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A „Taifun" története
Elmondja: HEGEDŰS GYULA
Tizennégy esztendővel ezelőtt fantasztikusan súlyos borítékot kaptam
Kassáról. A borítékban egy kis levélke volt és egy háromfelvonásos
színdarab. Lengyel Menyhért nevű
kassai újságíró küldte el hozzám a
Nagy fejedelem cimü háromfelvonásos darabját azzal a kéréssel, hogy
olvassam végig és helyezzem el a
Vígszínháznál. El is olvastam, nekem
tetszett, a színház azonban nem fogadta el előadásra.
Rákövetkező nyáron, Besnyőn, ahol
nyaraltam, beállított hozzám egy
feketehajú, soványka fiatalember.
— Én vagyok az a Lengyel Menyhért, aki Hegedűs urnák elküldtem
a darabomat. Most hoztam egy másikat, talán ez jobban fog tetszeni.
Cime a Taifun.
Elolvastam és rohantam be vele
Pestre a Vígszínházhoz. O d a tettem
a direkció asztalára a színdarabot:
hát ehhez mit szólnak? Azt szólták
hozzá, hogy a darab nagyszerű, elsőrangú, még sem szívesen adják elő,
mert „sárgák szerepelnek benne'".
Hogy fogadja majd a közönség a
szokatlan ujitást : egy darabot, amelynek szereplői nem fehér emberek ?
Jogos volt a direkció aggodalma,
addig bizony csak operettfigura volt

a ferdeszemü japán vagy kinai s
még élénken élt az emberekben a
dal, hogy „csúf, csúf, csakugyan, a
kinai tincs" . . . És bizonyos aggodalommal gondolták rá, hogy fogadják majd a kedves Vendreit egy japán
ember komoly szerepében ? Mégis
elfogadták a Taifunt, talán azért, mert
„T" betűvel kezdődik a darab cime.
Akkoriban ugyanis a színháznál gyökeret vert a babona, hogy ami „T"-vel
kezdődik, annak biztos a sikere. A
Tatárjárás és a Tanítónő öregbitétték a babonát. A . Táifun pedig ráduplázott :
1909 október 30-ikán volt Lengyel
Menyhért drámájának a bemutatója.
A darab már a második felvonás végén megnyerte a csatát, amiben igen
jelentékeny része volt Góthné
Kertész Ellának, aki Kerner Ilona szerepét játszotta és addig soha nem tapasztalt drámai magaslatra emelkedett.
És Vendrey-tatát sem nevetéssel fogadta a publikum. A tata jellegzetessége, egyszerűen megrendítő volt.
A kis kassai ujságiró darabja elindult világhódító útjára. Az Ördög
után a Taifun lett az első magyar
darab, amelyet minden kulturnyelvre
lefordítottak. Berlinben már a magyar
première szezonjában adták, s ott
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talán még nagyobb feltűnést keltett,
mint nálunk, hiszen épp a Berlinben
élő japánokról szól a darab.
Parisban is nagy sikert aratott s
még nagyobbat az angol színpadokon.
A fiatalabb Irving kreálta Tokerámot
s ezzel a szereppel be akarta utazni
az angol gyarmatokat és Amerikát,
amikor azonban egy hajószerencsétlenség alkalmával életét vesztette.
Külföldön tizenegy esztendő óta
szüntelenül adják a Taifunt, nálunk
a háború alatt lekerült a műsorról.
A Vigszinház most uj repertoárjára
tűzte.
A párisi premier után a követ-

kező sürgönyt kaptam a francia fővárosból :
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Ekkor már világhíre
kassai újságírónak . . .

volt a kis

A Mihályffy-bankett
Negyvenéves színészi jubileumát ünnepelte szombat este Mihályffy Károly, a
Nemzeti Szinház kiváló művésze. A Hamlet
címszerepét játszotta el ez este és nemes
veretű művészete magával ragadta a közönséget, mely hangos ovációban ünnepelte a
jubilánst. Előadás előtt a Nemzeti Szinház
színpadán volt a hivatalos ünneplés, előadás után pedig a Fészek-klubban bankettet
rendeztek tiszteletére. A banketten részt
vett a Nemzeti Szinház teljes társulata, a

kultuszminisztérium képviselői, az író- és
szinészvilág előkelőségei. A késő éjjeli órákig ünnepelték a banketten Mihál} ffyt és
sok felköszöntő méltatta negyvenéves színészi működését, azt a lelkes, fáradhatatlan
művészi munkát, mellyel elsőrendű helyet
biztosított magának a magyar színészek
legelsői között. Mihályffy egyszerű, meghatott szavakkal köszönte meg azt az odaadó szeretet, mellyel a jubileum alkalmából
mindenki körülvette.

Jobboldalon ifj. Wlassics Gyula, Pékár Gyula és Mihályffy Károly a „Fészek" bankettjén
{Popp Rezső felv.)
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Ami itthon sóhaj, lemondás és fájdalom,
az ott, Erdély bércei közt vér, szenvedés
és köny. Ide csak a sóhajok jutnak, a levegő
rezgése csak tompitva továbbitja a jajkiáltásokat, nem látjuk drága véreink verekedéseit, emberfeletti küzdelmeit, nem lehetünk tanúi a nagyszerű magyar fellángolásnak, a hős ellenállásnak, nem hallhatjuk azt
a vad és elszánt tiltakozást, amelytől ma
hangos Székelyország minden városa, falva
és portája. És beülünk egy színházba, ahol
máskor szórakoztunk, ahol elmélyedtünk a
költészetben, vagy kacagtunk a tréfákon és
helyzeteken — és most elfelejtjük, hogy
színházban vagyunk. A színészek sóhaja,
a mi sóhajunk, az ő szenvedésük a miénk
és az ő drámájuk — a mi drámánk. Ez a
Silvio kapitány. Zokogás, amely nem is a
színpadról, hanem a messzi
bércek felől jut el hozzánk,
megmarkolja as zivünket és
ami marad utána, az a mérhetetlen magyar fájdalom.
Csortos Gyula és Fazekas
Imre drámája, hogy ugy
mondjuk, reflexe annak, ami
ma Erdélyben történik. Megrögzített kép a gyötrelmes
jelenből, ami Nagyszilágyi
Ferenc Mátyás portáján tárul elénk. Elpusztított falvak népe zarándokol végtelen országutakon, menekül
az oláh hordák elől ; férjüket
vesztett asszonyok, árvaságra jutott gyermekek, házukból kivert szegények, a
megőrült kondás, akinek
nyáját elhajtották, az anya,
aki már nem szoptathatja
csecsemőjét : mint valami
rossz álom vértelen alakjai
vonulnak el előttünk. És itt,
ahol a fájdalom, a szenvedés
és a halál tartja féktelen
orgiáit, egy nagyszerű és csodálatos felgerjedésben lelki

frigyre lépnek Paraszthy Tamás, az erdélyi
tanitó és Nagyszilágyi Mária. Nem szerelem ez. Több ennél. Nem csak egymásért
vannak, hanem mind a ketten a hazáért.
Nagyszilágyiék házába is bevonul a romén.
Egy vadságában, a győztes gőgjében tobzodó fiatal oláh százados, Silvio kapitány
tör be az uri porta kapuján. Valamikor magyar huszár volt. Még Fogarasról ismeri a
Nagyszilágyi famíliát, ahol megszerette a
gyönyörű, szőke Máriát. Mária elutasította,
mire Silvio fájdalmas sebével lelkében —
áruló lesz. Átpártol az oláhokhoz, hogy most
mint győző visszatérhessen Máriához. Megvetett, lenézett ember itt Nagyszilágyiéknál
az áruló Silvio. Az asztalukhoz nem ülhet,
mint gyűlölt ellenségre néznek rá, akitől
nem félnek, hanem megvetik és utálják. És

CSORTOS GYULA és FAZEKAS IMRE,
Silvio kapitány" szerzői a Magyar Színház előtt
( Vasadi Ottó felv.)

SZÍNHÁZI ELEI:
Silvio ebben a szánalmas, szégyenteljes szerepében is remél. Reméli, hogy amit mint
magyar huszár nem tudott elérni, azt eléri
mint győztes, mint hódító román tiszt. Találkozást erőszakol ki Máriával. Előbb gyöngéd, szerelmes szavakkal igyekszik őt megnyerni. Nem használ. Silvio erre ismét cinikus lesz és végső erőlködésében rettenetes
fenyegetéssel akarja kirabolni Mária szerelmét. Cédulát huz ki a zsebéből és határtalan hidegséggel közli a leánnyal, hogy az
atyja, a ház belső cselédje, két erdélyi öreg
gazda és Paraszthy Tamás tanitó indexen
vannak. Rebellisek, akiket ő fog feljelenteni
és akik ezért életükkel fognak lakolni. Mária

megtörik. Kegyelemért könyörög, térdre rogy
a kapitány előtt, aki ezt a pillanatot felhasználja arra, hogy végkép legyőzze a
leányt. Megragadja, erőszakkal magához
öleli és szerelmi légyottot akar kicsikarni
tőle. Ekkor betoppan az öreg Nagyszilágyi
és Paraszthy Tamás. A tanitó ráveti magát
az erőszakoskodó Silviora, letepri a földre
és elveszi fegyverét. A megszégyenített, legyőzött Silvio elrohan. Pár perc múlva megjelenik a szuronyos román patruj és elviszi
Nagyszilágyit és Paraszthyt. Silvio bosszúja
rettenetes.
A harmadik felvonás, amely a legizgal-'
masabb és legszebb része a darabnak, az
iskolában játszik, ahol
egykor Paraszthy Tamás tanította a gyermekeket magyar szóra
és magyar énekre. A
képek átlyukaszt va, bepiszkítva, Magyarország térképe iekete festékkel kijavítva : most
nem tanítanak itt, ha'
nem a román hadbíróság ül vésztörvényszéket a magyar rebellisek felett. Ott ülnek a vádlottak padján a bevádolt magyarok, köztük Mária,
aki ellen szintén vádat emelt a román
katonai ügyész. A
katedrán,
Paraszthy
Tamás katedráján ül
a v észtörvényszék, élén
egy ezredessel. Elhangzik az ügyész
vádbeszéde. Kötél általi halált kér a vádlottakra. Most az ezredes sorban felszólitja a vádlottakat,
hogy adják elő mentségüket. Egyik sem
védi magát. Az öreg
emberek, akik mögött
egy eltöltött élet van,
TARNAY ERNŐ
VÁGÓ BÉLA
büszkén viselik
az
(Silvio) •
(Nagyszilágyi)
összeesküvés
vádját.
Magyar Szinház : ,Silvio kapitány"
(Angelo fotográfiája)
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Szavukban lángol a hazaszeretet, az önérzet,
a gonosz ellenség iránt érzett olthatatlan
gyűlölet. Boldogan halnak meg a hazáért.
Utolsónak Paraszthy szólal fel. Gyönyörű,
hazafias tiráda ez, amely után szem nem
maradt szárazon. Mária felugrik helyéről,
most már ő is boldogan követi vőlegényét
a halálba. Silvio kapitány nem birja ezt a
nagyszerű fellángolást, amely a legsúlyosabb
vád ellene, az áruló ellen és letépi egyenruhájáról a disztinkciót.
— A véd hamis, — orditja önkívületben,
én is magyar vagyok, velük megyek én is I
És elviszik a magyarokat Silvioval együtt,
hogy meghaljanak — a hazáért.
A hatás, amelyet a „Silvio kapitány" a
közönségnél kiváltott, messze túllépi a színházi siker külső megnyilvánulását. Ez nem
egyszerű taps volt, nem tombolás, hanem
lelkesedés.". Minden szó gyújtott, minden
ielenet könyeket fakasztott.
A Magyar Színház minden dicséretet

megérdemlő előadásban hozta szinre a hazafias darabot. Egymásután fel kellene sorolni az összes szereplőket, mert mindegyik
kivette részét a nagy sikerből. Törzs Jenő,
a tanitó szerepében férfias, erős volt és
nagy lendülettel tolmácsolta a szájéba adott
hangulatos, meleg tirádákat. Silvio kapitányt
Tarnay Ernő játszotta. A nehéz sokoldalú
szerepben ez a jeles művészünk ismét elsőrangú volt. Ármány, gonoszság, szenvedély,
ellágyulás, végül hazafias fellángolása :
minden kifejezésre jutott alakításában. Andoiffy Ida adta Máriát. Csupa kellem és
báj, játékában egyszerűség, szenvedése
megmarkol, kitöréseivel magával ragad. Igen
meleg estéje volt. Vágó, Z. Molnár, Körmendy, Réthey, Ujj Kálmán, Pártos, egy
halkszavu asszony szerepében Simon Mariska, továbbá Gyöngyi Izsó, Gere Zsiga, de
a többiek is mind nagyszerűen megállták helyüket. A kitűnő rendezés Vajda László munkája. A díszletek igen szépek és stílusosak.

ANDORFFY IDA, SIMON MARCSA
(Mária)
(Nagyszilágyiné)
Magyar Szinház — .Silvio kapitány"

(Angelo fotografia)
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Petráss Sári a Vígszínházhoz szerződött
A múlt héten kedves vendéget
kapott Budapest. Petráss Sári jött meg,
az egykori kedvenc, aki évekkel
ezelőtt elszakadt tőlünk és tengereken
tul csillogtatta művészetét s szerzett
hódolatteljes elismerést a magyar
operett-szinészetnek. Anglia és Amerika ünnepelte, mi már azt hittük,
meg is feledkezett rólunk és most,
hogy szemben ülünk véle és hallgatjuk a meghatottságtól folytott, a
viszontlátástól mámoros szavait és
nézzük a gyönyörű két szemét, melyet elborit a köny, amikor Pestről
beszél, a pestiekről, érezzük, hogy ismét a miénk s miénk volt akkor is,
amikor London borult hódolottal eléje.

vanchet adni s egy szenzációs titkot
árul el :
Petróss Sári a Vígszínházhoz
szerződött. Egy angol operettben lép fel, melyet Bródy Miksa
dolgozik át magyar nyelvre.
Partnere Csortos Oyula lesz.

— Rögtön megérkezésem után —
mondja a művésznő — kissé kellemetlen kalandom volt. A keleti pályaudvarnál érkeztem s megalkudtam
egy konflis-kocsissal, ötszáz koronáért
kivisz Rákosszentmihályra a szüleimhez. Voltam olyan könnyelmű s
előre kifizettem az ötszáz koronát,
mire a kocsis volt olyan udvariatlan,
hogy félúton leszállított ben0
nünket a kocsiról azzal, hogy
/ M ,J m A ^ l Í fáradt a lova, nem visz toxrvt
Qj.
vább. Szerencsére udvarias
emberek segítettek hazáig
vinni csomagjainkat.
— Ez a kellemetlen impresszió azonban csakhamar
elmúlt és én megmámorosodtam Pesttől, a régi emlékekf V j J i U f ^ J A p ^ VJ
től, a régi emberektől. Egy
pillanat alatt megbocsájtottam Pestnek a konflis-kocsist.
Mert nem lehet erre a városra komolyan haragudni.
Ép oly hóditó szépség, mint volt, Maguk nem is tudják milyen kedves
hangja cseng, gesztusai arisztokra- és jó és drága minden ami Pest,
tikusak, mint egy angol hercegnő, mindenki, aki pesti. Én világot járolyan a Petráss. És mellette egy tam, de sehol annyi kedves emberre
liatal hölgy, a legkisebb Petráss- nem találtam, mint itt. Külföldön a
leány, aki most jött meg nővérével publikum mesterségnek tartja a szíDavosból, szinte meglepő szépség. nészetet, Pesten a színész művész,
Bristol-szállóbeli szobájukban lá- kiválasztott ember, akiben nem mestertogatta meg Petrássékat a Színházi embert látnak. S itt minden ember
Élet munkatársa. A művésznő, mint szinész egy kicsit.
régi ismerőst fogad bennünket s
— El se mondhatom, nincs rá szó,
mielőtt egy kérdést is feltehetnénk, mennyire örülök Pestnek és hogy
előbb ő kezd interjút. Minden ér- meghatott és mily boldog vagyok,
dekli, mindenkiről
kérdezősködik, hogy újra látom. Olyan boldog varégi partnereiről, Írókról, színészek- gyok, hogy megváltoztattam szánről, színésznőkről. Alig tudunk vá- dékomat: azt hittem csak rövid ideig
laszolni kérdéseire. S amikor mi maradok itthon, do nem, villát fo^ok
kezdjük az interjút, kénytelen re- vásárolni és itt maradok talán vég-
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a színháznak szentelem. A „Kisl á n y á t és a „Cigánygrófné"-t fogom
még megnézni, aztán elutazom. Nagyon kiváncsi vagyok Szomory ope
rettjére s különösen Péchy Erzsire,
akiről mindenkitől csak rengeteg jót
és szépet hallottam.
így búcsúzott tőlünk Petráss Sári :
— Viszontlátásra juniusban, amikor megkezdem vendégszereplésemet a Vigszinházban.

