg) De kérem gróf
ur !
Bóni: Akkor hozd szépen rendbe az asztalt, hozz hidegételeket, mint akkor. Emlékszel, mikor az a nyolc angol görl járt itt
Bukarestből, a görlicék, az még Görlice előtt
völt.
Miska: (Bóni és Feri kabátját
átveszi,
kiküldi, a pincéreknek utasítást ad, és tovább szervíroz, aztán
elmennék).
3-Ik J E L E N E T .
Vtk., Endrei,

Bihari, 2 ur.

Bihary: Száz autó áll odakinn, lehetetlen keresztül furakodni.
Endrey: Szervusztok fiuk !
Feri: Ez a Bóni eredeti eszméje ! Buceu
vacsora Szilvia tiszteletére az orfeumban.
Bihary: Hát Szilvia tnégis elmegy ?
Bóni: 3 óra 40-kor megy a gyorsvonat
Triesztbe onnan az Adria cimü hajóval
Newyorkba.
Feri: Sajnálom a fiatal herceget. Szegény
Edvin, egészen belebolondult. Hogy fogja
ezt kibírni.
Bóni: A szerelemtől még senki meg nem
halt, mert ha meghalt volna, akkor én már
régen eleven hulla volnék!
Feri: Hol van a te herceged ma? Nem
volt itt az előadáson?
Mérő: Nem láttam.
Bóni: Most j u t eszembe, hogy egy sürgöny van nálam számára (kihúzza és olvassa) U j jé ! a sürgöny Bécsből jön, valószínű, hogy megint a papája menydörög,
hogy hazacsalogassa a fiát.
Feri: Ugylátszik az öreg herceg bácsi megszimatolta, hogy a fia és Szilvia közt van
valami.
Bóni: Valami ? Micsoda kifejezés ? Valamiről szó sem lehet. Szilvia valamire nem
kapható. Itt kérem házassodni kell, és a
heroeg nem veheti el Szilviát. Nem t u d j a
elvenni, nem szabad, h°gy elvegye.
Feri: Na már előfordult, hogy hercegek
varieté nőket vettek feleségül.
Bóni: Elő, de csak operetékben. Kicsit
roszul ismered Edvin családját; azoknak kékítő van a vérükben, azok ha lefeküsznek
aludni, keztyüt húznak.
Feri: Én nem bánom, ha überziehert húznak, azt se. J a j , ha nekem egy ilyen fiam
volna ! De isten segítségével nincs fiam ! de
ha volna fiam én semmitől vissza nem tartanám, én ide küldeném a jányokhoz a varietébe.

Bóni: Hadd csak el, ide jönne a te fiad
magától is, ós igaza volna. Itt egy kis műveltséget szerezhet az ember. Ez a szerelmi
kereskedelmi akadémia. (Kezét nyújtja
Ferinek). Mondd komám, komád vagyok-e ?
Már édes komám Ini ketten csak meghalunk az orfeumért.
Feri: De meg ám ! Mindén nap meghalunk érte. A jányokért halunk meg.
•

INDULÓ.
I.
*
Feri:
. • ,
. .
Bűnösök vagyunk mink
Mer éccakázgatunk mink
S nem vonz benünket tízkor még az ágy.
Û e romlott város, erkölcseinkre káros
S az ellenállás szivünkben be lágy
A szivünkben (be lágy).
Bóni:
Hogyha u j leány van.
Az or fi műsorában,
Mi már előre érte lángolunk.
Oh, be finom itt a helyzet.
Csók kacaj, meg tarka tánc.
Mind:
Mi már lángolunk, (gólunk)
Bóni, Feri:
Ës a jány mind könnyű szerzet,
Még mit is kivánsz
Korinkat elfeledjük
Feri:
Egyéb bajunkkal együtt
Bóni:
Mihelyt a lány, a kis zsivány,
A táncra hiv, mi nyomban tánoolunk.
Bóni, Feri:
A jányok, a jányok, a jányok angyalok
A jányok a férfiaktól nem félnek
A jányok szerelme, nem egy sötét dolog
Cserébe nagy hűséget ők sem kérnek
A jányok (jányok) angyalok
Az oltárhoz nem szaladnak véled
U j műsorhoz u j műsor kell
Ezt ők sosem felejtik el.
Gyerünk, (gyerünk) mert gyors az élet.
II.
Bóni:
Élek itt a bűnben, aranyba meg jó színben
Sőt azt is mondhatnám, hogy boldogan.
Mind:
dogan (bogán)
Bóni:
Itt a lét csak látszat
Itt minden ember játszhat
Szerelmi hőst, ha erre kedve van.
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B. Kosáry Emmy -

Sylvia
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Mind:
Ha kedve van, (ve van).
Feri:
Itt a friss művészet
Egyszersmind kis bűvészet
Ezt érdemes jól megtanulni.
Bóni:
Itt imádkozás kizárva,
EB egyszerű világ hát
Mind:
Megtanul hát (ni hát)
Bóni, Feri:
Nem lehetsz itt sohsem árva
És a bu se rág,
Feri:
És ahhoz még a legfőbb —
Bóni
Itt vannak, itt a nett nők.
Mind vár reád, poind csókot ád,
Bóni, Feri:
Mind aranyos, gyönyörű svihák.
Befr.
A jányok (a jányok), stb.
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mind.

(A gavallérok a ,itélikertbe, Bóni,
j. l-en táncolnak el, hamis kimenetellel
sza, és el a télikertbe.)

Feri,
visz-

4-IK J E L E N E T , J O B B I-EN.
Edvin, Miska.
Edvin: (Sietve jön, raglánban,
cilinder
a fején Miskahoz, ki kabátját átveszi.) Kérem legyen szives intézzen el valamit nékem !
(Kihúzza a
noteszkönyvét.)
Miska: Igenis kegyelmes uram.
Edvin: (Gyorsan, idegesen ir néhány sort,
letépi a papirt a noteszról,
összehajtogatja
kis papírpecsétet tesz rá, átadja
Miskának.)
Szilvia kisasszonynak az öltözőjébe, sürgős.
Miska: Igenis kegyelmes uram! (el b.
I. m. vissza b. h. k.)
Bóni: (jön a télikertből, nyomában egy
pincér pezsgővel, melyet
a j. I. asztalra
teszi és el.) Szervusz Edvin ! hol bujkálsz
egész este ? Nézd egy sürgönyöd van nálam,
(Átadja a sürgönyt.) (Rágyújt.)
Edvin: Megint sürgöny ! (Kinyitja.)
Bóni: Suergoes, Suergoeny, Meghivó a
családi biróság elé.
Edvin: Mindennap 99 sürgöny. Sürgönyök nőnek ki a könyökömön. (Olvassa.)
Chansonetteval, fejezd be ügyedet, Kompromitálod egész családodat, ha rögtön vissza
nem jössz, kényszeríteni foglak, (összegyűri
a sürgönyt, nevetve zsebrevágja.)
Nfa. kiváncsi vagyok rá, hogy az én szigorú papám.,
hsogy tudna engem kényszeríteni.

Bóni: Nó ne csinálj bolondságokat, utazz
szépen haza.
Edvin: Nem lehet.
Bóni: Nézd komám, mit használ neked,
hogy kemény koponyád van, ha a papád
kezei hosszúak. (Meleg kezét Edvin vállára
teszi.) Szilvia néhány óra múlva úgyis elutazik.
Edvin: Nem utazik.
Bóni: Olyan biztos, hogy elutazik, mint
az, hogy 2-szer kettő ennyi és ennyi. Mondd,
öregebb kettőnk közül és nem akarok hikomám, komád vagyok-e ? Én vagyok az
zelegni neked, de az okosabb is ón vagyok.
Verd ki a fejedből ezt a bogarat. Silvia
nem az a lány, akivel játszani lehet. Ostobaságokat nem csinál. Arra, komám, itt vagyok ón.
Edvin: Jó, jó, tudom mit kell tennem !
Bóni: Azt kell tenned, hogy szépen hazautazol őseidhez.
Edvin .'(Dobbant a lábával.) Nem engedem, hogy elutazzwn. Kényszeríteni fogom
rá» hogy itt maradjon.
Bóni:
Kényszeríteni ? Szilviát ? Szilvia,
azt teszi, amit akar ós ha valakinek az
nem tetszik, akkor tudod mit mond? (Komikusan hátra veti a fejét, csipöre teszi
a kezét.) Hej rózsám már odébb mehetsz!
Edvin: De ón nem megyek odébb. Nélküle nem !
Bóni: (Ismét melegen.) Nézd Edvin! Ezer
uiás lány van a világon, neked éppen Szilvia kell ?
Edvin: Igen. Nem lehét más, nincs is
más lány a világon.
Aranka: (A telikertajtóból.)
Bóni!
Bóni: (Vidáman.) Hát látol, itt van egy
másik lány ! Igaz, hogy_ ez is kézben van !
És 'pedig' az én kezemben. Mindjárt jövök
cicuskám. (Aranka
eltűnik.)
6-IK J E L E N E T .
Vtk. Szilvia.
Szilvia: (Színpadi ajtón kidugja a fejét,
fésülködő köppeny van rajta, melyet nyakánál összetart kezével, haja kedves rendetlenségben, előbb Bónit látja meg, aki
legközelebb áll a színpadi
ajtóhoz.) Te
vagy az Bóni ? Azt hittem, hogy a herceg.
(Edvin odalép.) Ahá maga az! Nagyon megijesztett a levélkéje !
Bóni: (Edvinhez.)
Mi az, te ijesztgeted
embereket? (Szilv.-hoz, dereka felé mutatva.)
Ajtót becsukni, huzat van.
Edvin: Szilvia! beszélnem kell magával.
Szilvia: De nem most, át kell öltöznöm
még. (Melegebben.)
Majd később, különben is haragszom magára. Nem jött el a
bucsuelőadásomra.

9. oldal

8ZINHHZI ÉLET
Edvin: Mert nincs bucsu, nem szabad elutaznia.
Szilvia: De el kell utaznom.
Edvin: (Határozottan.) Jó, hát akkor én
is vele utazom.
Szilvia: (Ijedten.)
Nem, nem, azt nem
azabad. (Kérve.) Edvin a világért meg ne
tegye!
Bóni: Mondd komám, komád vagyok-e ?
Edvin:
(Rákiált.)
Nem ! Az ellenségem
vagy ! Te is (szerelmes vagy bele.
Bóni: Vagyok. Szó sincs róla, hogy ne
volnék, de nem beszélek róla,
Magamba
fojtom, megfojtom magamban. A többi nőknél szerencsém lehetne, taint a pinty, de
én egyikre sem nézek. (Hirtelen más hangon.) Most jut eszembe, hogy Juliska vár
rám a cukrászdában ! Kérlek ne haragudjatok ! (Szilviához.) Tudod, hogy a Juliska
mindjárt soónát csinál. Rögtön itt leszek.
8zcerbusz. (El j. I.)
7-IK

JELENET.

Szilv. Edv. m. Bóni.
Szilvia: (Gyorsan Edvinhez megy, megfogja a kezét.) Edvin legyen okos!
Edvin: (Dacosan, de nem melegség nélfeül.) Igen, előbb elveszi az ember eszét,
aztán prédikál, hogy legvek okos, de nem'
tudok!

Szilvia: Ëppen azért akarók én az okossabb lenni.
Edvin: Mert maga szivtelen, mert nem
érez semmit irántam. Nem ! ilyen picit sem !
Szilvia: (Keserűen.)
Ilyen picit
sem!
(vissza a színpadhoz.)
i
Edvin: (Szenvedélyesen.)
Szilvia! Két hónap óta vagyok el hazulról, a családommal összevesztem maga miatt. (Szilvia felelni
akar.) Tudom, hogy maga nem tehet róla,
de ha egyszer elment az eszem, ha megörültem, mindjárt az első pillanattól fogva . . .
Szilvia: Majd elmúlik !
Edvin: Nem, nem! Nem múlik el soha,
el nem múlik.
Bóni: (Lélekzete
vesztetten jön.) Te a
Juliska már elment, nem volt itt ?
Szilvia: Nem !
Edvin: (Rákiált.) Nem !
Bóni: Hol az ördögbe lehet az a lány ?
(Szilviához.)
Parancsolsz Kuglert? Finom
paradicsomtöltés. (Átadja a staniclit.) Talán
a pavilonba ment már. (El.)
Szilvia: (Edvinhez.)
Edvin, kedves Edvin, ne legyen szomorú! Négy hét múlva az
egész csak ugy tűnik fel magának, mint
egy álom.
Edvin: Maga ugy bánik velem, mint egy
szerelmes diákkal.
Bóni: (Kijön a pavilonból ragyogó arccal.) Megvan már a Juliska, megtaláltam,
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Kérlek add ide a cukrot ! Megharagudott
rám a Juliska, hogy cukrot nem vittem
magammal. (Kiveszi a staniclit a kezéből.)
Köszönöm, szervusz. (El b. h. a télikertbe,
közben a székeket
felbontja.
Szilvia: Vegyen példát erről az emberről, ez nevetve szalad át az életen.
Melodrám

és

duett.

Edvin:
te, soha más!
nem kell senki más !
az furcsa jószág,
egyszer sujt,
eddig, lám most rajtam a sor,
Engem g y ú j t !
Cçititom a szivem, hagyd el balga,
Minek ez a roppant hév !
S kicsúfol a szivem, dobban, halga
S dobogása mind egy név.
Szilvia:
S-e név miért az én nevem,
Ezt mondja meg nekem.
Edvin:
Ha tudnám és megmondanám,
De ezt a sziv se tudja á m !
Csak egy a szivem, egy a párom,
Boldogságom tőle várom,
Más leánytól még az- édes csók se kell,
Egy a . párom, egy a szivem,
Egyet tud szeretni hiven.
Nincsen nála szebb, nincs nála senki édesebb.
Ha tudnám és megmondanám,
De ezt a sziv sem tudja ám,
Csák egy a szivem, egy a párom,
Boldogságom tőle várom,
Más leánytól még az édes csók sem kel),
Egy a párom, egy a szivem,
Egyet tud szeretni hiven,
Nincsen nála szebb,
Nincs nála, senki édesebb!
Szilvia! J e ,
Szeretlek s
A szerelem
A szerelem
Ha kikerült

II.
Szilvia:
Csak ügyelni, mert nem biztos,
Hogy igazi tüz-e láng,
Kialudna gyorsan ós ez —
Szomorúan hatna ránk.
Mi marad a tűzből,
Hogyha végül, hunyorog e kis parázs.
Mi. marad a forró üdvösBÓgből,
Kicsi hamu, semmi más.
Edvin:
Ne légy ilyen bölcs angyalom,
Ez nem jó alkalom.
Szihia:
Most azt hiszed még, hogy szeretsz, ,

De holnap estig elfeledsz 1
Csák egy a szivem, egy a párom,
Boldogságom tőle várom,
Más legénytől még az édes csók se kell.
Ketten:
Egy a párom, egy a szivem,
Egyet tud szeretni hiven,
Nála nincsen szebb,
Nála nincs senki édesebb.
Egy a szivem, egy a párom,
Boldogságom tőle várom,
Nincsen nála szebb,
Nincs nála senki édesebb.
PRÓZA :
Szilvia: (Melegen a szemébe néz.) Edvin !
ez a mai a mi utolsó esténk.
Edvin: Szilvia !
Szilvia! Néhány órám van csak, néhány
rövid órám, szeretnék boldog lenni.
Edvin: Szilvia! (magához vonja, megcsókolja.)
Szilvia: (Szinte öntudatlanul visszaadja a
csókot, kibontakozik Edvin karjaiból.) Edvin.
Edvin: (Szenvedélyesen.)
Maradj ! Hogy
nélküled éljek el sem tudom képzelni !
Szilvia: Ezt csak most mondod ! Majd
elmúlik ez, majd találsz egy másikat.
Edvin: Csak téged akarlak !
Szilvia: Majd megszeretsz más valakit.
Valakit, aki szebb.
ÉNEK:
Ketten:
Egy a szivem, egy a párom,
Boldogságom tőle várom,
Nincsen nála szebb,
Nincs nála senki édesebb.
8-IK

JELENET.

Bóni, Juliska, Aranka és még 6 leány.
Bóni:
Gyertek csak cicuskák, (az asztalra mutat) itt tele nézhetitek magatokat,
de enni nem lehet, amig Szilvia nem jön.
(A lányok az asztalhoz
sietnék.)
Kleó: J a j de finom !
Juliska:
De ón éhes vagyok, mint egy
farkas. (Egy szendvicset elvesz és megeszi.)
A lányok: Én is, én is ! (Szendvicséket
vesznék el asztaltól.)
Bóni: Mi az, mi történik itt, nem kaptatok jó nevelést otthon?
A lányok együtt: Nem ! többnyire csak
pofonokat kaptunk.
Juliska: (Felvesz egy második
szendvicset)
Bóni: (Kiveszi a kezéből.) Hát nem tudtok várni? Hisz ez skandalum! (Maga eszi
meg a szendvicset, a lányok nevetnek, Bóni
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mialatt eszik, ártikulátlan
figyelmeztetéseket
szaval.)
Juliska: (Körülszimatol
az asztalon.) Né
milyen csinos 1 névjegyek vannak r a j t a ! Hát
én hol ülök ?
Bónis: Az majd kiderül. (Az egyes helyekre mutat,) Itt ülnek a Vokurka sistere8ek, Eici és Mici, itt Barcelona csillaga,
Nemtomki Kleó fkisas&aony ! Itt, Havanna
hercegnője, Soroksári Uppman Dézi kisaszszony, itt a kelet rózsája Grün Lili kisasszony, a debreceni fecskemadár.
Mind: (Tapsolnak.)
Brávó ! Brávó !
Juliska: (A saját helyénél.) Nini, itt van
valami a szalvéta alatt. Nini egy skatulya.
A lányok: (Mind, szintén szalvétáikhoz rohannak, megtalálják
az ajándékokat.)
Itt
is ! Itt is !
Bóni: No komám, komád vagyok-e ?
A lányok: (Beosztva.) Nézd egy szerencsemalac, egy legyező, egy retikül, egy tükör, áh, áh, áh I
Juliska: (Kinyitotta
a skatulyát.)
Egy
gyürü, egy karkötő.

Bóni: Szellemes meglepetés, a válás enyhítésére.
Juliska:
Rubin van benne, nagyszerű !
(Csókolja
Bánit.)
Bóni: Nem válhatunk el !
Mind: (Belekarolnak.)
Nálunk maradsz,
nem szabad elmenned.
Bóni: (Meghatva.) Hát ez az igazi szerelem ! Köszönöm gyerekek, de válnunk kell,
válnunk mindörökre.
A lányok: (Élénken.) Miért? Szamárság!
Nem muszáj !
Juliska: Amerikába akar menni Szilviával, itt Van a kutya eltemetve. (Oldalba böki)
Bóni: Nem igaz, legfeljebb elkísérem egy
kis darabig, a válás oka mélyebben rejlik
a kutya lejjebb van eltemetve. (Komoran.)
Vissza akarok vonulni az éjszakai élettől.
Záróra ! (Lányok nevetnék.) Egy idő óta,
azt veszem észre, hogy napról napra öregebb
vagyok. Ez feltűnő ! Más életet kell kezdenem. Talán munka, vagy valami hasonló.
Tény, hogy a szerelemnek nálam vége van.
(A lányok nevetnek,
megfenyegeti
őket.)
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Kérlek, ha akarjátok, meg is esküszöm, és
ha én megesküszöm . .f .
Julis: Akkor nem tartod meg.
Juliska: Bóni! (nevet) rád jött a bónád!
ÉNEK:
I.
Bóni:
Hányszor mondtam már magamnak,
Nézd ezt nem szabad.
Hagyd a nőket abba már,
Mért vagy oly szamár.
Mit ugrálsz te azzal,
Hogy száz lány Isziv megszakad,
Megvigasztalódnak ők — Nem halnak bele,
Hogy mit szólnak majd a nők.
Mit törődsz vele —
S ú j r a jött egy — csak egy még
Es a szivem újfent ég —
Hogy — J a j cicám eszem azt a csöp kis
szád.
Refr.
Nélküled még a menyország is fád,
Nem megyek egyedül oda,
Nem hagylak el én — nem soha !
J a j cica eszem azt a csöp kis szád,
Nélküled még a menyország is fád,
Ha. ülök is a menybe,
Te cica csak üzenj be.
Erted kiugrok cicám.
Hölgyek:
J a j cica eszem azt a csöpp kis szád,
Nélküled még a menyország is fád.
Bóni:
Ha ülök is a menybe,
Te cica csak üzenj be.
Erted kiugróm cicám.
Hölgyek:
J a j cica eszem lazt a csöpp kis szád,
Nélküled még- a menyország is fád.
Bóni:
Ha ülök is a menybe,
Te cica csak üzenj be,
II.
Bóni:
Hánysz»r mondtam már magamnak,
Most megházasodsz,
Evvel minden rendbe jö,
Majd vigyáz a nő.
Hogyha látsz egy szoknyát,
Attól meg ne lázasodj, •
Mindamellett ez sem ment. J a j de bus rege,
Egész asszony regement j á r szivembe be.
S errül már le nem szokom,
Nők fülébe csak súgom —
Hogy — J a j szivem eszem azt a csöp kis szád
Nélküled még a menyország is fád.
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Ha ülök is a menybe,
Te cica csak üzenj be,
Érted kiugróm cicám.
Hölgyek:
J a j cica eszem azt a csöpp kis szád,
Nélküled még a menyország is fád.
Bóni:
Ha ülök is a menybe. Te cica csak üzenj be,
Érted kiugróm cicám.
Hölgyek:
J a j cica eszem iazt a csöpp kis szád,
Nélküled még a menyország is fád.
Bóni:
Ha ülök is a menybe,
Te cica csak üzenj be,
Érted kiugróm cicám.
9-IK J E L E N É S .
Bóni, 8 lány, gavallérok, kar. (Feri a karral a télikertből.)
Pincérek.
Feri: (Virágokkal megrakva kiált) Gyerekek g--_,rsan álljatok sorba, ne ugy halomba, hanem rendezés szerint. í g y ! (A színpadi ajtó felé néz.) Itt van ő ! ő itt van !
(Pincérek ezalatt perzsgőt hoznak és töltenek minden pohárba és körülhordják.)
Szilvia elé szalad.
Szilvia: (Feri karján, széf csokorral a
kezében, amely ibolyákból áll.
Mindannyian
Szilvia felé néznék, és kiáltanak.)
Éljen!
(Közben Edvin bejött j. l-en. Nem vesz
részt az ovációban.)
Szilvia: (Védekezve.) De gyerekek, mi jut
eszetekbe ! Miért csaptok ilyen lármát velem. (Mindenkivel
kezet szőrit.) Köszönöm,
valamennyiötöknek, köszönöm. (Meglátja Edvint, feléje megy, rámutat a virágára. Lássa
itt vannak ! viselem a virágjait.
Edvin: (Kezet
csókol.)
Szilvia: (A többiekhez fordul.)
Milyen
boldog vagyok, hogy ezt a néhány órát
veletek tölthetem ! Ne is beszéljetek búcsúzásról. Nevetni, tréfálni, táncolni kell, s
akkor ha már muszáj, egy kézszorítás, egy
csók. (Az ujját a szájába veszi és fütyül.)
Feri: (Imitálja.) Azután gyere velem fiam.
(nyújtja a karját.)
Szilvia:
Nem, köszönöm, később talán.
De ne zavartassátok magatokat! (Az urakhoz.) Aki szeret ad egy pohár pezsgőt. (Valamennyi ur az asztalhoz rohan,
mindegyik
tui akar tenni a másikon. Edvin a külön
álló asztalon álló vödörből vilámgyorsan kikapta az üveget töltött, amig a többiek, különösen Bóni az asztal körül
verekszenek,
nyugodtan átnyújtja
Szilviának a
pohár
pezsgőt.)
Szilvia: Köszönöm kedves hercegem !
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Gavallérok: (Szilviához viszik a teli poharakat, körülveszik.)
Szilvia egészségére!
Éljen !
Szilvia: (Felemeli a poharát.)
A szép
jövendőre !
Edvin: (Kocint vele.) A még szebb jelenre !
Feri: (Kiönt egy pohárral.) A gyönyörű
múltra !
A lányok: (Az asztal mellől.) Éljen Szilvia !
Szilvia: A ti szerencsétekre ! (Iszik.)
Mind: Éljen :
Bóni: Az én egészségemre !
Feri: Gyerekek, menjetek a télikertbe !
Szilvia: Menjetek csak, majd
utánatok
megyek. Gyerekek olyan boldog vagyok! (4
szereplő kivételével, mind el a télikertbe.)
Szilvia: (Edvint fixirozva, aki magában áll
jobbra Szilvia mellett.) Csak össze kell, bogy
szedje magát az ember, én csak lány vagyok, de meg tudom tenni, senki észre ne
vehesse rajtam mennyire f á j . Én mindig
uralkodom magamon. Én kacagok, kacagok,
az utolsó pillanatig kacagok. (Hirtelen sirni
kezd.)
Bóni: (Vigasztalja.) Na, na, ná, csak kacagd ki jól magadat.
Szilvia: Bóni! A zsebkendőmet.
Bóni: (Átnyújtja.)
Parancsolj!
Szilvia: Nem is tudom, hogy jött rám
ilyen hirtelen, valószínűleg eszembe jutott
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az anyám, a testvéreim, a falucskám. Tiszadada, Tiszalök mellett.
Bóni: Igen a falucska, ahol a disznócskák
az utcácskákon sétáoskálnak.
Edvin: (A fülébe súgja.) Szilvia! Miért
hazudtolod meg magadat ?
Szilvia: (Mosolyt kénytet ajkára.) Dehogy,
dehogy !
Edvin: (Fülébe sügja.) Hiába védekezel,
(megfogja a kezét.) Hiszen szeretsz !
Szilvia: (Behunya a szemét.) akkor jobb,
ha elmegyek.
Edvin: Pezsgőt ide !
Bóni: Komám, tul sokat iszol, be fogsz
rúgni.
Edvin: Igen, azt akarom. Ide
poharat
Bóni !
Bóni: (Tele poharat nyújt.)
Hát igyál
komám. Mondd komád vagyok-e ? .
Edvin: Igyatok gyerekek. Mind igyatok.
Te is Szilvia, legyen mindenki részeg ! (Szilviának teli poharat
nyújt.)
Szilvia: Helyes, igyunk ! Mire kocintsunk ?
Feri: Én rám ! Éljen az ifjúság !
Bóni: Éljen a barátság, komaság, sógorság.
Edvin: (Szilv. koccint, mélyen a szemébe
néz.) Éljen a szerelem !
Szilvia: Igen ! A szerelem éljen !
ÉNEK:
Szilvia:
Miért futsz az üdv után,
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Mért kergetsz déli bábot.
Hisz itt van egy lépésre tán s te meg se
látod.
Csak szivedben keresd
S ne kint a nagy világban,
Van édes boldogság —
Minden kis szál virágban.
Most mindenütt van szerelem,
Mely üdvösséget áraszt,
A férfi sorsa az a nő, akit kiválaszt.
Nincs szebb, mint a szerelem,
Mindig is be szép volt,
Rózsámat ha ölelem,
Rózsaszin az égbolt,
Rózsaszinü szerelem, rózsaszínű álom.
Szivem mélyén szerelem, Csókkal oda zárom.
Százszor szépet k é r j a réttül,
Adja, hogyha termett.
Szép szerelmes nő szivétől,
Kérj gyönyört szerelmet.
Hej, de mikor a szived szól, kell ügyelni jól,
A nőre jól vigyázz, mert gyorsan ég a ház,
A nő ha szivet ád, Többé el nem bocsát.
A nő az nagy veszély,
Mely egyre nő, nő, nő nő. Vigyázz csak
vigyázz !
A nőtül inkább félj.
Ha mégy a nők után,
Meg kell jegyezned még ezt:
A nő boldog, ha látja, hogy szerelmet
ébreszt.
Szeret, szeretni és kivánja, hogy kívánják
Szerelme aíkkor bontja pompás tolla szárnyát.
Edvin:
Van mindenütt, van szerelem,
Mely üdvösséget áraszt,
A férfi sorsa az a nő, akit kiválaszt.
Bóni:
Nincs .szebb mint a szerelem,
Mindig is be szép volt,
Rózsámat lia ölelem, rózsaszin az égbolt
Edvin:
Rózsaszinü szerelem, Rózsaszínű álom !
Szivem mélyén nevelem, Csókkal oda zárom.
Szilvia:
Válassz nőt ki nem veszélyes,
Válasz egy kis nettet,
De ne válassz, mert veszélyes, soha sanzonettet,
De amikor a sziv dalol,
Mentség nincs sehol.
Mind:
A nőre jól vigyázz, mert gyorsan ég a ház.
A nő ha szivet ád,
Többé el sem 'bocsát,
A nő az nagy veszély,
Mely egyre nő, nő, nő, nő.
Vigyázz, csak vigyázz a nőtül inkább félj !
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10-IK J E L E N É S .
Rohusdorf,

Miska, m.

Edvin.

Rohusdorf: (Elegáns tiszt, civilben, autóruhában, monokli, kicsit merev, de nem karikírozott.) Jelentse Lippert Weilersheim herceg őkegyelmességének. (Átadja a névjegyét,
Miska ránéz, gyorsan el a télikertbe, ahonnan hangos nevetgélés és éneklés hallatszik
egy pillanatra, mikor Miska kimegy
aztán
már nem.) Szép kis társaság !
Edvin: (Meglepetve jön a télik.) Te vagy
az Aurél ? Mihoz ide ily késő éjszakán ?
Történt otthon valami ?
Rohus: Semmi, légy nyugodt.
Edvin: Mikor jöttél ?
Bohus: Ebben a percben, autóval jöttem.
A hoteledben azt mondták, hogy itt vagy.
Különben sem volt nehéz kitalálnom.
Edvin: De hát magyarázd meg . . .
Röhus: Haza kell jönnöd Bécsbe azonnal.
ágában
Edvin: Bécsbe ? Most ? Eszem
sincs !
Rohus: (Egy ív papirt vesz ki.) Ne, olvasd !
Edvin: (Olvassa.) Mi ez ? Behívó ?
Rohus: (Élesen.) Személyes jelentkezés a
had testparancsnokságnál, holnap, (az órájára
néz.) Tehát ma, május 11-én d. e. fél 12-kor.
Edvin: (Dobbant a lábával.) Ördög bújjék beléjük ! (Fel alá jár izgatottan.) De
hisz most nem megy vonat.
Rohus: Lent vár az autóm !
Edvin: (Kitör.) Ez összesküvés! Ezt a
papa vitte keresztül, hogy innen elvigyen.
De én nem megyek !
Rohus: Katona vagy, a parancsnak engedelmeskednek kell és ha édes apád eszközölte ki ezt a behivót, igaza van neki !
Ervin: Aurél, nagyon k é r l e k . . .
Rohus: (Kezét Edv. vállára tesz.) Edvin!
Ugy beszélek veled, mint egy idősebb bajtársad, ugy beszélek veled, mint nagybátyád ! Kompromitálsz bennünket !
Edvin: Kompromitállak, mert egy derék
tisztességes lányt szeretek ? !
Rohus: Egy chansonettet !
Edvin: Igen, de milyet!?
Rohus: Egy tingli-tángli dámát.
Edvin: Te Aurél!
Rohus: Ilyen hölgyeket én még csak meg
se nézek. (Szünet.) Pedig én szabad ember
vagyok, neked ellenben otthon menyasszonyod van.
Edvin: Nem igaz ! Stázi nem a menyaszszonyom, csak a kuzinom, és nincs más köztünk, csak az a biz»nyos elkerülhetetlen ifjúkori unokatestvér szerelem.
Röhus: De eljegyezted! .
Edvin: Igén Őt évvel ezelőtt. Akkor ón
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még diák voltam, s ő még kislány, ilyesmit
nem kell komolyan venni.
Rohus: Stázi komolyan vette. A te szüleid «aántén. Ragaszkodnak .hozzá, hogy mielőbb meglegyen a lakodalom.
Edvin: (Megrémülve.) Miiii? (A halántékához kap.) Akkor itt történni kell valaminek. (Iszik.)
Vtk.

11-IK J E L E N E T .
Szilvia. • (Télikertből.)

Szilvia: Hol a kegyelmes u r ? (meglátja
Aurélt, vissza akar húzódni.)
Oh pardon !
Edvin: Maradj ! Maradjon kérebi !
Rohus: (Mikor meglátja Szilv.) Donnervetter! (A bajuszát
igazítja.)
Edvin: (Bemutatja.)
Nagybátyám Aurél
Rohusdorf, főhadnagy, Vereczky Szilvia kisasszony.
Szilvia: (Túlságos ceremoniás knikszet csinál.) Részt méltóztatik venni a mi kis házi
Ünnepélyünkön ? ugy-e bár ?
Edvin: Nem, nem, a főhadnagy nem maradhat. El kell mennie ! Mert tetszik tudni
éppen most jön, illetve éppen most megy.
(Elakad. Hirtelen a j. I. asztalhoz siet és
többször
iszik.)
Szilvia: (Kérdően néz
mindkettőre.)
Rohus: Éppen most megyek és magammal viszem Edvint.
Szilvia: Ugy ?
Edvin: Szolgálati ügy, ma délelőtt jelent-,
keznem kell a hadtestparancsnokságnál.
Szilvia: (Elgondolkozva.)
Ugy, ugy.
Rohus: Halaszthatatlan.
Szilvia: (Minden szót hangsúlyoz.)
Eszerint nagyon, nagyon sürgős.
(Könyedébb
hangot kény szerit magára.) Nahát, akkor
mindjárt dupla lesz a búcsúzkodás.
Rohus: Hogy méltóztatik ezt érteni ?
Szilvia: Néhány óra múlva felülök
a
trieszti gyorsra ! és onnan Amerikába megyek !
.;nJ
Rohus: (Akaratlan
öröm tör ki belőle.)
Hát az nagyszerű lesz !
Szilvia: Kérem ?
Rohus: Az amerikaiaknak lesz nagyszerű
persze !
Szilvia: (Pajzánul megfenyegeti.)
Na, na!
(Edvinhez.)
Látom önt még ?
Edvin:(Aki
fel alá jár..és többször ivott,
és akin meglátszik, hogy határozott
valamit,
hangosan.) I g e n ! de még mennyire!
Szilvia: Vissza kell mennem a barátaimhoz., (Rohus.-nak kezet nyújt.)
Főhadnagy
ur, nagyon sajnálom, hogy nem maradhat
köztünk.
•. Rohus: Részemről, (kézcsók) & sajnálat.
(Hosszabb kézcsók.) A viszontlátásra ! (Igen
hosszú
kézcsók.)

Szilvia:
Rohus:

Esetleg! (El a télik.)
(Utána rohan az ajtóig és

nézi.)
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Edvin,
Rohusdorf.
Edvin: Na, na, csak ne erőlködj annyira!
Ugy látom túlságosan udvarias vagy egy
ilyen tingli-tángli dámával szemben.
Rohus: Na már megbocsátasz. Hát csak
ránézhet az ember! (Edvinhez,
ki éppen
iszik.) Ne igyál Edvin! Gyere, a legfőbb
ideje, hogy elinduljunk Bécsbe.

B. Kosáry Emmy
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Edvin: (Megragadja
a karját.)
Értesz-e
már ? Megértesz-e már ?
Rohus: Igen, igen értelek, de gyere !
Edvin: Egy fél óra múlva, addig menj
a kávéházba, aztán gyere értem.
Rohus: De kérlek szépen . . .
Edvin: Légy nyugodt, időben ott leszünk,
rám bizhatod.
7-j.

Vtk.

Bóni.

