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Teleion 34—9? 

Ambras Zoltán és a Nemzeti Szinhdz. 
Irta: SZÁSZ ZOLTÁN. 

Julius elsejétől kezdve Ambrus 
Zoltán a Nemzeti Szinbáz igazgatója, 
egy oly név, mely évtizedek óta ná-
lunk a szellemi arisztokrataság, a vá-
lasztékos izlés, a világos Ítélőképes-
ség, vagy egész rövi-
den: az irodalmiság fog-
lalatát és jelképét je-
lentette. Vele tebát bi-
zonyára bevonul a Nem-
zetibe, vagy legalábbis 
nagyobb jelentőségűvé 
válik benne azirodalmi-
ság, ez a sokat emlege-
tett, nem mindig helye-
sen értelmezett és ép-
pen a színfalak körze-
tében kisebb-nagyobb 
nyiltságu ellenszenve-
ző nevetésekkel kisért 
irányzat. Mert, bogy 
Hmbrust nem fogja ha-
nyatt ejteni a szin« 
házikassza kétszerkettő 
szelleme s az az egész 
sajátos irodalom és 
művészetellenes lefelé 
való gravitálás, amely 
minden szinház világá-
ban mint valami gonosz 
szellem ott bujkál s 
mely minden drámai 
színházat operettszín-
házzá s minden drámai 
színészt komikus szi-
nészszé való hanyatlás-
ra csábit - az bizonyos. 
Nem, Hmbrus tudja, 
hogy a színházi intéz-

mény, mint ezt története bizonyítja, egy 
átmenet a templom és egy bizonyos női 
bájt kimérő mulatóhely között, tehát 
azt is tudja, hogy a Nemzeti-Színház 
létfeltétele, hogy ennek az átmenetnek 

Ambrus Zoltán, a Nemzeti-Szinbáz uj igazgatója. 



2. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

templom-irányban való legelőretol-
tabb állomása legyen. Teljesen tem-
plom, tisztán csak ábitat=bely minden 
szórakoztatási célzat nélkül nemiebet, 
de lehet igenis a legelőkelőbb és leg-
léleknemesitőbb szellemi szórakozás 
otthona. 

S itt válik világossá és könnyen 
megértbetővé az irodalmiság ezerszer 
meg hány torgatott fogalma. Irodalom: 
a legfejlettebb izlésü, lelkileg leg-
nemesebb embereket szórakoztató 
irás. H széles tömegeket szórakoztató 
termékektől nem valami titokzatos 
lényegbeli, hanem csak fokozati kü-
lönbség választja el. H Nemzeti Szín-
házra s általában minden magasabb 
igényű szinbázra mármost annak a 
nehéz feladatnak a megoldása há-
rul, hogy a fejlett izlést kielégítő 
müvekkel és előadásokkal mégis von-
zon jelentős tömegeket. Mert hisz tö-
kéletesen fitymálni a tömeg érdeklő-
dését nem lehet: ehhez nincs a Nem-
zetinek elég szubvenciója. S viszont 
nem is teljesítené a feladatát egy ilyen 
szinház, ha egészen kisszámú elitlé-
nyek számára dolgoznék s nem töre-
kednék arra, hogy lehetőleg széles 
tömegeket is részesítsen egy fejlet-
tebb irodalmi és színpadi kultura ne-
mesítő hatásában. 

Mint látható a Nemzeti-Színház 
igazgatásának problémája: egy szín-
vonal-probléma. Küzdelem a színvo-
nal és a kassza közt, - igy is le-
hetne ezt a problémát megfogal-
mazni. Hogy Hmbrus tudja, mi az igazi 
színvonal, hogy ezt a tudást képes 
érvényesíteni a kassza-érdek mellett, 
sőt esetleg ezzel szemben is: az két-
ségtelen. Első sorban a darabok meg-
választásában! Hogy mi egy jó darab 
- azt előzetesen eldönteni nehéz, ha 
a jóság kriterionjául a minél nagyobb 
anyagi sikert vesszük. Hzt ellenben, 
hogy mi egy magas színvonalú da-
rab, ha mindenkinek nem is, de 
Hmbrus Zoltánnak könnyű eldönteni. 
S a feladat itt másrészt az, hogy egy 
ilyen magas szivonalunak elismert 
darabot az előadás megfelelő előké-
szítésével, az egész színpadi kikészí-
téssel és feltálalással hogyan lehet mi-

nél nagyobb sikerrel vezetni. H darab 
megválasztás mellett tehát második 
döntő tényezőként jelentkezik a ma-
gas színvonalú előadások biztosítása. 
Mert a legfinomabb, legtartalmasabb, 
legeredetibb darab is bágyadttá, nyug-
talanná, zilálttá hanyatlik a méltatlan 
előadásban. Bár a magasabb rendű 
drámai előadás-művészet, egy színda-
rab finomabb, nemesebb hatásának 
kihozása, az igazi dráma játszási mű-
vészet, szorosabb értelemben véve nem 
igazgatói, hanem rendezői feladat, köz-
vetve mégis az igazgatóra háramlik ez 
a feladat is, mert hisz ő az ellenőrzője 
és serkentője a rendezői tevékeny-
ségnek. Bízni lehet tehát abban, hogy 
Hrmbrus ebből a szempontból is az 
előadások színvonalának emelése te-
rén is érvényesíteni fogja a maga 
nagy-igényüségét. 

H budapesti színházi élet örven-
detes pezsgést, virulást, nyüzsgést, 
dagadozást mutat. Temérdek itt a te-
hetség, a temperamentum, a színészi 
nyersanyag, ami az előfeltétele az 
igazi színházi kulturának és színpadi 
irodalomnak. Gyengébben állunk most 
még magával a szorosabb értelemben 
vett színpadi kulturával, a magasabb 
rendű drámai irodalommal és a fino-
mabb, nemesebb színjátszással. Hmb-
rus és a JNemzeti együtt képesek és 
hivatottak arra, bogy ezen a hiányon 
segítsenek. Hmbrusban van meg a 
képesség és a Nemzetiben a híva-
tottság, nagy szerencse tehát, hogy 
találkoztak. 

Darabonként 30 fill, levélbélyeg ellenében a kiadó-
hivatal portómentesen küldi a következő számokat: 

„Ciklámen" szám 
„Kisasszony férje" szám / 

„Jókay-film" szám 
„Három a kislány" szám 
„Mágnás Miska" szám 
„Egy magyar nábob" szám 
„Bernát Bácsi" szám 
„Hermelin" szám. 

Egyenként 40 fillér bélyeg beküldése ellenében a 
„Farsang", „Csárdáskirálynő", „Dollár-
papa", „Gólem", „Kék róka", „Vengerkák" 
számokat, 60 fillér beküldéséért a „Fedák 
Album"-ot. — „Medgyaszay"-Album ára 

1 korona. 
(Kiadóhivatal. Frzsébet-kfirnt OA. r/ám 
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Stambul rózsája. 
Csilingel a telefon a szerkesztőség» 

ben, egy kedves, vidám női bang ze« 
néje a kagylóban: 

- Drága szerkesztő ur, mi van a 
Stambul rózsájával? Nem birunk to» 
vább várni, - szinte könyörög, ugy 
mondja és tőlünk kér segítséget. 

