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SZÍNÉSZEK, SZÍNÉSZNŐK 
n a g y o n s o k k e l l e m e s ó r á t o k o z n a k 
a n. é. közönségnek. . . Nem lehetetlen, 
hogy most p é n z t , g a z d a g s á g o t is fognak 
szerezni, ha az itt közölt k e d v e s n e v e k 
m e l l é osztott s z e r e n c s e - s z á m o k b ó l 
egyet megrendel nálunk a május 24 én 
kezdődő u j oszt ; lysorsjátékra. 

. . .Hátha ez a v é l e t l e n Ö n n e k s z e -
r e n c s é t h o z ! T e s s é k v á l a s z t a n i ! 

Mihelyt sorsjegye lesz, állandó r e m é -
n y e is lesz, mely é l t e t . . . b o l d o g í t ! 
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ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
MŰVÉSZETI ÉS MOZI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes 
budapesti szinházak egész heti szinlapjával. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Erzsébet-körút 22. 

Telefon 34—97. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR távollétében KORDA SÁNDOR. 

Shakespeare a Nemzeti-szinházban/ 

|frT^á^?ulajdonképpen hallatlanul komoly-
©IAÄAÜ i l ' e n é k lenni, amikor halá-
P^fîWpê Iának háromszázadik évforduló-
t . -^k: J ján, (melyet még ma is nemzeti, 
illetőleg szövetségesi különbségek nélkül 
ünnepelnek meg mindenütt) — leirjuk a 
Shakespeare nevét. Mégis önkéntelenül 
odatolakszik a tol-
lúnk alá ez a jelző: 
a legnagyobb kon-
kurrens. Háromszáz 
esztendő óta min-
den idők drámaíró-
jának legnagyobb 
konkurrense, sőt di-
adalmas verseny-
társa az avoni haty-
tyu, Shakespeare, 
aki szinész volt, s 
volt idő rá, hogy 
egy londoni szinház 
előtt nagy urak lo-
vát tartotta kantár-
száron, mig azok ott 
bent szórakoztak. 

Lehet különben, 
hogy ez nem is 
igaz, vagy ha igaz 
is, bizonyára egé-
szen inas korában 
történt. Erre a két-
ségbevonásra annál több jogunk van, 
mert hisz nemrégiben volt idő rá, sokan 
erősen kétségbe vonták Shakespeare 
személyét. Valahogy nem fért az emberek 
fejébe, hogy minden rendnek, megszokás-
nak ellenére egyszerre megszülessék egy 
ember, aki harminchét remekművet alkot, 
harminchét olyan müvet, amelyeknek sem 

idő, sem divat, sem semmi egyéb meg 
nem árthat. A művészelek és irodalmak 
története ilyen dus és abszolút maradandó 
alkotásokat egy ember kezéből, egy em-
ber eszéből egy ember szivéből nem 
ismer. Az emberi élet minden területén 
vannak|azonban| csodák, vagy legalább 

is olyan dolgok, a 
melyek látszat sze-
rint tul vannak min-
den emberi és ter-
mészeti lehetősé-
gen. így : csoda-
számba nyugodtak 
bele kutatók és ta-
máskodók Shakes-
pearebe — a leg-
negyobb csodába. 

A legnagyobb 
vetélytárs Shakes-
peare, sőt a legele-
venebb vetélytárs, 
aki a maga Írásainak 
elemi erejével egy-
szerre tette semmivé 
kortársainak (és sok 
koroknak előtte) 
minden irását. De 
ugyanakkor föléje 
került még három 
és — ki tudja hány 

— század szinpadi irodalmának és 
színpadi Íróinak, akik — ugyan mi mást 
tehetnének egyebet, — hozzájárrak ^kó-
lába. A görög tragédia óta Shakespesreig 
három mestere volt a drámairókrak. 
Sofokles, Euripides, Aiszchülofz. Sheles-
peare óta tulajdonképpen csak egy van, 
még pedig ntmcsak a tragédia Íróknak, 

^Shakespeare. 
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nemcsak a drámairóktiak, nemcsak a 
vígjáték íróknak, hanem mindnek együtt-
véve és együttesen. A bibliai korsó cso-
dája ez, amelyből bármennyien merítenek 
is, dus és teli, tartalma friss és meg nem 
romló, örökkön, örökké. 

* * 
* 

A németek Shakespearet illetőleg is 
hadban állanak az angolokkal. Azon vétel-
kednek, hogy szerintük az ő legigazibb 
tulajdonuk Shakespeare, bár angol volt, 
angolul irt, s a hármas szigetországban 
játszották először, Shakespearet a világ-
irodalomnak a németek adták, — mond-
ják ők, mert ők voltak az elsők, akik 
kultuszt csináltak Shakespeare drámáiból, 
akik játszották, akik magyarázták, akik 
fordították és kiadták számtalanszor újra, 
meg újra. S csak későn és aránytalanul 

Bakó László — Coriolanus. 

kisebb mértékben jártak nyomukban az 
angolok. Ám e meddő vitában nekünk 
semmi részünk. Mi csak egyet tudunk, 
hogy nincs a világon olyan náczió, amely-
nek irodalma olyan sokat köszönhet a 
nagy drámairónak, mint a mienk. S ha 
tulajdonképpen későn jutottunk is hozzá, 
amint hogy szellemi és irodalmi életünk 
sok viszontagság után mindenben elkésve 
kezdődik, ezt az elkésést serény sietség-
gel pótolták ki iróink és színházaink és 
ma eredményképpen csak azt állapithat-
juk meg, hogy Magyarországon nincs 
drámai színház, amely Shakespearet ne 
játszott volna és — minden bizonnyal 
erre lehetünk a legbüszkébbek, sem Né-
metországban, sem Angliában, sem sehol 
másutt a világon nincs színház, amelynek 
olyan gazdag és teljes volna a Shakes-
peare repertoirja, mint a mi Nemzeti 
Színházunké. 

Alig száz éve, hogy az első Shakes-
peare darab magyar fordításban napvi-
lágot látott. Rómeó és Julia volt. amelyet 
Kun Szabó Sándor ültetett át magyarra s 
1782 óta Shakespeare világirodalmi jelen-
tőségének megis-merésében és értékelésé-
ben sikerült túlszárnyalnunk a külföldet, 
— a költő igazi és szellemi hazáját. 

* * * 

Shakespeare halálának háromszáz éves 
évfordulóját illendő módon ciklussal ün-
nepli meg a Nemzeti Színház s bár a 
színház megnyitása óta huszonöt alko-
tása szerepel a költőnek a műsoron, ez 
a sorozatos ünnepség csak kilenc darab-
bal dekumentálja azt a nagy tiszteletet és 
kegyeletet, amellyel a magyar nemzeti 
színpad és a magyar kultura Shakespeare 
örök művészete iránt viseltetik és azt a 
nem apadó érdeklődést, amellyel a kö-
zönség gyönyörködik ezekben a remekek-
ben. Két héttel az ünnepség kezdete előtt 
jelentek meg a hirdető oszlopokon a 
Nemzeti Szinház plakátjai az ünnepi elő-
adásokról s már másnap valósággal meg-
ostromolták a színházi pénztárt. Nincs az 
a népszerű mai drámairó, aki megköze-
lítőleg ilyen lázas érdeklődést tudna 
kiváltani a közönségtől. Ezért a legna-
gyobb és a legelevenebb konkurrens ő ! 
S ez változatlanul van igy, amióta a 
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Nemzeti Színház színpadán 1838 április 
30-án megjelent az első Shakespeare darab 
hivatott költő és hivatott művészek tol-
mácsában. A nemzeti színházi Shakespe-
are előadások sorát ugyanis Vörösmarty 
Mihály fordításában a Lear király kezdte 
meg. Ehhez sorakozott aztán 1900-ig még a 
következő huszonnégy alkotása Shakes-
pearenek. Hamlet (1839), Velencei kalmár 
(1840), Coriolan (1842), Julius Caesar 
(1842), Othello (1842),'111. Rihárd (1843), 
Machbeth (1843), Rómeó és Julia (1844), 
IV. Henrik (1845), Athéni Timon (1852), 
Tévedések vígjátéka (1853), Windsori vig 
nők (1854), Makrancos hölgy (1855), 
Veronai két nemes (1855), Antonius és 
Cleopatra (1858), Szentivánéji álom(1864), 
Téli rege (1865), VIII. Henrik (1866), A 
vihar (1874), Sok hűhó semmiért (1876), 

Vízkereszt (1879), János király (1892), 
Cymbeline (1881), Troilus és Cressida 
(1900). Az idei esztendőnek kellett volna 
a színház tervezése szerint ezt a sort 
még két darabbal kibővitenie; a IV. 
Henrik második részével és az Ahogy tet-
szik-kel, a háborús viszonyok azonban ezt 
a két bemutatót a jövő évre tolták el s 
helyettük kettőzött buzgalommal készül-
het a színház az ünnepi ciklusra, amely 
természetesen jelentős próbája a Nemzeti 
Színház egész művészgárdájának, amely 
azonban ezt a próbát természetesen nem 
először állja meg fényes sikerrel. 

* * 
* 

Diadalmasan él Shakespeare neve és 
költészete e mai világok összerobbaná-
sában és fölötte, hirdetvén, hogy az em-

1. Beregi Oszkár. 2. P. Márkus Emilia. 3. Hajdú József. 4. K. Vízvári Mariska. 5. Cs. Aczél Hona. 
5. Ivánffy Jenő. 

A Nemzeti-színház Shakespeare színészei. 
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S. Fáy Szeréna 

beriségnek vannak közös nagy értékeik, 
a melyek egyenlően becsesek és drágák 
minden sarkok és égtájak között, minden 
időkben és viszonyokban. A szépségek 
és az igazi művészet forrásánál nincse-
nek korlátok és nincsenek határok. Min-
denki meríthet és ihat belőle, csak áhitat 
kell hozzá és rajongó szomjas lélek. Bi-
zonyos, hogy széles Magyarországon nem 
akadt egyetlen ember, aki csak pillanatra 
is megakadt volna azon, hogy éppen 
most Shakespeare emlékét ünnepeljük — 
de ha akadt volna egyetlen ember, egyet-
len megbotránkozó — ezreknek, hívők-
nek és lelkesedőknek felháborodása né-
mította volna el. 

Berzeviczy Albert és Alexander 
Bernát tudós előadásai nyitják meg a 
Nemzeti Szinház ünnepét. Nagy tudósok 
ők, nagy megértői és megértetői a leg-
nagyobb költő szellemének; — ámde 
bizonyos, hogy ez előadások diszei és 
kalauzai lesznek Shakespeare művei 
igaz szépségének, azonban igazán közel 
a közönség szivéhez, mos is mint min-
dig maguk ők, e teljességben legteljesebb 
alkotások hozzák majd saját magukat és 
azok akik előadják. 

Shakespeare szülőföldjén. 
— Halálának 300. évfordulójára. — 

Nemzeti-szinház ciklust szentel 
Shakespeare halhatatlan emléké-
nek. A magvar nemzet angol 
zsenit ünnepel a színházban, — 

mondhatná valaki, aki olyan optikai csa-
lódásnak esnék áldozatul, hogy a háború 
és művészet szempontjait összekeverje. 
Shakespeare nem angol zseni, hanem 
világzseni. És szülőföldjének, sirjának és 
emlékeinek kegyelete nem a hipokrita 
Angliáé, hanem az egész művelt emberi-
ségé. 

* 

Londonból vasúton két óraíalatt éríink 
a kies Avon folyó melletti Sti'alfordba, a 
a költők mindenkori fejedelmének, Shakes-
pearenak szülőföldére. A csendes kis város 

Gál Gyula 
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zarándokló helye az idegeneknek ugy, mint 
Richard Wagner tisztelőinek Bayreuth. 

