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Mióta az idő forradalmasan meg-
fordult, magam is máskép cselekszem, 
mint annak előtte. Gyakran járok szín-
házba. De nem a nézőtérre, hanem a 
szinpadra és onnan nézem — izgalmas 
dráma — a nézőteret, mely zs ibongó 
életével naponta szerepel a világtörté-
ne lemben és a színpadról egy másik 
e leven színpadot mutat nekem. Elhide-
gültem a feslett dráma iránt, mert a. 
hétköznapjaink is súlyosak drámától. 
El lenben egyre jobban érdekel az, ami 
van. Hátat fordítva a színpadnak, töltöm 
az estéimet, egy zsöllyén vagy a függöny 
mögött, a kukucskálólyukon f igyelve 
az embereket, kik — maguk se tudják 
— nekem játszanak, mint a história 
színészei. E g y pesztonka ül például az 
elsősorban, közvetlen a zenekar mögött. 
Őneki most „premiér"-je van. Először 
jelent m e g a színházban s akkor is 
ezen a helyen. Lámpalázzal küzködik, 
semerre se mer nézni, csak akkor enyhül 
kicsit, mikor a rivalda lámpái elalusz-
nak és a sötét szinpadon kiáltások, hör-
gések, jajveszékelések hallatszanak. 
Ilyenkor mer először körültekinteni s 
cserepes, durva kezével megsimogatja 
a zsöllye bársonyát. 

Milyen a mai színház képe ? A kér-
désre nem könnyű felelni. Mert bár 
minden héten, minden nap gyorsan és 
átmenet nélkül változik minden, ami a 
régi rendből megmaradt, a változást 

nem vesszük észre mi, kik az idővel 
együtt változunk és egyszerre szerep-
lők és megf igyelők, alanyak és tárgyak 
vagyunk. Valaha, a béke idején minden 
apróság szemet szúrt. E g y tárgy feltű-
nése vagy eltűnése, e g y uj szokás 
életbeléptetése más korszakot jelentett 
életünkben. Ma a döntő eseményekre 
se jut annyi f igyelem, hogy valamiként 
megrögződhetne emlékezetünkben. Álta-
lában kimondhatjuk, hogy a történelem 
átélői idegesek, elfogultak s rossz meg-
figyelők és azok az illetékesek, a korona-
tanuk és a jómegf igyelők, akik nincse-
nek is jelen, csak egy-egy pillanatra 
nézik m e g vagy csak hallomásból érte-
sülnek róla, mert nekik van összehason-
lítási alapjuk, melyet mi, kik minden 
idegszálunkkal élünk, nélkülözünk. 

Mult este azonban, hogy szokásom 
szerint ismét a nézőt szemléltem, észre-
vettem, hogy a március 21-iki forradalom 
óta ismét eltűnt valami a színházból : 
a látcső. Azelőtt, mikor a színész játék 
közben letekintett a széksorokra, a 
páholyokra, ugy érezte, hogy ezer és 
ezer üvegszem figyeli, a látcsövek apró 
kis üvegkarikái, sötétben csillogó nagyi-
tói remegtek e g y m á s mellett, a fekete-
bőr vagy elefántcsont tokkal. A látcső, 
a „kukker", vagy ahogy Arany János 
nevezi, tréfásan és kedvesen, a „szín-
házi kukucs", az értőknek, az ínyen-
ceknek, az elfinomultaknak pápaszeme 
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volt, kik eltompulva a' hatások iránt, 
olykor egy arcvonást, egy bokát, egy 
tincset hajtottak bele a látcső üveg-
körébe és figyelték e lmélyedve és 
komolyan, mint a csil lagász a bolygót. 
Ma nem igen látni látcsövet. Akik mos-
tanában járnak színházba, azoknak oly 
üde és uj öröm látni é s hallani, hogy 
nem kell füszerezniök, a szemük m é g 
nem romlott el a szinek é lvezésében, 
m é g nem lettek színházi rövidlátók. Ok 
a kezükön se viselnek keztyüt, a sze-
mükre se tesznek semmit. Meztelen 
kézzel, meztelen szemmel , meztelen 
szivvel fogadják az élet álmát, a játékot. 

Ha pedig a szinész mostanában a 
nézőtérre pillant, csnk e leven tüzeket 
lát, szemeket , kék, barna, fekete, sárga, 
zöld, szürke lángokat, melyek — szines 
templomi mécsek — áhítatosan lobog-
nak a homályban. 

Hallga! 
Ez idebent a Kinvigadó, vagyis a Viga-

dónak a kisterme Odakint van a háborúja 
után veszkődő világ. Idebent gyermekek 
zenéznek, hallga csak ! Egy rövid kis 
fiu áll ott elől azon a dobogón, sötétkék 
öltönyében, elfcsült hajával, lefele van a 
feje szoriiva, fejletlen hegedűjén egy 
aüegrettot hangicsál. Ábrándos, szomoruas 
napvilágitás van itt a teremben, út óra 
írnilt délután. Itt feli ülik ezt a Kisvigadót 
leánykák, kisasszonykák, nagy lányok, 
kicsi fiuk, nénik, apák, mamák, meg még 
nagymama is van egy pár szál, egy pár 
szál egész fakó fonnyadt nagymama. Meg 
ott előlfelé meg itt hátrább is, egy sorban 
egy katona i f j ú a női felsőtestek között. 
Ez nagy csend itt meg ez a kicsi zenézés, 
ez a zeneiskolai vizsga, a Gimesné Freud 
Irma asszony zeneiskolájának a vizsgája. 
Ide bebotlottam ugy mint a Szahara uta-
zója valamely bánatos ábrándba botlik és 
akkor megáll, pihen valami keveset Azt a 
kicsi íiut ott,aki most játszik,azt ugy hijják 
Berl Márton. A programmot megvettem a 
ruhatárosnétól, a programúiról okoskodom 
ki, hogy ez a gyerek Berl Márton. Seitz 
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Allegrettoját muzsikálja. Az a ruhatárosáé 
kitßl a progrhmmot odakint megvettem, 
az egy szar az kenj érizin képű sovány 
ifjutalan asszony, az mont odakint az ajtó-
hoz van ragadva, ugy hallgatja ö az ide-
bent való zenézést. Mert mikor jöttem, 
akkor is nyomta az ajtót a fülével és nem 
moccant mig csak oda nem lábujjhegyel-
tem egész oda őhozzá. Nem tudom, hogy 
ennek a ruhatárosnenak mit hozhat még 
az emberiség dicső nagy jövője, nem 
tudom, bizony nem tudom. Olyan penészes 
szin kiszolgált fekete ruhába volt az a 
ruha rajta, az is olyan sovány volt, mint 
a ruhatárosné. Az ilyen ruhák, szegények 
azok is olybá tűnnek', mintha azok is le-
járt életii reménytelen szegény nők vol-
nának. Berl Mártonka befejezte, tapsolnak 
itt hátul, meg elől, meg oldalt is a pam-
lagon akik ülnek. Mártonka lekapja kot-
táját a pulpitusról, meghajtotta magát, 
iszkol el, hátrafelé. Itt a következő szám, 
ott ül már a nagy sötét zongor a előtt egy 
febcr babuci, Wasservogel Juliska. Mély, 
furcsa, fájdalmat hozó pár csengés kongás 
a zongorán, egy Bartók-féle gyermek-
darab. Juliska fölemelkedik, vege van. 
Tapsolás, kis zsivaj, Juliska komplimei.tet 
tett, elszalad, nevetgclnvk a teremben, a 
szeretet nevetésével. 

Uj fehér kis lány : Hellcn ek Xinder 
morgen wird's was geben címűjét játssza 
egy fehér tündérke, úgynevezett Darvas 
Margit. Dó elébb lesrófolja magának a 
zongoráié széket, mert magos lett volna 
neki. Eze i a székkel való bajlódáson nyu-
lat a publikum Hamar vége van a zene-
darabocskának. Egy percig van a dobogón 
egy kis vizsgázó. Plim-plam és alászol-
gája ! Mint. mikor kutyusok m'ts k's cicák 
produkálják magukat az orfeumi szín-
padon Mar Lukács Magda is befejezte, 
Zilcher Scherzinoját fjezte be, a tapso-
lásra nem is reagál, szalad kifele Sc h őr-
zi no baba, lebbent a haján az a nagy fehér 
masni Következik Fischer István, fínon 
selyemhaju kis fiu, fehér selyem blúz-
ban, rá Mem nézve senkire a teremben 
lejebb csavarja azt a zongoráló széke'., 
Bátor Boszorkány táncából elklimpirozz.ï 
amennyit muszáj neki, s menekül. Minden 
kinek nagy sikere van, ahogy dukál is 
Megint egy kis hegedűs lépett fel A vig 
diákot hegtdüli Kigyósitól, Zoltán Béla ar. 
ő neve. Elfogult, karcsú barna gyerek, 
sxinte komor, olyan komoly. Biztos jó 
tanuló. Szépen muzsikalt. A szivemen húz-
gálta a vonóját, valamint hogy akik zon-
goráinak itt, azok az ujjacskák is a szi-
vemet ütögetik. Vi '. « 

Uj zongorista jön, Szutrély Barnabás, 
ezt játssza : B ethoren, Albumblatt für 
Elise. Barnabás matrózruhában' van ö 
feljebb csavarja a széket magának, mert ő 
már nagyobb kis fiu. Ezen mindig nevet 
a terem Oly valami idegen, elvesző, meg-
foghatatlan ez a szaporátlan gyönge neve-
tés itt e magas mennyezet alatt, oly hihe-

PAULAY ERZSI 
Nemzeti Színház (Napoleon) iJc l j jy felv.) 
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teilen. S umig » zongoráiig tart, olj  
szomorú komolyan ül mindenki, ugy mintha 
harangozó jönne távolról valahonnét, talan 
emlékből, s mindnyájan a gyermekkorukra, 
gondolnának. Szivreható minden egyes 
apának meg mamának meg néninek. az ő 
külön árva élete, az ő külön gondolkodó 
feje s a világot viselő lelke. Szegény 
gyenge nagymamák, hogy elmúlt már 
nékik májú*, teljes orgonájával, nagy-
szagú jázminjaival szegényeknek. 

Feljönnek, lelépnek egyik a másik után, 
piros meg fehérruháju leánykák, meg-
kefélt fejű vasárnapi fekete öltönyös fiúcs-
kák, hegedűsök, zongorások, hallja hall-
gatja az ember a zenécskéket. dallamokat, 
Beethoventől, Volkmanntól, Händeltöl, We-
bertől, Poldinitól, Mozarttól, Rúbinsteintól, 
Hellertől, Hollaendertöl, cl vagyunk itten 
a való világtól zárva, némán összebeszélve, 
hallgatni fülünkkel és nézni szemünkkel 
ezeket az ünnepélyes kis vizsgásokat, 
ezek mintha mindennap ezt csinálnák, 
olyan gyakorlottan, pontosan lépnek elő, 
ülnek le, hangicsálnak, hajbokolnak tűn-
nek egymás után, tán nem is élnek? ha-
nem óriási nagy régi zenélő doboznak 
forgó babái s mink is, kik hosszú nadrá-
gokban meg hosszú szoknyákban, kon-
tyokkal, őszes meg kopaszos fejekkel 
mereven ülünk, tán mink sem élünk, a 
rondo édesen szédíti gyönge értelmünket 
báb fejünkben és az élet egy messzi sápadt 
borzadály, amit egy csúf fekete ördög 
meselt nekünk valamikor. Szép Ernő 

SZÉP ERNŐ 
(Jelffy ftlv.) ' 

Egy színésznő mint 
munkásasszony* 

Irta: JÁSZAI MARI 
II. 

Mint teljesen kezelőnek, nem volt egyet-
len betanult szerepem, holott minden 
darabban játsztam. Nem volt fölösleges 
tagja a színháznak, hiszen privát vállal-
kozó volt az igazgató. Nem volt subven-
ció, nem volt protekció, nem volt kilátás 
nyugdíjra, tehát nem csábította volna az 
okosokat ? Csak mi, oktalan rajongók 
gyujtottuk meg magunkat a színpadon és 
lobogtunk a vérünk árán. 

Rémséges komolyságom és mély han-
gom miatt — és mert nem volt más, — 
én játsztam, 17 évemmel, mindenkinek az 
anyját meg a nagyanyját. Nem volt ben-
nem egy mákszemnyi, egy gondolatnyi 
hiúság. 

Rá sem eszméltem női voltomra. 
Ha szépet játsztam, aggodalmasan szépí-

tettem azt a személyt, azt, mint az úrnő-
met, de aki másvalaki, nem én. 

Ilyennek látom magamat színészetem 
kezdetén ; és asszonyiságom e semmibe-
vevése, női voltomnak ez a kifelejtése az 
életemből, végig kisért a pályámon : ön-
tudatlanul. Mert nem tudtam róla. És ugy 
is haltam volna meg, ennek a tudatnak 
híjával, ha nem volna egy lélekbúvár ba-
rátom, aki szeret csipegetni a mult törté-
neteiből, szeret hallani régi színészekről, 
régi színészetről, régi előadásokról és régi 
és mai lelkiállapotokról ; és annyit tud 
kérdezni, mint egy kíváncsi gyermek. Egy-
szerre csak ismét egy kérdés jön, csen-
des, közömbösnek látszani akaró hang, 
mint amilyenek a gyóntatószék rácsa 
mögül hangzanak halkan, gyöngéden, ne-
hogy megriasszák a bűnöst: Mondja barát-
nem, soha sem használta fel női voltának 
előnyeit színpadi előmenetele javára ? Mit? 
Mit? Mit kérdez? Mit mond! Oh milyen 
becses kérdés ! Milyen világossá ot gyújtó 
kedves kérdés ez! Köszönöm - ezt, mely 
ime pályám végén fényes reflertorként 
világit vissza multamba. Enélkül a kérdés 
nélkül amúgy is késlekedő önbecsülésem 
csorbát szenvedett volna. Hisz ez egy 

* À Sziné»zsk Lapja «lső számából. 



SZÍNHÁZI CLET 5 

szép felfedezés és ez egyszer a javamra ; 
mert lám, visszanézvén ijedt sietéssel el-
telt multamra, az látom, hogy éppen a 
feltbbvalóimmal álltam örök harcban. 

Nekem, kedves barátom, csak egy eszem 
volt, az igazság, ezért pedig nem szeretik 
meg az embert. 

Mátyás királyunkat is csak halála után 
tudta népszerűvé tenni ! Nem tartozik a 
pályám dologi részéhez, mégis elmondtam 
fentebb, hogy az öreg asszonyokat én 
játsztam kezdő koromban, azért tettem, 
hogy elmondhassam a folytatását, amelyre 
tulajdonképpen magam is csak most esz-
mélek, amikor ime egy kissé összegezem, 
hogy mit is csináltam az időmmel, — nem 
árt néha az ilyen kis vizsga, — mert 
ebből magam is megelégedéssel látom, 
hogy egy eléggé ritka jelenség történik 
ve'em, az, hogy ime, ötven esztendő 
múlva is játszom ugyanazokat a szere-
peket, melyekkel kezdtem, mert ma is 
já szom Bánk bán és Hamletben a két 
Gertri.d kiralyni t, Volumniát Coriolánban, 
Margit királynét III ik Richárdban, Er-
zsébetet Essexben, Tóti Dorkát a Peleskei 
nótáriusban és még néhányat. Ilyen nem 
eshe ik meg azokkal a szülésznőkkel, akik 
női vonzóerejükre ;ippelá nak a színpadon. 

így kárpótol a sors, meiy kérlelhetet-
lenül következetes és mindent kiegyenlít. 

Kedves, keserves inas-éveim ! De szép 
emlékké váltatok ! 

Te rajongás, nélkülözés és szünetkn, 
kétféle munka boldog verej'ékével meg-
szentelt tavasza pályamnak, szép voltál ! 
Hiszen nemhogy panaszkodtam volna, de 
szent meggyőződésem volt, hogy súlyos 
küzdelmeim veled járnak, hozzád tartoz-
nak és azok segítenek célomhoz. Sőt, 
tulajdonképpen, dehogy gondoltam én 
célra — csak vetettem az aratás reménye 
nélkül. Csak ma eszmélek arra is, hogy 
akkor vetettem, de a magam gyönyörű-
ségére. Minden szerep eljátszása egy-egy 
cél volt, mely boldog extázisba emelt. 
A szerep lelke gyönyörű érzés, megkét-
szerezi, megsokszorozza az embert. Mintha 
több lélek költöznék belénk ! — és kitá-
gulna a világ. Minden eljátszott szerepem 
felröpített a föld fölé és minden uj szere-
pem kiöltöztetése újra visszarántott annak 
a szerepnek cselédjévé, mert ott már 
másokra szorultam, hideg, részvétlen mes-

teremberekre; szabókra, vargákra, szüesftk 
és ötvösökre, fodtászokta és hímzőkre; 
akik azért nehezítették meg szörnyen a 
dolgomat, mert nem a megszokott sablont 
kértem tőlük, hanem képek szerint a töité-
neimi ruháimhoz való dolgokat. Mert itt 
Budapesten már nem a fantáziám után 
öltözködtem, itt már costume-tant tanul-
tam és meyh ẑa tam valamennyit és fut-
kostam velük a rideg né/ésü mesterekhez, 
akik mindent jobban akartak tudni mint 
én, sőt, jobban, mint a képek; mindent 

ACZÉL ILONA 
Nemzeti Szinház : hapoleon (Popp .felv.) 
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elvállaltak hónapokkal az tlőadások előtt, 
minden odahordott brokátot és bársonyt 
és arany és ezüstdiszt felszabdaltak — ez 
szenvedélyük volt — és mindig ijedtebb 
és rémültebb sürgetéseimre, amily mérv-
ben az előadás közeledett; és folytak 
beiőle a próbák, lanyhult az ő vál alkozási 
kedvük, sőt annyira ellanyhuít ho^y az 
előadás előu két-három de mtg jó volt, 
ha öt nappal — visszaküldték az össze-
vagdalt ruhákat varratlanul, darabokban, 
ilyen megokolással : Nem foglalkozunk 
színpadi ruhákkal ! És gombostükkel kel-
lett egy este pl. 4 nagy toilettet ott az 
előadás a!att n agamra tiizködni, egy másik 
este kettőt; az Éva nyolc pár cipőjét, mik-
nek a ruhákhoz i » lő szöveteit fél évvel az 
előadás előtt vittem el a kép kkel együtt 
a cipészhez, hat nappal az előadás előtt 
kaptam vissza, azon mód, ahogyan oda 
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Szenes Béla és menyasszonya, Salzberger Kató 
(Papp felv.) 

vittem. De ilyen százszor megtörtént! Ezek 
voltak a kálvária-járások. Ezek az esetek 
facsartak azokat a bLonyos — vérköny-
nyeket. A férfiruhák varrasára a színház 
szabómüheiyt taitott mindig a saját házá-
ban. ahol csak a színháznak varrtak, a 
férfiszii ész tehát t zt a kinpadot nem is-
merte. Neki az utolsó festéktörlőjéig min-
den a helyére van és volt készítve mindig. 