Öt perc múlva újra berreg a tele-
fon, egy mély basszus bang: 

- Mi lesz már a Stambul rózsá-
jával kérem alázatosan, bát sobse lát» 
batjuk? - ez a bang szinte dübös, 
mintha mi volnánk a bűnösök. 

És igy megy ez betek óta a szer-
kesztőségben, a színháznál, a korzón, 
a kávéházban, a vendéglőben, kirán-
dulásokon és bakfis-zsurokon: 

- M i van a Stambul rózsájával?... 
- ez a kérdés szálldos mindenütt a 
levegőben reggel, délben, este, a nyári 
akácillat elmaradhatatlan kisérőjeként. 

Megnyugtathatjuk a kíváncsiakat, 
lecsillapíthatjuk az aggódókat: már nem 
kell sokáig várni. Nemsokára kitárul 
a bűvös Szezám-kapu, fellebben a 
függöny: és pompás keleti képek szí-
nes kaleidoszkópja ragyog a sze-
münkön. 

Mert már a köntös is szenzáció, 
amelybe a Király Szinház a Stambul 
rózsáját öltöztette. Hz Ezeregyéjszaka 
drága meséi versenyezhetnek csak a 
színpaddal, amely az egyik pillanatban 

Konstantinápoly megkapó látképét 
mutatja egy bájos, török leányszoba 
buja színekkel határolt ablakaiba szo-
rítva - egy óra multán pedig már a 
holdvilágos, csillagos égbolt ragyog a 
Boszporus tengeröblének alvó vizein. 
Török főúri lakás képét mutatja a 
szinpad a második felvonásban, puba, 
bársonyos asszonyfészek az előtérben, 
innen nyilik a háló s az ablakok felett 
hatalmas terraszszerü balkon az alvó 
Boszporusra. Szinte kontrasztja az 
első két képnek a harmadik-a nász-
utasok kedves hotelje Svájcban - »Há-
rom a mézes bét«-bez cimezve. Vilá-
gos, virágos hall, könnyű bútorokkal 
s az ablakokon beárad a friss napsu-
gár és messziről a havas csúcsok fe-
héren fénylenek. 

H pesti nyárnak legillatosabb vi-
rágja lesz a Stambul rózsája - erő-
sen hisszük - és sokkal hűségesebb, 
mint a többi virágok. Már régen her-
vadtan hevernek majd a nyári rózsák 
egy-egy eldugott könyvecske lapjai 
közé préselve - és a Stambul ró-
zsája még mindig friss lesz, uj és 
illatos és hóditó - s most a nyári, 
napfényes ég alatt is látjuk az eljö-
vendő tájképet: szállongó hó a Király 
szinház előtt, vágtató fogatok, tülkölő 
autók az esti villanyfényben, szőrme-
bundák, meleg sálak, nebéz bársony 
elegáns asszony-vállakon . . . febér, 
békés, havas december. . . és a Király 

Molnár Ferenc, Bródy Sándor tüzerbadnagy fiával és Mikszáth Albert dr. a Dunapalota 
teraszán. 
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szinbáz előtt a hirdető oszlopon mo-
solyog vidáman a plakát : minden este 
a Stambul rózsája! 

Higyjék el, bogy igy lesz. Csak tiz 
percig kell hallgatni a muzsikát, csak 
pár pillanatig a dúsan és bársonyo-
san ömlő akkordokat - és rég nem 
érzett melegség fogja el szivünket. 
Van ebben a zenében valami ujsze-
rüség, valami eddig nem ballott elixir, 
amely a többi tulajdonságain kivül 
egymaga is képes bosszú életet biz* 
tositani. Talán az lenne a legtalálóbb 
szó, ba azt irnók : üditő. Igen, üditő 
ez a muzsika és felszabadító : - -el-
feledtet minden mást, nem tudunk 
semmire se gondolni, csak halljuk a 
lágyan ivelő hangokat, a buján ömlő 
melódiákat, amelyek frissek, mint a 
reggeli napfény, illatosak, akár a Má-
jus és ha kell szomorúak, mint az el-
hagyott szerelmes. 

De van humor is a zenében. És 
az az ereje a muzsikának, hogy nem 
egyoldalú. Brilliánsabb zenei tréfát 
nem igen hallottunk még eddig ope» 
rett színpadon, mint az a török tán-
cos duett, amelyet Lábass és Rátkay 
énekelnek és táncolnak az első fel-
vonásban. Keleti motívumok kedves 
kifigurázásából épül fel a duett, gro-
teszk, komikus, mosolygó és vidáman 
kacagó egyszerre. 

írhatnánk még ide sok-sok példát, 
amelyek egyszersmint tipikus í mintái 
is lehetnének a jó operett-muzsikának, 
de nem akarunk elébe vágni a pre-
miérnek. 

Egy újszerűségre hivjuk csak fel 
a figyelmet. Csodálkozva fogja észre-
venni a publikum, hogy a záró fina-
lekban hiánvzik mindenütt a meg-
szokott kórus. És tényleg. H finálék 
meleg szivvel elgondolt és mesteri 
kézzel felépített érzelmes, finoman 
ivelő keringők mind a három felvo-
násban és ez a három finale eseménye 
lesz az előadásnak. Talán elég annyit 
elárulni, hogy Kosáry Emmy és Király 
éneklik és ez a két név magában véve 
is már teljes sikert jelent. 

Nincs szó, amely megközelithetően 
is kifejezhetné azt a szerető gon-
dosságot, amellyel hetek óta készül-

nek a művészek a premierre. Kosáry 
Emmy, Lábass Juci, Rátkay és Ki-
rály játszák a főszerepeket, az ér-
zelmes párt : Kosáry - Király, a vi-
dám, táncos párt pedig Lábass — Rát-
kay alakítják. Külön érdekessége lesz 
a premiérnek a két művésznő toa-
lett sorozata. Eddig annyit sikerült 
megtudnunk, hogy Lábass Jucinak a 
nagyszerű Berkovitsék három olyan 
ruhát készítettek, amely üt minden 
eddigi ruha látványosságot, (fl ruhák-
ról egyébként lapunk legközelebbi szá-
mában divatmüvészeti munkatársunk: 
Angelo számol be). 

Befejezésül csak annyit irunk ide: 
nyári operett téli szereposztással, ze-
néjét szerezte Fali Leó, főszereplők: 
Kosáry, Lábass, Király, Rátkay, ren-
dező Czakó Gyula, karmester Vincze 
Zsigmond. Jegyek az őszi századik 
előadásra talán még előjegyezbetők. 

(b. f. I.) 