TÖRZS JENŐ
(A tanító)
Magyar Színház — .Silvio kaoitány"
(Papp fdlv.)

legesen. Természetesen ebbe az uramnak is lesz beleszólása, de ő oly jó
ember, nem szokta megtagadni kérésemet. Az uram jelenleg hollandiai
birtokán tartózkodik, a jövő héten
odautazom hozzá és magammal hozom Pestre. Biztos ő is meg fogja
szeretni a pestieket, egész Magyarországot.
— Az első nap, ahogy megérkeztem, este színházban voltam. Az
„Ezüst sirály"-t néztem meg, el vagyok ragadtatva az operettől és Kosáry Emmitől. Király Ernőről pedig
csak meghatva tudok szólani. Ö a
hasonlíthatatlan partner, amilyennel
soha sehol nem találkoztam. Király
a maga sikerét is felálldozza, ha
kell, a partneréért. Azt a pár napot,
amit még itt töltök, családomnak és

UJJ KÁLMÁN
(A hadbíró)
Magyar Színház — .Silvio kapitány"
(Angelo fotografia)
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Rátkay Márton — drámai szinész
Az igazi művész, ez őstehetség, akiben
forr az alkotó erő és akit szüntelenül hajt
egy láthatatlan kéz, hogy tudását, kézségét,
az isteni adományt ne fojtsa magába, aki
dolgozni, tovább fejlődni, produkálni akar :
ez Rátkay Márton. Estéről-estére neki szól"
nak a legzajosabb tapsok, van egy szinpad,
amelynek ő a legszuverénebb ura, egy színház, amelynek ő a gerince, az irók neki
irnak darabot : és mégis ugy érzi, hogy ez
nem minden. Ugy érzi, hogy még van valami, amit ide kell adni, amit meg kell mutatni. És igy jutott arra az elhatározásra,
hogy egyszerre két testvér — múzsa szolgálatába szegődik.
Néhány nap múlva ugy esti fél tizkor,
amikor véget ér a Cigánygrófné
előadása,
Rátkay nem megy haza vacsorázni, hogy
falatozás közben visszagondoljon az elhangzott tapsokra, hanem át fog sietni az

Andrássy-uti Színházba, — ahová, mint
megirtuk, u j szerződés köti — és ott mint
drámai szinész fogja folytatni azt. amit
mint operett-szinész csak áz imént hagyott
abba. Folytatni a művészetet, a munkát és
a — győzelmet. Mert nem lehet kétséges,
hogy Rátkay, a drámai szinész nem marad
mögötte Rátkaynak, az operett-szinésznek.
Nem újonc ezen a téren Rátkay Márton,
aki oly kiforrott^ művésze a drámai színészetnek, mintha nem is játszott volna más
színpadon.
Csak vissza kell emlékezni Magyar Színházi sikereire. Klasszikus Metternichére a
Sasfiókban, a zongoristára Saltennek „Túlsó
parton" cimü darabjában, „A koncert" dr.
Juratjéra, a szegény kis napidijasra Csáth
Géza Janikájában, amely egyik legjobb
drámai szerepe volt. De nemcsak Pesten,
hanem vidéken is számtalan drámai szere-

ANDORFFY IDA, TARNAY ERNŐ
(Mária)
I.Silvio)
Magyar Színház - - ,Silvio kapitány"

(Angelo fotográfia)
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pet játszott Rátkay. Vendégszereplései alkalmával Molière darabjaiban, Bánk Bán
Tiborcéban, az Ármány és szerelem Müllerjében, Don Pietro Carusoban, a Doktor ur
Puzsérjében szeret leginkább fellépni.
Bemutatkozása az Andrássy-uti Színházban külön szenzáció erejével fog hatni.
Lengyel Menyhértnek „Az árny" cimü darabját választotta Rátkay első fellépéseül.
Lengyel ezt a darabot annak idején Hegedűs Gyulának irta, aki azt jubileumán a
Vígszínházban el is játszotta. A darabnak
egyetlen szereplője van, aki előtt árnyak
jelennek meg, oly emberek árnyai, akik az
életében benne vannak. A szerep virtuóz
munkát követel, mert csupa szin, erő és
érzés. Rátkay fellépése „Az árny"-ban már
csak azért is külön érdekesség, mert önkéntelenül is összehasonlítást provokál Hegedűs
Gyula mesteri alakításával. Mondani sem
kell, hogy Rátkay ezen fellépése iránt széles
o-rökben rendkivüli az érdeklődés.

Z. MOLNÁR
'Gáspár)

Kikeleii
Találkoznék bár
— Hárfa zümög
Ibolyák nyílnak
S lapok csuknak

hárfa
most magával . . .
és méla lant,
fönt a dombon
bo itt alant.

így szólnék : jöjjön, édes ember,
Bársonytól duzzad mind a rét,
Nyújtsa a két meleg kezét és
Nyissunk egy nívós kabarét !
Egy jó helyet már
kiszemeltem,
Exkluzív mint a bécsi Burg.
— Magát Direktor urnák hívnák
És én volnék a dramaturg.
Nézze, az órák sorra múlnak
Bánat gyászolja mindahányt . . .
Jöjjön a Nyújorkba még ma este
S hozza magával a dohányt.
TÖRÖK REZSŐ

KÖRMENDY
(Böndi Pál)
Magyar Színház — „Silvio kapitány'

RÉTHEY
(Kormos István)
(Angelo fotogrofia)
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Bellaághné jóslása tI „Színházi Élet"-nek
(Szóhoz jut' minden színész. — Két évtized
Uj operaszínházát kap Budapest. — Magyar
el fognak tűnni. — Az uj dráma
Empire szalon. Régi, aranycirádás bútorok, gyönyörűen stilizált aranyozott üvegszekrény, benne antik nippek, figurák. Nagy
fehér üvegasztal, rajta két remekmívű kandeláber, köztük illatos virág diszlik cserépben és vele mintha a tavasz betolakodott
volna a szobába. A falakon képek, hires
mesterek művei. Kék estélyi ruhában, hatalmas gyöngysorral a nyakában érdekes
arcú magyar asszony arcképe : Bellaághné.
Nem sokáig nézhetek körül, mert máris
megjelenik ő. Olyan, mint a képen. A ruhája, az ékszerei, a viselkedése csupa stilus
és előkelőség. Nem tudom, képzelődés e,
de amikor rám nézett és megfogta a kezemet, valami szuggesztív erőt vélek benne
felismerni. Zöldes szemeivel kissé fáradtan
mér végig, maga mellé ültet és beszélni

(Angelo fotografia)

múlva felépül az uj Nemzeti Színház. —
zeneszerzők világhíre. — Színházak, melyek
és a riporter haiom színdarabja)
kezd. Nem venni észre rajta semmi változást előbbeni viselkedése és a mostani közt,
pedig most már jósol, a jövőről beszél, ugy
látszik minden átmenet nélkül jut ebbe a
tranzba :

A színházak nagyobbak lesznek
— mondja — sokkal nagyobbak.
Nem egyes személyek dominálják,
mint mostanában, hanem minden
színész szóhoz fog jutni. A szinház
még nem érte el teljes fejlődését, a
mai szinház még korántsem tökéletes. Két évtized kell ehhez a fejlődéshez. Akkorára meglesz az uj
Nemzeti Szinház is.
— Az operánál is nagy változás
várható. Budapesten még egy nagy
opera lesz rövidesen a város szivében. Ez nagyobb és hatalmasabb
lesz, mint az Andrássy-uti dalszínház. A közönség zeneileg nagy fejlődésen megy keresztül. A magyar
zeneszerzőknek nagy hirük lesz az
egész világon.
— Az apró, kis színházak lassanként mind el fognak tűnni, mert
minden nagyméretű lesz. Csupa
olyan szinház lesz, amelynek befogadóképessége jóval nagyobb lesz
a mainál. A színészetnek u j válfaja
is lesz, ennek a nevét azonban nem
tudom.
— A mostani operett is átalakul.
Ez a mai muzsika nem maradandó
és újra a klasszikus irány fog divatba jönni. Ez az irány azonban
különbözni fog a régi klasszikus stílustól, mert sokat fog átvenni a mai
zenéből. Tiz-tizenöt év múlva már
észlelhető lesz a változás. Az akkori
operett több tudást és több hanganyagot fog megkövetelni, mint a mai.
— Nagyon sok nyári szinház fog
alakulni. Ezek közül a legtöbb szabadban fog játszani. Főleg Shakespearet és passziójátékokat fognak itt
játszani. Ez lesz az ideális drámai
-előadás,
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— A drámaírás uj, természetesebb
irányt fog követni. Az uj dráma emberibb lesz a mainál, közelebb hozza
a színpadot az élethez. Most megint
igen nagy, hatalmas színházakat látok,
amelyekben ezeket a drámákat játszani fogják. Budapest óriási lesz.
Két-három millió ember fog itt élni,
azért kellenek a hatalmas szinház ak.
— A mozi is fejlődni fog. Olyan
lencséket fognak feltalálni, amelyek
segítségével az alakok plasztikusabban domborodnak ki, mint ma. A
csalódásig hü lesz a jövő mozija, az
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emberek azt fogják hinni, hogy színházban vannak. Később oly gépezetet
fog feltalálni egy magyar mérnök,
amely beszélteti is a mozin szereplő
személyeket, ugy, hogy egészen rendes színházi előadás lesz a mozi.
Tudom, hogy már volt ilyen kísérlet,
de az tökéletlen volt. Az uj találmány
teljesen hibátlan lesz.
Ezeket jósolta Bellaághné a színházról és
a zenéről. Folyékonyan, minden akadozás
nélkül beszélt, közben maga elé nézett, csak
néha pilllantott ki az ablakon. A homlokát
néha összeráncolta, mintha csoportosítani
akarná a gondolatait, de
ez csak egy-egy pillanatig tartott.
Miután a színházi jóslással elkészült, megkértem, hogy jósoljon nekem
is. Most meglógta a kezemet, ujjait a pulzusomra
tette, erősen a szemembe
nézett és beszélni kezdett.
Nem untatom |_önöket e
jóslás részleteivel, csak
egyet említek meg. Megjövendölte, hogy rövidesen három darabomat
fogják adni. Az első meg
fog bukni, a másik kettő
azonban még külföldön is
nagy sikert fog aratni.
Megköszöntem a kilátásba
helyezett szép jövőt és
hazasiettem, hogy bukásra ítélt darabomból
gyorsan megírjak egy jelenetet. Rémes volt írni
egy darabot, melyről előre
tudtam mi sors vár reá.
Abba hagytam minden
pillanatban az írást, minden szó után félórát gons
dolkoztam :
érdemes-e
folytatni ? Aztán ugy döntöttem, érdemes. Hátha
nem lesz igaza Bellaéghynénak. És ha igaza lesz ?
Barabás

ÜELLAÁQHNÉ otthon
« '^.(Nagy Jenő Jelvétele)

ig»

Loiánd
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A két Çzomory — egymásról
Most, hogy Szomory Emilnek uj darabját, a „Kislány"-t oly nagy sikerrel mutatták be a Revüszinházban, elhatároztuk,
hogy meginterjúvoljuk a két Szomory-testvért, Dezsőt és Emilt — egymásról.
Szomory Dezső lakásán fogadott és Szomory Emilről a következőket volt szives
mondani :
— Eddig csak azt tudtam, hogy a gondviselés jóvoltából és drága szüleim előrelátásából van egy igen kedves testvérem,
aki elsőrendű zsurnaliszta, nekem személyesen pedig a. legkiválóbb, de egyben a
legszigorúbb kritikusom.
— Még hajdan, amikor Parisban irtam
soha szinre nem került darabjaim sorozatát, mindig neki küldtem el e müveket
és szívszorongva vártam az ítéletet, melyeket hosszú levelekben juttatott el hozzám. Azóta is, ha valamihez hozzáfogtam, mindig az volt első gondolatom:
„mit fog Emil szólani hozzá ?"
— S amikor hozzászólott, bevallom,
mindig hasznomra vált. Nem habozom
kijelenteni, hogy egynémely nagy sikeremet neki köszönhettem és kétségtelen

SZOMORY DEZSŐ

egészen más darabokat írtam volna, ha
nem ő volna a testvérem, amit én borzasztóan sajnálnék.
— Már most a kritikuson tul itt van a
másik Szomory Emil, aki ugyancsak édes
testvérem, de már mint operettszerző —
és itt aztán egészen más képe van a dolognak. Ő tudniillik soha be nem avat
engem szinműirói terveibe, soha tanácsot
el nem fogad, soha nem enged beleszó'
lást ós soha semmit fel nem olvas nekem — nyilván szerénységből, sőt testvéri szeretetből is, amint ő mondja. Következőképpen, sajnos, nem viszonozhatom az ő szives támogatását ós tanácsait
s bizony lefőz engem ezzel, hisz sikereit
nélkülem éri el. S amennyiben csak ón
szorulok ő reá és ő soha én reám — a
legtökéletesebb harmónia
van közöttünk igy.
— Mér most nem fogják túlságosan
perverzus dolognak tartani, ha az ő darabjáról, a „Kislányáról a legjobb véleményem van. Mivel igen nagy barátja
vagyok a szép operettnek, a „Kislány"-1
különösen nagyon szeretem, mert ezt igen

SZOMORY EMIL
(Angelo fotográfiák)
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szerény, kedves és tartózkodó fehér darabnak tartom, egyszerű ós vonzó mesével, mely minden jó lelket érdekel, a ze'
néje, amelyet Stephanidesz barátom szeriett, gyönyörű. Egyszóval nagyon meg
vagyok elégedve, áldom a gondviselést
és csak azt kérem, hogy ez igy tartson
a jövőben is.
*

Szomory Emilt, a boldog szerzőt, a Revüszinházban sikerült elfognunk. Kérdésünkre
igy válaszolt :
E kérdésre tulajdonképen nem volna
szabad válaszolnom, mert az a nézetem,
hogy két ilyen komoly öreg urnák, mint
mi, ilyen tréfás dolgokkal nem szabadna
foglalkozni. Valami viccet kellene mondanom, de azt nem tudok, hiszen akkor az
operettembe tettem volna, látja még oda
sem jutott. Különben boldog vagyok, hogy
ő róla egyszer elmondhatom a véleményemet. Csodálója vagyok óriási irodalmi
értékeinek és életem legnagyobb élvezete
volt mindenkor és ma is, az ő írásaiban
gyönyörködni.

