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Feíeíős szerkesztő I N C Z E SÁND

Nem könnyű
nekem Hajó
Sándor
uj darabjáról
kritikát
mondanom.
Legrégibb és legjobb barátaim
közül
való és nemcsak Ízlésem, de világfelfogásom, emberekről
és
munkáikról
való itlétem is közös vele,
tehát
a
kritika, amit róla mondanék,
csaknem
önkritika
volna és öndicséret.
Mégis
nagyon köszönöm,
hogy
megkérdezik
tőlem, mit gondolok
„Az
ötvenéves
férfi"=ről? Azt gondolom,
hogy
ez-az
a munka,
amit
tőle régen
várok.
Nagyszerű
tenperamentuma,
egészen
a rendkivüliségig
bátor
szerkesztő*
képessége
megtalálta
a teljes
forrná;
ját. Alig
emlékszem
magyar
szin:
darabra, amelynek
előadása
jobban
izgatott és érdekelt volna.
Lélekzet;
visszafojtva
hallgattam
és ami talán
még sohse történt velem
gukkerral
néztem, hogy magam nézzem és izo;
láljam magamat a közönségtől.
Nagy
dolgot
vártam tőle, de a téma
vak=
merősége még így is meglepett
és sohasem láttam még olyan tisztán,
hogy
ama igen kevesek
közül való, akik
idehaza
nálunk
egyenesen,
direkte
va'
drámairónak
születtek.
Szomorú
gyok, hogy nincsen módom most
a
magam széles kedvére és
részletesen,
a munkához
méltó tanulmányt
irni
erről az izgalmas, költői munkáról
és
a Belvárosi Színház kitűnő
előadásáról, amelynek
nincsen
részlete,
ami
ne tessék nékem. Körmendy
Kálmán,
a főfigura, régi kedves művészem,
aki
nagyot nőtt és hatalmasan
megizmo*

sodott, amióta nem láttam. Vidéktl^~J tf*
alkalmasint
vad — bolyongásai
után
mint érett, kissé érdes, de
acélkemény
és komoly — sőt talán komor — szb
nész tért meg és nemcsak
neki, has
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nem a magyar színészetnek
is emlé*
kezetes lesz Hajó uj darabjának
első
előadása.
Különösen
tetszett
nekem még SU
monyi
Mária,
széplány,
hasznos,
kitűnő
és jóizlésü
heroina.
Petheö,
Harsányi, Bérczy jó színészek,
mint
színműíró passzióval dolgoznék
velük.
A nemrégiben
felfedezett
uj kis star,
Ilosvay
Rózsi, kedves
szerepet
ját*
szik
a darabban.
Várnay
Janka
lelkiismeretes,
jó színésznő, a Nem:
zeti színház
nem
egészen
uj, de
becsületes
iskolájából
való. Szép kis
színház, finom színpad ez a Belvárosi
és csak azért nem dicsérem
jobban,
mert babonás vagyok és attól
félek,
hogy ha én írok számára
drámát, —
rám talál cáfolni.
De ne tartson tő«
lem Bárdos,
rájanézve a
veszedelem
nem
immines.
Amikor az irigység frakkban, fehér keztyüs
ben jelenik meg, kritikának hivják.
Heltai Jcnö.

Ay ötvenéves

M2RCZY, S1MONYI
férfi. Belvárosi
Színház.
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UJ ZÁRÓRA. Kilenckor van az
uj záróra és ez a korai terminus
súlyos helyzetbe sodorta a színház«
direktorokat.
— Direktor ur,
szólt a rendelet
kibocsájtásának napján Emöd Tamás — féb
hatkor, sőt ötkor kell kezdeni majd az elő»
adásokat.
— Még az a szerencse, hogy enyhült a spa»
nyol járvány — mosolygott Bárdos
Artúr.
— Mi lett volna belőlünk, ha továbbra is tilo*
sak lennének még a — délutáni előadások
is?
• «*
A N É V R O K O N . Ezt a viccet egy
alapjában véve szomorú eset szülte.
N a g y Lajosnak, a tehetséges fiatal
írónak a napokban meghalt egy névrokona. N a g y Lajosnak sok baja
volt már eddig is a névrokonaival, tehát a ne=
mezis most is utóiérte. Egy este megszólítja
Guthi Soma az Otthonban:
— N e m is tudtam, hogy ön nős.
N a g y Lajos, akiről mindenki tudja, hogy legényember, hüledezik.
—: Ugyan kérem! N e m értem, honnan veszi
azt a gondolatot, hogy én nős vagyok.
Guthi Soma hideg nyugalommal, szemhunyo ;
ritás nélkül feleli:
— Mert olvastam az újságban a gyászhirek
között, hogy maga meghalt és özvegye gyá=
szolja . . .
jÍMfi

MARIA,

KÖRMENDY
Papp felv .
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A Belvárosi Szinház ismét irodalmi
bemutatót tartott. Az uj szerző Hajó
Sándor, a darabjának „Az ötvenéves
férfi" a címe.
Bárdos Artúr színháza most már
végleg megtette azt a lépést, amely mint
irodalmi színházat a Vígszínház és a
Magyar Szinház mellé emeli. Mint a
Vígszínháznak és a Magyar Színháznak,
ugy a Belvárosi Színháznak is megvan
a maga eredeti stilusa, megvannak a
maga külön céljai és mivel céljainak el*
érésére a kellő eszközökkel is rendelke*
zik, megvan a maga irodalmi és művé*
szi feladata Budapesten. Nem nghéz meg*
jósolni, hogy ez a kitűnő kis szinház rö*
videsen uj utat teremt a magyar színmű*
vészeiben és uj műfajt kelt életre a ma«
gyar szinmüirásban.
Hajó Sándor darabja a legtisztább és

OelvárD^i
legjobb hiszemü irodalom. Hogy emeli
lett rendkívül érdekes és rendkívül hatá«
sos is tud lenni, az színvonalából nem
von le semmit. Ilyen az igazi színdarab.
Könyvnek is értékes mü, színre hozva is
siker a színháznak.
Témája röviden az, hogy a férfiak*
ban élő túlzott közéleti e'nergia volta»
képpen rossz útra tévedt szerelmi erély.
Aki rájön, az szerencsés, ha mindjárt
ötvenéves korára esik is meg vele Ielki=
életének nagy fordulata.
A Hajó hőse közéleti férfi, neves poli=
tikus, miniszter. Vasból való szobor.
Csupa hallatlan kemény akarat, energia
és konokság. Politikai iránya a bevehe*
tetlen bástyaként meredő konzervatiz*
mus. A reakció oszlopa ez a Bogláry
László és súlyos személye egy ilyen
óriási ellenfélhez méltó harcokat idéz fel

KÖRMENDY, SIMONYI, HAJÓ S Á N D O R . ILOSVAY.
HARSÁNYT
Az ötvenéves
férfi. Belvárosi Színház.

BARDOS

ARTIJR,

BÉRC/1.
Papp

felv.
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a politikában. Éppen olyan fanatikus his
vei, mint amilyen fanatikus ellenségei
vannak. Lehetetlen a közelmúlt politikai
élet egy nevezetes és tragikus végű fér*
fiára nem gondolni; nyijván ennek az
erős embernek, sötét és komor alakja
állt a virtuóz tollú iró előtt, mikor das
rabjának főalakját megmodellálta. Bog*
láry özvegyember a darab szerint. Fele*
sége, egy grófkisasszony, rég meghalt,
egy lánya maradt utána.
A női főalak Immerich Judit. Egzaltált,
pompás diáklány. A liberális, sőt szo»
cialista irány lelkes harcosa. Agitál, küz»
ködik, vitatkozik és nem női eredeties»
kedésből csinálja, hanem fanatikus és
tiszta meggyőződésből. Mint lelkes radi=
kális agitátornő, természetesen Bogláryt
tartja igazi ellenfelének. Hogy a küzde»
lem nem balra megy, azt egy sebhely»
mutatja a Judit hófehér szép mellén.
Golyó ütötte valaha ezt a sebet, egy
vidéki korteshadjárat alkalmával, mikor
Bogláry fegyveres, hivatalos ereje lövés

ILOSVAY,
Az ötvenéves férfi.

KÖRMENDY, SIMONYI
A t ötvenéves férfi.
Papp

felv.

HARSANYI
Papp

felv.

tett a szociálistákra. Judit teljes élete a
politikai küzdelem önálló, elszánt lény a
szépséges Judit, pletykázzák róla, hogy
Pongrácz Istvánnak, az irónak a szere»
tője, de ő nem sokat törődik vele, akár»
kivel hozzák hirbe.
Pongrácz István modern iró. Igen
kitűnő tehetség, ötvenéves, mint Bog»
láry. De mig Boglárynak egy szál ősz
haja sincs és csupa izom és ruganyos»
ság, addig ő fehér hajjal járja már az
életet. Sokat élt, sokat ivott, sokat do»
hányzott, sokat szeretett. Gimnázium»
ban osztálytársa volt Boglárynak. Egy
önképzőköri pályázaton meg is verte
irodalomban, sőt más győzelmet is ara»
tott rajta: elcsábitott egy lányt, akibe
akkor Bogláry volt szerelmes. A vetély»
társak aztán messze kerültek egymástól,
harminc évig nem találkoztak. Pongrácz
szélső ellensége a Bogláry politikájának.
Egy legutóbbi hires könyvét, amelyben
többek között azt állította, hogy meg»
győződésből még ölni is szabad, Bogláry
koboztatta el.
A miniszter leánya kedves, naiv, jó»
indulatu úrilány. Megismerkedett vala»
hogy Imerrich Judittal és ábrándos lelke
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teljesen teleszítta magát a gyönyörű szo*
ciális eszmék édes szeszével. Mámoros
is lett tőle. Folyton Judithoz jár, szinte
szerelmes belé, titokban még nála is als
szik. Férfi nem igen háborgatja a korlát
tolt, kedves lelke nyugalmát, csak az
apjá csinos titkárának a képe merül fel
benne olykor hoIdviIág=fényhatások naiv
kíséretében.
A miniszter apja nyolcvan éves. Vi=
lághirti tudós, még teljesen ura érzékeid
nek, okosan és kedvesen beszél, rende*
sen jár*kell, jól lát. De nyolcvan éves
szivében van valami kielégítetlen. Ezt ő
igy mondja, hogy valaha elkezdett egy*
szer játszani egy Schumann*darabot egy
bizonyos hetven év előtti Györgyikének
a zongorázást csók szakította félbe és
most a románcot hetven év multán min»
dénáron szeretné befejezni. Egyébként
tiszta, finom öregúr, aki imádja az uno*
káját és nag von tiszteli hatalmas, erős
fiát.
Klárika egy kis felszedett lány a mi*
niszter házában. Afféle társalkodónő,
vagy házikisasszony. Úgyszólván gye*
rek még, de serdülő szive minden üde
romlottságával és gyermeki szenvedélyé*
vei szerelmes Bogláryba. Remeg, bogy

merényletet követnek el ellene, a szo*
bája elé a küszöbre teszi a párnát és ott
alszik éjszaka, mint egy kis kutya. Fur*
csa kis lélek, szüzien tiszta és elvetetne*
dett tud lenni egyszerre.
A miniszter titkára, Sándory gróf,
roppant csinos kis arisztokrata. A moz=
dulatai kifogástalanok, Bogláryt mód
nélkül tiszteli és életfelfogását csak az
irányítja, mit fog szólni ebez vagy ahoz
a nagynénje, aki a felséges asszony első
udvarhölgye.
Bogláryt Körmendy Kálmán, Juditot
Simonyi Mária, Pongrácz Istvánt Petheö
Attila, a miniszter lányát Várnai Janka,
az öreg Bogláryt Harsányi Rezső, Klári*
kát Ilosvay Rózsi, a titkár*grófocskát
Bérczy Ernő játssza. Most tehát kiki tisztán látja a darab éles jellemző erővel és
dúsgazdag irói finomsággal megrajzolt
alakjait, könnyű elmondani, mi történik
a darabban.
Bogláry rájön, hogy a lánya érzelmileg
elszakadt tőle. Sikerül kifaggatni, hogy
Judit hatása alá került. Sőt Juditot magá*
val is hozta. A két nagy ellenfél találko*
zik: a konzervatív miniszter és a heves,
szocialista agitátornő. Pompás ellenfelek-

KÖRMENDY, PETHEÖ
At ötvenéves

férfi

Belvárosi

Színház.

Pupp

felv.
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Bizonyos, hogy harcuknak erősnek és
nagynak kell lenni. Bogláry belemegy a
Ii arcba és fennen hangoztatja, hogy vér*
tezve van a nők ellen. Észre sem veszi,
hogy a gyönyörű ellenféllel folytatott
harc alatt valami az öntudata legmélyén
megmozdult. Ö, aki felesége hajdani halála óta semmitsem törődött nőkkel, most
a kis Klárikát túlzott brutalitással ker*
geti cl a háztól. Még jó. hogy az öreg
Bögláry, aki nagyon kedveli a kislányt,,
biztosan pártját fogja majd a hajléktalan
apróságnak.
Sőt az öntudatnak nemcsak az alja.
hanem a teteje is megmozdul. A második
felvonásra Bogláry reformokat akar. Ma*
gamagát azzal hitegeti, hogy igv kicsa*
varja ellenfelei kezéből a legjobb fegyve*
.reket, holott valójában a Judittal való ta*
lálkozás renditette meg fanatikus hitét. Es
van egy másik találkozás is: felkutatja

Az övienéves

SIMON'Yl, l'ETHEŐ
férfi.

Papp felv.

I'ongráclzot, hogy a lányát attól is számon
kérje. És Pongrácz, a régi vetélytárs, most
uj vetélytársként állt előtte. A férfi meg»
érzi, hogyha hallgat ébredő érzékeire, elveszti rettenthetetlen szilárdságát és ere«
jét. Igenis, nem ad reformokat. A palo=
tája előtt tüntető tömeghez ridegen visz*
szautasitó beszédet intéz. Lentről egy lö=
vés dördül el, egy szilánk megsebzi a
homlokát. Most teljesen az erőskezű po»
litikusnak látszik: rendőrökkel hurcol*
tatja el Juditot. Pedig ez nem a politikus
visszatért ereje, hanem a küzdő férfi el
lenállásának dühös nagy fellobbanása.
A harmadik felvonás uj féltékenységet
kelt fel a gyötrött és fújó, hatalmas férfi
mellben. Pongrácz eljön Bogláryhoz és
kegyelmet kér Judit, sőt a merénylő fiatalember számára, akit Judit — szeret. Bog=
lárv mohón veti rá magát a megoldásra:
megszabadul a nő végzetes hatalmától,
ha megkegyelmez a merénylőnek és a
fiatalokat egymásnak adja. ötvenedik
születése napja van ma, az uralkodó
gróffá nevezte ki, karrierjének szédületes
csúcsán áll, mint politikus, de mint férfi,
a legkeservesebben vergődik a vágy egy«
re hatalmasabb ereje alatt. Utolsó meg*

1/ ötvenéves

BÊRCZY ERNŐ
férfi

Papp felv
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feszítéssel elűzi Juditot. De a lány elájul
az udvaron. Visszahozzák és Bogláry,
aki már tudja, hogy Judit szerelmes be*
léje, igy szédül rá a nő forró szájára,
mint a vizbefuló az örvénybe.
Az öreg Bogláry és a kis Klári is végigjátszanak egy mellékakciót, a miniszter
lánya és Sándory gróf is. Dúsgazdag mii
a Hajó darabja, csupa mély járatú megfis
gyelés, a legnemesebb és legelőkelőbb
lélekboncoló munka. A színháznak pedig
pompás produkciója, Körmend}' és Si«
monyi Mária kettese ragyogó és ragyogó
perceket ad minduntalan. A diszlet meg=
lepően monumentális, a fiatal Pán József
tervezte és az előadás egy kitnő rendező
névjegyét hordja.
„Az ötvenéves férfi" a legszebb, légér*
dekesebb és amellett legirodalmibb s/in
házi esték közül vaió.
Csak a dicsőség leng a holt felett.
Fényben és babérral, mint éltében födte:
Tapsoljatok és ne könnyezzetek!
ö t felvevék a kegyes istenek,
Kiben Junó szállt játszani a földre.
(Jókainé halálára
irta fíartók Lajos.' 1886

nov. 20.)

Az ötvenéves

férfi

Belvárosi

Interjú egy vendéglőben
lvánfi Jenő Sancho

Panzáról.

Először délelőtt tiz órakor kerestem
lvánfi Jenőt a Nemzeti Színházban, hogy
meséljen valamit Lengyel Menyhért uj
darabjáról, „Sancho Panza királyságáról",
fipen házi főpróbája volt a darabnak,
lvánfi rettenetesen kiabált valamelyik
munkással és nem valami szívesen fo*
gadott, amikor bebotorkáltam hozzá a
színpadra:
— Kérlek, most nem tudok mondani
semmit, g>Tere két órakor, ha vége lesz a
próbának . . .
Két órakor délután megjelentem újra
a színháznál és fél háromkor tényleg
vége lett a próbának. Ivánfival és Len*
gyei Menyhérttel jöttem el a színházból
és Lengyel Menyhért borzasztó szomorúan kérlelte Ivánfit:
— Ne hagyj el Jenő nagy bajomban.
Kérlek ne hagyj el . . .

KÖRMENDY, V Á R N A Y . BÉRCZY
Színház.

P.ipp

felv.
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— Ugyan, ne sirj, a Taifun előtt is ép tormával és én kérdezni kezdtem és o
ily szomorú voltál. Örült sikered lesz,
felelgetett:
a Tájfunnál is nagyobb, — ez volt a vá»
— Cervantes könyvét használta fel
lasz.
Lengyel Menyhért uj darabja Írásakor,
Ivánfinak szóval már sokkal jobb ked»
alakjait is átvette hiánytalanul: Don
ve volt, csak mosolygott Lengyelre és Quijotét, Sancho Panzát, a királyt, a ki»
megegyeztek, hogy este együtt vacsoráz» rálynét meg a többieket. A könyv egy
nak, hátha kisüthetnek még valami jó epizódjából készült a darab, abból az
dolgot. Lengyel szomorúan fogott velünk epizódból, amikor Sancho egyedül marad
kezet és bucsuzóul engem figyelmeztetett: és Batavia kerületében kinevezi a király
— Ne hogy eszébe jusson valaha dara» viccből kormányzónak. Had' mulassanak
Sanchon az urak, — ezt gondolja a király.
bot irni . . .
— És ezt ö n mondja, a tizedik darabja Sancho először szabadkozik, de aztán
vállalja a hivatalt és kiderül, hogy okos
után? . . . kockáztattam meg az ellenve»
tést, de Lengyel ezt már nem halotta, be» és nagyszerű ember. Olyan politikai és
szociális intézkedéseket hoz, hogy min*
fordult a sarkon a Rákóczi-ut felé.
denki megszereti és a mulatság helyett —
— Elmegyünk ebédelni — állapította
rájönnek az urak is, hogy Sancho ép ugy
meg Ivánfi a haditervet és ebédközben
el tud kormányozni egy országot, sőt job»
majd próbálok valamit mondani.
Egy közeli vendéglőben egyeztünk meg ban, mint egy például született herceg. A
és rövidesen ott is voltunk és Ivánfi para» nép ragaszkodik hozzá, a király sem meri
dicsomlevest rendelt és marhahúst ecetes»'' elküldeni, hát máskép akar szabadulni
tőle. Egy öreg duennával próbálja össze=
házasítani, de hasztalan. Végre megérke»
zik Sancho felesége, vele aztán elmegy a
„kormányzó" haza pihenni.
— Szerelmi történet is színesíti a víg»
játékot. Egy mór kislány és egy keresz»
tény ifjú szivügye, akiket meg akarnak
ölni, mert tiltja a törvény, hogy keresz»
tény férfi hitetlen nőt szeressen. Sancho
őket is megmenti az inkvizíciótól . . .
- - A rendező feladata kényes. Ez egy
groteszk vígjáték, ahol azonban vigyázni
kell arra is, hogy el ne vesszen a darab
filozofiája, amely a szavak mögött rej»
tőzik . . .
— Tőlünk telhetőleg a viszonyokhoz
képest szépen próbáltuk kiállítani Len»
gyei Menyhértnek ezt az uj, kitűnő víg»
játékát és a szereplők: Rózsahegyi Kál»
mán, Sugár Károly Rákosi Szidi, Bajor
Gizi, Tasnády Ilona. Abonyi Géza, Lu
gosi Béla és a többiek és egy
szokatlan
szereplő: az Operaház kis csacsija, egy»
tőUegyig kifogástalanok . . .
Többet nem tudok mondani, bor»
1LOSVAY RÓZSI
zasztó
fáradt vagyok, enni sem tudok
A-t ötvenéves férfi,
Vupp ielv
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már . . . végezte be a beszédet és a mar*
hahust Ivánfi Jenő és rendelt befejezésül
még egy diósmetéltet is.
Bús Fekete László.
t^n
A szinész járhat mindig könyvvel a hóna
alatt, sőt valódi tudós is lehet, törheti is fejét
szerepén; de ha ügyetlen, szegletes, ha hang*
jában nincs hajlékonyság, ha hebeg s akadoz
beszédében, ha arca s mozdulatai merevek: egy
egész könyvtár sem segit rajta.
Szigligeti.

