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a Színházi Élet térképe a párisi béftetárpláson
Az Apponyi Albert gróf vezetésével Neuillybe
visszautazott magyar békebizottság magával vitte a
Szinházi Élet legutolsó számát, amelynek megfelelő
számú példányait a béketárgyalás aktáihoz csatolta.
Apponyiék a győztesek elé terjesztik a magyar tehetségeknek azt a térképét, amelyet a Szinházi Élet
közölt és amely kimutatja, hogy hány magyar művész
és író született az elszakadásra itélt országrészekben.
Vajha ez a mi térképünk hivatását teljesítené odakünt is és bebizonyítaná a győzteseknek, hogy
Magyarország feldarabolása, a magyar kultura szétszaggatását, kivégzését is jelenti. Ez a térkép bizonyítja, hogy az európai kulturának mekkora kincsét
akarják odakünt összezúzni.
Az elszakadó országrészeknek ez a kulturtérképe, amit a Szinházi Élet közölt és ami íme beji tett
Apponyiék podgyászába is, égő és forró tiltakozás.
És ezekben az országrészekben nemcsak már érvényesült magyar tehetségek születtek, hanem fiatal,
most fejlődő magyar talentumok is. Mi várna ezekre
a magyar szót üldöző idegen hódoltság a l a t t . . .
A mi térképünk az igazság statisztikája. És győznie
kell, mint magának az igazságnak, amit fájdalmas
hivséggel ábrázol.
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Érdekes daraboknak többnyire érdekes a
keletkezési története is. Most, hogy „Az ezüst
sirály" sikerétől hangfos Budapest, nem lehet
közömbös a felelet arra a kérdésre, hogyan
került össze a két szerző. Buttykay Ákos és
Földes Imre két évvel ezelőtt még nem is
ismerték egymást, még kevésbé gondoltak arra,
hogy együtt Írjanak operettet. Az első találkozás egy tavaszi napon Bécsben történt meg,
de ezen Földes nem is volt jelen. A Buttykayházaspár járt az egykori császárvárosban és az
egyik estét együtt töltették az egyik ottani
nagy színpadi ügynökség vezetőjével, a bécsi
Marton Sándorral. Beszélgetés közben szóba

BUTTYKAY ÁKOS
„Az ezüst sirály" zeneszerzője
(.Angelo fotográfia.)
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kerültek Buttykay Ákos régi operettsikerei,
„A bolygó görög", „A csibészkirály".
— Operettet kellene megint irnia, — mondta
a bécsi szinházember. — Vétek, hogy nem ir
a felesége számára egy jó szerepet !
— Igen ám, — félelte Buttykay, — de honnan vegyem a szöveget ? Akármilyen szövegre
nem tudok dolgozni, valami ujat, rendkivülit
szeretnék.
— Van most nálam egy librettó, — felelte a
bécsi, — az kitűnően megfelelne önnek. Különös érdekessége, hogy magyar szerzőtől való :
Földes Imre a neve.
— De hiszen Földes Iror.' drámaíró, színműveket, vígjátékokat ir I

,

FÖLDES IMRE
„Az ezüst sirály' szövegirója
(Amsler fetv.)
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— És kivételesen operettet is. Tény az, hogy
van nálam egy pompás librettója, amit szinte
sajnálnék az itteni komponistáktól, pedig azért
adta ide, .hogy fordíttassam lo németre és
adjam át valamelyik bécsi zeneszerzőnek. Látja,
professzor ujr, ez magának való volna. Le se
kell fordítani és meg vagyok róla győződve,
hogy Földes Imre boldog lesz, ha meghallja,
hogy ön vállalta a muzsikáját.
A véletlen szülte ötlet annyira megtetszett
Buttykaynak, hogy elkérte elolvasásra Földes
librettóját. Elolvasta és nem is adta többé
vissza. Hozta magával Budapestre, ahol azután
in naturam is megismerkedett a két szerző.
Földes valóban boldog volt, hogy Buttykay
vállalta a megzenésítést és most, premiér után
valószínűleg még boldogabb. így született meg
„Az ezüst sirály", amelynek zenéjét már húzzák a pesti cigányok.
*

*
*

Földes Imre, sok-sok népszerűvé lett, többszörös jubileumokat megért színdarab szerzője,
. az operett-librettó Írásában is elegáns, artisztikus izlésü, nivós írónak bizonyult. „Az ezüst
sirály" szövegkönyvében semmi sincs a megszokott étlngopérettek papírmasé figuráiból és
ötleteiből. Pedig itt is a szerelem, az operettek
* örök rugója mozgatja az eseményeket, itt is
két szerető párról van szó, akiket a szerelem
hoz össze, a féltés választ el és ismét a szerelem hoz össze a békés és mindent kiegyenlítő
fináléban. De Földes Imre biztos ismerője a
színpadi hatás titkainak és eredeti ötletekkel,
meglepő választékossággal tud u j elemeket
behelyettesíteni az operett-egyenlet ötök képletébe. A dialógusai elevenek, szellemesek s az
egész librettóban van bizonyos emelkedettebb
vigjétéki tónus, amely újszerűvé, előkelővé és
vonzóvá teszi ezt az operettet.
A első felvonás egy spanyol tengeri fürdő
strandján játszik. Ragyogó naplényben sütkéréznek a fürdőzők a homokban, a csikós vásznu
kabánák mellett, fehérruhás urak, hölgyek
könnyű nyári toalettekben vonulnak át a szinen.
A háttérben a tenger kék hullámai egy pihenő
vitorlás csónakot ringatnak. Fehéi ruhás, fehérsapkás ifjú ül benne, égykedvüen néz maga elé.
Ez az ifjú egy magyar arisztokrata : gróf
Cziáky Dániel, aki már egy év óta követi
városról-városra, tengerekről-tengerek re a szép,
fiatal Xénia nagyhercegnőt, akit pedig nem is
ismer. Csak látja, csak nézi és szerelmes belé
halálosan.