Első utunk a pályaudvartól nem 
messze levő Hemley-Streetre, Shakespeare 
szülőházába vezet. Az emeletes kis ház 
mindmáig megmarad abban a háromszáz 
év előtti szegényes állapotban, amint 
Shakespeare édesatyja birta, aki ebben 
a házban halt is meg. A bejáratnál a 
konyhába lépünk, hol a tűzhely az abla-
kok s a gerendázat mind-mind Shakes-
peare gyermekéveinek emlékei. A szom-
szédos szoba emléktárgyai közül a legér-

dekesebb az a megrongált Íróasztal, ame-
lyen Shakespeare gazdag képzeletének 
alakjai megszülettek. Itt vannak azok a 
könyvek is, amelyek a költő ismereteinek 
forrását képezhették s drámáinak első, 
folio-alaku kiadása. Családi okmányok, 
levelek és emléktárgyak töltik le a követ-
kező szobát, ahonnan egy szük lépcsőn 
abba a kis emeleti szobába jutunk, hol 
a költő először látta meg a napvilágot 
(1564. ápr 23.-án.) Vezetőnk (habár ma 
már természetesen tiltva van a látogatók-
nak neveik bevésése, falra irása) büszkén 

1. Mészáros Alajos. 2. Cs. Alszeghy Irma. 3. Kiirthy György. 4. Hettyey Aranka. 5. Jászay Mari. 
6. Rákosi Szidi. 

A Nemzeti-szinház Shakespeare színészei. 
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mutogatja Carlyle, Walter Scott stb. 
feljegyzéseit az ablakon. Meghatva hagy-
juk el a helyet, hol a britt szellemóriás 
bölcsője ringott és a költő emlékének 
emelt, színházzal egybeépített muzeumba 
megyünk. 

A Shakespeare-memorial előtt az Avon 
folyó partján Shakespeare szobrát találjuk, 
amely a költőt egy magaslaton, ülő hely-
zetben ábrázolja, alatta az emelvény 
körül drámáiból vett négy alakkal. A mu-
zeum földszintjén a Westminster — apát-
ságban lévő Shakespeare — emlékszobor 
másolatát látjuk s kiváló Shakespeare-
szinészek : David Garrick, Henry Irving, 
Mary Anderson, Ellen Terry, Violett 
Vanbrough és mások szobor- és kép-
mását különféle Shakespeare-szerepekben. 
A festmények közül különösen megragadja 
figyelmünket az, amely a költőt ifjú ko-

Pethes Imre 

Rózsahegyi Kálmán 

rában ábrázolja, amikor vadorzáson érik 
és az elejtett szarvassal Sir Thomas Lucy 
elé vezetik. A muzeum legértékesebb tár-
gya azonban Shakespeare egyetlen ránk 
maradt arcképe, az a festmény, amely 
után a különféle Shakespeare-ábrázolások 
készültek. A muzeum egy külön érdekes-
sége a könyvtár, a Shakespeare-irodalom 
egy nagy gyűjteménye, hol néhány emlék-
tárgy (a költő keztyüje, széke), emlékér-
mek, Shakespeare-korabeli könyvek s 
Bacon müvei is közszemlére vannak 
kitéve. (Ismeretes az az abszurd feltevés, 
mely szerint ez utóbbi lenne a Shakes-
peare neve alatt ismert müveknek szer-
zője.) A muzeummal egy intim kis szinház 
van egybeépítve, ahol a költő müveiből 
ez idén is ünnepi sorozatos előadásokat 
tartanak. 

A muzeumból a New-Palace felé tar-
tunk. Ma már csak a fundamentuma van 
meg annak a háznak, amelyben Shakes-
peare 1616. április 23.-án (éppen szüle-
tése napjának 52. évfordulóján) meghalt. 
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Itt élt a költő családja is s itt halt meg 
1649-ben leánya, Zsuzsánna és 1670-ben 
egyetlen unokája, Erzsébet. A lerombolt 
családi ház mellett épült New-Palaceban 
a költő családjának és szinészbarátainak, 
Ben Johnson-nak és Richard Burbage-
nak emléktárgyait őrzik. Felette érdekes 
egy asztal abból az eperfából, amit maga 
Shakespeare ültetett. A szomszédos gyü-
nyörü kertben még ma is ápolják a kivá-
gott fának egy hajtását. . . 

Ismét az Avon partjára térünk vissza, 
a Church of the holy Irinity, a Szenthá-
romság templomába, hol a költő örök 
álmát alussza. A templom ajtaján ma is 
a régi kopogtató s az uj keresztelő-me-
dence mellett ott áll az a megcsorbult, 
régi keresztkut, amelyből Shakespearet 
is megkeresztelték. Üveg alatt kivan téve 
az a két anyakönyv, amely a költő ke 
resztelésének (1564. ápr, 26., 3 nappal 
születése után) és temetésének napját 
(1619. április 25.) mutatja. Az anyakönyv-
ben mindkét helyen a neve Shakespeare-
nak van irva, mint ahogy ami Kisfaludy-
társaságunk Shakespeare-tári kiadványain 
is láthatjuk s nem ahogyan többen is 
irják irodalomtörténetirók : „Sakspere" 
(nem szólva a többi ötven-féle hibás 

Mihályffy Károly 

átírásáról.) A költő sírja a főoltár előtti 
téren van, tőle balra felesége, jobbra 
leánya, veje és unokája nyugosznak. A 
főoltár baloldali falába a nagy irónak 
mellszobra a következő felírással van 
beillesztve : „In wisdom a Nestor, in 
genius a Socrates, in art a Virgil. 
The earch shrouds him, the nation 
mourns him. Wlympus guardshim." 
(Bölcsessegére nézve Nestor, tehetségére 
Socrates, művészetével Virgil. A föld 
eltakarja, a nemzet gyászolja, az Olympus 
őrzi őt ) 

E sorokban van kifejezve a legfensé-
gesebben az a gondolat, az az érzés, 
amellyel elhagyjuk azt a földet, ahol a 
költő-fejedelem született, nevelkedett s 
ahová egy küzdelmes életpálya végén 
megtért pihenni, mint a szellemi élet 
óriása, az emberiség büszkesége, akit a 
világháború idején is hódolattal és kegye-
ettel ünnepel a magyar nemzet színháza. 

Polgár Gy. Ödön dr. 

I 1. A megcáfolt rabbi Akiba. 
M M Rökk Szilárd-utca 12. az a 
É l j M l nevezetes ház, amely meg-
W l Ë c ^ o l j a > Rabbi Akiba hires 
y i . ^ ü n e v e s mondását, hogy nincs 

^ „semmi uj a nap alatt." Ebben 
a házban ugyanis két szerkesztőség dol-
gozik, az emeleten „A Nap" a földszinten 
pedig Aczél Endrének, fürge, déli lapja 
az „Uj Hirek." 

A múltkor az „Uj Hirek" szerkesztő-
ségében rezignáltán sóhajtott fel, a lap 
színházi kritikusa Várkonyi Titusz: 

— Rettenetes, már rabbi Akibában 
sem bizhat meg az ember! 

— Mért? 
— Azt mondja: nincs semmi uj a 

nap alatt, amikor ott az „Uj" Hirek a 
Nap alatt . . . 

Soványító 
szert, feltétlen biztos hatásút küld, jótállás mellett 18 kor-ért 

Gyógyszertár, Sükösd 
Pest megye. 
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Soha olyan gyermeteg bájt 
és kecsességet mint, amellyel 
Zugligeti húsvét hétfőjén besa-
sirozott a szerkesztőségbe. Ugy 
tett, mintha pihegne a szomju-
ságtól napsütötte madárka gya-
nánt. A szerkesztőségi szolgá-
tól kért egy pohár vizet. A 
szolga némi dörmögéssel telje-
sítette illusztris vendégünk ké-
rését, mert abban, hogy ezúttal 
nem kap borravalót, semmi 

kétsége nem lehetett. Zugligeti nem hallotta a 
dörmögést. Megitta a pohár vizet és a fenekén 
maradt két-három csöppet egy hirtelen moz-
dulattal a gépirókisasszony fitos arcába locs-
csantotta. A kisasszony felsikoltott, Zugligeti 
pedig, arcán a kiválóan sikerült elmés tréfa 
öntudatával igy szólt: 

— Hehehe, kérem a szokásos piros tojást! 
Húsvét hétfő van ! 

A gépirókisasszony, aki Zugligeti összes 
eddigi látogatásainak néma szemlélője volt, a 
helyzet alapos ismeretével ezt válaszolta : 

— Piros tojás nincs nálam, de megváltom 
egy koronával. 

Zugligeti ezt igen természetesnek találta. 
Villámgyors mozdulattal zsebre sülyesztette a 
koronát, de még nem távozott. Ami — őszin-
tén szólva — általános depressziót keltett. A 
segédszerkesztő ezt nem is hagyta szó nélkül. 

— Most már van egy koronája. Mint meg-
koronázott ötletember, távozhatik. 

Zugligeti azonban Cézári gőggel — maradt. 
— Ön azt hiszi, hogy a pénz minden ? Té-

ved, uram. Én a közjó érdekében mondom el 
ötleteimet. íme most is van egy koronám, 
mégis elmondom bámulatos hadi-ötletemet: 
hogyan lehet segíteni a papirhiányon. Mert 
hogy a papirhiány van, azt a lapok közlésein 
kivül onnan is gyanítom, hogy papírpénzt 
hosszabb idő óta nem volt szerencsém lát-
hatni. Pedig mostanában két koronányi vagyon 
is bankópénznek számit. A papirhiány nyo-
masztó és ezen segíteni .kell. Én megtaláltam 
a módját. A Színházi Elet egyik utóbbi szá-
mának szerkesztői üzenete közül vagyok bátor 
idézni a következő sorokat: „A papírnak, ha 
tudósítást küld be, csak az egyik oldalára tes-
sék irni." Nos? Nos? ! ! ! Mi volna, ha orszá-
gosan kimondanák, hogy ezentúl az irók és 
hírlapírók a papirosnak mindakét oldalára 
írnak? Az volna, hogy feleannyi papir fogyna 
el, mint eddig. Tessék elképzelni, micsoda 
megtakarítás ez a titkos drámaírók országá-
ban ! Ha valaki bekopogtat ezzel az .ötlettel a 
kormányhoz, súlyos ezreket kap érte. Én eladom 
önöknek a találmányomat nevetségesen cse-
kély ezer koronáért. 

Erre a segédszerkesztő valamit irt. Es pedig 

a kéziratpapír mindkét oldalára. A kéziratot 
átnyújtotta Zugligetinek. Lapunk kitűnő barátja 
kíváncsian olvasta el. A papiros egyik oldaláa 
ez állott: 

Mivel már van egy koronája, 
A másik oldalán pedig ez : 

haladéktalanul távozzék. 
Zugligeti sötéten igy szól: 

— Ötletem nem vált be. Visszavonom. 
És a húsvéti koronával köszönés nélkül, 

kimérten eltávozott. 

A beszélgetés régibb darabokról 
Folyt 
És egy ur lelkesen dicsérte 
Gárdonyi darabját, „A bortu-t. 
Pedig az az ur 
Antialkoholista volt. 

Az Opera egy-egy színdarab ellen 
Mért táplál haragot 
Mért adja most oly ritkán 
A „Nincs előadás" cimű darabot. 

• 

Pufi e kérdést ne vegye 
Zokon, 
De az érdekel : Hogyan érzi magát 
A hústalan napokon ? 

* 

Lobogjon fel az öröm 
Mécse 
Mert Pesten, e szerényke 
Körben, itt 
Még sose láttuk oly gyakran 
A nagy Környeyt 
Mint amióta 
Elszerződölt Bécsbe. 

* 

Én neked 
Arról zengek éneket, 
Hogy a Kisfaludy-társaság 
Szereti a fiatal tehetségeket. 
Azt olvastam egy lapban, 
Hogy egy Shakespeare nevűt 
Fedezett fel, ujabban. 

Szenes ember. 



SZinUAZI CUT 9. oldai 

képét a lapokban. A kedves férje bemu-
tatóján tetszett lenni Bécsben? Gratulálok. 

Innen látszik, hogy a magyar iró 
neve milyes jó útlevél az osztrák határon. 
De a bécsi bemutató után azt is meg 
lehet állapítani, hogy ez a név nemsokára 
az egész külföldön ismert csengésű jó 
útlevél lesz. A Ciklámen bécsi bemuta-
tója döntő nagy sikert aratott. És a siker 
különösen döntő azért, mert ezen a 
sikeren fordult meg a németországi 
bemutatók dolga is. Mivel húsvét szom-
batja után a táviratok egész garmada ja 
értesítette a nagy német városok színigaz-
gatóit, hogy a siker várakozáson felül is 
nagy volt, most a német direktorok már 
ugy osztják be jövő szezonjukat, hogy a 
Cikláment a jővő szezon legjobb idejében 
fogják bemutatni. 