Hettyei Aranka —
Sasfiók
Érdekes estéje volt szerdán a Magyar
Színháznak. A „Sasfiók"~ot adták, s a címszerepet Hettyei Aranka, a Nemzeti Színház művésznője játszotta. A művésznő tökéletes Sasfiók volt, Rgstand csodaszép
versei zengtek és viharoztak száján, a sze-

r J lillvfi Aemfta
íSniflótu)

Legszebb emlékeimnek tartom az emlékezetes mámorosan szép perceket, amikor
azokat a dolgait olvasta fel nékem, amik
épen akkor kerültek ki a keze alól.
Boldog, csodáló hivője vagyok művészetének.
íme ez a véleménye Szomory Dezsőnek
Emihől és Szomory Emilnek Dezsőről. Egészen jó véleménnyel vannak egymásról.
(b. e)
A ROSSZMÁJÚ KAR1NTH/.
A népszerű Karinthy Frigyes
egy kellemes tavaszi délután
a körúton sétál egy vidéki
ismerősével. A New-/ork kávéház előtt egy hizásra hajlamos, polgárias külsejű fiatalember jön velük szembe és
nagyhangosan szervuszt kiált a humoristának.
— Mondja, ki volt ez ? — kérdi a vidéki
kíváncsian.
— Egy szinész I — mondja Karinthy.
— Szinész ? — igy, az utcán meg se látni
rajta !
— A színpadon még kevésbbé I — szól
Karinthy gonoszul.

gény kis herceg siró szobra volt Hettyei
Aranka. A wágrámi jelenetben erős és hatalmas volt, az utolsó felvonásban halk és
szenvedő, ugy halt meg, hogy mindenki
megkönyezte a római királyt. A művésznő
nem most játszotta először a szerepet, ő
kreálta a Kolozsvári Nemzeti Színházban is.
A Magyar Színházban épp olyan teljes sikert aratott, mint annakidején, évekkel ezelőtt Kolozsvárott.
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A három gyermek és a negyedik
Irta és rajzolta : SZÍNI GYULA

A Belvárosi Szinház újdonsága, a
Schönherr megrázó „Gyermektragédiá"-ja tudvalevőleg arról nevezetes,
hogy mind a három szereplője serdülőkorban lévő gyermek. A Wedekind hires „Frühlingserwachen"-je
volt az a legutóbbi modern darab,
amely a serdülő gyermekek problémáját a színpadra vitte.
Karl Schönherr, a „Gyermektragédia" irója jobban érzi mint Wedekind
a színpadi lehetőségeket és — eltérőleg a „Tavasz ébredésétől", melynek csaknem minden alakja gyermek — a darab gyermekszereplőinek
számát háromra redukálta.
talán
ugyanez a színpadi érzéke vitte rá,
hogy „felnőtt" szerepet egyáltalán
nem irt elő a darabjában ugy, hogy
a három gyermekszereplő — három
nehéz és csak kiváló színészek számára való szerep — zavartalanul
teremtheti meg a színpadon azt a
hangulatot, azt az illúziót, hogy három
gyermeket és ne három gyerekszerepet játszó felnőttet lássunk a színpadon.
A feszült, fojtogató parasztgyerektragédia magyarul való tolmácsolására a Belvárosi Szinház igazgatója
a Móricz Zsigmond keményen fogó,
művészi módon markáns tollát nyerte
meg — helyenkint a fordítás vetélkedik az eredetivel, szinte jobb is —
és a három gyermekszerep alakítására az ujabb színészi nemzedék
három erősségét állította színpadra :
Bayor Gizát, Petheő Attilát ésMatány
Antalt. Erről a három szereplőről
szóljon most főként ez az irás.
B a y o r Gizát
mint kritikus végigkísértem eddig
úgyszólván egész pályafutásán. Láttam kis szerepben, nagy szerepben,
nekivaló és nem nekivaló darabokban. Az általános impresszióm róla
az, hogy ennek a mai kornak a
gyermeke, a legtipikusabb modern
színésznő és szinte jelzi azt az óriási

változást, ami a közízlésben végigment. A Junószerü heroinák, a nemesen női gesztusok asszonyai ott hevernek rendszerint a színházi könyvtárakban és csak
a kegyelet, a noblesse oblige nyul
olykor hozzájuk és
csak ha különösen
nemes és költői
anyagból
valók,
mentik meg őket
a végleges elfeledéstől.
A mai kor aszszonya többé már
nem oly nemes, nem oly piedesztálos, nem oly nőies. Szinte fius vonások vannak benne : mintha abban
a mértékben, ahogy a feminizmus
terjed, mindinkább elenyésznék az
a határozott, egyenes választófal,
amely nő és férfi közt van. A modern
nő, hogy némi túlzással éljek, közelebb van a fiupajtáshoz, mint az anyához. Erre a nőre van hangolva a
Bayor Giza művészete.
Nem mindenki tud hozzáidomulni
ehhez az izlésváltozáshoz és a régi
páthosznak nagyon sok hive van
nálunk. De hiába, az idők változnak
és még a régi darabok is megváltoznak, ezekbe is az uj meg ujabb
ízlés viszi bele a maga fölfogását.
Mindez azért jut eszembe, mert Bayor
Giza a Nemzeti Színházban játszik
és ott műsoron tartják a multat.
Ritkán van ott alkalma olyan szerepre, mint a Schönherr modern
iskolából kikerült Lizije. Ez ugyan
parasztleányi szerep, de modern iró
vérdusabb tollával megirva és Bayor
Giza beleviheti a maga idegesen
vibráló, érzékekhez és észhez szóló
játékát. És hol a sziv? kérdezné a
régi iskola hive, amire csak az lehet
a felelet, hogy a modern ember
szive az idegeiben van.
Bayor Giza, mint minden igazán
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nagy tehetség, nem annyira tudatos,
mint inkább ösztönös, intuitiv. A
modernség nem elhatározás nála,
hanem a vérében, az idegeiben van.
Minden szerepének egyéni zománcot
ad : csak vitatkozni lehet v«le ilyenkor, de még az ellenlábasait is meggyőzi egy-egy belülről jövő, intuitiv
részletével, ami előtt régi iskolának,
modern iskolának egyaránt meg kell
hajolnia.
A „Gyermektragédia" leányszerepében nézetem szerint tökéleteset
alkotott, legalább is a legjobbat minden eddigi alakítása közt. Még a legszigorúbb mértékkel mérve is, alig
tudunk kifogásolni valót az alakításán. A serdülő leány fius báját,
megkapó naivitását épp oly kiválóan érezteti meg, mint hirtelen fellobbanó érzékiségét. Kiforrott nagy
művésznő Bayor Giza és a „Gyermektragédiádban annak a nagy színésznőnek indul, akinek a nevéhez forró
sikerek hosszú koszorúja fog fűződni.
Petheő Attila
melegen, férfiasan
és őszintén csengő
hangokkal játssza
meg azt a parasztfiut, aki már félig
legény, az apja és
a ház becsületének szilaj és bátor
védelmezője, aki
ugyan még megtorpan, ha cselekedni kell, de már
a vérében van, hogy bosszúért kiáltson, az igazságtalanságot megtorolia,
már ráeszmélt az életre és tudja,
hogy mi a kötelessége. Egyenes,
darabos, mesterkéletlen igazi parasztfiú, amilyennek Schönherr előirja és
Petheő Attila ezt az alakítását legkiválóbb művészi alakításai közé
sorozhatja.
Matány Antal
a beteges, fejletlen parasztfiut játssza
groteszk, de hatásos eszközökkel,
Maga az alak különben is Schön-

herr egyik legigazibb megfigyelése :
az angolkóros, beteg fiu, akihez az
anyja váltig ragaszkodik, minden bajon átsegíti, elkényezteti és akit talán azért szeret
a legjobban, mert
a legtöbb vesződségébe került.
Matány csakugyan nem közönséges jellemző
erővel rajzolja ennek a beteges
fiúnak az érzékenységét, ingerlékenységét, aki a leghamarább érzi meg,
hogy az anyjuk szeretetének melege
idegen portára tévedt. Realisztikus,
sőt naturalisztikus színeivel Matány
a németh iskola legjobb képviselőire
emlékeztet : talán leginkább Waszmannra, akit legelőször Reinhardt
hozott el ide az „Éjjeli menedékhely" bárójaként. Matány egyike
lesz legjobb jellemszinészeinknek, ha
máris nem az.
Nagy öröm a kritikusnak, amikor
egy beszámoló folyamán arról adhat
hirt, hogy az ujabb szinésznemzedékből hárman is akadnak egyszerre,
akik vetélkedhetnek abban, hogy
melyiküknek van nagyobb része a
sikerben. Mindenesetre olyan előadást produkáltak, amely külföldi
színpadokon is feltűnést keltene.
A három boldog „gyermek" —
Bayor, Petheő és Matány — mellé
odasoro2hatjuk
negyediknek az előadás
rendezőjét,
Bárdos
Artúrt, aki színházigazgatóink közül talán a legtöbb érdeklődéssel viseltetik a
modern irodalom iránt
és az uj szinésztehetségek fölfedezésében néha szinte apostolszerü hivatást tölt be. Örülök,
hogy a Belvárosi színháznak sikere
van, irodalmi sikere, amely nagy
publikumot vonz. És ebben a sikerben Bárdosnak kétségkívül nagy sze-
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repe van. Az előadásból kiérzik az
ő kiváló rendezői érzéke, modern
szinek, hatások iránt való kipróbált
művészi hajlama.

Pardon!
Lázár Oszkár panaszos levele
a Színházi Élethez
Kedves Színházi Elet!
Ön csak tudja, milyen galambepéjü ember
vagyok én. Velencének nincs annyi galambja,
mint az én epémnek. De ami sok, az mér

BAYOR GIZI
sok ! Elmegyek a Belvárosi Színházba és
lerajzolom a „Gyermektragédia" szereplőit.
Ott láttam a nézőtéren Szini Gyula urat,
gondoltam, biztosan ő írja a cikket az én

rajzaimhoz. Már most mi történt ? Szini- ur
nemcsak megírta a cikket, de meg is rajzolta a szereplőket. Hát ez nem járja kérem I
Tessék az Írónak írni, s ne tessék rajzolni.
Nem félnek az irók, hogy a rajzolók bosszúból elkezdenek cikkeket irni ? Nem félnek ?
Tisztelettel
Lázéi Oszkár
*

A Színházi Elet válasza
Lázár Oszkárhoz
De félünk !
Tisztelettel
Színházi Elut

MATÁNY ANTAL
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Intim képek
Parisból, a régi, a világháború előtti Parisból hoztam magammal az öltözői fényképfelvételek ideáját. Mere'sz az a fotoriporter,
aki kétfelvonás között betolakodik az ünnepelt primadonna öltözőjébe, hogy — egy
zselatinos üveglemez meg egy kis magnézium segítségével — a közönség számára
feltárjon egyet-mást az ottani rejte'mekből...
Az intimitásoknak milyen tömege tárul a
kíváncsi szem elé, amelynek megadatott,
hogy az öltözők titkait közvetlen közelből
szemlélhesse ! Nem egyszer ijedten fedtem
le hűséges Goerz-Anschütz-öm mindent
észrevevő lencséjét, nehogy túlságos buzgalmában olyasmit is meglásson, amihez egy
jólnevelt fotoriporter-masinához semmi köze
sincsen.
Sok idő nem jut ilyenkor a beállításra,
lázas gyorsasággel kell a fotoriporternek
dolgoznia ; a felvonás végeztével majdnem
mindegyik színésznő átöltözik és miközben

a gép az állványra csavarodik, mér berreg
a csengő, már beszól az ügyelő :
— Kezdődik a második felvonás!
Az öltöztetőnő kétségbeesve számolja a
másodperceket, a művésznő pedig — egyik
kezében a pirósitó rudacskával, másikban
a púderes pamaccsal — az izgatottságtól
remegve jelenti ki, hogy biztosan le fogja
késni a jelenését. Egyik-másik öltöző különben is olyan hihetetlenül szük, hogy mindent fel kell forgatni benne, mig a masinát
fel lehet állítani, vagy másfél méternyire
az asztalkája előtt ülő művésznőtől. Ebből
a szempontból mindfn esetre Péchy Erzsi
öltözője tartja a rekordot: a bájos „Kislányának olyan szük hely jutott, hogy ott
igazán nehéz ha már két ember benn van
egy fotografáló masinát is elhelyezni.
A legtágasabb öltözője egész Budapesten Kosáry Emminek van, akit ez különben
meg is illet, hiszen Xénia hercegnőnek min-

Fedák Sári az öltözőjében
(VíisaJt Jdv.)

Gombaszögi Trida wz öltözőjében
(Yasatii 'elv)
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den jogcíme meg van ahhoz, hogy pompás
ruháit állótükör előtt próbálhassa. Rendkívül bájos a Kerényi Gabi öltözője, ha
nincs is benne sok hely, mig Fedák Sári
meg Lábass Juci kényelmesen vehetik fel
azt a sok kosztümöt, amelyben a „Cigánygrófné" közönsége estéről-estére megtapsolja őket. Magaziner Böskének a télen
bizonyára nem kellett fáznia ; az öltözője
olyan kicsi, hogy mire egy pár szál gyufát
meggyújtottak benne, már egész tűrhetővé
válhatott a temperaturája.
A Vígszínház öltözői szépek is, kényei'
mesek is. Gombaszögi Fridának a nővérével, Ellával együtt egész kis terme van,
mig Makay Margit öltözője olyan hosszú,
hogy a Revüszinházban négy is kitelne
belőle. Külön kell itt megemlítenem Faludi
igazgatóék féltő gondosságát is : csak hoszszas pourparler után kaptam meg az engedelmet az öltözőbeli fényképezésre, amelynél
aztán Miklós direktor személyesen is jelen
volt, hogy saját szemével győződjék meg a
magnézium veszélytelen ellobbanásáról. A
magnézium valóban veszélytelen. De ugyanilyen veszélytelenek-e ezek az intim képek?...

Kos'ry Emmy az

flllözőj^hen
(Vasadi felv.)

CVi H

INTIM PISTA, hogy ifi az a Zsuzsanna,
Mária, akinek az Andrássy-uti
Színház
legközelebbi
műsorában mutatja be egyfelvonásos
színdarabját.
— Zsuzsanna Mária egy nagyon bájos
fíídal asszony,
igazi nevén báró Beck
Zsuzsanna, báró Madarassy Beek Gyula
leánya
— Ez a darab első irodalmi
működése a bárónőnek ?
— Ellenkezőleg
/ Két verskötete
jelent már meg, csupa finom hangulatos,
bájos versek.
Ilyen lesz biztos a színdarabja is.

Lábass Juci ,az öltözőjében
(Vasadi Jelv.)
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— Igaz, hogy
utazik ?

Király

Ernő is

Bécsbe

— Nyertek ! Valóban igaz. A StraussTheater
igazgatójának
meghívására
Kosáry
Emmyvel
együtt
fogják
játszani az „Ezüst sirály"
főszerepeit.
— .És mikor jönnek haza Bmlapestre ?
— Amikor
megkezdődnek
a Városi
Színházban
a „Frau in Hermelin"
próbái. Eredetileg ugy volt, hogy a Vígszínházban lesz az operett bemutatója, a
direkció azonban ugy döntött, hogy a
Városiban mutatja be a „ F r a u in Hermelin"-t Kosáry-val
és
Királyfijai.

leányánál
Katónál,
onnan került
fel
Pestre. Bizony jó volna itt tartani
Szentgyörgyi
Pista bácsit a Nemzeti
Színháznál,
bár az ö nagyszerű
magyar
tehetségére
most
különösen
szükség
van
Kolozsvárott.
— Simonyi Máriát rég láttuk
korzón. Mi van vele ?

a Duna-

— A Semmeríngre
utazott
üdülni.
Pár hét múlva
viszontláthatják.
— Árulja el kinek volt a
sikere az elmúlt héten ?

legnagyobb

— Pista bácsi fiatalabb, mint valaha.
Olyan i f j ú a 79 esztendejével,
mint egy
20 éves fiatalember.
Elmondta,
hogy
ßorsod megyében
volt látogatóban
kis

— A Nemzeti Színház egy fiatal művésznőjének,
aki mindössze
egyszavas
szerepet
játszott,
de a mult hét leghatalmasabb gyöngyvirág
csokrát kapta
játékáért.
A művésznő
hálás volt az
ajándékért. Az egy szó szerepet a csokor
küldője felé
játszotta.
— Igaz ez ?
— Olyan igaz, mint aho^y
Homoki

Magazinéi Eusi az öltözőjében
(Vasadi felv.)

Péchy Erzsi az öltözőjében
( Vasadi felv.)

— Beszélt-e Szentgyörgyi
Pista bácsival? Ott voltunk a Nemzetiben,
amikor
fellépett. Nagyszerű
volt.
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Paula feltalálta
a legjobb
és legbiztosabb
fogyókarát.
— Óriási ! Gyorsan árulja cl a titkot,
hogy fogyott le a kedves
Homoki?
— Nagyon egyszerűen:
férjhez
ment.
Az esküvője
óta npm kevesebb
mint
tiz kilót fogyott.
Ha olyan
karcsúak
akarnak lenni mint öutánozzák
példáját.
— A Király
Színházban
láttuk
egy
páholyban Rákosi Szidit, oly vidám és
kedves volt, biztosan örült
növendékei
sikerének.
— Szidi mama mindig
kedves
és
mindig
vidám, még akkor is, ha más
nem az. A múltkor
egy
társaságban
elmesélte, hogy amikor -a
proletárdiktatúra alatt Rákosi Jenőt
internálták,
ö vitt be ebédet testvérbátyjának.
A
kapuban a vörös őrtől illemtudóan
megkérdezte : hol találja Rákosi Jenő méltóságos urat ? a vörös őr
haragosan
mordult rá és kioktatta,
hogy a méltóságos cím megszűnt,
Rákosi Jenő is

Kerényi Gabi az öltözőjében
( Vasadi felv.)

elvtárs leit. „Elvtárs ő is —
jegyezte
meg Rákosi Szidi — akkor mért
van
becsukva ?"
— No most még mondjon
gyorsan
valami pletykát
is ?
— Pletykát
? Én sohasem tudok !
— Maga kis ártatlan ! Hát árulja azt
el, igaz-e, hogy egy pesti
színigazgató
feleségül vesz egy művésznőt ?
—
pesti
ben
más

Annyira
nem igaz, hogy
minden
direktor már nős. Ennél
erősebnem tudom cáfolni a hirt.
Nincs
érvem. Kezeiket
csókolom.