V a s q u e z g r ó f n é — „ c i v i l b e n " , 

Vasquez Italia grófnét, a Magyar 
Királyi Operaház feledhetetlenül nagy 
primadonnáját a műintézet tisztelet-
beli tagjának nevezték ki, hogy mint-
egy kariatidja maradjon a színház-
nak, amelynek éveken keresztül osz-
lopa volt. Hazai és külföldi lapokban 
számtalan arcképe jelent meg az ün-
nepelt művésznőnek, mindmegannyi 
jelmezkép a grófné óriási repertoár-
jából. Hrcképe, amely úgyszólván «ci» 
vilben» mutatja be a művésznőt, so-
hase került a nyilvánosság elé. Mert 
azokat az arcképeket, amelyek őt sport» 
lapokban, mint amazont, lóháton avagy 
az automobil kormányrudja mellett 
ábrázolják - nem lehet ehhez a zsá-
nerhez sorolni. Mai címlapunkon elő-
ször kerül a közönség elé a grófné 
egy «civil»- arcképe. 

/ 7 / V 7 F P ESZTER, 
//yd/ VIVAITERtiE. C "N 
y 1ÓÁL VÀNY- U 46.1 • —' y 



Nebéz felöltő és sapka, posztó bokavédő, -
szőrmével szegett sötét kosztüm, kis sapka, 

^.világos szőrmegamitura, magas cipő. 

Tavaszi zakó-öltöny, világos nemezkalap, 
szines mellény, — sötét posztószoknya, vilá-
gos bavelok, szines sál és sötét, széles kari-

májú, nemezkalap. 

DERÜLT ES MELEG gHOLDflS ÉJSZAKA 

Kék zakó-kabát, febér flanell-nadrág, tenge- Derékbez simuló, könnyű sportöltöny világos 
rész-sapka, - nagykockás, világos selyem- selyemből, csokor-nyakkendő, - febér vászon 
szoknya, kötött selyemkabátka, kalap nélkül, ruba, nyak és ujj nélkül, nagy gyöngyház-

gombokkal, kivágott félcipő. 

SZÍNHÁZI ÉLET OLDAL 

Egyesitett „divat-kodex" és időjelző. 
Fürdő és nyaralóhelyi használatra. 

(Mangold Béla Kolostól.) 
i y . " / ' ' • • >''' ' •"'•••••.. *'. •/ ' . I t 

- HIDEG - - ENYHE -
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Ä fehér $ u l i meséje . 
Művészembereknél megszokott dolog, 

bogy kutyát tartanak; talán babonából, 
talán azért, mert senkinek sincs olyan vaj-
szive, mint a művészembernek és különö-
sen ma, ebben a badikosztos világban, bizony 
sziv kell abboz, bogy valaki kutyát tartson. 
Természetesen ez az oka aztán annak is, 
bogy legtöbb kutyabistóriát ilyen gazdával 
kapcsolatban mesélnek, de felülmúl minden 
eddigit az a történet, amelynek bőse a fe-
hér Buli, Gábor József az Operaház kedves 
tagjának hires kutyája. 

Hogy élőiről kezdjük a dolgot, már maga 
az is detektjv-regénybe való, ahogy a kutya 
Gáborhoz került, fl báboru elején az Ön-
kéntes Orsereg kebelében egy Múzsa cso-
port alakult, mely csoportot kétszeresen meg-
illette a Múzsa név: először, mert a vezető 
Múzsa Gyula országgyűlési képviselő volt, 
másodszor pedig azért, mert e csoport tagjai 
kizárólag művészemberek : szinészek, fes-
tők, irók holtak. Idetartozott Gábor József 
is. Egy este a Fővám-téri őrségre a sarki 
rendőr egy szép fehér buldogg kutyát ho-
zott. Találta az utcán és nincs gazdája. Gá-
bor József vállalta a kutya gondozását, meg-
adta a cimét a rendőrnek, ha netalán valaki 
keresné a kutyát és hazavitte a fehér bul-

Gábor .József és a bir<»= Buli kutyája. 

doggot és elnevezte Bulinak. Buli csakha-
mar a Gábor család kedvence lett. fl gye-
rekek neki hordták az ebédjüket, de maga 
Gábor József is szinte megváltozott életet 
élt a -kutya kedvéért. Ha az Üllői-uton volt 
dolga : gyalog ment, mert kutyát villamo-
son nem lebet vinni, az flndrássy-uti keres-
kedőkkel barátságot kötött és összevásárolt 
mindent, ha nem is kellett, csakhogy aztán 
hulladékot is kapjon a Buli részére ; este 
sétálni vitte a kutyát-és megesett,, hogy vé-
gig hallgatta a Tristán első felvonását, aztán 
mert a cselédek nem értek rá, elvitte egy 
órára sétálni a Bulit és visszament a Tristán 
harmadik felvonására. 

De a mi Bulink nem volt bü természet. 
Egy nap hirtelen eltűnt. Gábor kerestette 
mindenütt a kutyát, jutalmat igért Hz Est-
ben a megtalálónak, de Buli csak nem 
került meg. Jöttek ugyan naponta telefon-
értesítések, bogy a fehér kutya Óbudán van, 
aztán hogy Kőbányán látták, a barmadik 
jutalmat-óbajtó megtaláló a Rákosligetre 
csalta ki Gábort, (mert mindenhova elment, 
ahonnan értesítették, bogy ott a Buli), de 
biába, egyik sem volt a keresett kutya. 
Végre egy nyugalmazott detektív reáakadt 
és boldogan vitte másnap Gábor sétálni a 
Váci«utcába a kutyát. 

fl korzón szembe jött velük egy huszár-
zászlós, flbogy meglátta a kutyát és Buli 
őt, a sétálóit örömére lejátszódott az ismert 
mozi jelenet : az elveszett kutya gazdájára 
ismer. Buli csaholt örömében, csóválta a 
farkát, a zászlós meg bemutatkozott : báró 
S. vagyok - mondta és érdeklődött Gábor-
nál, hogy honnan vette a kutyát, mert az 
az övé. Gábor elmondta, bogy bizony ez 
talált kutya és ba az ur beigazolja, bogy az 
övé volt, bár nagyon szereti — de vissza-
adja. Bemondta a telefonszámát és távozott. 
H régi gazda azonban nem jelentkezett újra 
és Gáborék nyáron magukkal vitték Bulit a 
Balatonra, fl nyugtalan természet azonban 
itt is kitört Buliból. Egy este az állomáson 
felugrott az induló esti gyorsra és ment vi-
lágot nézni. Gábor telefonált, sürgönyzött, 
értekezett a kalauzokkal, irt a Déli Vasút 
igazgatóságának, végre ráakadt Bulira : egy 
katonatiszt vitte magával Veszprémbe. Gábor 
érte utazott és diadallal hozta vissza a kutyát. 

Ősszel újra Pestre jöttek Gáborék és né-
hány nap múlva a kutya megint eltűnt. Kez-
dődött a kutatás élőiről, flz egész flndrássy 
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ut segített Gábornak a keresésben, mert már 
ugy ismerték Bulit, bogy ba látták este sé-
tálni, nem azt mondták: itt jön Gábor József 
a kutyájával, banem : itt jön a Buli Gábor 
Józseffel, fl nagy kutatásnak eredménye is 
lett. Rendőrségi ismerősei revén Gábor rá-
akadt Bulira egy pesti müépitésznél, aki-
nek egy fiatal ur adta el a kutyát. Gábor 
és az épitész kinyomozták a «nem becsüle-
tes megtalálóit és' törvényszéki tárgyalások 
bonyodalmain keresztül Buli újra vissza-
jutott Gáborékboz. 