És ha még több fizetést adott volna 
a szinház az asszonynak a ruhája fejében ! 
De ugyanannyi pénzéit, amennyit a férfiak-
nak adott, megkívánta a nótátoktól nen -
c ak a folyton változó dh atu szalon ruhákat, 
hanem a történelmi darabok costuniejeit is ! 

Ez a szokás egyike marad előttem a 
megfejihetetlen talányoknak. Vógy, isten 
őrizze meg a színházak vezetőit, hogy 
megfejtsem. 

Elhasználták a nyomorult asszoi y ősi 
ösztönéből eredő gyöngeségét az öltözkö-
dés iránt; tudiák, hogy az olyan csábitó 
varázszsal bír rá, melyért minden áldozatra 
képes. így ítélném meg ezt a száz eszten-
dős visszaélést az asszonyi gyöngeséggel, 
ha nem szeietném más megoldását találni 
és nem keresném azt színészetünk patri-
archális őskorában és például, ilyen tor-
mában találnám meg: — mely nagyon 
megenyhítené véleményemet szegény, top-
rongyos nagy elődeink iránt, hogy csak 
elnézték, — okos férfi módra, hogy a 
feleségeik, leányaik és a primitív színtár-
sulatok több nőtagjai, öltöztessék, ahogy 
gyüszüvel és tűvel bírják, az egész archaikus 
szinész-csapatot a történelmi darabokra, 
ágyteritőkből, lepedőkből és függönyökből ; 
abból az igen egyszerű okból, mert ezek 
tudtak varrni és mert ruhatárnak akkor 
még híre sem volt. 

Ami azután történt, — mikor már a kis 
szin ársulatok némi férfi-ruhatárra tettek 
szert ; — az már csak kényelmes nem-
törődömség volt a férfiak részéről, könnyen 
nézték, hogy a mindig rajongóbb asszony-
kollégák azután sem sajnáltak egy kis tüll-
ből és aranypapirosbol királynői ruhákat 
ábdá ni maguknak. Így maradt a szinész-
asszonyokra a costume-beszerzése egészen 
a mai napjainkig; elviselhetetlenné nehe-
íitvén már nekünk, a tökéletes és nagy-
szerű férfi-ruhatárral való versenyt. 

(Folyt, köv.) 
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J- ^vuoj^ c t r ^ - n ^ 
A színpad hőseinek legérzékenyebb ideg-

lényei. Külön, kiváltságos lelki berendezett-
ségük van, mások, mini a színház egyéb férfi-
tagjai és magukat különbeknek tar t ják általá-
ban minden emb*rnél. Szeszélyesek, naivak, 
kegyetlenek, miniig hódítók és hód tottak, 
sokszor gyerekesek, e gyakran túlontúl fér-
fiak, nemüknek minden jó és rossz tulajdon-
ságával felruházva. Egyik sem tenorista, de 
mindegyik a tenori 11. Féltékenyek egymásra 
és mindenkire, aki tenorhangon énekel, a 
legrémesebb hangemberek és hipochonder 
valamennyi. Az énekes színházaknak, de 
kiváltképen az operának ôk a legdédelgetet-
tebb hősei. A tenoristák. Portréjukat két ki-
tűnő darabíró örökítette meg találóan : Wede-
kínd és Bahr. De ezernyi történet, anekdóta 
és legenda szó! róluk és arckáp:ik közkézen 
forognak s mint szent fétisek húzódnak meg 
ábrándos gimnazista lányok iskolakőnyveinek 
lapjai között 

Sokan vannak és mégis kevesen. Nagy 
különbség van a tenorista és az olyan énekes 
között, aki tenorhangon énekel. Ahhoz, hogy 
tenorista legyen valaki, nem elegendő, hogy 
a hangjának terjedelme a mély bé és a magas 
cé közé essék, m ' g kell szegezni hozzá mind-
azt a sok kulturáltságot énekben és külső-
séget viselkedésben, ami a tenoristasággal jár-
Laikusok még mindig azt hiszik, hogy a 
tenorista az a kiváltságos énekes, kinek hangja 
megremegteti a szinház falait és mikor a 
a magas cét kivágja, eláll a színpadon és a 
nézőtéren egyaránt mindenkinek a lélekzete. 
Ez a fantasztikus hit okozta nálunk Caruso 
Enriconak, a világ leghíresebb tenoristájának 
csúfos és emlékezetes kudarcát. A nagy énekes 
Bécsből rándult le hozzánk. Odafönn, a „Hof-
oper"-ben óriási sikerei voltak, hangos reklám 
előzte meg jöttét és az Operaház addig soha 
elő nem fordult magasságra emelte fel a hely-
árakat Egészen természetes, hogy a jegyeket 
az akkori kapitalista Budapest közönsége 
mohón kapkodta széjjel, ötven és száz koro-
nákat (akkor nagyon sok pénz !) fizettek egy 

földszinti ülőhelyért és a harmadik emeleten 
tiz koronába került a legolcsóbb hely. Persze 
azt hitte mindenki, Budapest zenei smokkok-
ból álló egész közönsége, hogy ennyi pénzért 
valami egészen rendkívüli jut neki osztály-
részül. Az „ Aida" került szinre, Caruso Rada* 
mest énekelte. Gyönyörűen. Hangja nak olvadó 
aranya csillogott a „Celeste Aida" megható 
románcában, igazi finom, kulturált, a leg-
végsőkig csiszolt bel canto volt, amit nyújtott , 
de bizony sem a falak nem reszkedtek, sem 
a csillár nem billent félre és a közönség azt 
hitte, hogy becsapták. Pisszegtek, ahelyett hogy 
tapsoltak volna. 

CARUSO 

Carusot felbőszítette ez a hálátlanság és 
neveletlenség. Különben is ingerült volt, mert 
csak este, az előadás kezdetén tudta míg, hogy 
a partnere nem Vasquezné lesz. akivel dél-
előtt próbált, hanem Ney Hermin, aki évek 
óta nem énekelte a szerepet és ingadozó volt, 
azonkívül közvetlenül az előadás előtt kelle-
metlen incidense volt : bírósági végrehajtó 
jelent meg az öltözőjében és le akarta fog-
lalni a tiszteletdiját egy divatárusnő követe-
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lése javára, aki az impreszáriója feleségének!»] 
szállított kalapokat hitelbe. És mindezek u t á n ^ 
a pisszegés ! Csak hosszas rábeszélések után 1 
énekelte tovább a szerepet, de kijelentette, 
hogy ezek után Budapesti e soha az életben 
r.em jön. Caruso volt azóta többször is Bécs-
ben, de hozzánk nem jött soha és kevéssel a 
háború előtt kijelentette egy magyarországi 
ismerősének, hogy ha Bécsből egyszer BukT-
restbe kellene mennie, akkor is olyan utat 
választana, ami nem vezet Budapesten keresztü'J 

Különös és furcsa, hogy ez a fatális csaló-
dás éppen a legnagyobbat, csakis Carusót érte 
nálunk. A többi tenor-hirességek kivétel nél-
kül egy csapásra meghódították a budapestié' 
ket és állandóan ragy népszerűségnek örven-
denek Az olasz Bond Alessandro, a bel canto 
másik nagy művésze csak ugy, mint a bécsi 
Piccaver Alfréd, az egykori „Hofoper" ked-
veit tenoristája. 

Arra nézve egyébként, hogy hogyan szülét' 
nek a tenoristák, igen jellemző Piccaver élet-
története, melyet a kitűnő énekes maga be-
szélt el legutóbbi budapesti vendégszereplése 
alkalmával e sorok írójának. Az északameri-
kai Albanyban született, ahcl atyja jómódú' 
iörgyáros volt. Az énekesi talentum már öt 
:ves korában jelentkezett a kis Piccavcrr.il. 
\ tanítója kijelentette a vasárnapi iskoláb a , 
íogy „ez a kölyök ugyan nagy csirkefogó, 
le azért szopránja van és jó hallása". Ettől 
cizdve Piccaver a templomban énekelt. Ju-
almul az apja elvitte színházba, ahol „The 
üibsybaron" cimmel „A cigánybáró"-t ját-
izolták. Tizenöt éves korában megváltozott a 
íangja: csúnya basszus lett belőle, kellemet-
en mellékzörejekkel kisérve. Az éneklésnek 
:gyszerre befellegzett és Piccaver, mint minden 
ímerikai ifjú, szenvedéllyel vetette magát a 
iportra. Hanem egyről megfeledkezett. Arról, 
íogy az apja sergyáros. És a jó sör, a ma-
áta, bizony megártott az ifjú sportsmannak. 
»iccaver elhízott. Dühösen határozta el, hogy 
niriden áron lefogyasztja magáról a sokszoros 
iájréteget és beállt egy gyárba — fűtőnek. 
^ zsirja pedig olvadt, m/nt márciusi napon 

hó és rövid idő múlva egy bassballmeetin-
en első dijat nyert. Azóta sem volt olyan 
loldcg Piccaver. 

A szülei New-Yorkba küldték, hogy a tech-
likai főiskolán tanuljon. A technikai tudo-
aányok helyett azonban a zene bolondja lett 

tizenhétéves ifjú, nem volt nálánál kitartóbb 
itogatója a Metropolitan Opernhattse előadá-

sainak és nagyobb bámulója Caruso müvéí 
szetének. Az iskolai tanulmányok keserves, 
de szerencsés befejezése után Piccaver állást 
kapott az Edison-társaság gyártelepén. Estén-
ként a banjot. a kedvelt amerikai népies 
hangszert pengette dalolva, oly szenvedé-
lyesen, hogy mindé a héten felmondták a 
lakását. A következő évben az atyja Lon-
donba küldte tanulmányútra. Oda irt levelet 
hozzá egyik amerikai barátja, aki a bécsi 
zenekonzervatorium növendéke volt, hogy 
ránduljon át az Atterseehez, ahol találkoz-
hatnak. Piccaver nem habefeott, hanem el-
utazett Londonból. A föbbi olyan gyorsan 
ment végbe, mint a moziban. Egy holdvilágos 
éjszakán a fiatal mérnök banjo mellett vidám 
amerikai nótákat és négerdalokat énekelt a 
barátja szobájában. Az ablak nyitva volt és 
a nótázást meghallotta egy színházi ügynök, 
aki kijelentette, hogy a fiatal amerikainak 
kincs van a torkában. Ő.=szel már Prágában 
volt Piccaver és fellépett az o t t a n i operaház--
ban, onnan ped'g rövidesen Bécsbe szerződ-
tették. Egy éjszakán át lett belőle tenorista. 

JADLOWKER 

. 'Nagyon népszerű [nálunk Jadlowker Her-
mann is, a berliniek Piccaverje. Az ő bölcsője 
Lengyelországban ringott, ott is a ghettóban 
és szintén mint templomi cnek«s keadte m e j 
a pályafutását. Kevesen éneklik ma szebbea 
Don José virágrománcát, mint ő. A háború 
alatt kegyvesztett lett Jadlowker Berlinben, 
holott legnagyobb patrónusa maea Vilmos 
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KNOTE 

Ha Bécsnek Piccaver, Berlinnek Jadlovker. 
ugy Münchennek ott van Knote Henrik. A 
legnagyszerűbb ifjú Siegfried, a legpompá' 
sabb Walter Stolzing. általában az ideális 
wagneri hőstenor. Férfias megjelenés és fér-
fias hang. Még a gyengéd árnyalatokban sin-
csenek nála nőies ellágyulások, mint nagyon 
sok, maidnem a legtöbb tenoristánál. A buda-
pesti közönség sok szerepében többször is 
hallotta vendégszereplései alkalmával, a hang-
versenyteremben pedig szenzációsak voltak 
azok a Wagner-esték, amelyeken az ifjú Sieg' 
fried kovácsdalait énekelte. Énekes körökben 
tudott dolog, hogy Knote, ez a pompás hangú, 
daliág alakú nagyszeri ember már több mint 
másffl évtized o u vej;etMani«s Mjy v« 
»x^rrplim alkalnsâval fy»ra*rbij.t »zeneit és 
orvosai akkor huzamos időre eltiltották a 
husevístől A művész, akit azzal fenyegették, 
hofcy ha nem vigyáz magára, könnyen flveszt-

heti a hangját, szigorúan betartotta a tilalmat 
és olyan kitűnően beletalálta magát a vege-
teranius életbe, hogy több, mint tizenöt éve 
egyáltalában nem eszik hust München köze-
lében lakik nagy kert övezte villájában, a 
kertjében maga termeszti a főzeléket, amit 
egész évi szükségletét fedezik Két fia van, 

ifjú Siegfried mindegyik, azok még 
soha életükben nem ettek hust. Az apjuk 
mindjárt vegeteránius kosztra nevelte őket. 

Mig Knote igazán nagy sikereit a színpadon 
aratta nálunk, addig Slezák Leó inkább a 

SLEZÁK 

koncertteremben szerezte meg népszerűségét 
a budapesti közönség előtt. Slezák nem hői» 
tenor, iskolai példája a lirai tenor típusának-
Hatalmas alakjához, férfias megjelenéséhez 
képest különösen nőies jellege van az éneké» 
nek, főleg a magas hangjaiban, a falzettjeiben 
van erős szopránszerüség. D-ilelőadásait rend-
kívül szeretik nálunk, zsúfolásig megtelik 
minden hangversenyén a terem. Sokszor 
énekelt színpadon is, különösen amig a bécsi 
Operaháznak volt tagja és onnan rándulgatott 
le vendégszereplésre. Leghíresebb szerepe Ra-
dames, rgyanaz, amelyben Caruso nálunk 
megbukott, helyesebben megbuktatta a pesti 
publikumot. 

*A némelorsz.!gi terorísták közül rokon' 
sztnves jelenség B<;U Osekár, a stuttgarti 
Opera tagja, aki közvetlenül a háború kitö-
rése előtt több ízben vendégszerepelt az 
Operaházban'?« majdnem szerződést is ka,-

császár veit. A temperiH»*ntw*»s énekus 
azonban néhány ,,n»ejg»*d»lotIan" kijelantést 
tett a németekről, mikor a lengyelországi har-
cokról szóltak a hivatalos jelentések és ezután 
nem volt szabad többé fellépnie. Jadlowker 
ekkor Budapestre jött, vendégszerepelt a Nép-
operában, az Operaházban és igen hü vendég-
szereplője volt a Fészek bass-asztalának. Va-
lóságos pesti lett belőle, annyira, hogy még 
aPjnyarat is — Siófokon töltötte, de őszre 
megbocsátottak neki Berlinben és vissza-
utazott. 
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pott. Első ízben távirati hívásra jött, mert a 
kitűzött „Aida"-előadáshoz nem állt Radames 
rendelkezésre és Bánffy gróf, az Operaház 

BOLZ 

akkori igazgatója, semmi körülmények kö-
zött s ím akarta lemondani az előadást, 
Bécsbe telefonáltak elébb, onnan nem jöhe-
tett fenki, azuián Berlinbe teiefonáltak, ott 
sem volt szabad idővel rendelkező tenorista, 
de Berlinben ajánlották a stuttgarti Bolzot. 
Távirat ment. Bolz vonatra ült, délután meg-
érkezett Budapestre és este elénekelte Rada-
mest. Szerződéssel kínálták meg és Bolz még 
két ízben fellépett. Énekelte Eleázár szerepét 
„A zsidónő"-ben és Raoult „A hugonották"-
ban. Az Operaház megkötötte az előzetes 
szerződést, néhány hét múlva azonban kitört 
a háború Az érvénytelenített szerződés miatt 
Bolz be is perelte az Operaházat, el is vesz-
tette a pert. hanem azért nagyon megszerette 
ezt a várost-és nemré< azt irta egyik itteni 
ismerősének, hogy aíig várja, hogy ismét 
visszatérhessen Budapestre. Bolz egyébként 
kétszeresen kollégája a mi Dalnoki Vikto-
runknak, mert nemcsak operaénekes, hanem 
fogorvos is egyszemélyben és a háború egész 
tartama alatt mint tábori fogorvos műkö-
dött a német 33. Feldlazarett-ben. Most már 
persze ismét Stuttgartban van és az ottani 
kommunizál t színházban énekel. Tänzltr 
Hans, a hannoveri színház tenoristája is a 
háború kitörése előtt vendégszerepelt nálunk 
és közreműködött egy Wagner-estén is. Ki-

válé wajner i inekrs és méltó arra, hogy 
rbben a K»r»Mib«n ai«f«mIék<MÜnk rdU. 

Szólni ktll t i i i t in végre i h iz t iakró l is. 