Előfizetési felhívás
Felhívjuk a Színházi Elet t. előfizetőit, akiknek előfizetésük május
1-én lejár, hogy annak megújításáról idejekorán gondoskodjanak, nehogy a lap szétküldésében fennakadás álljon be.

Makay Margit az öltözőjében
( Vasadi felv.)
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(Kérdező s játék)
Irta: KARINTHY FRIGYES
A „Színházi Élet" valamelyik szá- napja született meg az „Otthon"mában finom és érdekes fejtegetést ban és máris nagy ambícióval játszirt Kosztolányi Dezső, kapcsolatban szák : fokozott mértékben igazolja a
az „Intarzia", az „Anagramm" és fentieket. Ehez már nem elég az
„Sátidrot" cimü játékokkal, amiknek sem, hogy jól kell tudni magyarul,
annak idején nagy sikerük volt, vá- nyelvtani és formai szempontból :
rosszerte játszották őket : a forra- ehez alaposan ismerni kell a magyar
dalmak legnehezebb és legsötétebb költészet kincseit, nemcsak felületenapjaiban is. Kimutatta, hogy ez a sen és hallomásból. A vérünkbe és
siker nem véletlen és semmiképen idegeinkbe kell hogy beszívódott
nem bizonyítéka annak a „léhaság- legyen az, ami ebből a költészetből
nak és komolytalanságnak", ami klasszikussá vált, idézetekben és
Pest társaséletét megrontotta, mint- minden vonatkozásban.
Lélektani
ahogy a nagyképűek és született szempontból is nagyon érdekes jáunatkozók állították. Kosztolányi ab- ték — a költők és nyelvművészek
ból a helyes elvből kiindulva, hogy számára pedig egészen szenzációssá
a dolgok mögött azt a jót kell ke- teszi az a felfedezés, amit a játék
resni, ami feltalálható bennük és eredménye bizonyít, hogy egy versnem azt, ami hiányzik: e kedves sornak a karakterét nemcsak a szaés igénytelen játékokban egy fej- vak és ütemek játéka adja meg —
lődő nyelvkultura biztató jeleit vette hogy rá lehet ismerni egy verssorra
észre. Igaza is volt. Ha ezeket a egyszerűen a nyelvtani formák jeljátékokat összehasonlítjuk holmi Haragszomrád, vagy Zálogosdi-féle régebbi szórakozásokkal, lényeges különbségekre bukkanunk. Ezekhez a
játékokhoz nemcsak ügyesség kell
és lelemény : műveltséget és alkotó intelligenciát kivannak, ismeretét a nyelv szellemének, kultúrájának — a humornak egy fejlettebb,
megkülönböztetett fokát, a karrikaturát, amihez már beidegzett tárgyi
ismeretek kellenek. És csakugyan
jó jel, hogy ezek a játékok, bár természetüknél fogva inkább irók és művészek műhelyébe valók mint akiknek
anyaga és mestersége a nyelv (onnan is indultak ki) — szélesebb hullámokat vetettek. Arra vall ez, hogy
közönségünk műveltebb és kulturáltabb a réginél ; érzéke fejlődött
ki a nyelvművészet belsőbb és nehezebb részéhez : ahoz, ami benne
mesterség•, technika, műhelytitok :
betűk és szavak játéka, rimek, a
LUKÁTSOVITS ILY
nyelv törvényei.
Az a kedves játék, ami most pár

iparművésznő, a Madame! folyóirat művészi
szerkesztője 22 éves korában elhunyt.
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Icgzetes egymásutánjáról, anélkül,
hogy a szavakat ismernők, amint
azt rögtön látni fogjuk.
Egyébként a játék ugy kezdődött,
hogy ketten ültek, unatkozva, két
olyan ember, aki sok verset tud és
szeret idézni. Az egyik szórakozottan megszólalt és mintegy maga
elé beszélve, ezt mondta :
,
— Micsináltam a micsodába,
micsiná/tam a micsodára ?
A körülülők nagyrameresztették a
szemüket. A másik azonban, akinek
nevét szerénységem tiltja elárulni,
anélkül, hogy odafordult volna, hanyagul és előkelően, gondolkodás
nélkül igy felelt :
— Befordultam
a konyhába,
rágyújtottam a pipára.
— Ugy van í — mondta nyugodan az egyik, mert csakugyan erre
gondolt. Csak egy perc múlva vette
észre, hogy úgyszólván kitalálták a
^gondolatát. Most aztán megpróbálták, nem volt-e véletlen ez a gondolatolvasás. A máíodik kérdést

Z. MOLNÁR LÁSZLÓ
(Gáspár)
Magyar Színház — „Silvio kapitány"
(Angelo fotografia)
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már tudatosan és megfontolva szövegezték meg.
— Mire kicsoda, micsinál a micsoda ?
— Talpra magyar, hi a liazaí —
szavalta rögtön kitűnő barátom, kinek nevét oktalan szeméremből titkolom el.
És megszületett a legújabb játék,
méltó utóda az „Intarziádnak, „Séti-

KOVÁCS LILLY
zongoraművésznő, Szendy Árpád és Dohnányi
Ernő tanítványa, németországi nagy sikerei
után hazajön Budapestre. A művésznő legközelebb Pesten rendez hangversenyt.
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drof-nak,
„ Anagrammá"-nak
és
betüjátéknak : „Kicsoda-micsoda"-játék. Olvasóinkkal bizalmasan közölhetjük, hogy ennek a játéknak már
championjai és matadorjai vannak,
a legkiválóbb irók és művészek személyében — olyan férfiak, akikre
ha egyszerűen ráförmedsz, hogy teszem föl : „Micsinált a micsodába,
amilyen micsoda ? — arcizomrándulás nélkül és csalhatatlan bizonyossággal gondolkodás nélkül kivágják, hogy : „Felhőbe hanyatlott a
drégelyi rom".
Persze, gyakorlat és figyelem kell
hozzá. Igen fontos, hogy a kérdést
precízen tegyük fel : minden szóra
külön kell kérdezni a szónak megfelelő szótani kérdőszócskát. Pontosan jelezni kell a névelőket, esetleg
indulatszavakat. Ma már vannak,
akik nemcsak verssorokat, hanem
közmondásokat és szállóigéket is
kitalálnak helyes kérdezésre.
A Színházi Elet olvasóit ezennel
belevonjuk a játékba. Egyelőre három
kérdést adunk fel — a jövő héten
közölni fogjuk a helyes megfejtők
névsorát. Mint az eddigi játékoknál,
megalakítjuk a társulatot és zsűrit,
tagokat és disztagokat választunk.
Kilenc helyes megfejtésre tágnak

vesszük fel a résztvevőt. Ujabb kérdéseket is szívesen látjök.
Az első három kérdés :
1. Micsinál, amilyen
micsodából,
amolyan micsodának micsodája ?
2. Kicsoda kicsoda, milyen kicsoda,
micsinál milyen micsodáján ?
3. Mikor micsiná/nak, a micsodában, amilyen micsodába ?
Starti

Növendékelőadás
a Rákosi-iskolában
A mult szombaton vizsgáztak Rákosi Szidi
szinésziskolájának növendékei a „Leányvásárban", a Király Szinház színpadán. Igen
friss, ügyes, teljesen kielégítő volt a növendékelőadás, melynek primadonnája Betegh
Béby volt. Bessyt játszotta meglepő szinészi
készséggel. Hangja kedves, igen temperamentumosán táncol, játéka meglepően jó.
Az iskola igazgatónője biztosan l-est ad
neki a Bessyért. Az operett férfi főszerepében László Imre nyújtott pompás alakítást.
Különösen meleg, jól isko'ázott hangja tetszett. És még egy szereplőről kell megemlékezni : Latabár Árpád fiáról, Latabár
Kálmánról, aki mulatságos Fritz volt. Kész
komikus a kis Latabár, nagysíerü humora
van. Csakn?m olyan jó komikus máris, mint
az édesapja.

Rákosi Szidi isko'ájának növendékei.
Király Szinház — „Leányvásár".
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Bárdos Artúr a bolseviki színészetről
Igen érdekes könyv jelenik
meg a napokban Grátz Gusztáv
dr. szerkesztésében. „A bolsevizmus Magyarországon" a könyv
cime s egyik legizgalmasabb
fejezete az, melyet Bárdos Artúr
dr. irt a bolse/iki időkből a színházakról. Az avatott kézzel irt
cikk egy részét itt közöljük :
Minden igazi művész ösztönös, természetének lényegében rejlő, lebirhatatlan ellenkezése volt ez a falanszterrel, a kategóriával, az uniformissal és mondjuk ki
őszintén : az egyenlőséggel szemben. Ha a
kommunizmus világrendjének legfőbb ellenérve az, hogy ellenkezik az emberi lélekkel,
akkor mennyire kell ellenkeznie a művész
egyéni életre, élményekra szomjas énjének
lényegével . . . Művészi téren már ezen a
ponton is csődöt kellett mondania a kommunizmusnak. Hogy előőrsei között mégis
mindenütt nagyszámmal voltak művészek
is, az a világmegváltó tanok emberi perspektíváján és érihető tetszetősségén kívül
éppen a változatosság e vágyából, továbbá
a saját alaptermészetük gyökeres félreismeréséből következik.
Ezeken a nemesebb motívumokon tul,
persze, sokkal alsóbbrendüek is kerestek
kielégülést a kommunista világrendben. A
nem érvényesült, de nem is annyira ujszerüsigük, mint tehetségtelenségiik miatt
alulmaradt tömegek azon a meggyőződésen
voltak, hogy a kommunizmus nem egyéb,
mint az ő érvényesülésük országa ; egyszerűen azt jelenti, hogy most már ők kerülnek az eddigi nagyok és tehetségesek
fölébe. A csunya színésznők szentül hittek
a kommunizmus olyan értelmezésében, hogy
ezentúl már ők fogják a gyönyörű nőket
elakitani és a púposak és sánták meg voltak győződve róla, hogy a kommunizmus
több szóval kifejezve azt jelenti, hogy most
már ők fogják Antonius és Romeo köntösét
viselni. íme, egy okkal több, hogy viszont
a jobbfajta művészek, ugyanilyen életösztönnel irtózzanak az uj világrendtől.
Külön fejezetet érdemelne azoknak az
impresszióknak a részletes leirása, melyeket
az ember a Színészek szakszervezetének,

vagyis a „Fészek" művészklubnak mindenkor roskadásig meptelt helyiségeiben gyűjthetett. A hiúság és éhség vásárának dantei
képei gomolyogtak itt a füsttől és emberpárától sürü levegőben, lebirhatatlan zsongás, lárma és kiabálás követelte jogát a
minden diszétől megfosztott, pőre élethez és
a bolseviki korszak szinte szimbolikus eledeléhez : az árpakásához. A színházi élet
területein sohasem látott ásatag alakokat,
mindenféle apokaliptikus szörnyeket vetett
felszínre a nagy csatorna ; éjjeli nők, akik
most kenyerüket vesztették, úriasszonyok,
akik valamikor sziniiskolába jártak, grófnők,
akik moziszinésinők akartak lenni, mert meg
tudták ülni a lovat, régen nyugdíjazott kóristák, akik itt a felvételi vizsgán Hamletet
szavalták: ezek proletárjogon,mind színészek
akartak lenni és igazuk volt, mert — lettek is.
Az ' sszes színészeket aztán kategorizálták.
A népbiztosság öt kategóriát állapított meg.
Az I. kategóriába tartoztak a kardalosok, a
11-dikba a segédszinészek, a III. és IV-dikbe'
a színészek, az V-dikbe az e'sőrendü színészek, rendezők, karmesterek stb. A fizetések havi 900 koronától 3000 koronáig
emelkedtek. Ezeken kivül volt még egy
kategória, azoké, akikkel 3000 koronán felüli
fizetéssel külön szerződést kötött az állam :
ezek az úgynevezett „specialisták". Minthogy a szovjet-államban havi 3000 koronánál nagyobb fizetése senkinek sem lehetettj
viszont az internacionális értékű munkát!
jobban meg kellett fizetniök, ha nem akarták, hogy minden jobbnevü művész kivándoroljon, orosz mintára meghonosították
a „specialisták" intézményét. A fővárosbai
körülbelül 40 - 50 szinész és rendező kaptt
volna meg a „specialista" címet és jelleget
A színházak vezetőinek a katfgorizáh
bizottság elé kellett terjeszteniük a sziné
szek listáját és a bizottság döntött a szi
nészek anyagi és művészi sorsa felett. Mer
az volt a nevezetes, hogy ez a bizottsá
nem érte be azzal, hogy a művészek fize
tését állapítsa meg az eddigi fizetések é
bizonyos méltányossági szempontok alaj
ján, hanem kifejezetten művészi kvalitás«
kat kivánt kateg-orizálni, a szinész művés
múltjára és jövőjére kivánt osztályzati
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adni. Nagyon tanulságos vélemények hangzottak itt el, amelyek egy-egy művészről
halálos precizitással állapították meg, hogy
a IV. kategóriának jobb, vagy az V. kategóriának rosszabb árnyalatához tartozik-e?...
Jellemző, hogy ebben az osztályozásban
már egyes, a diktatúrától egyébként távol
álló, jobb művészek is apostoli komolységgal vettek részt; hogyne, mikor kollégák
osztályozásáról volt szó Î Rengeteg elkeseredést, sőt komoly válságokat, valóságos
tragédiákat okozott ez a lelkiismeretlen játék
nem egy érzékeny szinészlélekben. Ami
természetes is. Az úgynevezett „kapitalista
igazgató" eddig a maga, tisztára anyagi
kategorizálását, vagyis a fizetés megállapítását csak a budget-szempontokkal indokolta meg, ami a színészt bizonyéra kevésbbé érzékenyen sújtotta, mint a hatalom
delegáltjaiból és művésztársaiból alakított
areopág megfelebbezhetetlen művészi ítélete.
Ezenfelül még mindig megvolt az a vigasztalása vagy élethaiugsága (s ez főként művésznél fontos menedék), hogy a kapitalista
igazgató — nem ért hozzá, vagy ha ért is,
itt még csak egyetlen ember nagyon is
megfelebbezhető véleményéről van szó.
A rosszul kategorizált színésznek csak
egy erkölcsi vigasztalása lehetett. Soha, sehol nem dult szemérmetlenebbül a protekció,
mint a munka és emberi egyenlőség világrendjében. Ez volt az a pont, melyen már
a diktatúra alatt is kikezdte a föl-föllélegző,
becsületes szocialista-kritika a Kun Béláék
kormányzatát. Ugyanaz a politikai megbízott, aki a szinházak hivatalos aktáit hónapokig nem intézte el és a népbiztosi összeköttetésekkel nem rendelkező ügyféllel a
legprimitívebb gorombáskodással éreztette
hatalmát, a beajánlottakból öt perc alatt
csinált — színészt vagy színésznőt. Egy
háromsoros hivatalos ukáz — és a protekciós hölgy valamelyik szinház szerződött
tagja lett. Hiszen protekció azelőtt is volt
és az állami szinházak eléggé nyögték a
terhét. De legalább bizonyos formák betartására vigyáztak. Ezek csak a lényeggel
törődtek. A színházakat kommunizáló bizottság egyik tagja hatalmának első napján
színésznővé nevezte ki — a feleségét. Az
előleg-kéréseket az igazgatóknak kellett felterjeszteniök ; ez azonban nem akadályozta

meg a népbiztosságot abban, hogy számtalan rokoni esetben egyenesen értesítse
P* igazgatpságpt valamely tagnak ujabb
előlegéről. Szükség esetén egy-egy kinevezés érdekében egészen uj és sosem szereplő művészi műfajokat is kreáltok. így
•z Operához szerződtettek egy különben
jeles német színésznőt, aki sem énekesnő,
sem táncosnő nem volt, a „mimikai s*erepkörre", mely az Opera műsorának egyetlen szerepéből állott. A Belvárosi Színházra
ráparancsoltak, hogy közvetlenül az egyik
bemutató után uj bemutatót tűzzön ki, kizárólag és bevallottan azért, hogy egy másik szinház fiatal nőtagja felléphessen ag.
egyik szerepben, melyben a parancsot közvetítő népbiztossági közeg bizalmas nyilatkozata szerint is képtelenség őt elképzelni.
A bemutató költsége és fáradsága mellékes. A Magyar Színháznak, melytől egyébként szintén az abszolút művészet kultuszát követelték, a „Szabinnők elrablása"
cimü ócska ponyvadarabot kellett előadnia,
hogy a megbízott egyik kedvence fölléphessen benne. A színházi bizottság titkára,
tehát tulajdonképpen a színházi ügyek referense végül Kun Béla felesége volt, aki
saját kijelentése szerint életében egyszer
volt fővárosi színházban.
Az apró emberi elfogultságok természetesen a műsorcsinéJásban is megnyilatkoztak. A Nemzeti Szinház a diktatúra alatt
két bemutatót hozott. Egyiknek a szovjet
egyik újságírója, a másiknak egyenesen a
szovjet Napoleonja : Pogány József volt a
szerzője. Fel kell jegyezni, hogy a darab
címe is „Napoleon" volt.
A színházi és zenei ügyek teljes hatalmú
politikai megbizottja korábban a könnyű
zene művelője, dal- és kupléiró volt s igy
ezen a téren különösképen egyéni szempontjai voltak. Az operettszínházakban egyelőre még megkegyelmeztek az operettnek,
Strindberget csak későbbre tartogatták. De
Reinitz Béla csak a klasszikus operetteket
kedvelte ; az eleven zeneszerzők ellen bizonyos kollégiális averzióval viseltetett. Ezzel
természetesen egyszersmindenkorra lezárta a
klasszikusok sorát, mert hogyan lehessen abból a jövőben klasszikus, akit a jelenben nem
adnak elő ?
<2>
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Orvosok, mint parkettáncosok,
hivatalnokkisasszonyok, mint művésznők
Irta : LUKÁCS GYULA
nem elalélt szegényke és kolleganői halkan
visongtak körülötte és sírtak és elmondták,
hogy a szőke kisasszonynak ma lett volna
a debüje s ilyen szerencsétlenség érte,
pedig ő tartja el a szüleit, mióta kidobták
a bankból. Mert a művésznő pár héttel ezelőtt még hivatalnoknő volt. S az összes
művésznők itt az öltözőben pár héttel vagv
hónappal ezelőtt még bankokban
irodákban dolgoztak.
Szaladva iött most az egyik parkettáncos, selyem kihajtós frakkban és fehérliarisnyás lábán lakkcipővel. Odatérdelt a
szőke kisasszony elé és meglepő szakértelemmel kezdte kezelni. Aztán felkiáltott :
— Hivják be a diszletmestert, hogy segítsen !
Jött a diszletmester, aki doktor umak
szólította a parkettáncost, viszont ez őt
kollega urazta. Megtudtam, hogy a parkettáncos V. Gy. ur szigorló orvos, a diszletmester pedig Sz. I. ur medikus.
íme Zulejka utódai állástalan bankhivatalnoknők, Biró és Szepesi urak helyét pedig diplomás emberek foglalták el.

