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Már jelennek meg a jelentések a
jövő szezonról : milyen darabok, kiktől s milyen színészekkel fogják ezt a
háborudulta, forradalom-tépett, szegény és züllött s mégis még mindig
szinházéhes Budapestet boldogítani.
Mint valami távoli folyó zúgása, ugy
locsog é s csobban a közeli szezon.
Hogy a szerzők fejében mi forr,
mi készül, a z egy szezon színházi
jellegére vonatkozólag bizonyára nagy
jelentőséggel bír. De azért ez egyáltalában nem minden ; sőt, talán nem
is a legfontosabb tényező. A z u. n.
társadalmi körülmények fontosabbak.
Bizonyos például, hogy a háború előtti
színpadnak kosztüm és díszlet őrülete
s általában az a z egész képzőművészeti é s dekorativ irány, mely akkor
a színpadokon tombolt, összefüggött
a textil-áruk akkori bőségével s áltaában a díszítő ipar háború előtti
iatalmas fellendültségével. Most a
láboru után a z egész világ szövetíiányban szenved : még Amerika
s. Az emberiség lerongyolódott, leF kopott, a z elegáns öltözködés csupán
kevesek számára kínálkozó luxussá
lett. Már a háború végén s a z első
u. n. békeévekben is tapasztaltuk,
hogy a diszletes darabok mily szánalmasak voltak s a kosztümök s a
toalettek másodrendüekké hanyatlottak. A pesti színészek a háború előtt
híresen elegánsak voltak. Berlinben,
ha egy skatulyából kihuzottnak látszó
s persze kissé rikító öltözetű színészt
láttak, rögtön tudták : ez egy pesti

művész. A z utolsó években persze
ez is megváltozott. Legjobb színházaink „legöltözködőbb" színészei is
igen megviselt öltözetben jelentek
meg a közönség előtt. Nem-e időszerű
s nem-e volna ajánlatos is, hogy
ebben a z anyaghiányos é s szövetdrágaságos világban a színpad eltérjen
a képzőművészeti é s szabóipari kultusztól s megint annak a tudatára
ébredjen, hogy elsősorban a költészet,
tehát a szellem é s a szó működésének tanyája. Az írók számára ezzel
párhuzamosan adódnék a z a meggondolás, hogy nem okvetlen szükséges diszlényeket s n a p j á b a n ötször
átöltözködő urakat állítani a darabjaikba, a rendezők számára pedig a
lemondás a z uj diszletekrőlr esetleg
egyenes kerülése a ragyogó milieuknek s alaposabb foglalkozás a darabok valóban drámai megrendezésével ; azzal, amely egy jelenetben nem
a háttér szinhatását, hanem magát a
jelenet dinamikáját, a szavak és mozdulatok ökonomiáját tartja fontosnak.
A pesti színházakra nagyon r e á
férne egy kis fellélekzés a kosztümök
s az elegáncia zsarnoksága alól. Még
az operette-gyártók is megpróbálhatnák, hogy n e egy nővé összegyúrt
szivárványt, n e egy virágüzletekben
meghempergetett paradicsom-madarat
állítsanak darabjaik közepébe. Ezt
még a primadonnák is talán megköszönnék nekik ; mert ugy hallom,
u j a b b a n ráfizetnek a szerepeikre.
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A színpadon egy magyar ruhás debreceni
diák kora hajnalban éjjeli zenét ad az édes
anyjának. Húzzák a cigányok a gyönyörű
magyar nótát :
„A nagy erdő sötétjében vihar támad,
Hajtogatja, rázogatja a nagy fákat,
Elsóhajtom zokogásom a viharnak,
Hogy azt a te édes álmod ne zavarja."
aztán megjelenik a dalra egy öreg magyar
debreceni polgár, korholja a fiát, hogy miért

PAPP MANCI
(Lotte)
Budai színkör: Debrecenbe kéne

menni

(Antelo fotografia)

fecnc
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jár hajnalban haza — aztán — vele táncol:
maga is. A színpad közepén virágzó akácfa,
szinte ontja az illatot a nézőtérre — szin(&
érezzük a nagy udvar áldott alföldi levegőjét, halljuk a debreceni nagy templom harangját, sőt még a hortobágyi ménes kolompolását is ide képzeljük. Ebben a hangulatban indul el Farkas Imre uj daljátékának
cselekménye, amely kedves, közelfekszik a
szivünkhez, mini a Farkas Imre versei.
Baíogh Nagy Istvánt az édes apja cserébe
küldi Szepes Iglóra, ahonnan elhozza az öreg
Huber nagyobbik lányát, Grétét, a debreceni
portára, hadd tanuljon meg magyarul. FJkiséri a kisebb leány is Lotte, de utánuk szökik a furfangos, Amerikát járt Tommy is, aki
nem is annyira Grétébe szerelmes, mint inkább az öreg Huber üzletét szeretné megszerezni. Épen akkor pottyan közébük, amikor
a gyerekek sorsáról tanakodnak az akácfd
alatt, még pedig egyenesen az akácfáról esil
az asztalra. Az öreg Huber éktelen haragr
gerjed és alaposan elpáholná a szemfüle
Tommyt, ha a ravasz és jóizü Sándor bére
el nem rejtené a csűrbe. Végtelenül bájos
két lány meg az öreg Huber duettje:
„Három nap, három éjjel
Döcögött velünk a vén batár,
Végre feltűnt előttünk
A debreceni hármas határ."
A refrénje is pompás, graciózus táncot
lejtenek rá :
*
„Egy tisztes polgár és két karcsú kis virt
Ez a család, a Huber-család I"
A fiatalok azonban sehogysem tudnak be
nyugodni, hogy elváljanak a szülői házi
Kölcsönösen lekicsinylik az idegen környez,
tet, egyik az alföldet, másik a sziklákat di
cséri. Össze is kapnak és egy ritmusos ki
duettet énekelnek :
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„Haragszom rád,
Én is te rád
Uracskám, kisasszony,
Haragszom rád!"
Hosszan elkötődnek igy dalban, amig rápörditenek a csárdásra :
„Tul a Tiszán van egy ház
Zsúppal födött, náddal födött
Kukorica, kukorica goré !"

amerikai duettet énekel Lotte és Tommy :
„Arkansaszban, márciusban
Szerelmes mind a néger
Arkansaszban, juniusban
Még semmit sem ér el."
Ebben a felvonásban egymást érik a nagyszerűnél nagyszerűbb ének számok. Külötjöegy magyar-német duett, amelyet Gréte és
Pista 'énekelnek :

A szepesi lánynak is
megtetszik a magyar
dal és kicsit félszegen
vele együtt ropja a
csárdást, amelyet háromszor is meg kellett
ismételniök.
Végül mit van mit
tenni, mégis csak beletörődnek a szülők akaratéba. Az öreg Huber
itthagyja a lányát, Pista
is elbúcsúzik a szülőháztól. Szinte elzokogja
az édes anyja keblén:
„Messze megyek másutt is lesz jó dolgom.
Hej, de szivem csak
azt mondja jobb otthon"
A második felvonásban már Szepesiglón
vagyunk, Huberék házánál. Bájos leánykórussal kezdődik a felvonás; az öreg Huber
tanitja a szepesi lányokat egy Schubert dalra.
Ez a kép egyike a darab legkedvesebb jeleneteinek. Tommy most
már kezdi elfelejteni
Grétet és a szemre való kis Lottinak udvarol.
Titokban még mindig
az a célja, hogy a
nagy vagyont megszerezze. A lányok kedvelik is az ugrifüles fiút
és valahányszor
az
öreg közeledik, elrejtik
a szekrénybe a naphtalinos ruhák
közé.
ÉAifgint egy nagyszerű

„NE RISZÁLD !"
BACSÁNYI PAULA (Jutka)
PATAKY «FERENC (Sándor béres)
BUDAI SZÍNKÖR : DEBRECENBE KÉNE MENNI
(Angelü fotográfia)
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„Komm eu mir.
Ich komm eu dir,
így suttogják el a németek !
Jer hál ide.
Jer ide izibe.
Azt hiszem igy is megértheted !"
A csere-leány közben hazaérkezik látogatóba
a szüleihez és itt már Pista és Gréte szeretni
kezdik egymást. Pistán ugyan nem igen fog
a német szó, inkább az egész Huber-család
tanul meg magyarul úgyannyira, hogy a fiatalok már magyarul szerelmeskednek. Az
öreg észre veszi a dolgot és sem hogy
Grétet Pistához adja, inkább beleegyezik
abba, hogy Tommy vegye feleségül. Pistát
felültetik a postakocsira, hogy hazaküldjék
Debrecenbe. Gréte azonban nem akar szerelmesétől elválni, lóra pattan és utána szökik. A második felvonásban éneklik a hires
átkomponált :

SZEBENI MARGIT (Grete)
Budai Szinkör: Debrecenbe kéne menni
(Angelo f o t o g r á f i a )

„Debrecenbe kéne menni"
duettet is.
Amikor a harmadik felvonós előtt felmegy
a függöny, valóságos tapsvihar tör ki a nézőtéré. Tihanyi Vilmosnak, a rendezőnek szól
ez az elismerés, aki olyan színpadot állított
össze, amilyent még alig láttunk. Egészen
biztos, hogy ilyen nagy színpadon még nem
játszottak, Reinhardtnál sem. Valóságos harminc méter hosszú fasor látszik, ennek a
végéről fordul be a Biazini-szekér, amelyen
Pista utazik. Erre utazik Igló felé Balogh
Nagy István családja is, hogy megnézzék,
mi van a fiúval ? De Huberék is erre jönnek
Debrecen felé, hogy szökevény lányukat hazavigyék. Összetalálkozik a két familia és csak
természetes, hogy ennek a találkozásnak a
vége csak általá.nps boldogság lehet. Méd
Tommy is boldog lesz, mert megkapja Lőtt®
kezét.
fl

„BÚCSÚZOM AZ ÖREG-HÁZTÓLHUSZÁR KÁROLY (Pista)
Budai Színkör: Debrecenbe kéne menni
(Angelo fotográfia)

Mindenek előtt Sebestyén Géza igazgatóna 1
jár nagyon sok elismerés, amiért ez a d a r a i
bot ilyen igazán fényes szereposztással és^
ilyen kritikán felüli kiálitással hozta szinre.
Mind a három felvonás színpadjában ip
gyönyörűsége telik a nézőnek. Tihanyi
mos, a darab rendezője, ismét kerülte e
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Iont — minden ötlete eredeti, stílszerű és
nivós. Szinte észre sem vesszük, hogy játék
az, amit látunk, minden olyan tökéletes és
természetes. A két leányt Papp Manci és
Szebeni Margit játszotta. Papp Manci olyan
volt, mint egy drága kis bakfis. Nem lehet
rá mást mondani. Milyen nagyszerű volt
minden szava, milyen jó alakitó színésznő
és milyen ideális kis naiva ? Szebeni Margit
vérbeli szubrett: nagyszerűen -táncol, toilettjei feltűnést keltenek és nagyon sok szive is
van. Komoly és jelentékeny sikere volt.
Vagoné Margit egyike a
legjobb
anyaszinésznőknek, rövidesen egyik nagy
pesti színpadon találkozunk vele. Bacsdnyi Paula
is fnagyon szeretetreméltó
és a humora közvetlen.
Tommy .szerepében Halmay Tibor, a Vígszínház
fiatal és népszerű művésze
vendégszerepelt.
Bravúros táncait számtalanszor meg kellett ismételnie és minden szava,
mozdulata hangos derűt
keltett. Bizonyos, hogy
Halmay a jövő táncos
komikusa. Igen komoly és
értékes alakítás a Huszár
Károlyé.' Balogh
Nagy
Istvánt játszotta, magyaros
temperamentummal,
drámai erővel és sok értéssel. Egy komikus parasztfigurában jóízű és
karakterisztikus volt a
nagyszefü Palaki Ferenc.
Tihanyi Vilmos az öreg
Huber alakjából csinált
eredeti figurá-t és kedves
öreg magyar ember volt
Pajor Ödön. Az előadást
Szántó
Mihály dirigálta
lendületesen.
Meg kell állapítani, hogy
a Debrecenbe kéne menni
vetekszik a Tul a nagy
Krivánon sikerével. Az
utóbbi a magyarrá lett
tót családot vitte szin-

padra. Farkas Imre mostani darabjában pedig
egy német családot ejt meg a magyar nyelv
zengése, a magyarság csodálatos beolvasztó
képessége. Nem iránydarab egyik operett
sem s mégis szépsége, szinpadszerüsége,
kedvessége mellett szinte missziót teljesít,
amikor minden szava, muzsikájának minden
hangja magyar és magyar dicséret. Érthető az
a szeretet, amelylyel a budai közönség Farkas
Imrét körülveszi. Valósággal kisajátítják maguknak a budaiak Farkas Imrét, aki pedig
hamarosan ismét pesti szerző lesz.

„DEBRECENBE KÉNE MENNI"
HALMAY TIBOR - SZEBENI MARGIT
(Tommy)
(Grete)
Budai Színkör: Debrecenbe kéne n enni
(Angelo fotográfia)
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Mexiiláb
Irta: Lakatos

László

Párisban már nem az izlés, hanem
a nyomorúság diktálja a divatot. Valami fanyar elégtételfélével tölthet el
az minket. Azt érezhetjük, amit a
szegény ember, h a hallja, hogy Rotschild tönkrement. Igen, de miből fog
élni a szegény ember olyan világban,
amelyikben Rotschild is lyukas cipőt
hord?
A Rotschild cipője egyébként (megnyugtatásul mindenkinek) még ép és
tökéletesen rendben van.» Mind a
háromszázhatvanöt pár. Ellenben Párisban a selyemharisnyát mindinkább
kiszorítja a mezétlábasság é s nemcsak a külvárosi sikátorokban, hanem
a színpadokon , és a szalonokban i s .