-•x
B. KOSÁRY EMMY
(Xénia)
Városi Színház — ,Az ezüst rirály"
Neumann Berta kreációja
(Angelo fotográfia.)
A fürdőzők elszélednek, a strand üres lesz
és a távozók után siet teli kosarával Maritta,
a kis virágárusleény is, de a gróf hirtelen megállítja. Maritta megrebbenve, de boldogan engedelmeskedik. Az első pillanathan látni, hogy
ez a kis Carmen szerelmes a daliás magyar
grófba. Pedig Maritta már megszokhatta ezt
a pái beszédet. A gróf megvásárolja egész
virágkosarát és megparancsolja, hintse le a
rózsákat a homokba, a kabána elé.
— Még mindig ? — kérdi reménytelenül
Maritta.
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— Mindig, mindig ! — kiáltja szenvedélyesen
a gróf, aki visszaül csónakjába.
A kis virágárusleányt különös pár váltja fel
a színen. A férfi gőgös beszédű, peckes járásn,
aranysujtásos diplomata-frakkot hord. Ez a
nagyhercegnő kamarása, aki Leontin kisnszszonnyal, az udvarhölggyel jött megnézni,
rendben van-e minden. Leontin kisasszony
mgyan vajmi keveset segédkezhet, e feladat
megoldásában, mert ő bizony alig lát. Szem-

üveget hord állandóan, de azért nem sajnál
magától egy lorpnont se, mégis minduntalan
beleütközik valakibe vagy valamibe és állandóan az a veszély fçnyegeti, hogy belepottyan
n tengerbe. Leontin kisasszony tehát csak a
kamarástól crtesiil arról, hogy „az illető"
megint itt van. Mert „az illető" minden nap
itt van, mikor a nagyhercegnő fürdik, elkíséri
csónakján a bójáig, ahová ki szokott úszni és
onnan megint visszakíséri, hogy megvárja,
amig eltávozik. De a nagyhercegnőnek már
terhes ez a néma, áhítatos kitartás. Mikor a
hajlongó udvari lakájok sorfala között kabánjába
siet, kiadja a parancsot, küldjék el az alkalmatlan idegent.
Persze ezt könnyebb parancsolni, mint valóban megtenni és dehogy is merészelne a
kamarás ur közelébe menni a fehérruhás csónaknak. Szerencsére. Leontin kisasszony nem
látja a kudarcot, azt lehet neki mondani, hogy
„az illető" már elment. Erre azután megnyugodva távozik Leontin kisasszony : rálép a
kamarás ur lábára, azután nekimegy a fának,
nagyot koppan, de a kamarás udvariasan karonf'ogja és elvezeti.
A fürdőköpenyben kilépő Xénia bosszankodva látja, hogy „az illető" még mindig ott
van. Eh, ez már igazán unalmas I Elhatározza,
hogy ő maga szól neki, hagyja abba ezt az
Ízléstelen kisérgetést, aminek semmi célja
nincs. Ekkor beszélnek egymással először életükben, pedig immár egy éve ismerik egymást.
Dánielnek csak most nyilik alkalma arra, hogy
illően bemutatkozzék. A nagyhercegnő heves
szemrehányásokat tesz. Mire való mindez ?
Miért hinti útját mindig tele virággal ?
Gróf.
Xénia.
Gróf.
Xénia.
Gróf.
Xénia.
Gróf.

B. KOSÁRY EMMY (Xénia)
KIRÁLY ERNŐ (Gróf)
Városi Szinliáz — .Az ezüst sirály"
(Angela Jotográfia)

Hogy kergettem két világon át
Kis lábának minden kis nyomát)
Talán haragszom érte !
Azt néztem csak, ön hol ragyog.
Azt se tudtam én, hogy hol vagyok (
Talán haragszom érte !
Ön, csupán ön volt az életem,
Éjem és napom, lélekzetem.
Talán haragszom érte . . .
Talán haragszom érte !
Egy hosszú, fájdalmas év alatt
Nem mozdult bennem más gondolat :
Csak néki minden jót ós szépet,
A lába csak virágra lépheti
Mert ő a föld legszebb virága.
Áldott a kert, mely felnevelte,
A szél, mely szinét rálehelte
Midőn csodás kelyhét kitárta.

_ Xénia nagyhercegnőt megkapja ez a rajongó,
hűséges szerelem. Nem viszonozza még, de

SZÍNHÁZI ËliET
érzi, érdekli ez a tüzes, ábrándos ifjú, aki őt
.ennyire szereti. De Dániel bevallja azt is, hogy
most már nem fog- többé alkalmatlankodni.
Ma utoljára tette, de ma örökre el is tűnik.
Xénia faggatására bevallja, hogy elfogyott minden pénze, a rulett is sokat fölemésztett, még
a jachtját is elvesztette. Most már nem kisérheti
többé a nagyhercegnőt, mert ha Xénia különvonaton utazik, ő mégsem futhatna utána —
tehervonaton. Ma utoljára evez ki a bójához,
de onnan üresen fog visszatérni a csónak. Ott,
ahol az ezüst sirályok kergetőznek, a tengerbe
veti magát.
Xénia igyekszik lebeszélni erről végzetes gondolatról. Hirtelen pajkos ötlete támad :
Figyeljen rám, amit én gondolok.
Az roppant kedves, egyszerű dolog.
Gról'. Amit ön gondol, bizonyára szép,
Amit ön gondol, nem lehet egyéb !