A bécsi előadásról az egész bécsi 
sajtó, (ugy mint a darabról is) a leg-
melegebb elismerés hangján nyilatkozik. 
Ami nem is csoda. A Volksiheaternek 
kitűnő gárdája van, s ez a gárda különös 
ambícióval próbálta a roppantul kedvére 
való magyar darabot, élén a kitűnő 
Krammer Leopolddal. Kiammer a leg-
jobb és legnemesebb szinész-egyéniségek 
közül való. Azonfelül igen nagy szerepe 

KRAMMER LEOPOLD, a Volkstheater kiváló művészének alakításai. Magyar szerzők műveit ő viszi 
Bécsben diadalra. Az „Ördög"-gel kezdte és legutóbb a „Ciklamen"-ben aratott fényes sikert. 

A Ciklámen Bécsben. 

Musvét szombatján mutatta be 
Bécsben a Deutsches Volks-
theat:r Gábor Andor darab-
ját, a Cikláment, amely a 

Vígszínház idei szezonjának egyik leg-
népszerűbb és legkedvesebb müsordarabja 
volt. A bemutatón természetesen jelen 
volt Kökény Ilona is, a szerző szép fele-
sége, aki e célból egy esti szabadságot 
kapott a Modern Szinpad-Kabaréból. A 
zajos siker után másnap, húsvét vasár-
napján, már utazott vissza Pestre Gáborné, 
hogy este a kabaréban fellépjen. Hát 
egyszer csak a fülkébe, ahol magányosan 
üldögélt, Galántán benyit a határrendőr. 

— Kérem, tessék magát igazolni. 
Kökény Ilona megijedt. Arra bizony 

nem gondolt, hogy most minden uta^t 
igazoltatnak a bécsi vonalon. Kissé 
hebegve felelt a határrendőrnek: 

— Kérem . . . semmi igazoló irás 
nincs nálam . . . nem tudok mást mon-
dani. mint a nevemet.. . Gábor Andorné 
Kökény Ilona vagyok . . . 

A határrendőr arca hirtelen kiderült: 
— Ó, most ismerem meg az arcál, 

nagyságos asszony, láttam eleget a fény-
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aki már hazajött Bécsből, a bécsi színé-
szeiről a legnagyobb elragadtatással 
beszél. 

Az irodalmi berkek népszerű és 
nagyon kedvelt Gábor Andora most egy 
csapásra népszerű ember lett Bécsben. 
Mikor az első felvonás végén zajos tap-
sok hívták a függöny elé, egyszerre ez a 
megjegyzés szaladt ât a nézőté/en : 

— Der ungarische Autor! Ach, wie 
jung! 

Bizony, kevés írónak adatik meg, 
hogy ilyen fiatalon európai sikert irjön. 
Mert a Ciklámenből az lesz, akárki meg-
lássa. Már sok bécsi szép lány és szép 
asszony őrzi a Gábor Andor autogramm-
ját. Az előadás után a Volkstheater 
hátsó bejáratánál egész tömeg ifjú hölgy 
várta a magyar szerzőt. Mikor kijött, száz 
és száz ceruzát nyújtottak feléje az auto-
grammkérők Gábor irta az utogrammo-
kat buzgón és gyorsan, mert mar szere-
tett volna vacsorázni. Észre sem vette, 
hogy Kökény Ilona tréfából odaállt az 
autógramm-kérők csoportjába és egy 
noteszlapot odanyújtotta neki. Gábor szé-
dülten irta bele a nevét a — felesége 
noteszába. Éppen arra az oldalára, ahová 
még itthon Pesten felírták a Bécsben ven-
dégszereplő Medgyaszay Vilma bécsi cimét, 
hogy meglátogassák. 

Kökény Ilona most szent emlék gya-
nánt őrzi azt az autógrammot, amelyet 
az ura egy bécsi nőnek irt be a kisköny-
vében. Gábor csak itthon tudta meg, hogy 
ez a bécsi tisztelője — éppen a felesége volt. 

van abban, hogy a magyar színműiro-
dalom hitele Bécsben : ő játszotta töb-
bek között az Ördög, a Testőr, a Kis-
asszony férje és most a Ciklámen fősze-
repét. Hasonlóan elmés, friss, kedves és 
meleg volt, mint itthon a mi Góthunk ; 
a bécsi bemutató a közönsége, amely 
lelkes tapsokkal hívta ki számtalanszor 
a magyar szerzőt, Krammer pompás ala-
kítását is melegen ünnepelte. 

Hasonló ünneplés jutott Woiwode 
kisasszonynak, aki a Kertész Ella sze-
repét játszotta. Ez a megvesztegetőe" 
kedves és roppant érdekes fiatal színésznő 
világraszóló karrier előtt áll. És nekünk 
nem lehet közömbös, hogy karrierjének 
emlékezetes lépcsőfoka marad az a nagy-
szerű alakítás, amelyet ebben a magyar 
darabban produkált. Krammer felesége, a 
híres Glöcker Pepi, is főszereplő volt: 
ő játszotta azt a szerepet, amely itthon 
Bánki Juditnak jutott. A kedves és bájos 
Glöckner Pepi. aki egyébként kiválóan 
beszél magyarul, egyik legfontosabb ré-
szese volt a szép esti sikerének. De 
kitűnő volt a többi is és Gábor Andor, 

Gábor Andor autogrammja, 
amit a bécsi előadás után a feleségének, 

Kökény Ilonának adott. 

Glöckner Pepi, a bécsi előadáson a szinész fe-
leségét játszotta. 
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Panaszos levél. Vet-
tük és adjuk a következő 
sorokat: „Igen tisztelt Szer-
kesztő Ur ! Vőlegény vagyok, 

s a menyasszonyom gondosan nevelt uri-
leány. Csak a szülők jelenlétében talál-
kozhatom vele és ilyenkor Tantalus kín-
jait elszenvedem. Hosszas könyörgés után 
a minap végre el tudtam érni, hogy az 
öregek elengedtek kettőnket színházban. 
Még előző nap megváltottam a Magyar 
Színházba a Magyar nábobhoz két zsöllyét 
és pedig a baloldali VIII. sor 12. és 13. 
számú székeit. Már előre boldog voltam, 
milyen gyönyörű lesz egymás mellett ülni 
egy egész estén keresztül. (Tetszik tudni: 
nagyón szeretjük egymást). 

De vérmes reményeimre nagy csalódás 
következett. Ahogy leültünk, megdöb-
benve konstatáltuk, hogy egy oszlop 
mered köztünk. Az az oszlop, amely a 
páholysort tartja. Ezek után az egész 
esténk el volt rontva. Mert a VIII. sor 
12. számú széke kitűnő hely, mindent jól 
lehet látni. Magában véve éppen ilyen 
jó hely a B. számú hely is. A darab is 
gyönyörű, az előadás is nagyszerű. De 
két szerető sziv számára ez a két hely 
— az oszlop miatt — nem jó. Kérem 
tisztelt Szerkesztő urat, szíveskedjék so-
raimnak helyt adni, hogy fiatal párok ezt 
a két helyet, ha együtt mennek színházba, 
óvakodjanak megvenni Soraim közlését 
megköszönve maradtam tisztelettel 

egy elkeseredett vőlegény." 

A használt ZENEMÜVEKET, különösen 
iskolákat legmagasabb árért adhatja cl 

LÉDERER ISTVÁN S í ' 
séhen BUDAPEST, Erzsébet-körut 36. 

Árjegyzékeit ngyen küldi! : Olcsó kották nagy raktára! 

A két ifju. A budai színház 
titkári irodájában ült egy so-
vány, vékonyan öltözött fiatal-
ember. Ahogy ott üldögél ko-

pogtat és nagy tisztelettel beállít egy ha-
sonlóan vézna, szerény kinézésű ifju. 

— Kérem szépen titkár ur, — szólt 
az idegen igen szerényen, — egy bár-
milyen jegyet szeretnék kapni a „Három-
csőrü Kacsa" mai előadására. 

— Milyen jogcímen? — kérdezte bi-
zalmatlanul a kis titkár. 

— Egy kőnyomatos munkatársa va-
gyok. 

— Azt be is kell bizonyítani, kérem. 
— Be tudom bizonyítani. Véletlenül 

van nálam egy szám. 
A titkárnak nem tetszett a dolog. De 

aztán látta a szelíd ifju arcán a színház 
és a lámpák olthatatlan vágyát. Adott 
neki egy erkélyjegyet. 

Előadás után a kijáratnál találkoztak. 
Az idegen hálásan megköszönte a jegyet. 
Elindultak a Horváth-kert kapuján. El-
kezdtek beszélgetni. Fiatalemberek hamar 
kötik ó barátságot. Egy negyedóra múlva 
együtt vacsoráztak egy kis kocsmában. 
Egy óra múlva már elmondták egymás-
nak életük nagy terveit. 

— Én Budapesten akarok színházakat 
dirigálni. Nem is egyet, hanem többet 
Szép, nagy színházakat a pesti oldalon.. . 

Ezt mondta a kis titkár. Mire az 
idegen ifju a levegőbe bámult és igy 
szólt: 

— Én szinműiró szeretnék lenni. 
Akinek játszák a darabját és a oemuta-
tón kitapsolják. És a darabot még kül-
földi színházban is előadják, olyan nagy 
a sikere. . . . 

Mindez tizenhat évvel ezelőtt történt. 
A titkár Lázár Ödön volt, ma a Magyar 
szinház, Király szinház és nemsokára 
a Népopera teljhatalmú helyettes igaz-
gatója. A szerény kőnyomatos-ifju pedig 
Földes Imre volt, ma nagyszerű színműíró, 
akinek a darabjait az egész világon 
játszák. 

A fentebbi kis emléket a minap ele-
venítették fel a Hatvani-vendéglőben, ahol 
a Grün Lili Magyar szinházbeli előadása 
után együtt vacsoráztak. 
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/Wcdg^aszay Vilma itthon. 
Elsején vissztér diadalmas bécsi kirán-

dulásáról Medgyaszay Vilma, és a Mó-
d i m Szinpad műsora ezzel gazdagabb 
és tartalmasabb lesz, mint valaha. Az 
áprilisi műsor ugyanis Medgyaszay Vilma 
nélkül is telt házakat tudott csinálni a 
maga kitűnő attrakcióival. Hová lehet 
most már ezeket a táblás házakat fokozni, 
ha a slágerek slágere Medgyaszay Vilma, 
visszatér egy havi szabadságáról, is még 
a mdga szenzációs felléptével is gazda-
gítja ezt a csupa pompás számból álló 
uj műsort? 

Az uj programm középpontja Harsányi 
Zsolt mjgható és kedves kis darabja, 
amely a „Mári esete" cimet viseli. Rózsa-
hegyi Kálmán játsza a darab főszerepét, 
és az ő mű észi mélységű alakítása mellé 
a kitűnő garda legszebb munkája csopor-
tosul. Pec*i Erzsi, Nagy Margit, Bánoczi, 
Qonda, V irró csupa kitűnő dolgot produ-
kálnak. 

A kabaréban különben most a jövő 
szezonról e-ik sok szó. Mindenki tudja 
már, hogy B írdos Artúr megkapta a szín-
játszási engedelmet arra a gyönyörű 
helyiségre, melyeta Koronaherceg-utcaban 

„Mágnás 

nézett 

Békefi (Király), Kökény !. (Lábas), Gellért (Rátkai) 
».Mágnás Mi ka'' a Modern Szinpadon. 