Az uj rezsim
Kik és mit dolgoznak az Operaházban?
U j rezsimről a közintézmények vezető»
ségében beálló változások alkalmával
szoktak beszélni. Akik távoznak, az a
régi rezsim és akik jöttek, az az uj re*
zsim, amelynek az előbbivel szemben
megvan az a nagy előnye, hogy bármi
kellemetlenség, rendetlenség, hiba vagy
baj jut a külvilág elé, a legtermészetesebb
könnyedséggeljeletnheti ki, hogy ,.az még

G O M B A S Z Ö G I FRIDA. CSORTOS G Y U L A
Férj és feleség.
Jelfy felv.

10. old«)
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a regi rezsim bűne". És csodálatosképpen
nem volt meg olyan uj rezsim, amelynek
„régi" korában ne lettek volna bűnei.
"A pesti közintézmények közül most
az Operaháznál van uj rezsim. A fórra
dalom szele bejutott az előkelő András*
sy*uti müintézetbe is, hiába őrzik éjjel*
nappal rendithetetlenül a merev arcú
szfinkszek és az uj idők fuvallatától meg*
ittasultak az énekesek, akik mindig a lira
és a romanticizmus világában élnek. Min»
denekelőtt szervezkedni kezdtek. A szervezkedésnek eleinte nem volt határozott
célja, amikor azonban gróf Bànffy Miklós
főigazgató lemondott állásáról és a kul»

AVAKAY
F érj és feleség.

MARGIT
Jelfy

fetv.

tuszminiszter megadta /észére a főimen*
tést, az Operaház szervezett frakciói egy*
szerre megtalálták tömörülésük célját:
igazgatót fognak javasolni a kormánynak.
A tagok csak két igazgatót hoztak ja*
vaslatba: Gábor Józsefet és Kerner 1st*
vánt, de annál több volt az igazgatói önjelölt. Átlag minden második tenorista és
minden második baritonénekes igazgató
akart lenni. Nap*nap után ankétokat tar*
tottak, deputációztak, végül azután a mi*
niszter kinevezte igazgatónak Zádor De*
zső főrendezőt, aki annyira outsider volt,
hogy még önmagát sem jelölte, megtette
főzeneigazgatónak Tango Egisztór és
hogy a szövetkezett frakciók kivánságát
is teljesítse, kinevezte az eltávozott Vu
dor Dezső helyébe titkárnak dr. Vikár
Györgyöt. Hz az uj rezsim ma az Opera
házbari.
A kinevezések meglepetésként érték
az^ankétező, gyűlésező énekeseket és ze*
nészeket, de végül belátták, hogy ez a
megoldás olyan jó, hogy még maguk sem
gondoltak rá. Ezzel meg is szűnt minden
további szervezkedés és tanácskozás,
munkához látott mindenki, az uj rezsim
pedig megkezdte működését. Zádor De*
zső a főrendezői szobából átköltözött az
egykori interidánsi terembe, gróf Bánff}
Miklós pompás gobelines hajlékába, me»
lye't még annak idején Keglevich István
művészi izlése rendezett be és onnan di»
riglája az Operaházat. Mindenesetre kü»
lönös igazgató, mert nemcsak vezeti a
próbákat <j*s rendezi az előadásokat, ha
nem részt is vesz bennük. Zádor tudva*
levőleg mint énekes szerezte meg kiváló
színpadi gyakorlatát. A drezdai udvari
operának volt népszerű tagja és állandó
vendég volt Bayreuthban, ahol Alberich»
je Európa=szerte ismertté tette nevét. Az
éneklést igazgatói minőségében sem akar*
ja abbahagyni és szerepe lesz az Opera*
ház egyik legközelebbi újdonságában.
Strauss Richárd „Ariadné Naxosban" ci»
iriü operájában is.
Vikár György, az uj titkár, népszerű
ember az egész színházban. A Filharmo
niai Társaságnak volt titkára (most 7po*
lyi Ts'tván az utódja) és magángordonkás
volt a zenekarban. Popper Dávid tanitvá*
nya, kitűnő muzsikus, sokat szerepelt kül*
földön és közben doktorátust is szerzett
az egyetem jogi fakultásán. Kiváló szo»
ciális érzéke mindig vezető szerepet jut*
tátott számára az operaházi tagok moz
galmaiban és most. hogv titkárrá lett.
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pályatársai jó kezekben tudják anyagi és
erkölcsi érdekeiket.
Vikár Zádor mellé került abba a kis
szobába, ahol régebben Singer bácsi dol*
gozott és hűséges segitőtársa a munkában
az ambiciózus Papp Sándor, aki a gazda«
sági hivatalból került most az igazgató«
sági szobába. Vidor Dezső egykori titkári
szobájában jelenleg Kollmann
Teleky
Emil, az uj segédtitkár működik, aki ré«
gebben segédénekes volt az Operaháznál
és nemrég mint főhadnagy tért vissza a
harctérről.
Tango Egisztó szorgalmán a főzenc*
igazgatói kinevezés nem változtatott sem

T A N A Y FRIGYES
Vérj és feleség.
Jelfy

mit: ő ma is egyik legszorgalmasabb tag«
ja a színháznak. A legkedélyesebb em=
ber, a legigazibb bohém, a muzsikában
azonbah rtem ismer tréfát. Halálos ko«
molysággal végzi a dolgát és határtalan
a lelkesedése miriden iránt, ami szép.
Sajnös, az uj rezsim hivatalbalépésével
egyidejűleg Kerner István főzeneigazgatn
régi és makacs betegsége miatt kényte»
len volt hosszabb szabadságot kérni és
mindjárt akadtak, akik Tango kinevezése
és Kerner szabadsága között összefüggést
találtak. Holott Kerner István, aki egy
nagy és érdemekben gazdag zenészi mult«
ra tekinthet vissza, nagyon jól tudja.

LUKACS PAL
felv.

Férj és feleség.

Jelfy

felv.
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hogy az a körülmény, hogy Tango melléje került főzeneigazgatónak, nem kiseb»
biti az- ő tekintélyét. Hiszen külföldi ope*
raházaknál is van kétshárom főzeneigazgató és Berlinben is jól megfértek egy»
más mellett Strauss Richárd és Bloch
Leó.

L a k a t o s ünneplése
A legtöbb szinmüirója a Pesti Napló
szerkesztőségének van. Szinmiiiró mind«
járt a főszerkesztő, Hatvany Laj©s. Az»
tán szinmüiró a felelős szerkesztő Liptai
Imre. Aztán szinmüiró a munkatársak kö*
zül egész sor: Farkas Imre, Szini Gyula,
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Han
sányi Zsolt, Londesz Elek, sok darabot
fordit Kulinyi Ernő, az Uránia háziszer»
zője Tábori Kornél, meg Biztosan van
még egy pár szinmüiró Napló»ember, aki
nem jut hirtelen eszébe a jelen sorok iró*
jának.
A legaktuálisabb szerző azonban La»
ka to s László. A „Férj és feleség" vigszin»

házi főpróbáját és bemutatóját szerkesz»
tőségbeli kollégái legalább olyan drukkal
csinálták végig, mint a kitűnő szerző
maga és a sikernek is ugy örülnek most,
mint maga Lakatos. Aki most a Pesti
Napló egy emberével beszél, az két perc
múlva már a „Férj és feleségiről. Gora»
bárói, Csortosról fog hallani.
Igen természetes, hogy a kollégák
valami megemlékezést is kitaláltak Laka»
tos tiszteletére. Az is természetes, hogy
— vidám hirlapirókról lévén szó — ez a
megemlékezés nem nélkülözhette a tréfát.
A munkatársak Tábori Kornél szervezés
sére pénzt adtak össze és Jeges mester»
tel, a Pallas ifjú rajzolómüvészével egy
pompás díszoklevelet készíttettek. Gyö»
nyörü iparművészeti munka ez, Kódex»
szerű rajzolt betűkkel, szines iniciálékkal,
festett kerettel, mindennel, ami szép és
drága. Szövegéből, ahogy kinyitja az ems
her, gyönyörű pirossal vagy zölddel ra»
gyognak elé a fekete betűk közül ilyen
szavak: „halhatatlan" . . „tündöklő"
„korszakalkotó" . . .
Maga a szöveg pedig, Karinthy fogai«
inazásában, pontosan a következő:
Ja igaz LAKATOS, hogy el ne felejU
sem, mert tudod, milyen
HALHATAT*
LAN rossz emlékező képességem van, hát
voltam a darabodnál, persze
elkéstem,
amilyen LÁNGÉSZ vagyok, tudod, hogy
egész jó a darabod, nagyon jól mulattam,
tudod, hogy fütyülök az egész VILÁG»
IRODALOMRA,
de ezt megnézem, mom
dok, olyan TÜNDÖKLŐ jó kedvem volt
épp amaz este, mert találkoztam a Kovács
LÁSZLÓ barátommal, bementünk a Nyu:
jorkba, rendeltem egy IRODALMI son-kát, nem emlékszel a Kovácsra?
Aki
TÖRTÉNELEMBŐL
mindig
megbukott,
egy KORSZAKALKOTÓ
marha. Na de
nem erről van szó, hanem a darabodról,
nagyon jó, bizonyisten.
Mit szólsz, az
öcsém megjött Kassáról, pedig állnia keh
lett. A Máicsi néni azt mondta, hogv Káf
'rolyi a JÖVŐ EMBERE, aki nem FÉL
ISTEN haragjától se. Nunna.
szervusz,
különben hogy vagy mindig?

SZIKLAI JÓZSEF. V I G H M A N C I
Marcsa katonája.
Papp

fe'v

Ezt adták át vidám barátai Lakatos»
nak. Egy szerző mindig érzékeny, de La»
katos nem vette rossz néven a tréfát, ö
nevetett rajta legnagyobbat. Méltán lehet
is jókedve: a szinházak bezárásából nem
lett semmi, a ,.Férj és feleség" pedig ki«
zárólag táblás házakkal került színre
eddig
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Mar thon Géza

A zene kvalitásai mellett bizonyit pedig
az a körülmény, hogy sikere van és jól
hangzik akkor is, ha történetesen nem a
szerző játssza vagy dirigálja.
A temperamentum Marthon Géza ve
leszületett egyéni tulajdonsága, de teljes
kibontakozásra jutott akkor, mikor a ki»
tünő magyar muzsikus hosszú éveket töl=
tött Lbndonban, mint a Daily's Theatre
dirigense. Mr. Mar'thon, akinek szeren»
esés neve ha akarom magyar, ha akarom
angol, nagy divatban volt a háború kitö»
réséig a brit fővárosban. Hiresek voltak
az általa vezényelt operettelőadások és a
született angol dirigensek tőle tanulták,
hogyan kell angol muzsikát vezényelni.
A londoni szereplés előtt a Király Szin»
ház dirigense volt Marthon Géza, majd
hazatérve előbb a Népoperában, később
az Apolló Kabaréban működött, ma pe
dig a Városi Szinház népszerű zenei ve»
zére.
Mikor a Király Szinháztól megvált,
hogy londoni szerződtetésének eleget te»
gyen, helyébe szerződtették a fiatal Bertha Istvánt, akinek ma — bár az Unió rt
e legnagyobb színházában egyenrangúak
a dirigensek — vezető poziciója van itt.

Sajnálatos, de a mai nyomdai viszo»
nyok között könnyen megbocsátható tör
delési baleset következtében kimaradt a
pesti karmesterekről közölt portrésoroza»
tunkból a rokonszenves Marthon Géza
neve. Pedig a Városi Szinház működése
szinte elképzelhetetlen nélküle, mert Ste»
phanides Károly mellett Marthon az opo*
re'ttelőadások igazi lelke. (Márkus Dezső
csak operákat dirigál.) Ha pezsdülő, fék»
telenkedő ritmusok pattognak felénk a
Városi Szinház zenekarából,
behunyt
szemmel megesküdhetünk rá, hogy Marthon Géza ül a dirigensi emelvényen.
Sok komponistát kötelezett már őszinte
hálára azzal, hogy olyan tempókat ho»
zott ki muzsikájukkal, amilyenről még
álmodni se mertek volna és ugyancsak
nagyot nézne Ascher Leó, ha mostaná»
ban idevetődnék és meghallaná „A Mar«
csa katonája" pesti előadását. És nem
utolsósorban lekötelezettje a dirigens
Marthon Gézának Marthon Géza, a kom»
ponista, akinek nem egy finom dala, pom«
pás táncszáma, operettmuzsikája őrizte
meg sokáig népszerűségét és frisseségét.

Az

Artistamap

szereplői:

Balról

harmadik

Fedák Sári. mögötte

Gyúrfás

Dezső
Papp

felv.
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Bertha szervezte újonnan a Király Szin*
ház kitűnő és mintaszerű zenekarát, ő
volt a zenei vezére a Népoperának, mi*
kor a Beőthv*rezsim működött benne, az
ő diadala volt „A pacsirta" pompás zenei
érvényesülése és most tanulmányozza ja*
vában a „Farsang tündére", Kálmán Imre
uj operettjének partitúráját, melyet ő fog
betanítani és vezényelni. Az előd és
utód tehát nem tehetnek egymásnak
szemrehányást.

M E G O L D O T T PROBLÉMA. Har,
sányi Zsoltnál szorgalmasabb és cl*
foglaltabb író nincs
Budapesten.
Köztudomásu róla, hogy minden
perce le van foglalva, szinte hihe*
tetlen, hogyan győzi a sok munkát. Egy fiatal
újságíró, aki éppen olyan kényelmes, amilyen
tehetségtelen, meg is kérdezte tőle, hogyan
tud ennyit dolgozni.
— N e m értem, — fordult Harsányihoz. —
száz keze van önnek?
— Értem, hogy on nem érti, — felelt Hars
sányi. — Én tudniillik nem a kezemmel, ha*
nem a fejemmel dolgozom.

V I G H M A N C I , KERÉNYI GABI. GERO
ERZSI
Marcsa katonája.
Japp felv.
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A demokratizált
intendánsi páholy
gyakorlott oper^látogatókhak rendes
szokása, hogy a nézőtéren végifuttatva
tekintetét, gyors átpillantással inegálla*
pitsa, kik ülnek a hivatalos páholyokban.
Mert azt minden operaházi törzsvendég*
nek illik tudni, hogy az emeleti jobb első
számú páholy a mindenkori miniszterei*
nőké, mellette, a 2. számp uáholyban a
kultuszminiszternek van a helye, a bal
bal földszinti proszcenium páholy a vá*
rosi uraké, vele szemben van pedig az in*
tendánsi páholy, ahonnan aszerint, hogy
ki áll az Operaház élén, az igazgató, intendáns vagy kormánybiztos nézi az elő«
adást. A legutóbbi öt év alatt gróf Bánffy
Miklós helye volt ez a páholy, ahonnan
előbb mint kormánybiztos, később min't
főigazgató kisérte figyelemmel, mi törté*
nik a szinpadon. A gazdájához illően, elő*
kelően tartózkodó volt ez a páholy az em*
litett évek során. Közönséges halandó
nem igen tehette be a lábát, ha nem egye*
dül volt a gróf, többnyire egy másik gróf
leggyakrabban gróf Zichy István —
társaságában jelent meg. Az egyetlen
nem gróf, aki néha elllátogatott ide, Mihalovich ödön, a Zeneakadémia igazga*
tója volt, de viszont ő legalább kegyel*
mes ur.
A mostani változott időkben semmiké*
pen sem meglepő, hogy a grófi és excel*
lenciás vendégek után mostanában egy
semmiféle rangot nem viselő joviális, bo*
rotváltképü úriember szokott megjelenni
a hagyományos intendánsi páholyban:
Zádor Dezső, az Operaház jelenlegi igazgátója. De annál meglepőbb volt a „De*
nevér" legutóbbi előadásán, Vízkereszt
napján, hogy Zádor kíséretében megje*
lent az egész Budapesten, de különösen
az Operaházban nagyon jól ismert kicsi,
kövér fiatalember, Kálmán Jenő Ákos, a
Zöldségközpont vezérigazgatója, aki né*
hány évvel ezelőtt még a balközép 6. so*
rának szélén ült, mint a Pesti Napló ze*
nekri'tikusa és nagyon «szellemes, de nagyon szigorú bírálatokat irt az Operaház
előadásairól. Az eset nagy feltűnést kel*
tett a zsúfolásig megtelt nézőtéren.
—r Ubul az intendánsi páholyban! —
suttogták egymásnak a nagy szenzációt a
benfentesek.
A dologban pedig igazán nincsen sem*
mi különös és feltűnő. A derék Ubul, aki
a Zöldségközpontban nem vesztette el a
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zenéért való őszinte és megértő rajongá*
sát, a déli korzózás idejétől eltekintve,
reggeltől késő estig dolgozik hivatalában
és a legjobb akarattal sem ér rá színház*
jegyek után járni. A mult vasárnap, még
a mult évben, elküldte a szolgáját az
Operaház elővételi pénztárához, de bár a
szerencsétlen segédalkalmazott kora hajnalban elhelyezkedett a pénztárhoz ve*
zető előcsarnok kapujában, mire a szám*
talan vasrácson át a pénztár ablakához
ért, egy szál jegyet sem kaphatott a „De*
nevér"*hez.
A Napokban azután Kálmán Jenő találkozott a Fészek*ben Zádorral és elpa*
naszolta keservét:
— Modern muzsika ide, modern muzsi*
ka oda, mit tagadjam, azért szeretem én
Straust akkor is, ha János. De mit csinál*
jak, ha már másodszor nem kapok jegyet
a „Denevér"-hez?
— Magam is meg vagyok lepetve, —
felelte Zádor — hogy milyen hihetetlen
nagy népszerűsége van a régi jó bécsi
muzsikának. Bizony, félórán belül eladtak

BELLAK. DELLA D O N N A
Édes apuka.
Papp felv.
Budapesti

15. oldal.
minden jegyet. De van egy közbevető
ajánlatom: legyen szerencsém a páho*
lyomban.
így került Ubul az intendánsi páholy*
ba. De ottléte nemcsak a nézőtéren tünt
fel, hanem a színpadon is. ahol ugyan*
csak jól emlékeznek még Kálmán Jenő
Ákosnak, a zenekritikusnak őszinte szókimondó bírálataira.
A második felvonás előtt oda is szólt
dr. Dalnoki Viktor ifjú partnereinek,
Palay Matildnak és Pilinszky Zsigmond*
nak:
— Most aztán vigyázzatok jól, nehogy
valami zöldséget énekeljetek, mert itt ül
az igazgató páholyában a Zöldségközpont
igazgatója és ez véletlenül olyan ember,
aki sajnos nagyon jól ért a zenei zöldsé*
gekhez is.
Akik a „Denevér" mostani friss és szel*
lemes előadásait látták, meg fogják érteni, hogy ezúttal még (Jbulnak sem volt
kifogása a szinpadi együttes produkciója
ellen.