Xénia. Szavam megértse, szavam ne sértse
És ha kimondom, ne legyen konok!
Ne várjon tőlem hosszú ostromot.
Figyeljen csak rém, mi volna azon,
Ha ön, ha ön, ha ön, ha ön volna az
[inasom ?
Gróf. Ezt milyen szépen beadta nekem.
Szép asszony mellett szolgálni ejha !
Nem lehet szebbet kivánni, ejha !
Egész nap járni utána, ejha !
Éjjel vigyázni álmára, ejha I
Szép asszony mellett, szép asszony
[mellett.
Hisz nekem mindig csupán, csupán ez
[kellett.
Vágyam betellett szép asszony mellett !
Nem, nem, ezt nem fogadhatja el Dániel.
Pedig, hogy mennyire vége van mindennek, azt
ekkor még nem is tudja a szerelmes gróf. Az
odasiető kamarástól és Leontin kisasszonytól
hallja meg Xénia, hogy orosz hadihajó érkezett

B. KOSÁRY EMMY (Xénia), SIK REZSŐ (nagyherceg)
— Városi Szinház — ,Az ezüst sirtíty"
(Angclo fotográfia)
Kosáry ruhája Neumann Berta kreációja
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n kikötőbe és aion a férje : Pavlovics Szergej
nagyherceg, aki már állhatatos kísérőjéről is
tud. Hogy kitől tudja ? Hát persze, hogy Leontin
kisasszonytól, aki látni ugyan rövidet lát, de
beszélni annál hosszabban tud.
Mikor Xénia besiet a kabánájába, hogy átöltözzék, Dániel ismét találkozik Marittával.
A kis virágáruslány ép ugy kiséri őt árnyékképen, mint a nagyhercegnőt. A grófnak furcsa
ötlete támad és a feléje siető Jakotihu márkinak, a kinai attasénak mint bárónőt mutatja
be Marittát és egymás gondjaiba ajánlva őket
elevez csónakjával — a bója felé. Ekkor mér
nagy az elevenség a parton, matrózok vonulnak be feszes glédában és megérkezik diszes
kíséretével a nagyherceg, aki végre megkapt«
az engedélyt a cártól, hogy tényleg leleségiil
vehesse — a feleségét. De mindjárt megérkezésékor ürömcsepp vegyül örömébe : hallott«
a mendemondákat és szörnyen féltékeny. Xénia
bizonyítja, hogy semmi oka sincs a féltékeny-

SÍK REZSÓ
(nagyherceg)
Városi Színház — „Az ezüst sirály'
(Angelo fotografia)

KERÉNY1 GABI
(Maritta)
Városi Szinház — ,Az ezüst sirály'
(Angelo fotografia)
ségre, de szava elakad : a hullámok üresen
hozzák vissza Dániel csónakját. A makacs
fiatalember t»hát beváltotta fenyegetését. A
nagyhercegnőt teljesen megtöri ez a tragikus
fordulat, megadja magát a sorsnak, de amikor
a fogatát vezető lovász rásegíti köpenyét, boldog örömmel ismer benne a grófra. De fölismeri még valaki az álinast, s ez Maritta.
A második felvonásnak a fürdőszálloda hallja
a színhelye. Danielo, az álinas a nagyhercegnő
szobájának ajtajában áll őrt, senkit azon belépni nem enged, még magát a fenséges férjet sem. Mert a gróf jól tudja az érdekes titkot, hogy Xénia nagyhercegnő ugyan, de még
nem asszony. A nagyherceg családja akarata
ellenére vette feleségül, de a hatalmas família
ugy boszuíta meg magát, hogy közvetlenül
az esküvő után száműzték a fiatal menyaszszonyt, a nagyherceget pedig hadi szolgalatra
rendelték. Egy év telt el azóta, egy éve utazgat már Xénia egyedül, de a rajongó gróf kíséretével. Most azután kiengesztelődött a cár
és a nagyherceg eljött, hogy végre elcsattanjon az első hitvesi csók és Dániel épen arra
vigyáz, hogy ez ne történjék meg.
Xéniát meghatja ez a gyengéd, rajongó ragaszkodás. Látja a nagy külömbséget az idős
„férj" és a fiatal szerelmes között. Nem tagadja
mostjmár érzelmeit Dániel előtt sem :

KIRÁLY ERNŐ, B. KOSÁRY EMMY
(Gróf Cziáky)
(Xénia)
Városi Szinház - „Az ezüst sirály'
Kosáry ruhája Neumann Berta kreációja
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Boldog én eddig nem voltam,
O be sokat is fájt szivem.
Mert benne forró dalát nem zengte
[szerelem.
Tudtam, hogy jönni fog a hajnal, ébred
[a fény.
Most rám derül az élet, fájó szivem
[feléled,
Most itt a reményi
Gióf. Két karomban királyi kincs,
Enyém e drága nő !
Életemnek más célja nincs,
Csak ő, csak ő, csak ő I
Már-már készen állna arra is, hogy elszökjék innen Dániellel. De
Hová Î Hová ? Hová ?
Grói. A boldogság szent szigetére 1
Xénia Hová ? Hová ? Hová ?
Gróf. A csókok csodaligetébe 1
Xénia. Hová ? Hová ? Hovo ?
Gróf. A mámoros hajnal elébe I
Hová szívünk áldott vágya von.
Oda szállunk tündérszárnyakon I
Váratlan incidens tépi szét ezt az ábrándos
tervet. Jakotihu márki ugyanis nagyon belehabarodot 4 kis „bárónő"-be, akit grófi barátja a gondjaira bízott. Kiöltöztette Marittát,