TLNZLER 

Velük furcsán vagyunk kis ;é. A legnépszerűbb 
itthoni tenoristák ugyanis évtizedek óta — 
nem magyarok. Nem volt magyar az Opera-
ház első nagyhírű tenoristája, az olasz Perotti, 
az utolsó két évtizedben pedig két német 
tenorista állt a lelkesedés és ünneplés közép-
pontjában nálunk : Anthes Gyórgy és Burian 
Károly Anthes a legideálisabb hőstenor volt, 
aki a mi színpadjainkon csak valaha meg-
fordult. Igazi férfi és igazi hős, akinek elhit-
tük a Lohengrint és el kellett hinnünk a 
Parsifalt. Sugárzó intelligencia a játéka, ama 
ritka énekesmüvészek közé tartozik, akikben 
a zenei tudás és muzsikalitás egyenlő a fizikai 
képességek nagyszerűségével. Ezek a kvalitásai 
jogosították arra, hogy a színpadtól való 
visszavonulása után a pedagógiának szentel-
hesse munkás tevékenységét. A Zeneakadémia 
kínálta meg tanszékkel és igy Anthes továbbra 
is a miénk. 

Tökéletes ellentéte Burián Károly, aki egye-
síti magában mieden tenorista rossz és jó 
tulajdonságát. Ideges, kényeskedő, szeszélyes, 
hiu, féltékeny, megbízhatatlan, de amikor jó 
diszpozícióban van, a legkitűnőbb énekes. 
Szerződésileg és árán jött Drezdából hozzánk, 
szerződésszegéssel távozott és ugyanígy jött 
ismét vissza — állandó vendégszereplésre. A 
szerződés azonban általában illuzórius valami 

A 
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nála. Tiz esetben mikor énekelnie kellett volna, 
kilencszer lemondott Hanem tizedszer azután 
agy dalolt, mint egy angyal A megjelenése 

tünőbb magyar tanoriatát, Környei Bélát, akit 
néhány ezer korona differencia miatt a régi 
operaházi rezsim átengedett a bécsi Hofoper-
nek. A magyar énekesnek váltakozó sikerei 
voltak Bécsben. Volt szerepe, amiben tetszett, 
de nagyon sok olyan kiitikát kapott, amilyent 
itthon sohse kapott volna. Most megint itt-
hon van és csak jót és szépet olvashat magá-
ról. Környeiben a fizikai erő dominál. Hang-
jának nem a kulturáltsága, hanem az ereje, 
súlya, csengése ragadja magával az embert. 
Az operett-színpadon kezdte. A buda-temes-
vári színtársulattól került a Király Színház-
hoz, ahol utolsó szereplése a Vig özvegyben 
volt, onnan szerződtette az Operaház. 

BURIÁN 

távolról sem olyan előnyös, mint Anthesé, 
vagy Knoteé, különösen mióta elhízott furcsán 
festett Siegfried vagy Lohengrin jelmezéber, 
de hangjának ereje fiatal, üdén csengő ma is. 

Az énekesek tudvalévően nagyon vigyáz-
nak a torkukra és egész fizikai jólétükre, 
hiszen egészségi állapotuktól függ művészetük 
anyagának, a hangnak konzerválása. A Ieg-
óvatosabbak a tenoristák. Sokkal jobban 
vigyáznak magukra, mint az énekesnők és a 
legkisebb szélben is shawlt csavarnak a 
nyakuk közé. Mértékletesen élnek, keveset 
vagy csak semmit dohányoznak, még keve-
sebbet isznak és olyan napon, amikor föllép-
nek, tartózkodnak minden izgalomtól. Burián 
a legkiáltóbb kivétel a szabály alól. Képes a 
legnagyobb hóviharban is nyitott bundában 
átgyalogolni a Margit-hidon, miközben teli 
hangon énekli a Tavaszi dal-t a Walkürből, 
a sör mindennél kedvesebb előtte a világon 
és éjjeleket tölt el füstös korcsmában. A hang-
jának — ugy látszik, igaza van — nem árt 
semmi. Szent meggyőződése, hogy csak akkor 
tud jól énekelni, ha felöntött előbb a garatra. 
Doppingolnia kell magát. A mult télen azután 
megtörtént vele, hogy túlságosan doppingolta 
magát és botrányba fulladt az előadás. A 
forradalom kitörésével BuriáneltttntBudapest. 
ről. Valószínűleg hazasietett honfitársai közé. 

Helyette visszahozta a forradalom a legki-

Székelyhidy Ferenc a legtöbbet éneklő teno-
ristája az Operaháznak, Gábor József a „Mäd-
chen fur Alles"' tenoristában. Székelyhidy 
doktor juris és volt főispáni titkár, de volt 
bayreuthi énekes is és ez az utóbbi múltja 
értékes fémjelzést ad nevének. A legjobb Faust 
nálunk és fáradhatatlan uj szerepek tanu-
lásában. Gábor József univerzális tehetség. A 
hangja sokkal kisebb és jelentéktelenebb talán, 
mint azoké, akiket ott felsoroltunk, de a kis 
hangot mesterien, tökéletes énektudással kezeli-
Bámulatosan tiszta a szövegkiejtése, élvezet 
hallgatni tőle egy szerepet. Emellett kitűnő 
azinész ia, átgondolt, intellektuális alakítás 
mindegyik produkciója, de megállná helyét 
mint rendező is kitűnően : a kis ujjában van 
az egész opera-dramaturgia. 

GÁBOR 
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Két uj egyfelvonásos a 
Medgyasszay Színházban 

A közelgő nyár előhírnöke : a május, vala-
mikor a szezon halálát jelentette. 

Még néhány év előtt a színházak maguk 
akarták ezt a sorsot, de tavaly, sőt már k ;t év 
előtt is szembeszállottak a tradíciókkal, meg' 
próbáltak versenyre kelni a májussal és hogy 
a küzdelem a színházak győzelmével vesződött* 
azt tudjuk, hiszen tavaly is az egész nyár vol-
taképen alig különbözött valamiben a téli sze-
zontól. 

Ez aztán az egyik magyarázata annak, hogy 
az igazi, nagy szenzációkat mindegyik színház-
ban most hozzák szinre és a műsorokról az 
úgynevezett „szezonzáró, nyári darabok" telje-
sen eltűntek és helyet adtak a komoly és iro-
dalmi művészi törekvéseknek. 

A Medgyasszay Szinház előkészületben lévő 
uj műsora is magán viseli ennek az igazán 
ideális és tiszta művészi ambíciónak a jellegét. 
A szinház két egyfelvonásost tűzött elő-
adásra, melyeknek mindegyike külön-külön ér-
téke az irodalomnak és a szinpadirodalomnïik 
egyaránt. A legértékesebb és egyszersmind a 
legérdekesebb is közöttük a nálunk még jófor-
mán alig ismert orosz iró. Eiwenhof tragédiája, 
az „Olyan asszony." A kis darab bizarr beállí-
tásában, fantasztikus mellékszereplőivel és a 
mégis minduntalan kiütköző keserves drámaias-
ságával nagyszerű különleges iránymutatás a 
férfi és a nő örök szerelmi problémájának fel-
dolgozására. A darab főszereplői a kegyetlen 
és soha ki nem elégíthető Asszony és ennek 
örökös rabszolgája, a Férfi. Midőn a függöny 
szétszalad, az Asszony az ágyában fekszik, a 
feje fáj, rossz kedve van és szeretne valakit 
találni, akin kitölthetné haragját. Az óriási 
szerecsen szolga vagy a kis törpe bohóc nem 
felel meg szándékainak, mert ezeknek csak a 
testét birná meggyötörni, a lelküket nem. Ek-

koï jön a szerelmese, a Férfi és az Asszony 
kagyetlen mosollyal az ajkán határozza el, 
hogy a Férfinek meg kell halni. Panaszkodni 
kezd, hogy mennyire unatkozik és rábeszéli 
a fiút, hogy szórakoztatására játszanak rablót, 
menjen ki, ^oltsa el a villanyt, de a sötétben tá-
madjon rá és ő majd a revolverével védekezik. 
A Férfi homályosan megsejti a i Asszony szán-
dékát, kimegy eloltja a villanyt, nem jön vissza. 
Az Asszony előbb kérleli, aztán öngyilkossággal 
fenyegetődzik és végül belelő a — levegőbe. 
A Férfi az ajtó előtt hallja a lövést, rémülten 
berohan és az Asszony ekkor boldog kegyet-
lenséggel mosolyogva egy második golyóval 
agyonlövi szerelmesét. Medgyasszay Vilma és 
Bársony István játsszák az Eiwenhof tragédia 
két vezetőszerepét és az előadásnak külön 
szenzációja lesz, hogy Medgy asszay Vilma az 
egész darabot ágyban fekve fogja végigjátszani. 

A második műsoron szereplő egyfelvonásos 
szintén orosz iró munkája ; Csehov ; „A kérő" 
cimü vígjátéka. Bár a szerző vígjátéknak nevez 
egyfelvonásosát, azt hisszük, hogy a darab 
műfajra nézve inkább szatíra, a kapzsi emberek 
ideológiájának nagyszerű szatírája. Egy orosz 
földbirtokosról szól a Csehov-vigjáték meséje, 
aki csakhogy megszerezze mayának a föld-
jeivel szomszédos birtokot, még attól sem 
rett«n vissza, hogy annak tulajdonosát eg-y 
rigolyás, elfonnyadt vénkisasszonyt elvegyen 
feleségül. A háztüznéző à álidealizmusa azon-
ban csúnya szóváltásba és veszekedésbe fullad, 
mert a földbirtokos elfeledve azt, hogy a 
mennyasszony még csak jövendőbeli meny-
anyasszony, már most sem akar annak bele-
szólást engedni a saját birtokának ügyeibe és 
ugy kezd intézkedni, mintha az a föld már az 
ő tulajdona lenne. A végén persze a pár jelöltek 
kibékülnek és szerencsésen egybe is kelnek. 
Vidor Ferik« és Újvári Lujos kaptak két hálás 
szerepet a Csehov-vigjáték mennyasszonyéban, 
illetőleg kérőjében. 

A szinészbizottság által szerződtetett artisták 
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Film-készités 
írt* é» rajzolta : NÀGY ENDR«  

III. Folytatás. 

Lőrinc atya zord szerzetesi cellájában ül és 
eltöpreng- hosszasan (116 méter) azon világ-
nézeteken, amelyeket a kereszténység- legyőzött. 

Kőkövi Izsó nagyon jól tudja, hogy ez az 
egyhelyben való töprengés nem alkalmas arra, 
hogy a mozgófényképezés technikai előnyeit 
érvényre juttassa. Amint tehát ilyen esetekben 
a film-művészet szabályai megkövetelik, trükköt 
alkalmaz. A cella falán elvonulnak egymás-

Szent atyám, add az Egyház áldá-
sát szerelmünk frigyére, melyet a 
szülők gőgös önkénye eltiporni 

akar 11 ! 

— Előbb csak tartsuk meg' a nászéjszakát, 
aztán az esküvőt megcsinálhatjuk később, 
adandó alkalommal. 

Polgári erkölcsök nézőpontjából ez a meg-
oldás ugyan nem kifogástalan, de a közönség 
száméra ez semmiképen nem jelent erkölcsi 
károsodást, mert az esküvőt később a kívána-
tos sorrendben beragasztják a filmbe. 

A nászéjszaka gyönyürü holdfényben ját-
szódik le, mivel a fotografáló lencse elé zöld 
üveget tettek. 

Végre szivem 
sziveden 

dobbanhat, 
Júliám ! 

Rómeó ez irányben meg is teszi izgalmas 
előkészületeit, amelyek a legalkalmasabb pilla-
natban a film hirtelen elsötétedésével érnek 
véget, bárha Uccai Ica minden befolyását ér-
vényesiti a rendezőnél, hogy egy kis „combi-
naison"-jelenetet csikarjon ki magának. 

Rómeó aztán az utcán párviadalban megöli 

után az egyiptomi, a perzsa, a kinai, a héber, 
a görög-római vallás karakterisztikus jelene-
tei, amelyeknek sorát a golgotha megjelenése 
zárja be. Természetes, hogy ezeket a jelene-
teket régi, mér lejátszott filmekből vágja ki 
Kőkövi, — olyan módszer, amely az irodalom 
egyéb ágaiban sem ismeretlen. 

Rómeó és Julia megjelennek a cellában és 
Rómeó azt az óhaját fejezi ki Lőrinc atyának, 
hogy eskesse őket össze azonnal titokban. Thybaltot. Rövid vivás után kardját Thybalt 

hóna alá dugja, minek folytán ez utóbbi mes-
teri tántorg-ással földre rogy. 

Emiatt Rómeó szökni kénytelen. Lóra pattan 

Most tehát el kellene menniök a Mezőgaz-
dasági Muzeumhoz, amelynek „Jáki-templom"-
rószlete az esketés céljaira nagyon megfelelő 
lenne, de Kőkövi az események egyszerűsítés« 
céljából kiadja a rendeletet : 

•e izgalmas hajsza után megmenekszik üldö-
zői elől. 
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Ez a jelenet rendkívül próbára tesii Kőkövi 

türelmét, mert a ló nem lévén részes a pár-
bajban, semmi kedvet sem érez a menekülésre. 
Állandóan egy rúddal kell őt ösztökélni és 

ilyenkor Árvizy-Rómeo kellemetlenül érzi ma-
gát, mert ő még- e régi ligeti hippodromban 
tanult lovagolni. Kőkövi elkeseredésében ki is 
fakad : 

— Zsidó, ne üljön lóra! 

Galafrés Elza 
A „Marika" bemutatójával egy estén fei-

ujitotta az Operaház Dohnányi Ernő fi"om, 
szellemes némajátékát, a „Pierrette fátyola"-t, 
melynek főszerepét ezúttal már mint az Opera-
ház szerződött tagja, Galafrés Elza játszotta. 
Budapest színházi közönsége számáru nem volt 
uj ez a produkció, aminthogy nem volt is-
meretlen a művésznő sem, akit a Pierrette 
szerepén kívül. Wormser kedves pantomimjében 
„A tékozló fiu"-bán és német társulatok ven-
dégszereplései alkalmával drámai szerepekben 
is ünnepelhetett. A német prózai deklamációnál 
jelentékenyebb azonban Galafrés Elza a pan-
tomimben. Csupa ritmus és csupa zene ez a 
kiváló színésznő, aki a gesztusaiban és arc-
játékában több drámaiságot bd, mint sokan 
mások, kik konthurnusról szavalják az antik 
tragédiákat. 

Schnitzler ideges, lázálmos darabja Dohnányi 
keringős zenéjével Galafrés Elza játékában 
lesz teljes, egységes művészi produkció. Néki 
el tudjuk hinni Pierrette kacérságát és halálos 
rémületét, melyben már az első pillanatban 
ott lappang az őrület csirája. Patologikusán 
pontos ábrázolást kapunk ebben a döbbenetes 
második felvonásban, melyet a muzsika tesz 
költőivé, széppé a rémületében. Galafrés Elzát 

nem kellett most felfedezni. De a tapsok, 
melyek ez estén feléje szálltak, talán melegeb-
bek, közvetlenebbek voltak, mint egyébkor. Ki 
kellett belőlük éreznie, hogy ezúttal annak 

GALAFRÉS ELZA 

tapsolt az Operaház közönsége, aki immár 
hozzánk tartozik, a miénk. Öröm volt az ová-
ciókban, öröm és elégtélelérzés. És harmonikus 
volt a „Pierrette fátyola" egész előadása, mert 
a főszereplőben egyidejűleg' a komponistát is 
ünnepelhettük. Galafrés Elza bizonyára nem 
vindikálja magának az egész sikert : a köteles-
részt átadja belőle Dohnányi Ernőnek. 

Biztosra vesszük, hogy meg is tette. 

A körmagyart 1842-ben tr.utalta b e . a közön-
ségnek Szöl lössy Szabó L*jos táncművész , a 
Nemzet i Szinház tagja . Zenéjé t Rózsavölgyi 
Ede irta. 

Csak ott van a mi honut k, liol hangzik nyel-
vünk ; csak addig él nemzetünk, mig nyelve ki 
nem hal. (Balogh István úttörő tzinész irataiból.) 
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Uj moziszinészek fölvétele 
(A MÁSODIK CSOPORT) 

A mióta a moziszinészeket vizitáló bizott-
ság- a Magyar Tanácsköztársaság propaganda 
és művészi célokat szolgáló filmjei részére 
moziszinészeket és moziszinésznőket vesz föl, 
azóta valóságos moziszinész-láz van Buda-
pesten. Minden férfi és nő, akinek valamire 
való alakja és megjelenése van, a mozivásznon 
akar szerepelni, játszani ; mintha mindenki csak 
magát óhajtaná megjelenítve, a mozivásznon 
megrögzítve látni. 

A különböző művészi és propagandacélnak 
megfelelőleg a bizottság el is határozta, hogy 
a régi több mint kétezer jelentkező és az ujab-
ban jelentkező hatszáz közül fölvesz u. n. 
alkalmi moziszinészeket és moziszinésznőket, 
akiket fellépésük idejére harminc-negyven ko-
rona napidíjjal alkalmaz. 

A művészekből álló vizsgálóbizottság kiegé-
szült ez alkalommal Márkus László és Vajda 

Lástló színházi rendezőkkel és -Sas Ede drama-
turggal, elnöke pedig Korda Sándor moziren-
dező lett. 

A jelentkezők első rostálását Mattybsovszky 
Ilona moziszinésznő végezte ügybuzgó titkár-
jával : Terray Gyula moziszinésszel együtt, 
ugy, hogy a zsűri elé csak háromszázan kerül-
tek és az alkalmasakat három osztályba so-
rozták. A legkitűnőbbek az első osztályba ke-
rültek. 