„HARAGSZOM RÁD !"
SZEBENI MARGIT HALMAY TIBOR
(Gréte)
(Tommy)
Budai Színkör : Debrecenbe
kéne menni
(Angelo fotográfia)

TIHANYI VILMOS (Huber)
Budai Színkör : Debrecenbe kéne menni
(Röckel és KaulicR felvétele)

Kár. A mezítelenség, mint divat, akár
nyomorúságból ered, akár szeszélyből, mindig kultura- é s szerelemellenes. Hiszen ugy lehet, hogy még
van elég harisnya Párisban, csak a
nők kapták most fel drágasság idején a mezitlábasságot, mint ahogy a
háború elején politikai divatból kozáksipkákat é s csizmácskákat (innen
még m a is a magas szárú cipők)
hordtak. Rosszul csinálták 1914-ben
és nem csinálják jól most sem. A
hosszúszárú cipő indokolatlan és fölösleges divat volt, a harisnyanélküliség egyenesen barbár. 1914-ben volt
a kozakizmus, ami most van, a z
hottentottizmus.
A forradalom előtt pásztornőknek
öltöztek a királyné é s udvarhölgyei.
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Most csavargónőknek — vetkeznek
a párisi hölgyek. Mintahogy gyakran
a mindenáron és erőszakosan túlfeszített elmésség lapos együgyüségben
fakul el, ugy a divatbeli dekadencia
is, amikor hetykeségből valami nagyon merészet és nagyon különöset
akar, primitiv barbársággá lesz, A
mezítelenség fejedelmi bíbornál is
pompásabb és ingerlőbb egy órahosszat, de az állandó, a folytonos,
a határtalan mezítelenség az életet
unalmassá és tompává teszi, mint a
polinéziai szigeteken, ahol nők és
férfiak épen csakhogy valami gyökérköténnyel födik el ölüket. A mezítelenség
megöl minden titokzatosságot, vágyat és
sejtelmet és ha csak
valami hirtelen kerekedő ihideg időjárás
nem vet véget a párisi őrületnek, akkor
a hölgyek végül is intim óráikban — felfognak öltözni a folytonos mezítelenségbe
belefásult férfiak számára.
Az affektált, a keresett primitívség mindig megbukott a művészetben és Európában, ha divatról beszélünk, akkor művészetre
is szoktunk
gondolni.
Legalább
eddig igy volt. Az
európai ember csak
addig van rendben,
amig a maga módján eszik, iszik, öltözködik, lakik
és
szeret.
Uszodakosztüm a szalonban lehet jó trükk egy megbolondult álarcos estélyen, de mint állandó viselet eleinte
megbotránkoztató, —
utóbb
unalmas és

diszgusztáló. Ostoba. Az emberevőnének öltözött párisi d á m a nem szép
és nem" pikáns, hanem egyszerűen
nevetséges, mjnt a frakkos és cilinderes néger. És végül, ha már mindenáron el kell rontanom a gyomromat, mint megrögzött balkáni barbár, még mindig jobb szeretem, ha
kaviártól, mintha szalonnától émelygek.
Es legeslegvégül : vájjon a pesti
hölgyek utánozni fogják a párisia k a t ? Lehet. Mindegy. Hál' Istennek már jó ideje egyáltalán nem
érdekelnek.

„ICH LIEBE DICH, UND DU LIEBST MICH!"
HUSZÁR KÁROLY (Pista)
PAPP MANCI (Lotte)
Budai színkör : Debrecenbe kéne menni
(Angelo fotográfia)
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Hát ilyenek is vannak ?
Bizony hat évvel ezelőtt ugyancsak elcsodálkozott volna a riporter, ha arra a kérdésre,
hogy „hol nyaral az idén?",azt felelte volna
a művész ur, vagy az ünnepelt művésznő,
hogy :
— Pesten !
A háború előtt senki sem nyaralt Pesten.
Ott kezdődött az előkelőség, hogy külföldi
fürdőre» utaztunk a nyári hónapokra. Aki egy
kicsit tényleg pihenni akart és holmi Isten
háta mögötti faluba vonult el, még az is
marienbadi képeslapokat küldözgetett szét az
ismerőseinek, hogy szégyenbe ne maradjon.
Mindenütt jó, de legrosszabb itthon — ez volt
anno dazumal a kánikula fő-főparancsolata,

GYÖNGYI IZSÓ és FENYVESI EMIL
a „Fészek" kerijében nyaralnak
(Diskay felv.)

ÉLET

amely előtt mindenkinek meg kellett hajolni.
Ma egészen más a helyzet. A színházi szezon
erősen belenyúlik a nyárba. Se szeri, se
száma azoknak az előkelőbbnél előkelőbb
nyári színházaknak, mulatóknak és kabaréknak, amelyek színészeink kitűnőségeit tartják
itthon a legmelegebb hónapokra. De nemcsak
ez az oka annak, hogy rendkívül megszaporodott a Pesten nyaraló müvésíek és művésznők száma. A háború szűkös és elszigetelt
évei alatt lerombolódott äz a tévhit is, hogy
nem lehet a nyarat itt helyben kellemesen
eltölteni. A háborúnak kellett jönni, hogy megismerjünk egy szép, finom, rendes, olcsó és
főleg közel fekvő nyaralóhelyet — Budapestet.
És mit tesz a megszokás ? Ma már minden
pesti ember kész megesküdni, hogy a kies
budai hegyek nem messze maradnak el Tirol
kék bércei mögött és a Lidón sem lehet jobban lesülni, mint a dunai strandon.
Elmentünk körsétára a Pesten nyaraló
színészek közé. Tényleg, rengeteg színész
nyaral Pesten. A Városligetben például anynyian vannak, hogy alig lehet mozogni tőlük.
Az ember minduntalán művész urakba botlik.
Ami nem is csoda, mikor annyi színház van
a Ligetben. És mind valósággal egy-egy
üdülőhely. A Scala színház tagjai meg is
esküdtek már, hogy soha életükben nem
költenek egy krajcárt nyaralásra. Minek ?
Csak egyet kell lépniök és künn vannak a
legszebb külföldi fürdőhelyen : egy csodás
angol parkban. A parkban töltik egész életüket
Bródy és Wertheimer, a Scala két igazgatója,
nemkülönben Kulinyi és Kálmán, a szárnysegédek. Nem messze a Scalától vidám csatazaj árulja el a másik szinész-wigwámát.
A Colosseum ez a másik wigwám. Nagyszerű
udvara van a Colosseumnak, direkt egy
Nagymaros. Abban is hasonlít Nagymaroshoz,
hogy ide is özönlenek a kirándulók. írók,
színészek rándulnak ki a Colosseum hires
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RÁTKAI MÁRTON egy konflisban nyaral
(Diskay felv.)

Vágó Béla, Bruchsteiner Rezső, Bónis Lajos,
Kövessy Albert a Fészekben nyaralnak
(Diskay felv,)

udvarára, ahová odaszokott mér a szereplő
pedig egészen éjfélig a Jardinben vacsorázik.
művészek, Szöllőssy, D'Arrigo, Radó Böske Csupa olyan jó helyen vendégszerepel, ahol
egész rokonságé is. Opciója van az udvar
enni is lehet. Virágh Jenő a Royal-Orfem
egyik vadregényesen festői pontjára Latabárelőtt levő kávéházi kertben nyaral, Galetta
•nak. A kitűnő művész kádfürdőket szokott
Ferenc és felesége, valamint Gallay Nándorék
venni, de reggeltől esminden előadás után a
tig a Jardin kertjében
Gun delban
vacsoráznyaral Haraszthy Mici.
nak, Dömötör Ilona peEzzel szemben húszdig egy délután nem
szoros taxi mellett és
maradna el a nyári
egy konflisban kényteGerbeaudból.
len nyaralni szegény
Népszerű pesti sziRáikai Márton. Azért
nészhely a Margitsziget
konflisban, mert a Cois. Az irók fedezték fel
losseumon kiviil mindig
hajdanában a szigetet.
vendégszerepel másutt
Molnár Ferenc, Krúdy
is, ahová a rövid átGyula,
Szép
Ernő
öltözési idő miatt konvoltak őslakói. Most a
flison kell átrobognia.
színészek sajátították
Az átöltözést, illetve
ki és bár gyorsan
vetkőzést már a kocsiváltoznak a vendégek,
ban kezdi.
Könnyű
mindig látni a szigeten
Rátkainak augusztusegy-egy primadonnát.
ban. Próbálná ezt télen
Palásthy Irén és Solti
megcsinálni !
Hermin jelenleg az
• Beljebb'a Fasor-kaottani művészvilág kedbaré tagjai rendeztek
vencei. A szigeti strandbe kellemes üdülőtefürdő is kedvelt hely,
lepet a kabaré előtti
különösen kezdő mozikerthelyiségben.
Már
szinésznők látogatják
délután négykor ott
a strandfürdőt. Nagy
ülnek a teritett asztasikerük van itt, naloknál Bársony, Radó
gyobb, mint a lepedőn.
Teri, Czobor és Kőváry
Sok
villatulajdonos is
Gyula. ' Kőváry egész
van
a
színészek között.
délután uzsonnázik a
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
kerthelyiségben. Este a hajón nyaral Budapest és Leányfalu között Ezek persze szintén itt(Diskay felv.) hon nyaralnak. Gyárfás
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tyáznak. beszélgetnek naphosszat Környei
Béla, Fenyvessy Emil, Sziklay József, Ujj
Kálmán, Torday Ottó, Vincze Zsigmoqd,
Ferenczy Frigyes, Bónis Lajos, Kertész Vilmos
és rengeteg szobrász meg festőművész. Az
írók viszont az Otthon club hűvös termeiben
ütik el mindenféle szórakozással az uborkaszezon unalmas óráit. Az irók közül a Svábhegyen nyaral Szomaházy István, aki százéves platánfák között itt szövögeti szivarozva
a regényeit.
Karinthy Frigyes, Herczegh Jenő, Balla Ernő
az Otthonban nyaralnak
(Diskay felv.)

Dezsőnek a Sórbogárdi-uton van villája,
Márkus Emiliának a Hidegkuti-uton, Fenyvessy Emilnek szintén a budai hegyekben.
Szenigyörgyi István a Nemzeti Sinház kiskapujában nyaral, Vágó Béla és Szirmay
Imre a Király-Szinház irodájában. Nem mozI dul ki Pestről Faludi Miklós, a legszorgalmasabb pesti direktor sem, akit egész délelőtt ott lehet találni a Vigszinházban.
Minden itthon nyaraló színészt meg lehet
találni a színészek klubjában, a Fészekben.
Gyönyörű kertje van a Fészeknek, itt kár-

A pesti nyaralók kódex« külön pontban írja
elő, hogy tagjainak kötelessége naponta délben egy óra tájban a Dunakorzón megjelenni. Akik Pesten nyaralnak, valamennyien
végigsétálnak egyszer a korzón. Egy ember
van, aki nem respektálja a kódexet és lenn a
rakodó parton rohan végig minden délben. A
furcsa ember Rózsahegyi Kálmán. Legközelebb töröltetni fogjuk a pesti nyaralók névsoréból. Egy ravasz ember ez a Rózsahegyi.
Nem is nyaral Pesten. Nem is nyaral Leányfalun. A hajón nyaral Pest és Leányfalu között. Sajnos, nem nyaral hajón Szász Zoltán.
Itt nyaral a Színházi Élet szerkesztőségében.
Egész nap a sezlónon nyaral.
Szilágyi

László

Dudits Andor, dr. Lázár Béla, Lippay Gyula, Belányi Viktor, Kisfaludi Stróbl Zsigmond
Tolnay Ákos, Józsa Károly — a Fészekben nyaralnak
(Diskay felv.)
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Névjegy
Gyárfás Dezső regényében, az «Orfeum »-ban, egyik fejezet egy molett, pirospozsgás'arcú fiatalemberről szól, akit Bródy
Istvánnak hivtak, kis zöld vadászkalapot
viselt, lovagló pálcát, színésznőbe volt szerelmes és Pest környékén jótékonycélu előadásokat rendezett szinésznövendékekkel.
Különben jogász volt, verseket irt és színész
akart lenni. Ezt a molett fiatalembert tizenötesztendővel ezelőtt a Dohány-utcai Otthon-klubban megszólította egyszer néhai jó
Sziklay Kornél.
— Maga az a Bródy, aki verseket szokott
irni? Nagyon szépek a versei. Mondja,
nem jönne el hozzám rendezőnek?
Ä vadászkalapos fiatalember azonnal szakított a joggal és a szinésznövendékekkel

és rendezője lett a városligeti Kis Színkörnek. Rendezője és dramaturgja, titkárja,
háziszerzője, diszletfestője, világositója, íüggönyhuzója, mindene ő lett a ligeti Kis
Színkörnek, amely akkor élte a fénykorát és
a «Tom Pick» cimii látványos amerikai operettet játszották benne. Csupa siker a tizenötesztendő előtti nyár, Bródy Istvánról színházi emberek állapítják meg, hogy tehetséges. És őszre már avanzsál is. Mezey Béla,
a győri direktor hívja meg színházához
főrendezőnek, havi százhúsz korona fizetéssel és esti három korona rendezői dijjal.
Itt mintha gyermekkori álma is megvalósulna: játszik, drámában, operettben, a «Hajdúk hadnagyában» ő a harmadik
hadnagy.
Mint szinész nem viszi sokra, mint rendező
annál többre. Amikor Mezey társulata Nyitrára megy, ő sürgönyt kap Zoltán Jenőtől, a Magyar Színház akkori társigazgató-