Vidor Ferike (Fedák Sári) 
Miska" a Modern Szinpadon. 

ki magának. A kabaré emberei' 
már előre tervezgetnek 
és örülnek. Az uj színházi 
helyiséget most alakítja 

<" át a finom ízlésű Falus 
Elek. Ötszáz kényelmes-
karosszék fog állani a 
megragadóan intim és 
kedves színház nézőterén,, 
színpadán pedig Bárdos 
Artúr társulatának nagy-
szerű erői — az érdekes 
uj tagokkal együtt — 
fognak szebbnél-szebb 
dolgokat játszani. Hogy 
darabokban mit fog 
nyújtani előkelő közön-
ségének a pompás uj 
színház, arra már abból 
az érdekes irodalmi hír-
ből is lehet következtetni, 
hogy a megnyitó darabot 
Bródy Sándor irja. 

Az uj színház ősszel 
nyilik. A kabaré viszont 
most is játszik és min -
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denki tudja Budapesten, milyen kitű-
nően játszik. Mindenki tudja, csak egy 
bosnyák katona nem. De ezt külön el 
kell mondani . A héten egyik délután egy 
bosnyák katona ment be az Andrássy-uti 
kabaré-kapun, és odalépett apénz tá ihoz , 
amely délután nyitva van. A katona ma-
gyarul egy szót sem tudott, németül is 
c sak egy pár szót. Ezt dadogta tehát : 

— Ich . . . auch . . . will. . . 
A pénztárosnő adott neki egy jegyet. 

A katona fizetett és be akart menni. De 
megmagyaráztak neki, hogy most még 
nem lehet, majd jöjjön vissza este A ka-
tona meglepődölt. 

— Abend : Abend nicht gut. Abend 
finster. . . 

És elkezdett saját anyanyelvén rész-
letesen magyarázni. Véletlrn szerencse, 
hogy éppen akkor egy ur jött a kaszához 
jegyet váltani, aki tudott bosnyákul Az 
azután megkérdezte a vitézt, hogy mit 
akar . 

— Le akarom magam vétetni. 
— I t t ? Hiszen ez nem fényképész, 

hanem szinház. 

A katona visszakérte a pénzét és d ü -
hüsen indult kifelé. 

— Hát akkor mit bolondit janzk az 
embert a kirakatban azokkal a fényké-
pekkel ? 

A kabaré kapuja mellett egy nagy 
ablakban ugyanis a tagok fényképei lát-
hatók. 

Gellért (Rátkai), Vidor Ferike (Fedák Sári) 
„Mágnás Miska" a Modern Színpadon. 

Ä „Fcdál(»Album<,-hoz. 
Budapest, 1916. IV. 26. 

Kedves Szerkesztő Úr ! Igaz, hogy én 
Magának azt sürgönyözlem : „irja azt, hogy 
szeretem a Zsazsát" de azt reméltem, hogy 
meg fogja azt is irni, hogyan és hányféleképen 
szeretem a Zsazsát. Miután azonban mindezt 
kihagyta és egy pár rövid szóval intézte el az 
én érzéseimet, kérem engedje meg, hogy pótló-
lag kissé bőbeszédűbb legyek. Először is azt 
találom, hogy a nyilatkozatok nem igen foglal-
koznak Zsazsával mint emberrel! Ez persze 
nehéz is, mert az ö ragyogó volta mint 
szülésznőé, elkápráztató és az is igaz, hogy 
nem mindenki jut hozzá, hogy Zsazsával az 
emberrel közelebbi ismeretségbe kerüljön. De 
a kit egyszer megérintett az ő ellenállhatatlan 
napsugaras, meleg és minden érzéstől áthatott 
kedélye, az rabja marad mindigre ! Láttam őt 
akkor mikor a barátaiért aggódott azokért a 
kiket szeret és akik bajban voltak! Akkor 
kellene Zsazsát mindenkinek megmutatni ! 
Minden energiája, amivel máskor Magáért dol-
gozik, egyszerre azok felé fordul akik rászo-
rulnak, minden szeretetét melegségét valóság-
gal árasztja arra a ki rászorul, mondom, ő 
nemcsak a legnagyobb színésznő, a legkedve-
sebb a legjobb barát, a szónak a férfias értel-
mében. Ha volna módom összehordani azok-
nak a nevét, akiket ő nemcsak anyagilag de 
lelkileg segített meg ! Felborult meghasonlott 
embereket állított talpra a bátorításával, a 
mosolyával, a ragaszkodásával, a mivel nehéz 
körülmények közé jutott emberekhez viseltetik. 
Csodálni és bámulni kell őt ! Nagyon sok 
mondani valóm volna még róla, nem lehet 
helvszüke miatt, de még azt az egyet meg kell 
említenem, hogy tanuja voltam annak az 
emberfeletti munkának amit a kórháza létre-
hozása körül végzett ! Azt nem lehet elmon-
dani! Az ő közmondásos nagy energiájának 
teljes megfeszítésével a szivének egész szere-
tetével és melegével a személyének .. teljes 
presztízsével csodát teremtett. Mondom Önnek, 
én akkor néhány napon keresztül csendes 
szemlélője voltam annak, hogy kapott minden-
nap száz és száz katona jobb és jobb ellátást, 
nagyobb és nagyobb kényelmet, mig végre a 
legtökéletesebb kórház lett az ő személye és 
keze által ! Uram ! száz oldalt tudnék tollba 
mondani Fedák Sáriról, de tudom, nem lehet, 
de azzal kell végeznem, hogy őt nemcsak cso-
dálni, szeretni, de áldani is kell. 

Tisztelő hive Paulay Erzsi. 
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Tshöli papa három lánya. 
Három a kislány, három a nagy név. 

A három kislány a Schubert élettörténe-
tében szereplő Tschöll papa három 
lánya, a három nagy név pedig azoké, 
akik a Tschöll-esetről szóló vigszinházi 
operett óriási sikerét jelentik: Kosáry 
Emma Iíörnyey és Csortos. 

Ha az ember mostanság a Vigszinház 
vidéken csatangol, egy furcsa ragadós 
betegséget konstatálhat az embereken. 
Kezdve Faludi Gábortól egészen a disz-
letezőkig mindenki megkapta ezt a beteg-
séget. A nyilvánulása olyan, hogy valaki 
egyszer csak minden bevezető nélkül 
átszellemült. arccal dúdolni kezd egy 
bájos Schubertimelódiát. Erre az, aki a 
közelben van, rögtön átveszi és rögtön 
dúdolja. A Vigszinház hatalmas épülete 
ugy cseng ettől az általános dudolástól 
egész nap, mint az eol-hárfa. 

A száz év előtt meghalt bécsi zene-
költő hirtelen ugy feltámadt most Buda-
pesten, hogy a ma divatos nagy kompo-
nistákkal vetekszik népszerűségben. P^dig 
ha a klasszikusok és divatosak elkezdenek 
versenyezni, rendesen az előbbiek marad-
nak alul. De Schubert erősen állja a 
versenyt. Bűbájos behízelgő melódiái 
ellenállhatatlanok és egy nagysikerű ope-
rettnek kellett jönni, hogy a pestiek felfe-
dezzék és a szivükbe zárják a dal leg-
nagyobb zsenijét. 

Persze, az is számit valamit, hogy 
ezeknekek a daloknak a Vigszinház szín-
padán milyen hangok adnak szárnyat. 
Schubert szerepét Környey énekli, akinek 
csodálatos, csengő tenorjáért a monarchia 
két nagy operája verekszik. (Mint történni 
szokott, a küzdő felek közül a harmadik 
viszi el a kincset.) Tshöli Médi szerepét 
Buttykayné Kosáry Emma énekli. És 
részint mikor befejezi bűvös szopránján 
valamelyik számát, részint mikor ő maga 

megjelenik színpadon, a nézőtér meg-
bűvölve és álmélkodva sóhajtotta: 

— Ó be szép ! . . . 
A harmadik nagy oszlopa a kivételes 

sikernek Csortos, aKinek postása hir sze-
rint társzekeret bérelt, hogy a rengeteg 
mennyiségű rózsaszínű levelet el tudja 
szállítani a címzetthez, aki viszont az egész 
rakományt átadja bájos, fiatal feleségének, 
hogy szórakozzék velük. Annyi bizonyos, 
hogy a délceg Csortoson gyönyörűen 
fest a remekbe készült biedermeyer- frakk 
és a „Három a kislány" még egy külön 
kedves meglepetést is hozott Csortos 
illetőleg : a vígjátéki és drámai alakitások 
mestere pompásan tud énekelni. 

Mindezekről bővebben a jövő héten. 
A Színházi Élet a következő számot a 
Schubert-operettnek fogja szentelni. Addig 
is siet mindenkit figyelmeztetni, hogy a 
jegyeket a ánlatos egy héttel előbb meg-
rendelni. Sokan sóvárogva dúdolják már, 
miközben egy jó vigszinházi zsöllyére gon-
dolunk : 

A rétre száz pipaccsal vetni rá, 
A napsugárra ezt nevetni rá, 
És millió fa vén törzsébe vágnám : 
Rád várok én ! Rád várok én ! 

Mészáros Giza három szerződése. 

Volt egy nap, egészen pontosan is 
meg lehet mondani, 1915. április tizen-
hatodika volt a nevezetes nap, amikor a 
kedves Mészáros Gizának, Vigszinház volt 
kitűnő művésznőjének egyszerre három 
szerződése volt. És pedig : 

1. A Vígszínházzal még nem bontotta 
fel a szerződését, amit röviden nevezzünk 
No. I.-nek. 

2. A Szerződés No. I. és a Szerződés 
No. II. még érvényben volt, amikor a 
művésznő meggondolta magát és végér-
vényesen megkötötte a Szerződés No. III-at 
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leszerződött dr. Bárdos Artúr uj színhá-
zához, Budapest jövő szezonra készülő 
meglepetéséhez. 

Ez a rendkívüli állapot azonban mind-
össze csak egy napig tartott és most már 
azt jelenthetjük, hogy Mészáros Giza, aki 
még egyenlőre a Vígszínházban lép fel 
és elragadóan kedves a Három a kislány 
olasz énekesnője szerepében, ősztől kezdve 
a Koronaherceg-utcai uj intim — nevez-
zük talán igy — szalón-szinházban lép 
fel és minthogy Szerződés No. I.-et és 
No. II.- őt lovagiasan elintézte, immár 
csak egyetlen szerződése van, a No. III.-as 
számú, aminek a művésznő nagyon örül, 
boldog és nyilván a publikum is meg 
lesz vele elégedve. 

Mészáros Gizi szóval megválik a Víg-
színháztól, ahol egy-egy kabinet-alakitása, 
mesteri ábrázolása, művészien ötletes és 
finom játéka annyira belevágott a nagy-
szerű művészegyüttesbe, hogy szinte nehéz 
a Vígszínházát nélküle elképzelni. A Víg-
színháznak kétségtelenül súlyos kár 
az; ő távozása, ha csak az utolsó két 
sikerére, a „Kávéház" titokzatos Á.-néjára, 
vagy a „Három a kislány" Grisijére gon-
dolunk. 

A Vígszínháznak veszteség és hiány, 
Bárdos uj színházának pedig óriási nye-
reség és kész siker Mészáros Gizi, aki 

nélkül egy finom, intim, művészi célokat 
kereső színházat el se lehet gondolni. 
Bárdos Artúr tudta, hogy mit csinál, 
amikor szerződtette a művésznőt, pedig 
nem volt kis munka. El kellett csábilani 
a Vígszínháztól. Mire a művésznő nagy 
előleggel és horribilis gázsival a Főváiosi 
Orfeumhoz szerződött, ahol szintén színház 
lesz jövőre. El kellett csábítani az Orfeum-
tól. Ki kellett fizetni az előleget, vállalni 
kellett a pönálét és — fel kellett srófolni 
az Orfeum által felajánlott nagy gázsit. 
Minden nehezen ment és a legmagasabb 
fokú színházi diplomáciával. De hát sike-
rült, kész: Mészáros Gizi a Koronaherceg-
utcai Modern szinház tagja. 