Bóni: (Jön a télikertből.)
Mit hallanak
szemeim ? Aurélkám itt van ? és
neked
Bécsbe kell utaznod. (Rohus. kezét megszorítja.) Szervusz. Lesz öröme papuskának !
Edvin: De lesz ám ! (Bóni vállát veri.)
És neked is lesz! Valamennyiötöknek lesz.
(Rohusdorfhoz.)
Tehát abban maradunk,
hogy egy félóra múlva eljössz értem, de
egy perccel sem korábban.
Rohus: Pontos leszek.
Edvin: (Nyugodtan,
gúnyosan.)
Én is.
Szervusz, mélyen tisztelt nagybátyám! (El
a télikertbe.)
14-IK J E L E N É S .
Rohusdorf,
Bóni.
Bóni: Mondd komám, komád vagyok-e ?
Mondd miről is van szó voltaképpen ?
Rohus: El kell, hogy váljon Szilviától !
Végleg el !
Bóni: Áhá !
Róhus: Mert ez a fiu el van jegyezve !
Bóni: K i ? Kivel?
Rohus: Stázi grófnővel, a kuzinjával.
Bóni: És ón nem tudok róla ! Hát miért
nem mondta ezt ?
Rohus: Elképzelheted, hogy emiatt a Szilvia miatt. Az öreg herceg most erőszakolja
kicsit a dolgot. Mert veszedelmet sejt. Már
a meghívókat is kinyomatta, de ezt Edvin
majd csak Bécsben t u d j a meg. (Mutat egy
meghívót.)
Látod itt van.
Bóni: H á t ez itt van ! ide van nyomva.
Ezt mindjárt meg kell mutatnom Szilviának.
Rohus: (Visszatartja.)
Nem ! várd meg,
amig Edvin elindult innen !
Bóni: No iszen ! Szilvia olyan szemeket
fog mereszteni, mint egy mozdony. (Zsebre
teszi a meghívót.)
Rohus: M a j d megvigasztalódik, az öreg
fizet egy kis csinos végkielógitést...
Bóni: Azt csak tartsa meg az öreg, az
a vén kandúr. Nézd, pénzünk nekünk is
van, több pénzünk van, mint eszünk, hála
Istennek ! Gyere ! legfőbb ideje, hogy én
is pakoljak, különben még elsírom magamat.
(Elmenőben bonbonnal kinálja.) Parancsolsz
kuglert, desztillált benzin töltéssel ?
í

Edvin,

15-IK J E L E N É S .
Szilvia, Feri, gavallérok,
Miska,
pincérek.

egész

kar,

Edvin: (Elsőnek lép be elevenen sugárzik
az örömtől.) Gyertek, gyertek mind, nagy
újságot akarok nektek mondani.
Feri: Hogy Bécsbe kell menned, már 1
tudjuk.
••->••
Edvin: Ugy van öreg, ugy van ! de csak
egy félóra mülva és ezalatt a félóra alatt
csodát fogtok látni. H á t mindenekelőtt haljátok és bámuljatok. Szilvia itt marad, nem
megy Amerikába.
Mind: Brávó ! Brávó !
Edvin: Vegyétek a vállatokra Szilviát.
(Néhányan a váltukra akarják
venni.)
Szilvia: (Nevetve védekezik.) De nem, hiszen nem is igaz !
Feri: A herceg viccel.
Edvin: Szilvia itt marad, állok minden
fogadást.
Feri: Tiz fiaskó sampusz !
Edvin: 50, 100, ezer! Amennyit akarsz 1
Szilvia: (Kettőjük
közé.) De legyen hát
esze, hisz tisztára lehetetlen.
Feri: (Edvinhez.)
Hát hogy akarod csinálni ?
Edvin: Hogyan ? egészen egyszerűen. Megtiltom neki, hogy elutazzon.
Szilvia:
Megtiltja ? De micsoda jogon ?
Edvin: (Erélyesen.)
A f é r j jogán! (Kis
szünet, mindenki
hallgat, egyszerre
nagy
nevetés.)
Feri: (Edv. homlokára teszi a kezét.) Kicsit részeg, kicsit nagyon be van rúgva!
Edvin: Nem ! ilyen józan még sohasem
voltam ! Nőül veszem Szilviát itt ezen a
helyen !
Szilvia: (Ijedten.) De Edvin !
Edvin: (Szenvedélyesen megragadja a kezét.) Bizony itten komolyan beszélek ! Mond
akarod-e ?
Szilvia: (Dadogva.) De hisz, de hisz ez
lehetetlen !
Feri: Az áldóját, az áldóját.
Edvin: (m. f.) Enyém leszel, ha az egész
világ a feje b ú b j á r a áll is. Papirt, tollat,
tintát! (Miska int
pincéreknek.)
Feri: Edvin ! Barátom, unokatestvérem, iskolatársam, hát igazán ?
Edvin: Ügyvédet, jegyzőt, élve vagy holtan!
Feri: Kint a kávéházban kártyázik az
öreg Kiss !
Edvin: H á t jöjjön ide az öreg Kiss!
Feri: (Miskához.)
J ö j j ö n ide az
öreg
Kiss! (Miska el. j. I.)
Edvin: Aláírok egy kötelezvényt, amely
egész életemet ehhez m. édes láayhoz k i t .
Szihia:
Ed via !
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Feri: Lakodalom az orfeumban ! Na gyerekek, 1 ilyen még nem volt ezen a ráncos
világon ; nagyszerű ember ez az én barátom, pedig sváb, no adok is neked olyat,
amit tőlem még sváb nem kapott. No egy
puszit adok neked.
(Megcsókolja.)
Szilvia: De Edvin, édes Edvin, hisz ez
őrültség! Gondolj a családodra. Nem szabad megtenned!
Edvin: Szilvia! (Magához vonja.) szeretsz ?
Sziloia: (Elhalóan.) Szeretlek. (Aztán szenvedélyesen.)
Szeretlek.
16-IK J E L E N É S .
Vtk. Kiss, Miska
(Írószerrel.)
Feri: Itt az öreg jogállat. Itt van Kiss

bácsi, ülj le vén csibész és ird. (Miska a szélen álló j. I. asztalt középre hozza, mellé
széket a patkó közepére állitja, aztán el.)
Kiss:. (Álmos öregecske, jön, kezében 9
kártya legyező alakban.) Képzeld öregem,
Lacinak 4 disznója volt éppen.
Szilvia: Edvin gondold meg !
FINÁLÉ.
Edvin:
(Kisshez.)
í r j a kérem!
(Ének.)
Én Lippert Veilersheim Edvin Ronald Károly Mária herceg ünnepélyesen kijelentem,
hogy Vereczki Szilvia kisasszonyt nyolc héten
belül törvényes feleségemmé teszem és Isten ós ember előtt, ő véle házasságra lépek !
Szilvia: Edvin ! Vigyázzon ám, fontolja
meg mit tesz, fontolja meg jól.

Szirmai Imre - Lippert Weilersbeim hercege
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Kiss: (Álmosan, egyhangúan énekelve ismétli.) Én Lippert Veilersheim Edvin Ronald Károly Mária herceg, ünnepélyesen kijelentem, hogy Vereczki Szilvia kisasszonyt
8 héten belül törvényes feleségemmé teszem
és, Isten és ember előtt, ővéle házasságra
lépek.
Szilvia: Hisz ez lehetetlen!
Női kar:
(A jányok) a jányok angyalok,
A jányok a férfival csak komédiáznak.
Cserébe nagy hűséget ők nem kérnek.
A jányok szerelme nem egy sötét dolog.
összeskar:
(A jányok) A jányok angyalok,
Oltárhoz is szivesen elmennek.
A férfi még- izeg mozog egy-kettőt.
Kacag', hármat moz»g,
Oh meg van már ennek a módja.
Edvin: Kérem a tollat.
Kar: (A jányok) a jányok angyalok.
Edvin: Kérem a tollat. (Kiveszi Kiss kezéből a tollat.)
Kar: Egy ilyen jó parthie, az mégis nagy
dolog'. (Egymáshoz)
ez nagy dolog.
Feri: (Kiveszi Edv. kezéből a tollat átadja
Kissnek.)
Halljátok jó szót, figyeljetek,
Se bus nem vagyok, se kedély beteg.
De mi szent, azt nem bántom
S más se bánthatja,
,
Megkérdezlek ünnepélyesen :
Mondd, szive övé. Mondd, hogy szereted-e ?
S (nem hagvod-é)
Cserben sohase, mondd,
Edvin,
Kar:
A szivem övé.
Mm, mm.
Szil/ma :
Szivem övé.
Mind:
Együtt leszünk, egymást mi
Cserben sohse hagyunk.
Feri:
Amit szolotok, szivemre hat,
Fogadd szép i f j ú pár áldásomat.
Kar:
Ne fuss az üdv után.
Ne kergess déli bábot.
Hisz itt van egy lépésre tán, s te mégse
látod.
Csak szivedben keresd, ne kint a nagy világban.
Van édes boldogság minden kis szál virágban.
Szilvia: (Megcsókolja társnőit. Gavallérok
kezet csókolnak.) Még most sem hiszek, még
most is álomnak tartom. Oh milyen boldog
vagyok.
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Feri: (Kiszól.) Cigányok! ide! (Megjelennek a színpadon.) Húzzátok azt a nászinduló!, amit bizonyos nevezetű Mendel et
sohn szerzett !
(A cigányok indulót játszanak, a férfiak egy sorba előre jönnek, féltérdre ereszkednek, háttal a nézőnek. A 8 lány szembe
velük egy sorba a székekre hátul feláll,
8 más lány, és virágot hint, a 2 sorfal közt
elhaladó Szilvia, Edvin Feri elé, gyors csárdásra, Feri székeken, az asztalon
táncol,
férfiak nőkkel.)
Mikor leghevesebb a tánc. megjelenik Rohusdorf.
Rohus: Bocsánat, ha zavarok ! (zenére) Edvin, nekünk menni kell.
Edmn: Most, éppen most. Nem. nem. én
nem megyek !
Rohus: Az imént a tiszti szavadat adtad !
Edvin: (Dobbant, küzd
magával.)
Szilvia: (Karját vállára teszi.)
Edvin,
eredj ! — Első kérésem ez hozzád, — menj.
Ervin: (Ránéz.) (Rondórinak mondja.) .Tó !
—• de mindjárt jövök.
Rohus: Odalent -várlak! (el. j. I.)
Edvin: De mindjárt jövök ! Te itt maradsz kis angyalom.
Mig el nem viszlek én.
Szilvia: Én itt vagyok s rád várok itt
amig el nem viszel.
Edvin:
Kg veled! — Egy a szivem, egv a párom.
Más leánytól még az édes csók sem kell !
(Mifka kabátját hozza és feladja.)
Kar, Feri:
Egy a párom, egy a szivem, egyet tud
szeretni híven.
Edvin:
Nincsen nála szebb,
Nincs nála senki édesebb, (el. j. I.)
(Utózene végén mondja Szilvia.)
Nem
ák>m-e ?
(Kivül autó.) (Aztán jön sietve a télikertből-.)
Bóni: így ni, jén már összepakoltam, csak
a cipőgombolóm nem tudom sehol elhelyezni, No Szilviám indulás.
Szilvia: Bónikám, meg fogsz haragudni
rám, én — én . . .
Mérő: Nálunk marad, itt marad helyben,
locó.
Bóni: Ki marad ? mi marad ?
Bihary: Szilvia marad, mint Veilersheim
hercegné !
Feri: Mint Edvin felesége.
Bóni: (Zavartan.) Mint micsoda?
Feri: (Mutatja az okmányt az asztalon.)
Nézd, olvasd.
Bóni: Az asztalra hajol, olvassa, anéücül,
hogy felelne, körülnéz. De hisz ez lehetetlen.
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•ezt Edvin csak azért csinálta, hogy megmutassa, hogy itt maradsz, ha ő ugy akarja.
Szilvia: (Megfogja a Bóni kezét boldogan.) Nem Bónikám. ez igy igaz! igy igaz.
Bóni: Nem, nem, nem lehet igaz, hiszen
őneki egyáltalán nem szabad
eljegyezni
senkit.
Szilvia: (Meglepve egy lépést tesz.) Nem
szabad ?
Feri: Miért nem szabad ?
Bóni: Mert már egy másik menyasszonya
van, mert már ki van tűzve az esküvő napja.
Szilvia: Hazudsz ! hazudsz !
Bóni: Komám, komád vagyok-e ? hát hogy
mondhatsz nekem ilyet ? nézd, itt a meghívó, Rohußdorf adta nekem (átadja.)
Szilvia: (Átveszi gyorsan, olvassa, csak a
fontos szavakat hallani.) Lippert Veilersheim
herceg ée neje tisztelettel meghivják Edvin
fiuk esküvőjére Eggenberg Anasztázia grófnővel. (Megtántorodik,
kiejti a papirt, ami
a földön marad.)
Bóni: (Támogatja Szilviát ijedten.) J a j ,
ha án ezt tudtam volna, de jobb is igy.
Szilvia! — Komám, hidd el jobb ez igy,
nem passzolsz te ahhoz az egész famíliához,
te a művészethez tartozol, tiéd az egész
világ, nem egy ember kell, hogy térdeljen
előtted, hanem mindenki. (Simogatja az orrát.) Szilvia, hiszen olyan okos kislány vagy.
Szilvia: (Összeszedi magát.)
Való igaz,
Y aló igaz !
ÉNEK:
(A jányok) a jányok angyalok.
A férfiak csak komédiáznak.
Próza:
Egy autót a trieszti gyorshoz.
Aztán ki ki a nagy világba, taps kell, ünneplés !
Hej rózsám már odébb mehetsz.
Ének:
(.Jegyző uram) Csak ön gondoltta komolyan,
A házasság s a varietté' nem valók lám együvé
Kar:
( Ke félj babám) Feléd megint a színpad int.
Edvin:
Majd ott a sziveket összetépem.
Ott el is hiszik majd nékem,
(Szerelmem csak tréfa),
Nincs szebb mint a szerelem.
Mindig' is de szép volt.
Rózsámat ha ölelem.
Rózsaszín az égbolt.
Rózsaszínű szerelem.
Rózsaszínű álom.
Szivem mélyén nevelem,
Csókkal oda zárom.
Kar, Bóni, Feri:
Százszor szépet kérj a réttül,
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Adja, hogyha termett,
Szép szerelmes nő szivétül. Kérj gyönyört,
szerelmet.
Szilvia:
Hej, de mikor a szived szól,
Kell ügyelni jól,
A nőre jól vigyázz.
Mert gyorsan ég a ház.
A nő, ha szivet ád, többé el sem bocsát,
A nő az nagy veszély,
Mely egyre nő, nő, nő, nő.
Vigyázz ! csak vigyázz !
(A nőtül) a nőtül, nőtül,
Inkább félj ! — vigyázz.
(Mind el, Feri kivételéivel.)
Feri: Most mit kezdjek ón, csak nem
mehetek haza már este háromkor.
(Rágyújt,
leül, lábát egy székre teszi.) Pincér, bort!
Tölts!
Miska: (Nagy asztalról hűtőben
pezsgőt
tesz a kis asztalra és tölt.)

Kerstin Bergmann
a kopenbágai »Csárdáskirályné«
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Feri: (Felveszi a meghívót, elvassa.) Lippert Veilersheim herceg és neje, tisztelettel
meghívják Edvin fiuknak esküvőjére Eggenberg Anasztázia grófnővel. (Eldobja, Miskához.) Cigányt !
Miska: (A télikertből behwja a cigányt,
cigányok
bejönnek.)
Feri: Huzz a fülembe valami finomat,
de pianó, piamisszimó.
(A cigány huzza a jányok, a jányok stb.
Függöny.
II. FELVONÁS.
Bécs. Lippert Veilersheim herceg villájának nagy előcsarnoka, melyből táncterem
nyílik. A honnan a felvonás elején zene
hallatszik, párok táncolnak bent, az előtérben ülve, ós állva csoportokban előkelő társaság. Frissítőket szolgálnak fel.
1-ső J E L E N E S .
Kar, Herceg, Hercegnő, Stázi.
Kar:
Kigyúlnak a lámpák, a fény ragyog,
Ha tánc van jó kedvii vagyok,
Ha keringőt lejtek, mindent elfelejtek,
Csak kurjantok egy két nagyot,
Van mindenki számára táncom még,
Mert egy este van tánc elég.
De legszivélyesebben avval járom,
Ki enyém, aki párom.
2-IK J E L E N É S .
Herceg: (Jókedvűen.)
Nos Anhilta, mit
szólsz hozzá ? ugy megy mint a karikacsapás. (A táncterembe mutat.) Nézd a gyerekek, mint táncolnak.
Hercegné: Es mily gyöngéden átkarolva
tartja őt. A mi fiunk hamar vigasztalódik,
a mi sarjunk Leopold Mária !
Herceg: Hiszen tudtam én Anhilta ! Egy
igazi Lippert Veilersheim, mindig megvigasztalódik.
Hercegné: Ide jönnek éppen.
Herceg: Hagyuk magukra őket, te egy kicsit hallgatózhatnál Anhilta !
Hercegné: Én mindig hallgatózom Leopold Mária!
(Herceg: j. h. k. el. Hercegné b. I. el.)
* 3-IK J E L E N E T .
Edvin, Stázi (táncolva jönnek.)
(A nő
megforgatja a férfit, aztán kimerülten
egy
székre ejti.) "
Edvin: Ne olyan vadul Stázikám !
Stázi: (A szemben levő székre mutat.) Oda
ülj!
Edvin: Ne légy olyan szigorú. (Leül.)

Stázi: Nézz a szemembe, de erősen !
Edvin: (Két kezére támasztja a fejét és
mereven a szemébe \néz.) Erősebbén mái;
nem is tudok.
Stázi: (Meggyőződ/ve.) Hamis ember vagv !
Ed/vin: De Stázikám !
Stázi: Titkaid vannak előttem.
Edvin: De nézd kérlek . . .
Stázi: Ugy bánsz velem, mint egy gyermekkel. Tudod, mi ta szüleink szándéka ?
Hogy összeházassodunk.
Edvin: Igen !
Stázi: (Utánozza.) Igen. Ezt ugy mondód,
mintha arról volna szó, hogy megöljenek.
(Edvin felelni akar.) Légy őszinte! Nézd
mi mindig jóba (voltunk egymással, mint
két pajtás. Mindig mindent megmondtál nekem a gymnáziumban és később valahányszor szerelmes voltál. És bizony isten elégt
gyakran voltál szerelmes. Hát miért
nem
akarsz most mindent megmondani nekem ?
(Pauza). Szereted még ?
Edvin: Kit?
Stázi: Ne tettesd magad! Szilviát. (Felállnak.)
Edvin:. (Felugrik.) Ki mondta?
Stázi: Rohusdorf ! Nem rossz szándókkal
mondta. Mi belőlünk nem lehet addig egy
pár, mig ennek az ügynek vége nincs !
Edvin: Vége van !
Stázi: Egészen?
Edvin:
(Hallgat.)
Stázi: Szóval nem egészen, csak félig, A
faképnél hagyott ?
Edvin: (Bizonytalanul.)
Nem! n e m . . .
Stázi: (Szárazon.) De igen, ugyan aiun
az estén, mikor te Bécsbe jöttél, Szilvia,
Amerikába ment.
Edvin: Jól vagy informálva.
Stázi: Persze, azt is tudom, hogy •/.«/szor telegrafáltál neki, de egyetlen egyszer
sem kaptál választ.
Edvin: Kérlek hagyd abba, éppen «légvolt belőle.
Stázi: (Hozzámegy.) Jó, egy szót se «zólok. (A vállára teszi a kezét.) — Mondd,
szép volt ?
Edvin: (Tompán maga elé.) Szép.
Stázi: Szebb mint ón ?
Edvin: Más mint te.
Stázi: Tehát szebb ! (Hízelegve két kezét
vállára teszi Edvinnek.) Mondd, nagyon szeretted ?
Edvin: Kórlek Stázikám, ne beszélj többet róla ! Vége van, vége van örökre !
Stázi: Nana !
Edvin: (Mintha magával is elakarná hitetni.) Vége, vége, vége. Álom volt. Hogy
hihettem csak egy pillanatig is, hogy egy
chansonette . . . Nevetséges ! Minden
csak
maszk volt rajta és festék !
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Stázi: Eszerint megmondhatom az
öregeknek, mért ma akarják az eljegyzésünket
nyilvánosságra hozni.
Edvin: (Rémülten.)
Már ma? Nem, lehetetlen!
Stázi: Miért ne ? Hetek óta hevernek már
az esküvői meghivók és te folyton halasztód a dolgot. (Ezalatt Hercegné
leselkedett.)
Edvin: De nem tehetem, nem szabad tennem ! Nem volna becsületes tőlem, veled veléd szemben sem ! Előbb hirt kell kapnom
róla.
Stázi: Micsoda hirt ?
Edvin: Az titok. Ne kérdezd!
Stázi: (Nevetve.) Na ne is védekezz, igaz,
hogy egész jól sziveilek, dehogy lé nappal
előbb vagy utóbb kaplak meg, eszküszőm
egész jól kibírom.
Edvin: (Látszik, hogy ez jó esik neki.)
Köszönöm! Angyal vagy. (Megfogja a kezét.) Stázi, Stázikám, szeretsz, igazán szeretsz ! ?
Stázi: (Tréfásan.) Na, a házassághoz éppen eléggé.
DUETT.
I.
Stázi:
Mióta lesek a csodára tralala,
Melyért a sziv remeg.
Edvin:
Kár arra időt pazarolni tralala,
Csodák ma nincsenek.

Stázi:
A házasság tán ilyen csoda tralala,
Két sziv egy dobbanás.
Edvin:
Csak eleinte van ez ott is tralala,
De aztán óh be más.
Stázi:
Hát hol van az a csuda világ tralala,
Ahol mindig csók terem a fán.
Edvin:
Tul tuli piros telepen, tralala,
S az Óperencián.
Stázi:
Tul az Óperencián boldogok leszünk,
Tul az Óperencián, fcsókra éhezünk,
Tul az Óperencián, lesz mesés tanyánk,
Tul az Óperencián, fészek vár reánk.
II.
Edvin:
De megesik a férjjel ott is tralala,
A hámból, hogy kirúg.
Stázi:
A férjek, kikről kegyed beszól tralala,
Be furcsa kis fiuk.
Edvin:
A feleség az csak ül otthon, tralala,
És stikkel ós imád —
Stázi:
És ha kimaradsz, nincs egyébb dolga tralala,
Csak szépen várni rád.

fi »Csárdáskitályné« bécsi előadása. II. felvonás.
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Edvin:
Ez igy van ps nem változhatik tralala,
Pesten ugy mint Bergengócsán.
Stázi,
Edvin:
Tul, tuli piros telepen tralala,
S az Óperencián.
Tul az Óperencián, lesz mesés tanyánk,
Csókra szomjazunk osak ott,
Tul az operenoián, fészek vár reánk,
Csókra éhezünk,
Tol az Óperencián,
Boldogok leszünk.
4-IK J E L E N E T .
Herceg,
Hercegné:
Herceg: (Kíváncsian.) Nos?
Hercegné: (Szomorúan.) Fucs az eljegyzésnek ! Leopold Mária !
Herceg: Mit mondasz? Na majd meglátandjuk.
Hercegné: Nem hallhattam mindent, de
Edvin egészen magánkivül volt, nem tehetem, nem szabad tennem, ezt mondá! Hirt
kell várnom, titok . . . (elakad.)
Herceg: Nem teheti ? aztmondta ?
Hercegné: (Szomorúan rázza a fejét.) Nem
szabad megtennie, ezt mondá.
Herceg: Titok. Ezt mondá?
Hercegné: Leopold, Mária, ón rettentőt sejtek.
Herceg: Talán csak nem azt, h o g y . . .
Hercegné: De igen !
Herceg: Edvinnek gyermeke születik, egy
oldalági sarj !
Hercegné: Ne izgasd fel magad, hiszen
senki sem fogja megtudni. Majd elküldjük
vidékre, dadaságba adjuk.
Herceg: Mit dadaság ? ! cuclin fogom neveltetni condenzált tejjel, ez lesz a büntetése.
Hercegné:
(Szemrehányással.)
Gondold
meg, hogy egy Lippert Veilersheim !
Herceg: Vereczki Szilviával keverve.
Hercegné: Vissza kell mennünk a társasághoz
Herceg: Nem szabad, hogy észrevegyék
rajtunk: (Karját nyújtja.) J ö j j Anhilta!
Hercegné: J ö j j nagyatya ! (Elmennék j. II.)
5-IK J E L E N E T .
Szilvia, Bóni, Lakáj:
Szilvia: (Hermelinköpenyben
ragyogó estélyi ruha és ékszerek.)
Bóni:
(Pelerines belépő szőrme (biber)
gaüér, frakk,
klákk.)
Lakáj:
Kit jelenthetek be ? (Átveszi a
belépőket.)
Bóni: Kucsiánó, Bóni, Bonifác, BónifáCÍUBZ gróf.

Szilvia: (Gyorsan.) És neje Kaucsiánó gróf
és neje.
Bóni: (A lakájhoz.) Parancsol kugler bonbont, talán finom purzsicsántöltés.
Szilvia:
(Bánihoz, halkan és gyorsan.)
Szedd össze magad, mert még
elrontás*
mindent.
Bóni: Meglátod, hogy itt bemászunk aslamasztikába.
Szilvia: Szavadat adtad nekem. Ma este
a feleséged vagyok.
Bóni:
Ez hamis bejelentőlap kiállítása,
komám, ezért Bécsben becsukják az embert.
Szilvia: (Határozottan.) Ma estére a feleséged vagyok, játszd a szereped jól, a
jutalom nem marad el. (Figyel.) Jönnek !
( Megtántorodik.)
Bóni: (Támogatja.)
Áhá! most bajban
vagy ugy-e ? (staniclivel kínálja.) Erősítsd
meg magad valamivel, parancsolsz kuglert
príma borjuszegy töltéssel !
6-IK J E L E N E T .
Vtk. Herceg, m. Hercegné, társaság.
Herceg: Mit hallok? A Bóni gróf? Na
nézze meg az ember. Szervusz! (Kezet.) Es
a feleségedet is magaddal hoztad ? (Szilvia
mélyen meghajlik.)
Áh, fogadd meglepetésemet, fogadd nagyrabecsülésemet. (A j. II.
ajtóhoz siet.) Hercegné, grófnő, uraim kérem jöjjenek. (Mind belépnék.) Kettős meglepetés. (Bemutatja okét.) A fiatal Kaucsiánó gróf egyik legjobb barátom fia és a
felesége.
Bóni: Ezer bocsánatot kell kérnem ! Ugy
jövünk ide, mint a szanitéc a krumplicsue/pájzba.
Herceg: Nézd milyen semmirevaló. Meu-.
házasodik és bennünket nem is értesít.
Bóni:
Mi tudniillik nászuton vagyunk.
Mint mondom nászuton vagyunk. A mézes
óráinkat éljük. Olyan hirtelen jött . . . Rn
magam sem tudtam . . .
Szilvia: Bonifác !
Bóni: Igen, Szervácz, Pongrác, Bonifác !
Persze hogy ugy hivnak.
Hercegné: (Szilviához.) Szívélyesen üdvözlöm önt kedves gyermekem.
Szilvia: (Mélyen meghajlik.)
Kegyelme«
asszony !
Bóni: Parancsol kuglert, finom savanyuugorkatöltés ?
Hercegné: (Bemutatja Stázit.) Unokahúgom Anasztázia.
Stázi: (Meghajlik.) (Nagyon megnézi Stázit, aztán hallkan.) 0 az!
Bóni: (Félve Stázit, csodálva.) Nem tudom mivel van töltve, de ez a lány tetszik nekem !
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Herceg: Na Edvin nagy szemeket fog meresztem. Hol jár az a f i u ?
Stdzi: Visszavonult a szobájába. Sürgős
levelet akart irni.
Herceg: (Stázihoz.) Hivd le azonnal.
Bóni: (Félénken útjába áll.) Ne, ne, kévém. Ne tessék hívni ! H a magától lejön,
hát akkor nincs mit csinálni-, de h a . . . (Tovább udvarol
Stefinek.)

Mac Grave: (Monokliját becsipteti Szilvia
előtt, áll és a legnagyobb csodálattal néz
rá.) De hisz ez kolosszális, ez egyenesen
mesés !
Többen: (Köréje csoportosulnak.) Micsoda.
Mac Grave: A méltóságos asszony hallatlanul hasonlít.. .
Szilvia: (Mosolyogva, elfogulatlanul.)
Én ?
Kihez ?

Szentgyörgyi Ida -

Stázi.
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Mac Grave: Egy művésznőhöz, akit nemrég Newyorkban láttam játszani. (Gondolkozik.) Hogy is is hívják ? Valami Szilvia.
Szilvia: (Anélkül;
hogy a szeme megrebenne.) Ahá! Vereezky Szilvia!
Mac Grave: Igen, igen ! Ismeri kegyed ?
Szilvia:
Én nem, de az uram, ugy a
Bóni: Tudja a f r á c ! Bonifác !
Szilvia:
Képzeld, megint megcsodálják,
mennyire hasonlítok Kereczky Szilviához.
Bóni: (Félve.)
Ajvó!
Szilvia: Hát nem komikus ?
Bóni: Nagyon komikus, komám milyen
komikus !
Szilvia: Én is szerettem volna látni azt
a hölgyet.
Mac Grave: Valóságos regényeket beszéltek
róla. Magyar nő, valami hercegnek a menyasszonya volt, de a faképnél hagyta. Azóta
csak Csárdáskirályné a neve.
Mind: (Nevetnek.) Áhá! Csárdáskirályné!
Szilvia: De milyen komikus ! ?
Herceg: (Akinek
az eset
kényelmetlen.)
Kérem hagyjuk talán ezt a személyt! Ne
bántsuk vele ami kedves grófnőnket. Egy
brettli diva, nem is lehet olyan, mint egy
arisztokrata nő. Én a magam részéről azonnal meg tudnám különböztetni.
7. J E L E N E T .
Vtk. Edvin. j. II.
Edvin: Hát igazán ? Bóni van itt ?
Bóni: (Zavarral eltakarja hátával
Szilviát.) Na ugy-e, hogy hogy csodálkozol ?
Herceg: És nézd, milyen kedves vendéget
hozott magával. (Bemutatja.)
Edvin fiam,
Kaucsiánó grófnő.
Szilvia:
(Hirtelen megfordul,
meghajtja
magát.)
Bóni: (Félve.) Most robban a bomba!
Edvin: (Rámered, felhangon elkiáltja magát.) Szilvia!
Mind: Hahaha ! ö is azt hiszi.
Szilvia: (Gyorsan Edvinhez lép, mosolyogva, a helyzet magaslatán.) A kegyelmes ur
összetévest valakivel, de nyugodjék bele, nem
ön az első. /Épp az imént történt velem
éppen ugyanez. Az a Zereczky Szilvia tényleg nagyon hasonlíthat hozzám.
Bóni: Ugyan az a típus kérem, ezek a
magyar falusi lányok mind hasonlítanak egymáshoz.
Edvin: (Nem minden irónia nélkül.) Ugy,
a grófné is magyar lány ?
Bóni: Igen, egy magyar falucskából való,
ahol a disznócskák az uccácskákon sétácskálnak.
Edvin: (Báninak erősen kezet szőrit.) Bóni gratulálok.
Bóni: (Fájdalmas grimasszal.) Köszönöm.

Szilvia: Mi igen, igen boldogok vagyunk
egymással. Nem igaz Bonifác ?
Bóni: (Szárazon.) Igen, igen, tudja frác !
Sziivia: (A társasághoz.) Ne méltóztassanak haragudni, — olyan fiatal házassok vagyunk még.
Bóni: Rettenetesen fiatalok, ilyen fiatalok.
Szilvia: H a valakit szeretek, nem tudom
tettetni magamat.
Herceg: Méltóztassanak a táncterembe besétálni. (Szilviához,
karját nyújtva
neki.)
Gyönyörű grófné !
Szilvia: (A karját elfogadja.) Kegyelmee
Uram! (2-en el.) (A többiek utánuk mennek. j. II.
4
StÁzi: (Bánihoz.) Ön nem tánool gróf ur ?
Bóni: A legnagyobb (örömmel ! (Karját
akarja
nyújtani.)
Bóni: (Stázihoz zavartan.)
Pardon, ha
egyszer ez nem e n g e d i . . .
Stázi: Akkor másik táncost kell keresnem magamnak. (Nevetve
elsiet.)
8-IK J E L E N E T .
Edvin,
Bóni:
Edvin: Most beszélj Pupák, mit jelent
ez ?
Bóni: (Túlzott barátsággál.) Mondd komám, komád vagyok-e ?
Edvin: (Megfogja elől a kábát ját és ugy
rázza Bónit.) Azt akarom tudni, mit jelent
ez a komédia.
Bóni: H a rázol, mint Krisztœ a vargát,
akkor nem beszélhetek.
Edvin:
(Elengedi,
nyugalmat
rőszakol
magára.) Mi történt ? Én lekörmölöm óe letelegrafálom mind a tiz u j j a m a t potyára.
Bóni: iVekem mindig fizetni kellett érte !
Edvin: És nem tudok életjelt kapni. És
te Amerikában voltál vele? Miért? (Közelebb megy hozzá.) Azt kérdem miért ?
Bóni: (Hátrál.) Ne izgasd fel magad!
Edvin: Megcsaltatok, és én szamár.
Bóni: Bizony.
Edvin: Itt ülök és várok. Hói vetted el ?
Odaát ?
Bóni: Ideát !
Edvin: Mit jelent ez ?
Bóni: Ideát, itt a szomszédban, ahoi parancsolod.
Edvin: És a szemem elé mersz kerülni.
Valaki, akiben ón olyan vakon biztam ! Hát
ne őrüljön meg itt az ember ? !
Bóni: Kérlek ne zavartasd magad,
én
majd később visszajövök, mikor már meglesz. (El akar menni.)
Edvin:
(Visszaírtja.)
Bóni ! én gyilkosságot követek el.
Bóni: No, no, akkor bezárnak!
Edvin: Megmagyarázod vagy nem. (ráezü,
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a fejét a kis asztalhoz
ütögeti.)
Bóni: Ne rázz! Vigyázat törékeny!
Edvin: (Elengedi.)
Hát beszélj.
Bóni: Hát összevissza házasodtunk.
Èdvin: Miért, miért ?
Bóni: Szerelemből. (A babérfa mögé szalad és nagy fehér zsebkendővel jelzi, hogy
megadja
magát.)
Edvin: (Hajszolja.) Miii ?
Bóni: (Hátrál.) Nem nem érdekből.
Edvin: (Szünet, szólani akar, Bóni arrább
ugrik, a játék ismétlődik
lépésenként.)
Edvin: Tehát a férje vagy? Igazán a
férje ?
Bóni: Na egy csekélység hijján, ami házasságunk, hogy ugy mondjam — tiszta,
— hogy ugy mondjam én még nem . . . illetve, ő még nem . ..
Edvin: (Megrázza az asztalon
keresztül.)
Nézz a szemembe, igaz ez?
Bóni: (Kiakar szabadulni.) Igen, de eressz
el, ugy rázol, mint a hideglelés.
9-IK J E L E N E T .
Vtk. Szilvia.
Szilvia: (Aki már egy perccel előbb belépett segítségére siet Báninak.) Bonifác! A
herceg beszélni akar veled.
Bóni: A herceg megmentette az életemet.
Szilvia: De hiszen egészen derangirózva
vagy. Mi bajod ?
Bóni: Ráz a hideg, tör a nyavalya!
Szilvia: (Megigazítja
a nyakkendőjét
és
a fülébe súgja.) Észrevett valamit ? !
Bóni: (Súgva.) Ne m, de vigyázz rémes,
hogy ez az ember hogy ráz !
Szilvia: (Hangosan.) P á angyalkám !
• Bóni: (Hangosan.) P á édeském ! (kezét a
nadrágzsebébe
dugja, kihivó
fütyürészéssel
megy el Edvin előtt, aJci mintha rá akarna
rohanni. Mire Napoleon pózzal gyorsan Bóni
el.)
10-IK J E L E N E T .
Szilvia.
Edvin:
Szilvia: (Igyekszik nyugodt lenni, mosolygó arcot ölteni, ami néhány rövid pillanat kivételével sikerül is neki.)
Edvin: Szilvia !
,
Szilvia: (Mosolyogva fordul feléjei)
Edvin:
(Hirtelen felhevülve,
magához
akarja vonni.) Szilvia!
Szilvia: (Elhárítja magától.) Nem! Nem!
Edvin: Azért jöttél, hogy . . .
Szilvia: (Félbeszakítja, mosolyogva.) Azért
jöttem kegyelmes uram, jhogy gratuláljak
önnek és lássam a menyasszonyát. Azt a
lányt, akit gyermekkora óta szeret. Akivel eljegyezte magát, mielőtt velem azt a
tréfaházasságot megkötötte.