(Xénia)
Városi Színház — „Az ezüst

aki követi a hotelbe, sőt minden áron részt
akar venni a nagyhercegi pár tiszteletére rendezett ünnepélyen. Ha nem lehet ott mint
.bárónő", ott lesz, mint szobaleány. Ebben az
uj álöltözetben találkozik Dániellel és örömében a nyakába ugrik. Xénia egyszerre szörnyű
gyanúra ébred. Hátha kalandor ez az ember?
Lám, magával hozta ide is ezt a virágárus
leányt I Most már hallani sem akar többé
Dánielről.
Hogy igy füstbe ment minden szép terv a
szeles Maritta miatt, taktikát kell változtatni.
A fő, hogy valami módon eltávolítsák a nagyherceget. Jakotihu márki ad ötletes tanácsot
a grófnak, akiről örömmel állapitja meg, hogy
nem fuit a vízbe. A gróf küLdjön a jachtján
lévő állomásról hamis radiogrammot a nagyherceg hadihajójára és rendelje haladék nélkül vissza Szentpétervárra. Jakotihu márki viszont magára vállalja, hogy majd mindent
elmagyaráz a nagyhercegnőnek.
No, hiszen szépen el is magyarázza. Azt
mondja, hogy Maritta nem virágárus leány,
hanem bárónő és az a nő, akit
gróf Cziáky már egy éve kisér
mint az árnyék. A szerelmében
csalódott [Xénia most mér habozás nélkül nyújtja kezét férjének, de ekkor kézbesitik a
nagyhercegnek a hamis táviratot. Pavlovics Szergejnek vissza
kell térnie, de velemegy — a
felesége is.
Ekkor előlép Dániel. Nem engedi az asszonyt. Letépi az inasi
rojtokat a frakkról és leleplezi
magát. A nagyherceg kétségbeesetten hallja a leleplezést és
belátja, hogy most már csak
Xénia nélkül térhet vissza, de
ezúttal örökre elhagyja a feleségét, aki nem is volt soha a
felesége.

sirály
(Angela fotogrália)

Xénia megmenekül a hitvesi
csóktól, de hallani sem akar
többé Dánielről.
A harmadik felvonás a kikötői
rakpart. Dániel bánatában megint
afrulettasztalhoz ült és visszanyerteegész vagyonát, de a pénz
már nem hangolja jókedvre.
Mit ér a vagyon, ha elvesztette
Xéniát! Mennyivel boldogabbak
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a kis sárga márki és Maritta, akik egymásra
találtak.
Óket kéri meg, adják át bucsuüdvözletét
Xéniának. Most kievez a bójához, ahol az ezüst
sirályok keringőznek a viz felett és ott marad
r áluk.
— Jó, jó, — mondja keleti v
flegmával a kedélyes Jakotihu
márki, 1— de előbb olvasd el
levelemet, amit otthagytam számodra a bóján.
Alig evezett cl Dániel, odaérkezik a kikötőbe Xénia. Hallani
sem akar a grófról, de amikor
a márki elmondja, lassan, óvaf I san az üzenetet, felsikolt. Kétíégbeesett tekintettel mered a
'.ék vízre, amelyen csendesen
iszik vissza gróf Cziáky csónakja — üresen.

mikor előbbi operettjeit „A bolygó görög"-öt •
vagy „A csibészkirály"-t megírta. Ezekben
azonban külsőleg nem tudott szabadulni a
szimfonikus dolgozásmódtól, kacérkodott az
operával s nem volt teliesen operettszerü.
Buttykay Ákost „Az ezüst siràly"-barç intuitiv

És ekkor bevallja, mennyire
szerette, azt az embert, aki most
miatta elemésztette magát.
De a gróf megint csak nem
fuit a vizbe ! A vitorla alól mosolyogva ugrik fel és boldogan
öleli keblére a szerelmes Xéniát.
A derék Jakotihu másította meg
végzetes elhatározását. A bójára
egy levelet tűzött ki ezzel a
tartalommal : „Egyszer már feltámadtál, próbáld meg : támadj
fel még egyszer. Meghalni ráérsz holnap is !"
És az a holnap még nagyon
messze van.
„Ai ezüst sirály" zencje Bullykay Ákost egészen uj oldaláról
mint finom szenzibilitásu igazi
operettkomponistát revelálja. A
nagykészültségü, kiváló zeneszerzőnél, akinek hatalmas koncepciójú szimfonikus alkotásai,
a fenséges erejű cis-moll szimfónia,"® nagyszerű „Unnepror.
tók", a klasszikusan romantikus
„Salammbô" vagy „Az ember tragédiájáéhoz irt kisérő zene,
komoly
értékei,
maradandó
becsű alkotásai a magyar zenei
iiteraturának, nem jelentett nívóról j való alászállást az sem,

KÉRÉNY1 GABI (Maritta)

Városi Színház — „Az ezüst sirály"

(Angclo fologra/ia.)
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módon megérezte az operett szellemét és vérbeli operettmuzsikát irt, tudott irni anélkül,
hogy művészi meggyőződéseinek, előkelő stílusának koncessziókat kellett volna tennie. Ezzel
bizonyítja mindenek felett, hogy igazi, mélyér zérsü művész.
Nagy előryére szolgált, hogy Földes elmés
szövege szervesen illeszti magába a verseket.
A dalok, a zenére szánt részek nem erőszakosan helyeződtek el, hanem logikusan következnek a prózai dialógusból és igy megadják
a komponistának a lehetőségeket ahhoz, hogy
a szövegből áradó hangulatot programmszerüen rögzítse az operett könnyed, finom modoréban.
Csupa ötletes dallam, finoman csendülő zene

PÁZMÁN FERENC
(kamarás)
Városi Színház — „Az ezüst sirály"
(Angelo fotografia)