Ferenczy Frigyes, Földes Dezső, Somogyi Mór, dr. Torday Ottó, Ujj Kálmán, Sziklay
József, Kertész Vilmos, Marthon Géza, Bartos Gyula — a Fészekben nyaralnak
(Diskay felvéte'e>
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jától, hogy Mérei Adolf helyére szerződtetik rendezőnek. Nem érezte jól magát a
Magyarban, egy év múlva már Aradon
van Szendreinél, aztán újra vissza Pestre
•és itt önálló vállalkozásba kezd. A mos'.ani
Mozgókép-Otthon helyén megalapítja Kondor Ernővel együtt a «Bonbonier» kabarét.
Ekkor történt, hogyi a Vigszinház rendezője, a szegény Péchy megzavarodott és helyébe Bródyt szerződtették. Itt végre tehetségéhez méltóan foglalkoztatják. Egyik darabot a másik után rendezi, a «Tatárjár á s s a l emlékezetes sikert arat, Karczag
Bécsbe hivja, hogy ő rendezze ott is Kálmán Imre operettjét. Három esztendőt tölt
•el a Vígszínházban, a rajongó, nyugtalan
Bródy azonban nem tud seholsem megmelegedni. A Városligetben, Sziklay színházának
mintájára megnyitja a Vigszinkört. Két évig
igazgatója, aztán megunja. Újra vidékre
megy, s onnan egyenesen a magyar királyi
Operához. Hevesi, az akkori főrendező protezsálja és szerződtetik segédügyelőnek, havi
háromszáz korona 'fizetéssel. Fantasztikus
gyorsasággal avanzsál itt, ügyelő lesz, majd

KÖRNYEY BÉLA - A FÉSZEK KERTJÉBEN NYARAL
(Diskay felvétele)

SZOMAHÁZY ISTVÁN A SVÁBHEGYEN
NYARAL
(Diskay felvétele)

segédrendező, aztán rendező s amikor Hevesi otthagyja az Operát, ő lesz a főrendező, havi 15,000 korona gázsival. A gróf —
Bánjfy Miklós — nagyon szereti, - mégis:
nem engedi meg, hogy a Margitszigeten
nySrra színházat nyisson.
— Válasszon, mi akar lenni: az Opera
főrendezője, vagy direktor a szigeti faszinházban?
A gróf felteszi a kérdést, és Bródy választ. Az utóbbit választja. Nagyszerű társulatot szervez, egyik sikert a másik után
aratja. S amijíor a szigeti színházat lebontatják, társul Wertheimer Elemérrel, bevonul társulatával a «Revü» színházba. Aztán az idei nyárra a «Scálá»-hoz társul —
most pedig, miután két év alatt négy színházat csinált meg, megcsinálja az ötödiket,az Eskütéri színházat, az egykori Medguaszay-kabaré helyén. Audran «A babá»jával nyit, melyet valamikor a Népszínházban Küry Klára és Hegyi Aranka játszottak.
Kis névjegynek szántam ezt a pár sort,
fehér kartonlapon ez alá a név alá szedve:
«Bródy István». De lehet jubileumi cikk is,
abból az alkalomból, hogy most augusztusban van ép tizenöt éve, hogy rendező lett a
vadászkalapos molett fiatalember. És azóta
mi lett!.
Egész életem a művészet záloga.
Liszt Ferenc
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INTIM PISTA, mi lesz a Király-Szinház idei első újdonsága ?
— Az „Utahi lány", az az operett,
mellyel Beöthy László a margitszigeti
színházat akarta megnyitni. Az operettnek külön érdekessége, hogy a
főszerepet Péchy Erzsi játssza.
A
szubrett-szerep Somogyi Nusié, akinek partnere Rátkai Márton lesz.
—A Belvárosi Színház micsoda
újdonságot hoz ?

— Természetesen
csak ha sikere
lesz.
— Természetes, hogy sikere lesz.
Olvastam egy levelet, melyben Paulay
Erzsi az elragadtatás hangján nyilatkozik „A megváltás"-ról.
— Nem árulja el az iró igazi nevét ?
— Nem.
— Akkor árulja el, micsoda házassági hirek vannak a színházi világban ?
— Arról talán már tudnak is, hogy
Bayor Gizinek, az elmúlt héten volt
az esküvője. Es férjhez ment Bartos
Olga is, a Royal Orfeum volt primadonnája. Bécsben volt az esküvője
Herbert Trau úrral, a bécsi „Apolló"
igazgatójával. Egy harmadik
házasságról is beszélnek. Hőse és hősnője

— A „Politikusok"
című nagyon érdekes
darabot fogja bemutatni, a főszerepekben
Simonyi
Máriával,
Gellérttel,
Harsányival, Petheővel és Ujj
Kálmánnal, akit a Magyar Színháztól kölcsönöztek ki erre az
alkalomra.
•*— Most azt mondja
meg, ki az az uj író,
akinek „A megváltás"
cimü darabját a Nemzeti Színházban fogják játszani ?
— Kristóf István neve alatt nyújtották be
a darabot. Ez azonban csak álnév, mögötte egy igen előkelő ur rejtőzködik,
aki többek közt királyi tanácsos is s
csak a premier után
fogja levetni inkognitóját.

PAJOR ÖDÖN
(Balogh Nagy István)
Budai Színkör:

VÁGÓNÉ MARGIT
(Balogh Nagy Istvánné)
Debrecenbe kéne menni
(Rockel és Kaulich felv.),
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színész és színésznő, akik egyszer
már voltak házastársak. Pár hónappal ezelőtt válópört indított a művésznő férje ellen, s el is váltak.
Alig egy-két hónap multán, a férj
ismét udvarolni kezdett egykori feleségének és ő nagysága
csakhamar
belátta, hogy kár volt elválniok. Nagyon szimpatikus, kedves és tehetséges ember a férfi is, a hölgy is, a
színészvilágban
mindenki
őszintén
kívánja, hogy boldogok
legyenek.

„AKKOR EN ISZOK !"
Pataky Ferenc (Sándor béres)
Budai Színkör : Debrecenbe kéne menni
(Angelo fotográfia)

ÉLET

Azok is lesznek,
nemsokára megtartják az esküvőt.
— Nagyon kedves történet, Hát
valami válásról tud-e?
— Válásról szezon kezdetén ? A
válások kérem mindig a szezon végén aktuálisak! Egy válásról azonban mégis tudok. Hajdú József vált
meg a Nemzeti Színháztól. A válóok: keveselte a fizetést, amit felajánlottak neki- Hajdú most egyik magánszínházunkkal
áll tárgyalásban.
A
Vígszínháztól Gách Lilla válik meg.
A művésznő a Jardin legutóbbi műsorában vendégszerepelt, még pedig
mint énekesnő. Francia, angol és
olasz dalokat énekelt olyan tehetségesen, hogy egy impresszárió fényes
szerződtetést ajánlatot tett neki. Gách
Lilla elfogadta az ajánlatot s nemsokára utazik is. Előbb Bécsbe, aztán
szerződése értelmében Davosba.
— Micsoda érdekes mulatság volt
az elmúlt héten Pesten ?
— A legérdekesebb pesti mulatság
Siófokon zajlott le. Az ottani v ^sutasok rendezték jótékony célra s részi
vett a mulatságon rengeteg pesti
színésznő és színész, többek közt:
Simonyi Mária, Németh Juliska, Jákó
Amália, Gombaszögi Ella és Irén,
Somogyi Nusi, Szilágyi Rózsi, Nagy
Margit, Kertész Dezső, Pártos Gusztáv, Bárdi Ödön, Szenes Ernő, Gyárfás Dezső s még nagyon,
nagyon
sokan. A vasutas bálon igen nagy
sikert aratott Somogyi Nusi. A vendéglőben, ahol tánc is volt, hölgyválasznál Somogyi táncra kért egy
M. A. V. fékezőt. A fékező nemcsak
jól táncolt, de táncközben énekelt is.
Egyik gyönyörű
magyar nótát a
másik után. Amikor befejezték a táncot, Somogyi Nusi a színész-asztalhoz
ültette a fékezőt, akivel aztán záróráig együtt maradt a társaság. Egész
csomó uj nótát tanultak tőle a színészek. Majd meghallják, ha a nyaralók viszatérnek Pestre. Most pedig...
— Szalad. Hová ?
— A Scala-Szinházhoz.
Jegyet
biztositok magamnak a „Lysistratá-"
hoz.
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Váratlan fordulat a Malvin-pörben
Az ál-Malvin jelentkezett

a Színházi

Három héttel ezelőtt irtunk tudósítást arról
a pörről, melynek főtárgyalása Bálóné vendéglőjében folyt le Beöthy László vezérigazgató elnöklésével. Mint méltóztatnak emlékezni, a tárgyalás szenzációja az volt, hogy
a pör koronatanuja, Malvin, váratlanul megjelent és súlyosan terhelő vallomást tett
Raskó Géza vádlott ellen. Malvinról ugyanis
addig mindenki azt hitte, hogy nem is él,
csak a Király-Szinház tagjai találták ki,
részint, hogy Raskót ugrassák, részint és főrészint azért, hogy alkalmat adjanak Beöthy
Lászlónak egy-egy vacsora rendezésére. Mert
a Malvin-pör minden
egyes tárgyalását vacsora előzte meg. Bélóné vendéglőjében három héttel ezelőtt ugy
döntöttek, hogy a legközelebbi tárgyalás, illetve vacsora szeptember elsején lesz, addig
„ad acta" teszik a Malvin-ügyet. A rejtélyes
pörben azonban most
váratlan fordulat történt : Malvin jelentkezett a Színházi Élet
szerkesztőse'gében!

Elet

szerkesztőségében!

kérem, hogy hogy én
egyáltalán
nem vagyok Malvin; amióta keresztvíz alá tartottak: Hamvas
Magdának
hívnak.
Csak egv nagyon kedves,
régi ismerősöm, Kövessy Albert invitálására vállaltam a Malvin szerepét é s hogy sikeresen, arról legjobban tanúskodik a z ön cikke.
Egyébként tisztelettel meghívom a
szeptember elsejei főtárgyalásra, ahol
mindezekről személyesen és csalhatatlanul meggyőződhetik.
Üdvözli Hamvas

Magda.

A levélről, hogy ne
sokat kelljen a fejünket
törnünk,
egyszerűen
megállapítottuk, hogy
apokrif. Talán Raskó
irta. Ekkor lépett be
hozzánk Malvin. Malvint, mint névjegye tanúsítja: Hamvas Magdának hívják, egy csinos molett hölgy, nagyon kedves és olyan
rejtélyes, mint a fehérfogu álarcos. A következőket vallotta :
— Színésznő vagyok.
Vidéken
játszottam
nagy színházakban, de
A személyes jelentseholsem volt olyan
kezést egy levél előzte
nagy sikerem, mint a
meg. A levél, melyet
Bálónénál. Mert tudják
postán kaptunk, a kömeg az urak, hogy ott
vetkező :
is csak színházat játKedves Szerkesztőm !
szottam ! A lelkiismeHa már kiszerretem késztet rá, hogy
kesztett becses
mint „Malvin"
a következő vallomást
Hamvas
Magda
lapjában é s az(Diskay felv.) t e g y e m : Kövessy Alzal együtt benne
bert, Raskó Géza é s
v a g y o k ^ a slaGyöngyi
Izsó
a
felbujtók,
ők vettek rá, hogy
másztikában, nem bánom, legyek
vállaljam Malvin szerepét. Átadtak nekem
benne egészen.
Rettentően megegy géppel írott egyfelvonásos darabot, hogy
lepett, amikor becses lapja egyik
legutóbbi számában
olvastam a
tanuljam be. A darab cime: Malvin volt.
Malvin-pörről szóló tudósítást. Még
Betanultam és eljátszottam, de tessék megírni,
pedig a legjobban
azon c s o hogy nem én vagyok a pörben szereplő
dálkoztam, hogy a szerkesztő ur,
Malvin, én Hamvas Magda vagyok és sajnáaki kipróbált színházi róka, igy belom, hogy belekerültem ebbe az ügybe.
dőlt ennek a trükknek. Tudja meg
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Marienbadi fürdőiévé! —
pesti
színészekről
Egyik pesti szinhézdirektortól kaptuk ezt
a levelet — Marienbadból. Igen érdekes
dolgokat ir a direktor ur, többek közt
nem kisebb szenzációt, minthogy Jeritza
Mária októberben a pesti Operában fog
vendégszerepelni.
Marienbadi fürdőlevelet azt hiszem
rég olvasott a Színházi Élet publikuma.
Noha a z újságírásnak e z a faja nem a
kenyerem, szükségét érzem, hogy azt a
sok érdekes dolgot, amit itt láttam, közöljem olvasóiddal. Mert nem maradhat
titokban, hogy Marienbad kolonnádján a
budapesti szinházi világnak milyen sikerei vannak. Mert h a itt sétál is Betti
Fischer, a bécsiek kedvelt primadonnája,
Jadlowker, a pestiek kedvenc berlini tenoristája és Tautenheim,
a bécsiek Rátkaija, igazi feltűnést mégis csak Pe'chy
Erzsi megjelenése kelt, aki itt színpadon
kivüli sikereire is büszke lehet. Ittléte
hirére ideruccant a legelső berlini színházi ügynök, Frankfurter, aki énekét meghallgatva, nyomban fényes szerződést
ajánlott a berlini Metropol színházhoz.
És hogy Karczaggal
a bécsi szinházkirállyal is kokettál, azt a csatolt ábra
is mutatja. A pesti szinházi világból itt

PÉCHY ERZSI MARIENBÁDBAN

van még Paulay Erzsi, aki óriási gyalogtúrákat tesz, pedig már olyan sovány,
hogy a csontjai zörögnek, itt. kurázik
Lenkeffy Ica a férjével, Roboz Imrével, a
mozifejedelemmel, Szöllösy Rózsi is itt
piheni ki a „Három a vén lány" fáradalmait. Karlsbadban láttam
Makay
Margitot a férjével, Márton Miskával, az
Amerikából visszatért Beck Vilmost, a
mi elpártolt baritonistánkat. Franzensbadban Jeritza Mária üdül, akiről azzal
lephetem meg a pesti szinházi közönséget, hogy a saját kijelentése szerint
októberben a z Operában négy, Pesten
még nem hallott szerepét fogja elénekelni. Mire kíváncsiak még o d a h a z a ?
Hogy milyen színház van itt? Nos, pénzügyi szempontból kitűnő, mert mindig
tele van, művészi szempontból pedig — a
budapesti színházak nagy sikere minden egyes előadás.
Nem a tehetség az, ami irigységet kelt, hanem a siker !
Küry Klára

Budai Színkör:

AKAR
Debrecenbe

kéne

menni

(Rockel i s Kaulich feiv.)