E/sőosztályii moziszinészek lettek : 
Vágó Pál színész, aki elvesztette hangját, 

elsőrangú operettkomikus volt, de sikerrel sze-
repelt a Star filmjein, Tamási László kabaré 
iró, Rákóczi Péter elsőrangú parkettáncos, aki 
most tett gimnáziumi érettségit. Dinitsch Ödön, 
gimnáziumi tornatanár. Lambrecht Ferenc volt 
aktív huszárkapitány, a legsnájdigabb mozi-
szinészek egyike. Dr. »Székely Osv'áth Alfréa 
ügyvéd, aki már régibb idő óta álnéven játszott is 
a Corvin filmeken. Kac/ander Ferenc, repülő-
főhadnagy. Anday Ferenc, aki már 14 éve 

Uj meziszinésznők : 1. Balogh Juci. — 2. Szende Maca — 3 Szilágyi Erzsébet. — 4. Pavloviig 
Mihály. — 5. Maurer Boiis. — 6. Fáy Béla" 
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színész. Horváth Károly a Gatdasági Bank 
r.-t. volt tisztviselője. 

Newlinszky Mikó, párisi maziszínész, a Kákwa 
előtt Pathé Frères filmjein aratott sikereket. 
Bolváry Feienc, földbirtokos, kinek Géza báty-
ját már az első kiválasztás alkalmával vették 
föl. Kaszala Károly repülőhadnagy, Mayer 
László, iparművész, aki betanított nagy rendőr-
kutyájával jelent meg, mellyel együtt fog ját-
szani. Bánhidy Béla, Keleti Akadémia növen-
déke, Bánhidy Ilona a Vígszínház művésznőjé-
nek a fivére. Groszmann Imre, magánhivatal-
nok, aki az uj „Duci bácsi" lesz. Tímár Gyula 
építész, akit a legszebb férfi típusaként vették 
fel és egy második Psylandert látnak benne. 
Haberfeld Gyula, öreg színész, mint apaszinész 
fog beválni. Korbuli Géza, gazdász, volt föld-
birtokos. He rezeg Pál, tulajdonképen Héczey 
Pál, Fáy Béla, érettségit tett Rózsahegyi-
szininövendék. Dénes Mihály ügyvédjelölt, 
szintén az elsőrangú megjelenések közé tar-
tozik. Raffay István, műegyetemi hallgató, 
Rózsahegyi-szininövendék. Häuser Géza film-
gyáros, az Adler és Häuser filmgyári cég 
tulajdonosa. Csillag Pál, aktiv főhadnagy, a 
bécsi katonai lovagló-iskola volt tenára, mint 
ügyes lovagló fog filmfelvételeknél szerepelni. 
Tolnay Zoltán, aktiv huszárhadnagy. Szerémy 
János, ismert színész, aki Bécsben játszott 
Kunstfilmeken. Mezőfíy Sándor, ismert vidéki 
színész, akitől a filmművészet is sokat vár. 
Farkas Miklós, vasmunkás, a zsűri tagja, aki 
legutolsónak jelentkezett, miután már befejezte 
bírói és kritikusai működését. Schönbrunn 
Adrienne, szőke szépség. Nagy Alice, a nagy 
elegánciáju nő, aki Lys Norton filmnevet vett 
föl. Szende Matild, Lötty Andrae, akit a 
Corvin-filmgyár szerződtetett. Singer Ilona, 
Singer Béla szikvizgyáros leánya „Tilos a 
csókban" cimü fílpien játszik. Popp Zsuzsanna, 
aki az elsőosztályu moziszinésznők között a 
legelső, Dr. Papp ügyvéd leánya és „Cora 
Jord" név alatt lép fel a vásznon. Persian 
Kató, Rózsahegyi szininövendéke. Bakos Edit, 
aki a külföldi „Ufa" filmeken játszik nagy 
sikerrel Mia Carmen név alatt. Vályi Nagy 
Aranka artistanő, Krupka (Kovács) Andrásné 
szül. Serfőző Mária, sziniakadémiát végzett 
színésznő. Szilágyi Erzsébet mozidrámairó, 
Endrődi Béla költő felesége. Solymosi Károlyné, 
szegedi színész neje, Kölpecz Anna, gyönyörű 
szőke germán nő, Sugár szénnagykereskedő 
menyasszonya, aki „Miiéti Annie" név alatt 
fog fellépni. Az érdekesarcu Cínjzágó Lucy, 

Anéa Margit hivatalnoknő, Hollán Ella, aki 
mér réféta játszik cikarral filman ás az elaő -
rangúak Wzé tartasik, Holltsoh+r Henriette t 
félábirtokos laánya, aki Henriette Barbara 
név alatt fog játszeni. Jakabfi Aranka, Nagy 
Erzsébet, a Magyar Színház ösztöndíjas tagja, 
és végül Fibich Carola, német tábornok leánya, 
akit a bizottság egyhangúlag vett fel, itt neve-
lőnő volt, a germán szépség típusaként tünt 
fel, a „Ripp Olly" filmnevet vette föl. 

Második osztályú moziszinészek a követke-
zők lettek : 

Arányi Alfréd, Agai Sándor szabó, Berko-
vits Gyula joghallgató, Dr. Tolnay Ferenc 
ügyvédjelölt, Kovács László színész, aki „kém-
arc"~ával tünt fel. Kovács Győző, kolozsvári 
földbirtokos és átmeneteiig az Állat és Takar-
mányforgalmi r. t.-nak volt tisztviselője, aki 
„majomarc"-ával tünt föl. Paulovits Mihály 
kereskedelmi akadémiát végzett növendék. Er-
délyi József keleti akadémiát végzett növendék, 
leszerelt főhadnagy. Kövesi László jogász, ját-
szott már a Luxnál és Starnál, Szemere Aipád 
orvostanhallgató, Rózsahegyi szininövendék is 
egyúttal. Kőszegi Lajos, soffőr. Pók Imre, tar-
talékos huszárfőhadnagy, a Nemzeti Lovardá-
ban az ifjú színészeket tanitja lovagolni. Gisí'le 
Laner, francia tábornok leánya, temesvári föld-
birtokos és ügyvéd elvált neje, aki Budapestre 
menekült és itt francia és angol órák adásával 
él, a másodosztályú moziszinésznők legkiválóbb-
jaihoz tartozik. Csáki Manci, Newlinszky Mikó 
párisi moziszinész felesége, a soproni színház 
első naivája. Gottlieb Mila, tipikus zsidólány. 
Warmuth Adél, a Fővárosi Orfeum volt tagja. 
Hausner Magda, aki szép „fénykép arcá"-val 
tünt föl. Bajnoki Ilona, Hága Giéte a Star 
irodájának alkalmazottja. Fodor Dodo, Franki 
Józsefné szül. Harmath Ilona, színésznő. Szent-
imrei Sári, Molnár Rózsi színinövendékek, 
Balog Juci és Bellágh Márta Rózsahegyi színi-
növendékek, Dessewffy Annus, Orsolya Böske, 
Hopf Margit fényképésznő. Böjtös Árpád lm-
réné, volt katonatiszt neje. Lambergerné Dőiy 
Margit, Roheim Adriemne, bukaresti moziszi-
nésznő, Czettel Kornélia, Roselli Kató, fővá-
rosi tanitónő. Illés Piroska, Reisenleitner Lulu, 
Monti Izabella orosz nő és végül Ambrus Ka-
milla szobrászművésznő, aki különben elvé-
gezte a Színművészeti Akadémiát. 

A harmadik osztályba soroztak még 45 
uj meziszinészt és m»ziszinésznőt. 

Sz erényi Simcn 

Â 
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• Szánt Antal és Hattyuvér 
BEMUTATÓ A BBLVÂROS1 
SZÍNHÁZBAN 

Nem tudom, megértette-e teljesen a 
Belvárosi Szinház premiérközönsége 
Maeterlinck színjátékának minden moz-
zanatát, a dialógus finom szatíráját, s a 
jó Szent Antal szomorúan békés filozó-
fiáját ; bizonyos azonban, bogy minden 
erejével kényszeritette magát, hogy 
mentől többet vigyen haza szivében e 
furcsa, naturalista misztériumból. Min-
denesetre a darab kedvéért jött a szín-
házba s .mikor jegyét megváltotta nem 
arra gondolt, milyen ruhát öltsön a 
premiérre. Ugy lehet tévedésben vagyok, 
de engem a Thália és az Uj Szinpad 
régi közönségére emlékeztetett a be-
mutató nézőserege. Mint akkor ott, ma 
itt is az arc dominált, a fejek és szemek, 
a lélek előkelősége uralkodott a külső, 
a ruhák, selymek felett. Gondolkodó, 
érző emberek ültek a divatos zsöllye-
sorokban. Emberek, akik nem a színész-
nő toilettjének árszabását találgatják 
előadás alatt, s szünetközben maguk 
elé, önmagukba néznek, tűnődnek a 
színjáték, az élet problémáin s nem 
egymást gukkerezik irigyen, kíváncsian. 
Ebben a publikumban akadhattak nem 
egyen, kik előtt felragyogott, láthatón 
s világitón tündöklött volna Szent Antal 
mennyei glóriája, mit a játék során 
egyedül a szegény, butaságban tartott 
öreg proletár cselédnek adatott látnia. 

A Szent Antal csodája pedig röviden 
ennyi : Szent Antal meghallgatja Vir-
ginia, az öreg cseléd könyörgését és 
leszáll a földre, hogy íeltámassza Hor-
tense kisasszonyt, ki három napja fek-
szik már holtan a ravatalon. Szent Antal, 
a páduai, koldusgunyában mezétláb 
kopogtat be a halottasházba, hol Vir-
ginia is csak akkorülteti le egy zsámolyra, 
midőn fényeskedve gyul ki feje felett 
a glória. A vén cseléd bejelenti a szent 
látogatását az örökösöknek, akik az 
ebédlőteremben lakmároznak s egyaka-
rattal próbálják kitessékelni, kidobni a 
szentet. De Szent Antallal az .igazság 
földöntúli ereje van. A szolga, sőt az 
örököst is hiába próbálják megmozditani, 
áll mozdulatlan, mereven, mintha oda-

£aeg»sték volna a mérrány padlóhoz. 
Végül is kénytelenek be«ngadni * halot-
tasszobába, ahol szkeptikus rosszindu-
lattal, gyanakvó szemmel figyeli az 
egész diszes társaság: Gustave, a gazdag 
gyártulajdonos ; Achile, a nyegle, pök-
hendi milliomosgyerek, ki a szent láto-
gatását is igyekszik a jelenlevő két 
hölgy „főzésére" kihasználni ; a haszon-, 
leső plébános és a tudatlan doktor, ki 
csak a félbeszakított dezsőnére gondol. 
S mikor Szent Antal életre hjvja a vén-
kisasszonyt, a feltámasztott első szavai : 
Kicsoda ez az alak? Ki merte beeresz-
teni az én szobámba ezt a mezítlábas 
csavargót? S mert a káromló szavát 
mindörökre elnémítja s nem hajlandó 
semmiféle fenyegetésre sem feloldani 
Hortense kisasszonyt a némaság alól, a 
család rendőrt hivat, besurranó tolvajnak 
hazudja Szent Antalt, a fogdmegek 
bilincset raknak a páduai kezére, maguk-
kal hurcolják. Alig csukódott be mögötte 
az ajtó, a vénkisasszony visszahanyatlik, 
meghal ; a nagyképű és nagyétvágyú 
doktor gallérjába tűzi a szalvétát, lehet 
folytatni a reggelit, József, a szolga 
hozhatja a pisztrángot — à la Schubert. 

Ez a hatásos, de mégis stílszerű szín-
padi befejezés már a rendező munkája. 
Ép ily eredményes volt Bárdos Artúr 
egyéb fáradozása is. A legenda hangu-
latát egy-két szinész játékán kivül fő-
ként csak a rendezés tökéletessége érzé-
Kelteti. Sőt a rendező ereje pótolja, el-
rejti az együttes némely gyengeségét is. 
A szereplők végszavai után megszabott 
szünetek a dráma többi alakja fölé 
emelik a szent megható figuráját s 
érzékeltetik a földöntúli, az élet és halál 
végtelen misztikumát. Ugy az első, mint 
a második felvonás csoportjelenetei ki-
fogástalanok a rendezés szempontjából. 
És nem sikkad el semmi a kontraszt 
szatírájából sem, holott a főszereplőket, 
a mellékfigurákat a rendezés fogja össze. 

Mészáros Giza egy öreg cselédet 
játszik, rongyokban és áhítatban. Csodá-
latos művésznő ; játékának megható 
humora, példátlan beszédtechnikája, 
mozdulatainak karakterizáló ereje még-
sem lepett meg annyira, mint áldozat-
készsége, hogy most szépsége és asszonyi 
mágnesessége tetőpontján a vén sikáló 
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cseléd szerepét vállalta. Minden lelkes 
taps, babér, virág, kevés köszönet érte. 

Gellért Lajos, e kivételes intelligen-
ciájú és akarásu szinész néhol Szent 
Antal volt valóságban is, a földre-
szállott páduai. Talán kissé halk, mono-
ton, de magávalragadó, elhittük neki 
egy pillanatra, hogy fel tudja a hol-
takat támasztani. A debütáló Kassáhné 
kifogástalan volt Hortense kisasszony 
kurta karakter szerepében, 

Bánóczi-nsk egyik legsikerültebb ala-
kítása a Gustave-é. Látszik rajta, hogy 
érzi, érti, szereti a darabot, melyet segit 
sikerre vinni. A tehetséges Bérezi és a 
kedves Zilahy Gyula játékéból ez az 
átélés és átérzés mintha hiányzanék. 
Mind e három szinész visszatetsző, 
kellemetlen figura a darab tendenciája 
és a szerzői instrukció szerint. Ugyanígy 
a két hölgy Szilágyi Rózsi és Csató 
Gitta elvtársnők szerepe is. De mig 
Bánóczi Zilahy és Bérezi megjátsszák 
ezeket az ellenszenves figurákat, ellen-
szenvessé teszik magukat, mint szerepük 
parancsolja, a két hölgyet nem karak-
terizáló képesség, hanem az egyéni-
ségük predesztinálja erre az antipatikus 
szerepkörre. A rendező szeme nem 
tévedt, mikor épen ezt a két színésznőt 
választotta ki a színház nőtagjai közül. 

Maeterlinck legendáját az elköltözött 
nagyszerű magyar író, Cholnoky Viktor 
fordította magyarra, tökéletes, ragyogó 
irodalmi és talán épen azért nem min-
denütt szinszerü nyelven. A díszleteket 
Feiks Alfréd tervezte. 

Mig a Szent Antal csodája, melynek 
fordítása már évek előtt megjelent a 
Modern Könyvtárban, csak most került 
színre először magyar színpadon, a be-
mutató est másik darabját Strindberg 
Ágoston mesejátékát már játszották. 
Épen május volt okkor is, midőn elő-
ször jutott magyar közönség elé, Révész 
Béla és Bárdos Artúr uj színpadján, 
akkor is Mikes Lajos kitűnő fordításában. 

Most a stílusos kamaraszínházban 
még fokozottabb erővel hatott Strind-
berg hideg, északi poézise. Simonyi 
Mária Hettyuvér szerepében ifjú szép-
ségén s líráján felül belevitte egy ki-
tűnő színésznő egész fegyvertárát, 
nagyon sokat tanult a mesterségébél 

mióta az Uj Színpadon először játszotta 
a szerelmes várkisasszony szerepét. 
Régi szereplő Harmos Ilona is, ki annak-
idején szegény Judik Etellel váltakozva 
játszotta a gonosz mostohát Most is 
kitűnő volt. Régi a rendezés is, melyet 
azonban nehéz feladat elé állított az 
elmélyedő, transcendentalis szerepekre 
nem túlságosan alkalmas uj szinész-
anyag. Bárdos Artúr most legyűrte ezt 
a nehézséget is. Segítségére volt benne, 
hogy a mesejáték hangulatát végig rög-
zíthesse Gulacsy Lajos is, ki annak 
idején nem csak tervezte, maga is fes-
tette művészi lelkesedéssel a Hattyu-
vér diszleteit. Ezekhez a nagyszerű 
régi díszletekhez a tanácskormány elnöke 
Garbai Sándor népbiztos segítette hozzá 
még egy év előtt a Belvárosi Szinház 
igazgatóját, kezére játszván neki, hogy 
a M. E. M. O. Sz.-tól az eredeti díszle-
teket megszerezhesse. A díszleteknek 
egy része azonban elkallódott. Ezeket 
a díszleteket az eredetiek fényképe 
után készíttette el a szinház. 

Még Erődi Jenő nevét kell felemlí-
tenünk a régiek közül. Ugy a Hattyu-
vér első előadását, mint a repríz elő-
adást ő ügyelte. 

Uj Bérezi, a fiatal herceg szerepében. 
Kedves, stílusos volt, tehetséges művész. 
Bánóczi kicsit patetikus egyéniségének 
kitűnően fekszik a király szerepe. Stí-
lusos volt Fekete és BerlányiVanda is, 
kinek ez az első fellépte. A másik 
debütáns feltétlenül hivatott ifjú művész-
nő, Benedek Margit látható elfogódással 
feszéngett a rivalda előtt. 

Egészében kitűnő, .végig élvezetes a 
szinház munkája. Méltó a szerzőkhöz 
s a jelen napok grandiózus komoly-
ságához. Aki a színházat és irodalmat 
szereti, uj élménnyel gazdagabban távo-
zott a bemutatóról. De kellemes, érdekes 
estéjük volt azoknak is, akik csak 
szórakozni járnak a színházba. És oda-
kint külföldön, hol a magyar színházi 
eseményeket mindig figyelemmel kí-
sérik, egészen különös, politikai hatása 
lehet a bemutató hírének. A tanács-
köztársaság rágalmazóinak legkitűnőbb 
válasz! egy esten Strindberg és Maeter-
linck bem. tetó a kommunista Buda-
pesten. Lengyel István. 
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Autogrammot kérek... 
Sokfél« gyűjtő vüb. V « belyegrgyöjtó, kép«s~ 

1 evelezőla p-g yüjtő, régi pénzgyűjtő, aprópénz-
gyűjtő, számol ócédula-gyüj tő, számunkra 
azonban a legújabb gyüjtőszenvedély, az alig 
három-négy év óta divó autogrammgyüjtés 
alanya a legérdekesebb. 