25. oldal
Ervin: (Egy lépést visszalép.) Tréfaházasság ?
Szilvia: Igen, igen, kegyelmes barátom,
csak nem hiszi, hogy ón azt a kedélyes esküvőt komolyan vettem. Hecc volt, semmi
más. Esküvő a variettében. U j trükk ! Miután ön elment még nagyszerűen mulattunk
rajta. Igazán szivből nevettünk rajta.
Edvin: Szilvia ! Nézzen a szemembe.
Szilvia: (Megteszi mosolyogva,
elfogulatlanul.)
Edvin: Azt a szerződést, amit kötöttünk
maga igazán tréfának tartotta ?
Igazán ?
őszintén ?
Szilvia: De mennyire ! Hát minek tartottam volna ! ?
Edvin: És maga jószántából ment hozzá
Bónihoz ?
Szilvia: Természetes ! Bóni imád engem !
A leggyöngédebb f é r j !
Edvin: Akkor, akkor nincs mit mondanom
egyebet.
Szilvia: És kegyelmes ur, mikor a k a r j a
követni példámat ? Mikor (üli meg a lakodalmat ?
Edvin: (Összeszedi magát.) Minél hamarább. H a az ember egy leányt szeret és
viszont-szeretik, alig várja, hogy mindörökre
együtt maradhasson vele.
Szilvia: (Alig bírja megőrizni
nyugalmát.)
Persze! (Mélyen lélegzik.) persze!
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Edvin: Még ma meglesz a hivatalos eljegyzésem és köszönöm a megtiszteltetését,
hogy személyesen jelent meg. (Zene.) (Formálisan kenet csókol neki.) J ó barátok maradunk ugy-e bár ?
Szilvia: (Küzdve.) Azok maradunk! (Behunyja a szemét.)
Edvin: És az az est a variettében, az
az utolsó est, az csak álom volt, nemde ?
Szilvia: (m. f.) Igen, csak álom!
Edvin: (Melegebben a fülébe súgja.) De
szép álom ? Legszebb álma életemnek ! Emlékszel még ?
Szilvia: (Bólint.) Emlékszem még!
(

DUETT.
Szilvia:
Pohár csengett, zene zengett,
Köröskörül tánc kerengett,
A gyönyörű nóta szólt.
Edvin:
Inkább álom, mint valóság,
Babérerdő, piros rózsák,
A jó kedvem szikiát szórt.
Szilvia:
Elfeledni még sem tudnám,
Elmúlik bár az ifjúság, friss koszom volt
a hajamban,
Mirtus ág, mirtus ág volt,
Nem, ami olyan régen elmúlt,
Nem jöhet vissza többet már,
Mult, a mi benne szép volt, azért milyen
kár, igazán kár.
Edvin:
Emlékszel még. Egymás szivére borultunk,
Szép volt be szép. Minden perc üdvöt kinált,
Emlékszel még, jut még eszedbe a multunk,
Egymás szivére borultunk.
Emlékszel rá. Emlékszel még ? —Bűbájos álom, be szép, szép volt, be szép.
II.
Egymásra már rá találtunk,
Már is mindörökre váltunk.
Férjhez mentél angyalkám,
Szilvia:
Üdvöt te is másutt látod
És most hangosan kiáltod
A szerelem meghalt |ám.
Edvin:
Mindent a kockára dobtál,
Mily hamar jött a változás,
A bűnöm az, hogy szeretlek, semmi más,
flsak az, semmi más.
Szilvia:
Lássd abból, ami messze elszáll,
Már alig egy kis emlék él.

Edvin:
Mind tavaszi volt a virágunk,
S jött a tél, szomorú tél.
Szilvia:
Emlékszel még ? J u t még eszedbe ámultunk,
Szép volt, be szép, minden perce üdvöt kinált.
Emlékszel még ? Egymás szivére borultunk.
Ketten:
Emlékszel rá ? Emlékszel még ?
Bűbájos álom, de szép, szép volt be szép.
Edvin:
Ilyen könnyű kis regény, hidd el száz van,
Ilyet sző leány s legény minden házban,
Ilyen könnyű kis regény ránk se hathat.
Együtt:
Legföljebb, ha megkacagtat,
La, la, la la, la, la, la, la, Megkaoagtat,
La, la, la la, la, la, la, la, ránk nem hathat,
Ilyen könnyű kis regény, Hidd el száz van
Minden házban ily regény.
11-IK J E L E N E T .
Stázi, Bóni:
Stázi: Ugyan menjen ! Maga csak hizeleg.
Bóni: Nem, igazán nem ! Ön már az első
pillanatban mély benyomást gyakorolt rám.
Egész mélyet !
Stázi: Mondja, minden házasember ilyen
gonosz ?
Bóni: Nem kérem, csak én ! tehetek róla ?
Ha ön ránéz az emberre az égszinkék szemével, hát az emberben minden tótágast áll.
Stázi: (Komikusan összecsapja kezeit.) Na
ha ezt a maga felesége hallaná.
Bóni: Micsoda feleségem ? J a ugy a feleségem. Hallhatná kérem, ez engem nem
zseniroz.
Stázi: Igazán?. Már a mézes hetekben
nem ?
Bóni: Kérem, a mi a mézet illeti, arról
inkább ne beszéljünk.
Stázi: Hogy érti ezt ?
Bóni: Ugy gondolom kérem, hogy ez az
izé ez a méz én nálam nagyon keserű.
Stázi: Ugy kell önnek, ha az én férjem
volna . . .
Bóni: Akkor ? Kérem ? .. .
Stázi: Én ezzel a tiz ujammal kaparnám
ki mind a két szemét.
Bóni: (Megragadja a kezét.) Parancsoljon,
karmolja! Ha ilyen kéz teszi, csak «kellemes lehet.
12-IK J E L E N E T .
Vtk. Szilvia,, Edvin:
Szilvia: (Edvintől követve jön
középről,
látja, hogy Bóni Stázinak kezet csókol.)
Stázi: (Ijedten.) A felesége !
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Bóni: Oda se neki! (Tovább csókolja kezét.)
Szilvia: (Kedvesen.)
Bónikám ! a cipőm
szallagja kioldodott. (Hirtelen
mozdulattal
kioldja a cipőjét.)
Edvin: (Szorgosan.) Ha s z a b a d n a ! ? '

Szilvia: (Mosolyogva, kacéran.) Köszönöm!
Arra való a férjem !
Bóni: (Miközben odamegy.)
Igen a n a
való ! Mért nem húzol cúgos cipőt ?
Edvin: (Félre.) No várj ! (Túlságos Imrátsággal megy Stázthoz.)
No Stázikám,
hogy mulatsz ?'

Latabár Árpád - Kerekes Ferkó
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Stázi: (Boni felé pillant.) Oh nagyon jól.
Edvin: Igazán, igazán, csókolni való vagy.
Szilvia: (Bánihoz halkan.) Mondj valami
gyöngédet is.
Bóni: (Ki folyton Stázihoz szeretne átmenni.) Mi a nyavalyát mondjak ?
Szilvia: (m. f.) Akármit.
Bóni: (m. f.) Nem tudok.
Szilvia: (Rosszkedvűen.)
Te szamár!
Edvin: Most nem bocsátlak el többé, valamennyi táncodat nekem kell, hogy add !
Bóni: (Aki még mindig a cipőszallagon
motoszkál, fél akar ugrani, a lábát Szilviának. magával rántja.) f a r d o n . A legközelebbi v a l c e r t . . .
Szilvia: (Oldalba böki.) Velem táncolod.
(Bóni a haját borzolja.)
Bóni: (Panaszosan.) Veled táncolom !
Szilvia: (Felborzolja
Bóni haját.) Nem
szeretlek más nőkkel (látni.
Edvin: (Stázihoz.) H a i g y , melleted állok
mindjárt tánoolni akarok. Hiszen senki ugy
ugy nem táncol, mint te.
QUARTETT.
Edvin:
(Stázihoz.)
Jöjjön, ne ne várjunk, egy túrt eljárunk.
J ö j j ö n csábit a tánc.
Átfogom derékon lágyan,
Kábitó keringő vágyban.
Néiznek ránk, mindenki ránk irigy,
Senki sem j á r j a ezt igy.
Bóni:
(Szilviához.)
Muckó, no kezdjük,
Pucskó, mért vesztjük, méreg drága időnk.
J á r j u k már te édes macskám,
J á r j u n k már el szép lassacskán.
Oukrocekám — kis macskám j á r j u n k már,
Minden percünkéit be kár.
Stázi:
(Edvinhez.)
Milyen forrón tudsz máma beszólni te,
Honnan a sok szép zengő ige ?
Ssárnvon szárnyán röpít el tova,
ügy férfi forró szava.
Szilvia:
Szádat vágyódó szivvel lesem,
Mondd csak tovább is szerelmesem,
Táncolnék ily simán könnyedén,
Bgy élten át, csak véled ón.
Négyen:
A búbánat rajtunk isohsem lehet ú r r á !
(Hurráh.) Ha sohse (sóhajtunk,
(Hurráh) Ha sohse sóhajtunk,
A búbánat rajtunk, sohsem lehet úrrá.
(Csak járd) A holnapot ne várd,
Turbékolj, bókolj, táncolj, csókolj,
Mert hátha holnap megtudod,
Még tied tánc és nő,
Hogy már késő.

II.
V:
Stázi:
Drágám, hogy rázol, drágám szikrázol.
Hallod nem értem ezt.
>
Szilvia:
Megmondom, történjék bármi,
Büszkessóg te véled járni,
Ajkamról még egy kis csókot tépj
És a lábamra ne lépj.
Edvin:
Angyal elbűvöltél egészen fülig,
Szivem mélyén izzó láng gyűlik,
Boldogságtól meghalhat a férj,
Ki tőled majd csókot kér.
Bóni:
Cukki ! Nem voltál még ilyen csodás,
Muki, te édes büv alkotás.
J a j j , ha nem lenne, j a j j vége még.
(Én tönkre mék.)
Négyen:
(Hurráh) ha sohse sóhajtunk,
A búbánat rajtunk isohsem lehet úrrá,
(Csak j á r d ) a holnapot ne várd,
Turbékolj, b|ókolj, táncolj, csókolj,
Még tiéd, tánc és nő,
Mert hátha holnap megtudod, hogy már kéaó.
13-IK J E L E N E T .
Herceg, m. Szilvia.
Herceg: (Lelkesen.) Ez a grifnő, ez egy
menyei nő, hogy táncol, hogy lebeg, hogy
kering!
Szilvia: (Jön nevetve.) Kegyelmes u r !
Herceg: Csak tessék ! Nevessen ki. D«
maga a bűnös, hogy táncolhat valaki mindig a saját férjével ? Mintha itt nem volna
választás csinos táncosokban.
Szilvia: (Mélyen meghajlik.)
Kegyelme«
uram, szabad kérném !
Herceg: (Nevetve.)
Óh, óh, hiszen neu«
is igy gondoltam. Ön igazán elragadó grófné,
kezdem megérteni a fiamat.
Szilvia: A fiát ? Hogy, hogy ?
Herceg: H a az a Vereczky Szilvia csakugyan hasonlít önhöz, akkor a fiam kénytelen volt beleszeretni.
Szilvia: (Fürkészve.)
De hiszen M már
elmúlt ? Nem ?
Herceg: Hála Istennek, el. A fiam a
kis Stázit szereti és a kis Stázi a fiamat.
Szilvia: És ha mégis komolyabb ügy lett
volna ? H a a f i a önhöz jött volná ós igy
szólt "volna: Apám, én ezt a varieté lányt
igazán szeretem. Nőül akarom venni !
Herceg: Hahaha! Ki van zárva, akkor ön
rosszall ismeri a Lippert Veilersheimokat. A
fiam nem jött, pom mondta, hogy
nőül
a k a r j a venni ós megházasodik most és egyenrangú nőt vesz el.

29. oldal

SZÍNHÁZI ÉLET
Szilvia: (Inkább magához, de hangosan
megfogja az asztalt, hogy össze ne roskadjon.) Ée> à Csárdáskirálynőt elfelejtette?
Herceg: Hála Istennek el. és csak azt
kivánom a fiamnak, hogy olyan boldog legyen Stázival, amilyen boldog ön
Bóni
gróffal.
Szilvia: (Behunyt szemmel.) Igen, ón is
azt kivánom neki ! (Hirtelen más hangon.)
J ö j j ö n kegyelmes ur táncoljunk! (Eltáncolnak.)
14-IK J E L E N E T .
Stázi, Bóni:
Stázi: (Zsebkendőjével'legyezi
magát.) Be
hiszen maga egy vadember. Ah, áh, egészen
tönkre táncolt.
Bóni: (Kiveszi a dütnéjét.) Szabad talán
cukorral megkinálnom ? Kuglerbonbon pirított borjuvelő töltés.
Stázi: Óh köszönöm !
Bóni: Hiszen én egyebet is szívesen felajánlanék.
Stázi: Ugyan mit ?
Bóni: (A szivére mutat.) Ezt itt.
Stázi: P f u j , hogy beszélhet igy ! ezt elmesélem a feleségének.
Bóni: Kérem ! Nagyon örülni fogok !
Stázi: (összecsapja a két kezét.) No hallja,
mag'a egészen elvetemedett ember.
Bóni: Nem ! Boldog ember vagyok ! Szerelmes vagyok. Először életemben szerelmes !
Stázi: És a felesége ?
Bóni: A feleségem ? — A szerelemnél
erősebb. Vallomást teszek önnek !
Stázi: Óh Istenem !
Bóni: (Titokzatosan.)
Tehát a feleségem.
(Szavakat keres.) Nem asszony !
Stázi: (Ijedten.)
Hát mi ? csak menyasszony ?
Bóni: Azt csak holnap mondhatom meg !
(Kétségbeesve.)
A nyelvem . . . rémes. Igen
a nyelvem meg van kötve. Erkölcsi madzaggal! Eskü köti a nyelvemet. De mondja,
(megfogja
a kezét.) mondja őszintén, ha
•zabad volnék, egészen szabad, mint madár
a vizben ós hal a réten, akkor tudna szeretni egy kicsit ?
Stázi: Erre nem adok választ.
Bóni: Miért? Az asszony miatt? (Igen
gyöngéden.)
Nézze kérem, az asszonyt el
is tehetem láb alól.
Stázi: (Megrémülve.)
Miii? Kérem?
Bóni: Fájdalom nélkül kérem. Élve marad kérem.
Stázi: Hát nem szereti maga a feleségét ?
(összecsapja a kezét.)
Bóni: Nem kérem ! .
Stázi: Dehát akkor miért vette nőül ?
Bóni: A 4 csak holnap mondhatom meg.

Stázi: Na, hogy ezek a férfiak! Valakinek egy ilyen pzép felesége van és máiilyen kis idő múlva másra kancsalítson, hát
ez rettentő.
Bóni: Ezt teszi kérem ez a rongyos élet.
DUETT.
Bóni:
Zajt ne üss! Kicsi lány ide süss!
Amit ón szavalok, az egy tiszta dolog.
Nézz csak rám, ilyen férfi babám,Dehogy is terem citromfán.
Ilyen férfiak roppant ritkán,
Vagy esetleg ilyen több nincs.
Aki tudja e szép könnyelmű élet titkát.
Megbecsülendő kincs.
(Te rongyos élet)
Mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz;
(Te rongyos élet)
Leszokni rólad — Istenein milyen nehéz,
II.
Stázi:
Zajt ne üss, Mosziö ide süss,
Amit válaszolok — azt is szimpla dolog.
Lány van száz, aki veled cicáz,
De azért te csak egyel játz,
Valahogy nehogy elfeledjed,
A szemeddel s a sziveddel
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Kikeresni közülük, éppen azt az egyet,
Azt, aki néked kell.
Ketten:
Te rongyos élet, bolondos élet,
Mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz.
Te rongyos élet, bolondos élet,
Leszokni rólad istenem milyen nehéz.

hosszan csókolja Edvint.) Az én házasságom,
ugy házasság. Vedd el, tedd el!
Edvin: (örömmel.) H á t i g a z á n ? Bónikám!
(Öleli.)
17-IK J E L E N E T .
Vtk. Szilvia:

Edvin: Ön meghazudtolja önmagát. Minden pillantása, minden szava elárulja, hogy
nem boldog. (Megfogja a kezét.) Ön nem
lehet boldog !
Szilvia: Nem vagyok boldog ? Miért ? Férjem van, aki imád, grófné vagyok. Hercegi
családokkal érintkezem.
Edvin: Engem nem csalhat meg. Magát
Bóni nem érdekli. Csak azért ment hozzá,
hogy bosszút álljon rajtam. — Nem akarok
szemrehányást tenni magának. A látszat ellenem szólt, de maga hiába mond akár mit.
maga még most is szeret engem !
Szilvia: (Felugrik.)
Edvin.
Edvin: (Szenvedélyesen magához szorítja.)
Sizilvia ! szeretsz ?
Szilvia: (Megremeg.)
Bocsáswn el! (Kínkor ja vonni
magát.)
Edvin: (Átfogja ét megcsókolja.)

Edvin: (Odarohan.) Szilvia, minden ú j r a
rendbe jön. En vagyok a legboldogabb ember a világon. Az urad beleegyezik a válásba. .
Szilvia: (Nem érti.) Mi — hogy ? . . .
Edvin: (Bánihoz.) Elbocsát maga mellől?
Szilvia: (Bánihoz.) Bóni, talán csak nem ?
Bóni: (Szemtelenül.)
Madáme! a^mi házasságunknak vége, megházasodni ós semmit
sem kapni érte. .Az ilyen házasság nem
az ón Ízlésem szerint való. Egy nő, aki
még- hü sem volt hozzám ós már is hűtlen
lett, nem az ón gusztusom s azok után.
amit ón a saját két szememmel láttam. Mert
én olyan marha vagyok, hogy a saját szememnek is hiszek, tótágast áll a sziv, a
a keblemben s további együttélésünk kizárttá válik. Ezennel elvagyunk választva,
asztaltól ó s . . . különben a másik ugy sem
volt még meg ! (Tettetett
meghatottsággal.)
legyetek boldogok, de ugy, ahogy én megérdemlem. Isten veletek. Kosár a fejetekre !

16-IK J E L E N E T .
Vtk. Bóni.

18-IK J E L E N E T .
Szilvia.
Edvin:

Bóni: (Már előbb jött, j. II. nem akarjaészrevenni a helyzetet, tragikusan
felkiált.)
Háh !
Szilvia: (Elszalad, köz. j.)
Edvin: (Mozdulatlanul
áll.)
Bóni: (Nagy léptekkel fel s alá jár. Kihívóan nézi végig
Edvint.)
Edvin: Gróf ur ! . . .
Bóni: Herceg' u . . .
Edvin: (Könnyű fejbólintással.)
Rendelkezésére állok.
Bóni: (Félve.) Nem szükséges, inkább ífiagvarázkodjunk ki.
Edvin: J ó uram ! . . . Bónikám .. .
Bóni: Fejezd csak ki magad valahogy.
Edvin: (Melegen.) Komám, mond komád
vagyok-e ?
Bóni: No tessék, liât nem a saját táj gzólásommal fog' meg ?
Edvin: (Kitör.) Bóni! A'em tudok élni
a feleséged nélkül. Bocsásd el. (Rázza.) Bocsásd el !
Bóni: Halt! Előbb te bocsáss el engem.
Mindent megkaphatsz tőlem, csak ne rázz !
Edvin: (Melegen.) Bóni. add nekem, választasd el magadtól.
Bóni: (Járkál, végül mintha pofon akarná
ütni, nekiszalad, megfogja az arcát és igen

Edvin: Szilvia ! (Magához vonja.) Szilvia,
most az enyém vagv !
Szilvia: Tiéd!
Edvin: Hiszen tudtam, azért jöttél ide.
mert szeretsz.
Szilvia: Mert szeretlek.

15-IK J E L E N E T .

DUETT.
Edvin:
Táncolnék a nagy boldogságtól.
Lelkem lángga l ég !
Senkinek ilyen jó kedve nem volt még.
Szilvia:
Oh az édes pillanatra régen várunk már,
Nincsen két boldogabb ember nálunk már.
Ketten:
(Álom) édes álom, álmodj még.
Álmodjunk, hogy egymássé leszünk mi még.
Angyalok ha ránk le néznek,
Sugdosták — lám,
Lám a földön is van égi boldogság.
II.
Szilvia:
Félek, álomnak álom marad csak meg,
És nem lesz való,
Nem lehet valóság', (ennyi) jó !
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Edvin:
Ennyi szépet Isten is csak jókedvében ád,
Meg kell, hogy köszönjük néki szépen hát.
Ketten:
Álom. álom. stb.
19-IK J E L E N E T .
Szilvia. Edvin:
Edvin: (Gyöngéden vezeti.) Most
szerelmem, menjünk édes apámhoz.

jöjj

Szilvia: (Ijedten.) Apádhoz? Szent Isten,
mit akarsz neki mondani.
Edvin: őszintén, becsületesen beszélek vele.
Megmondom, hogy beleszerettem Kauosiáno
grófnőbe. Nem elhetek nélküle.
Szilvia: De ha megtudja, hogv ón Vereczky Szilvia . . .
Edvin: (Gyorsan) Nem tudja meg, nem
szabad, hogy megtudja, te most Bóni nevét
viseled, s hála Istennek, hogy azt viseled,
ezzel nincs többé akad41v köztünk.

Czakó Gyula, a »Csárdáskirályné« rendezője'
' t
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Szilvia:'Hogy,
hogy ?
Edvin: Te Kauciánó grófnő vagy s egy
elvált Kaucsiánó grófnét egy Lippert Veileraheim herceg nőül vehet.
Szilvia: (Félve.) Persze igy már nem szégyen.
Edvin: Hogy Bónihoz nőül mentél, igazán szerencse volt Számunkra.
Szilvia: Tehát, ha még Vereczki Szilvia
volnék, a chansonette . . .
Edvin: (Ujjong.) De nem vagy már az,
de nem vagy az !
Szilvia: (Reszketve.)
Igen, igen, de ha
még az volnék.
Edvin: (Zavarban.) De édesem,
hiszen
- most már megmondhatom neked, látod milyen az apám, milyen a családom, soha bele
nem egyeztek volna ebbe a házasságba.
Szilvia: . . . . É s . . . te . . . te belenyugodtál volna ?
Edvin:
(Hallgat.)
Szilvia: Bele nyugodtál volna ?
Edvin: Nem ! Erted meg jól, ón biztosan megtartottam volna a szavamat, de hidd
el Szilvia, nem lettünk volna boldogok.
FINÁLÉ.
Szilvia: (Gépiesen ismétli.) Nem lettünk
volna boldogok !
Edvin: De igy most Kaucsiánó grófné
ellen senkinek sem lehet kifogása.
Szilvia: (Csaknem
összeesik.)
Edvin: De mi bajod ?
Szilvia: (Nehezen tér magához.) Semmi,
semmi, csak az emlékek.
Edvin: Ugyan az emlékek. Nincsenek emlékek, nincs mult, csak kacagó jelen van!
Stázi: (A bálteremből vidáman jön.) Na
Edvin, te miattad petrezselymet árulhatok.
Igy majd inkább ón magam keresek táncost
magamnak. (Megfogja
Edvint,
Szilviához)
Megengedi ? Grófné ?
Szilvia: (Int. hogy igen.)
Szilvia: A köpenyemet! Szégyeli magát
miattam! (Behozza a köppenyt
a lakáj.)
Szégyeli rüagát miattam !
Szilvia:
Mert mindenütt van szerelem,
Mely üdvöt áraszt.
(Herceg és az egész személyzet
be.)
Herceg: (Meglepve.) Mi baja grófné, el
akar menni.
Szilvia: Igen, megyek, van egy kis migrénem.
Herceg: El nem bocsátom, abból nem lesz
semmi. Urak sietve segítsetek hát.
Néhányan
elakarják venni a köppenyt
Szilviától, de nem engedi.)
Herceg: Grófné, ezt nem engedhetem meg.

Van egy meglepetésünk az ön
számára !
(Anhiltához.)
Az alkálom kedvező, most kihirdetem az eljegyzést. Kérem önöket valamennyiüket, legyenek tanúi a Lippert Veilersheim ház egy igen fontos eseményének.
(Szilviához.)
Mit szól ehhez grófné?
Szilvia: (Egy pillanatig habozik,
aztán
hirtelen ledobja köpenyét.) Maradok !
Mind: Brávó! Brávó!
(Edvin, Stázi, Bóni jönnek j. II.)
Herceg: Mólyen tisztelt, kedves vendégeim !
Egy örvendetes hírt kell közölnöm önökkel.
(Krákog.)
Két szív, mely kora ifjuságátói
fogva, szerelemben borult egymás ellen —drága fiam Edvin ós Anásztázi húgom . . .
Edvin:
Bocsánat apám, Stázi bocsánat,
De a szivem már nem szabad,
A lelkem más ösvényen jár.
Nem tudom eltitkolni már,
Azt hittem reges régen elmúlt
S ú j r a itt a szent varázs.
Egy gyönyörű emlék a múltból,
S fellobog bennem a parázs.
Álom, álom, édes álom, álomkép,
Álmodjuk, hogy egymássó leszünk mi még-.
Stázi, Edvin, Bóni, Kar:
Angyalok, ha ránk lenéznek, sugdossák.
Lám a földön is van égi boldogság.
Stázi:
Csak hallgass a szived szavára, hallga» rá,
Légy önmagadhoz hü.
A férfihoz ki másik nőről álmot szö,
Nem fűz a jegygyűrű,
(Légy önmagadhoz hü).
A férfihoz, ki másik nőről álmot aae
nem fűz a jegygjrürü.
Herceg: Es ki az a másik nő ?
Edvin: Hogy ki a másik.
Szilvia: Én vagyok !
Herceg; Ön grófnő !
Edvin: Valóban Kaucsiánó grófné.
Herceg: (Próza.) Grófné, ön tréfál! Grófné, ön . . .
Szilvia: Én nem vagyok grófné, s ner»
voltam soha, egy titkot kegyednek fülébe
súghatok. Én Veilersheim hercegné vagyok.
Hercegné: (Próza.) Vielersheim hercegné ?
Edvin: Mit akarhat ezzel.
Szilvia: Itt van itt, — nézze meg — az
ön fia alá is irta. (Átadja az irást a hercegnek, melyet az I. fináléban eltett a
keblébe.)
Herceg: (Olvassa.) Éh Lippert Veilersheim Edvin, Rónáid, Károly, Mária herceg,
ünnepélyesen kijelentem, hogy Vereczky Szilvia kisasszonyt 8 héten belül törvényes feleségemmé teszem, és Isten ós ember előtt,
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ő véle házasságra lépek. — Hisz ez lehetetlen.
Szilvia: (Kiveszi a herceg kezéből az írást.)
PRÓZA.
Herceg: Tehát mégis, ön Vereczky Szilvia
a Csárdáskirályné.
Edvin: Te nem vagy Bóni felesége ? te
nem v a g y . . . .
Szilvia: Grófné ? — nem ! én csak Verecki Szilvia vagyok, — de ha 'akarnám
— a nyolc hét még csak ma e s t e . . .
ÉNEK.
Edvin:
Határ
De én
Készen
Mások

időm (most) j á r le éppen,
megtartom, amit megígértem,
vagyok beváltani szómat,
ehhez bármit szólnak, bevallom én ..

Stázi; Kar:
Útjába nem áll,
Visszaadja a szavát.
Boldogtalan marad,
Egy életen át.
Edvin: Szilvia ! Maradj !
Szilvia: Nem ! Megyek ! Mi ugv sem lettünk volna boldogok.
Bóni: (Féladja Szilvia
köpenyét.)
Stázi, Kar:
(Te rongyos élet),
Mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz.
(Te rongyos élet.) Leszokni rólad Istenem,
Milyen nehéz !
(Függöny.)

Szilvia:

111. FELVONÁS.
1-SO J E L E N É S
Cigányok.

Nem, Herceg már e pillanatban az ön
Szive szabad,
Ne szégyeljed magad,
Miattam eredj, kövesd utadat.
Im az irást tépem ketté,
Hogy ne légy a Chansonette ! ( Az irást eltépi, Edvin lábai elé dobja.)
Szabad vagy !

Feri: (A lányokkal a b. I. asztalhoz ül,
függönykor
2 pincér hűtő és tálcán 4—3
pohárral állanak a két oszlopnál, amint a
amint a függöny főn van rögtön az asztalukhoz mennék j. I. és b I. és töltenek.
Aztán az oszlopnál várnak.) Na gyerekek,
hát ezt ki gondolta volna, ki a jó fene gondolta volna az öreg Feriről, hogy eljön ide

Nyáray

Brod

(Kerekes) (Weilersheim)

Günther König Bacbricb Jenbacb
(Sylvia)

(Boni)

(Stazi)

Viktor Stein Bacbman Kálmán Imte
(Edvin)

fl »Csárdáskirályné« bécsi előadásának szereplői és a «Csárdáskirályné« szerzői.
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Bécsbe, a svábok közé, akik még csak nem
is németek, hanem osztrákok. Osztrák értékű
osztrákok !
Julis: Nagyon kedves volt tőled, hogy
elkísértél bennünket.
Aranka:
És milyen örömed telik majd
bennünk, lia holnap fellépünk az Appolóban.
Juliska:
Nem is tudnánk játszani,
ha
Peri bácsi nem volna velünk.
Aranka:
Velünk kell, hogy utazzon az
egész világon.
Lányok: Igen, igen, utazzon velünk! (Körültáncolják.)
Feri: Utazom. ;utazom, csak össze ;ne nyomjatok. (Felkelnek.)
(A pincérek az italt és
poharakat, j. II. és b. II. elviszik.)
(Cigányok miícor 2 verset lejátsztak b. II. el.)
Egész csinos város ez a Bécs. Itt is van
minden, ami Pesten van és itt is nincs minden. ami Pesten nincs, hus, kenyér, trafik,
még cigány is van itt, és is a tyúkokkal
mennek aludni az emberek. Két óra mindössze és egy lélek sincs ébren !
Juliska:
(Hátranéz.) Ni, ni, itt jön vaodafordul.)
laki ! (Mincl
2-IK J E L E N É S .
Vtk. Szilvia,

Bóni.

Feri: (Rájuk bámul.) Iviaz ? Miaz ? Vagy
ugy? Alszom-e vagy csak álmodom? Bónikám, Bikárbónikám ! Szilvia !
l . m y o k : Szilvia! Szilvia!
(Körülveszik.)
*SW,via:
Öreg Ferikém ! Micsoda meglepetés !
Lányok: (Körülveszik Bánit.) Bóni! Bóni!
Juliska:
Hoztál-e valamit nekem ?
Bóni: Hogyne ! Kugler bonbont kukoricaliszt. töltés!
Feri: (Szilviát öleli.) Szilviám.) Szilvácskám ! Bónikám ! Ahogy te kinézel? Hogy
leerültök ti i d e ? '
Bóni: Hogy kerültök ti ide ?
Feri: (A lányokra mutat.) M. E. Cs.
Mint eiénycsösz ! A lányok erénj'eit védelmezem. Mind ide szerződtek az Apollóba.
Lányok:
Most együtt maradunk. Most
mulatunk egyett! (Szilviába
kapaszkodnak.)
Szilvia: (Gyöngéden kibontakozik.)
Nem !
Lányok nem ! majd máskor, ma fáradt vagyok, inkább hagyatok kicsit magamra !
Féri:
(A lányokhoz.) H e j esi. erigyetek
szépen aludni, alukálni, majd én lefektetlek benneteket !
Lányok:
Akkor pá, joccakát.
Szervusz
Bóiii! (Nevetve Ferivel el hátul.)
3-IK J E L E N E T .
Szilvia, Bóni:
Bóni:

No most jobban érzed magad ?

Szilvia: Igen, ezerszer jo&ban ! •
Báni: Hát én nem akarok szemrehányást
tenni neked, de direkte ugy viselkedtél, mint
ha a vadkacsa cimszerepét játszanád.
Szilvia: (Vállat von.) H e j rózsám, már
odébb mehetsz !
Báni: Igen, most hej rózsám ! hogy menjek odébb? (Izgatottan felugrik, jár fel le.)
Olyan ártatlanul kerültem bele a szószba,
mint szent P á l az oláhokba. Mit gondol ma jd
rólam a társadalom ?
Szilvia: (Nyugodtan.)
Amit akar, nekem
az totál smaffu !
Báni: Ugy ? Furcsa kifejezéseid vannak,
varieté izüek.
Szilvia: (Mindkét könyökére
támaszkodik,
nyugodtan az arcába néz.) Mondd, veszekedni akarsz velem ?
Bóni: (Gyengéden.)
Nem Szilvikám, de
nézd komám, komád vagyok-e ? Mire való
volt ez az egész skandalum ? H á t mit csinált volna ez ,a szegény Edvin ? Többet
igazán nem tehet, minthogy feleségül akar
venni !
Szilvia:
Engem nem akart, Kaucsiánó
grófnét, azt igen, de Vereczkey Szilviát nem !
Bóni: Ugyan eredj ! Hiszen az ugyanaz,
totál smaffu.
Szilvia: (Reszketve.)
Szégyeli magát miuttam !
Bóni: Ugyan mi jut eszedbe ? Ha valaki
szégyeli magát, elvörösödik és Edvin folyton egész sápadt volt.
Szilvia: Te jó fiu vagy, védeni akarod.
(Sirni kezd
halkan.)
Bóni: Nézd cicuska, ne sirj. (ő is sir.)
Tudod nem nézhetem, ha egy nő sir. (Egy
fotelbe
veti viagát.)
JVa tessék, itt van
örülhetsz, (sir.)
4-IK J E L E N E T .
Vtk. Feri.
Feri: (Jön kezeit .dörzsölve)
í g y ai, a
kis erényeket lefektettem. (Egyikről
* másikra néz.) Na miaz? (Félénken.) No miaz?
Szilvia: H a g y j kérlek ! (Hátat
fordít.)
Bóni: Kérlek h a g y j ! (Hátat fordit.)
Feri: (Szilvia vállára tesz a kezét.) Légy
okos Szilvia! örülj, hogy vége!
Micsoda
muri lesz Pesten, ha megtudják, hogy viszsza jöttél! Szétpukkan az orfeum, ugf teli
lesz, ha ú j r a fellépsz.
Szilvia: Nem lépek fel többé !
Feri: Nem ? miért nem ?
Szilvia: Férjhez megyek !
Feri: liez . . . kihez ?
Bóni: Edvinhez !
Feri: H á t mégis ! Gratulálok !
Szilvia: Nem igaz, máshoz. (Bónir« mutat.) Ehhez!
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Feri: Ez lesz életed legbaliabb ballépése.
Bóni: De miiven ball lesz. Balldagtalan
lesz.
Feri: Hisz ez ugy illik hozzád, mint az
elefánt a zongorához.
Bóni: (Ugy van.)
Sszónokot számosan
üdvözlik !
Feri: De mért mégy te férjhez egyáltalán ?
Gyere vissza a színpadra.
Szilvia: Nem, soha többé !
Feri: Mit mondasz ? Nem ? Eredj csak
Bóni. hagyj magamra vele,
megmutatom
m a j d neki, mit tud az öreg Ferkó !
Bóni: (b. II. el.)
Feri: Szilvikám ! nézz a szemembe! Bánkodol Edvin miatt ? — Én megértem. Én
magam is végig, csináltam már ilyet, de
amiatt az egész jövőt eldobni, nem szabad !
(Melegen.) Ha a szerelem megsebezte a szivedet. a művészet újra begyógyítja sebedet. Nyugalom és feledés. Gyere vissza a
színházhoz ! Ott a te helyed. Ha te fentállsz azon a gyönyörű kis brettlin, és kinézel a telt házba ós egyszerre elcsendesedik minden ós minden gukker te rád van
irányítva ós mikor aztán te énekelsz ós minden sziv feléd repül. Különösen a him szivek, akkor a többi világ mind elsülyed a
te számodra és ú j r a az vagy, ami voltál.
Aranyos kis énekes madár, kinek csőrében
a szerencséje, szivében a boldogsága. Akkor u j r á a régi Szilvia, leszel. A mi Szilviánk .
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Szilvia: (Meghatva.) Öreg Ferkó !
Feri: (Kitárja karjait.) Visszajössz ugy-e?
Visszajössz ! Hiszen az orrod hegyén látom !
Szilvia : (Rátámaszkodik
Ferire, meghatottan.) Nem, nem tehetem !
Feri: Teheted! (b. II. kikiabál.)
Bóni!
Pezsgőt és cigányt !
Bóni, Cigányok, Pincér.
Bóni: Gyere !
Feri: Ide. ide cigány ! Játszatok valami
csinosát, ami a vérbe pöndörödik. (A prímásnak bankót ragaszt a homlokára.)
A
kisasszonynak kell egy kis sziverősitő !
TERCETT.
I.
Feri: • .
Nem él jobban Kinában sem,
A kinai császár,
Mert amikor a szivemre
A búbánat rászáll.
i
Bóni:
Magamat nem nyúzatom,
Szivemet se zúzatom.
Három vödör pezsgő mellé,
Csak a cigányt hozatom,
Ha csikorgós kedvem támad, eztet huzatom.
Refr.:
Hajmási P£ter, Hajmási Pál.
Bóni, Feri:
A barómméter esőre áll,

R »Csárdáskirályné« berlini előadásának III. felvonása. »Bóni és a lányok«.
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Bóni:
Ne busulj rózsám, mert az egy garast sem
ér,
Ne busulj, lesz még szőlő, lesz még lágy
kenyér.
Bóni, Feri:
Hajmási Péter, Hajmási Pál.
A baromméter nem imponál.
Bóni:
Huzatom agyba-főbe,
Beugrom a nagybőgőbe,
Bóni, Feri:
Hajmási Péter, Hajmási Pál.
II.
Bóni:
Gyere rózsám, gyújtsál gyertyát,
Vagy gyújtsd meg p. villanyt.
Hadd tudja, hogy íszép embert lát,
Aki reám pillant.
Feri:
Hogy ki vagyok, azt ne nézd,
Hoztam egy zsák aprópénzt,
S lia a csókot, amit kérek,
Stante Pante megadod.
Bóni:
Veszek neked cigarettát, kettő darabot.
Refr.: Hagymási Péter, etb.
Szilvia:
Ne huzd, hogy a szerelemnek,
Boldogság a vége.
Ne huzd, hogy a szerelemért,
Hűség j á r cserébe.
Huzd, hogy hervad a virág,
Huzd, hogy komisz a világ.
Huzd el eszt, hogy rosszul jár a lány,
H a csókért szivet ád.
Huzd el, hogy a szerelem csak,
Csalfa délibáb.
Befr.: Hagymási Péter, etb.
5-IK J E L E N E T .
Edvin: (jön, j. II. Groommal.)
Groom: Kérem, tessék itt várni azonnal
szólok a gróf urnák ! (Groom el. j. 1. en.)
Bóni: Szervusz Edvin! tudtam, hogy nem
fogsz aludni tudni !
Edvin: Hol van Szilvia?
Bóni: Szilvia? (Habozva néz rá.) Szilvia
a koncerten van !
Edvin: (Meglepve.)
Hol?
Bóni: A koncertteremben! Az öreg Ferkóval !
Edvin: Ferkóval ?
Bóni: Na, ugy-e, hogy meregoted a szemedet, mint a eült hal. Tudniillik Ferkó
is véletlenül itt lakik a hotelben.