A színésznél a szorgalom pótolja a fél tehetséget.
Raskó Géza
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Ki nem iáfoíí még olyan kávéházi
törzsasztalt, melynél nyolc-tiz elkeseredett ifjú
és öreg ur összeráncolt homlokkal
különböző ábrákat
nézeget?
A
vicclapszerkesztő urak készítik az uj számot.
Az olvasóközönség
bizonyára ugy képzeli a dolgot,
hogy kezdetben
teremtette isten
a viccet és aztán
adják át azt a
rajzolómüvésznek, hogy megfelelő ábrát készítsen a sikerült ötlet fölé.
Ez a világ legtermészetesebb
dolga, tehát
a gyakorlatban
pont az ellenkezője
valósult meg. A rajzolómüvész
urak csinálnak
egy rajzot és aztán a szerkesztő
urak
dolga valami
vidám
ötletet gyártani a kép
alá.
A kávéházi
közönség több
szánalommal és
megértéssel
fogja nézni a korán
megőszült
vicclapszerkesztők
munkáját, ha elárulom, hogy
ezek lapzártáig
kötelesek valami
megfelelő aláírást ötleni,
.
^
olyat, amely nemcsak
—H
tréfás, hanem
mindenben kifejezője
annak a
helyzetnek,
melyet az adott rajz ábrázol.
A kész rajzhoz viccet szállítani
körülbelül olyan nehéz munka, mint egy készen vett ruhába adott időn belül ugy
belehizni,
hogy az tökéletesen
„testreszabott" legyen. A rajzolóurak
ráadásul
még csúnyán
visszaélnek
szabadságukkal és olyan fantasztikus
összeállítású

képeket
rajzolnak,
hogy ember
legyen,
aki megfelelő szöveget talál alája.
A mult héten egy budapesti
lapkiadó
uj vicclapot akart kiadni.
Gondoskodott
már nyomdáról,
papírról,
rikkancsokról,
kiadóhivatalról de — munkatársakat
nem
tudott kapni. Elfogytak a vicclapszerkesztők,
jelenleg
alig
van
egy-kettő
raktáron,
azok
is „kézben vannak." „Uj áru"
pedig nem mutatkozik
sehol.
E nagy hiányon akarok segíteni vicclap-szerkesztőképző
iskolámmal.
Két rajzot közlünk. A rajzolómüvész
urnák azt
mondtam,
hogy „színházi vicclap" számára kérek két rajzot. E
pillanatban,
mikor e sorokat írom,
még nem láttam a
rajzokat,
a
rajzoló
tetszésére bíztam az
ábrák tartalmát.
—
Azok, akik
iskolám
növendékei
akarnak
lenni igyekezzenek
az
ábrához
illő
vidám
és ötletes
képaláírást
találni. Közölni fogjuk a megfelelő aláírásokat és azok szerzőjét felvesszük
az iskola
növendékei
közé. Aki mindkét képhez „abszolút jó"
aláírást küld, azt szabadúszónak
nyilvánítjuk és kiengedjük a vicclapok vizeire.
Illető jogosan használhatja
az „okleveles
vicclapszerkesztő"
cimet.
SZENES
EMBER
igazgató.
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AÏ>ANN
Régi drámaírók kedvenc témái nagyrészt a
mythologiából kerültek ki, mert a római és
görög történelem kifogyhatatlan forrása a
színpadképes cselekményeknek. A tizenkilencedik század középső évtizedeiben, amikor
a tulajdonképpeni operett kezdett kialakulni,
már cserbenhagyják a drámaírók a mythologiát és a felszabaduló területeket elfoglalják
az operett librettisták. Igen természetes, hogy
a drámaírókkal ellentétes nézőpontokból kerülnek a librettisták tollára az események.
A finom szatírának és a vastagabb humornak egyaránt bőséges táplálékot nyújtanak a
komikumban nem szűkölködő klasszikus világ társadalmi, harci és szerelmi berendezkedései.
A Scala színház felbuzdulva a „Szép Heléna" monumentális sikerén, ismét igen klaszszikus tárgyú operettet mutat be. Ezúttal
Lincke Pálnak, a század eleje legnépszerűbb operettkomponistájának Lysistrata cimü
operettjére esett a direktorok választása.
Az operettet tizenöt esztendővel ezelőtt mutatta be a Király-szinház olyan sikerrel, amely
az akkori viszonyok szerint példátlan volt,
Az operett mai főpróbája után, konstatálnunk kell, hogy a repriz sikere felül fogja
múlni a bemutatóét. Szöveg, zene, rendezés
és színjátszás ilyen konzseniális együttműködését még nem láttuk operettben. A szöveget vígjátéknak is érdemes elmesélni.
Az athéniek már husz esztendő óta háborút viselnek a spártaiak ellen. Két évtized
óta az athéni férfiak teljesen elhanyagolják
a családi tűzhelyet, a szegény athéni feleségek csak két-három évben egyszer juthatnak hozzá a hitvesi csókhoz. Hiába kérik
egyenként és összesen is férjeiket ; a hadvezéreket és bölcseket, hogy hagyják már
abba a háborút, a harc tovább folyik. Végre
Lysistrata, Themistocles felesége, fellázítja az
athéni nőket és ráveszi őket arra, hogy ha

ÉLET

/

FAKOKAJA.

férjeik még most sem hagyják abba a háborút, bosszút kell állni rajtuk. A bosszú
leghathatósabb eszköze a sztrájk lesz. Amig
nem győznek az athéni asszonyok, addig
nincs szerelem. Sztrájkolni fognak ! Becsukják a hálószobáik ajtaját és még egy csókot
sem adnak a szomjas férfiszájaknak.
A férjek haza is érkeznek rövid pihenőre,
de az asszonyok rendületlenül állják a sztrájkot, úgyannyira, hogy még Amor szobrát is
kitették a templomból. Az asszonyok terve
nagyszerűen sikerült volna, ha Ámor ezért a
hallatlan merényletért meg nem haragudott
volna reájuk. Az történt ugyanis, hogy a
hazatérő férfiak Spártából foglyokat is hoztak
magukkal, akik között volt Leonidas főhadnagy is. Leonidast épen a fővezér, Temistokles, Lysistrata férjének házához szállásolták.
Leonidast kérik meg az athéni férjek, hogy
békítse ki őket feleségeikkel, aki természetesen örömmel vállalkozik erre a feladatra.
Az athéni nők között akad két sztrájktörő,
Bachis és Cyris, akiket éppen akkor ér tetten az aranyhajú Lysistrata, amikor vőlegényeikkel csókolódznak. Ezért Lysistrata egy
kerti pavillonba zárja őket. Ámor azonban,
hogy bosszút álljon Lysistratán, kinyitja a
pavillon ajtaját és beengedi a két vőlegényt.
Ráadásul, hogy teljes legyen a szerelem istenének diadala, még Lysistratát is megsebzi
nyilával. A sztrájkvezér lángoló szerelemre
gyullad a daliás Leonidas főhadnagy iránt,
aki természetesen készségesen és boldogan
viszonozza szépséges háziasszonyának érzelmeit. Amikor a férj megtudja felesége
hűtlenségét, azonnal elválik tőle és régi
gazdasszonyával, Pollixoval kezd szerelmi
viszonyt. A háború is véget ér és Leonidas
eljegyezheti gyönyörűséges menyasszonyát, a
legszebb athéni nőt, Lysistratát.
Ez a darab meséje. És mindez két felvos
násban történik. Azt a bizonyos ominózu-
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rossz harmadik felvonást meg sem irták a
szerzők. Inkább két felvonást tele sűrüsitettek a történések, ötletek egész garmadájával.
A zenei rész érvényesítésére a Scala színház igazgatói egész opera-ensemblét szerződtettek. Budanovits
Mária, Pálffy Boriska,
Szügyi Kálmán és Palotai Árpád, a Magyar
királyi Operaház tagjai vállalták a négy nagy
énekes szerepet. A szereposztáson kívül kiváló gondot fordított Bródy István a rendedezésre. Bródy szereti a nehéz rendezői feladatokat, egyebek között ezért választotta
ezt a darabot. Színpadon, a jelenetek beállításán a jelmezeken, összjátékon a rendező
nagy koncepciójú tudása érezhető.
A szereplők közül elsősorban a címszereplő Magyar Erzsiről kell beszélnünk.
Az aranyhajú, gyönyörűséges nő, Lysistrata,
sok ezer évvel ezelőtt sem lehetett szebb és
aranyhajubb, mint most a Scala színházban.
És ha az igazi görög asszonynak olyan volt
a haja szine, mint az aranyló napsugár, ugy
most Magyar Erzsinek a haja nemcsak
aranyló, hanem valódi tizenhat karátos arany.
Ez a paróka a főpróbán valóságos csodálatot keltett. De nemcsak a paróka, hanem
•Magyar Erzsi játéka is.
Szentimentális, lányos szépsége, graciózus
mozgása, tiszta és kellemes hangja, mind a
primadonna kelléktárából került ki. Ebben a
szerepében minden szép és jó tulajdonságát
érvényesíthette és bőven kijutott néki a főpróba publikumának elragadtatásából. A
vendégekről is a legmelegebb elismerés
hangján kell megemlékeznünk.
Budanovits
Mária elragadóan énekelt, Pálffy Boriska valóban klasszikus szépség volt Cyris szerepében és a hangja is minden igényt kielégít.
Palotai Árpád és Szügyi Kálmán a két vőlegény szerepében igen nagy sikert arattak.
Jelentékeny részét kell a sikernek Galetta
Ferenc tehetségének javára irni. Leonidas
főhadnagyot játszotta, férfiasan, kiforrott szíAlapíttatott : 1890. évben.

nészi eszközökkel és a zenei részt is nagyon
szépen énekelte. Horti Sándor, mint Themistokles most is egyéni humort és sok ötletet
kölcsönzött a különben is komikus figurának.
Nagyon kedves és jóizü volt egy groteszk
komika szerepben a kitűnő Tarnai Leona.
Most mutatkozott be Ámor szerepében a
színház uj fiatal szubrettje, Bercelly Magda.
Első szereplése mindjárt nagy sikert hozott
a számára. Kitűnően táncol, szép a hangja,
és játékkészsége is fejlett. Bizonyos, hogy
szerződtetése nagy nyereség a színháznak.
Végül utoljára, de nem utolsóról beszélünk
a nagyszerű Gaílairól, aki most is minden
jelenetével hangos derültséget keltett. Barna
Izsó lendületesen dirigált. Meg kell dicsérni
a kar kecses tagjait is, akik egytől-egyig szépek és kedvesek voltak, És emeljük ki
Angelo mester nevét, aki Magyar Erzsi ruháit
tervezte. Különösen az első felvonásbeli amazon kosztüm és a görög tóga, amelyet négy
vörös turbános szerecsen gyerek visz, —
keltett méltó feltűnést.
Wertheimer Elemér és Bródy István igazgatóknak igen nagy áldozatkészségét és müvészetszeretetét reprezentálja ez az előadás,
amelyért a közönség minden bizonnyal hálás lesz.
A színész alkotásai nem szállnak az utókorra, mint a festész, szobrász és költőé. Időhöz és helyhez van kötve, néhány órához és
egy terem falaihoz. Mindennap ismételheti
ugyan, de meg nem örökítheti. Ez az oka,
hogy a színész inkább kedveli a tapsot és érzékenyebb a gáncs iránt, mint más művész,
övé csak a jelen és az igazságtalan ítélet ellen nem hivatkozhatik a jövő igazságosságára.
Bocsássuk meg hát a színész érzékenységét,
nem annyira hiúságból foly az, mint helyzetéből.
Helvey Laura
Az 1848—49-iki szabadságharc első halottja
Szathmáry Dániel színész volt.