„Az ezüst sirály" partitúrája, egy nagykulturéju zenészember művészi munkája és nagy
erőssége az egésznek a virtuóz hangszerelés,
amellyel szintén a komponista egyénisége jut
kifejezésre. Buttykay zenéjét nem szabad az
operettmuzsika sablonos mértékével mérni, ez
az a több-mint-operett-zene, amely mégis
operettmuzsika marad, mert épen ez az igazi
operettzene, csak nálunk nagyon kevesen vannak, akik művelni tudják.
Akik zenével foglalkoznak és értik a zenét,
könnyen méltányolhatják, hogy Buttykay Ákosnak nagy öröme lehetett „Az ezüst sirály"
komponálásában és méltán örülhet zenéje sikerének és népszerűségének. Mert népszerűségre, gyors elterjedésre termett muzsika ez
minden előkelő művészi kvalitása mellett is>
vagy talán épen azért is.
A már felsoroltakon kívül különösen a „Bogaras" nóta, Jakotihu és Maritta exotikus melódiáju kettőse, a melancholikus „Vége, vége,
vége már", amit Dániel énekel, a „Ne izélj I"
tercett és a „Szeretem, szeretem" (Xénia és Jakotihu kettCse) számithatnak nagy elterjedésre.
*
Az előadás páratlan és felülmúlja a legfel< sigázottabb várakozásokat is. A Városi Színház ragyogó pompával állította ki a darabot,
mindegyik felvonás képe egy-egy meglepetés,
a szereplők pedig nem kisebb mértékben részesei
a sikernek, mint a szerzők.
A szereplők ! A két főszerepben a magyar
operett-játszás két rág nélkülözött kiválóságát
látja viszont a közönség. Az egyik B. Kosáry
Emmy. Xénia nagyhercegnő A zene neki íródott,
minden taktusat számára dalolta Buttykay Ákos
költői vénája. Csoda-e, hogy tökéletes az alakítása, Nagy és nehéz szerep Xénia nagyhercegnőé, aki jóformán állandóan a színpadon von, de
Kosáry Emmy virtuóz modon győzi a reá rótt
nney feladatot. Énekel, játszik, táncol. Majdnem
mindegyik szá na táncos szám is egyúttal és a
három felvonás alatt nvolcszor öltözködik ét.
É-; a ruhák I Egy egy kiállításba illő iparművészeti látványosság mindegyik. Ezekről a ruhákról előreláthatóan ugyanannyit beszélnek majd
a pesti társaságban, mint az egész — Ezüst
sirály-ról, A művésznő maga is segített a tervezésben, Neumann Berta szalonjában készültek, a fejdiszeket pedig, amelyek közül különösen a két hegyes csúcsban végződő fekete
kalap kelt nagy szenzációt, Molnár Gizella
készítette.

II
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A szereposztás másik eseménye : Király Ernő,
gróf Cziáky Dániel személyesitője. Igazi Királyszerep. Rokonszenves egyéniségének minden
szcretotreméltóságát beleviszi alakításába. Elegáns megjelenésével, egyszerű eszközökkel
megoldott finom játékával, nemes éneklésével
arat nagy sikereket ezúttal is.
A másik női főszerep, a Marittáé, Kei'ényi
Gabinak jutott, aki egészséges temperamentummal játssza a szeleburdi spanyol virágárus
leányt. Örömet keltő üde fiatalságát, játékának báját, természetességét, kellemes hangját
nem kell ezúttal újból felfedezni. Különösen
táncaival kelt nagy hatást. Csatay Janka a
rövidlátó Leontin kisasszony szerepében tartja
minden jelenésénél állandó derültségben a
közönséget, Sziklai József pedig mindenkit
őszinte hálára kötelez kedves humorával
Jokatihu márki szerepében. A kamarást Pázmán Ferenc játssza, Sik Rezső pedig kitűnő
nagyherceg.
A kitűnő előadás rendezése Ferenczy Frigyes
érdeme, a festői diszletet Ferenczy Sándor

tervezte, a zenei betanitásért ós a lendületes
tolmácsolásért pedig Slephanidesz
Károlyt
illeti teljes elismerés.

Színházi egyszeregy
Egy.
„a Kis nö színésznőnek megy".
Kettő,
„de nem kapott szerepet ő " .
Három,
„mégis nagy nő lett a nyáron".
Négy,
„Pubi autót is vegy".
Öt,
„a színházhoz többé semmise köt".
Hat,
„akinek
nemtetsziki az megpukkadhat",
(sz.)

Scsigulinszky, Gerle, Eperi, Márkus, Hegedűs, Angyal, Kecskés, Máté, Tolnay, Soltész,"Somodi
(A nagyherceg kísérete)
Városi Színház — „Az ezüst sirály'

(Papp felv.)
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A nagyvilági nő szenzációja
A nagyvilági nő — nem is nagyvilági nő. Fiatal özvegy, vidéki uriaszszony, akinek egy percig fejébe száll a
sok pesti pletyka, mendemonda, akit
elkápráztat a szerelmen és szépségen
szerzett milliók és ékszerek hire, autók,
messze-utazások, nagy, ragyogó élet
legendája. A szegény kis asszonykát kigyulladt fantáziája hozza Pestre,
ahol el akar bukni ragyogással, karriert
akar csinálni, mint mondani szokás,
fölfelé akar bukni, még pedig alaposan.
És a vége ? . . . Nem tud. Az ösztöne,
a természete, a vére nem bir versenyt
tartani az álmaival. Földönjáró lénye
lenyűgözi vakmerő ábrándjait. Nem
sikerül. Mert olyan tisztességes, hogy
csak egyet tud — férjhez menni. És a
végén férjhez is megy. Természetesen
ahhoz, akit szeret és aki őt is szereti.
Valósággal a Réjanenak való szerepet irt Ruttkay György, ebben a mélyen emberi témájú vígjátékában, aszszonyosan bájosát és raffináltat és ebben a szerepben fog közönségének bemutatkozni az újraszületett Gömbasrögi
Frida. A ragyogó művésznő első szerepe kellemes, vidám, pikáns — végtelen skálát nyújt az ő eredeti és olyannyira asszonyos művészete számára.
Ruttkay György, a nagysikerű Keringő

szerzője egyenesen neki irta ezt a szenzációs szerepet, amply nem hagyja kiaknázatlanul a páratlanul gazdag müvészetü Gombaszögi Frida tehetségének egyetlen, legkisebb árnyalatát sem.
Ilyen szerep és ilyen szenzáo'ós fellépés
a teljes, nagy siker több mint
bizonyos. A nagyközönség ezt már
tízszeresen is előlegezte primadonnának és szerzőnek, azért mondjuk tízszeresen, mert már magára a première
hirére elővételben kelt el az. első
tiz előadás valamennyi helye. Ünnepi
nagy dátuma lesz a Gombaszögi-premiére az emlékezetes sikerek által olyannyira elkényeztetett Vígszínháznak
is. Gombaszögi Frida, a darab szenzációsan érdekes milieuje — a második felvonás tudvalevően a Gerbaudféle cukrászdában játszódik — pompás
előadás és igazi legelsőrendü vigszinházi díszletek a szezon nagy eseményévé avatják ezt a darabot.
Csak nagy kivételes vendégművészeket előz meg olyan érdeklődés, mint
ezúttal Gombaszögi Frida első fellépését. Talán soha még színésznő annyira
nem érdekelte Pestet és a pestieket,
mint ez a kivételes ragyogású művésznő,
akit már ugylátszott, hogy egy gonosz
és izgalmas merénylet szinte örökre