A Pesti Naplóban megjelent egy 
interjú, ahol a népszeiü művésznő nyilat-
kozott jövő szándékairól. Okos szavakkal 
és imádandó ambícióval és lelkesedéssel 
jelölte meg a szándékait és a terveit. 
Akik, mint mi, az ő igazi és sokszínű 
színészi talentumát ismerjük, elmondhat-
juk, hogy Mészáros Gizinek az uj szín-
házban óriási sikere lesz. Az isten is 
ilyen kedves, kis művészi színházba terem-
tette. Bárdos Artúr dr. pedig odaszerződ-
tette. A siker most már csak a jó dara-
bokon és ötletes számokon múlik. No és 
a Mészáros Gizi brilliáns tehetségén. 
Ott pedig nincs baj. © 

Akik a Három a kislány 
című bájos vigszinházi dara-
buttt látták, azok meglepődve 
konstatálhatták, hogyaBieder-
mayer stílű öltözékf.k mennyi 
sok hasonlóságok mutatnak, a 
ma uralkodó női divathoz ké-
pest. A Krinolin, amely az őse 
e mai harangszoknyáknak, 
kissé megszükitva bár, rendkí-
vül kecsesen és ami a fő diva-
tosan érvényesül a kedves 
bécsi operettben. Biztos, hogy 
a közeljövő operettirói szor-
galmazni fogják a korban le-
játszodócselekményeket,amely-
nek a kissé modernizált divatja 
egyszerre olyan népszerű lett 
mostanában. 

Angeló. 
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5 . /Vlarton Grzsi. 

Azzal a szerződéssel, amely Gomba-
szögi Frida asszonyt a jövő szezon elejé-
től kezdve a Vígszínházhoz köti, meg-
üresedett a Magyar Színházban az a 
szerepkör, amelyre a szenvedélyek nagy 
skálájával rendelkező, érdekes és szépsé-
ges színésznőt kívánnak a darabok. 

Beöthy László nem szokott megijedni, 
ha az a feladat hárul rá, hogy uj tehet-
séget hozzon a színpadára. A Gombaszögi 
Frida elárvult szerepkörére két érdekes 
jelöltje is van. Pécsi Blankáról legutóbb 
irtunk, most be kell mutatnunk a szép, 
érdekes és tehetséges B. Marton Erzsit, 
akinek bemutatkozását színészet és iroda-
lom feszült figyelme várja A fiatal művész-
nőt ugyanis olyan hirek előzik meg a 
színháznál, amelyek ragyogó perspektívát 
mutatnak gyors pályafutásának. 

Marton Erzsi eddig direktorné volt, 
legutóbb Sopronban. Bulla Kálmán szín-
igazgató felesége a feltűnően szép és fess 
fiatal asszony, aki nemcsak irigyelt 
hitvese, hanem legkitűnőbb és legjelentő-
sebb színésznője is volt az urának. Kevés-
sel van tul a bakfis-koron, de alakításai 
a művészi mélység és a meglepő színé-
szi érettség olyan jeleit mutatták vidéken, 

hogy Beöthy László, aki egy szereplésé* 
megnézte, nyomban nagy gázsival sietett 
a Magyar Szinház számára lekötni a fel-
tűnően talentumos fiatal színésznőt. 

A soproni színházi élet annáleset 
kevés olyan sikert tudnak felmutatni, 
amilyeneket ez a szép asszony egymás-
után aratott. Ő játszotta a Timár Liza, a 
Lyon Lea és más- nagy újdonságok fő-
szerepeit és most, mikor a „Váljunk el" 
Cyprienne-jében elbúcsúzott a soproni 
közönségtől, a taps soha nem hallott 
melegséggel hangzott a színházi nézőte-
rén. ÉrJ.mes idéznünk például a Soproni 
Naplóbcl a következő sorokat. 

„Fölfelé vezet művészetének utja a 
legszebb lehetőségek felé, és bennünket 
büszke öröm fog el, hogy ennek a nagy-
szerű fejlődésnek tanúi lehettünk." 

„Alig emlékszünk olyan pillanatra, 
mikor önmagát ismételte volna, mindig 
hü interpretátora volt az író akaratának, 
de amellett megőrizte a maga egyénisé-
gét is." 

Csupa olyan megjegyzés, ami igazolja 
az uj színésznő nagyszerű hirét. És ön-
kéntelenül arra gondol az ember, hogy 
évekkel ezelőtt éppen ilyen pozsonyi kri-
tikák között indult el Pestre karriert 
csinálni — Fedák Sári. 

HALLÓ Hl I M G 
Eisoldt, Molnár Aranka, Gyárfás 

Dezső. Eisoldtnak, a Rein-
hardt világhírű művésznőjének nevét a 
1 élikert májusi műsora hozza forgalomba. 
A Dreieck ci mű egyfelvonásos vígjáték fő 
női szerepét fogja játszani. Ez az egyfel-
vonásos Háromszög cimen a Vigszmház 
kabaré-estéinek volt nagysikerű darabja, 

és benne Eisoldt szerepét G. Kertest 
Ella játszotta. Mig tehát egyrészt a da-
rabnak a közönségünk jó ismerősei más-
részt érdekes összehasonlításra nyílik al-
kalom a két illusztris művésznő össze-
hasonlítására. 

Molnár Aranka és Gyárfás Dezső 
ez a két kiválóan népszerű név a Téli-
kert május elsejei uj műsorában fog 
együtt szerepelni. Igazán véletlenül. Ugy 
volt ugyanis, hogy Molnái Aranka a 
Bestiával befejezi vendégjátékait, viszont 
Gyárfás Dezső a Fővárosi Orfeum be-
zárván, pihenni tér. Csakhogy kondor 
Ernő-nek sikerült rávenni a nagyszerű 
kómikust arra, hogy a Télikert színpadán 
is fellépjen, mire megindult a keresés 
egy darab után. Találtak is, Kadelburg 
kacagtató bohózatát, A házsártos 
asszony-1, amit Harsányi Zsolt fordí-
tott le. Ragyogó szerepe van b;nne 
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Gyárfás-nak. Most már csak még part-
ner kellett a címszerepre. Gyárfásnak nem 
kis örömére sikerült Molnár Arankával 
további két heti vendégjátékra megegyezni, 
ugy hogy most már a Kadelburg-bohózat-
nak a legnagyobb sikerre van kilátása. 
Gyárfás mint komikus szinte példátlanul 
jó, ugy hogy soha bővebben alig kell 
szólni. Ellenben Molnár Aranka most 
játszik előszőr vig szerepet a Télikert 
közönsége előtt. Meglepetést fog kelteni, 
hogy amilyen kiváló a drámai szerepekben, 
ép olyan bájosan közvetlen és ötletes a 
bohózatokban. 

Egy kis helyreigazítás. A „Fedák 
Album" nagy sikeréről kellene 

beszámolnunk s helyette egy kis hely-
reigazítást kell adnunk a Fedák-albummal 
kapcsolatosan. Az Album egyik cikke, 
az „Epizódok" cimü, ahol elmaradt az 
író aláírása, amit annál inkább sajnál-
tunk és resteltünk, mert a kedves cik-
kecskét Faragó Jenő épen a mi fölkéré-
sünkre irta meg. Amikor észrevettük a 
hibát, már nem lehetett rajta segíteni, 

mert az albumnak az az ive már teljesen 
ki volt nyomtatva. A lap egy későbbi 
ivén azonban bejelentettük olvasóinknak 
a dolgot s ezzel rendben is lett volna 
minden, ha nem kapunk a héten két 
levelet is, amely erre a cikkre vonaikozik. 
Az egyiknek az volt a szövege: „Miért 
maradt ki a nevem a cikkem alól" Ez a 
levél aláírás nélkül érkezett ; másnap 
pedig ujabb levelet kaptunk, abban 
pedig csak az aláírás volt : „Faragó Jenő." 
A rektifikációnak ez a kedves, ötletes 
módja késztet bennünket arra. hogy 
még egyszer szóba hozzuk az ügyet, 
amit különben már azért is ugy kellett 
tennünk, mert a cikkbe még egy kelle-
metlen sajtóhiba is becsúszott. A lapban 
ugyanis az jelent meg, hogy: „Én nem 
tartozom a Fedák párthoz,' a Faragó 
Jenő kéziratában ez a mondat igy hang-
zik : Én nem tartoztam a Fedák párthoz." 
Egyébként — kevesen tartozhatnak a — 
másik párthoz, mivel a Fedák Album 
második kiadása is csaknem teljesen elfo-
gyott. 

A lövészárok 
terraszan. 

Minél tovább tart a háború, 
katonáink annál inkább barát-
ságosabbá teszik nehéz élet-
módjukat a lövész árokban. 
Pihenőidejüket a körülmények-
hez képest kedélyesen töltik 
el. Mint a képünk mutatja két 
ifjú színész-hős. a nehéz szol-
gálatuk utáni kis nyugalom-
ban a Színházi Élet és a Fidi-
busz legfrissebb számait ép 
oly vidámsággal olvassák, 
minthanem is pár száz méterre 
az ellenségtől, hanem a pesti 
törzskávéház terraszán ülné-
nek . . . 
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Zerkovitz uj operettje. 
Az Apolló kabaré április 27-én bemu-

tatottt műsorával forduló ponthoz érkezett. 
A Rákóczi-uti intim kis szinház vezető-
sége eddig ugyanis abból az elvből indult 
ki, hogy a közönséget egy kabarénak 
csak ugy lehet meghódítani, ha minden 
műsorban jobbat igyekeznek adni az 
előzőnél. Ezt az elvet már eddig is csak 
a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett meg-
valósítani, az Apolló későbbi bemutató-
inál azonban előreláthatólag csütörtököt 
fog mondani minden erre irányuló törek-
vés, mert a kabaré e heti premierjén 
olyan attrakcióval vonult ki, melyet felül-
múlni lehetetlenség lesz.''» « 

A „Neíelejtsu-et, a legújabb Zerko-
Wíz-operettet, a bemutató napján három 
telt ház avatta slágeré. Ez előrelátható is 
volt, hisz a pesti közönség kedvence, a 
legdivatosabb zeneszerző, ma kétségkívül 
a páratlanul népszerű és talentumos 
Zerkovitz Béla. Ez a „ma" ugyan kissé 
relativ fogalom, amennyiben Zerkovitz 
mikor tiz évvel ezelőtt mutatkozott be a 
pesti közönségnek és.azok („Kató szivem 
szép Katája" cimü rendkívül népszerű 
kupiéjáva, egy csapásra) kedvelt és elis-
mert komponista lett. 

Zerkovitz-nak, akinek „Aranyeső" 
és „Katonadolog" cimü operettjei emlé-
kezetes sikert arat'ak a Népoperában, a 
Király-Szinház fogja a jövő szezonban 
egy operettjét bemutatni, melyet az ope-
rett sikerek két legerősebb bajnokának 
Bodansky és Jakobsonnak szövegére irt. 
Az illustris komponistát annyira lefoglal-
ják a nagy operett előkészületei, hogy 
csak az Apolló-kabaré igazgatóságának 
ismételt kérelmére vállalkozott az egy 
felvonásos operett megírására. 

Zerkovitz, akinek „A paradicsom" 
cimü, Földes Imre szövegét irt szkeccs-
operettjét és „Rózsák a hóban" cimü 
daljátékát kivételes sikerrel adták már az 
Apollóban, meg lehet elégedve Harmath 
Imre „Nefelejts" szövegkönyvével is. a 
melynek fordulatos cce!ekménye számta-
lan hangulatos és vidám zenei beavat-
kozásra ád a komponistának alkalmat. 
Hangsúlyozni sem kell, hogy Zerkovitz 
élt is ezzel és egy sereg jobbnál jobb 
számot szerzett az operett számára. 

A pompás kis darab főhőse egy had-
nagy, aki szabadságra érkezik haza a 
harctérről. Semmit sem tud a pesti viszo-
nyokról és lépten-nyomon olyan dolgok-
kal találkozik, melyek előtte teljesen is-
meretlenek s ennél fogva groteszkül hat-
nak: a kenyérjeggyel, a zárórával a 
nőkalauzzal stb., ugy hogy már azt hiszi, 
hogy egy idegen városba érkezett. Fokozza 
ezt a hiedelmét, hogy a feleségét sem 
találja otthon ki épen a „Ritz"-ben ülé-
sezik az egyszerű női toalettek erdekében. 
Az asszony azonban váratlanul hazaér-
kezik egy fiatal emberrel, akit a hadnagy 
felesége csábitójának gondol, azonban 
hosszas bonyodalmak után kiderül, hogy 
a gavallér egy női szabócég utazója, aki 
néhány .!j rt hát hozott csak őnagyságá-
nak próbálni. 