Edvin: Koncertekre tud menni, miközben
én . . . H á t hol az a koncertterem ?
Bóni: (Kitérően.) Hát hol volna! Itt van
a hotelben, mindjárt vége is lesz a koncertnek !
Edvin:
Én megvárom ! (Fel alá jár.)
Bóni: (A bal asztalnál egy székre támaszkodik.)
Olyan álmos vagyok, hogy m a j d
összeesem !
Edvin: (m. f . jár.) Koncertre tud menni!
Úh ezek a nők, ezek a nők! (Bóni állva elalszik.
Szünet.)
Edvin: (Izgatottan
fordul Bánihoz.)
A
mai magaviseletedről még beszélgetünk, ez
nem múlik el nyom nélkül. Egy ifjúkori
barátom, akiben vakon megbiztam, egy ember, akinek hűségére házakat épitettem volna. Hányszor mondtad, hogy minden áldozatot meghoznál értem, hogy a tűzbe mennél értem, hogy virrasztalnál mellettem, és
most! H a h a ! Elárulta Szilviának az
eljegyzésemet és ebbe a rettenetes helvzetbo
sodortál, eljössz a házunkba és nevef>séü(ü
komédiát játszol, igazán azt kell hinnem,
7iogy tisztára idiótának tartasz.
Bóni: (Álmában fejét lebillenti
nwlUre.)
Edvin: (Dühösen.)
Még bólintasz i á ?
Megtiltom! kikérem! Te ne játsz velem l
Másképen is beszélhetek veled !
Bóni:
(Horkol.)
Edvin: (m. f.) Nevetsz? Nahát, most jóljól
megrázza.)
laktam veled ! (Hozzáugrik
Mit gondolsz te tulajdonképpen ?
Bóni: (Felriad.) Segitség! Gyilkos!
Edvin: Csak semmi kibúvó, egyenesen és
őszintén, Miért mondtad, hogy Szilvia a feleséged ?
Bóni: (Álmosan.) Egyáltalán nem mondtam.
Edvin: Mit beszólsz?
Bóni: (m. f.) Hajmási Péter, ő mondta,
én a férje Vagyok, ez nagy
különbség
kéllek.
Edvin: Csak azzal a végtelen butaságoddal
szemben vagyok türelmes, de . . .
Bóni: (Egészen ébren.) M i t ? Butaság?
Kérlek, modernizáld magadat, leszel szives ?
előbb eljegyzed magad a szélrózsa minden
irányában, aztán engem akarsz bedugni a.
pácba. (Megrázza.) Hogy jörök én .ilihoz?
Edvin: Bóni !
Bóni: Most Szilvia azt akarja, hogy az
ura legyek. (Rázza.) Hogy jövök ón ahhoz,
hogy a te feleségedet elvegyem, mikor én
a menasszonyodba vagyok szerelmes. (Ilásza.)
Hogy jövök ón ahhoz, hogy elvegyek egy
asszonyt, akinek ura van, aki elvan jegyezve
egy menyasszonnyal, akit én elakarok venni.
(Rázza.) Hogy jövök én ahhoz, hogy egy
menyasszonyt elvegyek, elakarják venni, a.
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kiknek vőlegénye van, aki azt akarja, hogy
én nőül vegyem. (Rázza.)
Edvin: Eresz el !
Bóni: Szeget szeggel kedves komám ! Egyszer nekem is ki kell ráznom isten igazában
a szivemet. ( A térdét a hasának emeli Edv.
elkapja.)
Edvin:
Eressz el!
Boni: Előbb te.
Edvin: Előbb te!
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Bóni: Hát itt van. (elengedi.)
Edvin: Hát itt van. (elengedi.)
Bóni: Na jó !
Groom: (jön. j. II.) (névjeggyel
Bánihoz.)
Ez az ur beszélni akar a gróf úrral.
Bóni: (A kártyára néz.) ördög bújjék
bele !
Edvin: Kibe?
Bóni: Az apád ! (mutatja.)

Rátkai Márton (Bóni), Latabár Árpád (Kerekes), B. Kosáry Emmy (Sylvia), Király Ernő (Edvin)
Király-Szinbáz. - »Csárdáskirályné«.
strelisky íelv.

38. oldal
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Edvin: Az édes apám ! Nem akarom, hogy
találkozzon velem.
Bóni: Eregy csak ide be, majd később
kihozlak.
6-IK J E L E N E T .
Bóni, Herceg:

"i

Herceg: (Izgatottan.)
Edvin itt volt?
Bóni: I t t !
Herceg: Most hol van ? hol ?
Bóni: (Zavartan.) Benn a kávéházban.
Herceg: Nincs semmi b a j a ? Nem történt
vele valami ?
Bóni: Semmi !
Herceg: Hála istennek! (Telefonhoz
szalad.) Halló, 1 4 2 — 2 2 . — Mit mondott Edvin ?
Bóni: Semmit, káromkodott, mint
egy
pacsirta. (Ezalatt gombostűvel feltűzi
a
frakkot egyenlőre a kabáttal.)
Herceg: (A készülékbe beszél.) Anhilta,
te vagy ? Itt Leopold Mária ! Hála Istennek, itt van. Nem, nem, semmi sem történt,
jól érzi magát, mint egy csuz, izó mintegy
•siz. Mindjárt haza is viszem. (Lecsenget.)
Bóni: (Felírja a számot a mangettájára.)
142—22 ezt jó tudni.
Herceg: A te ostoba komédiád nélkül az
eljegyzést megtarthattuk volna, most az a
szegény kislány a Stázi, kompromitálva van.

Bóni:

N e m

k é r l e k ,

a z
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e l j e g y z é s t

m é g

m a

m e g t a r t j u k .

Herceg: (Érdesen.)
Bóni: (ünnepélyesen.)
hangon.) K ó r l e k c s a k
húzza fehér keztyüjét.)
n e l

jelent

E z

k e g y e l m e s s é g e d t ő l

k e z é t

azt

e z ?

(Más

jelenti.

e g y

pillanatra.

(Fel-

V a n

s z e r e n c s é m

e z e n -

A n a s z t á z i a

k i s a s s z o n y

m e g k é r n i .

Herceg:
a

M i t

l á n y

M e g

v a g y

E d v i u t

e g y e z n e

te

ő r ü l v e

szereti,

?

s o h a

H i s z e n

a z

b e l e

n e m

!

Bóni: A z t m i n d j á r t m e g l á t j u k . (A telefonhoz megy, ránéz a mangettára.) 1-12—22.
Herceg: M i t c s i n á l s z ?
Bóni: H a l l ó ! I t t K a u c s i á n ó g r ó f b e s z é l ,
k é r e m

Stázi

ceghez.)
a

k o m t e s z t

U g y

a

( A

t e l e f o n h o z .

Játszik,

k ö z ö s

h e r -

telefon,

t ú r ó s

h á t a .

Herceg: H o g y , h o g y ?
Bóni: A n n y i a n g a j d o l n a k b e l e !
(Igen barátságosan.) A k o m t e s z ?
lik.) C s ó k o l o m a k e z e c s k é i t ! K é r e
g a t . )

H o g y

v a g y o k ,
I g e n ,

m i n t

i g e n

g y o k
—

h a r a g s z i k

itt

fél?

i g e n ,

k e g y e l m e s
c s a k

m é g

e g y

vetni

e g y

k é r e m ?

szót.

a z

á r t a t l a n

(hallgat.)
ú r r a l

úrral

v a -

a z

d e

l e e s s e n
a

öreg-

I g e n ,

k é r e m ,

i g e n .
k é r e m

a

s z é k -

k e g y e l m e s

k e z e c s k é j é t

m é l t ó z t a t i k

s z ó l j o n

b á t o r

!

f é l k e g y e l m o s

(Hallgat.)

n e h o g y

u g y a n i s

m é l t ó s á g o s

—

k e g y e l m e s

c s e k é l y s é g e t

m

b o r j ú ,

k e g y e l m e s

k é r e m .

m e g ,

V o l t a m

n á l

születet
a

H a l l ó

(Meghaj?
(hall-

O l y a n

k e g y e l m e s
a

ú r r a l

f o g o z k o d j é k
ről.

111a

k é r e m ,

k i

n e m ,

a

r á m .

—

i n -

j n e g k é r n i .
L e g y e n

e g é s z

k e g v r s

é l e t e m

b o l d o g -

(Hallgat.) P a r a n c s o l k é hallgat.) I g e n ? I g e n ? e / r t
m e g
kell
c s ó k o l n o m
a
k e z e c s k é j é t .
(A telefonba ' csókol.) I g e n ! P á ! S c h l u s s J (Lecvni-

s á g á r ó l

g e t . )
b e r

v a n

s z ó !

(örömmel

r e m ?

H á t
j ó

i g y

v a n

összeköttetést

k a p .

K e d v e s

látja,

ö r e g e m ,

veregeti

az,

a m i k o r

g r a t u l á l h a t s z

a vállát.)

a z

K e g y e l m e s

E z e n t ú l

e m -

a p ó s o m
( M <

ö r e g e m !

t e g e z h e t s z

?
g -

n a g y -

b á c s i !
*

7 - 1 K

J E L E N E T .

Feri, m.
Feri:

T e

B ó n i !

Juliska:

Szilvia

azt

ü z e n i ,

g v i r e

p a k o l n i .

Bóui:
E
(herceghez.)
g o n

s e m m i

n i n c s

é n

é s

n e m

u t a z o m ,

kérlek.

s e m m i

A

vilá-

e g y é b

n ő n e k

d r á g a

B é n i !

h o z z á m .

áll.)

B ó n i !

már !

Bóni:

(Leinti.)
e z

Groom:
tibülljen

Bóni:
p e d i g

p a k o l o k , ,
k a p c s o l á s

S z i l v i á n a k

(Lépcsőn

s z á m i t ,

Sugár Gyula — Edvin
a -Csárdáskirályné« szegedi eló'adásan.

n e m
r o s s z

j o g a

Julis:
g3'ere

n

a

(A

herceghez)

Ez nem

k i s l á n y .

G r ó f

u r !

k é t

h ö l g y

kéreti

a

v.-z-

v á r n a k .
M i n d j á r t

e g y á l t a l á n

k e t t ő
n e m

?

—

ezt

i s m e r e m .

a

kettőt

(Félre.)
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39. oldal

ÉLET

Nézd csak, mintha szánt szándékkal csinálná,
valaki. Megbocsát kegyelmes uram, csak egy
pillanat. (Groomlioz.) Mondd, hogy megyek,
már megyek.
8-IK J E L E N E T .
Herceg, Feri:
Feri: Bocsánat, az öreg Edvinhez van
szerencsém? (Bemutatkozik.)
(Minden szónál megfelelő gesztus.) Felsőmezőtur, Alsókörösházi Kerekes Ferenc lovag, vagy
a
hogy Pesten általában mondják, az öreg
Ferkó.
Herceg. Nagyon örvendek ! Lippert Veilersheim Leopold, Mária, herceg !
(Meghajlás.)
Feri: Bocsánat, ha egy kicsit belekeveredek a családi szószba. De Edvin, régi
kedves barátom és mindent tudok.
Herceg: Annál jobb, ha mindent
tud,
akkor belátja . . .
Feri: Bocsánat, én semmit sem látok be.
Ha egy fiu egy leányt szeret, akkor az
apának engedni illik.
Herceg: De csali lehet azt kivánni tőlem,
hogy egy chansonetté ia menyem legyen.
Feri: Miért ne kérem ? Ën kérem magam is nemes ember vagyok és mind a
tiz u j j a m a t lenyaltam volna, ha annak idején, a kis Gálic Hilda, a tiszadadai kabaré
tagja nőül jött volna hozzám.
Herceg: Tiszadada ? hol van az ?
Feri: Tiszalök mellett, — de elvitte az
orrom elől Patonay főispán, s amikor a
kislány özvegy lett. Akkor gróf
Czenter
Géza előzött meg.
Herceg: Mit beszél ? Czenter gróf özvegye ? Nem téved ön ?
Feri: Nem ! (Kiveszi a tárcáját, belőle a
fényképe.) Itt az özvegy. Még most is hordozom a képét, persze tisztelettel, becsülettel.
Herceg: (Átveszi.) (Megtántorodik.)
Szent
Isten a feleségem. Egy chansonette a feleségem !
Feri: (Hozzámegy.)
Mi b a j a ? Olyan sápadt, mint egy zsebkendő. Ismeri ezt
a
hölgyet ?
Herceg:
Nem, nem, csak ugy ! . . . egy
kis levegő kéne! (Leül.)

Feri: (Félve.) Hilda!
Feri: (A herceghez.) Kedves felesége nemde ? H a megengedi, bemutatom magamat :
Felsőniezőturi, és alsókörösházai Kerekes Ferenc lovag. Boldog vagyok, hogy a kegyelmes asszony ismeretségére szert tehettem.
(Menetközben odavillant a hercegnére.) .Jaj j
mamám ! Brr !
9-IK J E L E N E T .
Hercegné: Stázi lent vár a gróffal, micsoda arcokat vágsz te? Mi b a j o d ?
Herceg: Mi b a j o m ? (Odahajlik.)
Semmi
egyebet nem mondok, csak annyit. Cabaré !
Tiszadada, Tiszalök mellett ! Auszsteigen !
Hercegné: (Megijedve.)
Istenem!
Herceg: Hát igaz? Hát egy kabaré primadonnát vettem nőül ? Most értem Edvint.
Szegény fiu ! Nem is tehet máskép, hiszen
egyszerűen, születésénél fogva terhelt.
Hercegné: Leopold Mária !
Herceg: Minden ellenállást abbahagyok.

8 és fél J E L E N E T .
\'0c. Hercegné:
Mercegné: (Izgatottan jön j. II.) Hol van
a fiam ? Hol van Edvin ?
Herceg: (Felugrik.)
J ó hogy jössz! Beszélnem kell véled.
Hercegné: (Meglátja Ferit.) Szent Isten,
Kerekes Ferkó !

Latabár Rezső - Bóni
a »Csárdáskirályné« pécsi eló'adásán.

40. oldal
Két chansonette lesz a családomban és a
családfámból brettlit fognak faragni.
Hercegné: Leopold Mária !
Herceg: (Parancsolóan.) Kabaré. (Szünet,
hercegnő, minden szó után indul,
megáll.)
Tiszadada ! Tiszalök ! Kibanya ! Auszsteigen !
10-IK J E L E N E T .
Bóni, m. Szilvia, Groom.*
Bóni: Szilvia jön, most jön az én trükköm! (Telefonhoz, de nem csönget.) Halló!
Te vagy az Edvin? Itt Bóni! Miért reszket
ugy a hangod ? hiszen egészen fehérnek látszol.
Szilvia, Groom: Igen, igen, a legközelebbi
vonathoz. (Groom el, Szilv. megáll hallgatja,
Bóni ugy tesz, mintha nem látná.)
Bóni: Mi az? Mit beszólsz Edvin? Kérlek ne csinálj ostobaságokat, hiszen még;
minden jóra fordulhat. Miért ez a funebrális hangulat. Nem élhetsz Szilvia nélkül ?
Kérlek . . . tedd félre azt a revolvert.
Szilvia: (Megtántorodik,
a széket
fogja.)
Bóni: Kérlek, könyörgöm, tedd félre azt
a revolvert. Ilyen fiatalon ? Hiszen te még
csak bimbó vagy ! Te még nyiladozhatsz !
(Haját borzolja.) Hah ! v á r j még egy pillaHatig ! ne még ! Ne löj j még !
Szilvia: (Odarohan.) Hadd beszélek vele
án. (Kiakarja venni a kagylót.)
Bóni: (Nem engedi.) El innen! Egy emberélet forog kockán !
Edvin: (b. II. megjelent.)
(Egyik
sem
látja, meglepve
hallgatja.)
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Bóni: (Telefonál.) Edvin! Komám, komád
vagyok-e? (Felkiált.)
Bám céloz! Edvin!
Ne tartsd rám ! H a tartsz rám valamit ! . . .
Szilvia itt van. Azt üzeni neked . . . (Szilviához természetesen.) Mit ,üzensz neki?
Szilvia: Hogy szeretem, hogy őmiatta jöttem, hogy nem élhetek nélküle! (Megtántorodik.)
Edvin: (Hátul átkarolja és szótlanul kezet
csókol neki.)
Bóni: (Aki mindezt nem látta, tovább
telefonál.) Azt üzeni neked, hogy szeretlek !
hogy miattad jöttem ide! hogy nélküled
nem tudok élni! Ne löjj te marha! Mit
mondjak neki? Mi az utolsó szavad? (Hallgat.)
Edvin: Hogy szeretem és hogy én sem
tudok nélküle élni.
Bóni: (Telefonál.)
Köszönöm ! Schluss !
(Meglátja Edvint, felkiált.) Szent Isten! A
megboldogult barátom !
12-IK J E L E N E T .
Vtk. Stázi.
Stázi: Nős?
Bóni: (Büszkén.) Az én müvem! (rájuk
mutat.) Mikor tartunk lakodalmat?
Stázi: Amikor akarod! (Ölelkezések.)
ÉNEK :
Edvin, Szilvia, Bóni,
Hajmási Péter stb.

Stázi:

Függöny.

GyöngyfüggönY

•

legdivatosabb, legcélszerűbb ablaktábla-, stor=, ajtó- stb. disz.
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flngelo kreációja.

LÁSZLÓ ÉS FEKETE

fíngelo kreációja

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB NŐI DIVATKELME ÁRUHÁZA
Budapest, IV. ker., Koronaheceg-utca 14—16. szám. (A föpostávai SZEMBEN.)
Cégünk saját részére lekötött k ü l ö n l e g e s női divatkelméket feltűnést keltő nagy választékban tart raktáron.

42. oldal

Kálmán Imre.
R neve uj fejezetet jelent az operett történetében, a művészete, mint
a milliomos bankár lányának hozománya a kopott grófi koronát, bearanyozta, uj fénnyel árasztotta el ezt a
tizenkilencedik század végén hanyatlásnak indult műfajt. Első sikerének :
első operettjének idején a bécsi operett vitte a vezérszerepet a színpadokon, a »weana Walzer« uralkodott és
rontotta az izlést, eltávolította a ma
publikumát a régi operett finomságaitól, zeneiségétől. Ekkor jött Kálmán
Imre, a fiatal magyar komponista. Egy
zeneszerző végre, aki nem a tantiémek kedvéért, hanem l' art pour V
art ir operettmuzsikát. R figyelem
egyszerre feléje terelődött. Zenéjében
uj szinek, uj hangulatok voltak, zenekara a modern hangszerelés minden
csinját-binját ismerő virtuóz akarásait
tolmácsolta, tudatos, komoly művészet
volt, amit nyújtott. Ettől az időtől
fogva a magyar operettnek jutott a
vezérszerep és a nagy nemzetközi
operett piacon Kálmán Imre nevének
van a legjobb csengése.
R komoly munka és a lelkiismeretes tanulás, önművelés utján jutott
el Kálmán Imre az operett komponálás terére. R budapesti Zeneakadémián a tudós Koessler János, annyi
kiváló magyar muzsikus nevelőjének
vezetése alatt végezte a zeneszerzési
tanszakot, scherzókat és kamaraműveket irt és szimfóniákról álmodott.
Közben több ösztöndíjat nyert és a
Zeneakadémia végzésével bemutatták
»Saturnalia« cimü szimfóniái költeményét, melyet később Kun László
zenekara is nagy sikerrel előadott.
Zeneszerzői pályafutásának jelentős
állomása volt az »Endre és Johanna«
cimü szimfóniái költeménye, melyet a
Filharmóniai Társaság adott elő, majd
később Helsingforsban is játszottak.
R komponálás mellett ez időben kitűnő újságírói működést is fejtett ki
Kálmán: a »Pesti Napló«»nak és az
»Uj Idők«=nek volt éveken át finom
tellu, nagy népszerűségnek örvendő
zenekritikusa.
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Első színpadi müve a »Mikes« cimü
szimfonikus dráma volt, melyet a
Magyar Színházban játszottak, később
Fényes Samunak ugyancsak a Magyar
Színházban előadásra került »Pereszlényi juss« cimü történeti vígjátékához
irt zenét. Kálmánt ekkor már vonzotta
a szinpad, a zenei kifejezés fokozására, mélyítésére, sokféle lehetőségének kiaknázására vágyott és operatervekkel foglalkozott. Egyelőre azon»
ban csak műdalokat irt és megnyerte
a főváros Ferenc József jubileumi
ösztöndiját : két éven át fizetendő
2400 koronákat.
R műdaloktól csak egy lépés volt
a kabarédalokhoz. Fi magyar kabaré
ekkor tette meg az első tétovázó lépést, a vigszinházi Faludyak findrássyuti kabaréjában olyan emberek egyengették az uj műfaj útját, mint Molnár
Ferene, Heltai Jenő, Szép Ernő. Ebben a kabaréban énekelték Kálmán
Imrének első könnyed, finom melódiáit, melyek a későbbi operettkomponista izmos szárnypróbálgatásai
voltak. R »Sárga a babám harisnyakötője«, »Én vagyok a Fedák Sári
szobalánya« és a ma is népszerű,
pompás »Mert a Berta nagy liba« bámulatos karriert futottak meg. Hosszú
időkön át a legnépszerűbb számai
voltak a kabarénak, majd a Vígszínház színpadán Heltat Jenő vidám darabjában, a »Bernát«-ban énekelték
sok-sok előadáson. Jellemző Kálmán
Imre gazdag invenciójára és eredeti
tehetségére, hogy a darab mult évi
reprizén ép olyan frisseséggel hatottak ezek a nótái, mint annak idején.
Most már meg volt az átvezető ut
és következett — az operett. 1908 február 22-én mutatták be a Vígszínházban a «Tatárjárás-t«, Kálmán Imre első
operettjét, mely rövid időn belül elvitte az uj magyar komponista nevét
a világ minden részébe. Játszották
és játsszák még ma is Bécsben, Berlinben, Hamburgban, Lipcsében, Münchenben, Kopenhágában, Prágában,
Londonban, Amerikában, Párisban,
Marseilleben, Génuában, Milánóban,
Athénben.
R második Kálmán-operett, melyet
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a »Tatárjárás« óriási sikere után iz«
gatott figyelemmel vártak két világrészben, »Fiz obsitos« volt. Mint az
elsőét, ennek a szövegét is Bakonyi
Károly irta és ugyancsak a Vigszinházban került bemutatóra 1910-ben.
Bécsben két alakban is előadásra került »Hz obsitos». 1912-ben »Der gute
Kamerad« címmel, 1914-ben pedig mint
»Gold gab ich für Eisen». Ebben a
formában különösen nagy sikere volt,
több mint százszor játszották és a
berlini Kamisebe Operben százötven
előadást ért meg.
H következő operett a »Cigányprímás« volt. H »Tatárjárás« méltó
párjának bizonyult. Kálmán Imre ekkor
már bécsi lakos volt, bécsi irók irták
a librettóját is és a bécsi Jobann
Strauss-Theater mutatta be a darabot
elsőnek. Itt több, mint kétszázszor játszották egyfolytában. Budapesten 1913ban mutatta be a darabot a Király
Szinbáz, Fedák Sári, Pálmay Ilka,
Nyáray flntal és Rátkai Márton játszották benne a főszerepeket - száznegyvenszer. Newyorkban báromszázszor adták »Sári« cimmel, a főszerepben egy amerikai magyar primadonnával, Hajós Mariskával.
Negyedszer : a »Kis király.« Bécsben a Theater an der Wien, Buda-

pesten a Népopera játszotta nagy si=
kerrel, bár Kálmán Imre nem nagyon
volt megelégedve ezzel a sikerrel.
Bécsben csak nyolcvanszor játszották,
(Kálmánnál csak százan felül számit)
de ennek megvoltak a maga okai. Treu»
mann Louis, a bécsiek kedvence, összekülönbözött Karczag igazgatóval és a
Kis király harmadik előadásán ott=
hagyta a színházat, h szerepváltozás
aztán nagyon befolyásolta a darab
kerét. De már Olaszországban, Amerikában és Oroszországban óriási sikerrel játszották a Kis királyt is.
Két évvel ezelőtt ismét a Vígszínháznak jutott Kálmán-operett, a »Zsuzsi kisasszony,« mely akkor a szezon
szenzációja volt. Magyarországon kívül
csak Amerikában játszották ezt a da»
rabot, ott most futja legjobb formáját :
»Miss little Springtime« cimmel kerül
előadásra - Petráss Sárival a címszerepben.
H sort a »Csárdáskirályné« zárja
le. R Király Színházban most volt a
százötvenedikelőadása,Berlinben nemrég adták kétszázadszor, Stockholmban százhetvenszer játszották már és
Bécsben áprilisban éri meg az ötszázadik előadását. Kell-e még többet
mondani Kálmán Imréről és a »Csárdáskirályné« sikeréről?

Kálmán Imre mint bangverseny-dirigens.
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Gábor - a dollárpapa. fl
bohémek derűs világában tudvalevőén nagy dolog a gavallérság és az igazi nagy bobémek
egyúttal mindig elsőrendű gavallérok is. De bizonyos, bogy
a magyar Bobémiában gavallérság dolgában
a »Dollárpapa» népszerű,, szerzője, Gábor
flndor vezet első helyen. O az, aki a marquis
eleganciájával papirforintost nyújt át annak,
aki kérésére egyik saroktól a másikig kiséri,
ő az, aki szó nélkül ezüstkoronást nyújt át
ismerőseinek: mert olyan szépen köszöntek.
És olyan kedvesen, olyan szeretetreméltó
finomsággal osztogatja boldog-boldogtannak
ezeket a tiszteletdijakat, bogy lehetetlen el
nem fogadni, őt sértené meg az ember a
visszautasítással. Most, bogy a Magyar Színházban olyan tartós, nagy sikere van a
«Dollárpapá»=nak,-különösen fellendült Gábor flndor kuncsaftjainak a sora. Legjobban
örülnek ennek a Modern Színpadnál, abol
Gábor gavallériájára való tekintettel már
régen közkereseti társaság alakult. Gábor
ugyanis minden este megjelenik a Belváros
intim szinbázában. Kettős minőségben: mint
házi szerző és mint Kökény Ilona férje, fl
figyelmes Gábor minden este eljön, bogy
hazakísérje feleségét, de természetesen mindig jóval az előadás befejezése előtt ott van.
És ekkor akcióba lép a közkereseti társaság,
melynek tagjai Bánóczi, Varsa és ^Gellért, a

Modern Szinpad kitűnő művészei. Mikor
Gábor belép, Bánóczi lekeféli a rubáját.
Varsa megigazítja a,frizuáját, Gellért pedig
leporolja a cipőjét. Es Gábor mindegyiknek
átnyújt kitűnő szolgálataik elismeréséül 2 0 60 fillér összeget törvényes ércpénzben, fl
triumvirátus aztán siet Medgyaszay Vilmá=
boz, bogy eldicsekedjen, mennyi az aznapi
lózung, fl múltkor különösen jó nap volt:
Gábor, nem tudni mi okból, egy-egy koronát adott szolgálattevő kamarásainak.
- Látjátok, - kiáltott Varsa - Gábor
flndor nem csak a «Dollárpapa» szerzője, ő
maga a dollárpapa.

Önkritika. fi New-York
kávéház egyik irodalmi
asztalánál egy nem egészen
fiatal és nem nagyon tehet»
séges iró sikereiről beszéltek.
- Könnyű neki, - mondta valaki hiszen mindig önkritikával dolgozik.
- Ugyan kérlek, - tiltakoztak hiszen éppen ez hiányzik nála.
- Dehogy is, hiszen mindig maga
irja a kritikákat önmagáról a lapokba.
Hát nem elég ön»kritika ez ?
Hirdetéseket f e l v e s z a kiadóhivatal!

Művésznők
RITIKÜLT,
manikür - készletet
és h a j d i s z t csak

Szemerénél
vásárolnak.
IV., Deák Ferenc-utca 13, szám.
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Gyula m a g y a r ruhája.
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hogy megreformálom kissé a férfidivatot. Vannak bizonyos alkalmak,
Regi dolog, bogy ma már nem amelyekhez sebogysem illik a frakk
csak a színésznők, primadonnák ru- vagy a szmoking. Ugyan miféle sti»
hái érdeklik a közönséget, banem a lustalanság például egy olyan gyönyö«
színészek garderobeja is. Egy pom« rü, izmos magyarságú prologust, mint
pás szabású frakk a színpadon épp Molnár Ferencé, frakkban, fehér nyakolyan mozgást, suttogást vált ki a kendővel, a bálok és pincérek elkopnézőtéren, mint a legragyogóbb es- tatott kozmopolita köntösében elszatélyi toalett. H vigszinbázi művészek valni. Igy támadt a magyar ruba gontudvalévőleg vezetnek a férfidivat te- dolata és nagyon örülök, hogy megrén, de azért kevés frakk keltett még nyertem vele a közönség tetszését.
olyan nagy feltűnést, mint Hegedűs Remélem, akadnak követőim. B kiviGyulának az a rubája, melyben az 1. tel érdeme egyébként nem az enyém :
bonvédgyalogezrednek a Népoperában a rubát közösen terveztük a Weiner
rendezett szenzációs sikerű bangver- és Grünbaum cég kiváló ízlésű főnösenyén elmondta Molnár Ferenc köl-- kével, Vécsey Hugóval.
tői szárnyalású prologusát. Ez újszerű,
Felkerestük a kitűnő Vécsey Hugót
művészi ötlettel megkomponált öltözet is, aki a következőket mondta Hegeekkor szerepelt először a nyilvánosság dűs magyar ruhájáról :
előtt, de szűkebb baráti körben már
— H ruha ötlete, de még a részparádézott benne Hegedűs egy alka- letek
is, mind a nagy»
lommal, a népoperai hangversenyt szerű kikomponálása
Hegedűs
Gyulától
erednek, kimegelőzően BeŐtby Lászlóéknál ren- nél igazibb és magyarosabb
érzésű
dezett estélyen, abol épp oly feltűnést művészt nem termett még ez ország.
és tetszést keltett, mint nébány nap- Én csak formába öntöttem, kereszpal később, mikor barmadfélezer em- tül vittem az eszmét. R ruba rendber állapította meg :
kívüli sikeréből következtetve, bizton
— Nini, miféle ruba ez Hegedűsön? hiszem, hogy sok követőre fog taSe nem szmoking, se nem frakk. lálni a stilizált magyar öltözködés,
Ugyan mi lebet?
különösen háború után, amikor egyR felelet nagyon egyszerű : egy részről az anyag hozzáférhetőbb lesz,
finoman stilizált, nemes vonalú »ma- másrészről - több lesz a civil, fiz
gyar ruba.« Mint egykor nagyapáink eszme nagyon szép és széles köröka márciusi szellő mámorító batása ben szimpatikus és nagyon örülök,
alatt, Hegedűs Gyula is megérezte, hogy ennek az öltözködés terén korbogy a mai nagy időkben vannak szakos jelentőségű eszmének kivitebizonyos alkalmak, mikor a külsőnk- lét szerény munkámmal elősegíthet*
ben is dokumentálnunk kell magyar- tem.
ságunkat. H népoperai hangverseny
után megkérdeztük a kiváló művészt, S C H M E L C Z E R B E N Ő Î ^ ^ Â * »
mi bírta arra a gondolatra, bogy ezt B U D A P E S T , IV., K Á R O L Y K I R Ä L Y - U T 28. SZAM.
A központi városház épületében.
T e l e f o n 139—4a.
az újfajta rubát csináltassa.
Ajánljuk e cég raktárát és készítményeit mindennemű
é
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dus választékú
- Már régóta foglalkozom azzal ó r á i t . Brillantot, gyöngyöket, régi aranyat, ezüstöt
és régia tervvel — felelte Hegedűs Gyula — ségeket a legmagasabb áron vesz.
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Biró Lajos melodrámája a Modern Színpadon.