FELEKY KAROLY

Kábeleim : FELEKY Newyork

színházi vállalatai

Palace Theatre Building, New-york
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2 > e profundis, Cserepapa
és a többlete
van a Délutáni kabarénak. A műsor szenEgy szegényes orosz korcsmaszoba a színzációja a «Cserepapa» cimü operett, melypad. Itt laknak a vörös Sonja és szeretője a
nek zenéjét Székely Aladár szerezte. Arról
részeges Szergej. Valahonnan messziről, tavan szó a «Cserepapá»-ban, hogy két jókedlán a múltból egy Tschaikovsky melódia
vű amerikai csirkefogó, Yohn Bicseszter és
zeng, künn részeg matrózok üvöltenek; benn
fia Billy, szerepet cserélnek, Billy a saját
a koldus kis szobában pedig két ember traapjának öltözik át. Yohn pedig a saját
gédiája pereg le előttünk. Sonja tanítónő
fiának. EL lehet képzelni, milyen mulatság
volt, amig ki nem tört a vörös forradalom,
ez, mikor Billyt nem kisebb művész, játsza,
mely megölte szüleit, őt pedig a becstelenmint Rátkai Márton, Yohn szerepében peségbe taszította. Szergej is becsületes ember
dig Latabár Árpád utolérhetetlen. Igazi anvolt valamikor, dédelgetett fia a gazdag
gol bohóság ez a «.Cserepapa», tele van a
Fedorovicsnak. Egyszer megszédült Szergej
legburleszkebb jelenetekkel, minden mondaés meglopta az apját. Azóta mindig Iejebb
ta harsogó derültséget kelt. Rátkai-nak van
került, most Sonjával együtt itt vannak a
benne egy táncszáma Radó Böskével, a
fertőben. Csak a vudki tartja már SzergejnCsacskám, kis macskám-», amelyet minden
ben a lelket. És mert egy este már nincs
este négyszer is megismételtetnek. Rátkain,
pénz vudkira, azt kívánja Sonjától, hogy
Latabáron, Radó Böskén kivül, kitűnő D'Armire hazatér, meg kell valakit ölnie a
rigó Cornél, mint erőszakos spanyol ültetgazdag mulatók közül, különben ő fog elvényes, Haraszthy Mici, mint amerikai mozimenni a másvilágra.
star, Perényi Sári, mint női díjbirkózó,
Sonja szereti az életet és az első vendéIvátiyi Dezső, mint egy örökké mosolygó
get, aki betér hozzá, mérgezett itallal megamerikai milliárdos, Mihó László, mint kedöli. Ä gazdag orosz végig terül a földön
ves szobapincér. Külön szenzáció a hölgyek
és a boldogan berohanó Szergej őrjöngve
uszóruhái. Ilyen még nem volt pesti színpaismeri meg benne a saját apját. Már rá
don. Nagyszerű mindjárt a műsor legelső
akar rohanni Sonjára, hogy leszúrja, mikor
száma is, a «Bicikli» cimü tréfa, amelyet
nagyszerű fordulat történik. A halott felSzabolcs és Iványi adnak elő humorral.
ugrik, lekapja álszakállát és bemutatkozik:
Utána Perényi Sári énekel egy dalt, a
Muruka detektív, aki azért jött, hogy az
cime: Gyöngyvirág... könyvirág. Radó Teri:
eltévelyedett fiút visszavezesse apjához. És
A törvény előtt cimü magánszámával arat
most belép az igazi Fedorovics és sirva
megérdemelt nagy sikert. Sugár Teri, Egyed
öleli á t Szergejt. Mindjárt el is viszi magáZoltán egy irridenta versét adja elő ha lásval, a hü Sonját pedig 10,000 rubellel
sál. Kitűnő Szabolcs Ernő zenés tragédiájutalmazza meg. A lány sirva borul a szentja, a «Maxi és taxi» is. D'Arrigó Cornél
kép elé. Aztán belekiáltja az éjszakába
két Hetényi-Heidlberg dalt énekel. Nem
hivón, könyörögve, sirva:
akarják leengedni a színpadról a Délutáni
. — Szergej! Szergej!
Nagyon szép dráma ez st.De projundis», . kabaré primadonnáját, Haraszthy Micit, aki
nagyszerű tehetségét aktuális beszélgetésekgerince a Délutáni kabaré u j műsorának,
ben csillogtatja. A műsor utolsó száma a
megfogja a sziveket, irodalmi értéke van.
«Matyi, te csalsz» cimü bohózat. Szabolcs
Nagyon meg kell dicsérni benne a nagyszeErnő egy vicces betörőt ad benne, Sugár
rű Haraszthy Micit (Sonja) megdöbbentően
Teri mint feleség, Mihó László mint udvarló,
szines és reális játékáért, és D'Arrigó CorSzékely Lajos mint férj excellálnak. Meg
nélt, aki ugy drámázik, hogy akármelyik
kell említeni, hogy a műsor összes számát,
prózai színházunknak is disze lehetne. Harelsőtől az utolsóig Harmath Imre irta, a
math Imre egyik legszebb kabaré darabját
rendezés munkáját pedig a nagyszerű Szairta meg a «De projundisi>-ban.
bolcs Ernő végezte.
A dráma mellett a legpompásabb műsora

Egy ember, aki látta as ördögöt
A címben foglalt mondat kissé különösen
hangzik, de már mindenki tudja Pesten, hogy
az ember, aki látta az ördögöt, minden este
a Fasor-kabaréban
tartózkodik, még pedig
előreláthatólag nagyon, nagyon sokáig. Ez
ugyanis egy darabnak a cime, amelyet a
népszerű nyári kabaré most mutatott be.
szerdán, uj augusztusi műsorának keretében.
Nagyszerű a Fasor u j műsora és méltán
emelkedik ki belőle „Az ember, aki látta az
ördögöt" Gaston Leroux szenzációs drámája.
A kiváló francia Írónak egyik legjobb egyfelvonásosa ez, amely irodalmi értékei mellett
a leghatásosabb grand-guignolokkal vetekedik
izgalmasság dolgában. Kitűnő már a darabnak az alapötlete is, de százszorosan fokozza
a hatást a z a z érdekfeszítő és fordulatos
dialog, amely a cselekményt számtalan trükkön át a befejezéshez viszi.
A darab címszerepét illusztris vendég,
Odry Árpád, a Nemzeti Színház tagja játssza.
Túlnő a kabaré keretén az az alakítás, amit
Odry csinál a cimszerepből. Szédületesen
igaz ez a figura, megrázóan drámai hatása
van, mind az egész darabnak. „Az ember
aki látta az ördögöt" háromnegyed óráig
valósággal lebilincseli a nézőt. Odryn kivül
— akit minden este ünnepel a publikum —
részesei a sikernek a kabaré tagjai, elsősorban Jákó Amália, aztán Bársony,
Baló,
Molnár, Lányi Irma, Mátrai Jenő. Feltűnően
szépek a ruhák és a díszletek is.
Méltó a vezető darabhoz a műsor többi
száma is. Hosszabb lélegzetű darab Kőváry
Gyula és Marthon Géza operettje, a „Majoreszko". Igazi Kőváry-darab ez, egy lányos
fiúról és egy fius lányról van benne szó.
A lányos fiút Kőváry játssza. Muszáj nevetni
Kőváryn, olyan mulatságos és nagyszerű.
Partnere Kovács Lili, aki a fiúsan nevelt
leányt alakítja. Igen kitűnő színésznő Kovács
Lili, szépen énekel és nagyszerűen táncol.

Két mulatságos figurát játszanak még a darabban Bársony és Czobor.
Harmadik nagy darabja a műsornak Lakatos László vígjátéka, a z „Esik az eső".
A családi háromszög egészen egy uj változata a Lakatos-darab, hallatlanul frappáns
megoldással. A mindvégig szellemes dialógust
Szász Ilona, a kabaré harmadik vendége és
Kertész Endre viszik sikerre. Nagyon mulatságos a „Bútorozott szoba" cimü kis darab,
melyet Lányi Irma, Czobor és Baló játszanak,
valamint adnak egy kacagtató Kőváry-tréfát
is. Jobbnál jobb magánszámok egészítik ki
az előadást. Szász Ilona két finom chansont
ad elő nemes művészettel. Radó Teri ismét
bájos bakfis-nótákat énekel, szólózik még
Harmath Mary is Kőváry végigkonferálja az
estét. Mint mindig : csupa ötlet és szellem
Kőváry konferánsza.

A színésznő meg a páva
— Példázat —
A színésznő lement a kertbe,
ruháját kényesen viselte.
Pont térdig ért a nő ruhája,
uszályt viselt a büszke páva.
A nő a pávát megigézte,
a páva a ruhát „lenézte."
És divatozni mert muszáj, hát
tövig levágta az uszályát.
Legszebb díszét így veszti ő el,
mert lépést tartott az idővel.
E példát mutatom a nőknek,
a szabónak mutassák ők meg.
SZEGEDI

ISTVÁN
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Bármennyire is nagy az érdeklődés a
«Színházi Élet» menükártya pályázata iránt,
az étlapok közlését befejezzük. Most még
csak a zsűrinek kell összeülni, hogy kiválassza azokat a pályamunkákat, amelyek
leghívebben találták et a kedvenc Ízlését, illetőleg legötletesebben jellemezték egyéniségét. A három legjobb pályamunka szerzője kedvencének autogrammos fényképét
fogja jutalmul kapni. Az e heti menükártyákat itt adjuk.
Kedves «Színházi Életi>!
Ezennel meghívom a kedves Abonyi Gézát
ebédre. A következőket főzném neki: 1.
Heringes burgonya. 2. Husieves. 3. Szardellás m á j pástétom. 4. Gombás csibepecsenye
salátával. 5. Fogoly tejfellel sütve. 6. Rántott csiga. 7. Mandulás torta. 8. Töltött
'ananász. 9. Rizs krém. 10. Eper sandvich.
11. Megybor.
Üdvözli:
Albert Ilonka
Budapest, Futó-u. 38. II. 28.
Tekintetes
Szerkesztőség!
Mivel Pesten a szinész uraknak oly nehéz
a megélhetésük, elhatároztam, hogy néhány
napra meghívom kedvencemet, Törzs Jenőt
ide Szombathelyre. Mutatóba itt adom egy
ebéd menüjét. 1. Csirke leves daragombóccal, 2. Jó magyaros töltött káposzta. 3.
Csirke rizsaprólékkal. 4. Falusi módra készitett disznópecsenye. 5. Túrós rétes. 6.
Pozsonyi kifli. 7. Ringló. 8. Narancs likőr.
9. Bordeauxi bor. 10. Fleur d'amour cigarette.
Kiváló tisztelettel
Kovács József né
Szombathely, Nárai-utca 72
Kedves «Színházi Életn!
Legkedvesebb szinészeni a Törzs Jenő. És

mivel a kedves Törzsnek minden vágya
Párisban eljátszani a «Sasfiók»-ot — meghívom őt egy valódi párisi ebédre. Ezek
lennének a fogások: 1. Teknősbéka leves
szerecsendió virággal. 2. Osztriga. 3. Tengeri rák és bibictojás sance mirobolantet-al.
4. Zephir de chevreml szarvasgombával. 5.
Tengeri pók puffancskákkal. 6. Sorbeth ananászból. 7. Madeira. 8. Piskóta leöntve rummal és tejszínhabbal.
Tisztelettel
Bíró Klári
(Pásztó)
Tisztelt
Szerkesztőség!
A kedvencem Karinthy Frigyes. Igaz,
hogy ő nem szinész, de azt hiszem, nem
fog megharagudni, ha meghívom vacsorára. Hanem a menü nagyon sovány lesz,
csak vesét velővel fog kapni a nagyszerű
Karinthy. Ugy kell neki, miért vesézi ki
ugy az embereket!
Tisztelettel
Császár Lajosné
Akácfa-utca 56.
Kedves iSzinházi Éle tri!
Engedje meg, hogy a drága Tanay Fricit
meghívjam magamhoz. És eszközölje ki,
hogy tényleg el is jöjjön. Nagyszerű ebédet
csinálnék neki. Lenne: 1. Tyúkhúsleves csigatésztával. 2. Csirkepörkölt galuskával. 3.
Sült kacsa uborkával. 4. Hájas pogácsa.
U. i. Süteményt is csinálok, ha szereti.
Tisztelettel
Nagy Erzsébet
Rákospalota-U j falu
Dembinsky-utca 25.
Kedves tSzinházi
Élet»
Én csak rajongott kedvencemnek, Törzs
Jenőnek főzök. Hogy őszinte legyek, legszívesebben őt magát főzném meg; tekintve
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azonban, hogy azt már a kedves Forrai
Róza régen megtette, megelégszem annyival,
hogy nagy művészetének e következő menüvel adózom: Halmayonaise, Nemes gombaleves. Őzszeletek áfonyamártással, Kappan salátával, Compot, Parfait, Sajt, Kávé,
Cliquot England, Cointreau.
Kiváló tisztelettel
Weisz Mária .
VII., Wesselényi-u. 1.
Kedves Színházi
Élet!
Jól főzni nem tudok, de ha arról volna
sző, hogy a Nemzeti szinház kiváló tagjait
Paulay Erzsit, Garamsze'ghy Sándórt
és
Abonyi Gézát egy jó ebédre meghívhatnám,
akkor összes szakácstudományomat összeszedném. Tiz fogásból állana az ebéd. 1.
Galantin kocsonyában, 2. Szardellásvaj, 3.
Karfiolleves, 4. Csirke frikasszéval, 5. Disznópecsenye, 6. Articsóka zöldborsóval, 7.
Olasz saláta, 8. Mandulatorta tejszínhabbal,
9. Banán, 10. Feketekávé benedilstenerrel.
Freund
Ibolyka,
VII., Csengeri-u. 9. I.
„

Kedves Szerkesztő Ur!
Van szerencsém Palásthy Irént mielőtt
Amerikába utazna, egy ebédre és egy vacsorára meghívni. Ebéd: 1. Fácán pástétom hidegen, 2. Rákleves, 3. Töltött libamell, 4.
Pulyka, 5. Habart mandula torta, 6. Malaga,
7. Mocca kávé. Vacsora: 1. Potyka á la
Chambord, 2. Burgonyapüré, 3. Diós patkó,
9. Bowle.
Kiváló tisztelettel:
Freund
Andor.