Zulejka, kinek legszebb válla volt Pesten
s akiért mérget ittak nemrég hirlapirók,
eltűnt Pestről. És eltűnt a szőke és csodálatosan vékony Ronett Frici és Tuschel
Mimi is eltűnt és Füredi Juci is és Biró
Pali ur, aki feje fölött pörgette partnernőit,
ő is eltűnt a hóditóan elegáns szepesi úrral együtt. Az orfeumok télikertjéből, a mulatók parkettjéről eltűntek az összes hires
artisták, artistanők. Eltűntek a pesti éjszakából, mint Frici Edelweis és Jeanette
Waldau, aki a walesi herceg ő fensége
csókjával dicsekedett. A szép Frici és a
szerencsés Jeanette budai temetők hantja
alatt tűntek el és régen, mikor még a Szerecsen-utcai Kék macska-ban Rudolf trónörökösnek játszottak a cigányok. De Zulejka, Ronett, Tuschel és a többiek most
és hirtelen hagytak itt bennünket és meszszebb szálltak Budánál. Kivándoroltak a
felejthetetlenek. Csaknem az összes pesti
táncosnők és táncosok kivándoiohak. S csak
ritkán kapunk róluk apró hireket. Tuschel
Mimi Bécsben ötvenezer koronáért vásárolt
parfőmöt Zulejkáért Triesztben olasz gavallérok verekednek, Biró urat fantasztikus
gázsival Amerikába viszik, ilyesmiket hallunk a hűtlenekről. Nemcsak a nagyok, a
hiresek tűntek el, itt hagyta Pestet a sok
apró és bájos táncosnő, még a kezdők is
kivándoroltak.
Csodálatos : még sem maradt árva a pesti
parkett. Ugyanannyi, talán még több hölgy
táncol esténként a mulatókban. De ezek az
ujak valahogy hidegebbek, tartózkodóbbak,
szemérmesebbek a régieknél, ha nem is
tehetségtelenebbek. Kik ezek az uj táncosnők ?
•

A héten valamelyik este végignéztük egy
mulató műsorát. A szereplők mind idegenek és ismeretlenek voltak, mint az a szőke
kisasszony is, aki ez este szerencsétlenül
járt a parketten. A szőke kisasszony, ahogy
táncába kezdett, megcsúszott, elesett és
két helyen eltört a gyönyörű lába. Felkapták és vitték az öltözőbe. Utána mentünk.
Egy széken pihegett és szenvedett és csak-

*

Megkérdeztük a Magyar Artista Egyesület vezetőségét, így van-e ez a többi mulatóban is ? Szabolcs Ernő ur, az Artista
Egyesület alelnöke volt szives felvilágosítással szolgálni :
— így van mindenütt, — mondotta — a
régi táncosok és táncosnők kivándoroltak.,
az ujak nagyrésze hivatalnoknőből lett artistanő. A bankok, hivatalok százszámra
bocsájtották el a női alkalmazettakat s
ezeknek csak igen kis percentje árul süteményt vagy cipőfűzőt az utcán, a nagy
percent táncosnő lett. Igen sokan jelentkeznek nálunk fölvételre. Akit nem sikerül lebeszélnünk arról, hogy artistanő legyen,
úgynevezett működési engedélyt kap. Ennek alapján könnyen jut szerződéshez, mert,
mint mondottam, a régi táncosnők kivándoroltak, külföldieket pedig a valutáris viszonyok következtében nem tudnak szerződtetni a mulatók. Parkettáncosoknak.
előadó artistáknak sok diplomás ember je-
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lentkezik. Ép a minap vettünk fel egy kész
orvost, dr. K. O. urat, aki nagyszerű kupiéénekes lesz.
*

Ez az öka tehát, hogy eltűnt a sok ismerős arc a „lokálokból". S velük együtt
eltűnt a régi tónus is. Azelőtt a stammvendégek tegeztek a Zulejkékat, ma „szervusz" helyett komplimentet kell vágni a
táncosnő előtt s kezét csókolommal üdvözölni. S ha meghívják őket „társaságba", a
táncosnő pirulva rebegi :
— Beszéljen a mamával.

Villa Anna és La Zarina
— di Biró. La volpe azzurra — di Herczej.
Kezdünk kibékülni háborús ellenfeleinkkel
és ők is kezdenek kibékülni velünk. Az olaszokkal már teljesen kibékültünk. Ezt bizonyítja, hogy a római színházak, miután a
háború alatt bojkotálták a magyar szerzőket, most magyar darabokat tűznek ki repertoirejukra. Vészi Margit volt szives egy
római újságot küldeni a Színházi
Életnek
s ebben olvassuk, hogy Ugó Piperno társulata a szezonban szinre hozza — többek
közt — Bíró Lajos „Rablólovag"
(Villa
Anna) és „ A cárnő" (La Zarina) valamint
Herczeg Ferenc „Kék róka" (La volpe azzurra) cimü színdarabjait.

, K't! corsa della. siasícne, che prorr.otta di
ïiuscira iiiieressa.ni£3una, oitre la ripreüe
•di Monna Vanna dt Maeterlinck, deli 'Halon.
<li Hostend, di Venu <VOro dl Zorzi. di Pa pá'
Lehmnard di Aicard, verrsano présentât«
ol glaäliio del. pubbUco parecchie novltä:
le sorelle (Ttonere di Bataille. Guaneiarom
'di F.' Perché, "fnia /inna di T..udovico Biro
Vn Sogno d'a^TÎffrW^TOÏs'iffiîofi, ttednÎÎOM di' NillO " " r r j n ^ . J , ^ f f i f c l f .Jifzutra

'HM^SÍ^ T.g Zcrinrr^m,9
„Ungiál.
TTStgnó/ siOft- £V "
ri r+fl ger, La. Donna ii nessmo di Luàovisi I.»
r.tasrtone si inizlori cou l a Balfîca di Derç*
stein.'
Az olasz lap íotografiája.

Ugó Piperno direktor ur előzetes jelentésében Herczej-nek írja Herczeg nevét. Nem
haragszunk rá érte túlságosan. A premiér
után biztosan megtanulja jobban a magyar
szerző nevét.
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Szenes kontra Szenes
Furcsa lovagias ügy tartotta izgalomban
a főváros publikumát az elmúlt héten. Az
affér szereplői Szenes Béla a kiváló humorista ás Szenes Ernő a kiváló kabarészinész.
Az előbbi, kiváló, kis versikét adresszált a
Színházi Élet hasábjain az utóbbi kiválónak,
melyben értesiti, hogy szorgalmasan válaszol mjnden neki szóló szerelmes levélre,
amit csak a posta tévedésből hozzá kézbesít. íme a vers :
SZENES E R N Ő
színművész urnák
Én kapom m e g s z e r e l m e s levelit
a d é l c e g Szenes Ernőnek.
Kedves névrokon, ez uton értesítem,
e héten is feleltem 16 delnőnek.
(Sí.)
Szenes Ernő elolvasta a verset és felhördült : hogy mer válaszolni Szenes Béla az
ő szerelmes leveleire ? Olyan dühös lett, hogy
bosszúságában hirtelen lefogyott 97 kilót.
Maradt 150. És igy megfogyva, fogadalmat

tett, hogy bosszút áll a Bélán. Nehéz lovassági, könnyű olasz kard,"vitőr, pisztoly között választhatott. S ő választott. A verset
választotta. Az itt következő versikében lőtt
vissza a költőnek :
SZENES BÉLA
vicciró urnák
Levél ide, levél o d a
M e g s ú g o m önnek : ,
A nők, ha ön is kapja a leveleket
Mégis csak é n hozzám j ö n n e k .
(Si.)
Szerencséje Szenes Bélának, hogy most
nincs Pesten, Balatonfüreden nyaral. A Tálaszvers minket talált szivén.

„Repülő" Holder

bajos

Budapest, VII., Rákóczi-ut 18.
Telefon : József 121-67.

Telefon : József 1E4-6J.

Illatszerek, kozmetikai, pipere és háztartási
cikkek, kötött-, szövöttáruk, italok és gyarmat-

áruk eladása, nagyban é s kicslnyban.
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Premier az Apolloban
As Apallo-Kabaré nagyszerű gárdája ismét u j műsorral lepi meg a közönséget. Ez
a műsor nivó, érdekesség ás változatosság
tekintetében még fölülmúlja az előbbit,
amelyről pedig különösen most utólag meg
lehet állapítani, hogy példátlan sikere volt.
As u j műsor főérdekessége ismét Fedák
Sári ás Rózsahegyi Kálmán vendégszereplése. Ez alkalommal Zilahy Lajosnak „A
pesti konyha' cimü kis szatírájában jutnak pompás szerephez. Az ötletes és
brilliáns humorral megirt kis darab a lipótvárosi méltóságos ur estélyére vezet bennünket Az estélyen jelen van a miniszterelnök is és kivüle csupa előkelő vendég,
akik borzasztó éhesek és türelmetlenül várják a pompásnak Ígérkező vacsorát. Igen
ám, csakhogy a szakácsnő éppen az imént
igen heves pole'miába bocsátkozott a felszolgáló inassal. Politizálnak. És a politika
ugy tűzbe hozza őket, hogy egészen megfeledkeznek a vendégekről. A vendégsereg
azonban már nem birja tovább az üres
gyomorral való várakozást, kinéznek egy
kicsit ez ajtón s maga a miniszterelnök a
legkiváncsibb arra, hogy miért késik a
vacsora. És ekkor látják, hogy az a csúnya
politika az oka az éhségüknek. Fedák a
politizáló szakácsnő, Rózsahegyi pedig a
felszolgáló inas szerepében oly alakitást
nyújtanak, amelyben kifejezésre jut minden
ragyogó tehetségük.
Liptay Imre két darabbal is szerepel a
műsoron. „Ki volna hajlandó ?" cimü kétfelvonásos vígjátéka ötletben és fordulataiban a „Kegyelmes uram" nagy sikerére
emlékeztet. A válófélben lévő férj, Pacsirta
ur, — hogy hűtlennek hitt feleségének még
az emlékétől is szabaduljon, apróhirdetést
tesz közzé.
„Ki volna hajlandó modern ötszobás lakásomat két-háromszobás lakással felcserélni ?" — hirdeti a férj és másnap már
jelentkezik is Sányi ur, aki hajlandó az előnyös cserére. Megtörténik az átköltözködés.
Pacsirta azonban nagyon rosszul érzi magát az uj, piszkos kis lakásban. Végtelenül
el van keseredve, amikor hirtelen belép a
felesége. Kiderült ugyanis az asszony ártatlansága és a férj vissza is vonta a váló-

keresetet. Boldogan röpül tehát az asszonyka
férje karjai közé, de boldogságukat alaposan lerontja a piszkos lakás. Pacsirta ur
tehát ismét leül az Íróasztalhoz és u j apróhirdetést fogalmaz : „Ki volna hajlandó ?
stb." A vígjáték főszerepeit Magyari, Herczeg, Négyessy Annuska és Homoki Paula
játssz&k kitűnően.
Liptay másik darabja, a „Katica" bájos,
hangulatos falusi kép. A lírai játék szerepeit
Mihályi Vilma, Gázon Gyula és Szentivényi
Bêla adják.
A kabaré háziszerzője Békeffy
László
három tréfával szerepel a műsoron. Egyik
kacagtatóbb, mint a másik. „A csillagászat",
„A feleségem cipője" és „Az ezüst siiály"
paródiája sok derűs percet fog szerezni n
közönségnek.
Érdekes drámai jelenet gazdagitja a műsort, Bus Fekete Lászlónak „Napi hir" cimü
kis realisztikus játéka. Egy zugszálló nyomorúságos szobájában találkoznak a rosszutra tért elvélt asszony és az éhes, nyomorgó tanító. A szerelem azonban nem juthat szóhoz ebben szenvedésekkel és nélkülözésekkel telitett levegőben és nem egymás karjaiban, hanem a halálban keresik a
megváltó boldogságot. A hangulatos dramolettet Berky Lili és Magyari Lajos játsszák
igen szépen.
Igen sok magánszám tarkítja még az
Apollo-Kabaré u j műsorét. Berky
Lili,
Wessely Ili, Mihályi Vilma, Magyari, Arvai,
Gózon számai nagy sikert fognak aratni.
Modern

párisi

SZÉPSEQAPOLAS.

Hajszálak végleges eltávolítása, szemölcsök, ráncok
és összes szépséghibák kezelése. Hegedűs I l o n a
kozmetikai intézete, Budapest, IX., Ráday-n. 58„ II'S.

GOLDMARK
IV, Váci-utca,
Haris köz 2. sz.

KALAPGYÁR
belvárosi

Nagyban.
Kicsinyben.

fiókja

MEGNYÍLT!

Brliliânaot aranyai

^

napi árban veszek. Házhoz megyek. Telefon: 163—69
POSTL ékszerész, IV, Semmeiwels-utca 19., I. cm.

SZÍNHÁZI ÉLET

29

30

SZÍNHÁZI E L E T

SÎ vörös gyémánt
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Illusztrált lapokból kivágott, finom
szalon-matrózok voltak, akik tiszteletteljes köszöntéssel üdvözölték Sándor
bácsit és kísérőjét.
— Kaukázusi fiuk, mondta a/
öregúr magyarul az öccsének. — A
nagyherceg csupa kaukázusi matrózból toborozta össze a yachtja legénységét.
A hajón a kapitány fogadta őket :
rózsásarcu, őszhaju bácsi, kék kabát-

ján ismeretlen rendjelekkel, melyek
épp ugy csillogtak a napsugárban,
mint az ezüstszálak, melyek fantasztikus szaKállát tarkították.
— Isten hozta, mr. Domby ! —
mondta az öregúrnak.
— Ez az öcsém mr. Wozareff, s aki
most látja először a tengert. Reméem, nem jöttünk alkalmatlan időben ?
— Semmi esetre, mr. Domby.
— A fenséges ur remélhetőleg
nincs a hajón ?
— Itt van, de ez nem akadály,
hogy a yachtot megtekintsük. Utasítást kaptam, hogy mindent mutassak meg, ha mr. Domby a látogatásával megtisztel bennünket. A nagyherceg odalenn reggelizik a felséges
árral és Le Rosier kisasszonnyal s
nem valószínű, hogy alkonyat előtt
a fedélzetre jöjjön.