Ezt a mulattató cselekményt Zerkovitz 
dallamos zenéje méltóan e észitette ki. A 
„Nefelejts" dal, amit Német Juliska éne r 
kel, minden szembea meghatottság köny-
nyeit csalta ki. A „Csintalan keringő" Er-
délyi és Német Juliska táncszáma, úgyszin-
tén a „Lackó-Lacika" tercelt, melyet Német 
Juliska, Gózon és Fekete Kató, a leg-
újabb csodagyerek énekel, viszont eleven 
rithmikájával villanyozta fel a nézőket. 
A „Nagy arany nagy ezüst" Gózon köny-
nyeket fakasztó dalát külön ki kell emel-
nünk, még Zerkovitz alkotásai közt is 
nehéz lenne e megható szeriőz-számnak 
párját találhi. Virág Ferencz és a kedves 
fiatal Bartos Olga táncduója, „Rettentő, 
hogyégaszivem" pattogófrissességével hat. 

A „Nefelejts" sikere ujabb tanubizo-
nyoságát adta annak, hogy Zerkovitz 
nagymestere annak, hogy hogyan kell 
játszani a közönség szivével, felpezsdití 
és megríkatja őket gyors egymásutánban 
negyvenöt percen belül, a publikum pedig 
kifelé hullámozva hagyja el az Apolló-
kabaré intim előcsarnokát, jobbról is^ 
balról is csak azt ismételgeti : Hiába, ez 
a Zerkovitz mégis csak é r t i . . . Hogy is 
van csak : Lackó, Lacika . . . Nagy arany-
nagy ezüst . . . Kék nefelejts, . . . szivem 
szerelmem el ne felejts . . . hát el lehet 
felejteni Német Juliska bűbájos lényét és 
Zerkovitz szivbelopódzó muzsikáját. 

* 

A Kabaré-müsor többi része szintén 
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kiváló. Kővárv Gyulának egy tréfáját, 
melynek cime „Cinci és az időszámítás" 
a szerző és Haraszthy Mici brilliánsan 
adták elő. Az előretólt óráról szól a szel-
lemes kis darab, amely azzal végződik, 
hogy Kőváry beleőrül az uj időszámítás-
sal járó nehézségekbe. 

Boross és Sajó duettjei a kabaré fő 
attrakciója : Vozáryról és a felhő-kerge-
tőjéről szóló kacagtató mókájukat a közön-
ség zajosan megtapsolta. A népszerű 
kettős zenéjét Harmath versére a tehet-
séges Buday Dénes szerzette. 

Németh Juliska, a kabaré illusztris 
vendége nagysikerű régi magánszámain 
kívül „Csengery-utca 68." cimti kacagtató 
Harmath-Czeglédy nótát énekli. Minden 
számával tomboló sikert arat. 

Boross is Harmath-Czeglédy dallal 
arat nagy sikert. Általában amit a kabaré 
fiatal karmestere Czeglédy Gyula kiad a 
kezéből, az Apolló finom izlésü közönsége 
slágerré avatja. A Magvar toborzó, amit 
Boross estéről estére énekel, jobb a 
nagysikerű angol toborozónál. 

Kőváry szellemes egyvelegjeinek szá-
mát szaporitotta eggyel. „Egy kis imbisz" 
cimü kávéházi karrikaturáját a közönség 
zajos tetszéssel fogadta. 

Barthos Olga ez a kedves, tehetséges 
fiatal művésznő, akit eddig csak Erdélyi-
vel előadott táncduóiból ismert a közön-
ség, ezúttal először lépett magánszámmal 
fel. „Az én ruhám" cimü dalával, mely-
nek kiválóan szellemes szövegét Harsányi 
Zsolt irta. 

A bájos Szó'ló'sy Rózsi két uj dalt is 
énekel, Harmath Imrének „Majd ha a 
trombiták utolsót fújnak" cimü megkapó 
költeményét, melyet Reményi Béla zené-
sített meg, továbbá „Hogyha számat 
kinyitom" cimü vidám Lovászy-Czeglédy 
dalt. Sajó Géza a népszerű aktuális stró-
fákon kívül egy irodalmi érlékü Harmath 
verset ad elő, melynek cime: ,,Hát jöjjön 
a cár." A közönség zajos tapssal jutal-
mazza a megragadó költeményt. 

Ezek után könnyű megállapítani, hogy 
a kabarénak nagyobb sikerű műsora még 
nem,volt. 

Németh Juliska, Gózon Gyula, Sárosi, Bartos Olga 
Apolló-Kaberé. — „Nefelejts" Mészöly felv. 
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Átöröklés ? 
Az élet művésznője. 

A Mozgékép-Otthon uj műsora. 
Már több-kevesebb filmen próbálkoz-

tak szociális problémát feldolgozni témá-
nak, de hozzátehetjük mindig nehéz — 
problémának bizonyult ilyen szociális 
vonatkozású szüzsének a megfilmesítése. 
Ritkán is sikerült kielégítően, ugy meg-
oldani a feladatot, hogy a tartalom mély-
sége filmszerűséggel párosuljon. Nehéz 
feladat, de aki avatott kézzel nyul hozzá, 
annak hálásnak bizonyul. A szociális 
motívumok, mint például az átöröklés 
tragikus következményei, megrázó drámai 
helyzeteket teremtenek, amit színész és 
rendező kiaknázhat a maga művészetének 
eszközeivel. Egy mester film e nemben 
kerül a héten a héten a Mozgókép-Otthon-
ban bemutatóra az Átöröklés? címen. 
Hatalmas filmalkotás, a legművészibb, a 
legmegrázóbb hatású minden hasonló 
témájú film között, amelyet az idei sze-
zonban láthattunk. Egy alapjában véve 
jóindulatu ember a hőse, aki a jellemével 
ellentétben cselekszik. Az elődök bűne 
ujul meg benne. Küzködik ellene, de ugy 
látszik hiába, mert a vér, a szenvedély 
hatalma erősebb s ez törekszik felülkere-
kedni. 

Néhány jelenete megrázó erejű. A 
főszerepen kívül is több nehéz, de ha-
tásos szerep van benne. A mozi rég ismert 
művészei jászák meg ezeket a szerepeket. 
Egyik-másik klaszikus értékű alakítás, de 
az egész együttes kitűnő. Ritka művészi 
és tartalmas élvezetet halasztana el, aki 
nem nézné meg a filmet. 

Mint a Mozgókép-Otthon műsorán 
minél komolyabb, mélyebb tartalmú az 
egyik attració, annál vígabb a másik. 

Talán azért, hogy egyensúlyozza a kö-
zönség hangulatát. Ez alkalommal is igy 
van, mikor műsoron mint második attrak-
ció Az élet művésznője cimű vígjáték 
szerepel. A kacagtató helyzet komikumok 
kergetik egymást benne jelenetről jelenetre. 
Egy élelmes temparementumos szinész-
nőcske áll a bonyodalmak középpont-
jában. Fess aranyoskedélyü szépség, akit 
azonban az a baleset ér, hogy felmond-
ják a szerződést és nem tud hamarosan 
másikhoz jutni. Rita azonban nem az a 
nőcske, akit ilyen kellemetlenség elked-
vetlenít. Megtudja, hogy egy társulat férfi-
szinészt keres. Nosza játszott ő már nadrág-
szerepet. Mint férfi szerződik a direktorral. 
Persze a csalás nem maradhat sokáig 
tiikban. Ritát is „leleplezik." A direktora 
nem tartozik a kedélyesebb lelkek kíjzé. 
A „dolus infamis" alapján felmondja a 
szerződést. Nagyon rövid lejáratra. Azon-
nalra. Rita azonban mindenhez ért. Egy 
hirdetés nyomán felcsap biztosítási üzlet-
szerzőnek. Mindenki biztosittatja az életét. 
Csupa ötlet, csupa kedves fordulat, ami 
ezekután történik. A biztosítási intézet 
igazgatójának van egy unokaöccse, akit 
Rita szintén „munkába" vesz. Sok volna 
leirni a gyorsan perdülő cselekménynek 
minden részletét. Elég az, hogy a közön-
ség kénytelen végig kacagni a három 
felvonást, egészen addig amig a szerelmi 
történet receptje szerint az unokaöccs és 
Rita a bonyodalmakat ötven percent 
egyezségre megoldják. Házastársak lesz-
nek. Rita bizonyára ehhez is ért. Már 
tudniillik a házassághoz. 
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9 
/rlMá Ettermey. A „Három a kis-

A i f i t 'ány" bemutatója után a Fé-
J j ^ r 3 ; szekben ültek a budapesti 
lÉfl—=«J< bemutató bécsi vendégei a 

vigszinházi vendéglátók társaságában. 
Lejött ugyanis Bécsből Herzmansky, a 
zeneműkiadó-világcég feje' a fiatal sHerz-
mansky, annak a felesége, aztán Berthé 
Henrik, a komponista és Reichert, a darab 
egyik librettistája. Reichert ezúttal volt 
legelőszőr Budapesten. Beszélgetés köz-
ben igy szól Harsányi Zsolthoz, a Schubert-
dalok fordítójához. 

— Egyet nagyon sajnálok. Nem tud-
tam megtalálni egy hires vendéglőt, 
amelyre a feleségem figyelmeztetett. A 
feleségem ugyanis Reinhardt társulatának 
volt a tagja és egyszer itt vendégszerepelt 
Budapesten Reinhardtékkal. Egy vendég-
lőben pompás kosztot kapott és meg is 
jegyezte magának a restaurant nevét. 

Most, mikor lejöttem Bécsből, figyelmez-
tetett rá, hogy van itt egy vendéglő, 
okvetlenül ebédeljek ott. A neve: Ettermy. 
Hát kérem, tűvé tettem az egész várost, 
de ezt a vendéglőt nem találom. 
Pedig a feleségem Budapest térképén 
még meg is jelölte piros ceruzával azt 
a helyet, ahol a vendéglőnek lenni kell. 
Abban a házban vendéglőt nem találtam. 

— Mutassa a térképet, szólt Harsányi. 
Reichert elővette a térképet. A magya-

rok vizsgálódva hajoltak feléje. És ekkor 
kiderült a rejtély. A térképen a régi 
Trenk-vendéglő helye volt megjelölve, 
amely azóta megszűnt. De mi még em-
lékszünk a régi jó Trenk cégtáblájára, 
amelyre ez volt irva: 

Trenk éttermei. 

0Az a kenyérjegy! A szinész 
és a nyárs polgár merőben 
ellentétes életet él. Mikor a 
jámbor pesti hivatalnok és ke-

reskedő kipiheni egész heti munkáját: 
vasárnap, a színésznek legtöbbször két 
előadáson is kell játszania. Viszont mu-
latni szórakozni csak akkor ér rá, mikor 
a jámbor nyárs polgárnak az eszébe 
se jut. 

Ezzel magyarázható, hogy Sziklay 
Cornél, a kedvelt komikus és direktor 

Iványi Dezső, hadapród Harsányi Miklós, hadapród Szabó Jenő 
SZINÉSZKATONÁK. 



26. oldal «euúísiev 
leányfalusi villájának felavatását mért 
tűzte ki épen nagypéntekre. Erre a napra 
nagy társaságot csődített össze, kora dé-
lelőtt felpakolta a gőzhajóra az ősz-bo-
hémeket, akik részt vettek a kiránduláson. 
Azonkívül egy hatalmas faládát vitt ma-
gával, melynek tartalmáról nem akart 
nyilatkozni. 

A titkolózás azonban nem használt, a 
láda tartalmáról csakhamar kiderült, hogy 
mi minden jókat tartalmaz: sonkát, 
kaviárt, sülteket, vajat stb. azonkívül két 
egész kenyeret. 

Megérkezvén Leányfalura a társaság 
többfelé oszlott. Egyesek hegyi túrákat 
rendeztek, mások futó tréninget tartottak, 
mindezt azzal a szándékkal, hogy minnél 
éhesebbek legyenek, mire az ebédre kerül 
a sor. 