Most már ugy illett volna, bogy vége 
legyen a komédiának. De nem. fi Dunapar-
ton az esti korzón egy magas, elegáns ur 
jött szembe egy este a sétáló Bulival és 
Gábor Józseffel. Füttyent a kutyának és az 
örömmel rohan* feléje. Gábor József érezte, 
bogy itt megint baj lesz. fl? ismeretlen ur 
bemutatkozott : gatai és szécbenyi Gross 
Ferenc vagyok - mondta és ez a kutya az 
én elveszett febér buldoggom. 

Újra megindultak a tárgyalások. Gábor 
elmesélte, bogy mennyi baja volt már a ku-
tyával, mennyit költött rá, bogy megszokta 
és - Buli továbbra is Gaboréknál maradt. 

De jött egy ujabb baj. Buli beteg lett, 
nem tudott lábraállni és Gábor József el-
vitte az állatorvosi főiskolára. Ott megvizs-
gálták és megállapították, bogy komplikált 
vese, sziv és gyomor baja van, alig él még 
egy-két bónapot és jobb lesz elpusztítani. 

Gábor Józsefnek azonban vaj szive van 
és nem volt ereje ebbez. Inkább ölbe hor-
dozta le az emeletről és ugy vitte sétálni 
esténként a beteg Bulit. Egy este aztán 
érezte Gábor József, bogy Buli nem sokáig 
él. Séta közben tiz órakor találkoztak Kern 
Auréllal és az operaháziak babonája sze-
rint: esti séta közben szakállas operaigaz-
gatóval találkozni rosszat jelent. 

És tényleg. Szegény Buli nem érte meg 
a másnap reggelt: még aznap éjjel meghalt. 

Halála után derült ki, hogy több előkelő 
gazdát otthagyott már a fentebbieken kivül 
is hűtlenül. Volt egy darabig báró Burián 
külügyminiszter kutyája is, majd gróf Tisza 
Kálmánnál szolgált egy ideig, amig el 
nem szökött tőle. 

Karriérje tehát elég nagystílű, csak a 
természete volt egy kissé rossz a szegény 
hűtlen Bulinak, aki most nyugszik csönde-
sen a Rákosi kutyatemetőben, mozgalmas, 
s"Mos élete után. 

Ç u c s u z i l ( a /Viodern S z i n p a d 

H bosszú, sikerekben dus idény 
után buszonbarmadikán becsukódnak 
a Modern Szinpad kapui. Itt a nyár, 
kezdődik a megérdemelt;pibenés, bogy 
ujult erővel láthassanak az uj sze-
zonnak. 

H pénztáraknál pedig folyik a csata, 
bogy a bátralevő pár napon jegyhez 
juthasson az a rengeteg boldogtalan 
aki nem látbatta eddig Medgyasszayt 
a Vegyen el feleségül! vagy Mészá« 
ros Gizit a Megcsal...? főszerepében. 

fí színpadon folyik a kedves ötle-
tes műsor, de már az öltözőkben a 
nyaralásról van szó. Ki bová megy? 
- ez a téma és fáradhatatlanok a 
beszélgetők a nyári program előadá-
sában. 

H direktor a családjával Lellére 
utazik. Büszkén viszi magával két 
fiát: Tamást és Józsit, noba e két le-
gényke életkora együttvéve sem több 
30 hónapnál. Medgyaszay Vilma Dal-
máciába megy. Spalatoban fog für-
deni az Hdria kék hullámai között. 
Mészáros Gizi előbb vidéki vendég-
szerepléseit intézi el Szegeden és 
Kassán aztán a program: Tátra és 
Karlsbad. Kökény Ilona is vendégsze-
repel, az uránál Fenyőbázán, onnan 
egy német fürdőre utazik. Lukács 
Sári Tátrában, Rajna fllice kis fiával 
Margitszigeten. Ürmössy flnikó pedig 
Voloscában nyaral. R férfiak közül 
Boross vidéki turnéja után Tátrába 
utazik, Vendtey nem árulja el nyári 
terveit, Vámos titkár ba a szinbáz 
ügyei engedik, bárom betet a Balato-
non tölt, erre felé nyaral Sajó Géza 
is: Fonyódon. Nagy programja van 
Gellértnek, büszkén mondja: Dalmát 
partok, Siófok, Fonyód, Fiume. Varsa 
csak ennyit mond szelíden: Tengerre 
magyar! Békeffy Tobelbadban nyaral, 
Uray a film felvevő készülék előtt, 
Erődi Balatonkenesén, Bánóczi Dezső 
pedig vidéki vendégszereplései után 
Tátrába majd a Balatonra utazik. 

H program tebát változatos, a si-
ker biztos. Mi csak jó mulatást kíván-
hatunk. 
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/Vli ú j s á g Ç u d d n ? 

H kedves olvasó bizonyára azon« 
nal tudni fogja, bogy Buda alatt itt a 
Horvátb kert, illetve a Budai nyári 
szinbáz értendő. Mert amint a nyár 
beálltával előkerül a szalmakalap és 
a vászon ruba - ugy és ilyen ter» 
n; ?szetesen iut át Budára a pesti szín-
ház látogató a Horvátb kertbe, bogy 
ba lebet elkaparintson egy jó jegyet 
az óvatos budaiak elől, - (azért óva« 
tos, mert előre szoktak jegyet váltani), 
és részt kérjen a balparti városrész 
is a jobbpartiak mindennapos örö-
méből. 

Mert ba őszinték akarunk lenni, 
meg kell mondanunk, bogy a budai 
szinbáz egyúttal a legdivatosabb pesti 
szinbáz is. Öreg, hétpróbás pesti pre-
mierlátogatók igyekeznek esténként 
Budára villamoson, kocsin, autón, 
propelleren, omnibuszon, bogy meg-
nézzék a Mágnás Miskát, a Három a 
kislányt a budaiak előadásában, aztán 
Sebestyén direktor urat a Hivatalnok 
urakban és érdeklődjenek a leendő 
pestiek iránt, akiket a Városi szinbáz 
szerződtetett el a buda-temesvári tár-
sulattól. 

Már előlegezett bizalma van Ga-
lettának és Sebestyén Jenőnek a pesti 
szivekben, bisz látták már őket a 
budai deszkákon és tapsoltak nekik a 
pesti tenyerek is rendületlenül, fi har-
madik leendő pestit : Kerényi Hermint 
biába keresik a szinlapon, nem talál-
ják. Hddig kérte, simogatta a vajszivü' 
Sebestyén direktort, amig le nem 
mondott arról, bogy nyáron is éne-
keltesse : igy jutott Kerényi Hermin 
pibenőböz őszig. 

Egyébként könnyű ott bőkezűnek 
lenni, abol van miből. Megmaradt a 
direktornak Lakatos Ilonka, Papp 
Manci az operettre, Kovács Margit és 
Székely Ilona az operákra és last non 
least szerződtette hozzájuk ötödiknek 
Diósy Nusit. Öt ilyen énekes színész-
nőt még a pesti kőszinbázak is iri-
gyelhetnek Sebestyén Gézától. 