Az első felvonás fináléja
A középen : KERENY1 GABI, SZIKLAI, PÁZMÁN, SÍK és B. KOSÁRY EMMY
Városi Színház — „Az ezüst sirály'
(Papp

fetv.)
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veszendővé tesz számunkra. Hála Istennek nem igy lett. Az orvosi tudomány egy becses életet, páratlan m ű vészi értéket mentett meg a színpad,
az irodalom és a közönség számára.
Ebben a pillanatban nincs még egy
nagyvilági nő, aki olyan divatos volna
Pest«n, mint Gombaszögi Frida, aki
pedig ebben a kedves és finom darabban még csak nem is igazi nagyvilági
nőt játszik, hanem egy fiatal asszonykát, aki feltartózhatatlanul lesz végzeteé,
ami : a házasság és a tisztesség.

A nagyvilági nő szenzációs sikerét
ennyi sok körülmény biztosította már
jóval a bemutató előtt. Az olvasópróbán
is tisztában volt a szinház a darab nagy

sikerével. A színészek — a Vígszínház
elkényesztetett gárdája — lelkesedéssel
ujjongott a darabnak, valóságos tülekedés volt ott a legkisebb szerepért is.
Ritkán indult még darab ilyen auspiciumok közt. Érthető tehát, hogy amióta a
nagyvilági nőt próbálják a vidámság, a
bizakodás, a gondtalanság ütötte fel
sátorfáját a Vígszínház igazgatósági irodájában. Faludi Jenő direktor annyira
biztosra vette a dolgát, olyan biztosítottnak a darab sikerét, hogy a próbák idejét
használta fel arra, hogy régen tervbe
vett berlini utazását megvalósítsa. Három
hétre elutazott hát a német fővárosba.
Az oly lelkiismeretes, gondos direktor
az egyszer nem tartotta szükségesnek,
hogy jelen legyen a próbákon. Ennek a
darabnak nem kell segítség, megy itt
minden magától, színházi
nyelven szólva viszi ez a
darab maga-magát.

SZIKLAI JÓZSEF
KERÉNYI GABI
(Jakotihu)
(Maritta)
Városi Szinház — .Az ezüst sirály'
(Angela fotográfia.)

Sőt! Olyan hordereje van,
hogy az azóta a premiérre
hazaérkezett Faludi Jenő rá
mert bízni egy másik nagy
ügyet is. A nagyvilági nőt
bevonta abba a hatalmas
jótékonysági akoióba, amelyik Budapest Ínséges gyermekein óhajt segíteni. Es a
nagyvilági nő — mint ez
nevéhez, karakteréhez illik
is — alaposan kivette részét
a társadalmi jótékonyságból. Noha csak az kapott
premiérjegyet, aki álapos
taksát fizetett a gyermekakció javára, mégis alig
hogy a Vigszinház jegypénztárát kinyitották,az első
negyedórában már elkeltek
az összes jegyek. Gombaszögi Frida és Ruttkay
György igy juttattak hatalmas
összeget Budapest
éhező, fázó gyermekeinek.
Máris rengeteg hive volt a
nagyvilági nőnek a première előtt. Hát még a première után f (Egyenesen juttathatna a publikumából más,
nálánál árvább,daraboknak.
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A kolléga darabja
A Színházi Élet közölte elsőnek, hogy a Magyar Színház legközelebbi újdonsága Kardqs
Andor színész a Magyar Színház szinműirodnlomhoz pártolt tagjának „Éva és a férfiak"
cimü háromfelvonásos színjátéka lesz.' Kardos
Andor színpadi alkotása iránt irodalmi és
művészi körökben n8gy érdeklődés nyilvánul
meg, mert ismeres, hogy a pesti színházak, hogy
idegenkednek attól, hogy bemutassák egy színésznek a színjátékát. A Magyar Színház például
fennállása óta most fogja először bemutatni
színész-darabját.
Érdekesnek tartottuk mit szólnak a színészek
kollegájuk darabjához és ezért felkerestük az
„Éva és a férfiak" főszereplőit, nyilatkozzanak
a darabról és szerepükről. Hamisítatlan színészdarab ez, amelynek nemcsak szerzője, szereplői,
hanem a rendezője is színész : Tarnay Ernő.

Várady Illy
Két héttel ezelőtt jöttem meg Milánóból,
ahol egy operettszínházban hat hónapig vendégszerepeltem. Mielőtt eljöttem ebből a kedves
olasz világvárosból az ottani Malibrau-szinház
igazgatósága szerződtetett le ősztől. Miután
Olaszországban már most kezdődik a nyár és
ezzel a holtszezon, hazajöttem kis időre. Vágyott
a szivem is már vissza . . . Beöthy László alig

hogy Pestre érkeztem ajánlatot tett, hogy
szerződjem le a Magyar Színházhoz arra a
négy hónapra, amelyet itthon töltök és játszszak el kct szerepet. Az egyik Kardos Ando r
darabjának főszerepe. A másikra vonatkozólag
még nem döntött. Én elfogadtam az ajánlatot
és nagy ambícióval készülök Éva szerepére,
amely rendkívül tetszik nekem.

Törzs

Jenő

Esslinger Róbert báró szerepét játszom a
Kardos Andor darabjában. Szép szerep, mint
volt kollégám mondja, rám gondolt mikor
megírta. Nagy örömmel vállaltam és remélem,
hogy kitűnő kollégám meg lesz velem elégedve.