LATABAR, TÓTH BÖSKE
Édes apuka.
Papp
Színház

felv

ló. oldal
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még nem döntötték
el vele a lap ve*
zérei.
Helyettes
szerkesztő
Mester
Sándor lesz, aki négy évi
frontszolgá>
lat után most ismét íróasztalhoz
ül.
Odaszerzödött
végül Lakatos
László,
a „Férj és feleség" aktuális
szerzője.
— Mi
volt
Gombával
vasárnap
este?
— Olyan ideggörcsöt
kapott
előadás
előtt, hogy a színházat
sem tudta értesiteni.
Hat órakor, mikor
kezdeni
kellett volna, rémülten
rohantak
hoz*
zá Heltai Jenő, Lakatos és mások, de
akkor már nem lehetett
segíteni.
A
Intim Pista, hogy mi az a nagy
mozközönség
szépen
hazament,
többek
golódás a sajtóban?
Mik azok az áts
között
Károlyi Mihály is,, aki
éppen
szerződések?
ezen a napon akarta megnézni
a da*
— A „Magyarország"
részvénytöbb;
rabot. Másnap Hajó Sándor
darabját
ségét megvette
az Athenaeum
és a
akarta
megnézni,
a páholya is meg=
lap most Miklós Andor égisze alá ke*
volt a Belvárosi Színházba
— ide a
rül. A redakció alapjában
a régi ma;
minisztertanács
miatt nem
mehetett
rad, de főmunkatárs
gyanánt
Molnár
el. De majd
elmegy.
Gombának
Ferenc neve fog rajta szerepelni.
A
klönben
semmi
baja már,
nyugod*
színházi
rovatban
szerzők
.és sziné«
tan
foglalkozik
uj lakása
berew
szek egy régóta nem
szereplő,
igen
dezésével.
Voltam
nála
és
nagy
hozzáértő
és szigorú
kritikus
nevét
meglepetéssel
láttam
három
játék*
fogják viszontlátni:
az Osváth
Ernőét.
babát,
amikkel
a művésznő
tréHogy melyik színházról
fog irni,. azt
fából igy eljátszogat,
mintha
tízéves
%
volna.
— Mit tud Zsazsáról?
Régen
nem
mesélt
róla.
— Köszönöm,
megvan,
teljés
gőz;
zel
készül a Szókimondó
asszony*
ságra
és állandóan
angolul
beszél,
mert
keményen
feltette
magában,
hogy
mihelyt
lehet,
nagyokat
fog
utazni. Az artistanapon
ő is
fellépett
és óriási sikere volt. A Bob
hercegbői énekelt és saját magát kisérte
zon;
gorán.
Orkánszerü
tapsokat
kapott
és a publikum
viharosan
követelte
a
János vitézből a Rózsaszálat.
De Zsazsa kijelentette,
hogy
azt már
kotta
nélkül nem tudja kisérni. Ekkor fel*
lépett
egy
fiatalember
a
pódiumra,
hogy ő elkíséri. Zsazsa
bizalmatlanul
fogadta az ajánlkozást,
erre a fiatal*
ember ott helyben
próbát
zongorád
zott. Ngyon jól játszott.
Erre
Zsazsa
elénekelte
a Rószaszálat.
A fiatab
ember utób bemutatkozott
neki.
Ki?
sült, hogy a nevéhez
nem áll rosszul
a zongoratudomány,
meri
Szendynek
SZIKLAI JÓZSEF. KERÊNYI GABI
.iresa katonája
Papp felv
hívják.
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— Mit tud még újságot? Kivel be*
szélt érdekes
emberrel?
— Például fíiró Lajossal
találkozz
íam. Nagyon jól érzi magát, mint le:
mondott
államtitkár,
azt
mondja,
hogy nagy boldogság kinn lenni bes
löle és hogy nincs szebb dolog a vis
lágon a színháznál.
„Francia
négyes"
cimii darabja a Belvárosi Színház kö;
vetkező újdonsága lesz. Két
asszony
szerep van benne,
egyiket
Mészáros
Giza, a másikat Simonyi Mária fogja
játszani, egy kislányt pedig llosvay R.
— Mondja, mit csinál most
gróf
ftánffy Miklós, mióta nem
intendáns?

— Politizál szűkebb hazája,
Erdély
érdekében.
A mult héten utazott
ki
Adorján társaságában
Svédországba,
onnan pedig, hír szerint,
Londonba
hajózik át, hogy
Erdély
érdekében
felhasználja
angol arisztokrata
össze*
köttetéseit.
Most pedig kezüket csó>
kolom, megyek ritka
cigarettát
ke=
remi.
— Minek az
magának?
— Molnár Ferencnek vasárnap van
a születésnapja,
szeretném
meglepni.
Majd összebeszélek
Juli nénivel,
a
házvezetőnőjével,
hogy csempéssze
az
éjjeli szekrényére.
Pá!

Maross Vilma
Uj név a színpadon, az
aradi Nemzeti Színházban
vendégszerepelt és ha meg*
emiitjük a mesterei nevét:
Rákosi Szidit, Jadlowker Her*
mannt és Heraldnét
— már
ez is jó ajánlása a müvésznős
nek. A berlini Vollendorferi
Színház szerződtette Jadlow*
ker ajánlatára, de Maross
Vilma a jelenlegi körűimé*
nyek között nein meri vállalkozni az utazásra és itthon
maradt és fellépett Lehár
Évájának a címszerepében
Aradon és meleg, őszinte si*
kerben volt része

MAROSS VILMA
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Krúdy, mint idegen
Lumpoló embernek vannak a legfur*
csább szokásai. Aki lumpol, az vagy
nagyon neki van keseredve és azért
csinál egészen eredeti dolgokat, vagy
nagyon széles jókedve van és azért káp«
ráztatja el a legtréfásabb mókákkal a
józan szemlélőket.
Hires vidéki lumpolók fegyvertényei»
bői a leggazdagabb menografiát lehetne
összeállítani. Az asztalt telerakatni gyér«
tyával, az már szinte szertartásos dolog.
Ä cigányokat elvinni a gőzfürdőbe és
ott a cimbalmot úsztatni a vizén, szin»
' tén gyakori. Kocsisbort inni, de francia
pezsgővel telt dézsába hűteni, az is
egészen rendes.
A pesti lumpolók közül mindenki előtt
több lóhosszal vezet Krúdy Gyula. Ö a
legjobb lumpoló Pesten. Most szépen,
formásán mulatni nem egyszerű dolog
ám. Módja van ennek is, virtusa van,
Krudynál jobban senki nem tudja. Küs
lönösen fontos gesztusa a mulatságnak,
hogy mit müvei a lump másnap reggel,
mivel koronázza meg az egész mulatsá«
got, mint zárósakkorddal.

Krúdy es?v<s7er pi"t-en eredeti és sa=
játságos módon fejezte be egy nf
lumpolását. Mar jcíi i a virradt a délelőtt,
mikor végre elhatározta, hogy az itaU
bői elég volt. Nekivágott tehát a Rá*
kóczimtnak és a Pannónia előtt kettőt
fogott: egy konflist, meg egy nagy«
szakál'u hordárt. A konflisba beleült, a
hordárt maga mellé ültette és felszólú
totta, hogy mutassa meg neki Budapest
nevezetességeit. •
A konflis tehát nekivágott, a hordár
pedig magyarázott a vélt idegennek.
Eleinte ambicionálta a dolgot a jó
hordár, de aztán unta. Különben is —
gondolta — mindegy, hogy miről mit
tnond ennek a jó, vidéki embernek. Mi«
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kor tehát elhaladtak a Nemzeti Muzeum
előtt, a hordár rámutatott az épületre
és hanyagul szólott:
— Az elevátor!
Krúdy helyeslően bólintott rá. Ugyancsak helyesléssel vette tudomásul, mikor
á Vámház előtt igy szólt a hordár:
— Az Operaház!

így tartott ez három óra hosszat. Mi»
kor aztán már Budapest minden neveze*
tességét megtekintette Krúdy, elhajtatott
a gőzfürdőbe. Ez volt a műsor utolsó
pontja: hiába tiltakozott kétségbeesve
a hordár, Krúdy megfürdette és levétette
a szakállát.
Azóta a hordár, ha Krudyt látja, ke^
resztet vet. Pedig nem is keresztény.

BLOKÁD. Két francia tiszt ült a
minap a Fővárosi Orfeumban. Per»
sze, megbámulták Huszár
Károly
nem éppen „szilfid" termetét, bámu«
latuk azonban csak fokozódott, ami»
kor az ugyancsak „molett" Gyárfás Dezső lé«
pett a színpadra. Ai egj ik tiszt ezt súgta társa
fülébe:
— Mon chèer ami, azt már konstatálhatjuk,
az ántánt kiéheztetcsi terve — nem sikerült.
A RENDSZER. A Medgyaszay.
Szinház megnyitása után azt kérdez»
ték Vámos direktortól, hogy állanr
dósitani akarja-e a bemutatón beve»
zetctt rendszert, avagy alkalomadtán
rátérje az egcsz estét betöltő, háromfelvonásos
darabokra.
— A z eddigi rendszernél maradok, — vála»
szolt Vámos Árpád. — A közönség jobban
örül három egyfelvonásosnak,
mint egy hárorru
felvonásosnak.
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Köváry Gyula aranyceruzája
Az Apolló'kabaré

uj műsora

A riporter már egy negyedórája várta
Köváry Gyulát, az Apolló»kabaré elő»
csarnokában, hogy megkérdezze a ka»
baré uj műsoráról. Félegykor volt a nép»
szerii Cincinek próbája és pontosan h à»
romnegyedre meg is érkezett. Rohant
volna a színpadra, de a riporter elébe
állt és kérdések pergőtüzével árasztotta
ót el.
— Három darabot írtam a műsorba,
egyiknek sincs még c i m e . . . — kezdte
Köváry a beszédet.
— Kérek egy ceruzát, — szólt közbe
a riporter, mert, mint rendesen, nem
volt ceruzája. Köváry elővette szép
aranyceruzáját, amely aranyláncon lógott
a nyakában és átadta.
— Ez pláne jó . . . állapította meg a
riporter, legalább nem szaladhat el, amig
lejegyzem a szavait.
Ezekután Köváry újra beszélni kezdett:
— Az első darabomban, amelynek még
nincs cime, egy színész meg egy színésznő
szerepelnek. Á színész meg a színésznő
rettenetesen összevesznek az öltözőben,
de szól az ügyelő Csengője — menni kell
a színpadra, ahol meleg szeretettel össze»

Édes apuka.

vissza csókolják egymást, aztán vége a
jelenetnek, visszatérnek az öltözőbe és
természetesen újra kezdőd k a veszeke
dés. A színésznőt Szőllősy játssza, a szú
nészt szerénységem és szerepel egy öl»
töztetőnő is, ezt Homoky Paula alakítja.
-r- A másik darabom, aminek nincs
cime, blüett, villamos megállónál játszik.
Férj és feleség (— nem a Lakatos»darab»
ból. —) várja a villamost, amikor megje*
lenik egy bolseviki és levetkőzteti a férjet. Alig, hogy magára szedte a gyorsan
szerzett ruhákat — előlép egy másik bol»
seviki és az elegáns első bolsevikit itéli
ruhaelkobzásra. Ez kétségbeesve magya»
rázza, hogy alig öt perce szerezte a ruhá»
kat. A bolseviki nem akar munkátlanul
távozni — mivel nincs más — levetkőz?
teti a feleséget. Játsszák Faragó Sári. Kő*
váry, Sándor, Szemere.
— Pardon, — a harmadik darabomnak
van cime, még pedig jó, a cim: „Bakterológia". — Egy vidéki zsidó és egy vi»
déki cigány eszmecseréjét voltam bátor
papirra irni. Természetesen a forradalom»
ról beszélgetnek .
— Szerepel a műsoron még ezeken ki»
vül is egy igazán kitűnő darab: Zilahy La»
jos irta, a cime: „fijjeli zene". Arról szól,
hogy egy vidéki ur éjjel két órakor el
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-akar utazni és hogy el ne aludjék — éjjeli
zenét rendel fél kettőre az ablaka alá. A
zene meg is jön, a férj fel kel, a feleség
azonban azt hiszi, hogy ez az udvarló
éjjeli zenéje. A vicc a dologban az, hogy
amikor a férj elutazik — az udvarló tény»
leg megérkezik az asszonyhoz. Haraszlhy
Mici, Köváry és Poór alakítják a darabot.
— Németh Juliska újra szólózik, meg

kell említenem még Magyari Lajost is,
mint szólistát és Szöllösy
Rózsit, aki
Rossini „Szevillai borbély"*jának egy árú
ájára énekel kupiét . . . Többet nem
tudok.
Ezekután visszaadtuk Cinci aranyceru*
záját és igy megszabadulva rohant a színpadra, ahol már fenvegetőleg zengett
Szabolcs rendező baritonja.

Fejtörő Boldizsár

a kacagástól. Vele együtt mókázik Fenyő
Aladár, mint Buzogány király, Fehér Ár*
tur pedig a gonosz szellem alakját ru<
házzá fel kellő komikummal.
Pártos Gusztáv és Csáky Irén egy la=
katosinas és egy kis cselédlány szerepé*
ben bámulatos fürgeséggel táncolnak, és
szépen énekelnek. És különösen szépen
é n e k e l n e k Medveczkv
Bella és
Kaczor
Giza, akik a Városi Színházból érkeztek
a Vígszínházhoz, hogy részt vegyenek a
karácsonvi darabban.
H. Balla Mariska méltóságos, jószívű
királynő és Győző Lajos ugyanilyen fo*
goly király. Szerencsés auspiciumok közt
kezdi meg pályáját Kövessy Boriska, aki
a madár=tündért csengő hangon énekeli
és már is ügyesen játszik.
Bárdi Ödön és Perczel Oszkár két mi»
niszter alakjában
mókáznak. Nagy!
szerűen groteszk kupléjuk van. Bárdv
egyúttal mint rendező érdemel külön di*
cséretet.
A Vígszínház természetesen
pazar
fényűzéssel állította ki az újdonságot
amely az idén kicsit késett, de remé'hes
tőleg annál tovább fogja majd gyönyör*
ködtetni a kicsikéket és a felnőtteket is

A Vígszínház

gyermekdarabja.

Boldizsár bácsi, aki útra kél, hogy megs
találja kalandokra indult nevelt fiát, mó*
kás ember. N e m ijed meg a Saját árnyé*
kától és annyiszor ölt másik alakot, má*
•sik ruhát, ahányszor csak kell. így mind*
járt eleinte bosnyák házalónak öltözve
látjuk, ami ugy látszik, igen alkalmas
ruiia arra, hogy az ember megtalálja, akit
keres, mert Bódi bácsi csakugyan rátalál
a fiúra, Alira, aki közben háborúban is
volt, de aztán megismerte és megszerette
Elida hercegnőt, és most épn arról van
szó, hogyan lehessen a szép hercegnő az
ő felesége.
Ennek nagy akadályai vannak, mert
Elidának
el kell mçnnie hazájából,
Nóta=országából, az ellenséges Ború*or*
szágba, mert annak uralkodója,
Buzo*
gány király magának követeli. Ha Buzo*
gánynak lesz a felesége, azzal megszaba*
ditja fogságban levő atyját is és egyúttal
felszabadul az emberiség legnagyobb
kincse.
Nos, Fejtörő Boldizsár, aki mindenki
számára tud egy*egy fogaskérdést,
az
eléje kerülő
fogaskérdést is megoldja.
Ali megkapja Elidát és a fogoly Zsolt
király mégis kiszabadul, sőt meg tudjuk
azt is, mi az emberiség legnagyobb kin*
cse: A beke, amelyet egy gyönyörű kép*
ben égből szálló angyalkák ünnepelnek.
Aminthogy teli van szebbnél=szebb ké*
pékkel a Yigszinház uj darabja, amelyet
az idén is Komor Gyula irt hűséges
szerzőtársával, Stephanidesz Károllyal, a
ki pattogó ritmusu, fülbemászó nótákat
irt az érdekes, mulatságos és poétikus
cselekményhez.
A címszerepet ezutta! is Sarkady Ala*
dár játssza, a gyermekvilág dédelgetett
kedvence, aki olyan jókedvű, tréfás Fej*
törő bácsi, hogy a felnőttek is gurulnak

F R A N C I A MEGSZÁLLÁS.
Z
Molnár László alaposan megijesztett
te kollégáit, amikor rettentő komoly
hangon mesélni kezdte, hogy a fran*
ciák megszállják a pesti színházakat
— Nincs elég szálloda, iskola meg barakk.
— heveskedett Virányi Sándor. — Minek ne*
kik a szinház is?
—• No, nem eg'szen igy értem a megszállást,
— nevetett Z. Molnár. — Csak arra akartam
célozni,'hogy igy fest az idei szezon programm*
ja: Nemzeti Szinház: Bagatell; Magyar Szín»
ház: Madame sans géné; Vígszínház: La belle
aventure és Belvárosi Szinház: Francia négyes
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Külföldről került hozzánk a revü mü*
faja, melyet a franciák müveinek a leg*
nagyobb tökéletességgel, de a magyar
akklimatizáló*képesség annyi uj és ked*
ves ötlettel aggatta tele az idegen műfajt,
hogy az idegen származás már meg sem
érzik rajta. Nálunk a revü tulajdonképen
egy lazább meséjü és háromnál több fel*
vonásra tagolt látványos operett és ha
operettről van szó, legyen annak bármi*
lyen formája, tudjuk jól, hogy nem kell
érte a szomszédba menni. A Kristálypalo*
tában játszanak most egy kitűnő uj ma*
gyar revüt, a „Náncsi"*t, melyet a nép*
szerű Szőke Szakáll, a Kristálypalota uj
művészeti igazgatója irt, teletűzdelve a
mulatságos mesét vidám ötletekkel, tré*
fákkal, mókákkal és ügyes színpadi lát*
ványosságokkal. A zenét HetényUHeideU
berg Albert, sok divatossá lett dal kom*
ponistája szerzette hozzá Kalmár Tibor
könnyen perdülő verseire és a Kristály*
palota újonnan szervezett művészi gár*
dája oly kitűnő előadásban hozza szinre
A darabot', hogy beillenék bármely ope=
r-ettszinházba is.