Kedves Színházi
Élet!
Nem tehetek róla, csak a Sziklay Jenőért
rajongok, ő t vendégelném meg, hátha aztán végleg mellettem maradha. Ez lenne az
első ebéd: 1. Caviár, szarvasgomba tojással. 2. Tejfölös bableves, 3. Töltött galamb
salátával és befőttel, 4. Vaddisznó gyümölcsízzel, 5. Túrós csusza, 6. Vegyes gyümölcs,
7. Trappista sajt, 8. Törökkávé. 9. Dimitrinó
cigaretták.

Üdvözlettel
G. René
VI., Horn Ede-u. 18. III. 22.
Tisztelt
Szerkesztőség!
Rátkai Mártont szeretném megvendégelni

az alábbi menüvel. Természetesen miután én
csak egy egyszerű parasztleány vagyok, ne
várjon tehát tőlem valami nagyon urasat.
Persze a meghívás egész napra szól. Reggeli: Avas szalonna kovászos uborkával.
Ebéd: 1. Lebbencsleves, 2. Tört paszuly
vöröshagymás csörgéssel, 3. Hurka kolbász,
4. Pampuska hecsepecse lekvárral. 5. Dinnye.
6. 1 pakli pipadohány, 4 krajcáros cseréppipából sziva. Vacsora: Fél köcsög aludttej.
Tisztelettel
Győri Dani Juczka
Orosháza. Panyák 685.
Kedves «Színházi Élet»
Én Huszár Pufit hivnám meg egy szerény
ebédre. Talán jól sem lakna, de azért megpróbálom. Ez lenne a menü. 1. Rákleves,
2. Gombával töltött csirke, 3. Sonka, 4.
Fenyőmadár. 5. Vaddisznó kocsonya. 6. Pisztráng, 7. Krémes rétes, 8. Csokoládé perec,
9. Dió torta, 10. Bor sató, 11. Cukorban főt\
narancs, 12. Mustban főtt birsalma sajt, 13.
1900-as Villányi bor, 14. Legfinomabb császár likőr.
L. László
VII., Rökk Szilárd-u. 21.
Igen tisztelt Szerkesztő
ur!
Ezennel meghívom ebédre azt a cukros
Galetta Ferencet. De halat nem adok neki,
mert nem akarom, hogy megfulladjon és ne
tudjon másnap a Scalában énekelni. Étlapom a következő: 1. Bableves csirkeaprólékkal, 2. Tyúkhús krumpligarnirunggal, 3.
Fánk borsatóval, 4. Epercrém habbal, 5.
Gesztenyepüré habbal. 6. Tokaji asszu. 7. Havanna szivar, 8. Saját termésű szüzdohány.
Leveleky
Magda
Nyíregyháza.

Rouge des Cocottes
du
AK Fards Sphinx
Étkezés
FE$
PARISBAN:

Aj

PESTEN :

után nem tűnik el

T|K

Naponta egyszeri használat

Gyártja: Sphinx*müvek r é s z v . - t á r s .
T e l e f o n : 128—00.

Kérje mindenütt
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A vörös gyémánt
Az asztal három személyre volt terítve :
Martos bécsi, mielőtt a vacsorát feltálalták,
szerény krágogások közt szintén megjelent az
ebédlőben. Most feszes atillát viselt, sáros
csizmái helyett százráncu uj csizmát húzott
s az inge fölött ugyanaz a fekete Cavalliércsokor ékeskedett, melyet a régi tekintetes
ura esküvőjére vásárolt. Le Rosier kisasszony,
aki sokszor látta ezt a divatot, oly kedvtelve
nézte a furcsa öreg arcot és a furcsa viseletet, mintha valami meseország kárpitjai közt
járna.
— Hány éves a maga udvarmestere ? —
kérdezte Andrást, miután kék-eres, finom
kezecskéjét egy percre ott felejtette a Mustos
bácsi tenyerében.
— Oh, még nagyon messze van az öregségtől, ha jól tudom, csak karácsonykor mult
hetvenkilenc. A Mustos-nemzetség férfiai,
csekély kivétellel, mindig megérték a kilencven-vagy százéves korukat. Hamarabb csak
az a Mustos halt meg, akit a vadkan megölt vagy aki a háborúban elesett.

A vacsora nem a francia konyha törvényei
szerint volt összeállítva : a levesben tésztából
gyúrt ludgégék úsztak, a pörkölt csirke tejfölös leve piroslott az édesen fűszeres rózsapaprikától, a farsangi fánk pedig gyöngébb
volt a virágsziromnál. Le Rosier kisasszony
kijelentette, hogy Csávásyné asszonyért, aki
a vacsorát főzte, háború ütne ki a francia
hercegek és az angol lordok között, mert a
szegény főnemeseknek, akik a tanyai szakácsnő főztjéből még nem ettek, sejtelmük

ÉLET
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sincs az izekről és illatokról, melyeket a jó
isten a földi halandók gyönyörűségére kigondolt.
Mikor a vacsora derekán jártak, Mustos
bácsi fölemelkedett a helyéből, több izben
megköszörülte a torkát s megtöltötte poharát
az aranyszínű borral, amelyet a z úrfi születési évében szüreteltek. És a pohárral kezében felköszöntötte a szépséges virágszálat,
akit a gondviselés az öreg kúriába vezérelt,
s aki most ugyanazon a helyen ül, ahonnan
istenben boldogult nagyasszonyunk ötven
éven keresztül dirigálta a szemével az egész
házat. Sokszor megálmodta ő azt, hogy egyszer csak el fog jönni a drágalátos tündér,
akit a menyei hatalmak az úrfi számára alkottak s most már boldogan fog lepihenni a
domboldalban, ahol sok száz éve a Mustosok
alszanak. Mert ő csak azért maradt itt ily
soká, hogy az urfira vigyázzon, ezekután,
hogy a jó isten legszebb angyalát ideküldte,
immáron lehunyhatja fáradt szemét s nyugodlelkiismerettel állhat elköltözött tekintetes
asszonya elé a másvilágon. Ámbár ne vétes- •
sék telhetetlenségnek, bizony itt szeretne ő
még maradni egy kicsinykét ezen az itteni
világon, de nem azért, hogy még több pipa
dohányt elszívjon — ő mér elszívta a maga
földi porcióját — hanem csak avégből, hogy
az úrfi boldogságénak látója legyen. Adja a
magyarok istene, hogy a gyönyörű virágszál
gyökeret verjen itt a magyar földben és u j
bimbóknak adjon életet, az ősz Domby-nemzetség örömére és büszkeségére. A régi hordóban még maradt annyi a régi borból, hogy
a legfiatalabb Domby keresztelőjére is jut
majd belőle egy pohárral.
— Mit mondott az öregúr — kérdezte Le
Rosier kisasszony, mikor Mustos bácsi egy
erélyes éljennel óvécióját bevégezte.
András, aki a Mustos bécsi jókivánságaira
ugy elpirult, mint valami süldőleány, lefordította franciára a felköszöntőt: az öreg ember
a magyar őslakók nevében üdvözölte a világhírű művésznőt, kifejtette nézeteit a művé-
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szetről s annak a reményének adott kifejezést,
hogy Le Rosier kisasszony kellemes emlékekkel fog visszatérni a világ fővárosába. Merl
ha Mustos bácsi nem is jár párisi cercle-kbe
s annyit ő is tud, hogy a diva disze és
ékessége a francia színpadnak.
— Sohasem hittem volna, hogy itt a világ
végén is hallottak valamit az én komédiázásomról — szólott elcsodálkozva Le Rosier
kisasszony. - És az az egyszerű öreg ur oly
melegen és meghatottan beszélt rólam, mint
egy édesapa a leányáról.
Mustos bácsi vacsora után, alázatos bocsánatkérések között távozott — az istálókkal hozakodott elő, de voltaképp a pipáját
akarta elszívni — s András és vendége egyedül maradtak a multszázadbeli facsillár alatt.
Le Gosier kisasszony beletelepedett a cserépkályha mellett álló karosszékba s mig apró
topánkáit a tüz elé tartotta, András mesélni
kezdett neki a dombegyházi életről.
— Ez a boldogság és a hosszú élet hazája,
mert semmi sincs, ami az ember földi életét
megrövidíthetné. Tavaszszal az első ibolya a
szenzáció, [nyáron a cséplés és az aratás,
őszszel a szüret, amit ugy megünnepelünk,
mint a legnagyobb ünnepnapot, télen a vadászat a hóban vagy a hosszú üldögélés a
fűtött kályha mellett, mig odakünn grifnyaku
szánkók suhannak végig a hósivatag fölött.
Száz évig él itt az ember, mert semmisem
rövidíti meg az életét: sem a világ nyelve,
sem a kártya, sem a politika, sem az újság,
sem a szerelem. A pusztai ember a maguk
nagyvilági szerelmét nem ismeri. Remény,
féltékenység, lemondás, idegroham épp oly
kevéssé van itt, mint gázkályha vagy villamos
világítás. Akit megszeretünk, az a mienk,
velünk él, velünk öregszik, velünk hal meg,
Augusztus Hó 1 5 - é n nyílik
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i n d e n e l k é p z e l h e t ő j e l m e z és
ruha f i l m f e l v é t e l e k h e z , színielőadásokhoz, ünnepélyekhez a
l e g r a g y o g ó b b k i v i t e l b e n és a
legjutányosabb árban kaphatók

ugy hozzánk tartozik, mint a virág a fájához.
Az izgalmakat vastagabb fal választja el
tőlünk, mint a menyei birodalmat a körülötte
levő világtól. És ha életünk végefelé földi
mérlegünket megcsináljuk, még kiderül, hogy
boldogabbak voltunk a maguk életmüvészeinél. Asszony ide csak az jöhet, aki le tud
mondani a világ gyönyörűségeiről: az uj ruháját csak az ura csodálja meg, a legközelebbi szomszéd, aki tiz mértföldről kocsizik
ide, nem a szép szemeiről beszél, hanem a
mezei munkákról vagy a vadászélményeiről,
bál pedig csak egyszer van egy évben : mikor az agarászok a verseny után a megyei
szálában összejönnek. Itt nem érdem a hű-

ség, mert aki az urán vagy a feleségén kivül
másra nézne, azt nagyobb bűnösnek tartanák,
mint az istentelent, aki a templomban káromkodik, Csöndes és izgalom nélkül való
boldogság biz ez, de talán van benne valami
hasonlóság ahhoz, amit a biblia bölcsei a
halandó emberek számára kieszeltek.
András elhallgatott és ránézett a vendégére :
a gúnyos mosolygásnak, amitől félt nyoma
sem látszott a Le Rosier kisasszony arcán,
Páris szemefénye oly áhítattal hallgatta,
mintha a templomban ülne, szemét a lilapiros gyertyafény felé fordította, mint az
apáca a menyek felé, ahol földöntúli boldogságot sejt. És mikor András félénken elhallgatott, halkan mondta :
— Beszéljen tovább, ugy érzem, mintha
még mindig kicsike lány volnék, aki a bérmálásra készülődik s egy puritán, fiatal pap
b:szédét hallgatná. Nemcsak az esik jól, amit
mond, hanem a hangjának zenéje is. Igaza
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volt, hogy egy más világgal fog megismertetni : mindez sokkal idegenebb és kedvesebb
nekem, mintha valahol Tibetben járnék.
András zavartan mosolygott, de Le Rosie
kisasszony megsimogatta a kezét, mint valami
drága rokon, aki öröktül fogva idetartozik.
— Gyújtson rá, nem kivánom, hogy miattam
aszkéta legyen. Azt a nagy pipát vegye elő,
amiből édesapja vacsora után szivni szokott.
És amikor András udvariasan eléje tartotta a cigarettatárcáját, szerény és elhárító
mozdulatot tett.
— Mi jut az eszébe ? Most azokra az aszszonyokra szeretnék hasonlítani, akik az öreg
házban élték le életüket, azok pedig bizonyosan megvetették volna a cigarettázó fehérnépet. Tudja, hogy egészen más az arca,
mikor ezt az óriásoknak való tajtékpipát a
szájában tartja ?
(Folytatása következik.)

TOROK ROZSA CREME
szeplő, májfolt, pattanás és arctisztátlanságok ellen. Ideális arcápoló.
Ára 35 korona
Főraktár:

RöczGy. János
gyógyszertára

77

Őszülés

ellen használjon dr. Dyon
Hairrestorert. Kern hajfestő szer, hanem a haj
eredeti szinét adja vissza.
30 kor. és postaköltség ellenében szállítják a f ő r a k t á r a k :
CITV D R O G É R I A B u d a p e s t , IV., E s k ű - u t 5. é s
H O N V É D D R O G É R I A , I., A t t i l a - k O r u t 2. s z á m

.

Minden h á z i a s s z o n y t a
konzervgyáros e l o l v a s s a
BUCHTA GYŐZŐ könyvét:

A GYÜMÖLCS észöldségfélék
ELTARTÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA
értékesítése,

Ára 10»/, felárral 44 k o r .
Az A t h e n a e u m kiadása«
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«

Sh a m p o on
megőrzi a hajnak ft.
nycuégét és selyemuerû
BMhaségi».

Mitől szép

a

művésznő?