Bizonyára a közönség előtt sem ismeretlenek 
azok az alig tiz-tizenkétéves gyerekek, akik ki-
tartó türelemmel, dacolva az iskolamulasztás 
súlyos hátrányaival, várakoznak a színházi 
kiskapuk környékén a művészekre, akiket aztán, 
ha végre megjelennek, harsány : „Autogrammot 
kérek I" — csatakiáltással támadnak meg. 

Az autogrammok gyűjtése tavaly tavasszal 
már annyira kifejlődött, hogy az autógramm-
gyűjtők, a bélyeggyűjtők mintájára, már nem-
csak gyűjtötték, hanem cserélték, sót jó pénzért 
el is adogatták az aláírásokat. Egy Fedák, 
Csortos, Hegedűs vagy Torzs-autogrammért 
hat-nyolc koronát is elkértek a „lelketlen" 
autogrammdrágitók, amely az üzérkedéseknek 
aztán a Színházi Elet vetett véget az auto-
gramm-délelőttök bevezetésével, melyeken is a 
névaláírások árét egységesen egy koronára 
maximálta. 

Ez azonban még tavaly volt. Az idén az auto-
gremmdélelőttök technikai okokból elmaradtak, 
a tavalyi autogrammokat a „nagygyüjtők" la-
kásukon halmozták fel és igy az uj gyűjtők 
autogrammszerzési lehetőségei megint csak a 
kiskapuk köré koncentrálódtak. 

A mult hét keddjén is nagy sereg gyűjtő 
állt a Magyar-Szinház színpadi bejárójánál és 
várta kitartóan az előadás végét, hogy Fedák 
S. ritól auiogrammot kérhessen. A gyerekek 
nem tudták még, hogy az előadás az uj zár-
óra rendelet szerint egy órával később végző-
dik és igy mér fél hét óta várták Zsazsát. 

Hónuk alatt hctalmas fényképcsomót tarto-
gattak, színészek, moziszinészek, artisták fény-
képei, a híresebbek több példányban is, mind-
egyik aláírva. Végignéztük az autogrammgyüj-
teményeket és felbuzdulva a példán, elhatároz-
tuk, hogy mi is belépünk a gyűjtők táborába 
és miután más hírességek nem voltak a lát-
határon, az autogrammgyüjtők autogrammjával 
kezdtük meg a gyűjteményünket. 

A gyerekek épp komoly aracal, mohóság-
teljes mozdulatokkal írták alá ae «iábök tartott 
fehér papírlapokat, midőn kiküldött ötszemük 
lihegve futott hezzánk: 

— A Pedák néni a másik kapun jött ki. . . 
mér beult is a kocsijába .. . 

Ae aijtogramw-adás rögtön félbeszakadt és a 
gyerekek a már elérhetetlen messzeségben ro-
bogó kocsi után indultak. Lihegve, kiabálva 
rohantak utána ; a járdán az emberek ijedten 
sereglettek össze, és szorongó arccal kérdezték 
egymástól, hogy vájjon miért üldözi ez a nagy 
tömeg a Fedákot. 

A gyerekek lihegő tüdővel, kipirult arccal 
csak futottak a kocsi után, kezünkben hagyva 
— az ő autogrammjukat. 

Az autograinnigyiijtëk autf»(rammja 
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A n « g r a m m á k 

Ax Bta6 Magyar Xltalwm A M | N * I * I Tár-
saság msgalakuláaiínak élénk és általános riaae-
hangja támadt. A kedves mulatságos, fej-
törői szórakozás, amit az anagramma-gyártást 
nyújt, rengeteg hivőt szerzett a Társaságnak, 
melynek vezetősége azonban szigorú rideg-
séggel birálja el a beérkező jelentkezéseket és 
csak azokat veszi fel a Társaság tagjai soréba, 
akik eredeti és önálló anagramma-gyártással 
erre méltóknak bizonyultak : 

Az igazgatóság e heti ülésén a Társaság 
rendes tagjai sorába fölvette. 

1. Berger Zoltánt (Budapest, VIII. Murányi-
utca 3), aki a következő három elfogadott 
anagrammával jelentkezett : 
Pécsi Erzsi — E cipész sir 
Major Henrik -r Kremonai hir 
Emőd Tamás — Ő sem támad 

2. Groll Józsefet (Budapest VII., Dohány-u. 
5., III. e. 5. a.) a következő elfogadott anagram-
mákért : 
Pór Bertalan — Porban tallér 
Kálmán Imre — Ármány kell 
Karinthy — Kint a hir 

3. Myl álnéven jelentkező budapesti lakost 
a következő anagrammák alapján azzal, hogy 
egy harmadik jó anagrammát beküldeni köteles: 
Buttykay Á.-né Kosáry Emma — 

íme miénk a batyu, a kosár. 
Rátkai Márton — ki román ? tatár ? 

4. Német Micát (Budapest III. Pacsirtamező-
utca 22. b., I. e. 4 a.) ugyancsak azzal a kikötés-
sel, hogy egy harmadik jó anagrammát bekül-
deni köteles, a következő két elfogadott ana-
gramm alapján : 
Király Ernő — Önre ily kár 
Rátkai Márton — Kata irt már, no í 

5. Frisch Tibor budapesti lakost hasonló föl-
tétellel a következő két anagramma alapján : 
Vágó Béla — Balog Éva 
Balázs Béla — Lázasb a bél 

6. Gaal Ödön bankmunkást (VIII., József-
körut 8) a következő elfogadott anagrammák 
alapján : 
Beregi Oszkár — borász gyerek 
Odri Árpád — pár dáridó 
Bayor Gizi — igazi biró 

7. Felsenburg Janka budapesti lakost, octal 
a föltétellel, hogy sgy harmadik elfogadható 
anagrammát bek*ld, a këvatkezs két anagramma 
alapján : 

ÍM»» 
Ú M M fad» - UkS Uft<4 n 

& Polfir Qyttrgy bwdapwti lakoart hasonló 
föltételUl a kdrstkssd két anagramma alapján : 
Szép Ernő — erős pénz 
Szomaházy István — az ám, asszonyt hiv [ 

9. i f f . Győrffy Aladár budapesti lakost a kö-
vetkező három elfogadott anagramma alapján 
Mészáros Giza — A mézga zsiros 
Sándor Erzsi — Szerdán siró 
Jókai Mór — Római jók 

Kilencvenhárom jelentkezőt a föltételek félre-
értése folytán az igazgatóság kénytelen volt 
visszautasítani. Itt közöljük, hogy az Ana-
gramma Társaság igazgatósága a három leg-
jobb anagramma beküldőjét jutalomban ré-
szesiti. 

HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
HÁZASSÁG. Erödi Jenő, a Belvárosi Színház 

ügyelője, a Színházi Élet belső munkatársa, özv. 
Schwarcz Henrikné leányával, Gizivel, házasságot 
kötött. 

„A HÁLÁS UTÓKOR" hétfői előadásán két 
uj szereplő mutatkozott bë. Idát Császár Lola, 
Mérthét pedig Szarvas Elza játszotta. Mind-
kettőnek őszinte, meleg sikere volt. 

• • • • 

ELJEGYZÉS. Radó Sándor, a Muskátli Kabaré 
tagja, eljegyezte Stern Henrik leányát, Fruzindt. • ••• 

A BUDAI SZÍNKÖR operettegyüttese a Kék-
szakállú herceg, a Remete csengetyiije és a Csepű-
rágók felújítására készül, melyek valószínűleg a 
fönti sorrendben fognak szinre kerülni. A drámai 
ensemble a Jó barátokat tanulja (Sardou) 
szorgalmasan, folynak ezenkívül a próbák három 
egyfelvonásosból (Festenberg gróf, A rendőr-
főnök jó fiu, Don Pietro Caruso) amelyek bin-
den bizonnyal egy eetén fognak szinre kerülni. 

SÚLYOS ESET. Ferenczy Károly 
beállított a minap Riebner igazga-
tóhoz és komoly arckifejezéssel 
arra kérte, hogy a lehető legsürgő-

sebben eszközöltessen egy teherpróbát a Fővárosi 
Orfeum színpadán. 

— Teherpróbát csak hidakon végeztetnek, — 
álmélkodott Riebner diiektor. — Minek az a Fő-
városi Orfeum színpadán? 

— Óvatossági szempontból. Ki kell próbálni, 
hogy kibírja e a színpad — Qyárfást és Huszárt• 

J 
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ytlaga csaü tudja 
INTIM FTSTA, mit eei*£l Bmegi dwirér ? 

— Most már jól van, de az elmúlt napok-
ban beteg volt. Napokig volt kénytelen az 
ágyat őrizni. Tisztelői hamar megtudták, 
hogy beteg és nagy szeretettel halmozták 
el mindenféle jóval, amire egy betegnek 
szüksége lehet, hogy meggyógyuljon és 
uj erőre kapjon. Nem virággal árasztot-
ták el, hanem borjúhúst, friss, finom 
főzelékféléket küldtek neki és Beregi a 
jó orvosi kezelés és a kitűnő ellátás ha-
tása alatt hamarosan meggyógyult. 

— Hála istennek. Mi majd küldünk neki 
virágot. A többi beteggel mi van ? 

— Pufit másodszor is megoperálták ós 
ez ujabb műtét szerencsére oly szépen 
sikerült, hogy a népszerű művész rövi-
desen elhagyhatja a betegágyat. Harsányi 
Zsolt is jobban van, de ő még, sajnos, 
néhány hétre oda van kötve a Pajor-
kórházhoz. 

— Nekik is küldünk virágot Valami 
újságot mondjon. 

— Jó. Elmondom maguknak, milyen 
kedves dolog történt Medek Annával. 
A mult hetekben, amikor a május még 
nem volt ilyen napsütéses, Medek Anna 
minden este énekelt valahol a mun-
kásoknak, nappal pedig egész napon át 
az ágyban feküdt és didergett. Nem volt 
egy darab fája, egy darab szene. Az egyik 
este egy hangversenyen elpanaszolta ezt 
a inüvészszobában, másnap reggel össze-
sen száztizennégy családtól kapott egyen-
ként egy kiló fát és egy kiló szenet. A 
munkások gondoskodtak róla, hogy leg-
kedvesebb énekesnőjük ne fázzon. 

— Milj en megható ! Zsazsa mit csinál ? 
Meg van hatva. 

— Mitől ? 
— Egy roppant kedves emléktől, mily 

vetetlenül és váratlanul toppant el»j* a 
multm. A r*fcfe A*m k»*/m pjóbqftm 
M r m t , t o H d r n r m t * * p í r « Ki 
rrpő kel] lûïgêeen ïmesinek. À legsür-
gősebben, ami most nehéz, szint* lehetet-? 

len. Csináltatni képtelenség volt. Neki-
•gUk bét * Megyei Smnhit hzbtkêes 
ruh*HÍr4wk, Mkutoi»i egy pér ZmBeá-
nak való piros ezipöt. Teláltnk is egyet, 
mely nagyságra látszatra megfelelt és 
nagy diadallal vitték a művésznőhöz, 
hogy próbálja fel. Egész cipő volt ugyan, 
de ezen könnyen lehetett segíteni, csak 
le kellett vágni. Zsazsa felpróbálta : pom-
pásan illett, nyomban hozzáláttak az át-
alakításhoz. Hát amint lefejtik a felső 
réazt, a czipö belsejében bevarrva ez a név 
volt olvasható : Fedák. Zsazsának köny-
nyes lett a szeme a meghatottságtól, egy-
szerre eszébe jutott minden, ami a várat-
lanul felbukkant piros cipővel valaha kap-
csolatban volt. Az Aranylakodalomban 
táncolt annakidején Gombaszögi Margit-
tal, Hében Annával, Virág Gizivel és 
másokkal. Fedák a második sorbán tán-
colt ebben a cipőben. Azóta valamivel 
előbbre jutott. Pá. 

Igen tisztelt szerkesztő elvtárs ! 
A Színházi Élet 19-ik számában (28. oldal) 

Kelen barátom, feleségem, rokonaim és barátaim 
véleménye szerint „alaposan helyre állított". 
Ugygn»s*J, uatato iáéira l«ra}aoltaw uiagam ée 
M r w amn ..beJyrtffMlté' facalk*í*r& nfeiéeét, 
abból a ««bál, hogy a rilág i i w , «ennyivel 
csinosabb legény vagyok ! Kiváló tisztelettel, ignz 
hivtik Józstf Károly, feetöművész, 



V M N M BUSY 

MARIKA 
I « I « M WHALY is fômm on» 

àtwJkJk 
Csütörtökön, május M-e* karol sainre az 

Operaházban az idei évad első eredeti újdon-
sága, Krausz Mihály és Földes Imre „Marika" 
cimü kétfelvonásos operája, a premier napján 
azonban már javában fut a gépben a Színházi 
Élet u j száma, melytől az olvasója joggal el-
várhatja, hogy az elmúlt hét eseményeiről 
részletes beszámolót adjon. Hogy tehát semmi 
szemrehányás se illethessen bennünket, el-
mentünk a „Marika" egyik próbájára. Nem is 
a főpróbára, hanem egyik egészen közönséges 
civil-próbájára, amelyen eljátszották elejétől-
végig az egész operát, ugy, ahogyan a csütör-
töki bemutató közönsége elé fog kerülni, csak 
épen díszletek nem voltak a színpadon és 
magyar viganók, rámás csizmába bujtatott 
nadrágok helyett utcai ruhában voltak a szerep-
lők. Az ilyen próba sokkal veszedelmesebb, 
mint akármilyen főpróba, vagy premiér. A szín-
pad képe, a díszletek, jelmezek színessége, 
a világítási eflektusok — hiszen arra valók, — 
decentralizálják a figyelmet. Az uj darab be-
mutatóján mindenre igyekszik figyelni a kritikus 
szeip, ilyen házi próbán nincs egyéb dolga, 
minthogy a zenére és az énekre figyeljen. 
A megállapítás tehát ezúttal egészen elfogu-
latlan : mi ennek a főpróbát megelőző próbának 
a benyomása alatt jelenthetjük be, hogy a 
„Marika" őszinte, nagy sikert fog aratni. 

Szövegkönyv, szinlap persze nem volt a 
kezünkben, de szerencsére ott volt a sötét 
nézőtéren a két szerző, kik jótékony nemtők 
gyanánt fogták közre a jámbor tudósítót és 
bőségesen szolgáltak magyarázatokkal. Jobbról 
tőlem a fiatal Krausz Mihály ült, a liatal 
magyar muzsikusok népszerű Misije, aki fogait 
összeszorítva figyelte, hogy a derék Szikla 
Adolf pálcája alól egy hang se sikkadjon el, 
amit Ő beleirt a partiturába. Bármennyire is 
resteli, meg kell irnom, hogy alig huszonkét 
éves, de máris több Opusza van, mint sok hal-
hatatlannak volt ebben a korban. Es a közel 
száz zenemű között van nagyon sok komoly 
és értékes alkotás, ami itthon is, külföldön is 
figyelemreméltó sikerrel kertit már előadásra. 
A „Marika" az eteő sainpadi mtve, már közel 
kát éve, hogy készen ran és nem lehetetlen, 
hogy ma már egészen máskép imé meg. De 
jobban akkor se tudná. 

Balomon Földes Imre foglalt helyet. O már 

réfli, U^prdbAt rotrtiróec. sok fóprébe és premiér 
t * r« éUt» Isi, ée «**x - mim i «*•«» 
WeveÜMt» — «b-tfckol kieeét. Mmm oty«< 
•glfrmmfí. *e Qperekéeban színre kertflni. 
Sserrötárta biztatgetja : „Majd meglátja, milyen 
kitűnően megy a dolog* és ahogyan megindul 
a játék, a Földes drukkja egyre alábbhagy. 
Valóban, kitűnően megy minden, sehol semmi 
zökkenés és a szöveg pompásan érvényesül. 

Szikla megkopogtatja a karmesteri pulpitus 
lámpaernyőjét, a muzsikusok abbahagyják a 
cincogást, a karmester karja magasba lendül 
és megkezdődik a nyitány. Figyeljék majd meg 
kérem, milyen érdekes muzsikus ez a fiatal 
Krausz Mihály. ízig-vérig modern, egészen új-
szerű zenekarának a frazeológiája, van sok 
érdekes mondanivalója, különös és figyelmet 
magukra hivó harmonizálásai vannak és mégis 
sehol semmi erőszakoltság, semmi szándékos 
disszonáncia, nyakatekert frázis. Csupa tuda-
tosan tiszta harmónia minden, logikus egymás-
utánban szállnak fel a zenei gondolatok, igazi 
muzsikát hallunk. Krausz nem akar modern 
zenész lenni, mint a többiek, akik a francia, 
német és Orosz utánérzésekből alakítanak egy 
álmodern pszeudozenét. Ó nem tud más lenni, 
mint modern, mert igy érez, de az érzéseit 
közvetlenül és őszintén tolmácsolja. 