A

T^iSTÄrißCoTÄB

A pesti történetek romantikus szinhe*
lyén, Budán játszik a darab, hősei, sze*
replői derék budai spieszek, akik még
mindig a jó öreg Buda álomvilágában él*
nek, patriarchálisan, kedvesen, szerényen.
Két családról szól az ének, a Teibl és a
Schütz familiáról. Ott három gyermeke
van a derék párnak, .emitt csak egy, de
az azután fiu. Még hozzá szerelmes is és
éppen a Teiblék lányába, a Nancsiba
Nancsi sem idegenkedik a Berci gyerek*
tői, de mert hogy egy kis hangja van.
hát mindjárt primadonnaságról álmodik,
különösen, hogy ezt az ábrándot nagyban
fejleszti és fokozza Sontag Pietro (Páz*
mán), a vízivárosi zenede igazgatója.
Az első képben nagy pech éri a Teibh
családot: árverés készül náluk. Amilyen
szerények, olyan rendetlen emberek ezék
a Teiblék. A házbcrrel például mindig
adósak maradnak. így azután nem Is
csoda, hogy megjelenik a végrehajtó, a
becsüs és kíséretükben a sok árverési
hiéna, hogy megkezdjék a szomorú ak=
tust. Nancsi azonban megmenti a szé*
gventől családját, felmegy a háziurhoz és
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halasztást eszközöl ki.
A második képben Schützék nagy
ozsonnát adnak a velük egy házban lakó
Teiblék tiszteletére. Nanesit már vala»
hogyan a családhoz tartozónak nézik,
csak nyárspolgári eszükkel rosszalják,
hogy a lány frizéroztatja magát. Kissé
bajosan megy ugyan a terités, de a ház«
mesterék adnak kölcsön kanalakat, mi*
egymást és minden rendben van. Igaz,
hogy ennek fejében a házmesteréket is
meg kell invitálni.
Teibl papa kissé nagyot hall, de mint
minden süket ember, nem szereti, ha ezt
észreveszik.
— Ne ozsonnázzunk még — mondja a

SZŐKE

SZAKALL,

a Nancsi

szerzője.

házigazda, mikor leülnek az asztal körül
— beszélgessünk előbb.
— Hát beszélgessünk — mondják a
többiek.
De persze, akik egész nap, a nap min»
den szakában együtt vannak, nem tud»
nak egymásnak mit mondani.
— No, már beszélgettünk, hozzák azt
a löttyöt — kiáltja Teibl bácsi.
— Mivel issza a teát? — kérdezi meg
nagy hangosan apját a kisebbik Teibl*
lány.
— Ne ordíts ugy, nem vagyok én vak
— kiáltja vissza méltatlankodva az öreg.
A házmesterék is teát isznak, de nekik
már nem jut kanál. A házmester segit a
bajon, átad a feleségének egy ceruzát:
— Keverd ezzel.
Kavarja is az asszony, de mihelyt egy
kortyot iszik a „löttyéből, undorodva
köpi ki.
— Pfuj, tintaceruzát adtál!
Megjelenik Sontag zenetanár is és gi»
tárkiséret mellett elénekli azt a dalt, me»
lyet Nancsi számára irt és amit már min»
denki kivülről tud az udvarban.
Nartcsikám,
Nancsikám,
Te szép kis alamuszi vad cicám!
'said Schütz bácsinak nem tetszik m ó t a
— Olyan, mint az „Unciliísmuncili" —
mondja.
Sontag mindenáron rá akarja birrú
Nanesit, hogy lépjen a szini pályára, ta»
nuljon nála énekelni.
— "Nekem köszönheti sikerét Fedák
Sári is — mondja. — Itt szemben, a tisz-.
titóintézetben hallottam énekelni egy kis
lányt. Nagyszerű hangja van. Felrendel»
tem magamhoz, hat hét alatt kitanitot»
tam. Csak ekkor kérdeztem meg a kis
szurkostól, hogy mi a neve. „Fuchs Sa»
rolta", felelte. „No hát mától fogva Fe»
dák Sári leszel. Egy hónap múlva pedig
az ország első primadonnája volt.
Nancsi is szeretne primadonna lenni,
fel is menne a zenetanárhoz, de Berci le»
beszéli és megígérteti vele, hogy nem
gondol többé ilyen ábrándbkra.
A következő nagyszerű képben azutáa
megálmodja Nancsi, mi lett volna, h»
nem tartja meg igéretét. Ez a kép a revü
legmeglepőbb része. Pompás szinpadi öt»
lettel moziszerű képekben egymásután
pereg le az események sorozata. Hogyas
megy el Nancsi hazulról, hogyan jut a ze»
netanár ajánlólevelével a színházhoz, ahol
a gróf lesz pártfogója. Nagy primadonna
lesz, a gróf a barátja, de végül mégis csak
ki kell ábrándulnia és amikor könnyes
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szemmel siratja az elvesztett boldogságot
— felébred.
A Kristálypalota kitűnő előadásban és
látványosságnak beillő kiállításban játsz*
sza a kedves és mulatságos revüt. A cím*
szerepben Lonzay Anniét látjuk viszont
a színpadon hosszú idő után ismét. A
pihenés jót tett hangjának, frissen cseng
és régi temperamentuma is kitűnően ér*
vényesül a nagyvilági életre vágyó kis
budai lány alakjában. A partnere Berci
szerepében a jóhangu R. Tóth József, a
zenetanár és gróf kettős szerepét pedig
Pázmán Ferenc játssza sok ötlettel.
Az egyes képek között szóhoz jutnak
a Kristálypalota egyéb szólózó művészei
is. Szász Ilona most is nagy sikert arat
„Bon soir, mon amie" cimü dalával, „A
titokzatos levél" cimü kettőse, melyben
Máthé Sándor a társa, nagy hatással ér*
vényesül. A szép és temperamentumos
Valero Berta szaval és énekel, Szőke Sza*
káli pedig, aki a revü utolsóelőtti képében
vidám szerepet is játszik, népszerű hu*
morával ad elő kedves epizódokat. Van
a revüben egy pompás tánc is, amit
Tusel Mimi és Kőváry Jenő adnak elő.
Mondani sem kell, hogy minden alkalom*
mai kénytelenek megismételni.
A Kristálypalota kitűnően megoldotta
a műsor*kérdést a revüvel, amelynek ed*

Kristálypalota.
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digi előadásai igazolták, hogy a népszerű
mulató Wertheimer
Elemér vezetésével
még sok sikert fog elérni.
r

.

A Színházi Elet
Gyerek színháza
Alig egy hete, hogy a Színházi Élet
gyerekszínháza megnyílt és a közönség
már nemcsak megismerte, hanem meg is
szerette a budapesti művészi életből ed*
dig hiányzó állandó gyerekszínházát.
Kedvesen peregnek egymásután a
szinházavató műsor előadásai. Az elő*
adás fénypontja Molnár Ferenc kis da*
r a b j a , A dada rosszul mesél". A bájos
naivsággal átitatott móka arról szól, hogy
egy dada állandóan törpékről mesél a
gondjára bízott kisfiúnak és a' gyerek
annyira beleéli magát az elbeszélésbe,
hogy maga is törpévé zsugorodik össze.
Persze a papa és a mama kétségbeesnek
és elhivatják a doktor bácsit, akinek uta*
sitásai alapján a dada ezentúl rendes
nagyságú emberekről mesél és így a kis*
fiu lassan visszanyeri eredeti nagyságát.
Egyfolytában kacagta végig a közönség
Harsányi Zsolt két tréfáját, a „Dáthá"*t
és „A rendőr, a suszterinas és a köztár*

Nancsi,
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saság"*ot. Előbbiben Kökény Ilona és
Huszár, utóbbiban Halmai Imre és Hal»
inai Vilmos arattak megérdemelt tap»
sokat.
Nagy hatása volt az „Arató Nagy Ba»
Iázs" cimü életképnek, melyet Lubinszky
Tibor dolgozott át a gyerekszínház szá»
mára. Megkapóan tárul elénk az orosz
fogságban sínylődő magyar paraszt ke*
serves helyzete és bizony a darab végén
nem egy gyerekszem telt meg könnyek»
kel. Lubinszky Tibor játszotta a főszere»
pet sok melegséggel és igaz érzéssel.
Komor Gyula „A felfordult iskola" ci»
men irt egy kis blüettet a rossz tanuló»

ról, aki boldogan álmodja, hogy egy na»
pig ő a tanító ur. Persze az álomnak ha»
mar vége van és a kis hős elhatározza,
hogy megjavul, mert így talán még lehet
tanító belőle.
A magánszámok is mind kitűnőek.
Kökény Ilona, Deák Flóra, Halmai Vil»
mos művészetét, azt hisszük, fölösleges
bővebben ismertetni az olvasóval. Nagy
sikere volt a kitűnő Majornak is, aki a
kicsinyeket rajzolta.
A konferansz szerepét a csöpp Szécsy
Ferkó töltötte be és igazán megérdemelte
a kapott — cukrokat. Nagyon kedvesen
mondta el Rús Fekete László elmés kon»
feránszát.
HUSTALAN
NAP.
Spahikról.
zuávokról beszélgettek a Király
Színházban, Szirmai Imre pedig meg=
jegyezte, hogy Aradra szenegáLcsapaiok érkeztek. Rátkai Márton ha:lotthalvány lett és kijelentette, hogy széles?
körű akciót fog meginditani a „hústalan" napok visszaállítása érdekében.
— Miré jó az? — kérdezte Király Ernő.
— Na, hallod, — reszketett Rátkai — hátha
emberevök
v a n n a k a Szenegálok között.

MIMI TŰSSEL,

BERTA V A L E R O
Nancsi.

Papp

felv
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KI L E N N E A L E G S Z E B B M Q Z I S Z I N É S Z N Ő ?
1. Holcz Blanka Bpest. 2. Mirkó ö d ö n n é Bpest. 3 Somogyi Böske Bpest 4. Lantos Margit
Bpest 5 Volf Vali Újvidék 6. Krausz Mariska Székesfehérvar. 7. Sshonbauer Giz. Bpe>t
8 Podozskv Mária Bpest. 9. Molnár Ilus Kispest.
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sordarabja az Operaháznak, tárgyánál
fogva nem lehetett magyar, de zeneszer«
• U j magyar ballet született meg, a szó» zői készsége, melódiai kitalálása és vál«
naK icyi^a/.aoü crielmeben magyar mun« tozatossága itt is szembeötlő. A nagy«
k.a, nemcsak szerzői nemzetisége szem« sikerű „lever du rideau" után most egész
pontjából, hanem tárgya és feldolgozása estét betöltő müvei jelentkezett Gajári
tekintetében is. Az uj táncpoéma ugyan- István az Operaháznál, az „Argirus ki«
is a legrégibb magyar mondavilágból ve« rályfi és Tündér Ilona" cimü háromfelvo
szi meséjét, Argirus királyfiról és világ« násos ballettel, melyet a szinház vezető*
szép Tündér Ilonáról szól egy romantikus ségé már el is fogadott előadásra.
történet keretében, melynek során szin«
Egyelőre csak annyi bizonyos, hogy a
padra elevenedik az egész magyar mito« balletet Zöbisch Ottó balletmester fogja
lógia. A ballet szövegét Ferenczy Frigyes, betanítani és Ferenczy Frigyes fogja ren»
az Operaház kitűnő, csendben és szeré« dezni. Hogy mikor kerül bemutatóra, ai
nyen dolgozó rendezője irta és hogy a még bizonytalan és nagyon is az esemé«
mozgalmas szinpadi cselekményt ízig- nyek, nem utolsó sorban a politikai ese»
vérig magyar muzsika fogja kisérni, mények kialakulásától függ. Lehetséges
amellett szól az uj ballet zeneszerzőié« hogy a balletet még az idei évadban, ez
nek, dr. Gajári Istvánnak eddigi mükö« esetben április táján mutatják be, h í
dése
azonban az idén már nem kerülhetné
Gajári István régebbi operettjei (Bös« előadásra ,a jövő évad első újdonsága
kém, Katica, Vörös ördögök), de még lesz.
inkább modern szimfonikus müvei.élénk
tanúságot tettek arról, hogy muzsikája«
„Képezdei
tanonc."
ban magyarul érez és magyarul gondol«
kodik. Eddigi egyetlen operája, „A makígy nevezi a N e m z s t i Szinházi színlap a szi»
rancos herceg", amely ma is állandó mü= nészakadémia növendékeit 1865—66«ban.
Egy uj magyar

ballet

»

kancsi.
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tetszésüket.
A darab meséje dióhéjban a követ*
kező:
Lohenstein Anatol herceg (Bálinf) a
Viktória barban találkozik Berzétey Lili
grófnővel (Balogh Böske), akibe első Iá*
tásra beleszeret.- A grófnő, bár erősen
szimpatizál a herceggel, fiatal kora miatt
elutasítja. Anatol azonban nem esik két*
ségbe, Bandi üzletvezető (Ferenczy) és
Rózsi virágáruslány (Mezey Ilonka) se*
gitségével öreg emberré maszkírozza ma*
gát, hogy így hóditsa meg imádottja szi*
vét. Az átöltözködés alatt érkezik a bar*
ba Berzétey Pufi gróf (Huszár), aki Lilit
a családi tanács megbízásából keresi fel
és értesiti annak határozatáról, mely
szerint vagy férjhez megy, vagy meg*
vonják a havi apanázst tőle. Lili grófnő
eleinte megpróbálja Pufit meggyőzni a
házasság helytelen voltáról, de mikor ez
nem sikerül, haragra gyul és kijelenti,
hogy az első férfinak, aki útjába kerül,
lesz a felesége. Persze, hogy az első
férfi az átöltözött Anatol, aki boldogan
viszi kastélyába magával a grófnőt. Ha*
marosan az esküvőt is megtartják, Lili

A Fővárosi Orfeum
nagy műsora
Nálunk januárban kezdődik a volta*
képpeni forró és izgalmas szinházi sze*
zón. Ilyenkor az igazgatók előszedik
fiókjukból a már hónapok óta őrzött
slágerdarabokat, melyeknek szinrehozása
a legteljesebb erkölcsi és anyagi sikerrel
kecsegteti őket.
A Fővárosi Qrfeum e hónapi ope*
rettje is ilyen sláger*darab. Zenéjét Eisler
ödön, a bécsiek legkedveltebb és legte*
hetségesebb zeneszerzője komponálta.
Érzelmes, lágy keringőkkel, vidám, pat*
togó táncszámokkal van tele a kétfelvo*
nás és — közhellyel élve — egyik szám
jobb a másiknál. „Óh Róza! Róza! Róza!
Róza! b i m b ó . . . !" kezdetű duettet pél*
dául rövid időn belül minden suszterinas
énekelni fogja. Pesten. A librettó — bár
alapötletével operettekben már igen sok*
szor találkoztunk — kellemes gördülé*
kenységével, sok szójátékával frissen
hat, amiben kétségkívül nagy része van
a fordító Harmath Imrének, kinek főleg
kifogástalan versfordításai nyerték meg

Fővárosi

Orfeum.

Jelenet

a

Pótférjtböl.
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azonban, most már bánja elhamarkodott
lépését, mert érzi, hogy az a vonzalom,
• melyet a barban a „gyerekarcu" fiu iránt
érzett, több volt, mint szimpátia. Ki is
jelenti férjének, hogy válni akar tőle,
mert mást szeret; ékkor azonban min«
den kiderül és a szerelmesek egymás
nyakába borulnak.
Ez az operett váza. A sok szines ötlet
kífoül pedig szolgáljanak az alábbiak
mutatóul:
Bandi, az üzletvezető szomorú arccal
ül az egyik bar^széken.
— Miért vágsz olyan savanyu arcot?
— kérdi tőle Anatol.
— Mindenki olyan arcot vág, amis
lyenje van. Aki más arcát vágja, az —
borbély..

most köztársaság van és léptensnyomon
alakulnak az uj tanácsok.
*

•

Bandi szerelmes Rózsiba és féltékeny
ajiercegre.
— Te! — mondja a lánynak, — ha
még egyszer flörtölni mer veled a her*
ceg, akkor megöllek!
— Miért engem? Miért nem őt?
— Mert tőle még kölcsön akarok kérni
egy pár koronát.
Viola Giza egy ezredes özvegyét ját»
sza a darabban. Mindenkivel pattogóan
babonás. Pufi meg is mondja neki:
— Asszonyom! A maga férje csak
most, halála után, kezd boldog életet
élni.

Mikor Pufi hirül hozza Lilinek a csa»
ládi tanács határozatát, az meglepődve
felkiált:
— Hiszen eddig nem is volt családi
tanácsunk!
— Eddig nem, — filozofál Pufi, — de

Nagyon kedves a barbeli fizető=jele*
net, mikor Ferenczy bediktálja a cehhét:
Volt egy tokom tartármártással, eg\
ő^gerincem káposztával és két fogasom
három kabáttal.

h'ővárosi

Orfeum

Jelenei

•

a

Pótférj'ből.
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És igy tovább.
A szereplők mind elsőrangút produ»
kálnak. Elsősorban Bálint Béláról kell
megemlékeznünk, aki Lohenstein Anato!
szerepét alakította. Játéka kifogástalan,
nagyon szépen énekel, jól táncol. Mi kell
még? Ferenczy Károly az üzletvezető
szerepében aratott megérdemelt tapso»
kat. Méltó partnere volt a szép Mezey
Ilonka, aki kedves humorával és nagy«
szerű táncaival ért el nagy sikert. A női
főszerepet Balogh Böske játszotta ele»
venen és finoman. A második felvonás
nagy duettjében különösen kitűnő volt.
Huszár Károly kis szerepében is nagyon
jó volt. A közönség azokat a jelenete«
ket, melyekben a színpadon volt, jófor»
mán egyhuzamban kacagta át. Viola Gi»
iának is kis szerepe volt, azonban kis
tünő, egyéni groteszk humorával ő is
nagy s ^ r e p p é varázsolta a kicsit.
A darab diszleteiről külön kell meg»
emlékeznünk. A Fővárosi Orfeum igaz»
gatóságának áldozatkészsége eddig is
minden elismerést megérdemelt, a mos»
tani díszlet azonban még az eddigi teljesítményeket is fölulmulja. Az első fel»
vonás házberendezését bármelyik fővá»
rosi bar megirigyelhetné és a második feU
vonás kastélyterme is a legnagyobb elra=
gadtatást váltotta ki a közönségből. Az
operettet Sik l^ezső rendezte, aki ezúttal
is tanújelét adta tehetségének. Nem akarunk elkoptatott frázissal élni és ezért a
rendezésről csak annyit mondunk: kifő»
gástalan.
A magánszámok méltó kereteül szol®
gálnak az operettnek. A legnagyobb si»
kere természetesen Gyárfás Dezsőnek
volt, aki már ugyan olyan otthonosan ha»
jol meg kilencítiszszer a függöny előtt,
mint régen, a Király-szinházbeli kirándu»
lása előtt. A vidámságot kivüle Hunyadi
Emil képviseli, akinek szintén nincs oka
tapshiány miatt panaszkodni. A varieté»
részből kiemelkednek Kitty Starling, a
kontinentális hírnevű táncosnő. Willy Joe
füttymüvész és Carmellini bűvész.
Sylvester Kremo ikáriai játékainak az
elmúlt hónapban oly nagy sikere volt,
hogy" a direkció szerződését egy hónapra
megújította.
És most az elmondottakból az olvasók
végül csak egy tanulságot szűrhetnek le:
mielőbb megnézni a Fővárosi Orfeum uj
műsorát.