Diósy Nusi már be is mutatkozott 
a Kis grófban és a Liliben és ujjongó 
lelkesedéssel fogadta a szeretetébe a 

budai közönség az uj primadonnát, a 
Vigszinbázból ismert kedves Zsuzsi 
kisasszonyt. 

Milliomos Kati. 
De vár egy uj szerep is Diósy 

Nusira. Sebestyén direktor elveihez 
biven az idén is eredeti bemutatók-
kal örvendezteti meg a Fővárosi nyári 
szinbáz lelkes publikumát. Hz egyik 
közel jövőben bemutatásra ketülő 
operett a hires bécsi Urscbula, ame-
lyet Harsányi Zsolt Milliomos Kati ci-
men fordított magyarra. Ennek az 
operettnek a főszerepét fogja ját-
szani Diósy Nusi, a meggazdagodott 
cselédlányt, azt a szerepet, amelyet a 
bécsi Hpollóban Mizzi Zwerenz ját-
szott, a mozikikiáltó kedvesen gro-
teszk szerepét Sebestyén Jenő kapta, 
ezt Bécsben Fritz Werner alakította. 
Hz énektanár mulatságos figurája 
Pesten Horthy Sándornak jutott, hogy 
méltó konkurenciát csináljon a bécsi 
Sacbsnak. Elég a sikerhez talán annyi 
is, ba megirjuk, hogy Harsányi Zsolt 
a libretto fordítója, de megtoldjuk még 
azzal, hogy a szövegíró a diadalmas 
Csárdáskirályné társszerzője : Bela 
Jenbacb s a muzsikát Dostal szerezte. 
De érdekessége lesz a darabnak az 
a sok kedves táncbetét, amelyet a 
budai előadás számára Vincze Zsig-
mond, a Király szinbáz karmes-
tere irt Harsányi Zsolt szövegére. 

De lesz egy magyar operett be-
mutató is az idén. Sebestyén Géza 
elfogadta előadásra három fiatal, de 
máris jónevp szerző operettjét. H cím : 
Egy férj és'két feleség, szövegét irta 
Erdődy Mihály, Zenéjét pedig egy 
társas cég : Reményi Béla és Kun 
Richard. 

Budai Mz. 
Hz operett újdonságok mellé pró-

zai darabok is kerülnek bemutatásra. 
Ráskai Ferenc Budai háza az egyik, 
amelynek női főszerepét Molnár 
Hranka, a többi vezető szerepeit pe-
dig Vágóné, Sebestyén Mihály, Ujj 
Kálmán és Horthy játsszák. Egy egé-
szen újszerű vígjáték a Budai Ház és 
méltó folytatása lesz a tavalyi nagy-
sikerű Hivatalnok lánynak. Már a 
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meséje is külön érdekessége a da-
rabnak. Hogy jut egy idegen leány 
egy idegen fiatalember budai házába, 
bogy tűnik el onnan és miképen ku-
tatja fel újra az ifjú az elveszett 
leányt - erről szól a darab. Nagy-
szerű szerepek vannak benne, bá-
lás figurák - tehát biztos a siker. 

H többi készülő bemutató közül 
még csak egyet árulhatunk el olvasó-
inknak, Egy végtelenül mulatságos 
bohózatnak örvendhetnek nemsokára 
a nyári színház zsúfolt széksorai. 
»Tessék szellőztetni« a cime s az iró 
Horst Sándor, a tavalyi nagysikerű 
Kék egér és a Papa kedvence társ-
szerzője. fl fordító Harsányi Zsolt. 

Egyelőre ez az újság Budán és 
hogy a darabok rendezése és kiállí-
tása sem lesz érdektelen, arra bizto-
síték a két rendező: a prózai dara-
boknál Bársony, az énekeseknél Ti-
hanyi, akik már eddig bizonyságát 

adták, hogy ebben a szűkös háborús 
világban is képesek érdekes színpadi 
feladatok megoldására. 

flddig is, amíg a társulat elkészül 
az uj darabokkal, a fővárosi szin« 
házak műsorát játszák állandó táblás 
házak mellett. 

Benyit az ember a színházba 
kedden. Zsúfolt ház. fl szinlapra sza-
lad a szem,s aztán megszólal a láto-
gató : - Érthető, hisz egy kedves 
vígjáték megy . . . 

Benyit az ember a színházba csü-
törtökön . . . Zsúfolt ház. H szinlapra 
szalad a szem s aztán megszólal a 
látogató: - Érthető, hisz operát ját-
szanak . . . 

Benyit az ember a színházba szom-
baton. Zsúfolt ház. fi szinlapra szalad 
a szem s aztán megszólal a látogató : 
->• Érthető, hisz operettet játszanak.. . 

Bizony érthető kedves színházlá-
togató . . . 

fl menyasszonyi 
ruha. Feiks Jenő a 
kitűnő festőművész 
esküvőjén az ün-
neplő közönség né-

ma ovációban részesítette a 
szép menyasszonyt, Lánczy 
Margitot és különösen sok 
bámulója akadt a remekbe 
készült menyasszonyi ruhá-
nak. fl bámulok sorába tar-
toztak Fedák Sári és Mészá-
ros Gizella is, akik együttesen 
jelentek meg az esküvőn. 

- Gyönyörű ez a ruha, -
mondta Fedák. 

- Igen, elsőrangú, - felelt 
Mészáros. Hát te milyen me-
nyasszonyi ruhát csináltatnál 
magadnak ? 

- Hogy milyen ruhát csi-
náltatnék, - felelte Fedák, -
azt körülbelül tudom, de nem 
tudom, hogyan bírnám ki ugyan-
abban a ruhában órákon át 
a nyilvánosság előtt.* 

Sacy von Blondel 
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S a c y v o n Ç l o n d e l . 

Egy elegánsan öltözött, kedves arcú, 
vidám fiatal leány kopogtatott be egy 
délután Rózsahegyi Kálmán színész-
iskolájába. 

- Szinésznő akarok lenni -
mondta bájos közvetlenséggel és Ró-
zsahegyi Kálmán ámulva kinálta meg 
hellyel szép vendégét, amikor az el-
árulta kilétét, hogy egy nagyon elő-
kelő pesti család «méltóságos» sarja-
déka akar szinésznő lenni. R bájos 
vendég szigorúan ragaszkodott a ter» 
véhez és Rózsahegyi kész örömest 
vállalta a mentorságot, amikor egy két 
nap után meggyőződött róla, hogy a 
tanítvány bizony nagyon tehetséges, 
nagyon s r£o - tehát az Úristen is 
színésznőnek teremtette. 

Régen történt mindez, Rózsahegyi 

mint kedves emléket szokta mesél-
getni, amikor az iskolájáról van vala« 
hol szó és a kis, pesti növendék ma 
Berlin leghíresebb moziszinésznője, 
a neve : Sacy von Blondel. 