Felajzott szenvedélyek nem lobog«
nak, súlyos szavak nem esnek, revolver nem dörren, rémület, csukló zokogás nem sikolt, - s mégis letompítva bár, pokbálófinom hangulatok
lágy fátyola mögött, a legnagyobb
tragédia, legmegrázóbb dráma pereg
le Biró Lajos egyfelvonásosában. Egy
mondatban összefoglalható az egész
akció: egy, az összeomlásba, a halálba
induló, csodálatosan szép és finom
nagymama végső búcsúja három öreg
gavallérjától, kik harminc éven keresz-

Mészáros Gizella (Lilla), Somlár (a férj),
(Modern Színpad - »Lilla«.

tül reménytelen - hiába ostromolták...
fi búcsúzás, a szerelmesek búcsúja,
mikor a jelent már emlékként éljük,
mikor a tenyerünkbe simuló kéz ködülte távolból nyúlik felénk s a meghatott, forró suttogásba már a mult
muzsikál, mindig megrendítő élmény,
hogyne volna megrázó tragédia, ha
mélyreszántó szárnya a halál szelét
kavarja. Szinte túlságosan súlyos
dráma már ez! Ezt érzi a drámaköltő
Biró Lajos is s ezért alakjaira ezüstszín parókát borit, hangjukat reszketőssé, lábukat tipegővé alakítja s varázslatos kézzelkedves, mosolyos-könynyes hangulattá formázza a drámát.
Sőt egy lépéssel még tovább megy,
mert ezt a tulfinom
hangulatot
ráönti
pompás, himes ruhának egy mesteri
kézzel
megrajzolt
csodálatos asszonyalakra. Igy az egész
kis dráma egy finomvonalu miniatür-festmény
benyomását
kelti, a főalak, a
felejthetetlen Lilla,
pedig örökké muzsikáló élménnyé vált
mindazon kivételesek számára, kik e
hangulat édes borát
már végig élvezhették a színpadon...
Bár ebben a varázslatban osztozik
az érdemben az Íróval a főalak megszemélyesítője, a legnagyszerűbb,
legideálisabb Lilla : Mészáros Giza. Ez a
rendkívüli tehetségű
színésznő, ki a nagy
színház méreteiből
került az intim, kamarajátékszerü színpadra, (sokan féltették is e lépéstől) itt
pompásan és meglepően kibontakozott.
Uray (az orvos)
Hangjának
finom
Alexv íelv.
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árnyalatai, mozdulatainak
csiszolt- megjelenésű fiatal színész s a legnasága egészen uj, játékában, mely gyobb elismerés, amivel neki adózhacsupa szív, szín, melegség és de- tunk az, hogy méltónak mutatkozott
cens derii, csodálatos mélységből üt kivételes müvésztársaiboz, kikkel oszmeg hangokat, alig harmincperces tozik a sikerben.
szerepébe belejátssza az egész életet.
Három ilyen rendkívüli tehetség,
Hbogy csittitja marakodó öreg gaval- kikhez még hozzá kell számitanunk
lérjait, abogy karcsú csuklójának egyet- Bárdos igazgatót biztoskezü, mesteri
len utánozhatatlan legyintésével elbá- rendezésével, de a többi szereplőket,
ritja a vigasztalást, ahogy megaján- Gellért-et, Bánóczy-1, Urayt is, nem
dékozza, fejedelmi módon, udvarlóit csodálható, hogy kiváltságos irodalmi
egy-egy hazugsággal : azon tovaröp- és művészeti - eseménnyé avatják a
pent pillanat dátumával, mikor sikert Lilla előadásait. És az sem csodálható,
érhettek volna el, - ha kitartóbbak, hogy a Belváros előkelő közönsége,
ezek csupa olyan szinészi teljesítmé- mely estéről-estére az utolsó helyig
nyek, mik Mészáros 6izát egyszerűen megtölti a színházat, egyébről sem
kevésszámú kivételes képességű szí- beszél, mint e bárom uj ragyogásra
nésznőink sorába emelik. S e sorok kelt tehetségről...
Vécsey Leó.
írója, ki évek során
szeretettel és rajongással figyelte Mészáros
<3iza tehetségének csapongó útjait, valóban
ugy látja, hogy e csodálatos színésznő fejlődése
csúcspontjára
jutott a «Lilla« alakításával. játéka zománcozott, biztos veretű,
kifejező-eszközei tiszták, kristályosak, fölényes mozgása s a
bujkáló
melankólia,
pedig a fiatalság kacérkodása a koraősz fürtökkel az elfinomultság
olyan régióiba emelik
őt, mik már el sem
bírják a nagy színpad
kereteit s az intim
szinbaz levegőjébe kívánkoznak...
Bíró Lajos és Mészáros Gizán
kívül,
kiket eddig is szerettünk, /de most újnak,
frissnek, másnak mutatkoztak be a Lillában. H harmadik meglepetése
a
mesteri
miniatűrnek Varsa Gyula. Hz egyik öreg gaVarsa Gyula, Bánóczi Dezső, Mészáros Gizella, Gellért Lajos
vallér, a báró alakját
(a báró)
(az igazgató)
(Lilla)
(a professzor)
kelti életre ez a remek
M o d e r n S z i n p a d - »Lilla«.
Aiexy felv.
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Szász Zoltán frakkja.
Mindenkinek
feltünbetik,
milyen ragyogóan elegáns
frakkban jött ki a Kedves
Mester bemutatójára tap»
sokat megköszönni Szász
Zoltán.
Manapság uj frakkot csináltatni batá-

sos Szizifusz vagy Tántalusz, ismert
mitológiai művészek, bármely vállalkozásával.
Annál imponálóbb, bogy Szász,
akinek két kitűnő karban lévő frakkja
van otthon, frakk csináltatásra adta a
fejét. Hz igaz, bogy eleget tűnődött
rajta, rendeljen-e egy
harmadik frakkot, vagy
ne. Utóbb mégis a rendelés mellett döntött.
Eszébe jutott, bogy a
darabja első felvonása
előkelő estélyen játszik,
ahol a színészek frakkban
vannak.
Nem
akart megjelenésben a
színészei mögött maradni, tehát mégis csak
megrendelte a frakkot.
Lázár Ödön, aki az
egész
frakk* dologról
nem tud semmit, nagyon
elcsodálkozott,
mikor Szász a következőket mondta neki telefonon a minap :
- Kérlek, fog nálad
jelenkezni egy szabóinas. R bemutató előadás tantiémjeit add
neki oda.f
Lázár nem tudott
hova lenni a csodálkozástól. Mi köze egy
szabóinasnak a Szászdarab
tantiémjeihez.
Végre kiderült a dolog.
B Magyar-Színház bevételi képessége táblás
ház esetén 4900 korona, amiből tíz százalék jár a szerzőnek.
Fi Szász Zoltán u j
frakkja pedig - 490 koKökény Ilona (fl primadonna) - Rózsahegyi K. (fl mester)
Aiexy few. rónába került.
Modern Színpad — »R mester«.

Deák Elemér S o r r p n t o kávéháza
a „Royal Ofeum« volt üzletvezetője
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Fedák Sári és ifj. Fedák István
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Feddl< Sdrindl.
Nem igen tudja ezt sok színésznő
megcsinálni, amit Fedák Sári megcsinált: akkor is a legaktuálisabb
színésznő, mikor alig játszik. Amerre
széles ez országban színházról csak
szó esik, mindenkit érdekel a kérdés:
micsoda ujabb alakítási szenzációval
fogja megint meglepni a közönséget
Fedák Sári ? Pesten a legbeavatottabb
színházi benfentes--rókák és intimpisták, valamint a szinészi alakítás szakértő esztétikus boncolói, vidéken az
ábrándos közjegyző-kisasszonyok és
műpártoló vaskereskedőnék egyaránt
lesik a lapok színházi rovatainak

Fedák Sári otthon.

minden nyomtatott betűjét: mi hír a
Fedák Sári uj alakításáról ? Mit szándékozik szenzáció gyanánt - mert,
hogy szenzációja lesz, az biztos szerepébe vinni az utolérhetetlenül
ötletes és elmés és Európára szólóan
tehetséges Zsazsa?
Ilyenkor a színházi krónikás nem
sokat teketóriázik, hanem odamegy a
telefonhoz és felhívja a... ó pardon,
ezt nem szabad elárulni .-Féltve őrzött
titkos szám ez, amelyet kevés halandónak adatik tudnia. Még a központban is ugy őrzik, hogy ha az ember
ezt a mesebeli számot bemondja,
hozzá kell tenni, hogy «Fedák Sári»,
mint a kalábriászban. Itt is be kell
mondani a Fedák Sárit.
Szóval az ember betelefonoz, hogy teheti-e
tiszteletét. H válasz az,
hogy teheti.
- Egy kitűnő vendéget is fognak itt találni. Rajtam kivül egy
másik Fedákot.
- Fedák bácsit?
Nem. Hogy bácsi
legyen, aboz még fiatal.
Ejnye, ennek fele
sem tréfa. Ki lehet az
a másik Fedák? fiz
ember nagyon szeretne
sietni. Tehát siet. E
célból nem ül sem
konflisra, sem villa
mosra, hanem nekivág
gyalog, hogy hamarabb
odaérjen.
R Dunaparton, a
Margithid balján, óriási
bérpalota szándékozik
ormát az égbe döfni.
Fíbol a felhőkhöz a
. legközelebb, ott lakik
Fedák Sári. H csengetésre ajtót nyitnak, az
előszobában nincs kabát. n dolog egyre
érthetetlenebb.
Hogy
van az, hogy nincs
kabát az előszobában,
ha odabenn vendég
ifj. Alexy felv.

Van ?

SZÍNHÁZI ÉLET

51. oldal

R látogató a szobák bosszú során gyarul. Mivel pedig magyarul már
halad keresztül. Átmegy egy-két-bá- elég jól megtanultam, hát most megrom szobán, meg még a negyediken, tanulok görögül.
- Minden jó lélek dicsérje az urat.
meg még az ötödiken. R hatodikban
aztán ott van Fedák Sári. (Van még Egy primadonna, aki görögül tanul.
egy hetedik szoba is, a hálószobája.) Ez a Márványmenyasszonyhoz lesz?
Szóval a hatodik szobában, pazar bu- Hboz hát. R Márványmenyasztorok között, műkincsek, régiségek és szony hősnője egy klasszikus görög
drága képek miliőjében, óriási fehér szobor. Hogyan beszélt egy görög
medvebőrön ott üldögél Fedák Sári szobor, ha megszólal? Görögül. Érgóés mellette a másik Fedák, ifjabb morgó nekem is meg kell tanulnom
Fedák István, foglalkozására nézve görögül. Már az ábécét megtanultam.
elemi iskolai tanuló, korára nézve bét Néhány szót is megtanultam. Néhány
esztendős, temperamentumra nézve mondatot is megtanultam. Ha valami
világhirü nagynénjének láthatóan ro- metafizikai csoda folytán most belekona.
cseppennék a régi görögök világába,
- R bátyám kisfia, - mondja már nem tudnának eladni. Már anyZsazsa, - most nálam
lakik. Családos ember
lettem. R bátyám feloszlatta a háztartását,
garzon-lakást vett magának, igy került hozzám ez a lakó.
R lurkó látni valóan
jól érzi magát a dolgok
ilyetén fordulata folytán. Zamatos kis magyar a Fedák Pista,
okos kis pofácskája
van, eleven nézése,
gyors szeme villogása.
Sikerült kis fiu azt'meg
kell hagyni. Sikerült
is lehet, elvégre olyan
családból való, amelyben nem szokatlan,
ha egyik tagja viszi
vatamire.
- Ezek a Pista
gyerek könyvei ?
kérdezi a látogató.
- Nem, ezek görög
tankönyvek, görög képeskönyvek, görög albumok, görög szótárak
és görög kulturbistóriák
- Görög? Ki készül
itt érettségire?
- Senki. De én
készülök premierre.
- Hboz görögül
kell tudni ?
- Csakis. És maifj. Fedák István és FcdáU Sáii.
ifj. Alexy felv.
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nyira vagyok, bogy gyakorolni kellene
a görög diskurzust, de abba már mégsem mehetek bele, bogy egyetemi
professzorok készítsenek elő egy operett-prémierre. H nyelv mellett egyéb
is v a n : a póz, a mozdulat, a tánc.
H görög plasztikát is tanulom. Egész
nap a legkülönbözőbb szobrok pózait
gyakorlom ittbon. Derék, komornám
már nem csodálkozik. Ő már megszokta, bogy amit én egy premier
előtt végbezviszek, azt rendes emberi
józan ésszel nem igen lebet felérni.
- H végén teljesen átváltozik klaszszikus görög nővé.
- Mondom: ba b elecseppenék a
régi görög világba, egészen jól kiösmerném magam, flzt hiszem, a pályaválasztás se okozna gondot, fibogy én
ismerem magam, elmennék Spártában,
vagy Athénben színésznőnek. Szofoklesz irna nekem librettót, a zenét
pedig . . . ejnye, mondjon csak bamar
egy klasszikus ókori görög zeneszerzőt!
- Bocsánat, de nem jut eszembe.
- Szégyelbeti magát. Majd én keLOME FCÏÀRIA -
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*i£;*«z£tt- éa telHflíaaií 8ï»rS fc&xaté

IDDâTSa?, vm. RES., BASSSC-OTCA M. az.
(Makók: II., P-J-otar. « , IV., BaM-*4 fi éa Kecaka•éll-aiss

I«,

V I ,

&ofcri£5?r-i;i

18

tm

ferés-kftnrt

13, V. KsJS&BGrf.atea €, Vil!.. Jése»í-'«8rul I.
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díszmagyar és libéria készítő
Budapest, VIII. kar. Oll<l-ut 48. az.
Telefan József 14—ti.

HERMES-VÁLLALAT

általános
ablaktisztitás, lakástakaritás, szobapadló-beeresztés és
intézetek takarítása, pormentesités és féregirtáí
BUDAPEST, VIII. Szentkirályi-u 6. : Tel.: József 42-59.

resek magamnak egy zeneszerzőt
ebben a klasszikus lexikonban.
És Fedák Sári szorgalmasan böngész egy görög lexikonban. Böngész,
keres, kutat, de biába. Végre felháborodik.
- Ki az ördög látott ilyet, biszen
ezeknek még zeneszerzőjük sem volt!
Majd bolond leszek visszamenni a
klasszikus ókorba. Még ba ezt a Straus
Oszkárt magammal vihetném. Igy már
csak inkább eljátszom a Márványmenyasszonyt.
- Viszontlátásra a bázi főpróbán.
- Viszontlátásra. írja meg, bogy
ilyen jó szerepet keveset játszottam.
De azért ne irja, bogy ilyen jót még
sobasem játszottam. Most azért a Mág»
nás Miskát sem akarom pácban bagyni.
De viszont a Márványmenyasszony
nagyszerű darab! Pompás!
- Rendben lesz minden. Csókolom
kezeit. Szervusz, Fedák Pista!
Fedák Pista akkurátosan belecsap
a látogató tenyerébe. És jó hangosan
köszön ő is:
- Szervusz!

Vajda Józsi
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MÜHLBECK KÄROLV

rajzaival.] ^

Klári egy erélyes bátbaütéssel gátat vetett végre a fecsegő Teréz szóáradatának, s helyet foglalt a teritett
asztal mellett.

- Egy-kettő-tálaltass, mert ebben
a pillanatban megkapom az éhtifuszt!
-Kicsi szerzőm üljön le maga is és
egy szót se szóljon, mig az első kanál
levest le nem hörpintette!
— R Teréz jóslata szerencsére tul
Sötétnek bizonyult: az ebéd, ha nem
is volt oly fényes, mint amilyet a nagy
monte-carlói botelekben föltálalnak,
még mindig dicsőségére vált egy polgári háztartásnak; s a művésznő, akit
étvágyának fokozatos kielégülése ugylátszik mindjobban fellelkesített, végül
már szinte mámorosan kiáltotta:
- H á t vallja meg: evett már jobbat
életében ennél a porhanyós kis spárgánál és találkozott már rokonszenve-

BZ

sebb csirkénél, mint amilyennel a
kövér Zsuzsanna elkényeztetett bennünket? És ez a pudding, - meri
mondani, hogy került már ennél tökéletesebb remekmű a szem elé? Szebenyi, Szebenyi, maga is hálát adhat
a jó istenkének, amiért váratlanul ilyen
pompás kis lakomához juttatta!
r, 'Teréz végre felszolgálta a feketekávét, majd tőle szinte szokatlan diszkrécióval visszavonult a magánéletbe;
s a művésznő és házi szerzője egyedül maradtak a teritett asztal mellett,

az ebédutáni hangulat rózsás mámorában, mely csillogó ködként borult
föléjük, s mely egy pillanatig szinte
az egész mindennapi lényüket átformálta. Klárika oly rejtelmes jókedvvel
tekintett a partnére, mintha száz és
száz égő titkot rejtegetne a lelke mélyén, a Szebenyi szürke szeme pedig
veszedelmesen csillogni kezdett, s
szomjasan és álmodozva tekintett a
levegőbe, mintha egy fantasztikus
álom szinei lobbantak volna fel káprázó pillantása előtt.
Egy forró kéz most ránehezült az
övére, s egy édes, halk, talán vissza-
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fojtott vágyaktól fátyolos bang igy ságot hallott volna, s forró keze gyöngéden odasimult a Szebenyi ajkához*
szólott bozzá:
- Kicsi szerzőm, nem bántad meg,
bogy hazudtál miattam ?
Szebenyi megrázta a fejét, de semmit sem felelt.
- Nem bántad meg, bogy a be*
csületes lelkiismeretedet magadra lázítottad? Nem érzel bűnbánatot, bogy
a szelid kis feleségedet tévútra vezetted, egy kacér és léba kis nő kedvéért
vezetted tévútra, aki még talán arra
se méltó, bogy a cipőzsinórját megkösse? Nem gondolod szegény barátom, bogy nagyon is rossz üzletet csináltál, mikor egy kacér kis komédiásné
asztalával cserélted föl a tisztességes
családi tűzhelyedet?
Sans géne tegezte most már a ze— Kicsike szerzőm, te vagy a legneszerzőt, mintba gyerekkora óta paj»
táskodnék vele, de Szebenyi nem talált bájosabb férfi, akivel eddig _ bosszú
semmi feltűnőt a szokatlan tónusban, életpályámon találkoztam ! Édes és
szürke szeme lángolt, mintba egy rej- megennivaló csacsi vagy, akinek még
telmes processussal a becsületes nyárs- voltakép rézorru cipőt és fehérgallépolgár-leikét is kicserélték volna, s a ros matrózrubát kellene viselned az
bangja izzott és reszketett a belső in- ünnepélyes redingot helyett.
dulattól, mely a bideg hétköznapi ar(Folyt, këv.)
cát egyszerre átvilágította!
- Ob nem, - életemben sem voltam még boldogabb, mint most, hogy
Andrássy-ut 33.
magával négyszemközt lehetek! NemIsmertetés díjtalan
csak hazudni, de lopni és sikkasztani
tudnék, csakhogy ezt a boldogságot
H A L Á S Z VILMA
még egyszer elérhessem!
MODERN MŰVÉSZI F É N Y K É P E Z Ő MŰTERME
fii művésznő szeme felragyogott, IV., K R I S T Ó F - T É R 2. - — VÁCI-UTCA S A R O K .
mintba valami drága és édes ostoba- ( K I R A K A T U G Y A N O T T . )

Kölcsönkönyvtár
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Nevetés kettőért. Molnár
lf|\
Ferenc hozta magával ezt a
J í g Z kedves apróságot, R »Farsang«, helyesebben - Bécsről lévén szó - »Fasching«
utolsóelőtti próbáján történt, R darab
harmadik felvonásában van egy jelenet, ahol Molnár a következő utasítást
adja: »Erős nevetés zaja a lépcsőházban.« R próbán, szerzői utasítás el-

J. Halmos Mici (Sylvia), Jakabffy Dezső (Edvin)

55. oldal
lenére, meglehetősen gyenge voltba
nevetés, miért is a rendező megszólította az egyik statisztáló színésznőt:
- Fräulein, ez nem elég erős nevetés !
R kisasszony keserű mosollyal felelte :
- Két korona statisztapénzért igazán nem lehet erősebben nevetni !

Juhász Margit (Stazi), Dezső Vilmos (Bóni)

fl «Csárdáskirályné» I. felvonása a szatmári színtársulat előadásában

r
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MAJOR HENRIK rajzaival.

XIII.

A színházi fényképésznél.
Hz üzleti életnek minden ága, a mely megteheti, szereti a szinbáz nyilvánosságához és
népszerűségéhez kapcsolni a maga portékáinak kelendőségét, flz a legjobb divatkereskedés, aboi a színészek vásárolnak, az a legkeresettebb divatszalon, aboi a primadonnák
dolgoztatnak, az a népszerű kávéház, aboi a
szinbázi embernek van törzsasztaluk és ugyan
e norma szerint az a fényképész a leghíresebb, akihez a szinbázi emberek járnak levétetni magukat.
Budapesten par excellence Strelisky Sándor a szinbázi fényképész; Ő éppen ugy hozzátartozik a slágerdarab érdekes és óriási szervezetéhez, mint akár a színházi titkár, vagy
a fővilágositó. És bogy a budapesti szinbázaknak ma ő a bázi fotografusa, az nem
véletlen, ya^y üzleti szerencse, hanem annak
oknyomozó története van, fí műtermet az
öregebbik Strelisky, Strelisky Lipót alapította

DELI BARBAN
V., WURM-UTCA 2. SZ.
Koncert mellett a vacsora
már este 8 órakor kezdődik.

Couvert 6 és 8 korona.

M

ŰHIMZŐ S P E C 1 H L I S T H
FREYBERGER HLFRÉD
BUDHPEST,IV,VftCI-U.8.TEL.:87.47.

KESZTENBAUM

1844-ben, amikor egész Európában csak egy
fényképész volt még: Párisban Daguerre,
Budapest tebát a fotografálásban" a világnak
minden metropolisát megelőzte Párison kivül.
Fi Bálvány-utca 2. számú házban volt a világ
második fényképező műhelye. Itt csinálta az
öreg Strelisky nagy gonddal — az akkori
idők technikája szerint tükörsimává csiszolt

ezüstlapokra - a daguerreotipeket. Ugyanabban a bázban lakott az akkori szinbázi
életnek két előkelő biressége, az egyik Charlotte Wolter, a másik Sonnentbal, akik a
gyapju-utcai német színháznak a tagjai voltak.
f ^
B l ^ R I v I N I
K o z m e t i k a i
I n t é z e t
HOFFMANN

MARIAN

Budapest, VIII., József-kőrut 43. szám.
Telefon József 49—51.
Tökéletes szépségápolás : Mindennemű halszttak
v é g l e g e s e l t á v o l í t á s a v i l l a n n y a l és szőrvesztóvel egy
perc aiatt : jzeplô, májfolt, pattanás, mittesserek, szemölcs,
arcmassage, archámlasztás, manieur stb. garantált biztos eredménnyel 3 nap alatt, kezeltetnek jutányos bérletbe«. : Vidékiek levélileg nyernek diszkréten felvilágosítást : M a r i a n
h á m l a s z t ó v i z : M a r i a n s z ő r v e s z t ő (törv. védve) á r a
10.— K o r o n a : Fogad egész napon át : Tanítványok felvétetnek mérsékelt díjazás mellett ; K é r j e n p r o s p e k t u s t .

fényképészeti
műterme
VI„ NAGYMEZŐ-UTCZA 36. — LIFT.

KÖVESSV

uj női kalapterme

BUDAPEST, IV. KERÜLET, KORONAHERCEG-UTCA 8. SZÁM.
Harispalota {Haris-köz 5.) :: Félemelet :: Telefon hívószám: 121—96.
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Mind a ketten nagyon érdeklődtek az érdekes uj mesterség iránt, minden szabad idejüket a sötét kamarában töltötték, amely a korridor egy részét foglalta le. Természetesen
sok felvétel készült róluk, s az első daguerreotipek népszerűségét különösen emelte,
bogy ilyen népszerű kedvenceket ábrázoltak.
Ebbe a kis udvari korridorba bozták a «Talpra
magyar« elszavalását követő napon Petőfi
Sándort is a barátai, bogy levétessék. Ezt a
daguerreotipet - Petőfiről az egyetlent most a Nemzeti Muzeum őrzi.
fi német színházzal való összeköttetés
csakhamar hivatalos formát kapott. Streliskyt
hivatalosan kinevezték a színház' fényképészévé. Köteles volt a szinbáz minden tagját
fotografálni; fizetését pedig természetben
kapta: két zsöllye minden este az ő számára
volt lefoglalva a színházban, fi műterem mostani főnöke, Strelisky Sándor, — mondhatni
- ezen a két zsöllyén nőtt fel és mikor
később a műtermet az egész színházi klientélával átvette, ugy építtette meg a színházi
fotografálások Gizella-téri uj helyiségét, bogy
a szalonok mellé egész sor öltözet tervezett
az építész. Ezeken a falakon lóg és albumokban itt látható a magyar színészetnek hetven
esztendős története.
fi színházi fényképezés ma már igen fontos dologgá nőtt, s a színházak ezreket költenek az újdonságok fotografálására. Ez a
tudomány együtt fejlődött magával a színházi élettel. Hz első országos kiállítás, ahol
* fényképészetnek is külön tere volt az ipati
termékek között, körülbelül összeesett azzal
az idővel, amikor Pálmay Ilka a Rip van
Winkle második felvonásában felvette a kék
begyek szellemének bires trikóját. Ez a merészség akkor valóságos forradalmat keltett.
Strelisky. aki nemcsak igen Ízléses, hanem
merész művészember is és fényképezőgépével minden színházi eseményt nyomon követett, a modernebb felfogáshoz csatlakozott
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fi kiállításra olyan gyűjteményt küldött be,
bogy a zsűri nem is akarta a publikum elé
engedni a kollekciót, amelynek két legpompásabb darabja Pálmay Ilka és Vidor Pálné
képe volt egy-egy trikós-szerepben. fi végén
Strelisky győzött, a képeket kiállították, a
kiállítás megnyitása után a Neues Wiener
Tagblatt tárcát irt a magyar színházi fényképezésről, s a cikket ezekkel a szavakkal
fejezte be: »Wir müssen noch einmal nacb
Budapest fahren, um uns die Frau Vidor
noch einmal anzuschauen.*
Ma már tul van ilyen forradalmakon a
színházi fényképezés. Minden nagyobb újdonságnál megjelenik a színházi fekete táblán
ez a felhívás: »Holnap délelőtt 10 ótakor fotografálás.« Es másnap már nyolc órakor egy
óriási stráfszekér jelenik meg a műterem
előtt. Kosztümöket hoz, sőt olyan díszletdara-

bokat is. amelyek a darab egy-egy jelenetét
karakterizálják, fi díszleteket felállítják, a
rengeteg kosztümöt kikészítik az öltözőkben,
és a műterem várja a szereplőket, fi legpontosabban RátkaiMárton szokottmegjelenni
a legtöbbet késik Csortos Gyula. De még rajta
is túltesz Fedák Sári, aki délfelé érkezik meg
álmos szemmel és Streliskyt teszi felelőssé,
bogy megint nem tudta magát kialudni. Mikor aztán együtt van mindenki, a szinházi
rendező segítségével felállítják a csoportokat
és beigazítják ez egyes szereplők attitűdjeit.
Mivel ilyenkor mintegy száz felvétel készül,
a munka eltart délután három óráig is. fi
végén márvidáman konyakoznak a színháziak
és az általános vidámság közepette tréfás
jux-képek is készülnek, amelyek persze nem
kerülnek a publikum elé.
fi felvételekből a szinbáz igazgatósága
választ ki buszát. Ezekből egyméteres nagyítás készül a foyer díszítésére és reklámcélokra. fi többi képekből pedig egész kocsi. rakománnyal csinál kabinetképeket a műterem. Mivel a szerzőjogi törvénykezés a fényképfelvételeket is védi, a képeslevelezőlapgyártó vállalkozók Streliskytől szerzik meg
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ezeknek a felvételeknek utánnyomási jogát,
bogy aztán Király Ernő-anzixokkal vagy Kör«
nyey=tapokkal árasszák el az országot. Ez a
képeslap=gyártás néba egész jól boz. fi János
vitéz felvételeinek reprodukálási jogáért 400
koronát fizettek a vállalkozók és 80.000 (nyolcvanezer) koronát kerestek rajta.
fi színházi fénykép*müteremben egyéb
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érdekes dolgok között meg lebet tudni azt is
bogy a magyar színészet emberei közül Blaba
Lujza a legideálisabb fotografálási médium.
Róla lebet a legszebb felvételeket csinálni.
Hz u j generációból különösen Fedák Sári tud
jól odaállni a lencse elé. Érdekes, bogy Fedákot színésznő korában legelőször Strelisky
pozsonyi fiókja fényképezte, mikor Zsazsa a
sziniiskola elvégeztével Pozsonyba szerződött,
ftkkor a pozsonyi üzletvezető ezt mondta:
— Ez a fiatal lány mindig a legkedvezőbb
és leghibátlanabb pózban tud a masina elé
állani. Ebből a lányból a színpadon is lesz
valami.
Nem kell külön megállapítani, bogy a fotográfus jóstebetségü szeme nem csalt.
fi fiatal fényképészek között is van egy
pár ügyes és tehetséges ember, például Mé«
szöly, fimster és ifj.j|Hlexy, akik üzletük népszerűségét a színházi kedvencek népszerűségéhez igyekeznek kapcsolni. H taktika kitűnő.
Ezek a fiatal fotográfusok máris igen népszerűek.

Jolland Hedda.
H Szinészegyesület mult csütörtöki vizsgaelőadásán Kadelburg »H
szép lovag» cimü darabja főszerepében egy fiatal színésznő Jolland Hedda,
öntudatos, biztos, játéka tünt fel a jelenlévő közönségnek. Különösen mély
hatást tett azonban Jolland Hedda
játéka egyik páholyban, hol történetesen Beöthy László és Rákosi Szidi
hallgatták a vizsgaelőadást. Beöthy direktor biztos szeme azonnal felismerte
a fejlődő értékes tehetséget és előadás
után nyomban szerződtette Jolland
Heddát társulatához. Szombaton m á r
a gyors karriert csinált fiatat színésznő
játsza Kató szerepét a Dollárpapában.

Jolland Hedda
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író a b a l l e t t e r e m b e n ,
— «fl fából faragott királyfi» próbáján. -

flz Operaház legközelebbi magyar
újdonsága «fl fából faragott királyfi»
cimü ballet lesz, melynek szerzői:
Balázs Béla, az ismert nevü kiváló
iró és Bartók Béla, a zseniális komponista és zongoraművész. Hz uj
ballet, amely meséjében, felépítésében
forradalmi újításként fog hatni, részben már ismeretes a közönségnek
ama része előtt, amely figyelemmel
kiséri a modern magyar irodalom
evolucioját. Néhány évvel ezelőtt jelent meg a «Nyugat» egyik karácsonyi
számában Balázs Béla végtelenül, finom, a magyar népmese motívumaiból stilizált némajátéka, amely már
annak idején élénk feltűnést keltett,
«fl fából faragott királyfi» cimü némajáték megragadta Bartók Béla, a legmodernebb magyar zeneszerző figyelmét is, kinek művészete szintén a
népi motívumok továbbfejlesztésében
sarjadzik és aki legalaposabb ismerője
a magyar népdalkincsnek (épen most
fejezte be élete egyik főművét: a
magyar népdalkincs összegyűjtését)
és elhatározta, hogy zenét ir Balázs
némajátékához, fl legszerencsésebb
találkozása két lelkes, stiluskereső
művészembernek ez a szövetkezés és
minden jel odamutat, hogy az Operaház legközelebbi újdonsága nemcsak az idei évadnak, de a modern
magyar zenei életnek is egyik legnagyobb szenzációja lesz.
- H készülő bemutatót sok érdekes bir előzte meg. Beszámoltunk
már arról, milyen nagy gonddal készül
az Operaház «fl fából faragott királyfi»
előadására, hogy maga Bánffy Miklós
kormánybiztos tervezte a díszleteket
és a jelmezeket, hogy már hetek óta
tartanak a próbák és zenekar, tánckar
a technikai személyzettel karöltve a
legszebb buzgalommal igyekeznek,
hogy az előadás minél egységesebb,
stilusosabb,
minél
tökéletesebb
legyen.
fl mult napokban egyik délelőtt
elmentünk az Operaházba, hogy személyesen győződjünk meg róla, meny-
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nyire haladtak már az előkészületek,
fl balletteremben folyt a próba, a
könnyed szökellésü, bájos táncosnőknek egy rokonszerves, alacsony fiatalember mutatta épen a lépéseket nagy
nekigyürközéssel. flz uj tánctanárban
nagy meglepetésünkre magára az
egyik szerzőre: Balázs Bélára ismertünk.
- Csak nem csapott fel táncmesternek? - kérdeztük nevetve. — fl
Nemzeti-Szinbáz komoly tragikus színpadjáról a szerb harctéren át ide
jutott - a táncterembe?
- Nem épen táncmester vagyok
itt hanem, ami ennél a ballettnél fontosabb, rendező. Mert -fl fából faragott királyfi» nem a régi értelemben
veendő ballet, hanem táncba stilizált
némajáték, táncdráma ha ugy akarja,
melynek tartalma van és szimbolikus
értelme, melynek világosan ki kell
jönnie minden hangulatával. Viszont
mégis ballet. Lássa, épen azt magyaráztam a hölgyeknek, hogy itt nincs:
vagy-vagy. Vagy
naturalisztikus
drámai játék, vagy tánc, mely a szépségén kívül semmit sem fejez ki. En
itt egy harmadik lehetőséget akarok
megvalósítani, olyan kifejező drámai
némajátékot, melyben minden mozdulat vonala és ritmusa annyira dekorativen stilizált, hogy összefüggő
táncot ad ki: egyúttal tánc is. Ilyesmit még nem csináltak nálunk és
ezért bizott meg az intendáns engem
a rendezéssel. Mutassam meg magam,
hogy mit akarok. Hát lássa, mutatom.
Nagy munka, mert minden mozdulatnak, minden póznak oly precíznek
kell lennie, hogy bármely percben
állitanám meg a balletet, egy szigorúan komponált, dekorativ képet adjon. Ha ez sikerülni fog - majd elválik a premiéren - akkor elérem
vele azt, hogy még aki a némajáték
költői értelméből semmit sem vesz
észre, az is gyönyörködbetik a látványosságban, a balletben. Hogy legyen rajta mit látni, arról gondoskodik gróf Bánffy Miklós, aki annyira
szereti és ambicionálja ezt a művet,
hogy minden diszletet és kosztümöt
maga fest, sőt még a szövegkönyvet
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is - ami szintén nem volt eddig illusztrálta.
- Tánc nem is lesz ebben a balletben, a szó régi értelmében?
De igen, sőt több is. Rzt természetesen nem én tanítom be, hanem
Zöbiscb mester és mondhatom, hogy
magáért a fabáb groteszk táncáért
biznom l<ell a sikerben, melyben különben Brada és Nirscby Emilia olyan
virtuozitást produkálnak, amilyenre
eddig még alkalmuk sem volt. Á közönség újra fel fogja fedezni az Operaház balletszemélyzetét, még pedig
egészen uj oldalról. Csodálkozni fognak rajta, bogy Pallai Annusban,
Nirscbyben, Harmat Boriskában milyen bámulatos drámai színészi kvalitások vannak. Ez édeskés Delibes
balletekben ezt meg sem mutathatták. Szinte félek tőle, bogy az első
előadás után elszerződteti őket tőlünk
valami mozi vállalat. Ha egyebet nem
tettem volna, mint bogy az ő művé-

Pintér
Eszter
női divatterme
V.

ker.,

B á l v á n y -

utca 16. sz., I. em.

szetüknek teret adtam, az is kielégítene.
- Hogy jutott eszébe, ez a dráma*
Íróknál szokatlan gondolat, hogy balletet irjon?
- Hnnyira érdekel a szinpad,
bogy minden problémája érdekel. Hz
elébb elmondott művészi feladatok
izgattak. De fontosabb ok volt talán
még az, bogy Bartók Bélának, akit
korunk legnagyobb zeneszerzőjének
tartok, lehetőséget adjak arra, bogy
az opera nagy nyilvánossága elé kerüljön. Mivel őt a vokális muzsika
nem elégíti ki egészen, hát igy oldottam meg a dolgot. És bigyje el uram,
bogy nem az a fontos, amit itt lát,
nem az én némajátékom, hanem Bartók Béla muzsikája, melyre Tangó
karmester, aki dirigálja, azt mondta:
«Ez nem ballet, egy egy nagy monumentáli s szimfónia melyhez táncolnak».
Ennek a gyönyörű zenének kedvéért
van és készül itt minden.

Horváth
Ákos
kézimunka üzletei

Budapest.
=»l

=11

= 3 1 =

Ipartelep és főüzlet:
Erzsébet-körut 24.
Fiókok:
Kossuth Lajos-u. II.
Vámház-körut 6.
Lipót-körut 18.

\
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és kijelentette kereken, hogy rá
sem néz többé a bütelen Mária
Van a «Színházi Élet»-nek egy nénire. Mit volt mit tenni, a kis
egész külön, eleven és virgonc «ol- Csuki nem akart engedni szigorú
vasó»-tábora, melyre nem kevésbé elhatározásából, bát rehabilitálni kelvagyunk büszkék s melyet az jelle- lett a szöszke sértettet s természetemez legjobban, hogy tagjai nem is sen ugyanazon a hasábokon, bol az
tudnak még olvasni. Hz apróságokról, égbekiáltó sértés történt. H rehabilia szöszke és barna szinészgyerekek- tálás pedig nem állhat másból, mint
ről van szó, kik leghívebb és legszor- hogy jelenjen most már meg a kis
galmasabb forgatói a «Színházi Élet» Csuki képe a nagy Simonyi Máriáoldalainak s minden egyes képben v a l . . . Alávetjük magunkat a szöszke
órákig elgyönyörködnek. Sorra meg- Csuki dr. szigorú döntésének és melismerik már közvetlen ismeretségi lékelten közreadjuk ezt a békitőkörükből: «Ez a Törzs-bácsi, ez a képet . . . Csak aztán ujabb háborús
Gombaszögi-néni . . . nini a Fényes bonyodalmak forrása ne legyen ez Annuska . . . » Van aztán öröm, ha a másik oldalon.
a papát, mamát vagy nénit is megtalálják . . .
HAJDISZ SZEMERÉNÉL
:::
Ezeket kellett előrebocsájtanunk,
hogy megérthessük az
alább következő kis esetet. Bizonyára emlékeznek olvasóink, hogy a
«Szinbázi Élet» ezévi 7-ik
számában a 23. oldalon
hoztuk Simonyi Mária jól
sikerült képét, amelyik
otthonában ábrázolja a
fiatal művésznőt. Keveseknek tünt fel azonban,
hogy a falon mögötte
egy kis gyermek képe
függ. Hát ez a kép, mely
természetesen
rögtön
megragadta apró olvasóközönségünk éber figyelmét - hatalmas családi
háborúságnak lett öntudatlan okozójává. Meglátta ugyanis a képet
Simonyi Mária kis unokabuga, okos fejecskéiével azonnal konstatálta,
bogy ez a kép nem őt
ábrázolja. Csuki, azaz
Dr. Simonyi Mária (e
meglepő nevet önmaga
ajándékozta magának, a
papája neve után, megkülönböztetésül a nagy
Simonyi Máriától) a váratlan felfedezés után
keserves sirásban tört ki

A két S i m o n é i

fläria.

fl két Simonyi Mária
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h „Tatárjárás"-filmen.
Csodálatos találkozása a véletleneknek! H magyar közönségnek egy
Kálmán-operett, a Csárdáskirályné,
bozott egy uj, nagy magyar prima*
donnát: Kosáry Emmyt, a Csárdáskirályné-val aratta egyik legnagyobb
sikerét Király Ernő, ez a két kiváló
művész játssza az első Kálmán-ope*
rettből, a Tatárjárás*ból készült filmdarab főszerepeit és nekünk ugyanakkor van alkalmunk beszámolni az
eseményszámba menő uj filmdarab
elkészüléséről, amikor Kálmán Imre
világsikereiről, a Csárdáskirályné tüneményes
pályafutásáról,
Kosáry
Emmy és Király Ernő nagy diadalairól adunk számot!
Jelentettük már egy érthetően
nagy feltűnést és érdeklődést keltő
cikkben, bogy a Magyar Korona
szkecs- és film-vállalat impozáns
Sziget-utcai műtermében megkezdődtek a filmesített Tatárjárás felvételei.
Kálmán Imre és Bakonyi Károly két
világrészt bejárt pompás operettjét a
legavatottabb kezek ültették át filmre
és a Tatárjárás finom meséje, a daliás

Bécsi József

Kertész Mihály

(Az operateur)

(A rendező)

Lőrentbey főhadnagy tavaszra nyiló
nyárutói szerelme ép oly frissen, színesen fog leperegni a vásznon, mint
egykor a Vígszínház színpadán. H
napokban ellátogattunk a Szigetutcai műterembe, hogy személyes tapasztalatok alapján J s beszámolhassunk a Színházi Élet olvasóinak a
nagyarányú felvétel munkálatairól.
Még jókor érkeztünk: az utolsó próbát tartották, már a darab első jeleneteit játszották.
Nem kell megdöbbenni! Jól irtuk
le és a «szedőszekrény ördöge» sem
követett el tréfát. Hkik a filmdarabok
készítésének titkait ismerik, tudni
fogják, hogy a felvételek nem történnek abban a sorrendben, ahogyan
később a vetítőgépen át a vászonra
kerülnek. H filmdrámák felvételeinél
a célszerűség szabja meg a készítés
sorrendjét, a filmrendező a legfurcsábban, de a film technika elvei
szerint szigorú logikával szórja, keveri össze-vissza az egyes jeleneteket, mert - ugy--e - az csak természetes, hogy ha a szint már egyszer
felállították, akkor egymásután lejátsszák' mindazokat a jeleneteket,

B. Kosíry Emmy
(Riza bárónő)

fl -Tatárjárás« főjelenetének filmfelvételéről készült fénykép.