A nyitány után nem kell a függönynek fel-
gördülnie, mert nincs is függöny és eddig csak 
azért nem néztünk a mozgalmas színpadra, 
mert a zenére akartunk figyelni. A színpadon 
egyébként díszletek nincsenek. Baloldalt áll az 
ügyelő kis asztala, azon tul két lépcső egy 
házat jelképez, a középen egy lóca van két 
vizesvödörrel és Földes szolgálatkészen ma-
gyarázza, hogy az a kut, az egész szin pedig 
Mihály gazda, egy rátarti, gazdag paraszt 
udvara. A színpadon sokan vannak, nők és 
férfiak, akik halkan beszélgetnek egymással, 
ugy, hogy hozzánk a hatodik sorba nem is 
hallani, mit beszélnek, de Krausz azt mondja, 
hogy ez nem tartozik a darabhoz. Megfigyel-
tem, hogy a hölgyek kezében retikül van, a 
férfiak legtöbbje pedig szemüveget visel, de a 
szerzők kioktatnak, hogy ez a kórus, csupa 
magyar parasztember, Mihály gazda munkásai, 
akik most készülnek ki a mezőre. Tovább nem 
magyarázhatták, mert Szikla felintett és a 
nők és férfiak nagyon szépen énekelni kead-
tek. Egy alaoeony, bodroshaj«, borotváltképp 
elvtárs ide-oda szaladgált a csoportok közt és 
szemmel láthatóan zavarta őket a daloláaban, 
de Krausz súgva megnyugtatott, hogy ez sem 
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tartozik a darabhoz éc a prämieren már n*n> 
is láthat®, mert az a kis elaosony Puntm» 
Frigye«, n rendező, aki moat aája mag- az 
utolsó ecsetvonásokat. 

À házat jelképező két lépcsőn most kilép 
Kálmán Oszkár, aki Mihály gazda szerepét 
énekli. A gallérját levetette, nyilván, hogy 
jobban tudjon énekelni és sötét meleg basszu-
sához kitűnően illik a puha seviotszövetből 
készült barna házikabát világos hajtókával. 
Mihály gazda serkentő szavára a kórus élén-
ken mozgolódni kezd, a legtöbben a kúthoz 
szaladnak, hogy friss vizzel üditsék magukat 
az éjjeli pihenés után. Most a kedves Sámson 
Mariska fut ,1e a két lépcsőn. Sötétkék ruhában 
van, sárga cipő, barna harisnya a lábán és 
könnyű kész selyemkendő a nyakán. Ő a 
Marika, Mihály gazda leánya. Odafut a kúthoz, 
a leányok, legények tréfálnak vele, leöntözik 
vizzel, (hogy kacag, sikongat Krausz Mihály 
muzsikája I) de a kis Sámsom Marika sem 
rest, ő is leöntözi a társnőit. 

Kálmán Oszkár azonban nem szereti az 
ilyen tréfákat. A basszus komoly hang, azzal 
nem lehet kacagni, kurjongatni, meg aztán 
mint Mihály gazda sem tűrheti, hogy emberei 
igy elfecsereljék a drága időt. Dühösen ker-
geti tehát a munkásait dologra, de Marika 
igyekszik haragját lecsillapitani. Ez a kislány 
nyilván a szemefénye Mihály gazdának. Ni, 
hogy elcsendesedett egyszerre a vihar, hogy 
elsimultak a zenekarban a háborgó akkordok I 
De nem is csoda. Sámson Mária oly frissen, 
üdén, énekel már kora reggel (tiz órakor kez-
dődött a próba), hogy öröm hallgatni. Pedig 
Krausz Mihály kegyetlenül nehéz szólamot irt 
számára. Egyre nagyobb magasságokban szök-
ken fel a csengő szoprán és az egyes hangok 
meglehetősen nagy távolságokban vannak egy-
mástól. Strauss Richárd szereti az ilyen tréfá-
kat, de ugylatszik, Krausz Mihály is próbára 
akarta tenni Marika képességeit. Marika azon-
ban ezúttal tul megy a pajzánság határán. 
Meggondolatlanul, a vidám enyelgés közben 
leöntözi magét Mihály gazdát is. Nosza meg-
haragszik Kálmán Oszkár, (pedig befelé örül, 
hogy megint énekelhet), de hogy is ne hara-
gudnék, mikor az a szép házikabátja most 
vizes lesz. A gyengéd apa egyszerre dühös 
vademberré változik. Megfenyegeti a lányát, 
hogy összetöri a csontjait, bedobja a kútba, 
ha ilyen vicceket enged meg magának és a 
sok fenyegetéstől olyan tűzbe jön, hogy való-
ban megakarja verni Sámson Mariskát. 

Szerencsiére anonban ott van a «vikkeree 
falusi legények között Gábor Jóasef, aki teno-
rista és igy fölényben van Kálmán Oszkár 
fölött. Szerző-cic aronéim sietve megsúgják, 
hogy Gábor a Péter, Marika titkos mátkája, a 
szegény vőlegényjelölt, aki jobban tenné, ha 
hallgatna, de Krausz követelte, hogy tenor-
szerep is legyen az operájában. Gábor József 
kétsoros kék zaíkóban van, a kabátja felső-
zsebéből kackiásan kandikál ki a zsebkendő 
csücske. Nagyor. deli parasztlegény és pom-
pásan énekel. Jól odamondogatja Kálmán 
Oszkárnak, aztéri kiragadja kezéből Sámson 
Máriát, aki háládatos tekintettel simul karjaiba. 

No de most jön még csak a hadd el hadd ! 
Mihály gazda nem azért kapitalista a faluban, 
hogy a lányát a nincstelen Péterhez adja. A 
Marikát ő az ispán urnák szánta, az is fogja 
elvenni. Már jön is Szügyi Kálmán, ő az ispán 
és szintén tenorista. Zergeszakállas kalap a 
fején, lovaglópáloa a kezében jelzi a mester-
ségét. Marika és Péter azonban egy nagyon 
szép és meghatóan bensőséges kettősben be-
csületesen elmondják neki, hogy szeretik egy-
mást és nem akarnak egymás nélkül élni. Szügyi 
csodálkozó arcot vág, nyilván nem ismeri még 
az egész szövegkönyvet, de Kálmán Oszkár 
int a kezével, hogy csak hagyjo, a második 
felvonásban azért: úgyis megtartják az esküvőt. 
Hogy semmi se gátolja meg terve keresztül-
vitelében, dühös szavakkal kikergeti udvaréból 
Pétert, aki szomorúan engedelmeskedik. A kórus 
közben sarlókkal, gereblyékkel szerelte fel 
magát és csendes nótázás közben vonul ki a 
színpadról. Toronyi Gyula pedig, aki eddig 
csendesen ült az ügyelő asztala mellett, egy-
szerre nagyot nyújtózkodik és egész hangosan 
azt mondja : 

— Tyüh, de jól aludtam I 
Földes azt mondta, hogy ez mér igazán 

hozzátartozik a darabhoz és Toronyinak a 
második felvonásban lesz nagyobb szerepe. 

A zene egy méla iikorddal elhallgatott, je-
lezve, hogy vége az első felvonásnak, a szín-
padon pedig megjelent Papp Sándor, az Opera-
ház rokonszenves irodavezetője és kihirdette, 
hogy kinek mikor kell nála lajstromozás vé-
gett jelentkezni. 

A két pompás felvonás közé Krausz egy 
terjedelmesebb intermezzot irt, tele finom 
szerenád-hangulattal. Nemesen felépített ön-
álló zenekari szám ez az intermezzo, a fiatal 
komponista minden szimfonikus képessége elő-
nyösen, izmosan csendül meg benre. Az inter-

L 
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mezzot rövid nyitány követi, azután felhangzik 
Péter bus magyar nótája, amit Gábor a szín-
pad hátterében egy széken ülve énekelt. Ott 
tudniillik egy korcsma van és borozgatás köz-
ben dalol a csalódott szerelmes. Gábor egyéb-
ként a második felvonásra átöltözködött. Kál-
mán példáját követve, ő is házikabátot vett 
fel. Az övé világoskék. Tenoristához illő. Hát 
mondom, Gábor nagyon szép dalt énekel, 
hálás lehet Krtiusz Mihálynak, hogy olyan jó 
számot irt neki mindjárt a felvonás elejére. 
Földesnek viszont megmondtam, hogy hálás 
lehet Gábor iránt, mert olyan szépen, mint ő, 
senki sem énekli a szöveget. 

A szinpadon állandóan egyforma világosság 
volt, de a zene világosan kifejezi a pirkadást ; 
egyre fényesebb lesz az orkeszter, a kürtök 
hangja erőre kap, felkél a nap. (Pompásan • 
illusztráló muzsikát irt Krausz Mihály.) Földes-
nek is igaza volt : megjelent Toronyi és hivta 
haza a korcsmából Pétert. Hosszas rábeszélés 
után sikerült is karonfognia a kapatos legényt 
és kiballagni vele a színpadról. Ferenci futott 
most be a színpadra és bokrétás botokat osztott 
szét a kórusnak. (A premiér közönsége ezt a 
jelenetet sajnos, nem fogja látni.) Azután 
Kálmán Oszkár lépett fel Szügyivel. Mihály 
gazdának aggodalmai vannak. Ma lesz az eskü-
vője a lányénak az ispán úrral, de fél, hogy 
Péter meg fogja zavarni a lagzit. De hát nem 
azért ispán az ispán, hogy ne tudjon ezen 
segíteni. Szügyi odasietett a színpad jobb 
sarkéba (oda kerül a csendőrségi őrszoba dísz-
lete) és ugy tett, mintha kopogtatna az ablakon. 
Erre azután megjelent Palló Imre, aki bőr-
gamásniban és 'katonaruhában volt és ezzel is 
jelezte, hogy csendőrőrmester. Az ispán közölte 
vele, hogy milyen baj fenyeget, mire Palló 
megígérte, hogy majd résen lesz. Intett két 
kardalosnak, akik az ügyelőktől szuronyos pus-
kákat vettek ét. Most már nyilvánvaló volt, 
hogy tragikus vége lesz a dolognak. 

A zenekar felujjongott. Szökellő ritmusok 
szálltak fel belőle és nyomukban felcsendült a 
kórus. Párosával lépdel be a nép, a bokrétás 
násznagyok, Mihály gazda, Marika és az ispán 
ur, az örömapa és az ifjú jegyespár. Rövid-
szoknyás, aprócipős lányok is vannak a menet-
ben. „Tánc is lesz?" súgtam kérdőn jobboldali 
szomszédomhoz, mire feleletül mer felcsendült 
efty kedves, egyszerű, népies tánwMtivum. 
Krausz Mikály ötletesen megkomponált kopogós 
tánea ez a zeneszám és váltig nem érte», 
hogy Zöbisch balletmester még ma sem érzi 

a magyar zenét, pedig elég régen időzik itt 
nálunk. A tánc „koreográfiája" bizony egy-
általában nem magyaros. A tánc után gyorsan 
pereg le a dráma. A násznép bevonul a tem-
plomba, felbúg az orgona, dalolnak a hivők, a 
téren pedig megjelenik Péter. Ó is be akar 
menni a templomba, de a csendőrök útját 
állják. Be kell érnie azzal, hogy legszebb nótá-
ját énekelje el, amit bizonyára meghall a hűtlen 
kedves is. Marika már mint asszony lép ki a 
templomból férje, az ispán oldalén. Péter oda 
akar rohanni hozzá, de a csendőrök vissza-
tartják. Marikét azonban nem tartják vissza 
csendőrök : ő fut fel Péteréhez a keresztdombra, 
karjaiba buj, mint a megriadt madár. Mihály 
gazda magán kívül van haragjában, a csend-
őrökkel akarja szétválasztatni a szerelmeseket, 
de Marika megragadja az egyik csendőr szu-
ronyát és szivén szúrja magét vele. A nászr íp 
riadtan állja körül a haldokló leányt, P< ter 
pedig bánattól sújtva rogy melléje. Egy-
szerre megpillantja a földre esett csendőr-
szuronyt. Felugrik, felkapja és lesújt vele a 
kegyetlen Mihály gazdára. Meg kell hagyni 
Gábornak, hogy nagyon szépen szúrta meg 
Kálmánt : a kabátnak nem történt baja. 

Ezzel véget ért a próba és én lelkesen^ 
gratuláltam a két szerzőnek. Ha tréfás hangon 
is szól ez a beszámolóm, komolyan itt is csak 
azt ismételhetem, amit nekik már elmondtam. 
Az opera meséje érdekes, izgalmas és jól fel-
épített, a zene pedig értékes bizonysága nrtn«k, 
hogy Krausz Mihály egyik erősen számbajövő 
tehetsége a fiatal magyar komponista-gárdának. 

KRAUS/ MIHÁLY, CSERNA ANDOR, FÖLDES 
IMRE, a Marika főpróbáján. (Major rajza.) 
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"Proletárgyerekekj a^g-yermekszinházbnn (Luzai rajza) 

Üdvöske 
Az operettszinpadok az utóbbi het«k alatt 

hatalmas kulturális fejlődésen mentek ke' 
resztül és most már csak a művészi célt tart ják 
szemük előtt. Ennek a szinházpolitikai vál-
tozásnak a következménye, hogy a régi n a g y 
sikerű és művészeti értékkel biró operettek 
reneszánszában próbálják az erkölcsi és 
anyagi siker feltételeit megtalálni. Ilyen régi, 
klasszikus operett a Városi Szinház most 
soron következő darabja, az Üdvöske is. 

Az operett meséje ott kezdődik, hogy Lo-
ránd kiiály leányával. Fiamettával és a n r a k 
vőlegényével, Frinelli herceggel, kirándulásra 
megy. A kiránduláson találkoznak Bettiná-
val, a gyönyörüszép parasztleánnyal, akit a 
falubeliek csak dvöskének hivnsk, mert az 
a hit van róla elterjedve, hogy még nem 
csókolt sohasem férfit és az a férfi, akit elő-
ször fo'< rnegfsókolnj, egész életében boldog 
és szerencsés les?. Üdvöskébe reménytelenül 
szere'mes régi játszótársa, Pippó, de a leány 
túndér'ncrcegekrő! álmodik folyton és a pa-
raszilegény sztrelmét elutasítja. A király-
kisasszonynak, aki tar,uja az egész jelenet-
nek, megtetszik a daliás paras .tlegény, kacér-
kodni kezd vele és midőn vőlegénye emiatt 
felelősségre vonja, ingerült hangon vágja a 
szemébe hogy visszaadja a jegygyűrűjét, 
mert neki nem kell más férf i férjüJ, csak 

V.^Pippó. A herceg megbántva Fiametta kimé-
|&letlen szavaitól, elfogadja a gyűrűt, felbontja 

as e jcgyzé3t és hazautazik, de elhatározza, 

hogy megbosszulj» még magát a gőgös király-
kisasszonyon. Mialatt saek történnek, az 
dfegedö Loránd király sülve is mégegyszer 
tüzet fog és kalálosan beleszeret Üdvöskébe. 

A keletkező királyidillt azonban megzavarja 
Frinelli herceg visszatérése, aki apja had-
seregével megtámadja Loránd birodalmát. A 
seregek megütköznek, Loránd elveszti a csatát 
és Frinelli elfoglalja volt mennyasszonyának 
országát ; a trónjavesztett király pedig bánatá-
ban lányával együtt elbujdosik. 

A harmadik felvonásban persze minden 
jóra fordul. Kiderül, hogy a királykisasszony-
nak a parasztlegénnyel való rlirtje csak muló 
szeszély volt és igazán mindig Frinelli her-
ceget szerette. A fiatalok egymásé lesznek és 
Loránd is szakit Üdvöskével, aki Pippó izmos 
karjaiban találja meg a kárpótlást az elvesz-
tett királyáért. 

Ehhez az ötletes, vidám librettóhoz irt Au-
dran nagyszerű, klasszikus operettmuzslkát, 
melyet a közönsésr túlnyomó része régi, ked-
ves ismerősként fog üdvözölni. 

Az Üdvöske szereposztása a következő : 
Loránd király ... ... ... Sarkadi Aladár 
Fiametta, a leánya ... ... Gerő'Erzsi 
Frinelli herceg, ennek vő-

legénye ... Galetta Ferenc 
Bettina (Üdvöske) Kerényi Gabi 
Pippó Bihari Sándor 
Kokkó Sik Rezső 
A zenekart Marthon Géza fo?ia vezényelni 

Az operettet Tapolczai Dezső rendezi. 



A SZELLEM* 
Kona^dM. Irta : PA/ZS «SÄMÜW 

SXBMéLTSK: 
Tivadar «HROBLT 
Janka, a felesége BERKT LILI 
Borii, szobalány SZŰCS NELLI 

(Tivadarék lakása. Tivadar a bőrpamlagon 
szivarozik, orrán csíptető, térdén újság. Boris 

törölget.) 
Tivadar. No és mi t csinált ilyenkor a Főrdős? 
Boris. Ilyenkor a Fördős azt m o n d t a : Mi 

vagy te, mucusom, egy karsaiauzlág, vagy 
egy brettsarolta, hogy minden vasár-ünnep és 
hétköznap más csákó terpeszkedjék a hamis 
loknijaidon ? 

Tivadar. No, és? 
Boris. És akkor Fördősné sir t ' r i t t , mint a 

gummibaba a linoIeumüzletből,de Fördős csak 
a markába nevetett, nagy vörös marka van 
neki, de kalap nim elé. És ezt mond ta : „A t a ' 
fo taruha, kedvesem, amit mult hó 20-án kelt 
szavaimmal ígértem meg, szintén nem lesz 
meg, kedvesem, mert nem akarom, hogy sa ' 
ját háztar tásomban élő törvényes nőm á la 
Holcer-próbababa, képen és gyanánt öltözköd-
jék, pont , pontosvessző és az összes írásjelek. 

livadar. Nagyszerű ember ez a Főráős ! Bs 
az asszony mit esiná t ? 

Boris. Zokogva sírt, mint az ősai szél, iieg« 
s tnrmba esett, rmgkapált, rúgott, mint egy 
fiatal csikó a réten, és kapált, mint a p i m 
otthon a krumpliföldön. 