S f s t v á n

Végigjárták a pompás hajót, melyet
egy angol dockban építettek : hófehér és aranyos ragyogás fogadta
őket, a tompa világosságban antik
könyvházak, nemesen fakó gobelinek, gyönyörű szobrok, egzotikus
műtárgyak csillogtak, egy keleties
pompájú szalonban hosszuszárnyu
zongora állott, paliszander és rózsafabútorok töltötték be a szőnyeges
szobák sokaságát, a hajó irodájában
titokzatos műszerek tündököltek, a
konyha egy klastromnak is becsületére vált volna, a gépház üvegfedelén át látni lehetett az óriási acélküllőket, melyek sápadt, olajos fényben pihentek. András, aki ilyesmiről
csak fiatal gyerek korában olvasott
Jules Verne könyveiben, e sok szépség láttára felengedett valamit a
flegmájából.
— így már aztán könnyű végigutazni a föld kerekségén ! Ez a hajó,
meg útitársnak a Sándor bácsi vörös
gyémántja . . .
Nem fejezhette be a mondatot,
mert e pillanatban a kapitány szoborrá meredve állt meg a lépcső
rézkorlátjánál : a reggeliző társaság
egyszerre megjelent az ebédlő ajtajában. András előbb egy kétöles
óriást pillantott meg, aki maga is
tengerészkabátot viselt, aztán egy
sovány, franciásan hegyes siakállu
fiatalembert— rögtön felismerte benne
IV. Timótot, akinek arcképét Európa
valamenyi képes újságja közölte —
végül egy nyúlánk, kissé sápadtarcu
fiatal leányt, aki látszólag a király
szavaira figyelt, de szemét kíváncsian
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őreá függesztette. A leány haia nehéz
koronaként ragyogott az aranyvörös
bronz fényességében . . .
— Ni csak, a kedves, öreg Domby,
— kiáltott föl az egyenruhás óriás,
mig a király, minden ceremónia mellőzésével, barátságosan kezét nyújtotta az András nagybátyjának.
— Szintén ki akarja fosztani a
montecarlói bankot, mint Alexej nagyherceg? Miért nem emiitette a párisi cercle-ben, hogy a Riviérára
készül ?
— Az ilyen vén világcsavargó
sohase tudja felség, hogy hova készül f mondta mély meghajlással az
öregúr. Párisban még azt hittem,
hogy egy zanzibári barátomat fogom
meglátogatni, de mikor a fenséges
ur az uj hajóján egy fülkét felajánlott, hirtelen elhatároztam, hogy inkább dahabije-kirándulást teszek a
Níluson. A bankot nem fogom kifosztani, mert elvileg nem játszom
semmiféle szerencsejátékot.
A két magas személyiség csak
most vette észre a szerényen háttérbe vonuló Andrást, s a király kérdőleg, kíváncsian és kissé meglepetve nézett a fesztelenül csevegő
Sándor bácsira.
— Felség — mondta szertartásosan
az öregúr — kegyeskedjék megengedni, hogy Domby Andrást, az
öcsémet bemutassam. A fenséges
ur kegyes volt megengedni, hogy
öcsém velem együtt a Szebasztopol-1
megnézhesse.
András nem igen volt gyakorlott
a pukkerlik váll fajaiban, most látott
életében először eleven királyt — a
meghajlás tehát, mellyel bátyja szavait illusztrálta, nem volt oly sikerültnek mondható, mint az angol
lordoké a windsori udvari bálon. De
IV. Timót nem vette rossz néven a
fiatalember zavarát, leereszkedőleg

Derdiedas

krém, púder, szappan és Dekolletage cseppfolyós
púder feltétlenül

« * » • • » « » • • • • • • » • • • szépít.

megbólintotta a fejét s most már
bágyadt,
fejedelmi
mosolygással
kérdezte :
— Szintén magyar? Ennek nagyon
örülök, hiszen annyit hallottam e
régi és vitéz nemzetről . . .
András kivörösödött, de nem válaszolt, —. az ő erős és nyugodt
idegeit is felizgatta a tudat, hogy
egy eleven király szólt hozzá. Mire
föleszmélt, a király, a nagyherceg
és a színésznő már fölfelé haladtak
a hajó lépcsőjén, de Le Rosier kisaszszony, mielőtt a kanyarodónál eltűnt
volna, még egy gyors és érdeklődő
pillantást vetett rá, mely vérét még
inkább az arcába kergette.
Csak arra riadt föl, hogy Sándoí
bácsi kedveskedve a vállára ütött.
— Öcsém, te bizonyosan jobb
szeretted volna, ha annak a bájos,
vöröshaju szfinxnek mutattalak volna
be, de királyok jelenlétében az ilyesmi
nem szokás. Nem baj, majd jóvátesszük a mulasztást, ha a kicsikével
egyszer a barátja nélkül találkozunk.
Sándor nem felelt, csak bólintott,
— még mindig ugy érezte magát,
mintha az előbbi jelenetbe belekábult
volna. E pillanatban még maga is
azt hitte, hogy a királlyal való tatálkozás hozta ki ennyire a sodrából, hogy a föld e kiváltságosának
jelenléte izgatta föl ellustult idegeit,
— de az öntudata mögött már ott
reszketett a különös leány képe,
akinek pillantását még mindig magán érezte. Valami nagy, megdöbbentő és édes változás történt benne,
amiről nem igen tudott volna számot adni magának. Olyasmit érzett,
mintha egy más lélek költözött volna
bele, mintha egész eddigi élete egyszerre átformálódott volna, mintha
nem is a hidegvérű, gőgős es tunya
agglegény lenne többé, aki egy héttel
ezelőtt sikongató falusi asszonyokat
szánkóztatott meg a dombegyházi
síkságon.
Mi történt vele?
(Folyt, köv.)
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Csortos a Fővárosi Orfeumban
Megállapított tény, hogy az artisták sokkal szorgalmasabb emberek, mint a színészek. Az artista akkor is próbál, amikor
nincs próba kiirva, csiszolja, javítja, tökéletesiti a számat egész nap hosszat. Tulajdonképen az artisták, nem is ismerik azt a
szót, hogy próba. Ők nem próbálnak, hanem „dolgoznak".
Jelenthetjük, hogy az összes artisták le
vannak főzve. Csortos Gyula, a Vigszinház
művésze, főzte le őket azzal, hogy hetekkel
a Fővárosi Orfeum premierje előtt, minden
percét az orfeum színpadán töltötte. Nincs
a világon olyan artista, aki szorgalmasabb
lenne Csortosnál. A nagyszerű művész nemcsak délelőtt és délután próbált szakadatlanul, hanem este, előadás után a késő
éjjeli órákig ott volt és dolgozott, próbált
az orfeumban. A „Vészjel" cimü amerikai
dráma, amelyben Csortos fellép, igen komplikált világítási effektusokat igényel, az
esti próbákon különösen ezeket a világítási
effektusokat próbálták ki. Százszor próbáltak ki egy szint, amig Csortos megfelelőnek találta.
Nem kevésbbé szorgalmasan és lelkiismeretesen dolgozott Csortos partnernője
Bojda Juci, a Belvárosi Szinház tagja, sok
mozifilm prímadonnája. A bájos, fiatal művésznő nagyszerű drámai erőt mutatott már
a próbákon, is. Egy-egy kétségbeesett
sikolya, vonaglásai, szenvedései megnyerték már azokat is, akiknek szerencséjük
volt egy-egy próbát végignézni. A darab
szerint a halál előtt áll Bojda Juci, irtózatos pillanatok és«robogva jön a végzet, egy
szemrebbenés és megmenekül a biztos
haláltól. Elsőrangút produkál itt a fiatal
művésznő, a legnagyobb dicséret : méltó
partnere volt Csortosnak.
Csortos Gyula grandiózus a főszerepben.
Ez a ragyogó tehetség olyan alakítást nyújt,
amely valósággal frappirozni fogja a közönséget, valami egészen speciális lesz az,
amit Csortos ad, szenzáció lesz,
A »Vészjel" izzig-vérig amerikai történet. Túlfűtött izgalom, végsőkig csigázott
szenvedély, percek és pillanatok, amikor
halál és élet csak hajszálon lógnak, kegyetlen bosszú, szabadulások, szerelem, gyűlö-

let — ez a darab. Es az izgalmas cselekményen kivül külön szenzáció lesz az a
sok technikai csuda, amit a „Vészjel"-ben
a Fővárosi Orfeum produkál. Többek közt
egy expresszvonat óriási mozdonya fog
berobogni a színpadra.
Ezt az amerikai drámát óriási sikerrel
játszották nemcsak az Egyesült-Államok
városaiban, hanem az európai metropolisokban is. Bécsben például
LacknerésMya
Mayen, a Burgtheater tagjai — akik most
a Budapesti Színházban vendégszerepeltek
— játszották a „Vészjel" főszerepeit és
valamennyi fővárosban, ép ugy, mint Budapesten, a legelsőrangu színészek játszották
a dráma két főszerepeit.
Mindezek indokolttá teszik azt a nagy
érdeklődést amellyel a főváros közönsége
a „Vészjel" premiérjét várta. Már hetekkel
ezelőtt érdeklődtek emberek személyesen
és telefonon, az orfeum igazgatóságánál,
hogy mikor lesz a premiér, mikor lép fel
Csortos Gyula ? S voltak olyanok akik már
hetekkel ezelőtt jegyet akartak váltani a
a Vészjelhez. Természetes ez a nagy érdeklődés, hiszen egyik legnagyobb művészünk
lép fel a Fővárosi Orfeumban, egy nagyszerű darabban és olyan színpadon, amely
a technika bravúrjait adta már számtalan
esetben a publikumnak.
A „Vészjel" premierje 17-én lesz.

/TOPIÖL

a pénzét,
hogy eladja ócska hanglemezeit potom áron.

Uj cserealhalotn
3 régi vagy törött hanglemezért
t e t s z é s s z e r i n t választhat egy
jó karban lévfi l e g s i k e r ü l t e b b
felvételű hanglemezt

Hangszóróit hon

FEKETE MiHÁLY-nál,
Budapest, V l t l . , József-körűt 0 .
Legújabb felvételű lemezeK nagy r a k t á r a .
HOlgyfodrászat, ondalációval hajmoaiB, manikOr, seép •
»égápolás és fagykezeléa. Mérsékelt árban, elsSrsngu
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cime
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Operett 3 felvonásban.
"Szövegét irta : Dr. Martos Ferenc. Verseket irta : Kulinyi Emfi. Zenéjét szerzette: Vincze Zsigmond.
(Folytatás.)
Játsszák a Király Színházban.
Jenö. (Leforrázva, a bal oszlop előtt*
Borcsa.
Mondom, hogy otthon jobb volt.
pódium feljárat felé lévő székre ül, háttá 1
Ketten.
Mert e fényes, nagy hotel
Líviának.)
Biz nem nekünk való !
Karének. Mit szól hozzá madám
Laci. (Meglátja Líviát.) Ez ő !
Be vidám e drága dal
Livia. IBoldizsárhoz, Lacit értve.) Ez őt
Nagy zsivány a cigány
Panni. (Átöltözve a hotelből meglátja
Ha vén, ha fiatal.
Boldizsárt állva az ajtóban.) Ez ő t
Boldizsár. (Meglátja Pannit.) Ez 61
(Pincérek folyton felszolgálnak edényeket, likőr, fekete jegeskávé stb. el és visszaLivia. (Gúnyosan Jenő felé.) Az alkalom
hordanak, itt-ott fizetnek.)
kedvező! (Boldizsárnak.) Pezsgőt!
Jem5. (Kar végefelé bejött jobb I. cigaretBoldizsár. (Líviához.) Igenis! (Főpincértázik, felöltőben van, ide-oda tekint keres nek.) Pezsgőt I
valakit.)
Főpincér. (Meghajol.) Igenis ! (PincérekLívia és Boldizsár. (Hotelből jönnek. Li via át- hez.) Pezsgőt !
öltözve a szin közepén találkoznak Jenővel.)
Pincérek. Igenis.
Jenő. (Kalappal üdvözli.) Engedje meg,
Jenö. (Némán szintén pezsgőt rendel.)
hogy felajánljam mély tisztelettel asztalom.
Pincérek. (Felszolgálják a pezsgőket.)
(A bal oszlopalatti asztalra mutat.) KibéKar. Mulatozás a kedvünk ma !
külésre ugy találom kedvező az alkalom.
Laci. (Lejött a pódiumról Líviához közelik.)
Lívia. Kibékülésre — ugy találja? Hogy
Livia. (Ülve Lacihoz.)
kedvező az alkalom ?
Eljöttem no lássa! (Bizalmasan.)
Jenö. Grófnő itt az asztalon.
Egy kis lumpolásra !
Livia. Ön felajánlja?
Muzsikaszólásra
Boldizsár. Alászolgája. (Tovább akarja
Megbarátkozásra.
vinni Liviát.)
Laci. (Bizalmasan.)
Jem5. Engedje meg,
Grófné méltósága.
* Hogy arra kérjem
Csókolom a drága
Ne haragudjék reám tovább
Aranyos kézit.
Boritstmk fátyolt a múltra
Melyik a nótája
Szép tündérem.
A. hegedűm fája
Boldizsár. (Ismét megkísérli Liviát tovább
Rákivánkozik.
vinni.)
Lívia. Igyék egy pohárral.
/emí.Legyönkezenneljóbarátok, cimborák.
Tán megtudja tőle. (Melegen Laci
Livia. (Nevetve.) Cimborák... a cimborája,
Boldizsár. (Mint előbb.) Alázatos szolgája. szemébe néz.)
Laci. (Poharát kézbe tartva.) A szemeJenö. Pezsgő cigány, jó alkalom.
Livia. (Fagyosan.) Sajnálom m á r van párjából kiolvasom melyik az !
Panni. (F)gyelmes lett a jelenetre, hátul
asztalom.
Boldizsár. (Fagyosan.) Sajnálom m á r van hirtelen Boldizsárhoz lép és hetykén tüntetően énekli.)
asztalunk.
Ketten. (Gőgösen elsétálnak Jenő előtt a
Adjon Isten drága gróf ur,
jobb első asztalhoz. Livia a közép felé lévő
Jaj de szép, örülök igazán
Boldizsár a kulissza felé lévő székre ülnek.)
Gróf uram, csakhogy eljött.
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Eladás nagyban és Kicsinyben. Telefon : JŐzsef 28—32.
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Boldizsár. (Örömmel.) Pannika ! (Kínálja.)
Itt a pezsgő! Proszit! Igyék velem!
Panni. Boldizsár.'{Is agy tesznek, mint
Laci és Livia : poharukat magasra emelik
és szembe i.éznek. Laci rá se néz Pannira,
aki csak őt figyeli. Laci csókolja Lívia
kezét.)
Panni. (Fenti játékot látja, szája sirásra
görbül és poharát ugy teszi le az asztalra,
hogy a még benne maradt folyadék Boldi'
zsár nyaka közé ömlik.)
Boldizsár. (A fröccsenésre.) Esik az eső!
(Lenéz — felnéz ezalatt.)
Panni. (Sirásra fakad — majd féltő tekintetet vet Lacira — elszalad előtte — a szin
közepét elhagyva visszanéz — sirva elfut.)
Boldizsár. (Látja a bal I.-en elszaladó
Pannit, utána szalad.) Panni ! Pannika !
(El bal I.)
Livia. (Panni után nézve kérdi ) Ki volt ez ?
IMCÍ. Csak egy cigányleány kezi' csókolom.
Livia. Szerelmes magába.
Laci. (Szerényen.) Csak ugy mint a többi,
halálosan.
Livia. Sok nőt tehetett már tönkre avval
a huncut szemeivel!
Laci. Szoktam — szoktam !
Livia. Huzza hát . . . ahogy szokta.
Laci. Sokszor szoktam, de még igy sose
szoktam.
Livia. Azt huzza, hogy „Csalfa minden
férfi".
Laci. Akad hűséges is. (Kacsint.) (Nyirettyüjét keresztbe teszi s a pódium elé
megy s ott a bandával rázendít )
Vendégek. (Érdeklődnek — lassankint
felállnak — állva s előbbre jöve hallgatják.)
Ének.
Livia. Csalfa mind a férfi, csábitásra kész
Jenő. Még a csókot kéri, m á r is másra néz
Livia. Asszony néki préda, szivet szivre füz
Kelten. Szenvedélye,lángja léha, szalmatüz.
Jenő. (Líviához megy.) Livia !
Livia. Mit kiván?
Jenő. Elég lesi már talán. Mindenki régen
rá figyel.
Livia. Bántja ez önt ? Hát menjen el.
'Lacihoz.) Huzza !
Jenő. (Lacihoz.) Ne huzza !
Lívia. (FeláH_.) Hogy merészel.
Vendégek. (Összesúgnak — botránytól
félve 3—4 elmegy.)