Király Ernő
(tőient:ie>)
Aie*y fclv.
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amelyek ezen a színen lejátszódnak, bárónő finom, stílusos művészettel
Hz már a legprimitívebb technikai oldotta meg feladatát. Bámulatos,
munka, bogy a kész filmet a darab mily könnyen beleilleszkedett ez a
sorrendje szerint ragasszák össze az rutinos művésznő a szokatlan filmreegyes jelenetekből. így aztán meg- játszásba. Méltó párja és partnere
történik gyakran, bogy a darab vége Király Ernő, aki a filmen nem kemár régen meg van örökítve, mikor vésbé elegáns és bódító lesz, mint a
az elejére kerül a sor.
színpadon. Vidám és ötletes WallerValahogy ugy van a dolog, mint stein lesz Cseh Iván, kinek jellegzeamikor utazás közben támad a nagy tes minden gesztusa, daliás huszárigazi szeretem. H férfi ostromolja a kapitány lAedq\>asza\> Jenő, kedves és
«meglátott és megszeretett»-et, udvarol egyre tüzesebben, végül
megkéri a kezét és
mikor kacagva elhangzik az igen, a lány
szégyenlősen
súgja :
«legalább mondja most
már meg - a nevét!»
Ilyen furcsán szeszélyes, logikátlanságnak
látszó logikával történtek a Tatárjárás filmjének felvételei és igy
történhetett meg, hogy
mikor az utolsó próbát
végignéztük, éppen a
darab elejét játszották.
Pazar diszben pompázott a Sziget-utcai
műterem, a melynek
egyik sacka (de mekkora sarok!) fényben
uszó báltermet ábrázolt. Kertész
Mihály
mesteri
rendezéssel
vitte át a valóságba
szellemes
szcenáriumát és az egyetlen
látott próba meggyőzött bennünket arról,
bogy a Tatárjárás felvétele méltón
fogja
képviselni a külföldön
is a magyar film-müvész etet. Mindenesetre
nagyban
hozzájárult
Kertész
munkájának
érvényesüléséhez az a
kitűnő
művészgárda,
mely a Tatárjárás sze&lfflMBlB|
repeit filmre játszotta.
Kosáry^Lmmy mint Riza
B. Kosávy Emmy (Riza bárónő)
ifj. Alexy fel V
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finom Treszka Hollay Kamilla. Mogyorósy kadétot természetcsen férfi
játssza a filmen, hiszen nem kell
énekelnie kedves kupiéját. Somogyi
Kálmán azonban énekszó nélkül is
nagy sikereket fog aratni szerepében,
fl müvész-együttessel karöltve lelkes
és komoly munkát végzett Forgách
flntal, a filmesített Tatárjárás legagilisabb közreműködője, megteremtője, aki gazdag tapasztalatait, előkelő
művészi Ízlését és értékes tehetségét batárt nem ismerő bőkezűséggel
juttatta érvényre.
fl délelőtti bálteremjelenetek után
délután folytatódott a munka Budán,
egy villa előtt, ahol azt a jelenetet
játszottak el, amikor Wallerstein megismerkedik Lőrentbeyvel. És ezzel be
is fejeződött a Tatárjárás felvételeinek bosszú sorozata. R nagy munka
véget ért és most már a moziban
fog következni a folytatás. flnnyi bizonyos, hogy ez a legújabb magyar
film megéri majd a vállalat hatalmas
áldozatait, mert sikere már is biztosítva van: tud róla a külföld is, mielőtt még piacra került volna, Bécs
részére már le is kötötték és rövidesen ugyanígy áll a dolog Berlinnel
is. R Tatárjárás hü marad a tradíciókhoz: film alakjában is világsiker
lesz.
Komdromy

flntalné

pipereüzlete.

Sokszor esik az ember dilemmába; tanácstalanul áll egymagában
és szeretné tudni, hogy ha valami
kiváló piperecikkre van szüksége, hol
szerezze azt be ? fl dilemmát fokozza
még az az eshetőség is, hogy a luxuscikkeket silány módon utánozzák és
igy alapos oka van a vásárlónak aggodalmaskodni. Hogy egy minden
tekintetben megbízható és szolid céget ajánlhassunk olvasóközönségünk
minden rétegében megnyilatkozó táborkarának: ide iktatjuk a Komáromy
A ta Iné pipereüzlete cimét, (Népszinbáz*utca 16. szám) ahol a legkiválóbb
manikür- és illatszerek is kaphatók,
pontos és lelkiismeretes kiszolgálás
mellett.

Özv. Pulvermacherné üzlete.
fl fővárosi divattermek közül hölgyeink azokat szokták rendszerint favorizálni, amelyek az egyéni Ízléssel
is lépést tudnak tartani, ezért van az,
hogy az oly előkelő Ízléssel dolgozó
divattermek, mint a milyen az özv.
Pulvermacher
Árpádné-é is, tömérdek megrendelést bonyolítanak le. Ha
a nap bármely szakában elsétálunk a
Belváros csodaszép utcáin és bekanyarodunk a Párisi-utcába is, mindjárt
az 1. szám alatt oly tolongást látunk
a kirakat előtt, hogy önkéntelenül mi
is odatartunk és megcsodáljuk a szebbnél-szebb női divatkreációkat. E kiváló
szalon túlszárnyalja még a külföldi
cégeket is. Ezt jólesőleg jegyezzük
mec?-, mivel meggyőződtünk, bogy e
kiváló szakértelemmel dolgozó divatteremben csakis az előkelő köröknek
készítenek megrendelést és igy az a
várakozás, az a sok jó hir, amely ezen
üzlethez fűződik : a valóságnak teljesen megfelel.

Gg^ közismert foto-üzlet.
fl fényképészet terén is a forrongó
kialakulás idejét éljük, flzon műszerek*
amelyek egykor szenzációt keltettek,
ma már idejüket multák, ujak kerültek
helyükbe-, biztosabbak, megbízhatóbbak. fl háború dacára nem állt be
stagnálás e műszerek készítése körül,
sőt a kulturszükséglet szerint még fokozatosabb gyártáshoz kellett hozzáfogni, hiszen tudvalevő dolog, hogy
például a hadvezetőségnek sok százezer tábori látcsőre van szüksége-, de
a szinbázbejáró nagy publikum is tömegesen vásárol gukkereket, hogy a
nyert élvezet még kielégítőbb legyen.
Olvasóink sürün érdeklődnek az iránt,
hogy a jó lencséjü fotografáló gépek
beszerzési forrása hol van? És hol
lehet finom látcsöveket kapni ? E helyütt
szívesen felelünk olvasóink sokoldalú
kérdezősködésére : Rákóczi«ut50.szám
alatti fotoszaküzletben tessék vásárlásaikat eszközölni, ahol nagyban és
kicsinyben lehet beszerezni a kivánt
cikkeket és a hol készséggel vállalnak,
amatőr munkát is.
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h Farsang, mint Fasching.

65. oldat
a Burgtbeater együttese a Nagyhét
alatt Svájcban vendégszerepel, fl
kiránduláson részt vesz Medelsky
Lotte is, aki Fedák Sári pompás szerepét játssza Bécsben óriási sikerrel.
Ez a kis pauza már hozzátartozik a
Farsang pályafutásához,mert sorozatos
előadásait budapesti bemutatója óta
kisebb-nagyob akadályok szakították
félbe. Először Ferenc József király
halála, majd Bécsben a szénbiány miatt
kellett elhalasztani a bemutatót és most
a főszereplők Svájcba utaztak húsvéti
vakációra.

Beszámoltunk már róla, hogy Molnár Ferenc diadalmas darabját, a Farsang-ot milyen osztatlan nagy sikerrel,
mutatták be az osztrák császári város
legelőkelőbb színházában a Burgtbeaterben, ahol Molnár a «Farkas» nagy
diadala óta akkreditált szerzői előkelőség. Jellemző erre az a mód,
ahogyan a bemutatón a szerző nevét
bejelentették. R bécsi Burgszinbázban
ugyanis ősi udvari tradíciók értelmében a bemutatón az első felvonás után
csak a rendező jelenik meg a fügM H M K ? ^
göny előtt, hogy ;
a szerző nevében ,
f
megköszönjeatap- f
sokat és néhány
szót szól a közön- t^
ségbez. E szavakban kis árnyalati
különbségek jellemzik rendesen
a szerzőt. Ha könynyü fajsúlyú darabról van szó, a
rendező azt mondja: Im Namen des
«ïïutors» . . . , ha
jobbfajta irodalmi
darabot játszanak:
Im Namen des
»Verfassers» . . .,
ha nagy előkelő
iró kerül szinre :
Im Namen des
»Dichters« . . . " H
Fasching premierjén Devrient Miksa, a rendező az
első felvonás után
igy kezdte mondókáját: Im Namen
Franz Molnárs . . .
Bécsben már nem
kell
megmagyarázni a közönségnek, kicsoda Molnár Ferenc.
H darab most
egy időre lekerült
a szinlapról, mert
L. Medelsky (Camilla) a -Farsang- bécsi előadásán.
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Az elveszett színdarab.
- Riport Sándor bá uj darabjáról, egy
kosszu ebédről és Zsazsa emlékező tehetségéről. —

— Halló, kérem Nagysád, negyven hetvennyolc.
— Halló, itt Rudasfürdő.
— Itt Szinházi Élet. Kérem szépen,
ott találjuk Bródy Sándor urat?
— Azonnal kérem, megkérdezzük a
szobájában, felkelt-e már.
«8 " *
Hajnali 11 óra. Kis vártatva megint
megzörren a telefon.
— Bródy ur a gőzosztálvban van,
a melegedő nagyteremben várja az
urakat.
Köröskörül csupa szőnyeg és márvány, keleti kényelem, enyhe meleg
és ragyogás mindenütt a melegedő
nagyterem. S az egyik nehéz szőnyeggel borított kanapén csakugyan ott
fekszik Sándor bá selyem hálókabátban, szivarral a szájában, fején a vizes
kendő turbánjával, mint egy keleti fejedelem. Arca piros a gőz hevétől,
szájában vigan füstölög a szivar.
Helyet mutat maga mellett a kanapén.
— A Fedák-darabról . . .
Egy pillanatig kérdőn, csodálkozva
merednek rám a mély keleti ragyogású
szemek, aztán megszólal halk, tompított baritónján, hogy a többiek ne hallják — s azontúl ömlik a szó . . . Elfogódva hallgatjuk, hiszen nem kisebb
dologról van szó, mint egy Bródydarab műhelytitkairól . . .
— Ejnye, ejnye, hát már semmi
sem marad titokban. Pedig a darab
még el sem készült . . . de megvolt,
csak elveszett . . . talán még megvan
valahol, csodálatos, drága eleven tokba
zártan . . . de meglesz hamarosan.
— Ott kezdem, hogy tavaly eljött
néhányszor a Zsazsa a Pannóniába
ebédelni. Körülbelül ilyen tájt lehetett,
tavasz felé. Kedves kis társaság gyülekezett ott össze mindig. Beszélget
tünk erről, arról, Zsazsa elmondotta,
hogy az ambíciója másfelé vonzza,
mint a könnyű operett. Csakhogy nehéz megfelelő darabot kapni. Szó volt
a Feri darabjáról is, a Farsang-ról s

hogy még egy darabra volna szükség,
hogy a szezont drámajátékkal huzza ki.
— Egy napon újból együtt ebédeltünk, hármasban harmadiknak Zsazsa
egy barátnője, egy igen szép és kedves «civil» nő, kinek semmi köze a
színpadhoz, volt a társaságunkban.)
Újra erről a témáról folyt a szó. Néztem Zsazsát, a mozdulatait, az alakját
és abban a pillanatban elhatároztam,
hogy darabot irok neki.
Egyelőre
azonban, bizony nem volt más témám,
mint az, hogy milyen originális, nagyszerű nő ez a Zsazsa . . . Aztán
lassan-lassan, de mind elevenebbül és
szélesebben bontakoztak ki előttem
egy darab biztos körvonalai. Nem tudom mi inspirált, talán egy gesztusa
Zsazsának, a tavasz, az alakja, a fej tartása, a csuklója hajlása, a teste, a
mozgása, — de határozottan «transz»ban voltam, ahogy néhány szóval az
első jelenetet vázolni kezdtem. A társaságunkban lévő harmadik is jó szolgálatot tett, rajongó és csodálkozó felkiáltásai, akár őszinték voltak, akár
nem, mindjobban beletüzeltek a témába. Az ebéd egv órától öt óráig
tartott, mindvégig egy nagyszerű mámorban, bár nem ittunk semmit. Folyvást beszéltem s végezetre kész volt
a darab s én kimerülten hanyatlottam
hátra, a befejezett alkotás diadalmasan
zsongó érzésével. Kész volt a darab,
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— de nem volt sehol. Mert ahogy aztán elváltam Zsazsától, megszűnt az
inspiráció, az ok, ami «transz*-ba hozott, éreztem, mint halványul a téma
bennem. Megkértem a társaságunkban
volt «civil»-nőt, irja le nekem, amit
hallott. Zsazsa azonban azt mondotta:
«Minek? Hiszen szórul-szóra itt van a
fejemben. Én már meg is játszottam . . .»
Aztán telt-múlt az idő, sok minden
történt azóta. . Egyszer nemrégiben
eszembe jutott, hogy hozzá kellene
fogni a megígért darab Írásához. Itt
azonban baj volt. Nekem, kinek pedig
mindig kifogástalanul működött a memóriám s ma is tisztán vissza tudok
emlékezni mindenre, — most egy sor
sem jutott eszembe a témából. Mindössze annyira birtam visszaemlékezni,
hogy egy nő köré volt épitve a cselekmény, egy nyúlánk nő köré, hosszú
agárral.
Kerestem a találkozást Zsazsával.
Ő nevetve mondotta újból, hogy jól
emlékszik a témára és legközelebb elmondja.
— Hát ilyen stádiumban van most
az uj darabom. Azóta meg nt eltelt

Justh /Vlargit l<alapszalonja.
Babr Hermannak, a kiváló osztrák
aesthetikusnak van egy nagyszerű
mondása, mely szerint «minden butor
beszél»; azaz a bútorok stílszerű el*
rendezése, azoknak kifejezési formája
a tulajdonos lelki fejlettségét árulja
el Szép hölgyeink mintha szemök
előtt tartanák e hires mondást, azért
sietnek szép «butort» vásárolni kalap alakjában, hogy őket is abba a
kategóriába sorozzák, ahova a szép*
lelkek tartoznak, - jól tudva, hogy
a tetszetős kalap - a fejnek ez az
igazi gvöngye, ékessége - önkéntelenül kifejező formával bir és abban
a pillanatban árulja el a tulajdonosa
Ízlését, gondolkozását - sőt tovább
megyünk e distinkción - még a jellemét is, midőn az első lépést teszik
benne valamely korzón vagy népes
*tcán. Gyors hódításához hozzájárult az anyag nagysága és kicsi-

Feiks Jenő rajza.

néhány nap, többször ráüzentem már
ismerősökkel Zsazsára, ő mindig megnyugtat az elveszett darab felől. Közben telik az idő s engem halálosan
érdekel uj darabom cselekménye . . .
Tudom, hogy Zsazsa sok szerepet játszott el azóta, csodálatos fejében sok
minden megfordult — de belül mégis
érzem, hogy a darab nem veszett el...
meglesz... és nagyszerű lesz...
sége, dussága, majd egyszerűsége,
magas és lapos alakja, a szövet
szine, disze, raffmált megrakottsága
stb. És mig a divat odáig fejlődött,
hogy a kalap szinte életszükséglet
lett: ahhoz az Ízlésnek olyan non
plus ultra - magaslatát kellett elérnünk, a melyhez foghatót a fővárosban csak kevés szolid üzletben találhatunk föl. Ilyen például a [Justh
Margit szalonja is, Kossuth Lajosutca 11. szám alatt, ahol garmadával
van raktáron mindabból a szépből,
ami «szem«szájnak ingere» és ami
azután igazán elsőrangú! Ott találkoznak előkelő hölgyeink, ott adják a
kilincset egyik kézből a másikba, ami
élénk jele annak, hogy hölgyközönségünk rátalált már a maga igazi forrására!

B l u s o k a t Ä Gyár-u.14

=

KRAUSZ PAULÁNÁL vegyük ! =====
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Kallós Árpád.
Uj rajzokkal és egy uj névvel találkozik húsvéti számunkban az olvasó,
fi Csárdáskirályné szereplőinek pompásan megörökített portréit Kallós
Árpád rajzolta. Uj név e hasábokon,
de a magyar képzőművészet alaposabb
ismerői, a tárlatok látogatói előtt rég*
óta jócsengésü, finom portré-festményei a legkedveltebbek közé tartoznak. Kallós Árpád, mint igazi, vérbeli
piktor, eddig csak vásznon, ecsettel,
festékkel dolgozott, fl rajzot, mint kisegítő eszközt tekintette, nem is gondolt rá, bogy önállóan érvényesítse
ezirányu kiváló képességeit. fl grafikai művészetnek nálunk ma még csak
nagyon „kis tér áll rendelkezésére és
Kallós Árpád rajzolómüvészete mindeddig ismeretlen és bozzáférbetlen
maradt.
fl véletlen, a legkitűnőbb alkalomszerző, hozta össze Kallós Árpádot a
Szinbázi Élettel és a kitűnő művész
örömmel vállalkozott arra, bogy a

Csárdáskirályné szereplőit ünnepi számunk diszére megrajzolja. íme a vállalkozás eredménye ! Húsvéti albumunk egy uj magyar grafikus első
megszólalásához ad keretet és mi meg
vagyunk győződve róla, hogy olvasóink
e sorok nélkül is megértették a kitűnő
művész szavát. Egyszerű, lendületes
vonalakból meglepő plaszticitással alakulnak ki a jellegzetes portrék, mindegyik egy-egy gyönyörű Studium. Büszkék vagyunk, hogy Kallós Árpád rajzolómüvészetét elsőnek mi vihetjük a
nyilvánosság elé és hisszük, velünk
örülnek olvasóink, hogy ezentúl gyakran lesz részük a kitűnő művész írónjának nemes alkotásaiban. fl háborús
technika, de főleg az idő, sürgető rövidsége oka, hogy Kallós Ácpád ceruza
rajzainak absolut szépségeit, melyek
nem is a mi reprodukál5 eljárásunknak valck, most még lehetetlen volt
visszaadni, de mindenképen hozzá
akarunk járulni, hogy ebben a tekintetben is közönségünknek mindig jobbat és jobbat nyújthassunk.

Verő 61 za l<alapszalonj*a.

Az Iparművészeti Szalon.

Tavaszujulással mintegy fellélekzik a közönség és sűrű rajokban lepi
el korzóinkat, utcáinkat, bogy egy kis
friss levegőt élvezzen . . . fl Váci-utca
és a Koronaberceg-utca ilyenkor megtelik előkelő köreink hölgyeivel, de a
Dunaparton is százával sétálnak azok
a szép nők, akik társadalmunk elitjét
alkotják. S ilyen séta alkalmával a
fürkésző szemek és lesve-lesik a
legújabb kalapokat, melyek szerves
gardekiegész/tői minden
bölgy
robjának. fl legkeresettebb üzletek
közül való a Verő Elza kalapszalonja,
abol mindazt a mi szép, Ízléses, kecses, diszes, azt mind megtaláljuk.

fl háborús kon]ukturák hozták
magukkal, hogy a művészet minden
ága iránt élénk érdeklődés mutatkozik a közönség körében, fl színházon
kivül az iparmővészetre is felhívjuk
olvasóink figyelmét - mint a művészet egyik fontos kiegészítő ágára és első sorban az Iparművészeti Szalonra (Baross-u. 21.), abol nem üzletszerüleg foglalkoznak a finom tárgyakkal, bútorokkal, antik érdekességekkel, hanem azt tűzték ki célul,
hogy a művásárló közönséget a valódi
művészi tárgyakkal ismertessék meg
és abol az árakat is igen szolid alapon állapították meg.

Soltész Lenke

KOTTA ÉS SZÍNDARAB
női divatterme MINDEN
megrendelhető:
a -SZÍNHÁZI ÉLET- kiadóhivatalában
vu. Evzsébet-körut 35. // ío.
VII., Erzséket-körút 24.
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A ^láfvdn\Jmen\?asszon^
próbáján,
H félsötét nézőtér szokatlanul népes. Itt is, ott is felhajtották a széksorokat fedő ponyvát, mind itt üldögélnek a színházi benfentesek, a direkció tagjai, - minden délelőtt, napról-napra. Hegedűs miatt. «Napokig
étlen-szomjan el tudnám hallgatni Hegedűs énekét», - magyarázza az egyik
direktor — »olyan csodálatos bűvös
muzsika az« . . . .
Fenn a szinpad egészen különös.
H szinbáz pongyolában. H kulisszák
csak til-tul vannak összeállítva, sok
helyen ölnyi rés tátong közöttük, belátni a vasalkotmányok közé. Hz ajtók
feltámasztva állanak s az egész színpadot keskeny híd kapcsolja össze a
nézőtérrel. Oldalt pedig az egyik felén
a szinnek a zongora áll, mellette Ste*
pbanides karmester fürge ujjai siklanak
a billentyűkön, a másik oldalon pedig
egy széles karosszékben 6uttmann Pál,
a bécsi Hn der Wien-szirbáz rendezője, figyeli az előadást. Ő rendezi a
Vígszínház meghívására a Márványmenyasszonyt, de jut munka Bárdy
Ödönnek, a színház agilis rendezőjének
is. (Ő volt különben az első időben a
tolmács, mig azután most a Vígszínház
művészei sorra megtanultak németül,
- Guttmann Pál pedig m a g y a r u l . . . )
H Márványmenyasszony ugyanis
bécsi operett, de Budaresten lesz a
legelső előadása. Hmi azt jelenti, hogy
a külföldi diadalok sorozata a pesti
előadás minta ára és rendezése szerint
fog következni. Bár a pesti előadást
ugy sem közelitbetik meg, mert honnan vegyenek a főszerepekre egy Hegedüst, meg egy Fedák Sárit? Hegedűs
meleg, csodálatos baritonja és Fedák
Sári pajkos Niobe-alakítása korszakos
események lesznek a színházi világban. És a többi jelesek: Pécby
Erzsi, Csatay Janka, Harasztby Hermin,
Ilontby Ilanna, Csáky Irén, Rad5 Nelli,
Kertész Dezső, Szerény Zoltán és a
Vigszinbázi iskola bájos, eleven növendékkara . . Nem vagyunk barátai
a túlzó elragadtatásnak, de amit e
próbán láttunk, arról csak rajongó

szavakkal emlékezhetünk meg. Bizonyos, hogy olyan sikerre van kilátás,
aminőre még nem volt példa s a Márványmenyasszonynak előreláthatólag
bosszú, bosszú menyasszonyságra van
kilátása.
Hz ő jövendőbelife. Többször irtunk már a kedves
Herendi Hermann Manciről,
a »Kristálypalota« legújabb
művészi szenzációjáról. H tehetséges,
fiatal primadonna nemcsak elsőrendű
táncos-szubrett, de olyan pompásan
fütyöl is, bogy a legjobban idomított
barzi kanárik és rigók is megirigyelhetik tőle. Nagy is az elragadtatás
minden este a nézőtéren, de nem
kevésbbé ünneplik Herendi Mancit a
színfalak mögött a kollégái is. Hz
egyik a minap ezt mondta neki nagy
lelkesedésében :
- Ha nem volnék házas ember,
rögtön feleségül vennélek Manci !
- Nem lebet, - felelte a művésznő - mert az én férjem csak ballettáncos lebet. Csak az tud ugy táncolni,
abogy én fütyülök...

Paul Guttmann

Bárd
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Intim Pista, bogy meddig fog tartani
ez a kitűnő szezon?
- Pontosan nem tudom, mert
maguk az igazgatók sem tudják.
Annyit azonban tudok, bogy Beöthy
László máris közölt a tagjaival egy kis
szezon»bosszabbitást. H Beötby-szinházak tagjainak olyan szerződésük
van, hogy amennyiben Beöthy bizonyos batáridőn belül nyilatkozik, a
rendes szezonon tul is igénybe veheti
őket. H színészek most örülnek, mert
a szezon máris meghosszabbodott junius 30-ig, tehát a gázsijukat egy hónappal tovább kapják. De lehet, hogy
a szezon még tovább tart.
- így lesz a többi színházakban is?
- Hz állami színházak hosszú
vakációt szoktak tartani. De a Vígszínházban, abol most, a napfényes
tavaszi időben is minden este táblás
báz van és ahol a sláger-operett még
csak most következik, bizonyosan a
rendesnél tovább fognak játszani. H
Népoperában viszont átalakítási munkálatok lesznek. Hz uj bérlő, Faludi
Gábor, megbízta Vágó Lászlót, a kitűnő szinbáz-épitészt, bogy a nézőteret alaposan alakítsa át. H színpadon
is történnek változások. De ezekről
még nem szabad részleteket mondanom.
- Mi u'ság Fedák Sáriról?
- Nagy öröm van nála. Hz édesapja nagybeteg volt és most már jobban van. Tüdővész fogta el Fedák
bácsit és a hozzátartozói nagyon
aggódtak, mert az öregúr már hatvannyolc éves. Beregszászról Budapestre hozták és itt állandóan mellette
volt a lánya, a fia, meg két kis unokája. Ez a társaság aztán helyrehozta
a beteget. Ugy örült azoknak, akik
körülötte vannak, bogy most már tul
van a veszedelmen.
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- Hát még milyen családi újságot
tud?
- Hzt tudom például, bogy Rajna
Ferenc is nagyapa lett. Hz «Hsszonyregiment» szerzőjének leánya, felesége Relie Pálnak, a Világ kitűnő
kritikusának. Relleékbez egy pompás
kis lánnyal köszönt be a gólya. H
csöppség olyan egészséges, mint a
makk, Marianne a neve és máris
nagyszerű szopránhangja van.
- Másutt nincs létszámemelés?
- Dehogy nincs. Faragó Jenőéknél
is örvendetes esemény történt. Faragónak két helyes és okos kis lánya volt,
mert azon imádkozott, hogy fia szülessék. De bizony neki is lánya született. Mint ilyenkor az apák, ő is
éppen olyan boldog volt, mintha fia
született volna és most büszkén újságolja mindenkinek, bogy kitűzte otthon
a »Három a kislány«-t.
- Ha már családi dolgokról beszélünk, mondja: nem ment férjhez
Somogyi Nusi ?
- Nem. Miért?
- Mert egy ideje nem látjuk és
nem halljuk szerepelni.
- Hnnak más oka van. Férjhez
mehetne ugyan, mert kérője akadna
bőven, de ő nem ment férjhez. Hanem
szorgalmasan készül vendégszerepelni
a Kristálypalotában, abová Rátkai
Mavtonnal együtt elszerződött. Együtt
fognak játszani egy számukra vásárolt darabban, valószínűleg a »Milliomos Kati« cimü Destal-operettben. Es
ebben Somogyi Nusinak olyan jó szerepe lesz, hogy elmebet vele vidéki
körútra és mint Milliomos Nusi térhet haza.
- Hpropó: sok pénz. Mi van a
Kosáry Emma szerződésével?
- Kosáry Emma szenzációs öszszegü ajánlatok között választhatott.
H Beöthy Lászlóét fogadta el. Egy
évre kötött szerződést és akkora gázsit
kap, hogy azért már emeletes házat
lehet venni. Nem csoda. Ha Kosáry
Emmáról van szó, mindig nagy házak
tartoznak a dolog hoz. Kezüket csókolom.
- Isten áldja. De hétfőn eljöjjön
ám megöntözni!
- Ott leszek. Kisztihand.
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fl -Magyar Színpadi Szerzők Egyesületetisztikarának uj jelöltjei a következők:
Elnök: Heltai Jenő; alelnökök: Biró Lajos,
Huszka Jenő, Lengyel Menybért; igazgatóság: Hajó Sándor, Gábor flndor, Hevesi
Sándor, Szirmai Albert, Harsányi Zsolt; pénztáros: Földes Imre; főtitkár: dr. Marton
Sándor; ellenőr: Vajda László; választmányi
tagok: 30-an. Uj választmányi tagok: Nagy
Endre, Bakonyi Károly, Kacsób Pongrác,
Martos Ferenc, Ruttkay György, Vajda Ernő,
Hatvany Lajos báró, Barta Lajos, Kálmán
Imre, Móricz Zsigmond.
Ötszáz bakfis, ötszáz viruló, kedves fiatal
lány szövetkezett, bogy az
ifjúság lelkesedésével emléket állítsanak
azoknak, akik vérüket hullatták értünk. Ötszáz bakfis április 29-én, vasárnap délután
3 órakor a Vigadó összes termeiben jótékonycélu ünnepélyt rendez, amelynek jövedelméből síremléket emelnek az elesett hősöknek. flz ünnepélyen lesz nagyszabású
hangverseny, virágcsata, bakfiskabaré, szépségverseny és sók kedves, bohókás vidámság. flzok, akik a rendezőségben még részt
akarnának venni - az ötszáz mellett elfér
még jó néhány bakfis - forduljanak a rendezőségi irodához: VI., flndrássy-ut 4. Zipser
és König zenemükereskedésében délután 5
és 7 óra között, fl Színházi Élet jövő száma
mác az ünnepély részletes műsorát is közölni fogja.
Kovács Károly, a kitűnő zeneszerző, kinek
mát nem egy dala lett országos birüvé, » S z é p szőke asszony, hagyjuk
a szerelmet« címmel uj dalt irt, mely előreláthatóan méltó lesz elődjeihez, fl magyar
közönség egyik legkedveltebb dalköltője ismét finom, hangulatos és gyors népszerűségre termett nótával ajándékozta meg hiveit.

Pintér Bsztcr divatszalonja.
»Nem a ruba teszi az embert«, igy
szól egy régi és bamis megállapítás;
mert bogy e jelszó divatját multa, azt
már sok század előtt bölcsen tudták.
Tekintsünk csak egy pillantást a mult
idők lapjaiba és látni fogjuk, bogy a
szép rubáért már a régiek is lelkesedtek abiuság miatt. H hiúság egykorú
az emberiséggel és jó, bogy van biuság,
mert az fejlesztette a nők aestbetikai
versengését, az adott lökést a női divat
baladásának. M i - m i n t szinbázi l a p százával kapjuk a levélbeli és telefonkérdezősködést afelől, bogy szép színőink, akik mintegy letéteményesei a
divatkreációk bemutatásának, bol csináltatják azokat az »isteni« szép
ruhákat, amelyekben megjelennek a

Valamennyien megegyezünk
E ponton,
Hogy egy primadonna igen célszerű
fl fronton.
fl művésznő énekelni kezd
Remekül
És az ellenség ijedten
Menekül.
Vendég
Szeretnék
Szólt egy
Régen
Várom az
Átessek a

lenni a frontszinháznál,
szininövendék.
r
alkalmat, bogy
tűzkeresztségen

Megszemlélvén,
fl naivát, visszautasították
Kissé vén
És ő könyörög:
Vigyenek el mégis,
Negyvenkettes vagyok,
Hadd örüljön a tüzérség is
Ha a frontszinészek nem lesznek
Jók,
Fütyülni fognak
fl golyók.
SZENES EMBER.

MILUSNÉ

CSERNY

PAULA

NŐI DIVATTERME
::
BUDAPEST
V., VÁCI-UTCA 34., Hl. EMELET.
(CLOTILD-PALOTál

világot jelentő deszkákon? Kinek az
aranykezéhez fűződik az az előre
biztosított »ruba-siker« ? . . . kinek a
fantáziája bozta létre azokat a lehelet«
szerű, finom, beszélő toiletteket ? íme:
ide irjuk a Pintér Eszter cimét: V.,
Bálvány-u. 16. I. em. Mert ott készülnek a fönt vázolt szép ruhák, az 5
műtermében találkozik a Lipótváros
krémje, ott kovácsolják azokat a sikereket, amelyekből bőven van alkalmuk kivenni méltó részüket színpadjaink csillagjainak, társadalmi kiválóságainknak, előkelő hölgyvilágunknak.
Ez alkalommal megemlítjük, hogy
Zsigmondy Hnna nagyváradi primadonna
Csárdáskirálynébeli
összes
kosztümjei szintén a Pintér Eszter
szalonjában készültek.
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Uj műsor az
Apolló-Kabaréban.
fl húsvéti ünnepek alatt még a
mindig friss régi műsor sok tréfa,a,
vidámsága mulattatja a közönséget
az Apolló-kabaréban, a jövő héten
azonban ismét teljesen uj műsorral
ajándékozza meg híveit a törekvő, ni*
vós kis szinház művészi gárdája.
Ugyan váltig mondogat;ák a jó barátok, hogy kár ezt a pompás, fényes
«ikerü műsort még félretenni, a direkció azonban tántoríthatatlanul bű
marad elveihez. Hiszen, ha mindig
hallgatna az ilyen kifakadásokra, sohse
lehetne uj műsor az Apolló-kabaréban.
Azután meg nagyon jól tudja azt
is, hogy akármilyen jó is a régi
műsor, bátran adhat a rendes időközödben u at, mert mindig tud még az
előzőnél is jobbat adni.
A húsvét utáni műsor főszáma
mindjárt egy nagy irodalmi és művészi esemény lesz, mely az eddigi
tradíciókhoz híven legszebben tartja
meg az Apolló-kabarét azon a fejlett,

Mály Gerő

értékes színvonalon,, amelyen működését megkezdte. Az uj darab a
«Szilágyi és Hajmási» cimü énekes játék, a szerzője Szép Ernő.
A darab karakterét finoman határozza meg a színlap, melyen a
szerző intenciói szerint igy hangzik
a cime: -Szilágyi és Hajmási, egy
régi ballada, színpadra tette Szép
Ernő.» A régi, a maga naivságáfcar.
megkapó ballada színpadra ültetése,
stílusos és finoman költői átkomponálása Szép Ernő szubtilis művészetének egyik legszebb terméke. Ragyogó költői szárnyalása, scbajos vágyakozása színekben és érzelmekben
gazdagon kél életre a két raboskodó
magyar vitéz aikán, akik egyformán
szerelmesek Leilába, a szultán szépséges leányába. És hasztalan a tündéri szultána őrizetére kirendelt
eunuch minden ébersége, a szerelmesek egymáséi lesznek. Szilágyi elnyeri Leilát, Hajmásinak pedig eszébe
juttatja, hogy «neked vagyon jámbor
hitves társad.» Szép Ernő stilizáló
művészete a ballada egyes sorait eredetiben vette át lüktető erejű drámá-

Kővávy Gyula
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jába, miáltal még megkapóbbá teszi
a gyönyörű alkotást. H darab szereposztása elsőrangú.
Leila szerepét Németh Juliska
játsza, ez a finom, előkelő stilusu
művésznő, kit Szép Ernő darabja
a legszebb és legművészibb feladatok elé állit. Külön szenzációja
lesz a kosztümje, a kelet pompáját
modern raffináltsággal kiaknázó toalett. fl két magyar vitézt, kiknek panaszos ajkán néba a ma sirámai
csendülnek fel, Gózon és Lajtbay
látsszák, a mulatságosan gyáva eunuch szerepében Magyari ellenálbatlanul kedves humora fog derűt fakasztani. Gyönyörű, minden izében magyar
muzsika simul a Szép Ernő által
felidézett hangulathoz; Reinitz Béla,
ez a kiváló, művészi tudásu muzsikus
talán legszebb dalait komponálta a
magyar vitézek nctá ában, Leila finom
dalában. Hz énekszámokon kivül
finom melodramatikus kísérőzene festi
alá a prózát, melyet csak jobb kifejezés biián nevezhetünk annak, hiszen
az egész darab csupa költészet.