Budapest egyebek között arról is hires,
hogy itt van a legtöbb szép színésznő. Illetve nem is legtöbb, hanem itt minden színésznő szép. A legnagyobb külföldi színházi városok irigyelnek bennünket ezért.
Sokszor gondolkoztunk már azon, hogy mi
lehet ennek az oka? Talán a levegő, talán
a Duna, találn1 a Gellérthegy), a Margitsziget,
vagy a korzó, az Ândrâssy-ut? Találgattuk,
találgattuk, de sehogysem tudtunk rájönni!
Végre is felkerestük a leghíresebb szépségeket és megkérdeztük tőlük: hogy mitől
szépek?
Bekopogtattunk először egy operettprimadonnához; minden bevezetés nélkül megkérdeztük:
— Művésznő, mitől szép ö n ?
Csodálkozva nézett ránk, aztán nagyot nevetett és felelt:
—Mitől? Hát csak ugy só, só.1
Érthetetlen volt a felelet. Mi az, hogy só,
só?... Mégegyszer feltettem a kérdést és
u g y a n i t a Választ kaptam. És ami a legrémesebb, semmiféle bővebb magyarájZatot nem
akart adni. Elrohantam 1 egy drámai művésznőhöz és tőle is megkérdeztem:
— Művésznő, mitől szép ön?
Legnagyobb meglepetésemre ugyanezt a
feleletet kaptam:
— Hát csak ugy só, só!
Azt hittem, megőrülök. Miféle titok lappanghat itt, amelyet nem akarnak elárulni.
Talán azt hiszik, hogy felhasználom a titkukat és csak azért kérdezem, mert én is
szép akarok lenni? Végre eszembe jutot$
hogy vannak még naivak! is a világon, ezek
bizonyára elég naivak lesznek ahoz," megmondják mitől szépek? És nem csalódtam.
Ä Nemzeti Szinház egyik naivája oldotta
meg a rejtélyt.
— Hát ezt nem érti meg, maga szerencsétlen! Nézzen a toalett asztalomra, mindiárt megérti.
Kezembe vettem az üvegeket. Egyiken ez
volt: Zozó szájvíz, a faiásik Zozó sósborszesz
és Zozó púder és Zozó szappan meg krém,
meg karamella és mindén Zozó! Világosság gyúlt az agyamban. Ä művésznők nem
is németül válaszoltak kérdésemre ! Nem
azt mondták «so-so», hanem azt, «zo-zö».
A Zozótól szépek!
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13- § '
A miniszter
A miniszter felesége

.

Bohózat 1 felvonásban
Szinre került a Fasor-Kabaréban
Személyek :
Góth Sándor
A titkár
G. Kertész Ella
A z ujságiró
Előadási jog fentartva

9. JELENET.
Miniszter, Feleség (mint Pipsie)
FELESÉG: (énekelve,
kissé kapatos)
«Drága kis huncutkám !» . . . stb. (a
második sor után tnelép, kupiét végig énekli, dal
után.)
MINISZTER: És ezért köszönő levelet
Írtam neki, azután elvettem!
FELESÉG: Hip! Hip! Hurráh! Én kicsit vagyok berugdalva!
MINISZTER: Részeg. A feleségem részeg!
FELESÉG: Sweetheart, you lie! Maga
hazudozásban van ! Nem vagyok regész, csak
vagyok jókedvű. Voltam együtt kollegákkal
orfeumból és ittunk pár wektaillt ! Hip ! Hip !
Hurráh!
MINISZTER: Komédiásokkal pityizál!
FELESÉG: Nell! Vagyok eén művésznő!
Englisch artist. Englischnek minden szabad!
MINISZTER: (ezalatt folyton keresgélt)
Nem találom ! A kutyafáját ennek a rendetlenségnek !
FELESÉG: Satap!
7AINISZTER: Nem értem!
FELESÉG: Shut up. Csuksz be!
MINISZTER: Mit csukjak be?
FELESÉG: A szádajádát! Jusziliesz! Mért
van maga kiabálásba?
MINISZTER: Egy óra óta csengetek!
Senki sem jön. Hol vannak a cselédek? Az
egész házat fenekestől felforgattad! Semmi
sincs a h'elyén. Hol vannak a cselédek?
FELESÉG: Jean kéért kimeneőt és Maruschka nem kéért kimeneőt és elmentek.
MINISZTER: óriási! Maruschka elment
anélkül, hogy kimenőt kért volna? Miért?

Bársony István
Czobor Ernő

FELESÉG: Mert máma neki van pont
kimenő nap.
MINISZTER: Az egyik elmegy, mért kimenője van, a másik, mert nincs kimenője.
És én nem találok semmit!
FELESÉG: Maga mindig van veszekedésben. Dont k r á j ! Mit van az, amit tud nem
találni?
MINISZTER: A ruhakefém!
FELESÉG: De %z me! Ruhakefe! Is im
the vaste paper basket. Ö van ben fie a fölösleges papirnak a kosarában (az íróasztal
alatt levő papiroskosárra) Itt van ö!
MINISZTER: A ruhakefém a papiroskosárban !
FELESÉG: Yes, you little pig! Esett
ki a kezemből és esett oda bele! És szerint
amint nem kihúztam őtet, hát ő még most is
benne van!
MINISZTER: Szerint amint nem húztad
ki!
FELESÉG: Magának csak kellett volna
beledobni egy tekintetet.
MINISZTER: Ö beledobja a kefét, én
meg dobjam beíe a szememet.! És most azjzal
a piszkos kefével keféljem magam?
FELESÉG: Hát dobjon egy szemet az én
kefém után!
MINISZTER: Az meg biztosan a kiöntö
vederben van. Mivel keféljem le magara, a
keservét !
FELESÉG: Maga mindég szétugrik a düh
által, mint egy gólya?
MINISZTER: A gólya szétugrik a düh
által?
FELESÉG: That is., akarom mondani,
mint egy galyó!
MINISZTER: Galyó?

hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLÁK
SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38.1. Miracle
hajeltávolitószerszétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcs
irtás. Miracle emailkrém, púder, szappan: szépít, fidit, fehérít.
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FELESÉG: Hát az ami van gömbölyű és
benne lópör és pukk!
MINISZTER: Âhà! Bomba! Golyó!
FELESÉG: Yes! Ä bomba!
MINISZTER: Nem csoda, ha szétpukkadok, m,int a golyó! Amióta a házamban vagy,
serami sincs a helyén.
FELESÉG: Maga egy malac modor nélkül! Maga nincsen csinálva rá, hogy éljen egy művésznővel.
MINISZTER: Szép kis művésznő! (Utánozza)
«Az én kis iccémet kérem,
Azt biz oda nem adora!»
FELESÉG: Már nekem van elég a maga
gorombaságokkal! És ha magának én nem
tetszik, itt van még ember a világon, aki
Által lehetek jobban szeretve!
MINISZTER: Van, ugy-e?
FELESÉG: Magának kell tudni, hogy én
vagyok valaki? Én Trouville-ban voltam már
kirendelve a perzsa sahnak!
MINISZTER: Kirendelve? Minek?
FELESÉG: Udvari szállítónak. Én szállítottam neki a szerelem ! Tudja ! Francia guvernement engem kirendelt! Perzsa sah volt
nagyon elégedve az én szállitásora által!
MINISZTER: Képzelem!
FELESÉG: És lettem diszitve az oroszlánnal által!
MINISZTER: Vájjon a szegény sah mi
által lett diszitve? És ez az én feleségem!
(egy karosszékbe dűl kezével véletlenül a
szék karfája melletti mélyedésbe nyul) Hát
ez óriási!
FELESÉG: Mi a dolog?
MINISZTER: Az a dolog, hogy itt a
ruhakeféd, (kihúzza a mélyedésből.)
FELESÉG: Na látod, ki által lesz keresve, lesz találva !
MINISZTER: Na hát! Vagy lesz rend
itt a házban, vagy majd én csinálok, de ugy,
hogy megemlegeted !

<

FELESÉG: Shup up! Csuksz be! Ha nem
tetszik. Hozok én magamnak egy másik
férfit!
MINISZTER: Tessék?
FELESÉG: Igen mikor én vagyok nem
vele szerelembe! Én már csináltam föl az
én elhatározást! És legjobb, ha elvágunk az
összeköttetést. Mink voltunk azelőtt szerelembe és voltunk barátságba, de nem tudtunk egyik a másikat sohasem rajongni. Nekem van egy imádul
MINISZTER: Ugy? Van?
FELESÉG: Zsillé, szám 67.
MINISZTER: A 67-es számú zsölle?
FELESÉG: Mindig jött az orfeumba. És
beleesett velem a szerelembe ! Múltkor nekem küldött egy valót a fülibe.
MINISZTER: Fülbevalót?
FELESÉG: Egy nagy diamand! De csak
egyet! És irta nekem, ha akarok a másik,
nekem nincs más, csak szólni és 5 elhoz
a másik !
MINISZTER : Szemtelenség !
FELESÉG: De én vagyok tisztességes!
Nem csináltam neki válasz! És azt az egy
fülbét...
MINISZTER: Visszaküldted?
FELESÉG: Nem. Hanem hagytam csinálni a fülbevalójából egy gyürü! Itt van!
MINISZTER: Megható tisztesség! Hát
csak ne hagyd epedni a 67-est!
FELESÉG: Nem is! Mindjárt felcsöngetek őtet!
MINISZTER: Telefonálsz neki? Innen?
FELESÉG: (veszi a kagylót) Halló! Adjon nekem a 13—22.
MINISZTER: Még innen telefonál!
FELESÉG: Halloó! Itt Pipsie van! Elhozhat a másik fülibevaíóját! Ide! Pruics
miniszternél! Simics-bulvár 37.
MINISZTER: Még ide rendeli a szeretőjét! Nevetségessé tesz! Ki fognak kacagni! Hordd el magad! Torkig vagyok!

DIANA

PUDER
Mindenütt kapható ?
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FELESÉG: Satap! dammed rassal! Äzt
hiszed, egy angol által lesz félve? Itt van!
(az Íróasztalról tárgyakat dobál rá.) Egy
lisch tubijp.kt inzultálni? itt van! (nekirohan boxolja) Disznó, modorok nélkül!
(boxviadal a b ő győz, a miniszter a pamlagra esik.) You pig! (el)
MINISZTER: (egyedül, Színpad elsötétül, keservesen nyög álmában.) Aaah, aaah!
négy feleség! Az első elhagyott!.. Varvara! Vrslinszkg! Viharos nő! Nem megyek
a ringlispilre ! Pipsie ne boxolj! Megfulladok! (Világosság kezében a bestéddel fekszik.) Mi volt ez? Elaludtam ! Micsoda
szörnyű lidércnyomás! Oooh!
10. JELENET.
Volt. Titkár.
TITKÁR: (rohanva) Kegyelmes u r ! A várost a javaslat hirére kivilágították! A férfi
lakosság őrjöng örömében: Ünnepélyesen
felvonul az erkély alá. A főszerkesztő engedélyt kér, hogy az erkélyről hallgathassa
az ünnepélyt. A tömeg szónoklatot fog kivánni a kegyelmes úrtól.
MINISZTER: Rendben van! Majd szónoklok! A firkász jöhet. Azalatt küldönc rohanjon a feleségemért! (Odakinn távoli zúgás, éljenzés!) A feleségemet! (orditva) Az
én egyetlen feleségemet. Az anyjánál van!
TITKÁR: (kikiált) Jean! Ép most jön
haza. Rohanjon azonnal autón a kegyelmes
asszonyért! Az anyjánál van! (éljenzés.)
11. JELENET.
Voltak Ujságiró, végül Feleség.
ÚJSÁGÍRÓ: (besiet) Hálás köszönet, kegyelmes ur, hogy tanuja lehetek diadalának. (növekvő zaj)
MINISZTER: Önmagam fölötti diadalomnak! Ma benyújtom a lemondásomat! Beláttam, hogy a többnejűség javaslata marhaság !
ÚJSÁGÍRÓ: Brávó! Éljen! Még nagyobb
szenzáció! (jegyez)

TITKÁR: Kegyelmes ur, hiszen egy órával ezelőtt milyen ragyogó dialektikával
bizonyította, hogy a többnejűség Slivánia
üdve!
MINISZTER: Most ugyanazon
szavakkal bizonyitom majd be az ellenkezőjét
(nagy zúgás, éljenzés) Kedves barátom, egy
államférfit nem hoz zavarba egy ilyen árnyalatnyi kis különbség. Egy politikus sohase jön zavarba, bármit is kelljen bizonyítania. Mert uraim, a kitörő lelkesedés,
mellyel a minisztertanács javaslatomat magáévá tette, abban a hitben, hogy Slivánia
nemzetét naggyá és hatalmassá fogja tenni,
élénk bizonyítékát adja kormányunk rövidlátásának! Az a mámor, az a diadalittasság, mely felém áradt, a férfi önző mámora,
a férfi önző diadalittassága volt, az önző
férfié, aki botor módon meg akarta törni
a feleség egyedül üdvözítő egyeduralmát!
Mi szükség van több feleségre, mikor egyetlen feleségben feltalálhatja a férfi az cszszes asszonyokat, az össszes női tulajdonságokat. A hajadonban még ismeretlen, fel
nem ébresztett szenvedélyek, érzések, tulajdonságok szunnyadnak. Ugyanabban a nőben megvan az arisztokrata és plebejus, cselédsorban lévő, vagy gépírónő, masamód,
varrónő, kalaposnő, sőt mamuska. És az újdonsült férj milyen gyönyörűséggel formálhatja a szürke teremtésből azt a nőt, akit
álmai ideáljának kíván. A férjnek semmi
szüksége rá, hogy idegen mezők tulipiros
szenvedélyvirágait tépdesse, a férjen múlik, hogy akár a fagyos nőt, akár Vesta
papnőjét lelje fel oldalbordájában. Szóval,
az egynejüség alapján megtalál a f é r j mindent a házitüzhelye mellett. S ha akadna
olyan Astarté, avagy Messalina, aki kancsal szemekkel, más, idegen férfi felé találna csábítóan mosolyogni, leküzdhetetlen
akadályokra lelne a férfi uj helyzetében,
aki nem vehet majd tudomást a csábitó szirén bűnre ösztönző kacsintgatásairól, nem
vehet tudomást másoldalu és nagyarányú

L L fényképészeti szaküzlet
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elfoglaltsága miatt, az egyetlen feleség oldalán. Szóval az erkölcs alapja a monogámia ! önök azt látszanak kérdezni, mért
nyújtottam akkor be a javaslatot, ha igy
jondolkozom? Megfelelek rá! Tévedtem!
Tévedni emberi dolog, s Slivánia Bismarkja
is tévedhet, mert — különösnek tetszik bár
— ö is ember! De ha látták volna önök,
jiint rohant az erkölcsrendészet minisztere
az Alticus-kávéházba, hogy feleségül kérje
azt a nőt, akivel törvénytelen, tehát erkölcstelen szerelemben élt, önök is velem
tartanának. Tévedésemet belátva, javaslatomat visszavonom holnap, (feleség belép)
és egyúttal meglendült egészségemre való
tekintettel beadom lemondásomat. (Abeug,
le vele! kiáltások)
FELESÉG: Pruics!
MINISZTER: Varvara! Bocsáss meg, szivem, belátom, hogy hülye voltam! Hiába,
Slivánia Bismarkjánál is megeshetik, hogy
pillanatnyi agylágyulás vesz rajta erőt, s
az agyában...
FELESÉG: Nincs nyomás!
(FÜGGÖNY)

LEVELEZŐ LAP újdonságok a Színházi Élet boltjában kaphatók.