Tivadar. (Kíváncsian.) No és erre kapo t t ? 
Boris. Kapott. 
Tivadar. Kalapot? 
Boris. Nem. Frászt. 
Tivadar. (Hódolattal.) Nagyszer« «mbar az 

a Fördős ! (Csüggedten.) De mondja és ka ez 
se használ t? 

Boris. (Méltósággal.) akkor gyött a szellem. 
Tivadar. (Izgalommal.) Mi gyött ? 
Boris. A szellem gyött Ugy bizony. Az 

gyött. Fördősné babonás, ijedős egy nő ós 
Fördős kihasználta eztet. Lepedőt teritett m a ' 
gára és aszondta : Struggle for life, tohuva ' 
bohu, gentlemanlike, én vagyok a hata lmas 
szellem. Figyelmezz szavamra, gyarló földi 
féreg. Ne hivalkodj kincses ruházatokban, 
légy egyszerű, mert bizony mondom neked, 
keményen megbüntetlek h iú ságodé r t . . . 

Tivadar. Ha-ha-ha, nagyon jó ! Hagyja abba, 
mert elsorvadnak a nevetőizmaim. (Szünet.) 
No, mért nem folytatja ? 

Boris. Azt tetszett mondani, hagyjam abba. 
Tivadar. Mióta fogad maga szót nekem. Ez 

a legújabb. Csak folytassa. Erre mi tö r tén t? 
Boris. Erre az történt, hogy Fördősné térdre 

oeett a szellem előtt és megesküdött a ezülei 
egészségére, hogy olyan egyszerűen fog öltöz-
ködni, mint a cselédje, holott én nem is öl-
tözködtem egyszerűen, mert nem volt olyan 

»Játszották ap luská t l i Kataréban 

kémnf, fcofy t(J solvembluzt ne kaptam volna 
* «ffttl. 

ímmt. (Ulmm a lsórp*mUgon.) Rag vagyok 
«Mrtt»»!M«jt vagyok mentve! Mogytn Ift-
as tajem ezt meg magának. 

Boris. Tessék egy selyemblúzt venni. 
Tivadar. Egyet? Kettőt veszek! Hármat ! 

(Szünetet tart , eltűnődik.) Nem. Azt hiszem, 
mégis jobb lesz, ha egynél maradui k. 

(Csengetés.) 
Tivadar. Csengetnek. 
Boris. Megyek már , megyek. 

Janka. (Szelesen, kipirultán.) Szervusz ara-
nyom, szervusz. Itthon van a te kis szived, 
anyukád. Hogy vagy ? Ne is felelj, látom, hogy 
jól. Mivel töitótted a délutánt? Ne felelj, lá-
tom : szivaroztál (Leveti a kalapját, kabátját.) 
Te Tivadar, ha képzelnéd, ha sejienéd, mit 
láttam ma, jé, mit láttam m a . . . 

Tivadar. Egy szép és f inom és . . . 
/anka. Ne felelj, Játom, hogy tudod. Kis 

pöitöm kalap, akkora csak, mint egy lavór, 
legfeljebb, ha egy centivel nagyobb. Es semmi 
disz, semmi disz. Fölül egy kolibri, alul egy 
őszirózsa, elől egy ludmell, hátul egy fcolse-
viki . . . nem, nem, tévedtem :Elől a bolseviki, 
mert a bolseviki mindenütt elől van és oldalt 
egy szervezkedési plakát. Az anyaga könnyű 
bársony és nehéz tüll, a bélése nehéz bársony 
és könnyű tüll, nagyon hercig és roppant sik-
kes, zsirosbödön-fazon és az ára mindössze 
az ára mindössze . . . 

Tivadar. (Nagyot akar mondani.) Három-
száz korona. 

Janka Nem. Kilencszázhúsz. De igy is 
ajándék. 

Tivadar. Őrület, kilencs'zászhusz korona 
egy kalapért 

Janka. (Spártai nyíltsággal) Nem korona. 
For in t Nem is pénz. Ajándék. Ehhez a kalap-
hoz már csak egy rezedabetetes cipő kell és 
egy zsemlyeszin selyemruha és fel vagyok 
öltözve tetőtől-talpig és talptól-tetőig. 

Tivadar. És engem levetkőztettél tetőtől-tal-
pig és talptól-tetőig. De nem ! Ebből nem 
eszel. (Nüpoleoni pózban.i Az ön plánétája 
tévedést muta t asszonyom. -Önnek, sajnos, 
hosszú élet áll írva, de kevés kalappal, mini-
mális ruhával és a térdig-érő cipők teljes ki-
zárásával. 

Janka. Tivadar ; te tréfát űzöl belőlem. 
Tivadar. Igenis kiűzöm belőled azt a tréfát, 

hogy kilencszázhúsz forintos kalapot ültets 
a hamis fr izurádra. 

Janka. (Rikácsolva.) Az én f r izurám hamis ? 
livadar. (Nyugodtan.) Hamis fiam, hamis. 

Oiyan igaz, hogy hamis, mint amilyen ha-
mis, hogy igaz. Több tárgy nem lévén, az 
ülést bezárom. 

/anka. (Kétségbeesetten.) De a kalap . . . 
Még ma meg kell venned, mert holnap pén-
tek é* tudod, hogy én babonás vagyok. 

Tivadar. Tudod mit, hát nem veszem meg. 
Bs ne ingerelj. Elég volt. Szőnyegen forgó 
tárgyról nem óhajtok tovább eszmét cserélni; 
pont, a függöny legördül, folytatása' a jövő 
számbaa. ; ' . , 
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j*toä v»a 
/•mr/íw. J a - j a — t««i . . . A paeMwfis «ftko-

nom . . • 
Tivadar. A«t hisc am ott van a hálóban, 

fehérnemüszekrény, második polc, jobbközép. 
Én most felnézek a klubba. 

Janka. (Levegő után kapkod.) Ha—ha . . . 
Tivadar. Majd beszólítom a Borist, hátha 

szükséged lesz valamire. Boris Boris ! (Boris 
belép.) A nagyságos asszony el akar ájulni, 
legyen szives segítsen neki, hogy minél ha-
tásosabban csinálja. (Az asszonyhoz. Pá, 
fiacskám! El.) 

Janka. (Gyerekes csökönyösséggel.) En a 
kalapot akarom, a kolibrival és a bolseviki-
vei . . . Én a kalapot akarom ! . . . En a 
kalapot . . . 

Boris. Ne tessen fáradni, nagyságos asz-
szony, elment már. 

Janka. Egy rongyos kalap miatt hagy itt 
engem e lá ju ln i . . . Én a kalapot akarom . . . 
Hallja Boris, ha maga látná azt a kalapot ! 
Hát az csuda. Kész csuda. Be kéne aranyoz-
ta tni annak a Karolinnak az ujjai t . 

(Csengetnek ) 
Janka. Menjen csak, nézze meg, ki az. 
Boris. (Kimegy, aztán beszalad ) Jaj, nagy-

ságos asszony ! Jaj nekem, nagyságos asz-
szony ! (Keresztet vet, megint kiszalad.) 

Tivadar. tMint szellem, fehér lepedőben, 
dörgő, harsonás hangon ) Én vagyok a ha-
talmas szellem, ki fölemeli az elbukottakat 
és elbuktatja a fölemelteket. Én vagyok én, 
ki számontart ja lépteidet és léptentartja szá-
maidat és elkönyveli hatalmas lajstromában. 
Én összeadok és kivonok, köbgyököt gyö-
kölök és gyöbködöt köbölök . . . Félj tőlem ! 
Félj tőlem! 

Janka. (A halálfélelem verítékével.) Paran-
csol egy kis likőrt ! ? 

Tivadar. Nem. 
Janka. Egy jó szivart ? 
Tivadar. Női szakasz. 
Janka. (Kényszeredetten.) Minő szellemes ! 
Tivadar. Azért vagyok szellem. 
Janka. Ne bántson, jaj, ne bántson . . . 

Mit parancsol ? 
Tivadar. Föltétlen engedelmességet. Légy 

szerény, alázatos és engedelmes. Amit a 
kosztpénzből megtakarítasz, ne lopd el, ha-
nem rakd be a spórd^sznóba, mert bizony 
mondom neked, halálok halálával lakolsz. 

lanka. Honnan tudja szellemességed? 
Tivadar. Mindent tudunk leányom. Irtsd ki 

szivedből a haszontalanságok után való léha 
sóvárgást. Kalapra, ruhára ne adj ki pénzt, 
mert szemeim raj tad függnek és szigorúan 
megtarlok minden engedetlenséget. Végy pél-
dát a fenséges természettől, mely eeak éven-
ként egyszer öltözik taj ruhába. Igy leaz? 

Janka. Igy . . . igy . . . hatalmas szellem. 
Tivadar. Akkor hát megyek. Hoangho, Da-

valadzsiri, Gauricankár. A szellem távoeik. 
(Eltűnik.) 

Janka. (Kétaégbeeaette«.) BOM«. Boris ! KoJ 
• « * ? fai, «negöiölßfc, e*jr kísértettel egy há«-
ban. Tám elb«1t valahol iBeoéz a botorok 
alá.) Itt sinss, itt sincs (Kihúzza a fiókokat.) 
IK sincs. Boris. Jaj ! (Csengetnek.) 

Tivadar. (Már nem szellem.) Szervusz fiacs-
kám, hogy vagy ? Remélem, jól. Remélem, 
csak muló volt a rosszullét s az ájulás, hogy 
ugy mondjam, minden komolyabb alapot 
nélkülözött. 

Janka. Ó, szóra se érdemes. Más baj van, 
Tivadar. Nézd csak, még most is remegek. 
Nagy dolog történt a távolietedben. 

Tivadar. Nagy dolog ? 
Janka. Ori.isi A téboly környékez, ha rá-

gó-.dolok. 
Tivadar. Hát ne gondolj rá. 
JiUlka Csai hogy muszáj. Egy szellem volt 

itt, Tivadar. 
Tivadar. Ugyan, ne beszélj badarságot. Szel-

lem a mi lakásunkban? 
Janka. Te mondád. Én nem vagyok babo-

nás, természettudományi nevelést kaptam, 
nem hiszek a manókban, a kísértetekben, de 
ez, aki háromszobás lakásunkban vizitelt, 
istenbizony egy igazi szellem volt. Nem tu-
dom, hogyan jött be ; talán a kéményen 
vagy a kulcslyukon buj t be és fehér testhez-
álló lepedőt viselt és olyan hangja volt, mint 
a Bereginek. 

Tivadar. Mi. hát beszélt is? Mit mondot t? 
/anka. Aj, szegény Tivadar, nincs mit ne-

vetned. Azt mondta. Gaurizankár és azt, hogy 
a kilencszázhuszas kalapot haladéktalanul 
meg kell venned. 

Tivadar. . (TAgrameresztett szemmel.) Ezt 
mondta ? 

lanka. (Bizon) kodva.) Ezt No, hallod kér-
lek ! Csak nem hazudok. Aztán kiterjesztette 
a karját , azt mondta, Davaladzsiri és azt, le-
gyek erélyesebb az urammal szemben, aki 
elhanyagol, vetessem meg a rezedabetétes 
cipőt . . . 

Tivadar. 'Megsemmisülten egy székre rogy.) 
Ezt mondta ? 

Jarka. És a zsemlyeszin ruhát és egy tucat 
harisnyát és a lenbatiszt-garniturát és a ttir-
kiszkék sált . . . 

(A legördülő függöny félbeszakítja.) 

.] SZERETET. Hitvesi hűségről és 
szeretetről beszéltek egy társaság-
ban. A társaság minden tagja el-
mondott egy tipikus történetet a 

házastársi szeretetről, végül egy fiatalember jelent-
kezett, aki kijeler tette, hogy a hitvesi szeretet 
mintaképét egy artistapárnál fedezte fel. 

— És miben jegecesedik ki az a nagy szeretet? 
— kérdezte a háziasszony. 

— Képzelje csak, asszonyom, — áradozott az 
ifjú — a férj a szó legszorosabb értelmében — 
tenyerén hordozza a feleségét. 
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MOZI KRÓNIKA 
Rovatvezető : L A J T A A N D O R 

Molnár Ferenc 
Liliomja a filmen 

A közeli napokban nagy e s e m é n y e 
lesz a magyar filmszakmának : filmre 
hozzák Molnár Ferenc egyik legbájosabb 
színjátékát, a Liliomot. Óriási appará-
tussal fognak a darab megjátszásához, 
amelyhez az összes előkészületeket már 
megtették. A külső felvételek nemsokára 
megkezdődnek Kertész Mihály nagy-
szerű rendezése mellett. A Liliom egyéb-
ként Kertész Mihály negyedik Molnár-
darabja, amelyet ő rendez. Az első 
filmje volt a Farkas, a második a Doktor 
ur, a harmadik az Ördög és most követ-
kezik a Liliom. Kertész nagyszerűen 
állította össze a darab szereposztását. 
A főszerepeket a következők fogják 
játszani : Csortos Gyula, Lenkeffy Ica, 
Somogyi Nusi, Réthey Lajos, Vi rá g h ; 
Jenő és Sarkadi Aladár. A többi szerepek 
is a legjobb kezekben vannak. 

A darab érdekessége az, hogy a föl-
vételek a Népl igetben történnek, amelyet 
erre a célre megfele lően átalakítanak. 
Szironthai Lholka iparművész tervei 
szerint a menyországi részletet nagy 
technikai appaiátussal rendezik meg. 
Külön vurstli, ringlspiel és fényképező 
bódék lesznek. A darab szcenáriumát 
Vajda László irta, akinek alapeszméi 
után csinálja Szironthai mester a dísz-
leteket. A külső felvételek elkészülése 
után következnek a belső felvételek, 
amelyeket a Phönix üzem műtermében 
fognak fölvenni. 

KUTATÓ SÁV.UEL. Upton Sinclair híres 
irányregénye, a Kuiató Sámuel rövidesen filmre 
kerül nálunk Varkonyi Mihálylyal a főszerepben 
é„ Garas Márton rendezésében. A női főszere-
repet Kertésztié Kovács Ilona, Kertész Mihály 
rendező felesége játssza. 4 felvételek nemsokára 
megkezdődnek. 

UJ FILMGYÁR BÉCSBEN. Bécsben Fiat-film 
cég alatt uj filmgyár alakult, amely hatalmas 
töke fölött rendelkezik és nemeokára meakezdl 
működését. A nagyszabásúnak igérkearô mfíerern 
felépítését junius hónapban kezdik meg. A film 
IT'ár dramaturpja Krenn Róbert osztrák író, 
rendezője pedig Kóbor Eriçh. 

WÈ^m^dmi^k 
ADY ENDRE 

költeményei uj kiadásban megjelentek: 
Vér és arany 14'— K 
A halottak élén - .. 14-- K 
Uj versek — ... 10 — K 
A menekülő élet 10'— K 
Ki látott engem 14-— K 
A magunk szerelme 10-— K 

REGÉNYEK : 
D'Annunzio : A gyönyör 22 — K 
Daudet : Fromont és Risler 12-— K 
Dosztojevszky : Szegény emberek 8.— K 
Dosztojevszky : A nagyváros homályából 13.— K 
Fényes Samu: Mátyás .. ... 10.— K 
Flaubert Gustave : Égy fiatalember törté-

nete _ 20 - K 
Forró Pál : A huszonhatévesek 9 — K 
Gyóni Géza: Rabságban .. 8' K 
Göndör Ferenc: Ilonka 6'— K 
Gerhardt Hauptmann : Atlantis 18-— K 
Heller: Collin ur kalandjai 5 — K 
Hugo Viktor: 1793 Regény 2 kötet ... 24— K 
Kádár Endre : Balalajka 12 — K 
Kosztolányi Dezső: A szegény kis gyer-

mek panaszai 5.— K 
Massen: Napoleon és a nők ... IP— K 
Művészeti Almanach 1919. évre 10 — K 
Scl:nitzler Arthur: Beata asszony meg 

a fia 1 1 - K 
Sienkiewicz : Moníekarló 9 — K 
Strindberg A csei d f>'a 14.— K 
Strindberg Vallomások 14 — K 
Szenes Béla: Csudaszép Mafida 12'— K 
Újhelyi Nándor: F</y fé fi szerelmei ... 14 — K 
Zémlak Semene : Ka csuka 16'— K 

KOTTAUJDONSÁGOK 
Béke keringő (Dimer) 4 50 K 
Bölcsődal (Pogány) 4 - K 
Bolseviki nóta (Poirönyi 4-— K 
Egy szál cigá' ynyal (Zerkowitz) ... 4 — K 
Gróf Rinaldó 1. li. füzet (Szirmai) 14 - K 
Gyufa (Boros dal --zirmai) ... 5 — K 
Leszerelek (BITOSR cial) (Szirmai) 4 — K 
Lili bárónő 2 füzet iHuszka> 16— K 
Szép asszony hagyjuk egymást békében 

(Zerkowitz) 4"— K 
Vallomás. 2 dal (Kondo;) 4-— K 
Zimberi zombori nóta (Zerkow tz). ... 41— K 

LEVELEZŐLAP ÚJDONSÁGOK: 
Megjelent az uj levelezőlap-sorozat. Gyönyörű 

szép felvételek az alábbiakról : 
Rajnai Gábor, Z Molnár László. Lóth Illa, 
Simonyi Mária, G Kertész Ella, Kertész 
Dezső, Ber gi Oszkár, Hollay Kamilla stb. 

A 30 lapból álló sorozat ára 10— korona. 
Portó 80 fillér. 

Magraede&aiö a .feinhári t h r botjában, 
VIL. Bsaséat-gfrKt » 

Mmtoa atánvéteüM cMmagokat moätaposta 
nam továbbit. Vérjfik a rendeléssel egjrfttt az 

összeg beküldését iç. 
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UJ Vigopera — 
alakulóban 

Kel lemes kötelességet teljesítünk, ami-
kor n következőkben e g y uj színház 
alapításáról adunk elsőnek hirt. 