Két órakor végre az asztalhoz ült a 
társaság. Korgó gyomorral, farkaséhesen. 
Sziklay egy kalapáccsal hozzálátott a 
láda felbontásához. 

A többit ne részlezzük: egy láda 
kocsiszerszám tárult a vendégsereg elé. 
Elcserélték a ládát a hajón. Sziklay ven-
dégei megakarták lincselni a direktort, 

aki kétségbeesve bizonygatta ártatlansá-
gát és egyre azon siránkozott, hogy mi 
lesz a családjával, mert az egész hétre 
szóló kenyerük is elveszett. 

Kérjük a becsületes megtalálót, a 
kenyereknek megfelelő számú kenyérje-
gyeket jutttassa el Sziklay Cornélnak. 
Cime: 

Kis Színkör, Városliget. 

— y - — Mikor lesz a háború vége? 
A Club-kávéházban beszélgettek 

L T ^ T a h^boru végéről Komor Gyula, 
."íL^&aaÜ a Vigszinház vidám titkára és 
sóhajtva jelentette ki, hogy a háború 
még beláthatatlan időkig fog tartani. 

— Honnan gondolja? — kérdezte 
tőle Csortos ijedten. 

— Onnan — válaszolt Komor nevéhez 
illő arccal, — hogy van a hárctéren egy 
kedves, fiatal színész. Nem akarom meg-
nevezni, csak annyit árulhatok el róla, 
hogy még a zsoldját is előlegben veszi 
ki És ez ép a baj. Ő maga írja, hogy a 
legfelsőbb hadvezetőség nem akarja a 
háborút addig befejezni mig, ő le nem 
szolgálja az előleget. 

I V E 7 T > Z 7 0 p h o t o m f i v é s z e t i szalonja 
V C n L O Budapest , V., Harmlncad-u 3. 

(Bécsi-utca sarok.) Telefon 135-70. 
a „Színházi Élet"-re hivatkozással árkedvezmény I 

MÉSZÖLY 
LÁSZLÓ 
M O D E R N F O T Ó M Ű V É S Z E T I SZALONJA 

BUDAPEST 
IV. KER,, BÉCSI -UTCA 5. 
TELEFON 53-85. 

Esténként 
symfonikus házi 

zenekar. 

fl színházi közönség 
feedüenc ta lá lkozóhelye! 

Havi ebéd-bérlet 
- étlap szerint - l u J f ° n o * , n „ , 0 
4 fogás 60 kor. OLAH GYÁRFÁS 

A Vigszinház művészeinek szállítója • • • • • • • /\ legdivatosabb cipők ! 
I f 7 C J Q 7 C * C * r T \ cipész Pompás kivitel! 
W/éZIO^lLZLLJ rnninm Andrássy-út50. sz. 
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Színházi betürejtvény. 

a a a 
lá 

Rejtvényünk megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij: Egy magyar szindarab, a 
szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 
Barta Lajos „Szerelem" cimü színművét 
sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép a 
művész sajátkezű aláírásával, e héten 
Beregi Oszkár autogrammjával ellátott 
arcképet adjuk. 

111. dij: Egy színházi páholyjegy, 
az e heti fővárosi színházi előadások 
valamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (Erzsébet-körut 
22. sz.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Egy magyar nábob". 

Helyesen fejtették meg: 1073-an. 
A sorsolásnál Nádas Sándor „Kávé-

ház" cimü művét Somló István Budapest 
Király-utca 91., Fedák Sári aláírásával 
ellátott fényképét Faragó Ilonka Buda-
pest, Teréz-körut 36, a színházi páholy-
jegyet dr. Borbolya Endréné Arad, (az 
aradi szinház egyik előadására) nyerte 
meg. 

S I I 1 V M Z I H E T 
f i r n z u i szinuAi 

A FEHÉR FELHŐ. 
Mirákulum 1 felvonásban, 5 változásban 

Irta: Molnár Ferenc. 
Kísérőzenéjét szerzé: dr. Kacsóh Pongrác. 

Személyek: 
Qyenes László 
Fehér Gyula 
Kflrthy György 
Rajnay Gábor 
Hegedűs Gyula 
Kürti József 
Rózsahegyi Kálmán 
Mihályfi Károly 
Pethes Imre 
Somlay Artúr 
Bartos Gyula 
Pataki 
D. Ligeti Juliska 
Cs. Alszeghy Irma 
Bayor Gizi 
Szőke Lajos 
Bellák Aranka 
Bellák Ella 
Lantos Gyula 
Csendőr Etus 
K. Demjén Mari 
Rosos Gizella 
Kelemen Mária 
Mátrai Ida 

Alezredes 
Virrasztó huszár 
Hadnagy 

Jrmester 
Tizedes 
1. huszár 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Bori 
Özvegyasszony 
Angyal 
Postás 
őrmester kis fia 
Tizedes I, kis fia 
Tizedes 2. kis fia 
Első huszár kislánya 
Az egyik asszony 
Egy másik asszony 
Harmadik asszony 
Negyedik asszony 

teffÄ Tilda-crémeí 
használ. — Egy és 2 kor. tégelyt rendeljen. 
STERN M., Baross-utca 43., IV. 3. 

A nagymama. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Csiky 

Rákosi Sz. 
Mészáros A. 
Gyenes 
Rajnai 
Mátrai Erzsi 
Kelemen M. 
Bayer G, 
Rózsahegyi 
Kiss Irén 
Hajdú 
Lencz Hedvig 
Kálmán Erzsi 
Andorfi 
Gombaszögi Irén 
Grill Lola 
Lenkey Irén 
K. Demjén M. 
Gabányi László 

Gergely, 
Személyek: 

Szerémi grófnő 
Ernő 
Örkényi 
Kálmán 
Piroska 
Timár Karolin 
Márta 
Tódorka 
Szerafin 
Koszta 
Flóra 
Janka 
Vilma 
Berta 
Margit 
Katicza 
Galambosné 
Pinczér 

üj és használt Írógépek 
kölcsöngépek 
Irodai ke l lékek 
javi tó-műhely 
sokszorosító 

iroda. 
Telefon 145-47 

KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM, 
!I MAGYAR, NÉMET, LEVELEZÉS 1! 

özv. Meiselné, V., Árpád-utca 6. sz. 

v i a S i s z i n u Á z 
Három a kislány. 

Énekes játék irta Wilner és Reichert, 
Fordította Harsányi Zsolt. Zenéjét Schu-
bert Ferenc nyomán színre alkalmazta 

Berté Henrik. 
Személyek: 

Környei Béla Schubert Ferenc 
Csoríos Gyula B. Schobert Ferenc 
Tihanyi Zoltán Schwind 
Pártos Dezső Kupelwieser 
Fehér Artúr Vogl 
Ditrói Mór Gróf 
Vendrey Ferenc Tschöll, udv. üveges 
B. Kosáry Emma Médi 
Lorbeer Ilonka Édi 
Honthy Hanna Hédi 
Mészáros Gizi Grisi kisasszony 
Kardoss Géza Brunéder 
Kemenes Lajos Binder 
Győző Lajos Stingl| 
Bogyó Zsigmond Krautmeyer 
Csatay Janka Házmesterné 
Kapossy Gyula Levélhordó 
Balogh Klára Pikkoló 
Kürthy Sári Weberné 
Rozgonyi,Ili Rézi 
Dénes Rózsi Róza 
Bárdg Ödön Novotny 
Uray Tivadar Főpincér 
Népénekesek, férfiak, nők, gyermekek. 

I. felvonás. Schubert Ferenc zene-
szerzőt külvárosi lakásán felkeresik 
barátai, köztük Schobert Ferenc báró, 
hogy meghallgassák legújabb dalait és 
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mulassanak vele. Ugyanabban a házban 
lakik Brunder nyerges és Binder posta-
mester. Ezeket meg a TschölI lányok, az 
udvari üveges gyermekei keresik fel. A 
két idősebb leány titokban menyasszonya 
a két fiatal embernek, Médi pedig gar-
dírozza őket. TschölI papa haragosan 
megjelenik, hogy megfenyítse őket, de 
Médi kijelenti, hogy énekelni akar tanulni 
Schubertnél, azért jött és testvérei csak 
elkísérték. A dolog ugy alakul, hogy a 
szigorú papa belenyugszik leányainak 
házasságába és meghívja a lakodalomra 
Schubertet és barátait is. 

(I. felvonás. A lakodalmi ünnepet 
titkos rendőr zavarja meg, aki TschölI 
papával közli, hogy magasabb helyről 
vett parancs szerint le kell tartóztatnia 
Orisi Lucia, a hires énekesnő kedvesét, 
aki a vendégek közt van. Grisi kisasszony 
csakugyan bekerül a házba, valami ürügy 
alatt, igazában pedig azért, hogy ellen-
őrizze Schober Ferencet, akire féltékeny. 
A művésznő azt sejti, hogy Schober 
Médit szereti, pedig a báró erre nem is 
gondol. Médi Schubertért rajong, aki 
azonban oly ügyetlen, hogy eljátssza a 
leány szerelmét. Más körülmények is 
ellene esküsznek. Egy szép dalt kom-
ponál Schubert a Médi tiszteletére és a 
dalt Schoberrel énekelteti el, ami azt 
eredményezi, hogy Médike a szerző 
helyett az interpretátort szereti meg és 
szegény Schubert magára marad. 

III. felvonás. Qrisi kisasszony „legi-
tim" barátja még mindig keresi Lucia 
elcsábitóját. A nyomok már Schoberig 
vezetnek. Schubert feláldozza magát 
barátjáért, aki hatalmas ellensége elől 
azzal is menekül hogy bemutatja meny-
asszonyát, Médit. Schubert beéri Médi 
bocsánatkérésével és a múzsánál keres 
vigaszt. 

Szinház után a New-York kávé -
házba m e g y ü n k . 

v t a l l v i m i Á z 
H E R M E L I N . 

Színmű 3 felvonásban. Irta Szomory Dezső 
Személyek : 

Csortos Gyula 
G. Kertész Ella 
Varsányi Irén 
Lubinszky Tibor 
Góth Sándor 
Gombaszögi Ella 
Bázár Gitta 
Pécsy Blanka 
Szeremy Zoltán 
Kertész Dezső 
Kardoss Géza 
Zilahy Gyula 
Fehér Artúr 
Bárdi Ödön 
Szalay Károly 
Kész Rózsi 
Győző Lajos 
Sándor Antal 
Balogh Klári 

Pálfi Tibor 
Lukács Antonia 
Tóth Hermin 
Péterke, a fia 
Dr. Plundrich 
Tördes Sári 
Malatinszky Manci 
Sz. Hárfás Giza 
Szűcs Mihály 
Róna Ilos 
Kürthy Kökény 
A háziúr 
Bruga 
Celesztin 
A házmester 
Julis 
A hordár 
Soffőr 
Virágüzleti leány 

B E V O N U L Á S K O R N E 
FELEJTSE OTTHON AZ EGLEO FOG-

PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜR 

ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

Andrássy -u t 69. T e l e f o n 93—16. 

Ma é s a k ö v e t k e z ő napokon 
az uj áprilisi m ű s o r : 
Mári e s e t e . 

Jelenelek a rokkantak iskolájából. 
Irta: Harsányi Zsolt. 

Afőszerepben Rózsahegyi Kálmán 

V A N N A K . 
Gábor Andor és Nádor Mihály 

blíiettje. Dráma. 
Karinthy Frigyes bohózata. 

A K A S S Z A . 
Jelenet. Irta: Harsányi Zsolt. 
Főszerepben : Huszár Károly. 

Uj dalok. 
Kezdete este V« 10 őrakor. 

Hizelgő dicsérő 
szó nincs elég ahhoz, hogy a 

DIANA-
ARCKRÉM 

é s 

DIANA-
SZAPPAN 
tökéletességét hirdessük. Azt 
csak egyszer kell használni és 
a széppé varázsolt nö arcán 
önmaga hirdeti mindent felül-
mulóértékét. — Szeplőks pat-
tanások egyedüli ellenszere 
valamint e l s ő r e n d ű kéz-
f e h é r i t ő s kézápoló.Diana-
arckrém ára 60 fillér Diana-
szappan ára 60 fillér. Késziti : 
Diana Kereskedelmi Rt., Buda-
pest, V., ker Nádor-utca 6. 