Uray

Tivadar

Végre, egy tartalmas szerepet kaptam,
amelyet nagy lelkesedéssel fogok játszani. Vezekényi Pál szerepe teljesen eltér a sablonos
„barát" szerepektől, végig újszerű és hálás.
Különösen az első felvonás utolsó jelenete ós
a harmadik felvonás nagy jelenete lesz hatásos.

Tarnay

Err,ti

Különös gonddal készülünk kedves kollegánk
Kardos Andor premiérjére. A színjáték nagyszerű és érdekes cselekményével mindnyájun-

B. KOSÄRY EMMY, SIK REZSŐ KIRÁLY ERNŐ,
(Xénia)
(nagyherceg)
(Gr. Cziáky)
Városi Színház — „Az ezüst sirály első felvonásában
(Papp R. felv.)
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kat elragadott, és azzal a tudattal dolgozunk,
hogy ez a darab a szezon egyik legnagyobb
sikere lesz. Első rendezésem is ez lesz az idén.
Igyekszem beleilleszteni az egyes részeket a
különös hangulatu darabba. Mindhárom felvonás egy helyen játszik. Az első felvonás télen,
a második és harmadik tavasszal. fA cim- és
főszerepet Várady Illy játssza, akinek egyénisege tökéletesen egyezik Kardos Andor Évájával. Várady Illynek a Magyar Szinházban
már volt — évekkel ezelőtt — egy hatalmas
sikere Hajó Sándor „Fiuk és lányok" cimü darabjában és reméljük, hogy most rá fog duplázni erre a sikerre.
Az „Éva és a férfiak" bemutatója az eddigi
tervek szerint jövő szombaton, február 21-én
lesz.
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„A nagyvilági nő"
— Szeizö a darabjárni —

A vígjátékban, amelyet szombat este
mutat be a Vígszínház, két indulat ütközik össze : az élet öröme és az erkölcs ereje. A hősnő egy fiatal özvegyasszony, akiben a vágy a szép és sze*
relmes élet után mindennél erősebb ;
csak egy nagyobb erő él benne : hagyományos tisztessége, lényének nőies
szemérme, finom tartózkodása, — az
erkölcs. Tóth Etelka elindul kokottnak,
de nem tud az lenni.
. . . Néhány évvel
ezelőtt egy téli estén,
valamelyik pesti mulatóhely előtt három ismert
kokott szállott le egy
fiakkerről. Bementek a
mulatóba.
Utánuknéztem;
elgondolkodtam.
Vájjon tudná e ' mindegyik nő ezt az életet
élni ?
így született meg az
ötlete a vígjátéknak. Egy
derűs osztrák tó partján
azután megírtam tavaly
télen, Bécsben átdolgoztam és néhány héttel
ezelőtt fejeztem be.
É s most egy szubjektív szó ; (nem tudom elhallgatni) : nagyon kedves munkám, nagyon
szeretem,
nagyon
a
szivemhez van nőve.
Ruttkay

B. KOSARY EMMY, SZIKLAI JÓZSEF,
(Xénia)
íjakotitiu)
Városi Színház — .Az ezüst sirály"
(Angelo pillanat fotográfiája)
B Kosáry ruháját Neumann Berta tervezte éa készítette

György.
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BOGARAS!
Előadási jog lenntarUa
«

(ORÓP-JAKOTIHUJ

A Városi Színházban színre kerillö „Az ezüst sirály*1 cimii operettben éneklik Király Ernő
és Sziklai József