A MAGA
NEMÉBEN
PARATLANUL
ÉRDEKES, UJ és fölötte kedves szóra*
kozást fog nyújtani
a gyermekeknek
a
,.Gyermekcirkusz".
Csupa
móka,
bohóc»
tréfa a műsor minden száma,
amelynek
keretében
a * legjobb
bohócok,
zenebohó»
cok jelennek meg a dobogón, hasbeszélő,
hangszerutánzó, mulatságos törpék, akrobaták
teszik
teljessé a társaságot. Többek közt
bemutatásra kerülnek a „Paraszt és a borjú",
az
Iskolalovaglás
falovon",
a
„Megvadult
zsebkendő"
cimü bohócjelenetek és egy nagy
tréfás állatjelenet, amely azt mutatja be, hogy
á'kénguru, a medve, a majom, az elefánt és a
többiek
elcsapják az állatok királyát, az
oroszlánt és kikiáltják a köztársaságot. (Az
állatok köztársaságának elnökét a gyermekek
választják meg. A gyermekcirkusz igazgatója
Paulini Béla, a kitűnő humorista. Istállómester
V-ágó Gcza, az ismert komikus. A Gyermekicirkusz január 19»én d. u. 3 órakor tartja elő»
adását a Zeneakadémiában. Jegvek a Színházi
Élet boltjában VI., Erzsébet»körut 29. sz.

TÓTH KAROLY
K jó színész legyen

természetes!

a Phönix filmgyár tagi»

30, oldal
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Égve
Szólt: az égre,
Nincs vágyam más
semmi,
Nem vágyom kincsek
után,
Csupán
Mészáros szeretnék
lenni.
«

Emberek!
Nem zavar
bennetek
Az uj
záróra^rendelet?
Én rengeteg
Dolgom közt is megállok
Vájjon
ezután
Kettőkor vagy háromkor
Fognak az esti előadások
«

Nagy örömöm van ma:
Újra színpadra
lépett
Lonzay
Anna.
Örömöm
tiszta
S ajkamon e dal kél:
Ha
eljöttél,
Ne menj
vissza!

»
tűnődni:

«

délután
kezdődni?

Hiába,
Népszerű most egy ipari pálya.
Erre vall,
Hogy az Andrássyuti
színházban
Több fiatal
Hölgy
lázban

Szívesen
jelenteném,
Bár nem vagyok
kegyetlen
zsivány.
Hogy
kemény
Szenvedések
után végre
Végelgyengülésbe'
Kimúlt a záróra és a
szénhiány.
(lengyelke.)

A Luxemburg grófja é s a
Leányvásár a filmen

P Á Z M Á N FERENC
Nancsi.

•
Papp

felv.

Két hires operett került mostanában
filmre és pedig mint egy magyar gyár
produktuma. Mindkét filmet a Glória»
filmgyár készítette el. A Glória tavaly a
Tatárjárással és a Jehovával aratott nagy
sikert, az idén pedig négy hatalmas film=
alkotással lépett a nyilvánosság elé. A
Luxemburg grófjában és a Leányvásár»
ban Király Ernő játssza a főszerepet, fö=
lösleges is hangoztatni, hogy milyen si»
kerrel. A Leányvásár többi főszerepeit
Vándory Gusztáv, Szalkay Lajos, dr. Er»
délyi Géza, Szőke Lajos, a nők közül pe=
dig Andorffy Ida, Mányoki Giza és Ká*
rolyi Leona játsszák. A Luxemburg gróf»
jában föllépnek Vándory Gusztáv, Z.
Molnár László, Bánhidy Ilona, Solti Her»
min és Károlyi Leona. Mindkét darabot
Forgács Antal rendezte igazi művészi
hozzáértéssel. A fényképek és fölvételek
elsőranguak és nagyban emelik a filmek
irodalmi értékét; Zsitkov.szky Béla és
Arany Ferenc művészi munkái. A Leány»
vásárt február havában fogja egyik
nagy fővárosi mozgószinház játszani.
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A Színházi Élet
Szilveszter-estje

^

oldal

ROMEO. Gyárfás Dezső kellemes
családi körben töltötte a karácsony
estcjét. A diskurzus folyamán Gyárs
fás orfeumi szerződésére került a
sor és a népszerű komikus igy pa=>
naszkodott:
— Nem találtam meg á helyemet a Beöthy»
színházakban. Csupa prózai szerepet
kellett
vállalnom, végül még Romeot is eljátszatták
volna velem.
— Egész jó Romeo lettél volna, — szólt egy
jóbarát. — Mindössze a kötélhágcsó helyébe
— tiizoltólétrát
kellett volna felállítani.

Az év utolsó napján nagyszabású és
nagysikerű Szilveszterestét rendezett a
Színházi Élet a Zeneakadémia nagy hang«
versenytermében. A budapesti szinészs és
művészvilág válogatott népszerű tagjai
jelentek meg sorra a dobogón, volt szavas
lat, ének, próza és vers bőven.
Az est külön éredekessége volt, hogy
minden számot a konferálás művészetéi
nek magyar megteremtője, Nagy Endre
jelentett be, akinek kedves mókáit, szelles
A KÓR. A „Gróf Rinaldo" egyik
mes megjegyzéseit őszinle vidámsággal
szünetjében a Budapesten grassoíáló
fogadta a hallgatóság.
különféle betegségekről beszélgettek.
Spanyol betegség, tífusz, vörheny,
A Színházi Élet Szilvesztersestjén
s hasonló csúnya bajok
nyert ékes bizonyítást az is, mennyire át* röpködtek kanyaró
a levegőben s valóságos megkönys
ment már az emberek természetébe a bas nyebbülést jelentett, amikor Rálkai Marci azt
bonás takarékosság. A Zeneakadémia hangoztatta, hogy van egy járványos betegség,
művész s szobájában ugyanis van egy mely végleg megszűnőben van.
könyv, amelybe beragasztják minden ott
— Melyik lehet az? — kérdezték Király,
tartott előadás, hangverseny műsorát, a Ihász és Szirmai egyszerre.
szereplő művészek pedig sajátkezüleg
— A cimkórság, — nevetett Rátkai Márton
beirják a mellette lévő üres lapra a nevű«
ket. Képzelhető, milyen gazdag és értékes
autogrammgyüjteménye van már igy a
Zeneakadémiának. Szilvesztereste is ott
feküdt a könyv a müvészsszoba zongorás
ján és a szereplők egymásután irták be nes
vüket az utókor számára. Beleirta Kökény
llonar Bánhidy Ilona, Péchy Erzsi, Bos
ross Géza, Várkonyi Mihály és beirta Bes
regi Oszkár is. Utána következett Dienzl
Oszkár, a kitűnő zongoraművész, aki az
énekszámokat kisérte. Közvetlenül Bere»
gié alá irta a nevét, de csak annyit, hogy
„Dienzl" és a két nevet összevonta egy
kacskaringós összekötőjellel, amilyent a'
kótairásnál használnak. Dehogy is irta
volna le még egyszer az „Oszkár"t is.
— Hát ez micsoda? — kérdezte Bes
regi a különös autogrammra mutatva. U
— Tintaspórolás! — felelte nyugods
tan Dienzl és ment ujra^zongorázni.

BRÓDY I S T V Á N N É ÉS KISFIA
Papp felv

*
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Kerpel é s Kerpely
Ezt a címül irt két nevet mindenki
ismeri Pesten. Az egyik a kitűnő gyógy*
szerész, a másik a még kitűnőbb celló*
művész. A két név eléggé hasonlit egy*
máshoz, nem kell túlságosan haragudni
arra, aki egyiket a másiknak érti
A Belvárosi Színházban „Az ötven*
éves férfi" főpróbáján egy borotvált, ele*
gáns ur tett látogatást az öltöző folyo*
són. A csoporthoz, ahol állott, odalépett

In%eborg
Nyáray

elet

Antalnak

Csend. Karmazsin=zsöllyémben ülök én,
A bársonykárpit lomha szárnya lebben.
A művész ül a
hangversenyteremben,
A hó szikrázik göndör üstökén.
Koncert
de hallga! ajka megremeg.
Sikolyba dermed, villanyos varázsra
És nézek, nézek hófehér hajára
S látok egy roskadt, szürke gyermeket
Te is csak az vagy! Gyermek,

játszi,
[pajkos.
Mosolygó lelked fellegekbe csapdos
És ajkadon aranyként cseng a szó.
Te csak kacagsz a bus világ szemébe
Szived dobod a szenve,dök ölébe,
öreg flu. bolondos his trió! . ..
Bródy László

llosvay Rózsi. A csoport egyik tatíja.
ahogy illik, rögtön bemutatta azokat,
akik nem ismerték egymást:
— Engedd meg, Rózsi, hogy bemutas*
sam neked Kerpely barátomat.
— Ó nagyon örvendek, — szólt Klári
csitri személyesitője, — legalább mind*
járt megkérhetem, hogy küldjön nekem
abból a hires kézfinomitóból . . .

KÓLA JÓZSEF
h Színházi filet Gyerekszínházának

L

karmestere

ILOSVAY.
.!/. ötvenéves
férfi

HARSÁNY]
Pupp feU
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KRITIKA. Két politikus beszélge»
tett a helyzetről. Arról vitatkoztak,
milyen lenne a mai viszonyok kö»
zött a legsikeresebbb kabinetalaki»
tás. Sehogyan sem tudtak mcgálla»
podni, végre az egyik igy szólt:
— Akarod tudni, milyen egy igazi sikeres
kfrbinetalakitás? Gyere velem, nézd meg Csor*
t$st a Férj és feleségben .
•••

Vendrey

A KORHATAR. A Városi Szin.
ház kóristalánvai a női választójog»
ról beszélgettek és máris kijelölték
azokat a politikusokat, akiket szava»
zatukkal szándékoznak megtisztelni.
tata, aki figyelmesen végighallgatta a
eszmecseréjét,
fejcsóválva vágott

lányok
közbe:
— Soee lesz belőletek válaaztó. A dönti
pillaaatbaa egyiktök ae fogja bevallani, hogy
már elmúlt — huszonnégy 4v*t.

33. aid«)

A Z ÖRDÖG. Nagy társaság he»
lyezkedett el mult heten a Royal
Apolló erkcly»páholyaiban. Amikor
„Az ördög" filmre került a sor,
egy fiatalember felsóhajtott:
— Istenkém, segits át minden veszedelem
nélkül ezen a filmen. Az a véleményem, hogy
— nem jó az ördögöt a falra vetíteni.
•••

SZÉNINSÊG. Rétkai Marci a Ki*
rály»szinház felé igyekezett és az
Izabella=utca környékén óriási nép»
tömeget pillantott meg. Odafurako»
dott és megszólította az egyik asz*
szenyt, aki kitűnő pozíciót biztosított magáinak:
— Mi van itt, nagysád? Tüntetés, botrány
vagy pogrom?
— Egyik sem, — válaszolt a pesti polgárnő.
— Hanem — két zsák szenet visznek ebbe a
háxSs

M NLRID
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Nancsi belépője.
( Kalmár Tibor.)

Allegro

Hrtmyi üeUflbeTff Alim1
3»

Ninden ul könyv kapható a Színházi Élet boltjában
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Előfizetőin

khez!

A megszállott
területen
lakó előfizetőinket
kérjük,
hogy
amennyiben
nem képesek
az előfizetési
összeget
postán
föladni,
szíveskedjenek
azt
postabélyegekben
vagy
bankjegyek*
ben beküldeni,
esetleg
egy
helybeli
pénzintézet
utján
hozzánk
átutalni.
Célravezető
mód valamelyik
fővárosi
ismerőst
is megkérni
az
előfizetés
teljesítésére.
Uj előfizetők
két
ünnepi
albumot kapnak ajándékba.
A
Szim
házi Élet előfizetési
ára
negyedévre
12.50 K. Kiadóhivatal
VII,
Erzsébet*
kämt 29. sz.

HUNG»YÜ, vagyis A vörös drágakő cime*
egyfelvonásos kinai drámát irt Garamszeghy
Sándor, a Nemzeti Szinház művésze, mely
februárban kerül a közönség elé. A szenzáció
erejével megirt dráma érdekességét fokozza,
hogy a bravúros főszerepet maga a szerző,
tnig a címszerepet, egy káprázatos kinai nőt,
Muzsnay Béci, ismert moziszinésznőnk fogj«
kreálni A darabot és művészeket az Intim
Kabarénak sikerült megnyernie
**•
A „TAVASZ ÉBREDÉSE" FILMEN. W o
dekind ismert drámáját a legközelebbi jövőbe»
mutatja be a bécsi „Projection"*filmvállalat
Az újdonság női főszerepét Pola Negri játasca
a fUmcn
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A rendőr, m e g a suszterinas, m e g a köztársaság!
Irta:

HARSÂNYI ZSOLT, jálszsrók a
Öet'" Gyerekszínházában.

„Srisházi

(A szin egy utcai képet ábrázol. A rendőr szép
»sendeten sétálgat le és fel, a néptelen
utcán.
Dúdolgat is magában. Délelőtt van. Egg kis szür
met. Egyszer csak a rendőr felftfyeL
Messziről
Qferekhangon kiállás
hallatszik.)
A SUSZTERINAS: Éljen a köztársaság!
A RENDŐR (csóválja a fejét, a hang irányába
tesz két lépést és kémlelve néz a szin mögé).
A SUSZTERINAS (hangja már
közelebbről):
fijen a köztársaság!
A RENDŐR (dörmögi;
No nézd csak «zt a
ÍSlyköt, hogy kiabál itt az utcán! Hogy zaw j a ilt a közicsendet. (Fejét
csóvrílja).
A SUSZTERINAS (hangja egész
közelről*
fiijeni Éhéljenl
A RENDŐR: MegáMj csak, majd hátrakötöm
to a sarkadat! Elbújok, aztán eléugrom ós fűítncsiplek. (A fal mellé
húzódik.)
A SUSZTERINAS (a MarseillaiseI fûtgâlve belt P a szinre. Vállán egy pár csizma. A papucsát
magasra hajítja, aztán elkapja): Éljen a függetIen magyar köztársaság!
A RENDŐR (eléugrik, fülöncsipi):
Megvagy,
te csirkefogó! Hát mit kiabálsz te Ht az utcán,
• i ? Hogy mered a közcsendet háborítani t
A SUSZTERINAS: Jajjaj, nekem ugyan megesett! Eresszen el rendőr bácsit Soha többet nem
lármázok az utcán!
A RENDŐR:
Dehogy eresztetek, fék*madta
kölyke! Örülök, hogy egyszer fogtam agy suszterinast! Olyan fürgék vagytok, mint a gyík,
sose lehet benneteket megfogni! No, de most
megcsíptem a füledet, nem is eresztem el egyhamar.
A SUSZTERINAS (hirtelen): Nina, mfly«» najfy
(epülögép!
RENDŐR: Hol? (Meglepetésében
elereszti a
merek
fülét.)
A SUSZTERINAS (hamar kiszakitjm
magát,
tdébb ugrik, kiölti csúfondárosan
a myelvé t):
Beeel
A RENDŐR: Ejnye, hogy az ö r d ö g « ne saj»
•áljainak, háit igy becsaptál? Na, gyere Ide, majd
kapsz egy nyaklevest.

A SUSZTERINAS: Nom megyek én kettőért

sem!
A RENDŐR: Hátha megfoglak ?
A SUSZTERINAS: Uccu neki, próbálja meg,
rendőr bácsi! (Most egy kis fogócska
következik. A rendőr megakarja fogni az inast, de az
roppant fürgén mindig kisiklik, még a rendőr
lába kötött is elbújik.
Közben persze mindig
ilyeneket
kiabálnak.)
RENDŐR: Na, most megvagy)
INAS: Nem oda Rudal
RENDŐR: Kerülj csak a kezem ügyébe!
INAS: Abból pedig nem eszik. (A kergetőzést
légre is a rendőr unja meg. Leveszi a sisakját,
i;zadó homlokát kendővel
törli.)
ÍNA8- Rendőr bácsi, vao egy n>«titvá»yoro

RENDŐR: HaJljuk, te csirkefogó!
JNAS: Kössünk fegyverszünetet. Maga már ugy
•Ifáradt, hogy alig áll a lábán.
RENDŐR: Mi legyen az a fegyverszünet?
INAS: Mondjuk ki, hogy ma#a egy darabig
nem fog meg engem, én pedig egy darabig nem
szaladok el. Mikor aztán kipihente magát,
megint elkezdhetjük, jó?
RENDŐR: Nézd ezt a kis gazembert, még túljár az eszemen. Hát nem bánom. Add ide a paroládat, eb, aiki bánja.
INAS: Itt a kezem, nem disznóláb.
(Kezet
fognak.) Üljünk le ide a kőre, szépen egymás
mellé.
RENDŐR: Nem bánom. Mig kifújom magam,
addig beszélgessünk.
INAS (miután leültek): Mondja, rendőr bácsi,
miért haragszik maga, ha azt kiabálom az utcán,
hogy éljen a köztársaság?
RENDŐR: Miért haragszom? Mert értelmetlenül kiabálsz. Te csak azért kiabálsz, hogy ordítsál. És nem is tudod, mi az a köztársaság.
INAS: Dehogy nem.
RENDŐR: Hát mi az a köztársaság?
INAS (gondolkozik):
Köztársaság... az köztársaság . . .
RENDŐR: Na látod, te kis bikfic, hogy nem
tudod. Majd én megmagyarázom neked. Hát tudod-e, miért él rosszul a szegény ember?
INAS: Mert nincs neki pénze.
RENDŐR: Helyes. És miért nincs pénze a sze»
jçény embernek ? Mert a pénz azoknál a gazdag
embereiknél van, akik rosszak. Ezek a rossz emberek elküldik a szegény embereiket a háborúba.
INAS: Minek küldik el?
RENDŐR: Hogy ők még hatalmasabbak legyenek. És a szegény emberek meghalnak a háborúban és ott'hon a feleségük, meg a kis gyerekük éhezik, szenved és sir. Az egésiz csak azért
van, hogv a király még hatalmasabb legyen, a
szegény embernek pedig nem szabad imég panaszkodni se, mert akkor a király rája küldi a
rendőröket, meg a katonákat, hogy csukják B
börtönbe.
AZ INAS: Magát is?
RENDŐR: Rizony, kisfiam, engem is küldtek a
szegényemiberek e'len.
INAS: És maga miért ment?
RENDŐR: Mert ha nem mentem votn«. akkor
elcsaptak volna és nem kaptam volna fizetést éfi
a kisfiam otthon éhezett volna.
AZ INAS: Hát akkor a királyt el kell küldeni
és neki nem kell adni fizetést.
A RENDŐR: Látod fiam, ez a köztársaság
Most már nincs király. Most már a rendőröknek
a szegényembereke- nem kell bántani. Most már
nem lesz háború és a szegényem'.'ereknek nem
kell meghalni Most már érted?
INAS: Eddig ezt nem tudtam, de most már
értem.
RENDŐR: Látod? Nem értetted, csak értetem
ól az utcán. Ezért haragudtam rád.
Most pedig vége a fegyverszünetnek. Most inegesipem megint a fülelet és hátrakötöm a sarkadat.
(Megfogja.)
AZ INAS:
Várjon csak. rendőr bácsi. A froc
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Mn eddi« mi volt?
RENDŐR: Háboni.
INAS: És most mi van?
RENDŐR: Fegyverszünet
INAS: És aztán mi lesz*
RENDŐR: Béke.
INAS: Miért béke?
RENDŐR: Mert a köztársaság nem «kar há
borút, hanem békét akar.
INAS: Szóval a köztársaság ait afcarja, hogy
a fegyverszünet után béke jöjjön.
RENDŐR: Art.
INAS: Na lássa! Maga pedig a fegyverszünet
altén háborút akar.
RENDŐR: Ördögadta kölyke, túljárt az eeze
men.
INAS: Rendőr bácsi, vége a fegyverszünetnek,
kössünk békét. (Kezét nyújtja.)
RENDŐR: Nom bánom hát. scent a béfce.
fParoláznak.)
INAS: Rendőr bácsi! Én moM már tudom mi
a köztársaság. Most már kiabálhatom, ugy-e Î
RENDŐR: Huncut kölyke, megint megfogtál
(gazad van, kiabálhatod.
INAS: Tudja anit, rendőr báo&i, kiabáljuk
ugyütt!
RENDŐR (nevet): Azt se bünomt
Duett.
I. R. Vége már a királyoknak.
Nagyon sokat gonouakodtafc..
/. Császár, király, szedd a lábad.
Mert csizmát vágok utánad.
R. Szedi lábát, szólni i.om mer.
Haragszik a magyar ember.
I. Én is nagyon mérges vagyok
Kiabá'wik hát ketten nagyot.
Ketten Suszterinas, meg a íreadór
Finom társaság.
Nagy köztük ma barátság
Ketten együtt kiáltják:
Éljen a, éljen a köztársaság.
8. R. Már ezentúl is igy fog lenn»
Nem kell háborúba menni.
Mindent lehet bőven enni.
Én ezt gyakran fogom tenni
(Almát huz elő.)
R. Nyugodtan és szépen élünk
Károlyi a mi vezérünk;
/. Boldog orsziág, szabad orsiréuï
(Tele szájjal csámcsog.)
Éljen a szép Magyarország
letten Suszterinas, meg a rendőr
Szép kis társaiság.
Nagy közöttük a barátság
Ketten együtt azt kiáltják
Éljen a, éljen a köztlrsasá«
(Tánc.)
— Függöny. •—
A leghíresebb
nadrágszerep
a Boccaccio«
wperett cimszrrepe volt. Bécsben Gallmeyer
volt a leghíresebb Boccaccio nálunk Blaháné,
Pálmay Ilka és Krecsányi Sarolta, később Dömötör Ilona, Szamosi Elza
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A CIMTABLA. A Józsefváros
egyik elrejtett utcácskájában a kör
vetkező érdekes cimtábíát fedeztük
fel:

SCHWARZ S A L A M O N
angol uri szabó
MŰFORDÍTÓK
Szindikátusának
tiszteletbeli tagja.