Kapható mindenütt! 

MÁGNÁS MISKA. 
Operette 3 felvonásban. — Irta: Bakonyi 
Karoly. — Zenéjét Gábor Andor verseire 

szerezte : Szirmai Albert 
Személyek: 

Latabár Árpád Korláth gróf 
Gerő Ida Korláth Lotti grófné 

Rolla grófnő, leányuk 
Gida, fiuk 
Récsei Mikszi gróf 
Técsey Pikszi gróf 

Lábass Juci 
Szabolcs E. 
Skultéti 
Horváth S. 
Stróbl M. 
Papp M. 
Király Ernő 
Inke R. 
Fedák Sári 
Rátkai M 
Alföldi J. 
Erdei Berta 
Puskás 
Márkus I. 
Réder H. 
Halász J. 

Marica i 
Jella / grófnők 
Baracs Iván Szele, Korláth titkárja 
Marcsa, mosogatólány 
Miska, lovászgyerek 
Leopold, Baracs inasa 
Kati néni, szakácsné 
Zsors, inas 
Márton bácsi, mindenes 

szo^k 
Urlovasők, grófnék, vendégek, szolgák, 
szobalányok. — Történik az I. felvonás 
Korláth gróf kastélyának parkjában, a 
U-ik a kastély egyik termében, a Ul-ik a 

cselédudvarban. — Idő: ma. 

Sz inház után a NEW-York kávé-
házba megyünk . 

János vitéz. 
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői el-
beszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét 
Heltai Jenő verseire szerzette: Kacsok 

Pongrác dr. 
Személyek : 

Király 
Tisza Karola 
P. Tárnoky Giza 
Sajó 
Raskó 
Boross 
Császár 
Bellák 
Rátkai 

Kukoricza Jáncsi 
Iluska 
A gonosz mostoha 
Strázsamester 
Bagó 
A falu csősze 
Első gazda 
Második gazda 
Francia király 

Szinház után a New-York kávé -
házba m e g y ü n k . 

AMERIKAI PARFÜMÖK 
A j á n l o k legfinomabb Rózsa 
bona fide, Chypre, Thute, Vade-
mecum, Serenissima, Kairói mák-
virág, Ibolya, Hygiea, Khasana, 
Isolabella Lorna pa r fümöt de -
kánként 3 korona; Orgona, 
Rózsa, Gyöngyvirág, Orchidea, 
Akácia, Ideál parfümöt dekán-
ként 2 koronáért utánvéttel. 
6 korona értéknél bérmentve. 
Gyártelep: Hyvarion &Co., New-
York. - Egyedüli szétküldési 
hely: GROSS ANTAL kivileli háza 
Budapest, VIII., József-körűt 23. 
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Egy magyar nábob. 
Jókai Mór regényéből irta Hevesi Sándor. 

Törzs 
Z. Molnár 
Vágó 

T. Halmi Margit 
R. Gombaszögi F, 
T. Forrai Rózsi 
Virányi 
Báthory Giza 
Boross 
Kardos 
Raskó 
Földvári 
Réthey 

Körmendy 
Pártos 
Tarnai 
Magyari 
Vándory 
Aggházi Melinda 
Kenessey 
Kiss 
Erődl 

Szereplők: 
Kárpálhi János 
Kárpáthi Abellino 
Boltay János, asztalos 

mester 
Teréz néni 
Mayer Fanny 
Mayerné 
gr. Szentirmay Rudolt 
Flora, a felesege 
Horthi Miska 
Kutytalvi Bandi 
Marci, parasztlegény 
Kis Miska 
Varga Péter, jószág-

igazgató 
Palkó, öreg hajdú 
Kecskerey 
Fennimore 
Griffard, párisi bankár 
Barna Sándor 
Grófnő 
Livius 
Konrád 
Komornyik 

S z i n h á z u t á n a N e w - Y o r k k á v é -
h á z b a m e g y ü n k . 

Az uj földesúr. 
Szinmü 5 felvonásban Jókai regényéből 

irta: Hevesi Sándor dr. 
Személyek : 

Törzs Ankerschmiedt 
Báthory Gizella Hermin 
Fényes Annus Eliz 
Vágó Grisák 
Réthey Von Maxenpfutsch 
T. Forrai Rózsi Miss Natalie 
Dobos Margit özv. Pajtayné 
Pártos Garamvölgyi Ádám 
Tarnay Garamvölgyi Aladár 
Körmendy Kampós 
Vándory Straft (Richárd) 
Boi oss Ispán 
S z i n h á z u tán a N e w - Y o r k k á v t -

h á z b a m e g y ü n k . 

ELSŐRENDŰ OKL. ARC 

ÉS TESTKEZELŐNŐ 
AJÁNLKOZIK SOVÁ-
NYÍTÓ ÉS LUXUS-
MASSZÍROZÁSRA ! ! 

KIS JÁNOS-UTCA 6., 11/23. 

H A ( M \ P i i J S Z i r i M Z 
A kisasszony férje. 

|áték 3 felvonásban. Irta : Drégely Gábor 
Személyek : 

Törzs Jenő Dorozsmay, képviselő 
Virányi Sándor Gáthy Pál 
Z. Molnár Halmay Berci 
R. Gombaszögi Nelly 
Báthori Giza Gáthyné 
Zala Karola Tamasné 
Lakos Vilma Annuska 
Pártos Zamardi 

+ AZ ELHÍZÁS 4 
kitűnően bevált ellenszere az 

aranyérmekkel és oklevelekkel kitüntetett 
„ D Ä K O D I N " . Nincs tulerős test, nincs 
kiálló csipő többé, hanem csak karcsú, 
elegáns alak és kecses termet. Nem or-
vosság ez, nem titkos szer, csupán a tul-
erős, de egészséges egyének biztos esz-
köze a normális testalkat elnyerésére. 
Diétára nincs szükség, sem a szokott 
étrend megváltoztatására. A hatás meg-
lepő. Egy csomag, amely egy hónapra 
elég 7.50 kor,, két csomag 14 kor. Kap-
ható a pénz előleges beküldése vagy 

utánvét mellett. 
Gyártelep : H i v a r y o n & Co. New-York. 

Egyedüli szétküldés! hely : 
G R O S S ANTAL k i v i t e l h á z a , 

B u d a p e s t , VIII., J ó z s e f - k ö r u t 23. 

Doktor HEQEDOS, 
Budapest, 

József-
körút 51. 

rertiak és nők betegségeinek könyvét 
In v e n küldi. (20 filléres bélyeg.) 
::: Rendel tiéköznapokon 4 8-lg. ::: 

VÍGSZ ÍNHÁZ 
A NÉPOPERÁBAN 

A vén bakancsos és fia 
a huszár. 

Parasztvigjáték 3 felvonásban. 
Irta: Szigeti József. Átdolgozta: Móricz 
Zsigmond. Muzsikáját csinálta: Bognár 

Ignác. 
Személyek : 

Fenyvessy Emil A korcsmáros 
Bánky Judit Ilon, a leánya 
Huszár Károly Friczi 
Balassa Jenő A kántor 
Diósy Nusi Lidi, a leánya 
Vendrey Ferenc A vén bakancsos 
Vajda Dezső Laci, a fia 
Lubin zky Tibor Pista gyerek 
Csillag Béla Huszárörmester 
Kalocsay Imre Huszárkáplár 
Vörös Irma Egy öreg asszony 
Földes Elza Menyecske 
Homoki Paula Leányzó 
Perczel Oszkár A falusi biró 
Parasztok, huszárok, cigányok, gyerekek. 
Történik a hatvanas években egy alföldi 

kis faluban. 

Sz ínház u tán a N e w - Y o r k k á v é -
h á z b a m e g y ü n k . 

SZERELEM. 
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Barta Lajos. 

Személyek: 
Szerémy Zoltán Szalay 
Haraszthy Hermin Szalayné 
Gazsi Mariska Nelly 
Bánki Judit Lujza 
Gombaszögi Ella Böske 
Góth Sándor komoróczl Komoróczy 

Jenő 
Zilahy Gyula idősb Biky, fűszeres 
Kertész Dezső ifjabb Biky, költő 
Kemenes Lajos Üdvardy Pista, huszár-

hadnagy 
Huszár Károly Kocsárd 
V. Kész Rózsi Fuchsné 
Sándor Antal Postás 
Dénes Rózsi Szobalány 
Történik egy vidéki városban 1913/14-ben. 

S z í n h á z u t á n a N e w - Y o r k k á v é -
h á z b a m e g y ü n k . 

r ^ p T T 1\ f T X u r i « d i v a t k ü l ö n l e g e s s é g e i . 
I V t y V l l I M 1 1 Sajdt l<észitmén\?ü Íehérnemüek 

a leggyönyörűbb kivitelben ! ! 
Budapest, VII., 6rzsébet«l<örút 4. szám. ::: Telefon 170*34. 
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Kabaré a Rákóczi-uti 
APOLLOBAN 

ET 
fioyal-Apollo TIVOLI 

FÉNYJÁTÉKHÁZ. 
A R o y a l - s z á l l ó é p ü l e t é b e n , v i . , NAGYMEZŐ-UTCA 8. SZAM. 

Április 27-től kezdve 
u j m û s o r J 

Német Juliska uj dalokkal. 

Boross é s Sajó uj duettje. 

Fohász Vozáryhoz. Énekes 
tréfa. 

Cinci é s az uj időszámítás. 
Kőváry tréfája. Játszák: 
Haraszthy Mici és Kőváry. 

Kis imbisz. Énekes színpadi 
tréfa. Előadja: Kőváry. 

Magyar toborozó. Előadja : 
Boross. 

Zerkovitz Béla uj operettje: 
NEFELEJCS. 

Egyfelvonásos operett. Irta : 
Harmath Imre. Zenéjét szerzette: 

Zerkovitz Béla. 
Személyek : 

A férj 
A feleség 
A barátnő 
A gavallér 
A kisasszony 
A szakácsné 
A pincér 

Gózon 
Haraszthy Mici 
Szőllősi Rózsi 
Erdélyi 
Németh Juliska 
Bartos Olga 
Sárosi 

Boross uj kuplékkal. 

Sajó uj számokkal. 

Szőllősi Rózsi uj dalokkal. 

Bartos Olga uj számokkal. 

Hétfőtől, május 1-től, 
vasárnapig, május 7-ig. 

Az utószezon legbri l l iánsabb 
műsora ! 

Liliom 
kisasszony. 

Egy királynő legendája négy 
fe lvonásban. A címszerep-

ben. 

RITA'SACCHETTO. 

Kalandor-történet három fel-
vonásban . A c ímszerepben: 

EBBA THOMSEN. 

Hétfőtől, május 1-től, 
vasárnapig : 

Az ötezer-
éves átok. 

Egy szerelem története 
három felvonásban. 

A boldogság 
ára. 

Társada lmi d r áma három 
fe lvonásban. 

Madame X.a 
főnyeremény 

Vígjáték 1 fe lvonásban. 

Előadások hétköznapokon 5, Vs8 
és 10 órakor, vasár- és ünnep-

napon 4, 6, 8 és 10 órakor. 
Elővételi pénztár délelőtt 11 órá-
tól l-ig, d. u. 4 órától kezdődőleg. 

Előadások kezdődnek hétköznapokon 5, y>8 
és 10 érakor, Ünnepnapokon 4, 6, 8 és 10 
érakor. Elővételi pénztár délelőtt II úritól 
l-ig óráig és délután 4 érátél kezdődőleg. 

Telefon 74-84. 

Előadások kezdete 4, 6, 8 és 10 
órakor, ünnepnapon 3 órától foly-
tatólag. — Elővételi pénztár d. e. 
II—l-ig, d. u. 3 órától. Telefon 30-49. 



W1UÁZIÉLIT m. 

Lassú csárdás 

Kdticzdbogár csárdás. 
( Kdhnzr Tibor) 

Kovács Kéroly 
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B. MARTON ERZSI , a „Magyar-szinház" uj tagja. 

Lengyel t i pót ütliografiai és könyvnyomdái müinté/ctc Budapest, V., Visegrádi-utca 3. - Telefon 13 