ÍN m M - B A R A T /A
D I J H M A TTOiSJET.
A Diaaa-toilotkéezlet gyönyörű dobozban egy
Diana-pudert, ügy tégely Diana-arckrémet és
egy darab DianaKis készlet ára 45.— K
szappant tartalmaz.
nagy „
„ 60.— ,
Mindenütt kapható)
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Laci. (Abba hagyja a játszást.)
fenő. A férje vagyok ! !
Livia. Csak volt. (Vendégek összesúgnak.)
Jenő. Nevem viseli még. Követelem, legyen
a botrányból elég !
Livia. (Oda se hallgat.) Huzd rá cigány !)
Laci. (Állához teszi hegedűjét.)
Jenő. (Dühvel Lacihoz.) Laci!
Mind. (Elszéledtek csak Livia. Jenő, Laci
és a zenekar maradtak.)
Livia. Milyen jogon avatkozik a dolgaimba? Szabad vagyok, avval mulatok,
akivel tetszik.
fenő A cigány . . . tetszik ! ?
Livia. Tetszik.
lenö. Akkor . . . jó mulatást ! lEl jobb II.)
Livia. (Szünet után.) Pezsgőt! (Feláll.)
Pincérek. (Már hozzák is leteszik s cl.)
Livia. (Zene után ) Na most Laci primás,
ide az ici-pici fülembe. (Zene.)
Laci. Csakis! (Hunyorít,)
Livia. Sohse halunk meg. (Zene.)
Laci. Csakis ! (Hunyorít.)
Livia. Azt a huncut fűzfán-fütyülő réz
arkangyalát ennek a világnak.
Laci. Csakis (Hunyorit.)
Livia. No Laci, tudod-e azt a nótát, hogy :
„Kivert kutya a búbánat Pomázon"?
Laci. Mit nem tud a cigány.
Livia. (Leül, Laci s a banda játszik.)
Pincér. (Mikor Livia feláll, leszedi az asztalt. Az abrosz marad.)
Ének.
Livia. Kivert kutya a búbánat Pomázon.
Annyiborkell, hogy az ember elázzon.
Isten uccse nem sajnálom a rózsám,
Száz cigánnyal huzatom el a nótám
Kivilágos kivirradtig Bokázonj.
Laci. Livia mellé áll hegedűvel a fülébe
és énekel.
Öreganyám egyre mondta.
Ne lopj rózsát rajkó,
Mert a rózsa összeszurkál
Szivem Lackó.
Sej molinári, linári
így köll ezt csinálni
Sej molinári, linári
Akkurátosan.
Lívia. Kis kertemben van egy kakas
Meg a fürge pincsi
Ne menj közel — édesanyám
Váltig inti.
(Ülve, térdeit egymásra fektetve mindkét
lábafejét csuklóból mozgatja, ollószerüleg,
tudniillik : mindkét lábahegyét befelé, majd
kifelé mozgatja taktusra.)
Sej molinári, linári
így köll ezt csinyáni
Sej molinári, linári
Csak huszárosán. (Felugrik, csárdástánc mozdulatok.)
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Refrén.
Pitypang, rózsa, sárga rozmaring
Éva lánya csalfa, pletyka mind
No de a férfinép se iámbor vasfazék
Egyenes mezőn is félrelép
Csalfaság az utja mindenkép.
(Tüzes tánc.)
Laci. (Hegedülés alatt, hogy a mulatozást,
táncot fokozza, a bandának kiált.)Banda le!
Cigányok. (Cimbalmos kivételével mind
lejönnek s a pódium alatt frontot képeznek — játszanak.)
Laci. Banda féltérdre(Bőgősök kivételé'
vei mind letérdelnek — azért játszanak.)
Szünet után. Most a primás mulat. (Leteszi
a hegedűjét — vehemenciával táncol ! Egy
ezrest nyom a Jancsi homlokára — Mózsi
hirtelen lekapja zsebreteszi.) Húzzad !
Cigányok. (Felálltak.) Tánc. — (Után.)
Lívia. Banda a sarokba.
Laci. (Bandához.) Sturm a sarokba !
Cigányok. (A szin jobbsarkába rohannak.
Lívia-Laci elébök áll s a banda kettesével
követi őket a hotel felé.)
Laci. Nagybőgős az asztalra !
Mózsi. (A jobb első asztalra áll s bőgőzik.)
Laci. (A zene első befejezése után — ugy
tudom klarinét futam után : Mózsihoz.)
Nagybőgős hanyatt!
Mózsi. (Lábbal a hotel felé hanyatt fekszik az asztalon s a bőgőt hasára téve
játszik.)
Ének.
Livia. Kivert kutya, a búbánat Pomázon
stb.
Laci. (Klarinét futam után — a hegedű'
jéért megy — Mózsihoz harsányan, aki
m á r leszállt az asztalról.) Megvan már a
reklámkonytec ! I ! (Előre megy.)
Mózsi. (Vigyorogva.) De meg á m !
Livia. (Táncközben kifelé.) Megvan már
az „kárki ur" !
Tánc.
(Bal X. felé indul az egész társaság —
függöny le.)
Ismétlésre — táncismétlés — Laci adott
helyen újra a bőgőst fekteti le. „Nagybőgős
hanyatt." Mózsi a jobb I. asztal előtt hanyatt fekszik mint előbb s játszik függöny
lementéig. — a felvonás 1 óra 2 perc.
(Függöny.)

MÁSODIK F E L V O N Á S
(Szalon Livia grófnő lakosztályán, Grand
Hotelben. Előkelő művészi gonddal berendezett terem, melyre csak Stoll képes. A
színpadi díszlet kifliszerü félkörben van, de
három töréssel. Jobbfelől szárnyas ajtó 2
méter. Ezt köveii megtörve egy ötmíteres
nyílás,mely egyméteres lépcsőzettel erkélyül
szolgál. A lépcsőzer mácványfestés s négy
méter hosszú, szőnyeggel van letakarva. A
A fal jobb- és balsarkában kanyargó fehér
márványoszlop, közepén páros oszlop, ugy,
hogy két nyilást szolgál. Három darab két'
méteres emelvénydiszlet hosszában szolgálja az erkélyt, melyre hetvenöt centiméteres korlát jön. A korlát jobb elején
lépcsőfeljárat van a járások miatfll Az
erkély után — súgóval szemben — egy
három méter széles telefal, benne két
méter magas márványlap aranyozott cirádákkal van betétül. A következő fal ugyan
olyan nyilás, ugyanugy megtörve mint az
erkély fala, csak középoszlop nélkül —
tehát ötméteres, ez fülke gyanánt szolgál 4'5 drb. 25 centiméteres emelvénnyel s
szőnyeggel. Három méternyire tört falakkal, villany girandókkal — utána ajtó,
mint a jobboldalon. A plafontól számi'
tott egy méternyire a falak teteje fél bógent
csinálnak, mint templom bélsejénél szokott
előfordulni, ugy, hogy ha a másik felét
hozzátennők egy S betűt adna ki. Ebben
a félhajlásban 154 égő homályos lámpa
van elhelyezve függőlegesen, a mélyedésekben 5—5 lámpa egy-egy sor 20—30 centiméter
távolságban. Az alapszíne a díszletnek
aranyos — az oszlopok fehérek s a díszlet
felsőrésze, hol a lámpák vannak, szürkék.
A plafon fehér. A plafon közepére felhúzott
lapos négyszögű csillárban 34 lámpa ég
fehér homályos üvegekkel. Az erkélyfeljárat bal oszlopánál villanykapcsoló —
csillár stb. oltásra. Bal elől : kerevet díszes
takarókkal s párnákkal, feje a bal I. járás
felé. Flőtte perzsaszőnyeg. Fejnél egy
diszes fotel. Nyugágy háta mögött kis asztalka leterítve, rajta rázós csengő, irószék. Az asztal és fotel között magaä álló
ernyős lámpa. Az ajtó és fülke közötti
törésben bársonytámláju szék, a fotel
testvére. A fülkén leereszthető plüss vagy
bársony 6 méteres középen nyiló függöny,
mely ki van jobbróí-balról akasztva. Középen a márványbetét előtt kis gömbűlyö

Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe a kitünö hiine?fl Hetlinger Henrik órás és ékszerész. Acégmagánosoktólbizornányba
átvesz ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a legkedvezőbb feltételek mellett áruba bocsájt. Ezen újítással üev az eladó, mint a vevő
részére nagy előnyöket biztosit. HELLINGER HENRIK lV.,Türr István-«. 9.
félemelet (Vácí-atca Bárok.)
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asztal jobbról-balról fotelek vagy támlásszékek, asztalon nagy majolika váza s o k '
sok krizántémum s egyéb virág. A jobboldalon kis kerek asztal bársony betéttel jobb
és balról magas támlásszék. A fülkében, a
közép falnál, szemben a nézővel, hátas
dívány jobb és balról egy-egy fotel, fotelektől 30-50 centiméterre leanderek vagy
pálmák. A bútorzat egy garnitúra. Nagy
szőnyeg a szinen. Tetszés szerinti kis
perzsaszőnyegek elhelyezése az asztalok
előtt vagy alatta. A jobboldali asztalon
3zalmaszálas italu két magas pohár áll
telve. A jobb I. ajtó állandóan nyitva és
sötétig fehérfényü reflektor ég, sötétedésnél bíborvörös fényű lesz. A zsinórpadon
állandó holdfény lővel az erkélyre, (Sárga
fény.) az erkély jobb feljárójánál, tehát az
oszlopon, hogy árnyékot ne vessen a szereplők bejövetelén, reflektor sárga fénynyel elejétől végig. A bal egy ajtóban ajtónyitásnál mindig rózsaszín, illetve piros
reflektor ég. különösen a fináléban — a
pongyola felvételénél. A csillár, a rivalda
a falakban elhelyezett lámpák, a nézőtér,
a felső szufita reflektorok, a fülkét meg-világitó stender, a fülke gyertya falikarjai
égnek.)
1. JELENET.
Borcsa, Sá"a, Jancsi, Mózsi.
(Hívül, baloldalon : nyolc cigány a kart ó l , nyolc félvilági nő s négy inas. Függöny felmentekor : kívül nagy éljenzés,
pohárcsengés.) Éljenek a cigányok !
Mind. (Ktvül.t Éljen! Éljen! )
. ,
Nőihang. Éljen Laci !
Mind. Eljen ! Eljen!
^ csengés.)
Mózsi. iSzalonrnha. pirospettyes mellénynyel a jobboldali asztal balfotelébcn ül,
stucniból málnaszörpöt iszogatva, vastag
szivart sziva, terpeszkedik, vastag aranylánca van.) Hallod, Jancsi, hogy ünnepelnek
minket. Álmodtad-e valaha, hogy ekkora
nagy ur lesz belőled ?
•Jancsi. (A jobboldali asztal jobb, tehát a
jobb I. ajtó felöli széken terpeszkedve sötét
ruhában, sárga mellényben,szintén iszogat.)
Mán hogyne álmodtam volna ! Mit mondt a m neked Sára, amikor még csak a mátkám voltál, a hétedik szülés után, hajnalban ?
Sára. (A kereveten cigarettázva nyújtózkodik rikító estélyi ruhában.) Igaz a !
Aszontad, hogy sohse busulj Sára, hét
gyesznyóval álmodtam az iccaka !
Jancsi. Hét gyesznó, hét szerencse !
Mózsi. Mit. hogy szerencse ? Ész költött
ide. A Mózsi esze !
II

•-
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Borcsa. (Rikító estélyi ruhában szintén •
nyugágyon hemperget, feláll, át Mózsihoz.
Csak ne fújd fel magad, mer elpattan a:
arany lánc !
Mózsi. Tán nem én tanáltam ki a „reklám
konytecet" 1
Borcsa. Dejszen kitanálhattad vóna, ha
nincs a Laci hegedűje !
Mózsi. (Lekicsinylően.) Hiszen nem mondom, hogy éppenséggel semmi része sincsen benne neki. De mit ér a Laci, ha
nincs mellette a Mózsi ! Annyit, mint a
hegedű kisbőgő nélkül.
Jancsi. Fő a klarinét !
Borcsa. Mégis csak prímás a prímás.
(Hátra megy a fülke felé.)
Mózsi. (Hátra fordul Borcsa felé.) A Laci ?
Jancsi. Az is valaki ? (Feláll.)
Mózsi (Feláll.) Hát ki az a Laci ?
Laci. Na fiuk!
2. JELENET.
Voltak, Laci a fülkéből.
Mózsi. (Megpillantva Lacit, mintha eddig
is dicsérte volna.) A Laci !
Jancsi. (Ugyanúgy,) Az valaki !
Laci. (Frakkban van.) Na hölgyeim éi
uraim ! Megvannak elégedve a szojáréval ?
Sári. (Feláll.) Finum egy szojáré !
Borcsa. (Laci után előre jött.) Igazi konyteces szojaré !
Mózsi. (Jobboldalra át Jancsi előtt.) Jó
pezsgő ! (Nagy slukkal eresztve, idomtalan
vastag pántlikás szivarjából.) Jó .szivar !
Laci. Osztán nagyurak vagytok, vagy
n e m ! Vagy kontec vendége, vagy n e m !
Igaz-e ?
Borcsa. Nohát ami a konytecet illeti,
nincs okod pironkodni miattunk !
Sára. Igen jóba vagyunk véle.
Borcsa. Aszonta nekem, hogy „tesvér"
ojan szép vagy mint az angyal.
Sá^a. Nekem meg gratulált a tojalettemhez.
Jancsi. (Fentiek alatt átjátszta magát a
baloldalra. Hej, ezek az asszonyok, csak
mindig magukról karatyolnak ! Mintha mi
férfiak a világon se lennénk.
Mózsi. (Kihúzza magát.) Pedig hát, rajtunk is meg-meg áll a konytecke szeme.
Laci. (Nevetve.) Még elhóditjátok előlem
Liviját.,.
Mind. Livija ? Livijának hijják a drágát ! ?
Laci. Mások előtt konytec, mer hogy hát
diszkréció ! . . . Aszondja, hogy Lacikám,
drágám — mer csak ugy mondja — aki a
te bandádhoz tartozik, gyöhet-mehet a gyönyörű hatszobás lakosztályomba, mintha
csak otthon lenne.
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Borcsa. F i n u m beszéd !
Sára. Igazi konyteces beszéd !
Mózsi. Mán mégis csak legislegszebb beszéd az egy arany napidíj.
Jancsi. (Át Laci előtt, Mózsihoz.) Nahát,
ez az, ami nem megy a tökfejembe. Fizetni a cigányt, hogy huzza, ennek van
teteje. De fizetni, hogy ne huzza ? . . .
Laci. (Magyarázólag.) Hogy cssk neki
huzza ! Hogy uri művészek legyünk, akik
nem állunk ki a kávéházba mindenféle
gyött-ment elé, pár garasért.
Jancsi. Ezért tilos a játcás?
Laci. Ezért hát.
Jancsi. Osztán, ha mégis kiállnánk a
dobogóra ?
Laci. Akkor lüttek a napidíjnak, az egy
aranynak.
/ancsi. (Fejét vakarva.) Ejnye, ejnye.
I Mózsi. Mit bámulsz komám ? Sohse
jvót még cigány ekkora nagy ur.
I Laci. Hát persze ! Csak hajdanába, danába,
Mezsopotámiába.
I
Kvintett.
' (Cigányos mozdulatokkal telitett ének.)
Laci Régi nótafának hangja lágy panasz
Mózsi. Lágyabb dalra hangolsz sült kövér
[malac.
Jancsi. Vigan billegetni Devla uccse szép !
Mózsi. (Szivarját mutatva.)
Jobb ezt illegetni, hogy ha ég !
Mind. (Olyan hastáncszerü mozdulatok'
kai előre.)
Dingó, dongó, hej more csokáj
Hej more csokáj, hej r a k a m a z !
'
Röppen a szádból néha egy soháj
Néha egy soháj, szójj te bibas.
Borcsa. Már többé sohse látsz vidék Mező'
[berény.
Sára. Reggel is szojárét dinét rendezekén I
(Refr.)
Mind. Mezsopotámiában se bu, se baj
Sár"01) I g 7 éIt c s a k a z ö s a P á n k
Mind. Mezsopotámiában vidám ricsaj
Fákon pirult ott a fánk !
Pezsgőben úszott a prímás, a dádé
Hurkából vót oit az istráng, a hám
A nagybőgőből csurgott a tej'
[csokoládé
Sájdiri sejdiridum !
II.
Laci. Sült galamb a szánkba zsírosan
[repül
Mózsi. Nem kell pulyka m á r csak mellék'
[ételül.
/ancsi. Hajba kapnak értem frajj- és
[konyhalány,