Mikor Mátray Ernő zenés panto-
mimjével Pesten járt, éles szeme azon-
nal felismerte, hogy a legnagyobb 
film-attrakció ez a finom arcélű fiatal 
leány. Kicsábitotta Berlinbe, ahol az-
óta Sacy von Blondel a Deutsche 
Bioscop Gesellschaft nagybirü tagja 
és egymásután aratja szebbnél szebb 
művészi sikereit. Mielőtt Berlinbe 
ment, itthon is láthattuk filmen. H tör-
pék országában, amit az Omniában 
játszottak és Filbert Pauliggal a «Fe-
jedelem barát jáéban - és már ekkor 
megmutatta oroszlánkörmeit. Hz igazi 
sikerek csak ezután jöttek. Ma nincs 
Berlinben mozilátogató, aki nem is» 

merné Sacy von Blondel 
nevét. 

Sacy von Blondel a na-
pokban Pesten járt, hogy 
meglátogassa hozzátartozóit 
és szívesen fogadta a Szín-
házi Életet, amely a magyar 
publikum nevében érdeklő-
dött aziránt, hogy milyen 
tervei vannak a Berlinbe 
visszatérő művésznőnek. 

- Rengeteg film vár 
reám - mesélte j.kedvüen 
Sacy von Blondel. Egyik 
szerep jobb a másiknál és 
én növekvő kedvvel és lel-
kesedéssel nézek az uj sai-
son elébe. 

- Hz első filmem?... 
Ugy tudom, hogy az idén a 
Megelevenedett nipp cimü 
mesejátékban lépek fel elő-
ször, amelyet egy honfitár-
sam, a Berlinbe szakadt 
magyar mozirendező : Tótb 
Béla i r t . . . talán sikerül 
ugy eljátszanom, ahogy én 
szeretném. 

Megkérdeztük a művész-
nőt, hogy szívesen megy-e 
vissza Berlinbe? 

- Hát én, édes Istenem... 
mit tagadjam, nagyon szive-Sacy'von'Btondel. 
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Rz igazi Don 
Juan. Hz opera= 
bázi tagok ked-
velt találkozó-
helyén, az Ope-

ra* kávéházban, a hagyomá-
nyos Ney Dávid-asztal köré 
telepedve a jövő szezon 
terveiről beszélgetnek az 
énekesek. Érdekes újdon-
ságok mellett tudvalévőleg 

sen. Ugy odanőttem én már a mester-
ségemhez, hogy. nehéz volna onnan 
elszakadnom. Én nagyon szívesen 
megyek vissza, csak a szegény Filmi 
nem akar - és itt megsimpgatta a 
lábai előtt heverő f^hér kis spitz 
kutyáját Sacy von Blondet. 

- Tudja szegény Fiiminek nagyon 
rossz a kosztja Berlinben és nem 
akar megválni Budapesttől. Ha csak 
a pakolás zaját hallja, vagy utazás-
szagot, szimatol a levegőben, olyan 
szomorúan kezd ugatni, hogy meg-
esik a szivem rajta. 

Nem akartuk tovább tartóztatni a 
művésznőt, az inas uj vendéget j elej-
tett és mi bucsuzóul meghajtottuk 
magunkat. 

- H viszontlátásra - nyújtotta a 
kezét Sacy von Blondel. 

- Majd ha újra Pestre jön a mű-
vésznő - mondottuk mi 
- Berlin egy kicsit messze 
van . . . 

- Ugyan ne szerény-
kedjék - nevetett Sacy von 
Blondel - Berlinben is 
nagyon jól ismerik a Szín-
házi Életet, bisz a berliniek 
hihetetlen mértékben érdek-
lődnek a magyar színházi 
élet i r á n t . . . 

egész sereg reprizt is tervez gróf 
Bánffy főigazgató és többek között, 
beváltva régi igéretét, felújítja Mozart 
halhatatlan müvét, a Don Juan-t is. 

- Végre kapunk egy igazi, javí-
tott Don Jüant ! - mondja Szügyi 
Kálmán az Operaház fiatal tenoristája. 

- R »javitott« Don Juan - vág 
közbe Dalnoki doktor, - sobsem le-
het igazi. Jegyezze meg fiatal bará-
tom, hogy az igazi Don Juan mindig 
- javíthatatlan. 

Sacv von Blondel 

Ezeket mondta Sacy von 
Blondel és mi azzal az ér-
zéssel távoztunk, hogy az 
idegenben élő művészeink 
mégis csak legjobb diplo-
matái a magyar kultúrá-
nak . . . (ô. f . /.) 

Előfizetőinkhez. 
Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akik-
nek az előfizetése junius hó 15-én járt le, 
annak megújításáról haladéktalanul gon-
doskodjanak, hogy a lap folytatólagos 
küldése fennakadást ne szenvedjen. 

A «Színházi Élet» kiadóhivatala. 
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A Bábszínház alföldi tournéja. 
H Modern Szinpad helyiségében 

bemutatott, Rónai mester kezdemé-
nyezésére megindult és a művészi 
érzékű publikum részéről lelkesen 
fogadott uj színházi vállalkozás vidéki 
körútra készül. 

F. hó 23-án útnak indul a Báb-
színház gárdája; Zombor, Szabadka, 
Szeged, Hódmezővásárhely, Nagyki-
kinda, Temesvár, Hrad, Gyula, Csaba, 
Nagyvárad, Debrecen és Szolnok vá-
rosok részesülnek a Bábszínház föl-
tétlen stílusos, szubtilis, bájosan gyö-
nyörködtető miniatűr előadásaiban. 

H Programm nagyjában ugyanaz, 
mint amelyet Budapest látott. Har-
sányi Zsolt prtológja, Kosztolányi 
Dezső, Balázs Béla megelevenített 
fantáziáin kívül, gróf Poccinek, a vi-
lághírű német-olasz bábjáték-irSnak : 
»Vitéz László házasodik« cimü ko-
médiája kerül előadásra; minden vá-
rosban egy napig marad a társulat. 

Stílus-egységben a Bábszínház 
rendkívülit nyújt, amennyiben egy 

Harsányi Zsolt : Prologus. 

művészi kéz munkája minden s e kéz 
Fejérváry Erzsié, aki a Bábszínház 
díszleteit, bábuit és kosztümjeit ter-
vezte, mintázta és készitette. 

R Bábszínház, hogy ugy mondjuk 
beszélő gárdája : Lubinszky Tibor, 
Jávor Alfréd, örvössy Géza, Oláh 
Gyula, Rubinyi Tibor, Lencz Hedvig 
és Homoki Paulából áll. 

fi balász és a bol H ezüstje. - Balázs Béla mesejátéka. 
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baját, Falus azonban sehogy sem volt 
megelégedve ezzel a primitív viselet* 
tel. Nézetét többször meg is mondta 
Nádaynak, de hiába. Végre gondolt 
merészet és nagyot: uj frizurát terve-
zett Náday Béla számára. H tervrajzot 
átadta a művésznek, aki azonnal bor-
bélyhoz sietett és uj frizurával tért 
vissza: azóta lesimítva, kettéválasztva 
hordja a haját és az uj viselettel, ami 
a legfontosabb, még a felesége, a 
szép Tasnády Ilona is meg van elé-
gedve. H tervezés honoráriumát Náday 
egyelőre még nem nyújtotta át Falus- Mészáros Giza a »megcsal?« cimü darabban 

Angelo rajza. 