Foloskairtásnál
legmegbízhatóbb

Könyvujdonságok a „Szinház Élet"
kiadóhivatalában :

M"IÍM5

DITRICHSTEIN

CIPŐ-

I ^ ^ ^ T I
mérték
V j O C Z I
utáni
l^kiilönlegességei a legjobbak

IV., VÁCZI-UTCA 8 4
Most j e l e n t m e g !
BALZAC :

DE I f l H G E A l S HERCEGflSSZOHy
A művészi rajzzal megjelent
regény ára bekötve K 3 0 . 8 0
A „ b z i n n a z i Él et" boltjában kapható
Szenzéciós ú j d o n s á g !
DANTE :

A PURGATÓRIUM
már kapható könyvesboltunkban
Ára 40"/« felárral. . . . K 6 6 . -

A SVÁBHEGYI SZANATÓRIUM nagytermében szépen sikerült hangverseny volt julius
24-ikén. A szereplők: Vogl Elly, Ormándy
Blau Jenő és Buttula László kvalitásos művészek, akik méltán rászolgáltak az előkelő
közönség tapsaira. Vogl Ellynek két évi külföldi tanulmányai után ez volt első magyarországi bemutatkozása.
A RÁKOSSZENTMIHÁLYI ATLÉTIKAI ÉS
FOOTBALL CLUB a rákosszentmihályi rendőralap javára jól sikerült hangversenyt rendezett Hegyi Anna, a Király-Szinház művésznője, Déri Jenő, az Operaház művésze, Szilassy Győző, a Városi Szinház ősszel bemutatkozó basszistája és Merhan Castelli Károly,
az aradi szinház művészének közreműködésével.
KARDOS LYDIA iparművész, színpadi ruhákat, tarsolyokat, lámpaernyőket, párnákat
tervez és készit. Kálvária-tér 18. II. 7.

Szép Ernő : Szilágyi és Hajmási
három kis színdarab
—
Szenteleky Kornél : Kesergő szerelem
Szikra : Ugody Lila. Regény — —
Szomaházy : Titokzatos szerző. Reg.
Tagore : Volt egyszer egy király.
Elbeszélés
Twain Wiklow : A kém. Amerikai
novellák
Tisza István élet és jellemrajza vázlat Szász Károlytól
Vanczék : Dolgos emberek világa.
Novellák
Vanczák : Háborús emlékek. Versek
Wells : Emberek a holdban. Regény
Zsilinszky : Nemzeti újjászületés és
sajtó —
Dumas : A királyné lovagja
Az árak 107o felárral értendők.

35.20
24.20
22.—
27.50

„
.
„
«

12.10 „
11.50»
19.80 .
11.— .
11.— .
30.80 .
52.80 .
52.80 ,

I l a í e v á l a b a l
villannyal utónyom nélkül,
n d J S A O I a l l a l
szemölcsöt, pattanást, fagy ást, szeplöt, végleg eltávolít G A O G kozmetikai intézet, Muzeum-körut 18. Szépségápolás, ráncok eltávolítása Email borogatóvizzel. Börfehéritöcrém-ouder. szaopan, hajeliávo itószer, az összes szépségápoláshoz szükl é g e s szerek szétküldése.
Telefon : 102-87

Szabni, varrni tanítok

magántanulásra, tankönyvem kapható, varrónőknek, tanulóknak külön tanfolyam

B. QEIQER ETELNÉL, Károly-körut 1«. szám.
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Szerkesztői

üzenetek.

(E rovatban készséggel adunk
felvilágosit dst 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem adunk vissza és azok
megőrzésére nem vállalkozunk.)
H. Lily, Budapest. Kovács Károly zeneiskolájában szeptember 1-én kezdődik a tanítás. Főtanszakok: hegedű, zongora, cello
és ének. Igen, Kovács személyesen is tanit,
még pedig hegedűt és a melléktanszakon
elméletet. Az iskola Thököly-ut 80. alatt van.
— H. Vica, Győr. 1. Igen, ő az. 2. Szünetel.
3. Pápán. — P . Imre. Köszönjük, alkalmas
időben felhasználjuk. — Ildikó. 16 éves kortól lehet sziniiskolába iratkozni. Mindenesetre
jó, ha megfelelő bizonyitványnyal rendelkezik. — Seb. H r p á d Nyári darabnak az oly
darabot nevezik a színházi világban, amelyben a dramaturgiai szabályok enyhe bírálat
alá esnek, tehát a kritika is szemet huny, ha
lehetetlen helyzetek fordulnak elő bennök,
mert végső célja a nyári daraboknak mégis
csak az, hogy mulattassanak, kellemesen szórakoztassanak. Leginkább az énekes bohózatok, vaudevilleok és életképek értendők ide,
— s vajmi gyakran előfordul, hogy ezek a
darabok is el szokták érni a „téli" színmüvek
sikerét. — L. Bözsi A Színházi Élet-ben
minden színházi vonatkozású kérdésre készséggel szoktunk válaszolni, hogy önnek nem
adtunk felvilágosítást, az bizonyára azért
van, mert postáját nem kaptuk meg. Tessék
tehát b. kérdéseit megismételni. — Drusza.
Tapolczay Jolán első színpadi fellépte 1920.
évi március 30-án volt a „Szerelem vására"
Ruth szerepében. Házassága u. e. év junius
24-én volt Kerpely Jenő hegedümüvészszel,
Budapesten. — Belvárosi. Rajnai Gábor
1885 május 11-én született Aradon. Ugyanott
végezte a középiskoláit is. A szinészakadémia elvégzése után előbb Kolozsvárott működött, 1908-ban szerződött a Nemzeti Színházhoz. — Fbgy. Tessék a színház titkáránál jelentkezni. — Költő Nem használhatjuk.
— Gymnazista. 1. 1899 julius 30-án született Szegeden. 2. Igen. — T. Olly A színésziskolák most fognak megnyílni, tehát bárhol
lehet érdeklődni. — Ny. o l v a s ó és műked-

Estélycipők

GERÖNÉL,

B u d a p e s t , Kossuth Lajos-u. 4

HAULIK-TITTLBACH

UTÓDA

S C H W A R Z IRMH
NŐI DIVAT TERME

velő egylet. A színpadon mindenkor fojtással lőnek. A lövéssel azonban sokszor baj
van, mert bármily kitűnő is legyen a pisztoly,
az sokszor csütörtököt mond. E végből leghelyesebb, ha riasztó lövést alkalmaznak,
esetleg az adott pillanatban 2—3 pisztolyt
sütnek el. Kis társulatoknál a „léc- (sprájc)
lövést" használják, mert ez a legolcsóbb és
legbiztosabb. Ezt ugy szokták használni, hogy
a léc egyik végét a színpadra ejtik, ami inkább hangos zajnak, tompa ütésnek felel
meg, de kis társulatnál ráfogják, hogy az —
lövés volt. — G. J o l á n „Pályázni" annyit
tesz, mint valakivel valamely színtársulatnál
együtt működni. Leginkább ily formában
szokás mondani : „Együtt pályáztam vele Kolozsvárott", ami annyit jelent, hogy az illető
pályatárssal együtt volt szerződtetve. — Kis»
a s s z o n y . A jövő héten nyílik meg az illető
színház, tehát, ha az esti órákban a színházi
főbejáratánál felkeresi, beszélhet vele. — E.
Gizi 1. Bandi fia Hűvösvölgyben nyaral. 14én lesz a születésnapja. — Szolnoki o l v a s ó .
Régente a színpadi vihart leleményességgel
imitálták. Egy hosszú spárgára zsindelyt kötöttek, ezt adott jelre meg kellett sűrűn forgatni, mire a zúgása hasonlatos volt a valóságos viharéhoz. Ma a szélvihart gép segítségével csinálják. Erre a gépre selyemszövet
van alkalmazva, amely egy forgatható kerékhez dörzsölődik, ami által zugó hangot ad és
ami megtévesztésig hasonlít a szélviharhoz.
— R. Endre. Nagyváradon született 1888
febr. 12-én. Atyja törvényszéki elnök volt. A
szinészakadémiát végezte, majd vidékre került. 2. A háborúban is részt vett. 3. 2 évvel
ezelőtt lemondott a pályáról. — Fogadás.
Simonyi Mária, Wirth Sári, Ilosvay Rózsi. —
Opera. A színház titkáránál kell érdeklődni.
— Debreceni. A Színházi Élet-ben a nem
előfizető olvasóinknak is mindenkor készséggel válaszolunk 5 színházi tárgyú kérdésre.
— B Mici. 1. Földbirtokos vidéken. 2. Richter. 3, 20, 4. Megírta a Színházi Élet. 5. 28.
— Budai kis'ány. 1. Medgyaszay Vilma
1903-ban végezte a Vígszínház szinésziskoláját. 2. Igen. — Titoknok. A színházi titkár
hivatalos neve a legrégibb időkben. Szigligeti
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Hetenként uj műsor!
HBlgyfodrásiat ondulációval, hajmosás, manikür, szépségápolás é s fagy kezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú
• u n k a . Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cím:

Szántóné, V I . , H o r n Ede-utca 1 2 . sz.
TELEFON 3 7 - «

IV.. V Â C Z I - U . 8. L EM.

SZÍNHÁZI

32
Ede is „titoknok"-i minőségben szerepelt a
hivatalos iratok aláírásánál, a színlapok szerkesztésénél, azonban az 1846 aug. 22-én kelt
hivatalos hirdetményen már mint .titkár"
szerepel és ezt a szót használták már azontúl a magyar színházi titkárok. — Szőke ki«
váncsi. 1. A tehetség a fődolog, természetesen ezenkívül a megjelenésre is súlyt fektetnek. 2. Nőtlen. — Gimnazista. 1. Tábor-u.
2. Színházi Élet szerkesztősége. — M. Florence 1. Baross-tér 20, 2. Teréz-kőrut 15. 3.
Rökk Sz.-u. 6. 4. Nemzeti Színház. — Ray»
mond. 1. 1889-ben. 2. Liszt F.-tér 22. 3. Siófokra. 4. Ernő. — D. Olly 28 éves. — flgica.
Csak nemrég került a színészethez, életrajza
tehát nem lehet még oly nagyterjedelmü, hogy
abból érdekeset kihámozzunk. —. F. Lili. 1.
1913 dec. 2. Kottája könyvesboltunkban kapható. — V.-tisztelő. 1. Ugyanaz. 2. 1920 elején. 3. Bonvivant-szerepeket. -— V. Dezső é s
Ilus. Az ágyuszó imitálása abban áll, hogy
egy nagy dobba többször beleütnek. Ez az
ütés mély, tompa hangot ad és messziről
ugy tűnik föl, mintha valóban ágyúzást hallana a közönség. — «Percentes gázsi.« Abban az időben, midőn a színigazgatók a fix
fizetést hozták be a nyári időre, egy kis szabadsággal éltek a szerződésnek abban a
pontjában, amely a fizetést szabályozza. Újdonságul behozták ugyanis a levonásos-fizetést, vagyis megfelelő gázsikulcscsal (percentszámitással) redukált fizetést szolgáltak ki a
színészeknek. Ez volt az u. n. percentes
gázsi, ami teljesen helytelen volt, hiszen a
színésznek a nyári időkben is ép oly tudással kellett szolgálnia a művészetet, ép ugy
kellett a hivatásának élnie, mint az év bármely más szakában. Ezt be is látták az intéző körök és ezért ma már nincs is percentes gázsija a színésznek. — I. Belle. 1. Budán lakik. 2. Most fog majd jelentkezni, 3.
Rózsaszínben.
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Megfejtési határidő 1920 augusztus 18.

(F"

A megfejtést lapunk 1920 évi 35. számában
közöljük.
A megfejtők között a következő dijakat sorsoljuk ki :
I. djj : Egy színdarab
II. dij : Egy kotta
III. dij : Egy fénykép
A Színházi Élet 1920. 31. számában közölt
rejtvény helyes megfejtése Mészáros Gizella.
Helyesen fejtették meg 576-an.
Az első dijat G. René (VI., Horn Ede-u. 18)
a második dijat Weisz Szidi (Gőd, Szidi-lak)
a harmadik dijat Lebinkó Teréz (Bélvényutca 17) nyerték meg.
Szerkeszti: INCZE SÁNDOR.
Kiadja a .Színházi Élei" r . - t

Férjhez akar menni ? Akar nősülni ?
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel.
D A V I D O V J C S , E r z s é b e t - k ö r u t 17. (Cégjelzéstelen)
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Budapest VIII. József-körut 9.
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