FÉRJ ÉS FELESÉG.
Lengyel
Menyhért uj szobalányt fogadott,
aki oly naiv és együgyü, mint a
népmesék szolgálói. Ez a szobalány
megpillantott Lengyel dolgozó asz»
talán két jegyet a „Férj és feleség" főpróbái
jára. Egy ideig csak nézte csodálkozva a ter
gyeket aztán félénken fordult az iróhoz:
— Minek a nagyságos urnák négy jegy, mi«
kor csak ketten vannak?
— De hiszen ez csak két jegy, — mondta
Lenevel.
— Igen ám, de mindegyik két személyre
szól. Rája van inra, hogy „Férj ós feleség."

MEGJELENT \
MEGJELENT !
a "Színházi Élet" Évkönyve, a

MŰVÉSZETI
liM&NACH
Szerkesztette i
INCZE SÁNDOR
Az elmúlt év művészetének egyetlen összefoglaló története. Szinház, irodalom és a művészet
minden ága képviselve van a
könyvben. :: Novellák, versek,
essayk a legkiválóbb irók tollából, rajzok, fotográfiák stb. stb.
A oaskos
I f ) IS
kötet ára: 11/ I V.
Kapható minden
könyvkereskedésben
és tőzsdében. Megrendelhető a Színházi
Élet boltjában (Erzsébct-körut 29. sz.)

39. oldtl

SZÍNHÁZI ÉLET

MOZIKRÓNIKA
A rovatot vezeti:

LAJTA ANDOR

A művészet diadalútja
Lehár

Ferenc

filmen.

(Dráma 5 felvonásban. Irta és zenéjét
szerezte Lehár Ferenc, rendezte Justitz
Emil, bemutatja a Corso január 13»án.

oly nagy az érdeklődés, hogy a jegyek
nagyrésze már is elővételben kelt el.
Ajánlatos tehát, hogy a közönség a nagy
tolongás kikerülése végett már a délelőtti
órákban előre gondoskodjék jegye meg»
váltásáról.
* • *
ISMÉT EGY UJ M A G Y A R FILMGYÁR.
Nemrégiben jelentette a Színházi Élet, hogy
Oceána név alatt egy uj filmgyár van alakú»
lóban. Mostanában Atlantic elnevezés alatt egy
uj részvénytársaság alakult, amely egyelőre
amerikai és francia képeket hoz forgalomba,
de tavaszszal filmgyárcpitésbe is kezd.
Hir
szerint a vállalat a magyar és külföldi klasz»
szikus irodalom legjelesebb müveit fogja
filmre hozni. A vállalat élén Gál Ernő áll, a
Corvin»Bioscop kölcsönosztályának eddigi ve»
zetője.
EGY UJ WEGENER»FILM. A mult héten
mutatták be a berlini Nollendorf»téri moziban
az uj Wegener»filmet, melynek cime a „Ham»
rnelni patkányfogó" (Der Rattenfänger von
Hammeln). Az eredeti terv szerint a premieren
Wegener előadást is tartott volna a filmről,
azonban ebben közbejött események megaka^
dályozták. A film óriási sikert aratott és általában ugy Ítélik meg, mint a legművészibb
és legfinomabb Wegener»produkciót.

Irodalmi és művészi körökben már he*
4ek óta lázas izgatottsággal várják a Star
filmgyár legújabb nagyszabású ujdonsá»
gának, „A művészet diadalútja" cimü 5
felvonásos drámájának bemutatóját. A
feszült várakozás oka, hogy a darabban
maga Lehár Ferenc játssza az egyik fő*
szerepet s a filmjátékhoz több pompás
eredeti kisérő muzsikát is irt. A zene»
kedvelő közönséget tehát különösen ked»
ves meglepetés éri ezzel a Star»filmmel,
amely ugy kiállításával, érdekes suitjével,
mint Lehár fülbemászó uj muzsikájával
csakhamar meg fogja hódítani az egész
világot. Igen érdekes az a körülmény,
amely Lehárt a filmdráma megírására és
A FILMSZAKMA MÜVÉSZALAKULASA.
A filmszakma munkásainak művészi csoportja
eljátszására késztette. A mester ép ak=
es a műszaki "szövetség a mult héten fuzionál»
kor készült el egyik legszebb zenei al»
tak. Elhatározták, hogy azokat az alkalmazót»
Jtotásával, a „Pacsirtáival s nagy gondot
takat, akiknek e szövetségben
egyesülniük
okozott neki a kérdés, hogy kivel ját»
kell, feltétlen csatlakozásra szólítják fel, mir
szassa el az operett női főszerepét. Amig
után ezntul csak szervezett alkalmazottal dol»
ezzel a kérdéssel tépelődött, jutott tudó» goznak. A szövetség hivatalos helyisége a Rámására a színház egyik eddig fel nem
kóczi»ut 76. számú ház félemeletén van. Telekarolt, de rendkívül tehetséges fiatal szí«
fon 15—62. Szövetségi napok: szerda és pén»
mésznőjének
megható és bonyodalmas
tek este 7 és 9 óra között, amikor a vezetőség
szerelmi regénye. Választása a kis szi* a tagok rendelkezésére áll minden ügyben. A
nésznőre esett, akinek bájos szinpadi választmányi üléseket minden hó 10. és 20=án
tartják, bizalmiférfi»ülés minden hó 15»én.
alakja, csengő hangja mindenképen hoz»
• ••
záillett a kitűnő szerephez. Lehár maga
játssza a filmen a darab egyik főszerepét
MOZIÜZENETEK
olyan gyönyörű
miivész»ábrándozással,
MACA. 1. Erre vonatkozólag Írásbeli taná»
bogy általános csodálkozást fog kelteni.
csot adni nem lehet. Bizonyára akad egy-egy
A filmdarabot a Star igazán páratlan ál» ismerőse,
aki a szükséges fölvilágosítást meg»
dozatkészséggel, tökéletes művészi kiálli»
adja. Egyébként az igazi iró rrcjér?i. hogy
tásban hozta színre. Justitz Emil rende»
hogyan kell a darabot átdolgozni. 2. Rendsze*
zőé az érdem, hogy A művészet diadal»
rint a kiadótól, különben a legtöbb könyvben
atja egyúttal a magyar filmgyártásnak is
ott találjuk ezt a megjegyzést: Copyright by
diadalútja. A darab főszerepeit Leháron
stb. Oda kell tehát fordulni, de kérheti az en»
gedelyt a szerzőtől is. 3. A dramaturgnak. 4.
kivül Elga ' eck, a Star tagja, Hermann
Ez bizonytalan és megállapodástól függ. MinRomberg, a Burg Theater tagja, Karcag
denesetre néhány száz korona.
Vilmos, a Theater an der Wien igazgatója
DÓDY. 1. Mester=film, Berlin BeJle»Alliés Loth IIa, a Star művésznője játszák.
ance»Str. 2. Nordisk»film Co. Kopenhága. Pró*
A művészet diadalutjához irt külön Le«
bálja meg franciául, de válasz most alig érke*
Jiársmuzsikán kivül a Víg özvegy, Luxem»
zik onnan. 3. Egyelőre nehezen megy. NéhányIburg grófja, Éva, a Pacsirta és a Végre hét
múlva bizonyára. 4. Lisa Weise: Berliner
«gyedül c. operettek muzsikája is betét» Film»Manufaktur,~
Berlin, Friedrich»Str. 207. 5.
Ifcép szerepel a filmben. A bemutató iránt Budapest. Phönix=filmgyár. Rákóczi»ut 59.
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Nem is kellett sokáig gondolkoznom,

' 1 Ï M J 5 À ?
Férjemnek választanám Herczegh F. „Tillá"*
jából Belizártot. Szeretem azért, mert a nagy
szerelme annyira viszi, hogy megpli Tillát,
hogy a másé ne lehessen. Nagy Margit, Vajda*
hunyad.

nal megtaláltam -azt, akit férjemül vákszta*
»ók, csak az a legnagyobb baj, hogy vgy som
lessz az enyém. Én a „Gróf Rinaldó" Ádám
Gyurkáját választanám! Hogy miért? Azért,
mert szeretem a szép megjelenését, a hangját,
az erős karját, és főleg azért, mert iakábfc
a börtönt választja, de nem mond le arróL
akit kiválaszt. Erős akaratú ember. N e m talá*
lok szavakat az ideálom dicsérésére. N a g y o a
szeretem. Elég? Jajj, csak ilyen l e s » »
az
uram! Katona
Tinyke.

»»»

A színműirodalom férfi alaíkjai közül Wilner
és Reiehner „Médi"*jéből báró Gumpenberg
Hansot választanám férjül, azért, mert nagyon
kedves, finom és gentlemanlike férfi. Nagy
Annuska, Vajdahuny ad, Kossuth*ut 10.
Ha a színpadi alakok közül kellene férjet
választanom, Földes Imre
,.Kuruzsló"*jának
címszereplőjét választanám. Ez a világ leg*
ideálisabb férfialakja. V. ]., Szatmár.
»««

Férjemül én a „Sztambul rózsája" Achmet
beyét választanám, mert nagyon helyes é s
szép tőle, hogy ámbár török férfi, ilyen drága
világban csak egy feleséget akar tartani. Ki*
váló tisztelettel Hevesy
Stefi.
««•

Ha férj választásáról van szó, én csakis
gróf Rinaldót választanám, mert nemcsak a
játékra, hanem a szépsége is elbájolitó. Akár*
hány operettc*ben eddig játszott és fog ját*
szani, mindegyikben meg fogom nézni. Mésztú
ros Rozsó, Budapest, Feihérvári*ut 15.
Kit választanék feleségemül?... Csak a Szép
Saskiát, alias: Péchy Erzsit. Somló István, Bu*
dapest, Királysu. 91., II. 14.
et<
Az ón ideálom a Rinaldó. Aki nem retten
vissza semmitől, elrabolja az asszonyt, kit sze«
ret, ki önkényt nein akar az övé lenni. Aki
erős, hatalmas, s mégis olyan gyöngéd. Oh
milyen jó lenne ilyen férfi karján suhanni vé*
gig az életen. Akitől félnék, remegnék, de akit
imádnék határ nélkül. Aki egyszerre vérlázi«
tóan szemtelen, és mégis finom tud maradni.
Rinaldó! Oh miért nem raboltál el engem, ve*
lem sokkal kevesebb bajod lett volna. Váradi
Gizella.
Én. feltétlenül Gróf Rinaldót
választanám
férjül, mert ő megtesz „mindent az asszony*
ért. Sz. Gaby, Budapest.
Én kizárólag csak Kereszthy kegyelmes urat
választanám férjül. V a n rangja, cime, pénze,
jogtanácsosa — de esze nincs, s ez fontosl
Ideálisabb férjet képzelni sem keJl!
Erdélyi

Rózsi, Kisújszállás.

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Ha a u ú p u
férfialakjai közül kellene férjet válasataaom,
én minden további gondolkozás nélkül Ralpk
Benatzky „Hóvirág" c. operettjének V a n Rhya
Henrikjét választanám. Hogy miért? Mert
benne megtaláltam az igazi férfit, aki »et»
önző, aki tud igazán, forrón szeretni és ugyan*
ekkor le is tud mondani szerelméről és férÜa*
san viseli a fájdalmat, amit ez a lemondás eaerez neki. Boldog lehet az, akit egy ilyea féríi
szeret. Én tehát V a n Rhyn Henriket válasz*
tom. És ha színészeink közül kellene választanom, akkor ennek a színpadi alaknak a meg;
személyesitőjét, Galetta Ferencet választanám,
mert ő szép megjelenésével és csengő hangja*
val tökéletesen elénk állítja ezt a lej^gambl»
férfit. Hajnal Manci.
*«*

Minden gondolkozás nélkül
moadhato«.
hogy a „Gróf Rinaldó" Rinaldóját választ»*
nám. ö a kor legideálisabb s legszebb Rinal<
dója. Bátor szivü, ki nem félt volna pár évi
börtöntől sem azért, hogy elvehesse azt, akii
szeret, ha kell elrabolja. Egy ilyen Rioald«'«
szívesen elfogadnék, ha lehetne. R. M.
Hogy ki az én ideálom? Ki lenne más, miaí
az édes Herczeg Ferenc bácsi még édesebi»
Horkay Ferije! Ha most előttem volna, agyoa
csókolnám a drága pofát, amiért oly éde*
ügyetlenséggel esett bele a Gyurkovics mama
slamasztikájába. Elvből végtelenül
szeretem
látni a férfiak arcán a diadalmas örömöt, hogy
aztán a végén bakot lőjenek. Tulajdonképpen
sok csókkal tartozom (ha ugyan elfogadná) *
drága Herczeg bácsinak, amiért oly élethttea
ecseteli az én ö*met. Csakhogy az enyém va*
lamivel jobban fog járni, mint a drága Horkay.
mert ha beveszi is a kanalat, előzetese« )es>
alább nem kínoztatja magát a vőlegényazeraé»«
sel. Nagy Cica.
Én Rómeót választanám! Hogy miért?
#
benne minden megvan, ami szép, jó éa ideális. A z t hiszem ez elég ahhoz, hogy válaaatapsom reá essen. És különösen akkor, ka aÄ
egv Beregi kreálja. A z t hiszem ebben az 1 0
szóban, illetve névben benne van ani»d*r ;
amit leírni lehetetlen! Ezért választ»»*»
ha lehetne — Rómeót. Mária.
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„De szeretnék, de szeretnék" (oh nem u
királylyal beszélni) az aranyos Midiili boldog
férje lenni! Hogy miért? Mert volt olyan bá»
tor az ő bolondos Flóriánjával megszökni,
hogy a „Müller és Gőzeke, pardon Brözege»
cég" „poharát" megnyerje.
*•» Tamás György.
Imádom a török szokást, mert szabad a
többszörös feleségtartás. Férjemül választan
nám azt az imádott ismeretlent, aki életbe»
léptetné az itteni többszörös férjtartást, mert
(diszkréten megsúgom önöknek) olyan sok
szép férfiak vannak, hogy képtelen vagyok
csak egyet választani közüllök.
Moskovits
Flóra, Nyíregyháza, Nyirfa»tér 11.
Gondolkozás nélkül a „Bizánc" hősét, Kon«
stantin császárt választanám férjemnek. Mert ő
a legédesebb, a legideálisabb egyén, kit életem»
ben láttam, ö érte, ő mellette érdemes élni,
de meghalni is. Tud nagyon szeretni és nagyon
boldogítani. Hej! ha Iréné helyében én lehet»
nék, de másként viselkednék! Diamant Ilonka,
Budapest.
Minden gondolkodás nélkül a „Gróf Ri»
naldó" Ádám Gyurkáját választanám, mert
olyan ügyes asszonyrabló s mert szeretném,
lia engem is egy ilyen Rinaldó elrabolna.
Kovács Lilly, Erzsébetfalva.
»»»

Mégsem hiába küzdöttünk a választójogért,
máris megvan a fényes eredmény: önálló férj»
választás. Én tehát csakis a Színházi Élet
kedves szerkesztőjét választanám férjemül,
aki kinyilatkoztatta és megadta nekem és
hölgytársaimnak ezt a fenséges jogot: a szabad
férjválasztást. Moskovits Helém, Nyíregyháza,
Nyirfa»tér 11.
Én a Herczeg „Kék róká"»jában szereplő
Pálnak szeretnék a Cilije lenni. Pál megértő
barát, jó és sztoikus, kedves és pipogya férj,
ki felett zsarnokoskodni lehet, ki meghajlik
az asszony akarata előtt, belenyugszik, kivel
azt teszi az asszony, amit akar — s ez pedig
igen fontos körülmény. Sternberg Böske, Haj»
duszoboszló.
Én gróf Rinaldót választom. Hogy miért őt?
rabol egy asszonyt, akit megszeretett. Ilyen
férjet választok én is, aki bátor és nem riad
vissza semmitől, ha arról van szó, hogy meg»
védje magának azt, aki oly lángoló hévvel sze»
ret. Tud lenni elragadó, bájos, vad, szenvodé»
lyes és nemcsak mondják róla, hogy férfi, ha»
nem valóban az. Reiki***Mariska, Miskolc.
Kissé nehéz a felelet, mert manapság a fér»
fiak mind alszanak, s mivel az álmos embere»
ket nem szeretem, az „ördög"»öt választanám;
erről az egyről biztosan tudom, hogy sohasem
»Iszik. Feldmár Janka,
Budapest, Nefelejts»
utca 59.