Falus tervez. 
Falus Elek, a kiváló rajzoló-iparmű-

vész, kinek nevével modern magyar 
könyvek címlapjain ismerkedtünk meg, 
a legkiválóbb és legzseniálisabb inté-
rieur-rendező. Falus Elek tervezte 
például a Modern Színpad belvárosi 
színházának berendezését, ő készítette 
az Hz Est jellegzetes lapfejét és ter-
vezte helyiségeinek berendezését, ő 
készíti most a Pesti Napló uj szer-
kesztőségének szobáihoz a terveket 
és Falus keze alatt válnak művészi 
látványosságokká a mostani gazdag 
és előkelő emberek u j lakásai, palotái. 
H sokféle tervezési munka után Falus-
nak most olyan rendezése van, ami-
lyen eddig még nem akadt a praxisá-
ban. H kitűnő művésznek ugyanis 
már régen szemet szúrt Náday Béla 
frizurája. Náday, ha még emlékeznek, 
egyenesen felfésülve hordta eddig a nak, de megígérte neki, hogy legkö-

zelebb, ha milliomos lesz, vele ren-
dezteti be felépítendő villáját. 
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Çatizïalvy 61 za. 
Behízelgő játék, közvetlen szimpa-

tikus megjelenés, szép csengő hang és 
érdekes karriér - ez Batizfalvy Elza. 
Pályafutása változatos és fordulatok-
ban bővelkedő. A színművészeti aka-
démiát együtt végezte Paulay Erzsi-
vel, Váradi Arankával és Berky Lilivel. 
Mint Berky Lili, ugy ő is drámai szakra 
készült és - belőle is operett-prima-
donna lett. Előbb Nagyváradra, majd 
Kolozsvárra szerződött, ahonnan ké-
sőbb Budapestre bivták, a Vig özvegy 

Valencienne szerepére. Valencienne, 
a tökéletes asszony szerepe igen 
megtetszhetett neki, mert férjhez ment, 
még pedig - Miskolcra. 

A háború kitörésével férje a frontra 
ment, ő maga pedig hosszú pauzákkal 
itt-ott fellépett. Ő énekelte először az 
Apolló-kabaréban a később országos 
népszerűségre jutott »Mikor az est 
mesélni kezd« cimü dalt. 

Utoljára a front-kabaré tagja volt, 
ahonnan egész komoly, értékes mu-
zeumot hozott magával hadi relikvi-
ákból. 

Orosz srapnel-töredékek, páncélsi-
sakok, ellenséges fegyverek, tőrök dí-
szítik a művésznő József-köruti laká-
sát. Jelenleg ugyancsak a jótékonyság 
szolgálatába állt. A boszorkányos gyor-
sasággal kiépült Hadi-Parkban egy kis 
művészgárda produkál merőben uj 
dolgokat »Szabad Művészet« cim alatt. 
Ennek a tehetséges és ambiciózus 
gárdának állott az élére Batizfalvy 
Elza. Tréfák, vidám trükkök, hangu-
latos dalok egész sorozata fogadja 
estéről'estére a Hadi-Park publikumát. 
Batizfalvy Elza különösen előljár a 
publikum s sórakoztatására törekvő 
buzgalomban, mindenütt ott van, min-
dig közvetlen és kedves. A műsora 
mint a »Szabad Művészet« egész mű-
sora decens, de egyben minden tár-
sadalmi réteg megbóditására alkalmas. 
Igazán érdemes megnézni és meghall-
gatni. 

K O V Á C S A N N A telefon NŐI RUHH DIVHTSZBLON =177-50: 
fl »Fényűzés Elleni Liga« által elismerő 
»oklevéllel« és »bronzéremmel« kitüntetve 
IV., HARISBAZÁR 5. SZÁM, IL, 2. 

MŰHIMZŐ S P E C I A L I S T A 
FREYBERGER ALFRÉD 

BUDAPEST,IV., VftCI-U. 8. TEL,:87'47 Batizfalvy Elza 
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Batizfalvy Elza különböző szerepeiben. 

Batizfalvy Elza különböző szerepeiben. 
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„Nem mehet a háborúba . . 
H véres idők tűzpiros bajnalbasa-

dásán uj nóták születtek, háborús da-
lok, lelkesítő szózatok, amelyek között 
talán leggyorsabban lett népszerűvé 
a «Nem mehet a háborúba», ez a 
finom melódiáju, szellemes szövegű 
dal, amelyet néba még ma, bárom 
évvel születése után is lehet hallani. 
Hzt, hogy a dal gyorsan népszerűvé 
lett, nem kell és nem lehet nagyon 
csodálni, mert hiszen a szövegét is, 
zenéjét is Budapest egyik legkedvel-
tebb dalköltője, Zerkovitz Béla irta. 
És ki hallott már Zerkovitz-dalról, 
amely nem lett népszerűvé? 

Mindezen felül pedig Zerkovitz 
mindig megtalálja müveihez a legki-
tűnőbb interpretálókat, akik a maguk 
részéről is bőségesen gondoskodnak 
arról, bogy a közönség gyorsan meg-

Szem ere Gyula 

szeresse az uj nótát. H «Nem mehet 
a bábomba» cimü dalnak két elő-
adója is akadt egyszerre. Előbb a mozi-
ból az időközben színházzá lett Hpolló-
kabaréban adta elő rendkívüli siker-
rel Szemere Gyula a rokonszenves, 
fiatal énekes-szinész, majd a Nemzeti 
(Royal) Orfeumban énekelte nagy ha-
tással a kedves és szépbangu Szász 
Ilona. Egy időben, egyszerre tebát két 
helyen énekelték a közönségnek az 
akkor panaszosnak hangzó sirámot, 
hogy «nem mehet a bábomba», sőt -
minthogy akkoriban még nem volt 
ismeretes a zárórának nevezett há-
borús átok - az Apolló-kabaréban 
négy előadást tartottak naponta és a 
derék Szemere négyszer is elénekel-
hette. Hz ujrázásokat e helyen nem 
vesszük számításba. 

Jöttek azonban a pótszemlék és az 
elsők között, akiket besoroztak, volt 
Szemere Gyula, az Apolló-kabaré 
művésze. Egy szép napon be kellett 
vonulnia és nem énekelhette többé, 
hogy «nem mehet a bábomba». O 
már ment. Közlegényi sorban távo-
zott el a pesti közönség köréből, so-
káig nem hallottunk róla semmit, de 
egy napon hősi halálának hire szo-
morított el bennünket. Szemere azon-
ban nem az az ember, aki egyköny-
nyen hagyja magát. Fogott rajta a 
régi színházi kabala, hogy akinek 
halálhírét hozzák, szerencsés lesz éle-
tében. Szemerének kedvezett a hadi-
szerencse, bravúros hőstetteket vitt 
végbe és a minap hazaérkezett mint 
hadnagy három kitüntetéssel a mel-
lén. Megkapta a bronz, kis ezüst és 
nagy ezüst vitézségi érmeket és biz-
tosra veszi, hogy rövidesen megszerzi 
hozzájuk a Signum laudist is. 