Mózsi. Szőke, barna, dundi és sovány.
Mind. Dingó, dongó, hej more csokáj
Hej more csokáj hej rakamaz.
Röppen a szádból néha egy soháj ?
Néha egy soháj, sólj te bibas!
Borcsa.}1*7 él (gr eleSáns
«"szisz
Mózsi. S egy angol ur nem megy el egyedű!
Visz is 1 (A himberes pohár mellett levő ezüst kanalat ellopja.)
Ugy angolul !
(Refr.)
Mind. Mezsopotámiába se bu, se bai «tfc.
(Utána tréfás tánc s mind el jobb I.|
3. JELENET.
Panni. (Rögtön.) Mózsi, majd Botdizsár.
Panni. (Cigányos ünneplőbe, rikitó, kívarrottas pruszlikos ruházat, magas cipő
jön a baloldali fülkéből. Szomorú!) Na'
hát kellett ez nekem ! ! Mindig csak melllette Lityegett-fiiyegett az egész vacsora
alatt, oszt nézi'nézi ! Hiába vettem fel a
legcifrább ruhámat, rám se néz! (Leöl |a
nyugágyra, fejét tenyerébe hajtva.) Nem
igy képzeltem én a mátkaságom!
Mózsi. (Jobb I-ről jön, meglátja Pannit.)
Pannikám lelkem, hát te csak mindig szomorkodol ? (Szünet, Leül mellé.) Ne szomorkodjál no ! Nincs a világnak az a
cigányprímása, aki megéri, hogy ijen jány
epekedjen utána I Osztán hát ne féltsed
te a Lacit, azért, hogy a konyiecnek karizál. Hiszen csak reklámbul csinyálja ! Ü
kurizál, mi meg urizálunk, ha, ha, ba !
Nevess mán n o l Mutasd azt a gyönyörű
fogadat.
Panni. (Meg se mozdul.)
Boldizsár. (Frakkban, az I'Ső felvonás,
ban csak sötét ruhát cserélt, jön a fűiké •
bői. Meglátja Pannit.) Á ! Ide szökött a k i s
vadmacska ?
Mózsi. (Int Boldizsárnak, hogy hagyja
békén Pannit.)
Boidizsár. (Hozzáhajlik.) Mi baja neki !
Mózsi. (Feláll szintén súgva.) Hát ugyan
mi baja lehet : Szerelmes az istenadta !
Boldizsár. Szegény kicsike! Nem tehetek
róla, hogy ilyen hatással vagyok a nőkre.
Mozsi. Félti szegény a Laciját.
Boldizsár. He ? Mi ? A Laciját ?
Mózsi. Nem csoda, hiszen a mátkája.
Boldizsár. A Laci? És eztcsak igy mondja?
Mózsi. Hát bizony jó lesz vigyázni a
konyteckére, mer aa a Panni tíz körme
bele tanál szaladni a frizurájába, nem sok
haja marad. (El a baloldali fülkébe.)
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4. JELENET.
Mózsi nélkül.
Boldizsár. Megint komplikáció ! És éppen
most, amikor minden olyan szépen ki v a n . . .
izélve . . . Okvetlenül muszáj megszelídíteni ezt a tigrisbakfist. (Hátulról a kerevetre térdel, két kezét Panni vállaira téve.)
Cica I Cicuska ? !
Panni. (Fölnéz.)
Boldizsár. Végre egyedül 1
Panni. Még nem. De m i n d j á r t . . . (Feláll
s jobb előre indul )
Boldizsár. (Kit Panni felállása előreránt,
előreesik a kereveten.) Megálljén ! Valami
fontosat akarok mondani !
Panni. (Megáll.) Mi az a fontos ?
Boldizsár. (Feltápászkodik s Panni mellé
megy.) Mait éjszaka arra ébredtem fel,
hogy nem alszom. És már régebben észrevettem, hogy az étvágyam nem egészen
iökéletes. Mit gondol, mi ennek az o k a ?
Panni. (Ránéz, majd előre néz.) A vénség.
Boldizsár. Mi ? He ?
Panni. (Kiáltva.) A vénség!
Boldizsár. (Nyikorog.) He-he-he ! A szerelem ! Legyen az én kis bogaram. Engedje,
hogy a lába elé r a k j a m a szivemet.
Panni. Rakja-rakja !
Boldizsár. (Nagy nehezen térdre ereszkedik.;
Panni. De nehezen rakja.
Boldizsár. Berendezek magának egy . . .
(Nagyot akar mondani.) szobát. (Felemelkedik.) Lesz benne minden, ami szemnek
ée szájnak ingere ! Tele izélem mindennel.
Panni. (Közbevetve.) Na-na.
Boldizsár. (Folytatja.) Amit hosszú és
tekervényes szerelmi pályámon kitapasztaltam. Olyan lesz, olyan lesz, hogy ez a
hálószoba itt (Bal I-re mutat.) kismiska,
hozzá képest.
Panni. (Arra néz.) Az a hálószobája . . ,
Boldizsár. A Livia hálószobája.
•Panni. (Hevesen,) Látni akarom.
Boldizsár. Látm-lám, milyen kíváncsi.
Tía jöjjön. (Bal I. ajtót feltárja, rózsaszín
fény hatol ki.) Na dugja be az orrocskája
hegyecskéjét.
Panai. (Benéz, az ajtóból csodálkozva.)
Jaj, de gyönyörű ! Ilyet csak a pannarámába láttam !
Boldizsár. A Líviának van Ízlése! He ?
Mi ? Az a férfi, aki egy ilyen szobácskába
beleisél, oda is ragad. Vége! Megvan
csipve! (Ajtót behúzza.)
Panai. Meg van csipve !
Boldizsár. (A nyugágyat megkerülve.)
Akarja, hogy magának is legyen ilyen
seobáaskájá ?
Panni. Pessze, hogy akarom.
Boldizsár. Mily boldogság!
Panni. Szobát és mindazt, ami hozzátartozik. Gyöngysort a nyakamba, Gyémántot a fülembe ! Gyűrűket az ujjaimra,
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kis gyűrűket nagy kövekkel. Festéket az
arcomra. Párfint a hajamra, hogyha megrázom, hát mindenki elszédüljön, aztán
ajtomobill a házam előtt,ojat, aki szagos!
Boldizsár. Szagos lesz. minden lesz. aztán beleülünk a szagosba, aztán elmegyünk
egy t ú r r a !
Panni. Mezőtúrra ?
Boldizsár. Dehogy.
Panni. Miféle túrra ?
Boldizsár. Autóturra !
Duett.
Boldizsár. Ha nem haragszik, mondok
[egyet la
Itt a két kezem,
Nem hencegek, de hét határba
Párom nem terem.
Panni. No lám, no lám milyen
[szerény

E snajdig vén legény.
Boldizsár. Az én koromban lesz a férfi
Minta vőlegény.
Meghívom hát egy próbaútra
Jöjjön madmazel!
Egy bérelt fülke vár reáuk
S az express útra kel !
Refr.
Be jó, be ió !
Jön egyre-másra Páris meg
Berlin meg Flórenc meg Péter vár
Meg London !
Be jé, be jó
Repülni- repülni büszk e y achton
S ha prüszköl a mozdony !
De uri passzió ! (Ének közben
egyenletes lépések, menetelés.)

TENGERI

ÜDÜLŐHELY

Cigale

Lassin szigetén

Seress-Pensio

i»m«t nyu»»i

Olaszországi utazás ügyében részletes felvilátiosit&st ad Sere»», Bristol szálló 323., d. n 4—7 ig.

ürllliánsoMat
Ä L V Ä mindenkinél drá L
gábban vesz Székely Emil ékszerüzlete. Budapest,*
5

Klrály-ntea 51. Teréx-templomnial szemben. Címre "
tessék figyelni. Telefon : József 10* 35.

N Y U G A T

C S I L i A G M

( D U S T ! N F A R N U M - F i LM)

A „RQYAL-APOLLO"-BAN.
E L Ő A D Á S O K D. U. 4, 6 és 8

TISZAKÁVÉHÁZ
VII, RAk6czi-ut 7 4 .

ÓRAKOR.

Délután én este H. KISS
JANCSI nrlprimás hangversenyez. — Heles; vacsora — Kitflnfl italok.
Dnnaveoisky és Faladl

kávésok
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG?
MI KÉSZÜL AZ INTIM-KABARÉBAN?
Szilágyi Rózsi és Sugar Károly a favoritjai
az Intim-Kabaré mostani műsorának. Amit
ez a két művész csinál az Elitélt cimü darabban, az a legnemesebb művészi munka.
A drámán kiviil az Inkognitó cimü énekes
bohózat emelkedik ki a műsorból már azzal
is, hogy a kedves Szeless Elza viszi a főszerepet, partnereivel, Mészáros Lajossal és
Cseh Ivánnal. Igen nagy sikere van a műsornak, a direkció azonban máris készül a
következő műsorra, melynek bemutatóját
április 20-ára tűzték ki. Szilágyi Rózsi még
egy hónapi vendégjátékra szerződölt le a
színházhoz. Gosztonyí Ádámnak, »Kaland"
cimü darabjában fog egy nagyszerű szerepet
játszani. Partnere Abonyi Géza a Nemzeti
Szinház művésze lesz. Uray Dezső „Lencsi"
címen irt fordulatos és rendkívül mulatságos
operettet Hetényi-Heidlberg zenéjével. A főszerepeket Szeless Elza, Kürthy Teréz, Cseh
Iván és Doktor János játsszák. Doktor ugyan
ebben a műsorban még az Őrült" cimü
darabban s egy nagy tudást igénylő szerepben
mutatja majd be kvalitásait. Megy ezeken
kivül még egy amerikai szkeccs — a „Blöff" —
Komor Gyula fordításában és a „ Vizsga előttcimü tréfa, melyet Halász Lajos irt. Ezeken
kivül a kitűnő magánszámok Ígérik, hogy az
Intim-Kabaré uj műsorát teljes siker fogja
'koronázni. Az uj műsornak külön érdekessége
esz : Arányi Dezső, a Magyar Királyi Operatáz volt művésze, aki operaáriákat fog
»nekelni.

Szerkesztői üzenetek
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást
a színházi vonatkozású kérdésre. Kézirctokat,
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzésére nem vállalkozunk.)
Koloraturénekesnö. A Szinészegyesiiletné!
megmondják (Baross-tér 9.) — Érdekel. 1. A
kérdezett művésznő nincs férjnél. 2. Fhg.
Sándor-u. 4. — Casanova. 1. 19ü2ben született. 2. Az illető még szinésznövendék, de
egyben a színháznál is működik. 3. 14 éves
korában. 4. Igen. 5. Kossuth Lajos-u 13. —
Vágyak. 1. Damjaních-u. 25. 2. Pihen.
3. Miért ne ? 4. Havi 300 K-tóI feljebb. 5.
Szeptemberben. — K. Ica. 1. Most nincs
(elvétel. Kezdő fizetés 600 K. 2. Külön-külön
laknak. — VII-ik gimnazisták. A Magyar
Világ-kávéházban szokott reggelizni. — K. F.
Wien. A filmvállalatok címeit közli a »Filmművészeti Évkönyv", megrendelhető a Színházi Élet kiadóhivatalában. — Tehetse'ges.
Bármely iskolánál meg lehet próbálni. —
Türelmetlen olvasó. A Filmművészeti Évkönyvben megtalálja, a kért cimet. Megrendelhető á Színházi Élet bobjában.
Vitatkozó diakok. Lánczy Ilka 1861 nov.
14-én született. Atyja főszolgabíró volt.
1878-ban végezte a színészakadémiát. —
H. Flóra. 1. Gombaszögi Frida 1910-ben
végezte a színészakadémiát. 2. A Szent Pé-

szappant
haszn&l az ijfazl dáma 1
Kapható

mindenütt!

Készíti : Hunnia gfiigvtjr. Wpeot. r.rsBéhet-kUrpt 56

Srilllánst; aranyat, ezüstöt, régiséget, régi arany
és ezüstpénzt igen magas
árban
V e $ Z e l f

Frivaldssky,

Yll, DoMüj-b. 90 ékszerüzlet

Szőnyeg-, függöny-, szőrmepormentesités, megőrzés, mosás, javítás.
Telefon :
FISCHER VACUUM R.-T
József 10—72. VII., Dob-Utca 90. (8aj4t ház.)

Ara
25 kor. ^ ^ ^ S Ä P 8 0 * ^

Aral
SS kor.

szeplő, májfolt, pattanás <- aretlsztátlaosigok
Ideális arcápoló. .
F«™«^
S drb rendelésénél
nines postakSlteég!

R á c z

Jáno» n*tTUWtán \
K i s K u n h a l a » 77. SE.

>I
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1er esernyőiének premierje 1907 okt. 11-én
volt. — Vidéki olvasó. A Romeo és Julia
premierje 1844 ápr. 17-én volt a Nemzeti
Színházba«. — Felsőbb leányok. Varsányi
Irén ugy lett színésznővé, hogy egy tanárnője rábeszélte erre a pályára. A művésznő
ugyanis már nagyobb iskoláslány korában
ügyesen szavalt ; majd beiratkozott a színészakadémiára, melynek végeztével 1896-ban a
megnyíló Vígszínházhoz szerződött. Gyermekei : Pali és Terka. — Régi előfizető. Paulay
Ede, Paalay Erzsi atyja volt, ki 1863 szept.
1-én szerződött a Nemzeti Színházhoz. —
Uj szinész. A szinészakadémiát 1864-ben
nyitották meg. Addig Egressy Gábor, Lendvayné. Szigeti József, Tóth József, Szigligeti
Ede magánúton tanították a szinészjelölteket.
Edith. Kossuth L.-u. 13. — B. Mici. A szinház titkáránál kell jelentkezni. — Rajongók,
Szombathely. Elolvasta. — Dodó imádója. 1.
Nőtlen. 2. Krisztina-körut 15. — H Duci.
Ötvös Gitta már jobban van. Orvosi rendeletre már szabad sétálnia. — Történész. Réthy
Mihály volt az a szinész. Durva szövetű ruhában járt, parasztos modorral élt, parasztos
nyelven beszélt. Kiválóan érdekes és eredeti
volt mindenben. Példáoyképe volt az igénytelenségnek. Évekig beérte a 800 forintos
fizetéssel és soha panaszszót nem ejtett.
A színpadon kívül a legmulatságosabb emberek közé tartozott, kifogyhatatlan humoráért
mindenütt szerették. — Szolnoki kis leány.
A .Színházi Élet'-ben a nem előfizető olvasóink is készséggel kapnak felvilágosítást 5
színházi tárgyú kérdésre. — Klárika. A kérdezett (Nagy Magda toilette) Dénes női szabó
munkáját dicséri.

Ékszert
üranyat
Ezüstöt
Cigarettatárcát
dísztárgyakat

VIII., József-Körűt 23, félem. 1.

Platinát

GROSS ANTAL

H a m i s fogakat

legmagasabb napi áron vesz:

HorniSÍflO aha

legmagasabb árban veezek: WY8CHOGROD,
Tisza Kálmán-tér 13. ez.
. Levelezőlapra
jövök.

Színházi képrejtvény
Megfejtési határidő 1920. április 26.

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk 1920. 17. számában közöljük.
A megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk ki:
I. díj : Egy színdarab.
II. díj: Magaziner Böske arcképe.
III. dij : Egy kotta.
A Színházi Élet 1920. 14. számában közölt
rejtvény helyes megfejtése: Rátkai Márton.
Helyesen megfejtették 532-en.
Az első dijat Klug Olga, V., Lipót-körut 9.
a második dijat lngusz János, V., Visegrádi
utca 19., a harmadik dijat Torday lby, VI.
Aradi-utca 22. nyerték.
A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR

Szakorvosi

Vfl . Dnh&ny-otoa !

rendelő
intézet.

Rnndol : 11—1 A« 4—1 Arái«

SZEPLŐELTAVOLITAS, hajszálkiirtás vil-

lannyal. Arcbőrfehéritők, mitesszervizek szétküldése. BARTA JULIA, Erzsébet-körut 44.

AZ UJSA<3

apróhirdetései után biztos é s gyors
az eredmény.

Nindent takarít Ditrichstein
Telefon : Jtaeef IIB—51

Nyomat»« Thalia mfflní&teí kö- és könyvnyomda i t - n í l Bnüftoeat V., Csâity-n. 12—K.