41. oidai
Ha rajtam állna a választás, egy percig
haboznék, hogy Glyn Elinor „Három hét B»»:
relmc" cimü regényének film»alakitó Iván grófját választanám. Válaszom, hogy miért, nagy*»
egyszerű. Kelbe egy női hiúságnak nagyobb ok
a szerelemre, mint egy olyan férfit magáén«!
mondani, kiért egy királyné meghalt? S hozaú
második anyja lenni egy kis királynak? Ugy»e.
kedves szerkesztő ur, megengedi, hogy pályá
zatom érdekében elfelejtsem, hogy köztársaság
van? Lehet ennél nagyobb karriert csinálni egy
leánynak? S pláne hozzá, ha a szerelem sem«
melléknév, hanem alany! Varga Eszti, Buda.
pest.
Ha a színdarabok hősnői közül választanow
kell, hogy kit találnék nekem megfelelő fele
ségnek, határozottan nem az ismert szindar*
bok nagy hősnői közül választanék, már esáfc
azért sem, mert nem találnék. Bár az is igaz
hogy eddig nem is igen gondoltam erre. A
napokban azonban voltam a Bedgyaszay»sïi»
házban és itt megtaláltam azt a hősnőt, al»
igazán nekem való feleség lenne. A z „Incident
az Ingeborg»koncerten" cimü darab egyik hősnője, Breitmayer Piri a választottam. Istenem,
hogy szereti az a kislány azt az agyalágyult
második gyermekkorát élő művészt, csak azért,
mert gyönyörűen zongorázik. Hogy tudna ak
kor engem szeretni, ki sem agyalágyult, t e n
pedig vén nem vagyok és amellett zongoráim
is tudok. Igaz tisztelettel Szalai Dezső, Budapest, VII., Csengery»u. 9., II. 4.
Ha a színpad alakjai közül választhatnék
férjet, ugy csak gróf Rinaldót választanál»
Még pedig azért, mert romantikus, erős, bátor
s megalázza magát, mert szeret! N o meg «.<
sem megvetendő dolog, hogy aranybányái ••íjnak Kaliforniában. Fah Manci, Budapest, Ts
mót»u. 3.
Én is választottam egy drága fiút magamnak
De sajnos, ez a választás csak szívfájdalmai
okoz az embernek. Mert t. i. én ugy szeretné»,
hogy ha már elájulom, hogy kit választanéi ,
ugy azt meg i skapnám. Tehát megmondom
kit választanék: „A szép Saskia" Ruyder
rianját. Hogy miért: először azért, mert oly
drága, (főleg mikor játszik), másodszor, mart
oly ici»pici szája van, harmadszor, ami a
főbb, azért, mert oly csudásan vasalt bricsewetr
van. Petneházy Gizu, Budapest.
»»»

Hogy kit választanék férjemül? Istene«
minden gondolkozás nélkül
kijelenthetem,
hogy Rómeót. Ha Julia helyében lehettem •oina csak egy percig is, ugy ez életem legemlckezetesebb, legboldogabb perce lett •oka*
Miért? Egyszerű a felelet. Oly szenvedélyeae»
szeretni, rajongani, száműzetésbe menni egj.
nőért csak Rómeó tud. Tehát kizárólag caÁ.
Rómeót választom.Schi ff er Erzsi, Budapest.
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THEA ASSZONY
Játék. Irta: ifj. KADÖ A N T A L . Játszszák az Andrássy.uti Színházban.
Dr. Szabó (tehetetlenül, tanácstalanul ül mellette és némán simogatja a fejét. Rövid., nehéz
ctend. Aztán kint
csengetés.)
Dr. SZABÓ (reménykedő
örömmel):
Mégis...
THEA ASSZONY (keserűen):
A Ferkó lenondó levele egy szép nagy bokrétával. Virágot, azt küldjenek, mintha már csakugyan a
koporsómra kellene!
Dr. SZABÓ: Várj, én majd kinyitom! (Kimegy.
Hallik, hogy kint beszél valakivel. Thea felfigyel,
igorsan felkel, a tükör előtt sietve rendbe hozza
az arcát,
szemét.)
Dr. SZABÓ (visszajön) Ery fiatalember van itt,
újságíró, szeretne egy pil ! anatra beszélni veled.
THEA ASSZONY (csodálkozva)
Újságíró? Mit
akar?
Dr. SZABÓ: Furcsa, kedves fiú! Mindjárt lebécsizott, körülcirógatott, még azt hittem előbb,
lisszetéveszt a szobalánnyal, és nagyon imádiko«ott. hogy csak láthasson . . .
BANDI (bedugja a fejét az ajtón) Csak egy
wicikét, egy pár szócskát, nagyságos művésznő,
egjf szegény halandó kér bebocsáttatást a mennyország kapuján . . . (bedugja két összetett kezét is.)
THEA ASSZONY: De kérem, furcsa, (elneveti
•nagát, kedvesen) no, bújjon bel
BANDI (gyorsan bejön, csinos, fiatal gyerek,
*ze!es, jókedvű, egy kicsit meg van illetődve Thea
előtt) Csókolom a kezét, nagyon szépen köszö*Gm, hogy ilyen időben fogadni 'kesyes, hallottam, hogy ma este mi'yen illusztris és eredeti
összejövetel van a művésznőnél, ezért bátorkodtam, mondjuk, a sajtó nevében, különben, engedje meg, Balog Andor, a „Szinpad" munkaíársa vagvo'k . . . (meghajol előtte) Balog Andor,
» „Színpad"
munkatársa (rnert'iaio
Aőtt) és egyben a művésznőnek leglelkesebb
Kiadója . . .
,
THEA ASSZONY: Mit mond? tudja, hogy itt
milyen eredeti összejövetel? : . . honnan veszi
a* . . .?
BANDI: Óh, kérem, én mindent tudok, az a
iuvatásom, hogy mindent tudjak, főleg, ami a
»«íinpadi kulisszák előtt és mögött történik és
főleg, ami a művésznő személyével összefüggésben van . . .
THEA: Nagyon kedves, hogy ennyire tiszteli
x művészetemet . . .
BANDI: Óh, nem csak n művésze'ét . . .
zavarba jön) ő . . . ö . . . akarom m o n d a n i . . .
THEA ASSZONY (nevetve)
No, csak nem
«karja visszavonni ezt az önkéntelen vallomást ?

(Folytatás.)

BANDI (zavartan) Bocsánatot kérek, í g y kicsúszott . .
THEA ASSZONY: Sohse szégyelje magát, Balogh ur, no, üljön le, ide, interjút akar a „Színpad" számára? És egy jó cigarettát a saját
számára ?
BANDI: Óh, nagyon szívesen, nem is érdemlem meg, (a doktor cigarettával kinálja) kisztihand, édes bácsi, ne haragudjék, hogy így mondom, de én úgy szoktam, hogy, aki nekem tetszik, azzal mindjárt nagyon jóba vaeyok, és
maga, Ön olyan kedves bácsi. (Veregeti a doktor kezét.)
Dr. SZABÓ (a szájába dug egy cigarettát) Ne
beszéljen annyit, fiam, szívjon, szívjon, ez többet ér minden szónál!
BANDI (a cigarettával a szájában) He-he, 'bedugja a számat, pedig ezt nem leihet, én nagyon
sokat beszélek, nem ta'álja ön is, maga is, édes
bácsi, hogy milyen jó az: beszélni? Azaz, pardón, nem is illik, annyit jártatom a számat, itt,
a művésznő e'őtt, kérem szépen, ne haragudjék,
hogy olyan neveletlen vagyok . . .
THEA ASSZONY (nevetve nézi) Csak jártassa,
Ba'ogh úr, csak jártassa . . .
BANDI: Kérem szépen, kezét csókolom, tessék engem Bandinak hivnil így hiv engem mindenki, Balogh, urnák csak a főúr szólit a NewYorkban, ha már nagy az adósságom nála, azért,
ha valaki Balogh urnák hiv, mindig azt hiszem,
haragszik rám.
THEA ASSZONY: Jól van, Bandi ur, nálam
nincs cechje, én nem Balogurazom le! Nos, hát
térjünk a tárgyra . . .
BANDI: A tárgy tulajdonképpen nem is a
„Szinpad" interjúja, az nem is fontos, kérem, ne
vegye rossz néven a vakmerőségemet, én csak két
hete vagyok ilt Pesten, én Trencsénből való vagyok, csak két hete kerültem fel, a Ke'emen
Karcsi csalt fel, tetszik tudni, ő is a „Színpadinál van, ott volt egv felolvasáson Trencsénben,
amit a „Trencsénmegyei Ingyen Tej" jótékonysági egyes-ü'et rendezett, nagy sikere volt neki.
nagyon ügyes ember és ő hozolt fel, hogy úgyis
jogász vagyok, hát legyek egyben újságíró is,
mert az nagyon könnyű dolog és nagy tekintély és azóta minden este ott ülök a színházban,
amióta a „Haimvazó szerdában" játszik a művésznő és fejembe vettem, hogy ha meghalok is,
nekem beszélnem kell a művésznővel, ha csak
egyet'en szót is, hát kérem, a tárgynál vagyunk,
ez a tárgy, a művésznő a tárgv . . .
THEA ASSZONY (folyton nézi, nevetve) Nagyon hizelgő, hogy én vagyok a tárgy. Most hát
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teljesült a vágya, beszélt velem . . . Mondja
csak, kis barátom, milyennek talál így, színpadon kívül? (Idegesen
figyeli.)
BANDI (zavartan) Mit is mondjak . . . nem
találni erre szavakat . . . csak azt tudom, hogy
sohasem éreztem úgy • . •
THEA ASSZONY (egész elfeledkezve a doktorról) Nos, hogy érzi? mit érez? mondja . . .
mondja . . .
BANDI (zavaratn néz a doktorra, aki nem is
látszik törődni velük, a szoba másik
végében
szivarral bajlódik) Egész furcsán érzem, nagy
forróságot, és izgalmat, szeretnék beszélni, de
nem tudom, szabad-e, lehet-e . . .
THEA (percnyi gondolkozás után hirtelen elhatározással)
Doktorkám, 'kérlek,
(hozzámegy,
félhangon, hogy Bandi ne hallja)
doktorkám,
menj le ide szemben a kávéháziba, onnan telefonálhatsz, Ferkónak, hogy most már ö se jöjjön. tán ugvsem jönne, nem kell, senki s e m . . .
Dr. SZABÓ: Nem kell, senki?
THEA ASSZONY (nézi Bandit) Nem, ne haragudj rám, ne nevess ki, ne utálj meg, elfogott
az őrület, egy, utolsó, talán 'egutolsó férfi, akinek azt olvasom ki a szeméből, hogy rajongo és
imádni tudna, talán legutoljára „ .
Dr. SZABÓ (némán kezet csókol neki. Aztán
indul.) Viszontlátásra, Balogh ur, llandi ur, nekem most mennem kell, dolgom \a-i. Aztán megnézem az interjút a „Színpadban". Látogatás a
művésznőnél! Saját tudósítónktól! A művésznő
otthonában. Meleg, intim ikis fészek . . . tudom
előre az egész szószt!
BANDI: Elmegy, bácsikám? De sajnálom, flikfoor nekem is menni ke'l . . .
THEA ASSZONY: Csak maradjon, egész bátran, kap még egy pohár pezsgőt, hogy jót irjon
rólam. Maga egy egész originális fiú, szeretem
a bolondos beszédét, még tiz percet kap. (Az aj*
lóhoz kíséri a doktort.)
BANDI: Végtelenül kedves, hát, ha megengedd,
még egy kicsit maradnék . . .
Dr. SZABÓ (az ajtóban, halkan Thea asszonyhoz) Thea, kedves, ha szükséged van rám, ha
bánatod van, hívj. (Thea
asszony
érzékenyen
megszorítja a kezét, a doktor el.)
THEA ASSZONY (pillanatig mozdulatlanul áll,
aztán meqfordul és Bandira néz.
Mindkettőjükön
meglátszik az izgalom.
Kissé remeg a hangja.)
Kár, hogy a doktorka elment, olyan kedves, de
azért még nem akartam magát is elzavarni . . .
BANDI: Igen, nagyon édes öreg bácsi, kár,
hogv elment . . .
THEA ASSZONY (leül a kerevetre) Nos, hát
kis barátom, meséljen még valamit. O'yan furcsa és kedves ez nekünk, akik a nagyváros kábító és bűnös gyönyörűségeibe belefásultunk, ha
egy friss, eleven, értelmet'en és naiv vidéki kis
fiú kezd szólni. Olyan tiszta, jószagu levegőt hoz
magával a ani füstös és parfőmös atmoszféi«án<kba.
BANDI: Kíri'ai, ne nézzen igy le engem. Én
nem vagyok egy olyan bugris és kis fiú se vagvok . . .
THEA ASSZONY (nevet) No, no! Megharagudó!! ? Hát szabad ezt? Mindjárt felhúzni az or-
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rát? Jöjjön ide, maga nagyvilági út, maga felnőtt, ugyan, hány éves maga, Bandi?
BANDI: Husz, nemsokára . . .
THEA ASSZONY (felkacag, a nevetése »óhajtáson végződik) Husz éves! Istenem, husz esztendőt
BANDI: Ne nevessen rajtam, kérem, nagyon,
azért, hogy husz éves vagyok, azért, hogy bolondos, jókedvű vagyok, lehet bennem itt belül
sok és nagy komolyság és tudok érezni, őszintén és melegen és tudok rajongani jobban, mint
ezek a pesti fölényesek, igen, és én eltanulhatom
tőlük ezt a cinikus gúnyt és ezt a gőgős semmibevevést, de ők nem tudják eltanulni tőlem azt
a lelkesedést és rajongást, az nekik nincs, az
foelő'üik kiszáradt, és ez pedig többet ér, százszor
többet, ök sohasem fogják tudni azt érezni, ami!
én. már két hete, minden este, ahogy nézem a
— művésznőt, kegyedet a színpadon, ahogy ott
szól, beszél, a hangja, mint a bársony, ugy simogatta a lelkemet, muzsikált a hangja a fir
lembe és elvette minden ei I net és gondolatomat . . . És a keze, ahogy puhán mozgott, járt
hullámokban a levegőben, mintha egy megelevenedett liliom lett volna, mikor egy olyan érzéketlen, gőgős, egyenes liliomszál szerelmes lesz
és hajladozik jobbra, balra, ugy szerettem volna
akkor a kezét, egyszer, megcsókolni . . . nem
haragszik? . . . hogy i!yet mondok . . .?
THEA ASSZONY: Nem, nem, csókolja meg a
kezemet (Bandi félve, de forrón
megcsókolja)
és beszéljen tovább, — ínég . . .
BANDI (fogva tartja a kezét) Megboloraditott
egészjen, sohasem láttam ilyet, sohasem képzeltem el ilyen nőt,
mintha nem is járt volna,
nem is lépett volna, hanem ugy, ugy suhanL
lengett, nem földi asszony, éjféli mesék hosszuhaju, sötétszemű lidérce, félelmes és bolonditó,
tudja az ember, hogy vesztébe rántja és mégis
megy, bódul utána . . .
THEA ASSZONY (félve, lázas
várakozással)
És — és — szép? — nagyon szép? — szép
voltam? — és most? — így? . . .
BANDI: A szeme parázsos volt, fájt az égetése,
a velőmet forralta, az ereimben nem vér folyt,
hanem láva, csupa láz vollam és rázkódtam s
forróságtól. Az az izzó kitörése a színpadon,
mint egy bukó üstökös tüze, a csupa nő, a
csupa vér és szerelem asszonyának utolsó erőszakos kirobbanása, utolsó 'káprázatos szerelmi
tűzijátéka . . . úgy sírtam, ugy sírtam, mint még
soha.
T H E A A S S Z O N Y (tétován
simogatja
a
fejét): És . . . és . . . akkor kívánt ugy m e g . . . ?
B A N D I : Beszélnem kellett okvetlen magá»
val. el akartam ezt mondani és magam sem
tudom, mit akartam, valamit kérni magától,
nem tudom, mit, lehet, tán
megelégedtem
volna egy meleg tekintettel, máskor . . . más*
kor m e g . . . a . a csókjára vágytam, a csók<
jára . . .
T H E A A S S Z O N Y (elhagyja magát): A csó.
komra...
B A N D I : És rögeszmém lett, bele tudtam
tébolyodni abba a gondolatba, hogy ez az aaz^
szony, ez a nagy és legnagyobb asszony, aki
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legközelebb áll az Istenhez . . .
THEA ASSZONY: Mert... miért...
B A N D I : Mert tereinteni képes, mint az Is»
ten, minden este teremt egy uj embert, egy
uj eleven, élő embert . . .
THEA ASSZONY:
fis...
és . . . mondja
már...
B A N D I : És hogy az egyetlen, a halhatatlan
Thea asszony, a világ bálványa, egyszer az
enyém l e h e t . . . (meg akarja ölelni.)
T H E A A S S Z O N Y (kiszabadítja
magát, eh
löki a fiut. Ez ijedten nézi térdeltéből.
Thea
feláll, két öklét a szájához
szorítja és eg y»
szerre elementáris erővel tör ki belőle a két;
ségbeesés): Hát ez az! Ez kell! Csak ez kell!
Nem én, nem a nő, hanem a bálvány, a nagy«
ság! N e m a sziv, a lélek, a vágy beszél belőled,
csak a hiúság! N e m , most már elhiszem, nem
húszéves vagy te, nem gyerek, most már Iá»
tom, közönséges, komisz, felnőtt, egészen fel*
nőtt férfi! Mint a többi, akiknek nincs más a
számomra, csak a hiúság, a hiúság! N e m csók
kell neki, hanem a kaland, hogy férfikegyet»
lenséggel, fcrfigőggel mesélhessen a kávéház«
ban a fölényeseknek, hátha ezzel imponál
nekik! Óh, itt reszketek előtte, várom, rimán»
kodom belőle azt a szót, azt az egy tekintetet,
«mi elárulná, hogy én kellek neki, az én asz»
szonyságom, az én ölelésem, ugy lesem a meg»
váltó igét az ajkáról, ipint a bitó alatt a ke»
gyelmi kendőt, csaik egyszer mondja ki, hogy
szép vagyok, hogy még szép vagyok, hogy
nem a színésznőt szereti bennem, nem a pózt,
a deklamálást, a fehér»piros festéket, nem a
mesterségesen reszkettetett hangot, nem az
idegen képzelet szavait az ajkamon, hanem a
magam vágyó lihegését, a magam halódva
reszkető szerelmét, engem, engem, a közönséges
nőstényt, ő, a him . . .
B A N D I : Kérem, könyörgöm . . .
T H E A A S S Z O N Y : Hát nem?! Csakugyan
vége?! Akkor legalább a színésznőnek legyen
agy utolsó póza! N e m ti hagytok el engem,
uem ti, férfiak, én, én kergetem el az utolsó
férfit én űzöm el magamtól, én hajtom ki az
ajtómon
B A N D I : Édes istenem . . . kérőm, kérem . . .
T H E A A S S Z O N Y (a nagy kitörésből
apath
kus fáradságba esik össze. Undorral,
fáradtan
az ajtóra mutat): Elmehet!
B A N D I (könyörögve
összeteszi a kezét).
T H E A A S S Z O N Y (vad idegességgel
top*
pant, a keze ökölbeszorul. Bandi némán, lehajs
tott fővel el. Thea asszony áll, áll, lassan mozi
dul, nehéz, vánszorgó léptekkel, a nagy állón
tükörhöz megy, megáll előtte, nézi, nézi magát,
egész közel viszi arcát az üveghez,
artikulálaU
lan hangok csuklanak fel torkából, nehéz, fuU
dokló zokogás rázza, szembesir a tükörrel, a
ttkör képe visszasír rá).
(Függöny.)
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megrendelhető a „ Santa ási Élet" kiadóhivatal
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Francia divatlapok
MOST ÉRKEZETT LEGÚJABB

SZAMOK

La Mode, dessiné par Fried
— — K 35.—
Művészi divatalbum, páratlanul tö»
kéletes szines képekkel, invenciózus
képekkel.
Paris élégant — — — — — — K J6.
Kizárólagosan párisi divatról számol
be, rendkívül gazdag anyaggal.
Les grandes Modes de Paris
— — K 35.—
Bluzalbum, mely az 1918—1919. év
legelőkelőbb kreációit mutatja be
művészi képekben.
Les grandes Modes de Paris — — K J8.—
A z elegancia szemléje.
Les Modes à l'exposition de Zurich
K 24.—
A legújabb francia divat. Kreációk
albuma; beszámoló a zürichi kiálli»
táson résztvett francia divatcégek
kreációiról.
La véritable Mode française de Paris K 6 —
Minden igénynek megfelelő divat»
kreációk sorozata.
Les Modes de la femun de francé — K 4.—
A francia nő divatlapja.
Journal des ouvruges de Dames
— K 4,—
A legszebb női kézimunkák gazdag
sorozata.
Mode pratique
— — — — — K 2.—
Mindezek a divatlapok
megtekinthetők
én
kaphatók a SZÍNHÁZ!
ÉLET
BOLTJÁBAN
Budapest, VII., Erzsébebkörut
29.