H derék Szemere egyéb irányú 
elfoglaltsága miatt még egy jó ideig, 
de remélhetőleg már nem nagyon 
sokáig, nem énekelhet a pestieknek. 
Hanem nem azért vérbeli énekes, hogy 
megállhatná nótázás nélkül. Most, 
hogy itthon időzik szabadságon, egy 
estén intim, baráti körben elénekelte 
régi műsorának legjobb számait. Köz-
tük volt a Zerkovitz-nóta is, amellyel 
annak idején bevonult katonának. 
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Rékai Nándor karmester, a felesége és két 
4eték gimnazista fia, valamint a it ttölti má-
sodik nyaralását Székelyhídi Rézsika, Szé-
kelyhídi Ferenc és Marscbalkó Rőzsika egye-
lőre igen csekély korú leánya. 

H Magyar színházat Vajda László rendező 
és családia képviselik Leányfalun. Gyakran 
itt laknak látogatóban a Vigszinbáz részéről 
Gótb Sándor és G. Kertész Ella, akik Gótbné 
nővérét Keményfi festőművész feleségét szok-
ták meglátogatni. És végül itt lakik színész-
nőleányaival, Zöldi Elzával és Zöldi Vilmá-
val Zöldi Márton is, a kitűnő humorista, 
vele nyaral férjes leánya is, Tilda, aki Hol-
lós Gábor dr. tisztiorvos felesége. 

Bzek csak a benn lakók, de minden szín-
házi ember tölt egy-két kellemes napot vagy 
estét Leányfalun, látogatóban, fí nyaralás 
mindenesetre nagyon kellemes itt. h közle-
kedés elég jó: bajóval odamenni harmadfél 
óra, Pestre jönni lefelé a Dunán ötnegyed 
óra. Viszont egy jó óra alatt el lebet érni a 
szentendrei vicinális végállomását is, ahon-
nan bamar beér az ember a fővárosba. 
e " A« y -ti-3 

És ba valaki kedvet kapna jövőre Leány-
falun nyaralni és csak az élelmiszer-piac 
állapotától tenné ezt függővé, annak a szá-
mára Tótb Imréné nevezetes mondását idéz. 
betjük: 

- Minden méregdrága itt Leányfalun, de 
ez nem baj. Mert viszont semmit sem lehet 
kapni. 

De ez csak olyan tréfa, fiki Leányfalun 
megvacsorázik, az nehezen tud felkelni az 
asztaltól. 

Ferenczy Freund Irén, a Rákosi-iskola végzettí;növendéke, a Király-S2inbázban sikerrel 
játszotta a »Csárdáskirályné« Stázi 'szerepét és Beötby László igazgató bárom évre szer-

ződtette színházához. 
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Intim Pista, hogy hogyan folyt le a 
Lánczy Margit és JFeiks Jenő eskü-
vője? 

- Én persze hogy tudom ! De hát 
maguk! Nem voltak ott a templomban? 

- Sajnos, vasárnap kirándulásunk 
volt. Éppen azért kérdezzük magát, 
bogy mondjon részleteket. 

- Nagyon szívesen. Féltizenkettő-
kor volt a polgári esküvő. Bárczy 
István polgármester adta össze a fia-
tal párt. Molnár Ferenc és Miklós 
Hndor voltak a tanuk. Onnan átmen-
tek a Kálvin-téri református tem-
plomba. Hz volt ám csak az igazi. 
Olyan szép közönséget, különösen 
pedig olyan érdekeset, nem egyha-
mar lehet együtt látni. H szinbázi 
nagyságok közül ott láttam Fedák 
Sárit, Paulay Erzsit, özv. Paulay Edé-
nét, Csatbó Kálmánt, Cs. Hcél Ilonát, 
Gótb Sándort, G. Kertész Elsát, Mé-
száros Gizát, Mészáros Paulát, Hevesi 
Sándort, Bayor Gizit, Cs llag Terézt, 
Jób Dánielt, Náday Bélát, N. Tasnády 
Ilonát, Hgi Böskét, Ódry Hrpádot, Gál 
Gyulát, az irodalom és sajtó világát 
Molnár Ferenc, Miklós Hndor, Kéri 
Pál, Fényes László, Sebestyén Ká-
roly, Totb László, Herceg,Géza. Erényi 
Nándor, Kálmán Jenő Hkos és mások 
képviselték, a képzőművészek élén 
Falus Elek jelent meg, aztán ott lát-
tam Berend Miklóst, aki a menyasz* 
szony első gyámapja volt, meg Wolf-
ner Györgyöt. Hogy aztán a buda-
pesti társaság milyen nevekkel kép-
viseltette magát a fényes esküvőn, 
arra csak báró Hatvany Lajosnét és 
báró midarasi Beck Gyulánét emlí-
tem meg. Hz esketést Petri Elek püs-
pök végezte. 

- Hallom, ebéd is volt. 
- De még milyen ebéd ! Hz Or-

szágos Kaszinóban teritettek tizennégy 
személyre. Paulay Erzii volt a házi-
asszony. 

- Hova utazott az ifjú házaspár? 
- H Csorbatóooz. De onnan há-

rom nap múlva már Tátralomnicra 
mentek. Most ott vannak. 

- Szép esküdő boldog házasságot 
jelent. Hát még mi újságot tud ? 

- Tudok egy szenzációt, de ne 
mondják el senkinek. H héten itt járt 
Barnovsky Viktor, a berlini Lessing-
sznbáz igazgat, ja. Vendégszereplési 
tárgyalás volt a jöttének főcélja, de 
ha már itt volt, felhasználta az alkal-
mat és felkereste Gombaszögi Fridát, 
akiről igen sokat hallott. Megismerke-
dett vele és megkérdezte tőle, nem 
volna-e kedve egyszer vendég gya-
nánt egy szerepet el átszani Berlin-
ben. Gombaszögi Frida azt felelte, 
hogy de mennyire van kedve. Most 
aztán, mikor a következő esztendőben 
a Vigszinbáz nélkülözni t u d a majd 
egy kis időre, kiszalad Berlinbe és 
eljátszik egy szerepet, hada lássák a 
némeiek is, mit tudunk mi magyarok. 

- Hzt úgyis tudják a magyar da-
rabokb ól eléjaé. 

- Itt is tudok egy uiságot. Emlé-
keznek arra a Szerződés cimü egy 
felvonásosra, amit a Modern Szinpad 
játszott tavaly az Hndrássy-uti éra 
vége felé ? 

- Hogyne. Medgyaszay Vilma ját-
szotta a nőt, a férfi szerepében pedig 
Varsa Gyula mutatkozott be. 

- Ugy van. Hát annak az iró'a, 
Egyed Zoltán, fiatal vidéki ujságiró, 
az olasz frontr.l most hazajött egy 
csomó kitüntetéssel és egy kész bárom 
felvonásos darabbal. Már be is nyúj-
totta az egyik színháznak. Hanem 
most bucsuzásul egy nagyon érdeke-
set mondok. » 

- Nos? 
- H Vígszínháznak rövid ideig 

tagja volt egy Pogány Edit nevü 'gen 
bájos és sikkes úrilány. Hztán eltűnt 
a színházi világból. Most feleségül 
vette - sose találják ki. 

- Ham ír, hamar, kicsoda? 
- Gróf Hndrássy Imre. Késükét 

csókolom! 
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