73. oldal
Szerepet az uj műsoron egy másik darab is: Lakatos Lászlcnak »Kidobtak az ablakon« cimü rendkívül
mulatságos, óriási hatásúnak Ígérkező
kabarétréfája. Francia bohózatokon
tultevő humor és derültség lüktet ebben a kis darabban, mely minden
burleszksége mellett is előkelő irodalmi színvonalon áll, amire különben Lakatos László finom tolla is elegendő garancia. Két szereplője lesz a
darabnak. Harasztby Mi ci egy könynyelmü, tékozló menyecskét, egy pergőnyelvü, igazi pesti asszonyt játszik
benne, a partnere pedig a csendes,
flegmatikus, de határozott férj szerepében Mály Gerő lesz, aki ismét bravúros alakitást fog nyújtani nyugodt
fölényü játékával.
Fiz uj műsor egyik főerőssége
lesz Kőváry Gyula uj darabja. H kitűnő és ötletes Kőváry ezúttal is igen
mulatságos aktualitást visz színpadra.
»Csendesen, csak csendesen« a darab
cime és azt mutat a be, hogyan mulat most a pesti ember a »kereteken
belül« otthon, mikor a korai záróra
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időelőtti bazamenetelre kényszeríti.
Ismételjük: Kőváry irta a darabot és
igy szükségtelen külön is jelezni, bogy
tele van vidám ötlettel, kacagtató bobósággal. Fiz előadásának érdekes
pikantériája lesz, bogy a darab
egyik főszerepében fellép a szép
Lenkeffy Ica is, aki obligát tánca helyett, mely ezúttal kimarad a műsorból, tanúságot fog tenni arról, bogy
épen olyan kedves és rutinos színésznő, mint amilyen elegáns és temperamentumos volt táncos számaiban.
Hogy pedig megszokott partnere ezúttal se hiányozzék : harmadiknak Erdélyi Géza fog szerepelni a darabban,
melyben még Szőlősi Rózsinak jut
hálás, vidám szerep.
Lesz Mály Gerőnek egy kacagtató
magánjelenete is, amelynek cime »Hz
ébresztőóra«. Ennek a magánjelenetnek az a furcsasága, bogy Málynak
partnere is lesz : a címszereplő ébresztőóra, mely berregésével felveri
reggeli álmából és a legmulatságosabb
helyzetekbe kergeti.

Sándor József

H magánszámok során újból egy
sereg legkitűnőbb produkció szerepel
a kabaré műsorán. H két éven
át harctéren küzdött és hazatért
Balassa
Emil, annyi finom kabarédal népszerű szerzője most,
bogy ismét köztünk van és polgári
foglalkozását folytatja, egy gyönyörű
chansonnal kereste fel az Hpolló Kabarét. »Ma este« a dal cime, Nádor
Mihály irta a zenéjét és Németh Juliska fogja előadni a jövő heti premiértől kezdve. H dal refrénje (Ma este
tetszeni akarok valakinek) csodálatos
variánsokkal fog megcsendülni és előreláthatóan nagy hatást kelt. Németh
Juliska másik száma egy kedves, vidám perszifllázs lesz az »English
lady««ről, melyben finom és decens
humorát fogja ragyogtatni. H dal
szövegét Harmatb Imre, zenéjét Renitz
Béla irta, az igazi ladyk argotjában,
angolosan énekli.
Kőváry Gyula magánszáma ezúttal
is - párjelenet. H partnere szinte
már akkreditált játszótársa, Herczeg

Herczeö 1<?
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lesz egy német katona alakjában, mig
Kőváry a magyar katonát személyesiti. Hz egész jelenet a villamos perronján játszódik le, amelyen egymásmellé kerül a magyar fiu és a német
sógor. H nagyobbik szerep természetesen Kőváryé és talán mondanunk
sem kell, bogy kitűnő szerep, biszen
Kőváry Kővárytól kapja legjobb szerepeit.
Vidor Ferike ismét az ő már megszokott kis masamódkosztümjében fog
kilibbenni a színpadra, bogy elénekelje
pompás uj dalait, amelyek közül az
egyiknek »Önállósítom magamat« a
cime. A másikban pedig a fiatal masamódlány sóhaja reszket, hogy «Be jó
is, be jó is fiatalnak lenni«.
Gózon Gyula gyönyörű bősbaritonián ezúttal a mai idők egyik legszebb
bőskölteménye, az orosz forradalom
vihara fog felzúgni. A hatalmas erejű
verset Horváth Ákos, a nagytehetségű
fiatal költő irta, zenéjét Buday Dénes
szerzette. Akinek ez a dal nem lesz
elég, hallhat majd Gózontól egy gyönyörű lirai dalt is, amelynek keretében felharsan az ő páratlan füttyszava is.
Kitűnő magánszámokkal szerepel
a műsoron Szőllősi Rózsi is. Ő is
Horváth Ákosnak egyik gyönyörű versét énekli Buday zenéjével. Égy szép,
meleg hangulatu chanson ez a délibáb csalóka világáról. Másik dala már
jól ismert, de éppen ezért frenetikus
hatást kelt minden alkalommal. H mostani műsoron szerepel a »Hustalan
napok« cimü dal, mely a közönség
őszinte örömére továbbra is megmarad Szőllősi Rózsi műsorán. A házi
szerzők sokasága ugyan egész sereg
uj dalt irt a művésznő számára, a
vezetőség előtt nagy választék fekszik
a jobbnál-jobb nótákból, mégis közóhajra műsoron kell tartani a »Hustalan napok««at.
Magyary Lajos azonkívül, hogy
Szép Ernő darabjában fellép, magánszámokkal is szerepel a műsoron.
Pompás uj dalokat énekel, melyek
közül az egyiknek szövegét Gábor
Andor irta. Hogy miről szól a nóta,
m

mindenki kitalálhatja, ha leirjuk a
cimét, amely igy hangzik: »Központosított összpont, avagy összpontositott központ«. Hogy a szöveg teljes
vidámságban jusson érvényre, arról
bőven gondoskodik Magyary művészete. Másik dala egy óda Sándor
János miniszterhez, amelynek előreláthatóan szintén óriási sikere lesz.
f i felsoroltakon kivül természetesen egész sereg más aktualitás is
szerepel az uj műsoron, köztük a legaktuálisabb aktualitás lesz az, amelyet
Sándor József fog előadni. Ennek a
dalnak a cime »Jönnek a repülők«,
Marthon Géza irt hozzá pezsdülő muzsikát.
Uj számmal szerepel a műsoron
Andai Terka is, aki Emőd Tamásnak
egy szép versét énekli Vincze Zsigmond zenéjével.
Mint mindebből látható, az Apollókabaré húsvét utáni u j műsora a
nagy és általános siker biztos tudatával indul útjára a Rákóczi-uti szinház
műsorán és lelkes közönségének népszerűségében.
Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal !

Erdélyi Géza.

::
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Qróm d o k t o r a v i l á g ű r b e n .
í.
Bróm doktor egy este a Tétikertben volt,
abol orditva tiltakozott a szerelmi adó behozatala ellen. Álláspontját kifejtő nagy beszédje
az aviatikával szorosan összefüggő technikai
•kokból elmaradt. Ugyanis kirepült.
2.
- Barban az igazság! - kiáltott fel Bróm
ár. és iparkodott repülését ugy irányitani,
fcogy a Télikert emeletén levő bar-ba jusson.
Ebbeli törekvése azonban meddő maradt,
repülésének ugyanis oly kezdősebességgel
indult neki, bogy nem tudott az első emeletnél befékezni. Hanem repütt... egyre repült...
Pest csak egy kis fénylő pontnak látszott a

- Itt Bróm.
- fl jeles szinbázi róka ? örvendek. Csakhogy végre kibeszélgetbetem magam valakivel. Mit szól a Vengergákboz ? Hogy tetszet»
Gótbné ?
- Mi lett vele a végén? - kérdezte mobón Bróm, tekintve, bogy olyan darabot még
nem irtak, amelynek a végén ő még ott lett
volna.
- Meghalt - felett a bold könnyezve.
- Tebát nem használt, bogy imádatom
jeléül oda akartam borulnia a lábaihoz.
Es mert kellett meQbalnia ?
- Hja, a köttői igazságszolgáltatás - vi*
lágitotta meg a Hold a helyzetet.
4.

lábai alatt... egyre Jnagyobb sebességgel suhant az űrben. Egy fényes, sárga tárgy közeledett felé és megállt előtte.
- Kibez van szerencsém ? - kérdezte
Bróm dr. udvariasan.
- Nézzen meg csak - felelt az ismeretlen - ön ismer engem jól.

- Ellenben én is kérdek valamit - szólt
a Hold.
- Csak parancsoljon.
- Mit keresett Cecil a Török-utcában ?
Trill bárónál volt-e, vagy pedig a szűcsnél ?
- fl kettő közül csak egy biztos, bogy a
szűcsnél volt. Mert ba a szűcshöz ment, csak
lebet bogy felment a báróhoz, de ba a báróhoz ment, egész biztos, bogy — hiszen azért
pesti asszony — benézett közben a szücsböa.
- Szóval mégis mit keresett Cecil a Törökutcában ?
- Semmit - felelt Bróm elmésen, a Török
utcábau csak a szűcs keresett. Tizenkétezer
koronát. Ennyibe került a kék rókaprém.
5.

fl Hold arca elsötétült.
- Záróra - kiáltott Bróm ijedten és elrohant egy csalogató világosság felé. Vénusü
»olt.
- Óh isteni Vénusz - ömlengett dr. Bróm
- magánál maradhatok reggelig ?
- Ha mond egy friss, jó színházi pletykát.
- Szívesen — felelt Bróm. — fl Makrancos herceg, mert nem szerette a Szépasszonyt,
Hadifogoly lett.
6.

- Gyárfás ? Pufi ? - találgatott Bróm.
- Én vagyok a Hold.

- flb, tebát vannak még a földön konkurrens csillagok ?
- Vannak — felelt Bróm meggondolatlanul.
- Kontra - kiáltott fel megsértődve Vénusz és bársonyos kacsóival egy erőteljes
pofont mért Bróm arcára.
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madt. Eltűnt körülötte minden és sülyedni
kezdett.{
Ugyanis Saturnust a vicce annyira felizgatta, bogy bevette Brómot.
9.

Erre persze felébredt Bróm, annál is inkább, mert az olvasók ugy is elaludtak.
Balogh Sánaor.

dörzsölte meg Btóm a szemeit.
7.

— Nyilván engem - szólalt meg egy csillag közelében.
— Hol vagyok?
— fl Marsban.
— De biszen én fel vagyok mentve. Nem
szeretem az ilyen báborus belyeket.
— fíkkor mars! — mondta a Mars és átlendítette a Saturnusboz.

- Kegyed ugyebár sokat éj jelezik ? szólította meg Bróm a mitsem »ejtő Saturnust.
- Honnan gondolja?
- Mert olyan karikák vannak a szeme
körül - felelt Bróm vigyorogva.
H következő pillanatban rémes érzése tá-

Gulyás Pál cipészüzlete.
Nem csak a kisvárosi korzón, hanem a fővárosin is gyakran látunk
hölgyeket és urakat, akik a cipő.ükkel tüntetnek. Mert a cipővel tüntetni
is lehet, oly feltétel alatt, ha azok
Gulyás Pál üzletében készültek. Mert
ő igazán mester a szakmá ában a szó valódi értelmében. Ismerünk
többek között egy elegáns bárót a
Dunapart-korzóról, aki az év nagy
részét Bécsben, Svájcban és a Semmeringen tölti, de ba arra kerül sor,
hogy cipőt vásárodon, akkor csak
baza sürgönyöz az ő közkedvelt
Gulyás-áboz és a régi méret megújítását reklamál a. Hiába! Ez már igy
van! R külföld levegőbe üditőleg hat
a kebelre, a kaleidoszkópban való
gyönyörködés jó hangulatot teremthet,
- de jó, elegáns, Ízléses, tartós és
divatos cipőket csakis itthon lehet
kapni a Kaplony-u. 3. alatti elsőrangú
szaküzletben!

BENEDEK

FRIDA

FŰZŐ KÜLÖNLEGESSÉGEI

VŐ., KIRÁLY-UTCH 93. SZÁM ÉS
VIL, DHM3HNICH-UTCH 18. SZÁM.
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Psilander?
Fi világ mind a négy táján szomorú gyászhír remegtette meg az
asszonyok és lányok gyengéden érző
sziveit: Psilander meghalt. Hideg és
közömbös táviródrótokon futott a hír
szerteszéjjel, a lapok fekete betűiben
került a közönség elé és könyek, sóbajok fakadtak olvasása nyomán. fi
napisajtó anyaga ma sokkal fontosabb
és nagyobb horderejű világszenzációkból kerül ki, érthető, hogy bővebben, behatóbban sehol sem foglalkoztak a nagy dán filmszínész halálával.
Megírták, hogy meghalt és napirendre
tértek fölötte. Pedig nem árt, ha kissé
részletesebben foglalkozunk ezzel a
dologgal.
Vizsgáljuk csak meg a körülményeket. Psilander halálát Hollandiából
jelentette távirati uton egy lap - egy
dán lap tudósítása nyomán. Igy közölték a mi lapjaink is. »Amsterdamból jelentik, hogy Kopenbágából jelentik, hogy . . . « fi háború alatt megtanultuk már alaposan, hogyan kell
bizonyos híreket fogadnunk. Lássuk
csak. Két semleges ország jelentésére
támaszkodik a hir. De . . . (hiszen éppen a de fontos) Psilander halálhírét
pont akkor röpítették világgá, amikor
legizgatottabb volt a hangulat. R német tengeralattjárók szigorúan és kérlelhetetlenül folytatták a harcot a tengeren, a cár birodalmában izzott a
forradalom, a nyugati fronton titokzatos visszavonulását végezte Hindenburg serege, köztudomásu volt,
hogy a semleges országoktól az eddiginél is fokozottabb mértékben el vagyunk zárva, a harctér és a világpolitika eseményeire szegeződött minden tekintet - és ekkor, pont ekkor
jelentik Amsterdamból, hogy Kopenbágából jelentik, bogy Psilander Waldemár meghalt!
Ha meghalt, kétségkívül el is temették. fi gyászbir folytatását azon»
ban már biába keressük a világsajtókan Néhány lap, itt is, ott is, bizonytalan tétovázó hangon irt valamit
Psilander temetéséről, az egyik szerint
Kopt bágában volt, a másik szerint

Helsingőrben, a hirek itt már ellentmondók voltak. R semleges külföld
képeslapjai kivétel nélkül közölték az
elhunytnak híresztelt film-művész »legutolsó« arcképét is, de ezekről könnyű
volt megállapítani, bogy nálunk is ismert, régi felvételek, a temetésről
azonban sebol sem láttunk képet, már
pedig feltételezhető, hogy azt a művészt, aki odakünn ép oly népszerű,
mint nálunk, nem holmi egyszerű,
részvétlen temetésben kisérték »utolsó«
útjára . . .
Feltűnő jelenségek, ugye ? Mit kell
sejteni a titokzatosság alatt? R modern kulturából táplálkozó ipar legtermészetesebb velejárója a reklám,
mely egyenes arányban fejlődik mindenütt az ipari termeléssel, fi mozi,
a film a legmodernebb ipari cikkek
lévén, egész természetesen a legfokozottabb mértékben élnek a reklám
eszközeivel, sőt a multak tapasztalataiból tudjuk, hogy nem csak élnek,
de vissza is élnek.
fi sok ellentmondó, bizonytalan
hir, a körülmények gyanussága oda
enged következtetni, hogy a nagy
Psilander halálhíre alatt is valami
efélét kell rejtenünk. Psilander est
mort, - vive Psilander ! Psilander
meghalt, éljen Psilander, variálhatják
a sokszor idézett közmondást. Régi
kabbala, hogy akinek halálhírét költik,
bosszuéletü lesz. Hát még milyen jó
kabbala lehet ez a mozi világában,
ahol még a halott is örökké él!
Ismételjük : mi nem tudunk és nem
akarunk binni ! Száz és száz apró,
élesen megfigyelt tünet erősiti feltevésünket. Hogy egyebet ne is mondjunk : egy amerikai lap vastagbetüs,
sokcimü cikkben adta birül olvasóinak
nemrég, hogy New Yorkban egy Psilanderhez feltűnően hasonló elegáns
embert láttak egy alacsony, csinos
szőke hölgy társaságában. Riporterek
rohantak az érdekes pár után, mely
azonban egyszerre eltűnt a kutató
szemek elől. R szálló portásának előadása szerint egy kisebb északamerikai városba utaztak. Ez már legendaszerüen bat. És ez jó jel! Mikor a
halott kezd feltámadni, akkor már él is !
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este a Télikertben.
A háború hireit ordítják mindenfelé
nagyhangú rikkancsaink, — zajos az
utca élete, mindenki valami furcsa feszültséget érez és a nyomasztó érzéstől menekülve betérünk a gyönyörű
műsorral pompázó Télikertbe, ahol
Bécsbe képzeljük magunkat, a régi, kedves Bécsbe . . . Werbezirk . . . Pfeffer
und Salz . . . Hónapokig hirdették
Bécsben öles plakátok ezt a két nevet
és a közönség tódult hozzájuk, hogy
félholtra kacagja magát a szegény
libáskofa szomorú históriáján, ki csúnya
leányán szeretne túladni furfangos módon, azonban ez nem sikerül, mert a
libásleány miatt szétugrasztott szerelmesek mégis összekerülnek . . .
Most itt játszik Werbezirk asszony,
ugyancsak a Pfeffer und Salz-beli szerepében egész társulatával, — és a
közönség csak ugy tódul hozzá, mint
Bécsben. És méltán, mert ezt a jelentéktelen szerepet annyi ötlettel, jargon
mókával, kacagtató tréfával szereli fel,
hogy ki nem fogy a falrengető kaca-

gás, amig csak a színpadon tartózkodik. És osztozik vele a megkacagtatás áldásos művészetében Lola
Becker, Karl Becker, mind az egész
társulat.
De a többi szám sem marad hátrább mulattató értékben. A csodálat
kifogyhatatlan jelzőire volna szükség,
hogy a nagyszerű Willy Pantzer kilenctagú artistacsalád mutatványairól
megemlékezzünk. Az ördögi ügyességű
Willy Pantzer maga irta az ötletes,
vidám szkeccs-keretet a mutatványokhoz, s a zenéjét is maga szerezte. Az
«An der russischen Front» közbámulat
és közbeszéd tárgyát képezi már
Pesten.
És tovább mindvégig az elsőrendű
műsoron . . . színdarabok . . . artistaszámok . . . dalok . . . táncok . . . vidám ötletek és nagyszerű mókák, az
utolsó számig lebilincselő és mulatságos. Ez pedig olyan érték ma, mit a
közönség széles rétegei honorálnak
hálásan, legalább ezt látszik bizonyi
tani az esti 6 órakor, már helyhiány
miatt lezárt táblás jegypénztár.

Pi Werbezirk és társulata a Télikertben

if). Alexy f i l v .
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fl nagyhét nem jelentett változást Zugligeti Ede életében,
pontosan beállított hozzánk
ezen a héten is. Ezúttal rögtön
kirukkolt jövetele
céljával.
Nemes és férSas egyszerűség»
gel csak ennyit mondott:
- Uraim, kérek 1 koronát.
- Csak igy ? — kérdezte
meglepetten
a
segédszer«
kesztő, - csak ilyen egyszet ü e n egy koronát?
- Csak igy. És az urak nem fogják megtagadni.
- Honnan tudja ilyen biztosan?
- Mert olyan hazafias célra kérem, amelyet
a legnagyobb mértékben támogatni kell. Meg
akarom magyarosítani a nevemet.
- Megmagyarositani ? Miért ? Zugligeti
egészen jó magyar név. Mért akarja változ*
tatni ?
- Zugligetbyre. Ipszilonnal. Ugy szebb.
- Ja ugy. Csalni akar. flzt akarja, bogy

gentrynek nézzék. Hát azt nem. Ilyen célra
nem adunk pénzt. fl maga személyes hiúságát nem a mi jótékony kézi kasszánk fogja
fizetni Csak maradjon maga Zugligeti. Sem
a koronát nem engedélyezzük, sem az ipszilont.
— Hát jó. Hz ipszilonról lemondok. De a
koronáról lemondani, azt nem. Mi vagyok én ?
Cár vagyok én, bogy lemondjak a koronámról ?
— Hiába. Nincs korona.
— Uraim, ne okoskodjanak. Ha nem adnak egy koronát, pillanatnyi pénzzavaromban
önként jelentkezem katonának, megyek a
szerbek ellen és meg sem állok a konakig.
— Na jó, itt a korona, de menjen, mert
sok a dolgunk.
Zugligeti vette a kalapját és diadalmas
mosolyt öltött.
— flzt hitték az urak, bogy rajtam kifog»
nak ? Tőlem akarták elvenni az ipszilont ?
ju*zt is megmutatom, bogy több leszek egy
ipszilonnal.
— Hogyan csinálja?
— Majd megmondom, flzt mondtam, hogy
meg sem állok a konakig! Hát nem! Meg
sem állok a konyakig!
MM

W I N D H A B E R női kalap
Alakitások

terne

elfogadtatnak

Budapest, IV., Koronaherceg-utca

6 , III./4

MÁRCIUS 22»ÉN
MEGNYÍLT n

99

FEMINA

ii

MARTON NŐVÉREK
MODELL SZHLONJH
Blousok, francia toilettek, pongyolák, juponok, füzővédők és az
ELEGÁNS NŐI DIVHT
más cikkei számára.
H i m z e t t é s m a d e i r a blúzok,
művészi kézimunkák !
BUDAPEST, HHRIS'BHZÁR 6.,
félem. 2. (IV., Koronahercegeit, sarok.)

l i e il Swvna
Bécsből
Fùzotpàt- művésznő
Bedapest. 'S". Quellatér If
Tel. -<5-^-93

Toilettek rendelés szerint is eredeti modellrajzok alapján. • Mérsékeltárak. • Toiletteket és
kosztümöket egy bét leforgása alatt szállítunk !
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RIZA

KERINGŐ.
Gábor Andor.

Kálmán Imre.
Moderato.

Tempo di Valse

Lente.

y^ONGORA.

•TATÁRJÁRÁS«, (fl kiadó Rózsavölgyi és «Társa cég engedélyével.) Utánnyomás tilos.
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BLUZMODELLEK

W/T N A G Y V Á L A S Z T É K B A N
Csikós szövet
24.— K
Saten de cbin .. .. 32.- K»tót 35.- K-ig
Ccep de cbin
35.- K=tól 50. - K-ig
Selyem alsó minden szinben

BELVÁROSI

DIVATÁRUHÁZ

IV. KER., EGYETEM-UTCA 11. SZ

FELNŐTTEK

ZENEISKOLÁJA.

ZONGORÁT, HEGEDŰT, CIMBALMOT FELELŐSSÉGGEL LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT TANÍTUNK • ESTI ORAKBAN IS. : : . : :
GYAKORLÁS ENGEDTETIK..

LUKÁCSNÉ SZÁNTÓ ILONA

KÉPESÍTETT ZENETANÁRNŐ, RÁKÓCZI-UT57.
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Péterffv Erzsébet -SS!

m esternő

u j táncintézetében u j csoport
tanítása veszi kezdetét gyermekek és felnőttek részére. Beiratásd.u. 3-Va5 és est e 6 - 8 - i g
BUDAPEST, IV., VftCI-UTCfl 5 . SZ.
::: Kizárólag az előkelő körök részére. :::

KESZTLER JENNY
FÖZŐTERME

::

BLOUSSALON

BÉCSI BLOUSMODELLEK
MINDEN HRBflN
:•:

DUDAPEST,
IV. KER., BÉCSI-UTCA 5., I, EM. 4.
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Adok Ferencné
női

diuatterme

IV., Váci-utca 10. szám.

B Á R Ó BIANKA
FOTOMÜTERME =====
B U D A P E S T , II., MARGIT-KÖRÚT 1.
TELEFON 95-18.
T ELEFON : 95-18.
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fINOM

NOTA.

(Zerkovits Béla.)

Kényelmesen, lassan.

K á l m á n Imre.

•OBSITOS«. (H kiadó Rózsavölgyi és Társa cég e n g e d é l y é v e l ) Utánnyomás tilos .
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BÉCSI LEGDIVATOSABB
kosztümök, k ö p e n y e k , blúzok, ruhák é s pongyolák
állandó raktára =====

Paksyné, Váczi-utca 57., II., 9.
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Bűjszdlűfe Dégleges elíduolitása
hajhullás megszűnése Kromajer tanár villanymódszerével és
az összes szépséghibák kezelése VILLANNYAL. Az öszszes kozmetikai szerek elárusitása.

B A R T A J U L I A kozmetikai intézete.
Budapest, Erzsébet-körut 44. sz.
Színésznőknek

nagy

engedmény
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EGY LÁNYKA, EGY DRAGfl KINCS.
(Martos FerencJ

AUegretto.
Kálmán Imre.

„KISKIRÁLY", ( f í kiadó R ó z s a v ö l g y i é s Társa c é g e n g e d é l y é v e l . ) U t á n n y o m á s tilos.

MOD. ALICE

5at
K A L A P SALONJA
""y0
IV. KER., VÁCI-UTCA 8., I. EMELET.

PHUKER DÓRH

vegytisztitó intézete
legszebben fest és tisztit
BUDAPEST, VI., NHGYMEZŐ-UTCH 14. SZ.
T e l e f o n : 3 - 0 1 szám.
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Zelinka Kavdgyáv
a k'izös hadsereg, a magi/, kir.
honvédség és a m. kir. csendőrség szerződéses
szállitója.
= = Minta raktára
r =
BUDAPEST, IV. KECSKEMÉTI-U. 9.
= =

Telefon : József 2—55.

=

m ű D é s z n ő f e beodsdrldsi forrdsc

V A S BÉLA
női kalap áruháza
BUDAPEST, Holló-utca és
Király-utca sarok.
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végleges eltávolítása fájl l d
dalom, utónyom nélkül,
villannyal, próbakezelés díjtalan. Szemölcs, szeplő
tanás, mitesszer minden archibák gyógykezee, szépségápolás, jutányos bérletben, kitünö
Mrtísztitó, arcápolószerek diszkrét szétküldése.
F wer Sáidorné kozmetikai terme Erzsébet-körut 23
I. emelet I. — Telefon 133—32.

K

FÉNYKÉPEZŐ

6EPEK ES TELJES FEL
SZERELÉS JUTÁNYOS
ÁRON BESZEREZHETŐK

WANAUS

JÓZSEF

FÉNYKÉPÉSZETI

SZAKÜZLETBEN

B U D A P E S T , IV , SOTÓ-U. 2. . KÉRJE^AR
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GAZDAG IS, SZEGÉNY IS,

-»CIGÁNYPRÍMÁS«, (fl^kiadó Rózsavölgyi és Társa cég engedélyével.) Utánnyomás tilos.

Nagy M ANI CUR TEREM
az uri közönség rendelkezésére.
VI., TERÉZcKÓRUT 12. SZflM.
Rbbazia kávéház mellett. Utcai lejárat.

G L E N C Z E R IRÉN
BUDAPEST,

K

v^vESls

:: V Á L L A L A T A ::

VI., FELSŐERDŐSOR-U.

Telefon: 166—38.

38.

Telefon: 166—38.
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HÖLGYEK!

HÖLGYEK!

TOILETTE SZAPPAN HELYETT
»GOLDCREMET« HASZNÁLJAK,
TO VÁBBÁ »SZÉPSÉG-CRÉMETNAPPALI HASZNÁLATRA.-HAJOLIN« KITŰNŐ HAJELTÁVOLITÓ
SZER. : ÁRTALMATLAN KEZELÉS. : MEGLEPŐ EREDMÉNY.
BELVÁROSI S Z É P S É G Á P O L Ó SZALON
D U D A P E S T , IV., P Á R I S I - U T C A 1. SZ., I. EM., 3.

GYERMEKRUHÁK
TEKINTETTEL A DRÁGA É S ROSSZ
SZÖVETANYAGRA, RÉGI, SZŰK RUHÁKBÓL IS ELEGÁNS RUHÁKAT
KÉSZÍTÜNK. - DIVATLAPOK. - ELE*
GÁNS KALAP-ÉSRUHA.MODELLEK

OLAJNÉ

KARDOS

PAULA

GYERMEKRUHA SZALONJA

D E Á K F E R E N C Z - U . 15., III., 5. — L I F T .
FIU. ÉS LEÁNYRUHÁKAT KÉSZÍTÜNK ! !
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Maison

AN G ELLA és Tsa

női divatterme
BUDAPEST,
Koronaherceg-utca 9. szám, III., 3.
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Benedek Margit
= fényképészeti műterme =
D U D A P E S T , HAJÓ-UTCA
===== a Deák-tér mellett =====
T e l e f o n : 122-24.

14.

T e l e f o n : 122-24.
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„HOLDFÉNYES, ILLATOS NYAREJSZAKAK 1 :
DAL énekli: P E T E R F Y .

Andante.

/.SUZSI KISASSZONy**. (A liiadó Rózsavölgyi és Társa c é g engedélyével.)
U t á n n y o m á s tilos.
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Előkelő, női divatszalon elegáns

POSTL J. ékszerész

K O S Z T Ü M Ö K E T KÉSZÍT

IV., S e m m e l w e i s s ' u . 19. ( R ő s e t - b a z á t ) I. e m .

120.—, béléssel

N*P -

11 I- I? r H
W 1 L-l- U ,

160.—

korona

K o r o n a h e r c e g - u t c a 20.
(Szervita-tér sarok.)

Készít ezüst, arany ékszert. Ritikül javítások. Brillíáns-ékszer átalakítások rajz
szerint.
:::::
Alkalmi vételek.
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Hunyadi^Emil (fiz e z r e d e s ) -

Huszár Károly (Tisztiszolga) -

Mezei Ilonka (Margit) -

Hunyadi Emil (fíz e z r e d e s )

Nóvák Mihály ( A l h a d n a g y )

-

Nóvák Mihály (fl hadnagy).

Jelenetek a Fővárosi Orfeum »Civilben« cimü bohózatából.

SZÍNHÁZI ÉLET

100. oldal

Hófehérke.
Btódy Sándor négyfelvonásos filmregénye a
Mozgókép-Otthonban.
Főszereplő: Beregi Oszkár.

Bródy Sándor irásai közül még
eddig keveset vittek vászonra, pedig
tartalmas érték és film szerűség tekintetében egyikét nyújtja a legértékesebb munkáknak.
Hki ismeri Bródy «Hófehérke» cimü
regényét, önkéntelenül is kérdi, hogy
ezt a pazar cselekményt, ezeket a
megkapó, meleg színeket eddig mért
nem formálták meg filmtémának.
Ezúttal örömmel láttuk, hogy
végre megvalósult az az illatos miljő,
melynek középpontjában Hófehérke
hamvas szirmai bontakoznak ki. És
látjuk Balassa mérnököt, aki búcsúzik a pesti éjszakák tivornyáitól, bogy
valahol megtalálja a mesebeli Hófehérke tiszta szerelmét, mely eddig
csak álmaiban tündökölt. És megtalálja Hófehérkét, aki egy kicsi erdélyi község református tiszteletesének a lánya. Boldogan várják az esküvő napját. De a sors kíméletlen
kézzel markol bele az életükbe. Balassa mérnök egy kocsiutja alkalmával szerencsétlenül jár és betegsége
alatt Bannai orvos leánya, Helén
ápolja. Ezalatt Hófehérke lelkét a remegő, könnyes várakozás megtörte
és az emberi tudomány már nem
tudja megmenteni az életnek . . . .
Balassa fényes, uj otthonában él Helénnel, de nem tudja elfelejteni Hó-

fehérkét, aki az erdélyi hegyek alján
alussza örök álmát . . .
Ez a megindító filmdráma Beregi
Oszkár mély érzelmességét fogja ismét felszínre vetni, míg Hófehérke
alakját Lenkeffy Ica finom egyénisége
kreálja. H romantikus hangulatokat
Garas Márton stylusos rendezése
hozta ki.

A gólem é s a táncosnő.
- Vígjáték négy részben.

-

H Mozgókép-Ottbon műsorából.

Egy kedves és finom vígjáték
helyzeteiben gyönyörködött e héten a
Mozgókép-Ottbon előkelő közönsége,
mely a darabot szimpátiájának számos, jelével tüntette ki.
És ennek a sikernek természetszerű következménye, bogy «H gólem
és a táncosnő» film második héten is
műsoron marad.
fl vígjáték «fi gólem»-film alapjain
épült és a régi legenda hőse szoboralakban komoly szerephez jut ebben
a darabban. ft táncosnő szórakozását rendszerint a moziban találja és
«H gólem»-film különös módon megnyeri tetszését, H lány gólem-szobrot
rendel és az igazi Wegener, akinek
a lány megtetszik Gólem-maszkban,
bekerül a lány lakásába. És itt alakulnak ki a bonyadalmak, melyekben
a néző a legmulatságosabb epizódokat kapja.
Ebben a filmben Wegener önmagát játssza ismert művészetével, mig
a karcsú és elegáns Lyda Sabumanowa hálás kettős-szerepben érvényesül elismerésre méltó módon.
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Erna Moréna a hires filmdivat leg«
ujabb alakítását ismerte
meg a közönség «A bojár halála» cimü
filmben, mely egy erőteljes és sötét»
tónusu dráma forró miljőjét festi és
szerepében ismét azt a kilobbanó érzékiséget adja, mely eddig is sikerei«
nek útját egyengette. fl kiváló és hatásos filmet a Philipp és Pressburger
cég filmvállalata hozta forgalomba.
Neumann József kamarai szállitó »Korona«
fitmváltalata nevéhez fűződik számos elsőrangú film sikere. Ennek
dokumentálásakép néhány kiragadott példára utalunk: A „Gólem"'film. mely a bibtiai
agyagember legendáját eleveniti meg, az ő
márkájával került a közönség elé és utóbb
egy hatalmas, tömegjeleneteivel kitűnt film
a „Titáni küldetem" is tartós és értékes eredményt mutatott fel. Még nagyszerű kilátása
van a sikerre az őszi idény egyik legizgalmasabb bűnügyi történetének, melynek cime
„Kismet* és egy fegyenc éleiéből meriti tárgyát. Ez alkalommal emiitjük meg, bogy a
-Korona« filmvállalat Erzsébet-körut 4. szám
alá (I. em.) helyezi át pazarul berendezett
irodáit.

UAllU M1UJ5ÁG
Regős Mária sikere Temesvárott. Nagy sikert aratott a napokban Sebestyén Géza temesvári színtársulatánál Regős
Mária drámai hősnő, akit tavaly szerződtettek le a buda-temesvári színházhoz, fl fiatal művésznő tavaly óta erősen fejlődött, a
mit a közönség szeretete és elismerése sokszor tüntetőleg igazol. Legutóbb a Boszorkány címszerepében és az Elnémult harangok
Flóricá-jában teljes sikert aratott.