I *ERMES

U

IRÉN

ELSŐRENDŰ BLOUZ- ÉS PONGYOLA-SALONJA IV., VÀCJUTCA 9 L Em. TELEFON 168 87.
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pazar eleganciával berendezett

BAR
TÉLI K E R T - É T T E R E M B E
Volt

Naponta Toll Károly
hangversenyez. Legintimebb mulató. Legfinomabb baritalok !
Elsőrangú étterem !

ßRAUNNE

Steinhardt-mn'ati
VIII.,Rákóczi-Ót S3
Telefon :
József 21—IS
Tula'donos :
Hajnal E. Zoltán
oious, pongyola és
jupon különlegességek melyen leKzäSIttott árak
mellett. V. Hon-'Pdutoa 38. ss. Tisszinházzal sserabea
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SZÍNHÁZI KÉPREJTVÉNY

I. dij. Egy magyar iró színmüve. (E hétea
Lengyel Menyhért Tájfun cimü müvét sor«
soljuk ki.)
II. dij. Egy művészi arckép. (E héten Mé*
-.záros Giza fényképét sorsoljuk ki.)
III. dij. Egy kotta.
A Színházi Élet 52. számában közölt rejt«
vény megfejtése: Sok a próba. — Helyesen
megfejtették 420«an. Bródy Sándor egy szín«
darabját Pajor Böske, VIII., Bercsényid. 2, III.,
26; Bródy Sándor fényképét Vermes György.
Visegrádysu. 14 és a kottát Kaloin Rezső, Fő=
herceg Albrechtjai. 8 nyerte el.
t

Szerkesztői üzenetek

Rejtvényünk
sorsolunk ki.

Budapest,
eeg-u.lO.

megfejtői között három dijat

KoronaherW.Calvin-tér

R. Lívia. Simon,yi Mária Szenicen (Nyitra*
m.) született. Iskoláit Érsekújváron járta. Már
kis gyerek »korában ügyesen tudott szavalni
és az iskolai ünnepélyek alkalmával ő mondta
cl társai nevében a köszöntőt. De a gyermek;
előadásokban is kitűnt; ettől kezdve azután
mohó vágvgyal csak a színpadért ábrándozott
Amint elvégezte a polgári iskolát, beiratkozott

E L S N E R

Fióküzletek-.
RákócziUt32,11.
Buda,Fő'U,S2

mai divat nagyárv. fiún:c .

ULLMANN
JÓZSEF
mellfüzők, különle*
gességek műterme
Telefon 171-53

Viszketegséget,

somort,

ríiht

a leggyorsabban elmulasztja a dr. Fïescb
o E.-léle eredeti, törvényesen védett o

VI., NAGYMEZŐ-UTCA 28
HsiiszáÜsiEfstf

W'in-

BEep.Afllliroüias, Jaactik kisioutáat, iro«s rucjan«»«Ä
j a t t B f s s bi»r!»tl>m. B u d a p e s t V i l . , M i n i s a j - u t o c a 3

N A G Y

I
I

SKABOFORMKENŐCS
Nem piszkít, tel josen szagtalan. Prótoatégely 4 kor., nagy
tégely 6 kor., családi adag 15 kor. Budapesten kapható :
Török József gyógyszertárában, Király-atca 12. szám.
Vldékro megrendelési cim : Dr. Flesch B. Korona-gyógyszertára, Györ. — ,8kaboform"-YÓdj»gyre figyeljünk 1

MIHÁLY
DR0GL.N1AM

BUDAPEST, V., VÁCZIUT 4.
A klwíégl tMitYts«»*

Telefon:

160-96.

uírwhíjiw«

wiM«<Ué-

•ea lüáttir*}«. — Bvupii^a.b, n i u u w r t , m*tKxetek 4« h&Bttu-tiiJ d h k « h nnsy mhUra.

SÂND0RNÉ

KOZMETIKAI INTÉZETE

Brwáb ot-köi ut 2S. ss. 1. au«i*t
BBlgyek a oáril h a j u á l a k T« e Jegas «ltaroLití« T U u r q i l .
Telefo» 133-3«
Tatefoa 1 H - I 8
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« szinész*akadémiára (1910*ben), ennek végez«
téveí Feld Irén Kamarajátékánál kezdi meg
pályafutását. Közben Beöthy László szerződ*
tette a Magyar Színházhoz, hol első fellépte
Schnitzler Arthur „Élet szava" c. drámájá*
ban Kata szerepében volt. Innen dr. Bárdos
Artúr hívta meg azakkor meginduló U j Szín*
padijához, hol a „Hattyuvér" címszerepében
tartós sikere volt. 1913*ban Faragó
üdön
kassai színigazgatóhoz szerződött, itt két évig
működött, azután ismét visszatért Beöthyhez.
Tavaly a Belvárosi Színházban vendégszere*
pelt Hatvany Lili darabjában, a N o é bárká*
jában és most állandóan leszerződött a Bel*
•árosi Színházhoz.
K. Zs. Nyíregyháza.
1) A színtársulat leg*
ujabb állomáshelye Munkács. 2) Kiss Cecil
primadonna,
Ekecs Manci, Postás Piroska,
Réthy Margit énekesnők, Sinkó Géza hősnő,
A s b ó t h Lili kómika stb. — H. Mária.
1) Do*
hány*u. 62. 2) 1888 jun. 13*én született Füleken.
3) Életrajza megvan a Színházi Élet 1918 i:ov.
3=iki számában. 4) Elvált. 5) 34 éves. — O a *
vargólány
11. 1) 18. 2) 20. 3) Rk. 4) Színész*
iskolai tanulmány utján. — Tokaj. 1) A z In*
tim Kabaréban vendégszerepel.
2)
Újpesti
rakpart 4. 3) Személynök*u. 16. 4) Címe Star*
filmgyár. 5) Kolozsvár, Színház. — Nóra.
A
Réraiílexikonban megvan.
I til1 I I I I IM I ' é

1
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Nagybecskerek.
A szerkesztői ü z e n e t e k b e »
készséggel válaszolunk a nem előfizetőknek
is. — Lili. N i n c s szerencsénk ismerni. — Hugo
v. F. Prag. A Vígszínház tagja. — Hü
e/ő*
fizető. 1) 26. 2) Elvált. 3) Igen. 4) Rákóczi*ut
51. 5) Színésznő a felesége. — K. S.
Miskolc.
Megegyezéstől függ. — C. Manfréd.
Iparrajz»
iskola. — M. Irén. 1) 400. 2) 3) 600 K. —
Etus. 1) 22 éves. 2) 3 évvel ezelőtt. 3) Ugy,
hogy sziniiskolát végzett. — 26 éves'
leány.
N i n c s kizárva a lehetősége. —
Hnajongó.
1) 26. 2) Elvált. 3) Szécsi Illés. — Mme
Buh
terfly. A lexikon megmondja. — Veritas.
1)
2) N e m . 3) Egész nap tanítanak. 4) A kurzus
3 éves. 5) Szept. elején.
K. Ily. A kiskirály
operett premierje 1914
jan. 17*cn volt. — Yimmi. A drótostót
első
előadása 1903 ápr. 21*én volt a Magyar Szín*
házban, ezzel a kiosztással:
Günther =: Fe*
nyéri Mór, Mici = Kornai Berta, Jankó
=
Zsuzska == Szentgyörgyi Lenke, Milos ~ Rá*
thoîiyi Ákos, Giza = A b e l o v s z k y Margit és
Lóri = Szalontay Ferike. A 100'ik
előadása
u. e. év okt. 3*án, a 150;iké pedig 1904 ápr.
19*én volt.
B. Margit, Csáktornya,
ö n n e k van igaza. —
Maczi. Jelenleg nincs szerződésben.
2) Első*
rendű tag. — Szinipályára
készülő.
Tessék a
Rákosi Szidi szinésziskolájánál érdeklődni. —
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bnn v. sz SrÄliely Knill
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Herczeg Ferenc uj darabia megjelent.
Ara K 4 40.
porloköllség K — ,6<'.
Megrendelheti a .Színházi Klet' könyvkereskedésében,VII ürzs^'bet korul 9

H

SLGYFOEmÁSZ-TEftEM

t'eiinoaas. ondolalas, fésüléssel együtt:
K a.--. BrA» ondolál a fésüléssel együtt: a
MűvészekK a.-.
25% Manikür.
engedménvben
részesülnek
— Ráday-mca
8. szám.

MERKUR KELMEFESTŐ GYÁRnál. Budapest, VII. ker., Dohány-ulca 94. szám

LEGSZEBB AJANDEK A

Hajszálakat

rULLMlA jMKULlH Rögtöni haiás. Mindet eddigit telölmaJ
^ M I I U r i . E " hajeltávolnoszer ízétkiMese utasítással. —
ArcApoIrtm összes szrpsi glnbá kezi' és«*. ^zeiiiöic^irtÄH.
Bámul - os hatá-u hámlasz'oszerek, ír a 3 5 korona.— P' ndi-rpótlo 2 0 ko onn. — Hajnöv« sz ő 2 0 korona — Hailes ö
20 korona. Illat-és srépitöszeiek. E> «1«**lőrilere vAIuhs.

HÖLGYEK NAFTÁM
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Megrendelhető a „Színházi Élet" boltjában,
VU., Erzsébet körút 29 szára alatt

felelősséggel

flftl I áW t R D f i l V f l »«'zm. inézete An lássy-nt 8. I. e-n.

sok novellával, verssel a legjobb
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FÉRJ ÉS FELESEG ti
az ui I.aknlos da ab, a Vígszínház
nagysikerű uidonsága. Ára K 6. 0
poito K — .60. Megrendelhető a
„Sz.nházi É e t " könyvkereskedésében VII., Krzsét et kömt 2 sz

regäbbi
* ofoiyamal
m grenae
hetök
a
kiadùhivata'Oan.
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GNER

Országszerte elismert elsőrendű magyar hangszerek és beszélőgépek áruháza

Budapest, VIIL, József-körut 15.
Fiók: IX., Ráday~utca 18. sz. Telefon.
A legszebb a'ándák egy műkedvelő hangszer !
Muvész-

szájharmonika-

Mandolin.

készlet, 3 darab kisalakú
mü vész-szájharmonika,
egyenlő hangolásban, iskolával csík 2 5 k o r o n a .
Ugyanez finomabb kivitelben 39 korona.

Igen finom kiállítású, kitűnő hangú, húros, csak
100 korona. Jobb kivitelben 120 koronától 150
koronáig. Na-y
iskola
hozzá 5 korona.

Varázsfuvola.

Gitár.

Bárki egy óra alatt megtanulhat rajta játszani. A
Varázsfuvola 20 acél hanggal és kelieaies bőgókisérettel van ellátva. Ara
I tokkal, iskolával csak 30
és 25 korona.

[gen jó kivitelben 153 korona, finomabb gépezettel
189 korona. Egészen finom
200 koronától 259 ko
rónáig. Nagy iskola hozzá
5 korona.

Fuvő-trombita.

Beszélőgép.

A hangverseny • trcmbita

Pompás kiálliiásu, hatalmas hangú, óriási hang
verseny beszílőgíp, 1000
darab koncert-tűvel együtt
400 koronától 1500 koronáig.

i g e n k ó n n y e D t u j t i a t ó , 20
primliangit és 4
kisórö
akkordot tollal
magaban.
tírős k i v i t e l b e n . 12 b i l l e n t y ű v e l , to'rkal.
iskolával

csak 3D korona.

Iskola-hegedű.
Kitűnő hangú,
remeköl
kidolgozott Qomboru hegedű, tokbal, vonóval és
lü darab fölszereléssel
együtt 123 korona.Ugyanez
linoinabbkivitelben ti ancia
hegedű alakú, tokkal 150
és 239 korona. ligészen
rmom kivitelben 309 ko
rónától 509 koronáig.

Fuvola,
tiszta hangolással,
ébenfábó', 6 billentyűvel 80 koronától
feljebb. Iskola 6K.

Pikkoló fuvola,
billentyűkkel, finom
15, 25 koronától
feljebb.

Tárogató.
Kezelése egyszerű,
rendKivül könnyű luvásu és mélabns táró
gató hangú, 13billentyűvel, kiilön francia
sipnyelvelckel csak
309 kor. Finomabb
13 billentyűvel 350
kor. Nagy tárogatóiskola 5 korona.

Töícsérnélliüli hangverseny- fi

beszélőgép.
Gyönyörű kiállítású, tiszta
és kellemes hangú, valódi
lölcsérnólkűlihangvprsenybeszélőgép, 200 da ;:b lüvel
együtt csak 259 korona.
Finomabb kivite'ben 359
koronától 1539 koronáig.
Eredetiségéért szavatossa
got vállalunk.
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Kérjen a saját érdekében i n g y e n e s bérmentve fényképes hangszer-árjegyzéket! s

Megrendelésnél az összeg előre küldendő! í
| O V A S ! Figyeljen a Wagner névre, hogy máshoz b e ne tévedjen, f
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Ferike. 1) Nőtlen. 2) Royakszálló. 3) Nem
4) Múltkoriban megirtuk az életrajzát. —
Kit kíváncsiak. 1—2) N e m tartjuk számon. 3)
1876 jan. 24»én született. 4) Izr. 5) 24 éves. —
Rubos Árpád, Pfefferkorn = Sziklay Kornél,
Megkérdezzük
a Színházi Életet. 1836*ban a
következő szinigazgatók működtek hazánkban:
\ kassai társaság, főigazgató: Kisfaludy Sán«
ÀOT. Miskolci színtársulat, Debreceni és Nagy®
izebeni társulat, továbbá a következő vándor*
igazgatók: Abday Sándor, Balogh István, Baky
Gábor, Göde István, Fehér Károly, Fekete
Gábor, Keszy József (e 3 utóbbinál Petőfi is
működött), Kőrössy József, PAly Elek (ő volt
«z első magyar tenorista), Tóth Péter és
lánosi János.
Hófehérke. 1. Judit és Kató a nevük. 2., 3.
Orgona. — R. L. Pécs. Félreértette a kérdést.
— Zentai kislány. Ebben a korban még nem
Içhet a szinipálvára lépni, tehát hiába is irnók
meg a felvétel módozatait. — H. Zs. a Szim
házi Élet a nem előfizetőknek is készséggel
válaszol 5 színházi _ tárgyú kérdésre. — Dr.
T. L. Most is vidéken működik. — Újvidéki
olvasó. Eddig katona volt, csak nemrégiben
«ereit le. — Felvidék. Rozsnyón lépett a szí*
«pályára. — Totó és Tata. Tessék megren*
delni a Színházi Élet kiadóhivatalában.
Vitatkozók, Szombathely.
N e m azonos vele.

H

fikedveI6k riszáre
a k t u á l i s tréfák

B. Eva, Kecskemét.
Zsigmondsu. 20. —
V. F... Eifalva. 1. Nem. 2. Életrajzát megirtuk
a Színházi Élet 1918. nov. 3*iki számában.
3. Kolozsvárt vendégszerepel. — Kíváncsi
1. Legközelebb fellép. 2. Nőtlen. — Bakát»t
tér 2. A fentebbi üzenetben válaszolunk.
2. Royalsszálló. — Dr. Géza. 1. 38. 2. Sztmélynöksu. 16. — 3. Tévedés, már tavaly
szinrekcrült. 4. Mozirovatban válaszolunk. —Niki hdgy. Ha aktuális lesz, megírjuk a Szitu
házi Élet-, ben. — Many a. 1. Már 8 éve. 2. Balla
Kálmán színigazgató. 3. Pesten van. 4. Dam»
janichíu. 5. ÜUői*ut 9.
Szegedi fiuk köre. Békeffy László Szegeden
született 1891. január 14*én. Atyja Békeffy
Antal iró, anyja Kükemezey Vilma színésznő
volt. Iskoláit Szegeden a piaristáknál járta,
majd ujságiró lett; 1910*ben beiratkozott a
Szinészakadémiára és két év után az akkor
megnyílt Ferenczy*kabaréhoz szerződött, 1913.
aug. havában a Medgyasszay*kabarénál mü=
ködik, azután a Modern Szinpad tagja lett.
Mint kabaréiró jelentékeny sikert aratott.
Neje Gáthy Gitta 1913*ban a Vígszínház
tagja volt. — Cila. 1. Igen. 2. 1902 óta. 3. A
Színházi Élet kiadóhivatalában megrendelhető.
4. December 10*én volt.
'
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Az ára 8.80 korona,
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Megjelent a
«
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Megrendelhető a „Színházi Éleit" könyvkereskedésében, Budapest, VII., Erzsébet-körut 29.
UJ HŐNYVÜ.E JÓ

Parréto:
Balzac:

az utalványon rendelje
meg kotta- és könyv
:ükségletét a „Színházi
ei"-nél. Kiadóhivatal
Erzsébet-körut 29. az.

c i m ü k ö n y v m i n d e n kozm e t i k a i kérclèsoen felvil á g o s í t . K a p h a t ó a Szinházi E l e t Holtjában, V I I .
Erzsébet-körut 2a. szám.

a Tüzpróba folytatása
Dräsche Lázár Alfréd uj regénye.
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MIKOR ELŐFIZET

ÍRÓ .Alól»:
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Kis szövetségesek (Athenaeum! 4.40
César Biroíteau
( k<jsyvt*r ) 4.40

Karkas:
Zancibári leány
Krúdy:
N a p r a l o r e ó "fgiay
Upton Sinclair : P a r á z n a p é n z
üuysmans :
Ott lenn
Arcllbasew :
ï e h é r h»vo*

£

SANDOF

A szépség
művészete

Karinthy, Harsáriyi, Gábor Andor, Kővári stb.
Megrendelhetők a Színházi Élet kiadóhivatalában. 1. sorozat, 10 dnrab ára K 5.—,
IL sorozat. 10 darab á r a K 6 . ~ , az ősszeg
előzetes beküldése ellenében bérmentve
azonnal megküldi a kiadóhivatal. Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 29. szám.
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