Régi vágy és terv Budapest mű-
vészei és zenekedvelői körében, hogy 
e g y olyan dalszínház létesüljön, mely 
az intimebb hatásokra számító, tehát 
sem a Nemzeti Operaház, m é g kevésbé 
a Városi Színház kolosszális méreteihez 
nem illő dalművek előadási helye lehes-
sen. Most végre hála közoktatásügyi 
népbiztosságunk minden tiszteletet meg-
érdemlő jóindulatu pártfogásának — a 
terv a megvalósulás stádiumába kezd 
jutni. 

A Vigopera — ez lesz valószínűleg 
az uj muzsahajlék neve — vezetői közt 
lesz Lajta László, akiről legutóbb, mint 
Zádor Dezső operaházi direktor társ-
szerzőjéről az egész fővárosi sajtó a 
legnagyobb elismerés hangján nyilat-
kozott. Helyiség gyanánt pedig egyik 
elsőrangú varieténk van kiszemelve, 
amely némi átalakítás után a Vigopera 
céljaira kiválóan alkalmas lesz. 

Hogy erről az uj dalszínház művészi 
előkészítői minden kétséget kizárólag 
meggyőződhessenek , egy kis próbaelő-
adást rendeztek hétfő délelőtt, nem kis 
gyönyörűségére azoknak a kiválasztott 
keveseknek, akiknek szerencséjük volt 
itt je len lehetni. 

Somogyi Adrienne a Szevillai borbély 
"avatinájában ragyogtatta magas szop-
ránját. Saboly Nusi (mult vasárnap a 
Városi Színház matinéján hallottuk) Mar-
garéta és Philine nagy áriáinak előadá-
sával aratott igaz és őszinte sikert; 
gyönyörű szoprán a Kadnár Máriáé 
(Butterfly) s igazán bájosan csicseregte el 
Mimi dalát Lorbeer Ilonka (Noseda 
tanítvány). 

Leszik Ilona is a Bohémekből éne-
kelt, ugyancsak nagy tetszés mellett, a 
Habanérát n é g y e n is hallatták, Kisfaludi 
Melanie, Vajda Elza, Drechsler Olga 
és Schmidt Harriett-e; a két elsőnek 
(Azucenat illetve Dalilát is énekelték) 
gyönyörű althangja van. Ugyanezt mond-
hatjuk Somlyó Arankáról — ugyancsak 
a Trevbedewr kontráéit szerepét éne-

kelt* — mig 801x0s Blri ás Lantos Eta 
a Bohémek seoprán szerepeiben adták 
a hivatottság minden tanújelét. 

A férfiak közül m e g kell említenünk 
Diskai József, a lap hasábjain többször 
méltatott csengőtenorját (Rigoletteból 
énekelt), Vajda Alfréd Mephistót, Dutt-
mann Andor Silva grófot (Ernani) éne-
kelte, Németh Gyula és Lakatos Sándor 
fejezték be a mindenképen sikeres sereg-
szemlét ; utóbbi gyönyörű basszushang 
boldog tulajdonosa s színpadi alaknak 
is elsőrangú. 

N e m voltak jelen, de az uj alakulás 
stárjai lesznek : Bálint Béla (Budán játssza 
Brissac-ot a Tiszturak a zárdában elő-
adásain), akit a Magyar Szinház a Kre-
csányi rezsim és a Fővárosi Orfeum 
színpadairól ismerünk, Heller Margit 
(amilyen kicsi, olyan gyönyörű a szop-
ránja), Fenyves Béla külföldön aratott 
megérdemelt és zajos sikerekre tekinthet 
vissza. (Legutóbb a Budai Szinkör-beli 
szereplését méltattuk a legnagyobb di-
cséret hangján). ! 

Végül talán többet irunk meg, mint 
amennyit szabad volna, mikor eláruljuk, 
hogy az első hetek műsorában (egy 
fiatal magyar szerző uj operája mellett) 
a Fra Diavolo és a Vízhordó szere-
pelnek. 

Csábítás 
Lfiiod, milyen csodaszép itt, 
Kisérj el a zsenge rétig, 
Vagy még inkább föl az égig. 

Járj velem kelő napfényben, 
Ezüstszöges, holdas éjben, 
Narancsvirágok teljében. 

Lenge lábad arany réten 
Selyem párnácskákra lépjem. 
Kemény földre le ne érjen. 

Gyere karcsú álomhidon, 
Messzi város el ne bivjon, 
Szivem a szivedre bizom . . . 

Szirern » szivedre bizom. 
HALÁSZ ERNŐ 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
szintiázi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj 
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Gólem. 1. A kérdezett művész 1895-ben vé-

gezte a szinészakaüén iát és ugyanez év junius 
11-én lépett fel először a Nemzeti Színházban, 
Petur szerepében. Erről az első fellépéséről szóló 
kritikát már , közöltük a Színházi Élet-ben. 
2. Szerepei : Ádám (Ember tragédiája-ban), Iska-
rióth, Coriolanus stb. — Csitri. 1. Szeptember 
első napjaiban van a felvétel. 2. Legalább 4 
középiskolai végzettségről szóló bizonyítvány és 
annvi intelligencia, amennyi egy 18 éves jelent-
kezőtől elvárható. 3. Évi 120 K. 4. Star-filmgyár. 
5. Rökk Szilárd-utca 8. — Jolii. A Royál-siálló-
ban lakik. — Milói Vénusz. Az öltözködésnek 
is van művészete. Ebben rejlik a nagy „talány". 
— Mozikedvelő. Annakidején sorsolás utján 
kiadtuk a fényképet egyik olvasónknak. — Masa. 
1. Már jobban van. 2. Pajor szanatóriumban. 3. 
33. 4. Őszre. — B-rajongó. 1. 1876 január 24-én 
született. 2. Star-filmgyár. 3. 18 éves. — Proletár. 
1. a Színházi Élet kiadóhivatala utján megren-
delhető. 2. Vidéken kezdte a pályát, 1900-ban a 
Népszínházhoz szerződött. 3. Már többször meg-
írtuk. — Kis bakfis. A Színházi Élet a nem elő-
fizető olvasóinak is készséggel válaszol 5 szín-
házi vonatkozású kérdésre. — Völgyi. A Nemze-

B e r l i n i k f l i w e t H ^ F w i ^ t , K Ä F 
jâïsef49 51. Ta'.iitv&iiyois fölvétetnek, Ua)4Z&lak>t1 i<z.<-jpi<4t 
«zeuiötOBfít. raitessoi't «ItAvolit vülanynyal. Ar.ohAn u« 

M Ä T Y & S 
történelmi dráma 
Irta : F é n y e s Samu 

A nagysikerű drámairónak ieKkifurroü ibfc 
müve, mely Mátyás király eleiének let;érdek-
feszitőbb epizódjain épül fel hatalmas erejti. 

forró lüktelesü drámává, 
líolti ara 10 korona és 10 "'„ drágaság pótlék 
Kapható a „Színházi Élet'boltjában, VII.,Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben 

Mini H könp megrendelhető a 
.Színházi Élet" 
kiadóhivatalába: 
Erzsébet körút 29 

megrendelhető a 
.Színházi Élet" 
kiadóhivatalába: 
Erzsébet körút 29 

U>*ik«**<*if «ab véglt-K eltávolít B*eH W«nel 
l l n î K / i a i a S l O i l <•'',k:<1 intézete.M.ndeuneratj 
l » M | O B M I H > m t »íéptéijhlbW ke».l«Sc s/eplöel-
fa.voiitay, ráncok ki imita-a, arcgftzötes és arçmass/az'1 |u 
ànyos bérletben Budapest. VII., Almáísy utc» 3. erirc. 

tiben sohasem játszották, a Népszinháeban ad-
ták elő 1884 március 12-én. — Pipi. A Sör-
kabaré tagja. — Lyra. 1. Igen. 2. Nem vált el. 
3. Ilyen nevii színésznőről tudunk, 1877-ben a 
Nemzeti Színház tagja, 2 év múlva azonban le-
lépett a pályáról. — Hatvani. Még korai kérdés, 
annak idején Intim Pista majd elmondja. 

M. B. Bpest. A vers nem szipházi vonatkozású. 
— Arcképgyüjtö. Tessék a Szinhá- i Élet kiadó-
hivatalánál érdeklődni. — S. T. B. Üzenetek Csak 
5 kérdésre válaszolunk. Dalmát kisleány. Olasz. 
— B. G.-imádó. Igaza van. — Görög. A tánc-
tanítók egyesületénél kell vizsgáznia. — Rózsa-
bimbó 1. 2. Nem aktuális. Alkalomad'.án majd 
Intim Pista megmondja a Színházi Életben. 3. 
Erdélyi-u. 19. 4. Szólószerepe van. — Sz. /. 
Jóval előbb. Mefisztó. Az Artista-egyesületnél 
megtudható. — K-rajongó. 1. Pihen. 2. 3. 4. El-
találta. B. Márta. 1. Nem. Cime : Royal-Orfeum. 
Fogadás 20. 1. Cime : Revü-Szinház. 2. Nem. 3. 
Mindkettő — Színház-kedvelő. 1. Schakespeare 
Troilusz és Kresszida c. tragédiáját 1900 dec. 
14-én adták először a Nemzeti Színházban. 2. 
A Rabbi Akiba alakja Gutzkow „Úrul Acosta" c. 
tragédiájában fordul elő. Nálunk ezt a darabot 
Makó Lajos Budai Színházában adták elő 1901 
május 15-én. 3. Pethes Imre 1901 julius 10 én 
szerződött a Nemzeti Színházhoz. 4. Földes 
Imre „Hivatalnok urak" c. színmüvének premiérje 
1909 március 5-én volt a Magyar Színházban. 
Rótli bácsit Rátkai Márton jat^zotta. — Hü 
olvasó. A mult héten volt az esküvőjük. A fiata. 

K Á R O L Y I 
R Á K Ó C Z I I T 7 4 . 

KÁVÉHÁZ 
ÉTTEREM 

36-lk üácz Laci priaiAn muihik&l. Tal» M nu os VIDA PKTEIÍ. 

NEMZETI ( R o y a l ) ORFEUM 
V I. ERZSÉBET-KÖR! JT31 TEL.JÓZS. 121-68 

NAGY MÁJUSI MŰSOR 
Minden este 3/4& órakor 

oaötíirtők, vaŝ r- 6» Ctunapnar» d. a. V«3 arakor nlíUdíU 

MÁJUSI Ü N N E P ! 
Világ proletárjai e§psQSjetek ! 

B E P P O 
3 DEMONS SID! ARNO BALDA 

K. SOLTI HERMIN es VIRÁG JENŐ 
PAPP JÁNOS 

SÁNDOR STEFI Dr. ERDÉLYI GÉZA 
LIESZKOVSZKY ARANKA GOMBÓCZ VILM^ 

MORVÁI BÖSKE 
ÉS az ÖUZM SÍIN .ási és varieté attrakciók. 

Á 
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n u Tanulion tárogatót 
minden magyar! A Wágner-féle tárogató-

isKola nemcsak tároga-
tóra, hanem kottán is 

H egtanit minden zeneKedvelőt vag; kezdőt a legrövidebb időn belül. Ügyes 
példákkal magyarázza az isk la, miként kell kottát olvasni és tárogatózni ugy, 
h-így tanítóra egyáltalán nincs szükség és mégis gyorsan tanulunk. A „"Wagner *-
féle tárogató-isKoIa gyönyörű magyar népdaloKat, ujabb magyar és régi Kuruc 
dalokat tartalmaz, többek között: 

C s i l l a g f é n y e s n y á r i é j j e l 
M á s s z « m e n t é l , n a g y o n m e s s z e 
C s e r e b o g á r , s á r g a c s e r e b o g á r 
Ha majd egyszer a síromon 
V a l l o m á s » 
Három hervadt rózsa 
F ü r d i k a h o t d v l l á g 
Kék nefe le j i s 
Ugy m « g s o h a s e m vo l t 
Oeskay brigadéros 
H o f f m a n n m v s é l - b d i 
Eredeti Rákóczi-nóta 
B o r d a l a „ *ánk toán"-bél 
Bihari kcserg<"je 
. . T o s c a " o p e r i b ó i 
Zsindelyezík a kaszárnya 
L e s z o p o m a j ó b o r t stb. stb. 

A „Wagner" féle tárogató-Iskola gyönyörű 
ábrákkal, n a g y a l a k b a n , finom ki-
vitelben, c s e k é l y 6 k o r o n á é r t kap-
ható minden papír-, könyv- ás zeme-
n- iűkeireskedSn&l, - agy a kiadónál 

Wf j Ä 
országszerte eüsmert e l s ő r e n d ű magyar 
h a n g s z e r és b e s z é l ő g é p e k á r u h á z a 

Budapest, ¥111., .!é%sef«köruft 15, 
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p á r a M a r g i t M i í j e t e * labífc, A j é t e b á n M ^ t l í é k z -
«égael tolmácsoljuk. 

KöltO. 17. Nom Tilt bí - AnQr* Míg i m 
zenésített« meg. — P. Bili*. 1. SecrcMci-«. M. 
2. Báró Aczél-u. 3. 3. Berlin. 4. Pajor-szanaté-
rium 5. Újpesti-rakpart 4. — Fehir Anna. 1. 
Előbb felvételit kell tennie, ez szereprészlet 
elmondásból, esetleg szavalásból áll, ha azután 
biztató jelét látják a tehetségének, ideiglenes 
felvételre lehet kilátása. 2. A tanárok döntenek 
e kérdésben 3. Ha lehet elszerződhetik. 4. Jövő 
hónapban. 5. Igen. — Debrecen. 1. A nagyváradi 
színháznál működik. 2. Rózsahegyi Kálmán szí-
nésziskolája VIII., Népszínház-u. 22. alatt van. 
A részletek végett tessék odafordulni, hol kész-
séggel fognak felvilágosítással szolgálni. — 
Operalátogató 1., 2, Ott működik. 3. Vidékre 
kívánkozott. 4. Elsörendüeket. —- Rózsa és Ibolya. 
Azt tetszik kérdezni, hogy a Falu rosszát hol 
adták első ízben vidéken ? Megüzenjük Szegeden, 
1875 február 2 án, Sztupa Andor igazgatása alatt, 
a következő szereposztás mellett: Boriska - Rákosi 
Fanni, Feledi — Parragh, (Jöndör Sándor — 
Várady Miklós, Tercsi — Márkus Anna, Lajos — 
Kuthy, Czene — Mikéi, Adus — Izsó. Finum 
Rózsi — Nikó Lina és Gonosz Pista Solymosi 
Elek. Kíváncsi édeklödő. 1. .876 január 24-én 
született Budapesten. 2. Aréna ut 19. 3. Nem ad. 
4. Igen. — Vidéki kislány Pesten. 1. Ha nem is 
fizet elő a Színházi Élet-re, de állandó olvasója, 
ugy ez esetben is készséggel válaszolunk a 
szerkesztői üzenetekben. 2 A kérdések lehet-
nek magyar szi lésztörténeti vonatkozásúak, de 
a jelen viszonyokról is adhatunk feleletet 

Színházi képrejtvény 

SZÍNHÁZI 
KÖNYVE, 

ÉLET ÉV-

M ü V É l Z E T i ALMANACH 
Szerkeoztette : INCZE SÂNDOH 

A szinház, irodalom és mű-
vészet minden ágáról,rend-
kívül sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb írók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb. 

1 0 k o r . 
A vaskos 
kötet ára: 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VU. kerület 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat sor-
solunk ki. 

I. dij : Egy magyar iró szintnűve. (E héten Len-
gyel Menyhért „Sárga rigó" cimű színmüvét sor-
soljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép. (E héten Nyárai 
Antal fényképét sorsoljuk ki. 

III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 20. számában közölt rejtvény 

megfejtése : „Csibészkirály." Megfejtették 534-en. 
Bródy Sándor „Tanítónő" c. könyvét Fáber 

Rezső, Szigony-u. 16/b. Látass Juci fényképét 
Stern Böske, Baross-tér 14. és a kottát Szabó 
György, Népszinház-u. 19. nyerte el. 

H Ü J S Z A L ^ A T 
végleg, utónyom nélkül villanykezeléssel, arcfoltok, szeplő 
éb szemölcs végleges eltávolítása, archámlpsztó. Patta-
nás, szeplő, fehéritökrém fis púder. Diszkrét vidéki szét-
küldés Tanítványok felvétetnek. B u c h h c l c N ö v é r n k 
,,Bo«all«" krameMkaint-üeti Budapest, Király-U. 51,1. 9. 

NEMZETI ( R O Y A L ) KABARÉ J ^ ^ Ä i i S S 
M á j u s i ü n n e p i m ű s o r . 

K&zcSete 1u7 ó r a i t o r . 

áMíeollHÉj! Szerkeszti m ! 
Vége oi iskolűnok ! 

Bvorstolusló ! Pompom étias ! 
SOLTI HERMIN V1RÁGH JENŐ 

FORGÁCS JENŐ SALAMON BÉLA ZÖLDI MARTON 
PAPP JÁNOS MÁTÉ SÁNDOR 

SÁNDOR STEFI és Dr. ERDÉLYI GÉZA 
GYENIS EDE CEIGER IRMA ARÁNYI JÓZSEF 
Perén)'! Ját sei. Kardos OtzKár, Kardos József, 
Fodor Ernő, Arany Sári, Gombőcz V i lma , Gárdos 
Irén, C.illa» MarisKa. Csillag Szerén, Bur ián Etel, 

JBárdi Manczi, Bárdi Irén stb. 

Nyomatett Tháli? mfifntézet V*- könyvnyomda tl-nál Budapest V, Csáfcy-u. 12—14 
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Szerémi János, Erdélyi Ilonka 
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