„ D o l g o z z /Vlaurice..
a cime az »Universal« fi mgyár első
filmjének, mely a jövő héten fog meg«
jelenni a piacon, fl gyár uj utakon
halad, mikor nem színdarabokból,
vagy regényből átvett témát dolgoz
fel, hanem egészen eredeti filmre készült meséket s hogy milyen eredménnyel, azt az amerikai izü burleszk
filmbobózat, előrelátható rendkívüli
sikere fogja megmutatni, fl mulatságos filmen a gyár kinó-iskolájának
növendékei is bemutatkoznak, egyelőre csak kisebb szerepekben, de már
készül az uj filmalkotás, mely hálás
főszerepekhez juttatja az iskola leg»
jelesebb növendékeit, flz Universal
filmgyár műterme és kino-iskolája
Erzsébet-tér 7 szám alatt van, ahol
az érdeklődőknek szívesen nyújtanak
felvilágosítást.

Gábor Jenő uj könyvéből, a Komédiásnépek
világháborúja cimü szatirikus riport-regénybői, amelyhez Major Henrik rajzolt pompás
karrikaturát, most készül a második kiadás,
fl könyv a katonák körében is méltó feltü.
nést keltett aktuális vonatkozása miatt.
Megrendelhető 2 koronáért, a pénz előzetes
beküldése mellett a -Színházi Élet. könyvosztályában is.

Előfizetőinkhez.

Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akiknek az előfizetése április hó 1-én járt le
annak megújításáról haladéktalanul gondoskodjanak, hogy a lap folytatólagos
küldése fennakadást ne szenvedjen.
A *Szinházi Élet» kiadóhivatala.

Jelenet a »Dolgozz Maurice« c. filmből.
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A világosító költő.
Közismert dolog, bogy a szinbázi újság a
legszorosabb nexusban van a színházakkal.
Hiszen kiegészítik egymást: a lap számol be
a szinbáz működéséről és a szinház szolgáltatja az anyagot a lap megírásához. Ez a
szoros összetartozóság azonban kiterjed mindarra az egyedekre is, amelyek a színházat,
mint gyűjtő-fogalmat alkotják, tehát színészekre, szerzőkre, nézőkre. És nagyon fontos szerepet játszik munkánkban a technikai
személyzet is. Mindenki munkatársunk, fl portás, aki az uj eseményeket sietve megtelefonálja, a disztetező, aki jóakarattal meghagyja
azt a sarkot, amelyikben fényképezni akarunk, a világosító, aki a felvételhez szüksé°
ges reflektort működésbe hozza.
Megesik azonban, bogy az említettek közül egyik-másik a szó szorosabb értelmében
munkatársunk akar lenni, fl múltkoriban
Varsányi Ivén öltözőjében készítettünk néhány
felvételt és mikor dolgunkat végezve útnak
indultunk, elénk állt Petykó Lajos, a Vígszínház kitűnő világositója, aki behunyt szemmel
is kiismeri magát a villamos lámpák gyújtócsavarjainak töméntelen sokaságában.

- Egy kérésem van, szerkesztő ur. írtam
egy verset. Tessék elolvasni és ba jó, leközölni. Hanem a nevemet ne tessék kiirni;
nem elég irodalmi hangzású.
fl verset elolvastuk és szívesen teljesítjük
a kedves Petykó, azaz - bocsánat — Pálos
Lajos kérését. (Hz irodalmi nevet ő maga
választotta.) íme a vers:

[Márciusban !
Mintba minden büszke ország összefogott
(volna,.
Mintba minden gőgös ember hozzád imádkozna,
Márciusban, istenünk.
Mintba újra hallanánk a régi világot,
Szabadságért küzdő nagy Magyarországot,
Márciusban, istenünk.
Mintba minden kis levélkén az lenne most írva,
Messze küzdő jó apánkat bozd egy napra
{vissza,

Márciusban, istenünk.
S ba ne talán egykor el kellene menünk.
Tisztelgő világ hajol meg előttünk,
Márciusban, istenünk
PÁLOS LflJOS.

1
Fényképező gépek
és teljes felszerelés jutányos áron beszerezhetők

WANAUS JÓZSEF
fényképészeti szaküzletben

Budapest, IV., Sütő-utca 2.
Kérjen árjegyzéket!
k ,

= = = = =

.
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KÉK RÓKA.

;

vialavinuAz vic*fi>zimi/\z
fí Vigszinbáz legközelebbi
újdonsága:

VENGERKÁK.

Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Herczeg F
Személyek :
Varsányi I.
Cecile
Qombaszögl E.
Lencsi
Csortos
Sándor
Hegedűs
Pál
Tanay Frigyes
Báró Trill

Színjáték, írták: Góth Sándor és Pásztor Árpád.
fl márvány meny asszony
Legfinomabb színházi cukorka 6s
Személyek :
, csokoládé különlegességek
Operett 3 felvonásban. Irta: Blumenthal Kende Paula
Özv, Ránkayné
OsxkAr. Fordította : Heltai Jenő. Zenéjét G. Kertész Ella
Relsz Ábrahámnál Lipót-körut 23,
Anna, a leánya
raerzette : Strausz Oszkár.
Helvey Laura
Rosztov hercegnő
Góth Sándor
Vladimír
Személyek :
Haraszthy Hermin Somlárné
Niobe
Fedák Sári
Kertész Dezső
Kelemen György
Dunn Péter, biztosí- Makay Margit
Hegedős Gyula
Irma
tási ügynök
Gazsi Mariska
Karolin
HÖLGY FODRÁSZ TERME
Harriet, a felesége
Csatay Janka
Csatay Janka
Irén
Hetty, a leánya
Péchy Erzsi
Rónay Alisz
Nelll
Haraszthy Hermin Missz Ellen
Serák Alisz
Sári
Kornél
Kertész Dezső
Horváth Lenke
Gabi
Missz Mlflon
Honthy Hanna
Balassajenő
Osszip
L
T E L E F O N : 150—12.
Innings
Pártos Gusztáv
Zilahy Gyula
Szudakuv
Tomkins
Fehér Arthur
Kemenes Lajos
Ribanov
RÁCZ JÓZSEF
Molly
Csáky Irén
Kardos Géza
Alexejev
fényképész és arcképfeitő műtarma
Dr. Stephenson
Szeremv Zoltán
Pártos Gusztáv
Francia ur
B U D A P E S T IV. Calvln-tér 3. at.
Szerelő
Győző Lajos
Ditrói Mór
SzállóigazgaM
Groom
Radó Nelli
Oyőző Lajos
Szobapincer
= Kézimunka-különlegességek =
Varga Anna
Szobalány
(egizléaeaebb kivitalban
KOrthy Sári
Lencsi
Kész
Rózsi
Szakácsnő
ft
S Z É K E L V VILMOSNÉ-nál
Bárdy Ödön
Detektiv
II. Lövőház-utca 7. : - : Szénatér mallatt.
Fehér Artúr
Rendőrtiszt
BUDAPEST,

SZABADOS ISTVÁN

V., NÁDOR-U. 19. SZ.

Azália" virágüzlet

I., MÉSZÁROS- UTCA 4. SZÄM
Alkalmi csokrok, koszorúk,
növények, legolcsóbb árban.

Blitz Adél
női

divatterme

Budapest,
V. ker., Berlini-tér 4. sz.
Telefon : 73-26.

:

Telefon : 73-2«.

Braunné

OLYjMPI A

Blouse,
pongyola,
l u p o n és j y e r m e k r u h a-különleáességek

V.,tfonvéd-u.

N e m e t b

J a n ó *

BHGOSSY MHRH
FÉNYKÉPÉSZ MŰTERME
AMATÖR MUNKÄK ÉS H A R C Z T É R I
VÉTELEK KIDOLGOZÁSA

FEL-

ZELiZYNÉ RADY ADEL Perzsaszőnyegek
női divat m ű t e r m e
::: B U D A P E S T :::
IV., IÇeeskeméti<-u. 13.
Teleton: József 34-67.

HOMUNCULUS IV.
(Homunculus bosszúja)

BUDAPEST, RÄK0CZI-UT 18.
czukrász
Budapest. VIII., József-kOrut IS. szám.
Telefon : József 32—76.

Szombat és vasárnap

festmények f^ZT
KÉZ

ALATT

FRIEDMAN
Károly királv-ut 3. szám

A lepecsételt
polgármester.

Bohózat 8 felvonásban, a Nor«
disk Films Compagnie felvétele.
Hétfőtől-szerdáig.

Az éjféli látogató.
Dráma 3 felvonásban. A főszerepekben: Carl Alstrup és
Stella Lud.

NŐI E ß G Y E R M E K Kicsi a bors . . .
Bohózat.
FEHERNEMÜEK,
BEVONULÁSKORNE
V
Á
S
Z
O
N
Á
R
U
K
FELEJTSE OTTHON AZ E6LE0 FOG
PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜB

»sztatosnjiik és TászoDtöriők leg] uUnyosabbiD
kaphatók SZÉKELY JENÖ-nél

ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN.

V-, Kammermayer Károly-utoa
=====
(Szervlta-tir tarok).

2.

szám

Előadások: hétköznapokon 4, 6 és 8 Arakor. Vasár- és ünnepnapokon: 3, Va5, 6,
'/S8 és b/<9 órakor. — Jegyek előre válthatók d. e. Il-től—Va I óráig.
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KÍGALY mls/iriuM
Csárdás királyné.
Operette 3 felvonásban. Szövegét irtâk
Jenbach és Stein Fordította : Qáboi
Andor. Zenéjét szerzette: Kálmán Imri
Személyek :
Szirtnay
Lippart Weilersheim
Gerö
Anhilta
Király
Edwin Ronald
Szentgyörgyi
Stazzi giótnfl
Rátkay
Boni
B. Kosáry E.
Vereczky Sylva
ÖrvOssy
Rohnsdorff
Latabár
Feri
Eperiessy
Mac Grave
Stoll
Biliing
Sebestyén
Mérő
uhász
Szerényi

{

lorváth
ZSidhelyi
Freund Irén

Vihar
Juliska
Aranka

özv. Dr. BHRNH H.-né
élővirág üzlete
BUDAPEST.
Fő-üzlet: Berlini-tér 7. szám.
Fiók-üzlet : Lipót-körut 8. sz.
Alkalnji csokrok, koszorúk,
növények legolcsóbb árban
kapbatók.

SZŐNYEG-ÁRUHÁZ
STERN ÉS STEINER
Budapest, IV., Károly-körut 18.

Szőnyegek, függönyök, ágy-, asztalteritok és mindennemű kárpitoscikkek nagyban és kicsinyben.
TELEFON 13-81.

TELEFON 13-81,

tCpAJ»)
Igazgató: B á r d o s Arthur.

IV. Koronaherceg-utca 6.
T e l e f o n 93-16.
K e z d e t e o o n t b a n 8>/t Arakor.

UJ MŰSOR:
LILLH
Melodráma. Irta: Biró Lajos.
Rendező: Dr. Bárdos flrtur.
Lilla . . , Mészáros Giza
fl férje .
Somlár Zsigmond
Egy fiatal
orvos .
Uray Tivadar
H báró .
Varsa Gyula
/ / / fl direktor Bánóczi Dezső,
fl professzor Gellért Lajos

KHVÉCSHRNOK
Életkép. Irta: Szép Ernő.
Rendező: Vendrey Ferenc.
Fanny . . Medgyaszay Vilma
fllajos . . Vendrey Ferenc
Egy kisasszony. Várnay Janka
Egy másik
kisassz. . Ürmössy Anikó
Rozi . . . Homoki Paula

LOTHHRING1H
Barok-játék. Irta: Ernőd Tamás, a z,enét: Reinitz Béla.
Asévres-i. Medgyaszay Vilm«
A meisseni Bánóczi Dezső

H MESTER

HÖLGYEKNEK
I.G E N F O N T O S II

Tréfa. Irta Szenes Béla.
(Rózsahegyi Kálmán, Kökény
Ilona, Nagy Margit).

O N D O L Á L Á S , FEJMOSÁS,
. HAJFESTÉS, MANICURE,
arcz- és kézfinomitő szerek.
P I P E R E és I L L A T S Z E R E K ,
hajpótlékok n a g y r a k t á r a ,

TÓTHSSZONYOK

Olcsó árak. K O M Á R O M Y A -né I

TIK»THK

N É P S Z Í N H Á Z - U T C A 16.SZÁM

: FERENCZI JOLÁN Budapest, IV. Hehmed
.
(zultin-ut 21. - Régi é( uj háziipari
•
kézimunkák, népviseletek, régiségek.

FRIED ÉS KERTÉSZ
KELMEFESTŐ ÉS VÉGYTISZTÍTÓ-INTÉZET
::::
BUDAPEST, VI., KIRALY-U.
ANKER-KÖZ (flNKER-palota.)
Műbimzés, Plissé, Gouvré,
fljourozás. : Telefon: 146-23.

Törvényszéki jelenet Irta:
Nádas Sándor. (Boross, Sajó,
Bánóczi, Gellért, Erődi).
Színpadi tréfa Irta: Harsányi
Zsolt. (Várnay Janka, Géllé' \
Uray).
Kökény Ilona, Lukács
Sári, Hollós Rózsi, Boross Géza, Sajó Géza
uj dalai.,
Boross - SaJ'i
uj duettje.
Zenei vezető: Szirmai Albert,
OF MER I. cukorka-különlegességek
BUDAPEST IV. KoronaheroSR-ifto* S.
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r\b(XMWsmm
KEDVES MESTER!
Síinoifl 3 felvonásban. Irta: Szász Zoltán. Rendező: Vajda László.
Személyek.
Pártos'
Miklóssy bankigazgató
8. Marthon Erzsi Magda, a leánya
Törzs
Zólyom Pál, Író
Komjáthy
Lajthay István állam-

§ KRISTÁLYPALOTA g NEP-ffiiOPEPA
•

VI., SZERECSEN-UTCA SS. •

ARANYFÁCÁN.
Esténként pont 7-kor.

Személyek :
Inke Rezső

Julius Spielmann
vendégjátéka egész társulatával és

Carli Naqelmüller
vendégfelléptévtl

SCHUBERT

T. Halmi Margit
Lajthayné
(Egy óra a zeneköltő életéből.) Énekes
Pécsy Blanka
Margit, a leányuk
játék 1 felvonásban. Richard NORT. Forral Róza
Dr. Bernstein Ibolyka
MANN drámájából átdolgozta és szceKardos
Benkő
) , ,
nirozta: Julius SPIELMANN. Zenéjét
Rubinyi
Schwarcz )
SCHUBERT müveiből összeállította
Z. Molnár
Torontáli ) i r ö k
Egon NEUMANN, a bécsi RaymondVándory
Dr. Koppány
Theater karmestere.
Jávor
Egy tüzérönkéntes
SZEMÉLYEK.
'Pogány Klári
Egy fiatal asszony
Schubert Ferenc,
Virág Rózsi
Egy fiatal leány
segédtanító
JULIUS SPIELMANN
Saári Rózsi
Szobaleány
Grob Teréz, a taTörténik Budapesten.
Isa Marsen
nítványa
(a Jarnó-szinház tagja)
Thomasini, hárfás Adolf Sieder
CSILLRG ERZSI
Dorris, az unokája Hela Küithy
fényképező műterme
(a bécsi Bürger-Theater tagja)
Budapest, IV. DeákFerenc-u. 17 Schober báró, diák Hans Marton
(a Jarnó-szinház tagja)
Telefon 123-13.
Sebastian Lerch,
előljáró
losef Müller
Rafflerin, mosónő C. NAGELMÜLLER
átinzigerné, Schu•
DOLLÁRPAPA.
bert háziasszonya Leona Tarnay
A pénz komédiája 4 felvonásban.
Történik:
Schubert
dolgozószobájában,
Irta: Gábor Andor.
Bécsben, 1827-ben, julius hó végén, este
Oyáiiás Dezső
Hoffmann Tamás
8 órakor.
Boross Endre
Koltay János
T, Forrai Rózsi
Koltayné
Fényes Annuska
Koltay Kató
ÁRMIN BERG
Pécsi Blanka
Koltay Gizi
a legkedveltebb bécsi jargon
Törzs Jenő
Szekeres Jenő
komikus, az éneklő Rott
Z. Molnár
Id. Kercheligethy
Tarnay
Itj. Kercheligethy
Sándor kacagtató magánKörmendy
Csaracz
jeleneteiben.
Rétéi
Hrabovszky
Kabók
Rendőrkapitány
Kardos
Bottiik
BUNDA
Pártos
Brenner
Bohózat 1 felvonásban. Irta: Paul
Gyöngyi
Dr. Rosenthal
FRANK. A főszerepekben: PALLAY
Sári Rózsi
Rozál
Rózsi, FERENCZY Károly és UJVÂRY
Szilágyi
Cili
Károly.

Szabolcs
Nádor
Sziklai
Gyárfás
Tisza Karola
Főidényi S.
Lábass Juci
Kalocsai
Márkus
ifj. Bellák
Sárosi
Sereg M.
Szende

Riaz di Kapóre, Lefcvador elnöke
Titkár
Udo báró
Kurt báró
Giesebrecht Mátyás, L*fcvador konzula
Trude, leánya
A Glóbusz menetjegyiroda igazgatója
Hella, a menetjegyiroda
alkalmazottja

h. I
m. (

'
IV. I
Nelli. szobalány
Pincer

HflROS

Előadás után találkozunk a

„TISZA" kávéházban
Rákóczi-ut 74. - A kávéházbar
37. Rácz Józsi fiatal cigányprímás és apja Rácz János
tárogatómfivész hangversenye
Tulajdonos

VIDA PÉTER kávés

Uj és használt Írógépel
kölcsöngépeh
Irodai

PALLAY RÓZSI
mint ligeti bintásflu.

Concba-Párto8-Gallai
Tánctercek u j figurákkal.

HERMOS-TRIÓ
kómlkus akrobakák.

HORNIK NŐVÉREK
táncjelenete.

FERENCZI KÁROLY É S
UJVÄRI KÁROLY
uj szUókkai.

Esténként pont 7-kor.

ke)IMM£

iavitó-műheh
sokszorosító
iroda.
Telefon U H :

A HUNCUT PIERETTE
füttyös némajáték.
Pierette
Herendi Hermann Manci
Plerok
Geiger Irma
Az öreg lovag Gallai

LIPÓT

CUKRÁSZ
N É P S Z I N M Á Z - U . 37.
Naponta friss sütemények.
Alkalmi megrendelések
elfogadtatnak.
TELEFON : JÓZSEF 34 - 50.

KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
I! MAGYAR, NEMET, LEVELEZÉS i
„ T A U R U S ^
özv. MEISELNÉ, V., Fürdő-atoa 9
Mindennemű

hajpótlékok.

Hajápolás; moly elleni pörzsölések
hozzávaló hajvizek kaphatók,
o

o

o

Első dijakkal kitüntetve, o

FODOR

e

6«
o

IMRE

Manikür, pedikür éa arcápolás.
Fö-Qzlet: B U D A P E S T , Imperial nagyszálloda. V I I . , Rákóczi-ut 9 0 . sz. Barosstér sarok. A Keleti pályaudvar köze lében.
Fiók-üzletek: V I I . , Garay-utca 6 0 . szám.
Trencséntepllcz, Park-utca 3. sz.
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Kabaré a Rákőczi-utt

Iran*?
V! Nagymező utca 17

TELIKERT APOLLOBAN
VI., Nagymező-utca 22-24
Telefon 167—25.

Tel: 93-J6

RICHARD HUTTER
bécsi humorista.

MOZGÓFÉNYKÉP

Az előadás kezdete
naponta 7 órakor.

Szenzáció !
GIZELLA WERBEZ1RK
LÖWY
vendégjátéka a PFEFFER és
a varsói Kamenszky-szin- SALZ cimü egyfelvonásosház jellemszinésze mű- ban.
vészi előadásában :
0OGOL : Der Wabnsin« WILLY PAUTZER»család
egészen uj szkeccse »An der
nige (Hz őrült.)
Russischen front«.

3HCKLEY ROSTON
gorilla-utánzó

KHBOS GYULA felléptével

»KÜLTELKI HERCEG«

KITTY TRANEY
Irta: FODOR TIBOR, zenéjét
a jelenkor legelegánsabb szerzé: RIEGER ALFRED.
varieté száma :
SZALONTAI FERIKE
H virágkorzó után.
nézőtéri mókái.

HUSZÁR KÁROLY
mint kutyamosó a »CI- KOVÁCS LILI
VILBEN« cimü Kadet- uj sláger-nóták,
burg-bobózatban.
MARTA HAASE
L O R O S ] - ^

uj táncai.

KŐVÁRY KONFERÁL

Lélekvándorlás
Házassági komédia,
Móricz Zsigmond.

irta :

Cinci a tárlaton
Kőváry Gyula tréfája.

Látta-e már
Budapestet éjjel?
Hervay Frigyes jelenete.

Idill a háztetőn
Énekes és táncos jelenet.
Irta: Kőváry Gyula.

A búvár
Kővári tréfája.

Ólomkatonák (zeneműRONETTI
vészeti mutatványok.)

kigyótáncosnő.

HOLLÓS TERUS
a legújabb slágerekkel.
PRIEDEL LIE
gyorsfestőnő.
CIVILBEN
Bohózat. Irta: KflDELBURQ Gyula. Fordította:
NOVAK Mihály.
ADAMS»RAY»SZEPESY
Tánc-trió.
BALOG BÖSKEHUNYADI EMIL
uj szólókkal.
Kezdete 7 órakor.

Kürtby Böske, Virágb
Ferenc, Pásztor Zol»
tán, Varga Béla, Szécsi
Ferenc
operettben
és
magánszámokkal

és a többi pompás
attrakció, tánc és szóló
számok.

Esti előadás kezdete 7
órakor, Vasár- és ünnepnap délután családi előadás fél helyárakkal, kezdete V»3 órakor.

Mi van eladó?
Egyveleg.
Gyula.

Irta :

Kőváry

A darabokban és uj magánszámokkal fellépnek:
Németh Juliska, Harasetby
Mici, Lenkeffy Ica, Szőllősi
Rózsi, Vidor Ferike, flndai
Terka, Kőváry Gyula, Magyar!
Lajos, Gózon Gyula, Mály
Gerő, Lajtbay Károly, Erdélyi Géza, Sándor József, Herczeg Jenő.

Előadások 5 és l/>6 órakor.
Jegyek előre válthatók.
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Észak
csillaga.
Regény az éjféli nap
országából 4 részben

Zoárd R
mester. gárdista.
művészdráma 4részben

Honoré Balsac novellája 1 előjátékkal

Főszereplő ;

4 részben

Főszereplő :
Hegedűs
Gyula. Róbert
Warwick.

Azonkívül a
Azonkívül a
Azonkívül a
nagyszabású nagyszabású nagyszabású
uj műsor.
uj műsor.
műsor.
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B »qwatban minden színházi dologról színészről, Íróról kétsséggel adunk felvilágosítást.

Monna. 1. Szondi-u. 98/a. 2. Király-u. 91.
3. Személynök-u. 16. 4. Dobány-u. 14. 5. Rökk
Szílárd-u. 6. 6. Andrássy-u. 83. 7. R\idolf-tér 5.
8. Dorottya'u. 8. 9. Adnak autogrammot. Hugó. Kristálypalotánál megmondják. - F.
Piroska. Király-u. 102. - Troilus. 1. Wien,
Carl-Tbeater. 2. Cime: Nemzeti Szinbáz. 3.
Royál-száUó 4. Hz Újság szerkesztősége. 5.
Wien, Tbeobaldgasse 16. 6 . - 7 . Nem ismerjük.
8. Royál-szálló. - Szememyey. 1. Fasor 22.
2. Király-u. 91. 3. Erzsébet körút 58 4. Rökk
Szilárd u. 6. 5. Népopera. — Színházba járó.
1. Nincs még megállapítva. 2. Baross-u. 8. Vengerkák. 1. Kérdésére küldtünk már levél-választ. 2. Rózsahegyi Kálmán szinésziskolájában (Népszinbáz-u. 22.) szívesen adnak
felvilágosítást mindarról, amire önnek szüksége van. — Hü olvasó. Kolozsvár, Szinbáz.
- Rezeda. Minden alkalommal foglalkozunk
a vidéki színházakkal. — O J. Kiadóhivatalunknál megrendelhető. Darabja 6 K. 50 fill.
- Ártatlan vagyok. 1. fl darabszerző a szóbanforgó filmért nem kapott külön honoráriumot, szerződési kötelezettsége folytán több
képért egy összeget kapott. 2. Legalább 4
középosztály és helyesírás. - Gizike. 1. flz
illető színész cime Nordisk Films Co. Copenhagen, Denmark. 2. Nem ad. — Borzasztó
kíváncsi. 1. fl kérdezett színész volt régebben azután egy évig Indiában tanulmányozta
a bypnozist és a fakirok büvészetét. 2. Egyébként nős. 3. Nem gyógyít. - Gaby. 1. Igen.
2. 7. 3. flz utolsó filmjének cimét csak a

megjelenés idejében - 1917. őszén - tudjuk meg. 4. Igen. 5. 3 bét előtt. - Moziszinész-rajongó. Nőtlen, Berlinben játszik. Mire megvénülünk. 1. Fenyő Emil. 2. fllagut-u. 1. 3. Li pót-körút 23. 4. Nagymező-u. 22.
5. Eötvös-u. 29. - M. Béláné, Szeged. 1. Nordisk filmvállalatnál Budapest Kölcsey.». 2.
2. 36. 3. 32. 4. Vízvári Mariska. 5. Olyan újságot nem ismerünk. Mozi Almanachot azçrnban megrendelhet kiadóhivatalunkban. Ára
K. 2.60. - Szőke bakfis. 1. Katonáskodik.
2. Nős. 3. Háború után. - Marietta. Előbbi
üzenet önnek is szôL - Lilly. 1. Nagymező-u.
22. 2. flbonyi-u. 25. 3. és 4. Nincs bejelentve.
5. Igen. - Több feleletet egyszerre nem adhatunk. - Hutogrammgyüjtő. Térszüke miatt
csak 5 kérdésre válaszolhatunk. - Két veszekedő. 1. Királyszinbáznál megmondják.
2. Beteg. - Pogány Sanyika. 1. Meghalt. 2.
Dr. Szécsi Illés. - T. rajongó. Nem lebet. Érdeklődő. 1. Nem vagyunk beavatva. 2. fld.
3. Nős. - F. Kató, Eger. 1. Nem 2. Nincs.
3. Egy német újságíró. 4. Tóth Böske. PÖ8tyén. 1. Nem. 2. Kristálypalotában működik. 3. Évi 30.000 K. 4. Nem igaz. 5. Szinésznő. - Mici 19. 1. Ferenciek-tere 1. 2.30.
3. 1876.-ban született. 4. Izr. 5. Nem tudjuk.
Többi kérdésére egyszerre nem válaszolunk,
térszüke miatt. - R. Ilonka Nántü. 30 és 40
fillér az ára. Régebbi számok kifogytak. Sch. E. 1. Igen. 2. Esti 400 K. 3. 28.000 K. 4.
Lavotta szerelme. 5. Igen. — S. Kornélia,
Miskolc. Pályázhat. - Ida. 1. Dohány»u. 37.
2. Zsidó. 3. Igen. 4. Egyelőre nem. — O. Ján o s Mezőkövesd. Tessék beküldeni. - Őszülő.
Valószínűleg. - Jázon. 1. 1908. 2. Izr. 3. Igen.
4. Meg volt. - Allegória. Köszönjük, rejtvényekkel el vagyunk látva. - M. J. B. Csaba.
1. Svájcban. 2. Törzs Jenőé. 3. Tanay Frigyesé.
— Rozika. 1. Harctéren van. 2. Még nem
Írhatjuk meg. 3. Igen. 4. Igen. 5. Nem igaz.
- S. József. 1. Tervbe van véve. 2. Berlin

A DÁMA

Roth Lóna

női ruha divattevme

VL, Anker-köz 2.
C b a l o u p k a

M á r l o

B u d a p e s t , IV., V á c i - u t c a 10. II. l é p c s S 1/12.
Saját készitményü lüzö különlegességek, halcsontnélküli
fűzők, melltartók, mellvédök.
T e l e f o n el—66

Női divat nagy áruház

ELSNER

NŐI

KALAPSALON

Váci-utca 11 Ib., félem. Tel.\ 171-56.
BRITHNNIH VIRÁGÜZLET, BUDAPEST, VI., TEREZaKÖRUT 39. SZHM.
=

TELEFON:

150-44.

=

Tulajdonos: KŐRMENDINÉ RÓZH.
Vidéki megrendelések
pontosan teljesíttetnek.

Budapest,

Koro naherczeg-u, 10
IV., Cálvin-tér
Fiók-üzletek: VII., Rákóczi-ut 32.
II., Buda, Fő-utca 52
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ben. - Dt. R. L.«né Komárom. 1. Zeneműkereskedésben nem ismerik. 2. Még nem jelent meg nyomtatásban. - T. K. 1. Beregi
Oszkár. 2. 29 éves, Királyu. 102. 3. Beteg
volt. - Kíváncsi realista. 1. Abonyi-u. 25.
2. Egerben lakik; regényen dolgozik. 3. Pesten. 4. 28,000 K. - Durmits Finna, Angeló
rajzolómüvész készséggel felel, de mivel
sokoldalú elfoglaltsága a divatkreációk terén
egyelőre teljesen lefoglalta idejét, csak a
legfontosabb kérdést tessék bozzá intézni. T.-imádó. Weiner és Grilnbaum. - H. M.
Zólyom, Az Újság szerkesztőségében megtalálja a levele. - K. Aladár. Talán nem
kapták meg. Jó lesz, ba a postán megreklamálja. - Fp. 644. IV.-2-án megérkezett. Fp. 382. Nem jelenik meg. - Őszülő. Valószínűleg meg fog jelenni. - Előfizető. 1. 28
éves. 2. 21 éves, 18,000 K. Rökk Szilárd-u. 16.
3. Andrássy-ut 83. - T. P. 198. 1. Tavaly balt
meg. 2. Magyarszinbáznál. - Falu r o s s z a .
1. Teréz-körut 16. 2. Royal Orfeum. - K. A.
Budapest. Nem ismerjük. - Z. T. Nem igaz.
- Csak kíváncsiság. 1. Izr. 2. 21 éves.
3. 28. 4. R. k. — Kabaré-látogató. Nevezett
kabarénál megkaphatja. - Miért n e m ? Eltalálták, szerénységből teszi. - Szabadkai
olvasó. Alkalomadtán majd eleget teszünk
kérésünknek. Kíváncsi bakfisok. Újvidék.
1. Dr. Mayer Ernő. 2. 28. 3. Szintén. 4. Cime
Kolozsvár, Szinbáz. - Aranka. 3. Névrokonok. 2. 34. 3. Nem ad autogrammot. 4. Az
Est már megírta. 5. Kósza bír. 6. Ügyvéd a
férje. - Vidéki bakfis. 1. 33 éves. 2. R. k.
3. Nőtlen. 4. Eötvös-utca 44. - T. C. imádó.
1. Majd megüzenjük, most még titok. 2. és
3. a) Még nincs megállapítva, b) a múltkori
számban közöltük. 4. 28 éves, évi 1S000 K.
5. Vidékről. 6. Téves bír. - Két kíváncsi
leány. 1. 28 éves. 2. Andrássy-ut 83. 3. A
héten írunk róla. 4. Még nem halottunk róla.
5. Majd ba aktuális lesz, megüzenjük. - G.
MOD.

MALVIN

László, Losonc. 1. Kecskeméti. 2. Halasi.
3. Pozsonyi, 4. Szatmári. 5. és 6. Nem tudjuk. 7. Nagyváradi Modern Kabaré. 8. Miskolci. 9. és 10. Nem ismerjük. 11. Szatmári.
12. Szintén a szatmári társulatnál működnek.
- Sárika. 1. Munkás-utca 4, 2. Igen. Troubadour. 1. Évi 30000 K. 2. Nem színésznő.
3. 24 éves, évi 16000 K. - Sz. V. Budapest.
1. 19 éves. 2. Rk. 3. 12000 K. 4. 5 év óta.
5. Beteg volt. 6. Király-utca 108. - Pesti kis
leány. 1. Pozsonyi»utca 4. 2. 30 éves. 3. Nős.
- N. Annus, Pécs. 1. Személynök-utca 16.
2. Király-utca 91. 3. Lipót-körűt 7. 4. Mérlegutca 2. 5. József-utca 9. 6. Vörösmarty-u. 18-b.
7. Fasor 22. 8. Apolló-Kabaré. - Moxirajongó. 1. Önkéntes-tizedes. 2. Kolozsvár,
szinbáz. 3. Esetleg. - Orgonavirág. Köszönjük de nem tudjuk felhasználni. - Trude.
1. a) 27 éves. 1. b) Andrássy-ut 83. 2. Pozsonyi-ut 4. 3. Népopera a cime. 4. Remeteutca 30. - Hü olvasó. 1. Nem. 2. Nem volt.
- G. Anna Lise. 1. Mát megcáfoltuk a múltkor. 2. 19 éves, rk. 3. 12000 K. 4. Király-u. 108.
5. 30000 K. 6. Szintén. - P. László. 1. Esti
400 K. 2. Évi 8000 K. 3. 27 éves. 4. Évi 11000
K. - O. Agnes. 1. 1876-ban Aradon született.
Ott lakik az édes atyja is, aki az Opérabáznak egyik erőssége volt. 2. Nem 3. Évi
28000 K. - Szinbázkedvelő. 1. Gál Gyula
1896-ban szerződött a Vígszínházhoz, 1901-ben
pedig a Nemzeti Szinbázboz kapott meghívást. 2. Igen, Aradon született. 3. Előbb a
vigszinbázi iskolában tanított, azután ax
Akadémia tanára lett. - V. Maca. Királyszínháznál megmondják. - Régi előfizető,
1. Lukács Sári zeneakadémiát végzett, első
fellépte Budán, Komjátbynál volt a «Szőke
csoda», operettben. 2, Évi 12000 K. — Színházi Élet-rajongó, Harsányi Zsolt írja.
A szerkesztésért felelős: INCZE SÂNDOR,
távollétében SZENES BÉLA.

M R D 0 5 RÓZSI É5 JUCZI
FÉNTKÉrÉSZETI

NŐI KALAPTERME
V.,NAGYKORON A-UTCA 5.1,
T E L E F O N : 121-44. :: T E L E F O N : 121-44.

MŰTEREM

VÁCZI-U. 1 1/B. T E L E F O N

EINLEGER

105-80.

ERNA

NŐI KALAP TERME

CSERNA JULISKA
MŰVÉSZI

KÖNYVKÖTÉSZETE

Blus- és âyermekruha-kQISnlegesséJek

IV., EGYETEM4ITCH 3.

nagy választékban.

Kézzelkö'öttkönyvek. Bőr-éspergamentkötések

fényképező Kamarák s
minden fényképészeti
cikk legelső rendű minőségben és nagy választékban.
:-:

BUDAPEST, DOROTTYA » UTCA 8.
Kúcs Ambrusné Rökk Szilárd-utca 43.
Kosztümök készítése elfogadtatik.

Vámos Adolf
B u d a p e s t ,

VII.,

kek gyára és raktára

Király-utca

69.

(Király színház mellett)
MT

Kívánatra árjegyzék bérmentve

küldetik.

szám

110. oldal

SZÍNHÁZI ÉLET

Színházi betürejtvény.

erző
Rejtvényünk megfejtői között bárom dijat sorsolunk ki.
I. dij: Egy magyar színdarab, a
szerző sajátkezű dedikációjával. (E
héten Hevesi Sándor «Hadifogoly»
d m ü színmüvét sorsoljuk ki.)
II. dij: Egy művészi arckép, a
művésznő sajátkezű aláírásával, e
béten B. Kosáry Emmy autógrammjávai ellátott arcképét adjuk.
III. dij: Egy szinbázi pábolyjegy,
a fővárosi szinbázi előadások valamelyikére.
fl megfejtések legkésőbb csütörtökön estig szerkesztőségünkbe (VII.,
Erzsébet-körut 24. sz.) küldendők.
Mult beti számban közölt rejtvény
megfejtése: «Hajmási Péter, Pál» .
Helyesen fejtették meg 640-en.

ft sorsolásnál Szász Zoltán «Ked*
ves mester!» cimü színmüvét Qrosz
Eta Budapest Koszoru-utca 26, flgby
Böske autogrammjával ellátott fényképét Goldschmied Klári Baja, n
szinbázi páholyjegyet Bacsy Kató Budapest
Baross-utca 98. műterem
nyerte meg.

1l o r v á t h Gi y ö r g y
férfiszabó

Budapest,
IV., Váci=utca 36. sz.
Férfi divat k ü l ö n l e g e s s é g e k
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SIMONYI

MÁRIA.

fi

MfiGYflR-SZINHflZ

TfiGJfl
Qa'duschek Erzsi felv.

tengve! Lioót llttaoEnfiai H UnTvnvomda) müintézete Budaoes., V . Vi«eorádi-utca 3 -

Telefon 13-31.