SZÍNHÁZI
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„Az ezüst sirály" kottája megjelent két füzetben. Egy füzet ára 24 korona. Kapható a
Élet boltjában (VII., Erzsébet-körut 29.)
A kiadó Rózsavölgyi és T á r s a engedélyével. Utánnyomás tilos.
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Irta : ILLÉS ISTVÁN.
Nagyon sokan azt hiszik, hogy a férfikorba
lépés jelző oszlopa az első igazi nő. Én különvéleményt jelentek be, a férfivá avanzsélás az
első pincérnél kezdődik. Az első pincérnél
aki hajlongva siet feléd, miközben mosolyogva
süvölti :
— Szolgája nagyságos uram, ugyebár feketét ?
Te szintén mosolyogsz és azt mondod :
— Igen.
Béla, Jani, vagy Feri ahogy éppen hivják
már sarkon is fordult, s repül a konyha felé,'
ahol ragyogó üstökben párolog Jáva .diadala.
Egy néhány esztendő óta más is rotyog a
bűvös fazekakban azt én egyszerűen tudomásul se veszem. Elvégre e percben olyan emlékeim között, kutatok, amelyek még mentesek
minden háborús vonatkozástól.
A fiatal törzsvendég eközben elhelyezkedik, megkapja az • esti lapokat, az illusztrált
lapokat, mint az első kedvezményt, ami dukál
a törzsvendégnek, megérkezik a fekete uj obligát vizzel, s a kávéházi délután ezzel eredetét veszi. A pincér ott járkál körülötted, s ha
már jóban vagytok meg megáll az asztalnál,
érdeklődik, mond valamit, mert intimusod lett
s kétségtelenül törődik veled. Lassan ösmeri
a szokásaidat, teljesen tisztában van vele, hogy
szűrve szoktad e a kávéd, vagy fpllel, vagy
(isten bocsássa meg btinömet) habbal. Tudja,
hogy kiket vársz, s ha egy ismerősöd lép a
kávéházba nyomban odaszól :
— Ott ül kérem.
Ilyen a kedves kávéházi pincér. Barátod,
inasod, hírszerződ, informátorod, tanácsadód.
Olyan mint egy gondos feleség, aki egy szemrebbenésből tudja az ember gondolatát.
Van aztán a kávéházi pincérnek egy emelkedettebb osztálya a kávéházi főpincér. 0 mér
kegyeket oszt, állása majdnem közjogi méltóság. Véle jóba lenni mindent jelentett, vele
rosszba lenni egyenlő volt pozíciód teljes
megrendülésével, a viharos kezdő esztendők
minden baja és öröme, iró, ujságiró és szinész
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számára például egy névvel volt elválaszthatatlan kapcsolatban. A legendás Reisz Gyula
kitörülhetetlen emlékeink közül.
— Olvastam a cikkét — mondta lassan az
egyik asztal mellett. Nagyon jó.
És nyomban jött a kézzelfogható elösmerés.
— Van szivarja ?
— Nincs — hangzott a válasz.
— No mindjárt hozok.
És hozott is nyomban. Ez pedig igen fontos részlet volt, mert a szivaros fiúnak nem
volt érzéke a poézis iránt.
A szinésztörzsasztalt, ahol a résztvevők, a modern harnspeskek, barátaik kitaposott beleiből
jósoltak, különös meghatottsággal járta körül
Okos-és vidám feje száz és száz ötletet produkált.
— Gyula kérem — szólt hozzá egy izben
szépirodalmunk egyik büszkesége — adjon egy
órára öt forintot.
— Jó, jó, — mondta Gy ula — hol az óra V
Természetesen adott, egyebet sem tett mint
adott, s a magyar irodalom és művészet jelenlegi szószólói nem gondolhatnak rá másképpen, mint a legnagyobb meghatottsággal.
Ma már nem dolgozik a kedves Gyula. Hisz
eleget doleozott. Nem is hiszem, hogy kedvvel
akasztaná frakkja alá a két öblös bőrtúskát.
Szétrebbent a furcsa és érdekes társaság, a
kávéház átalakult. Ijedten merednek le a plafonról a freskók a soha nem látott vendégseregre.
A kedves, a vendégének együtt élő pincér
csak a kávéházban található. Az éttermi alkalmazott egész más fajtából való. Hűvös kiméit
s a szertartásos magatartásban van valami arisztokratikus
gőg. Ugy néz az
emberre,mintha azt
mondaná :
— Kérem velem ne
tréfáljon, velem ne
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kedélyeskedjék. Én egy előkelő pincér vagyok,
aki előkelő embereket szolgálok ki. Tessék
tudomásul venni ezzel kapcsolatban, hogy
előkelő omber nem kezd a pincérrel társadalmi
érintkezést.
Diszkréten meghajlik. Felsorolja az étlap
tartalmát. Jegyez, elsiet, megérkezik. Útját
kis fehérkabátos fiuk jelzik, akik tányérokat
sorakoztatnak fel. Azután kimért előkelő arccal
belekezd a trancsirozásba. Közbe regényszavakat pattogtat.
— Jani, kis v á l t á s . . . . hangzik letompítva
vagy :
— Kenyeret gyorsan.
Az étteremnek ' nincsen poézise. Apró kis
változatosságot a pikkolók hoznak. A saját
külön uniformisba, néha nyomban kurtított
rakkba vagy spencerbe bujtatott apróságok
elfelejtik, hogy hol vannak, s összeverődnek
egy kis tereferére. Rendszerint a lóversenyesélyek kerülnek ilyenkor teritékre. A vendégek ilyenkor hiába simák a pikkolók után. Az
elősiető pincér vet véget ilyenkor a megbeszélésnek.
Ilyenkor hagyja el
őket rendszerint az előkelő flegma s lassan
belerúgnak, a meglepett
növendékekbe.
Leggyakoribb a vontatott fűlcsavarás és arcbacsipés.Ezt nem veszi
észre a publikum. A
pikkoló pedig inkább
kitépeti a fülét, de férfiasan viseli a konzekvenciát és nem visit.
A pincér-körmönfontság ós ügyesség, őstanyája az éjjeli mulatóhely. A pincérek általában kitűnő pszichológusok, de éleslátás és
szem dolgában mégis ezek vezetnek. Hét perc
mulya tisztában vannak a delikvenssel, tudják,
hogy ez egy uri ember, hogy középszerű, de
a helynek s a késő éjjeli órának megfelelő
borravalót nyom majd távozáskora markukba.
Kilométerekről észreveszik a palit, aki rendszertelenül dobálja a pénzt, s nem mer szólni,
ha két vftgy három üveg pezsgővel téved a
fizető. Évçk múlva megösmerik a smucig embert,,
s évëk miilva se szolgálják ki, vagy ha ki is
szolgálják igazán nincs benne köszönet. Minthogy bőségesen keresnek nem imponál nekik
a pénz. Az elegáns és stílusosan mulató urat
•szeretik, ez imponál nekik. Boldogok, ha ilyen

embert szolgálhatnak kL A megszédült, vastag
pénztárcájú vicsingert kiröhögik, a hölgyvilág
legelszántabbjait szabadítják rá, virágárus
leánnyal, vázákat és dísztárgyakat áruló öreg
hölggyel súlyosbítva. Az egész mulató tud
rendszerint az ilyen esetről s mindenki azon
röhög, hogy mi történik a hetesben a főpalival.
— Samu — szól ki az
egyik pincér a hetesből
— porolja le a zsardinettót és hozza be.
A zsardinettó viaszkból van s csak megmutatják az elitéltnek, de a
számlában márkitörülhetetlenül ott szerepel.
Furcsák ezek a pincérek. Elszántak, svindlerek, de okosak és mulatságosak. Mindenkiről tudnak mindent. Ismerik a vendégek vagyoni viszonyait, főleg más viszonyait. Tudják, hogy a börzén és a bakk-szobában ki felé
hajlott aznap a szerencse. Isten tudja, hogy
honnan tudják, de tudják és diszkrécióból meg
is mondják az érdekelteknek.
Az izgalm'asan szép éjszaka után, ha előtör
a reggel, átsétálnak a stammkávéházukba, ahol
ugy délelőtt tiz órakor megkezdik a
négy-öt rádlis esti
alsós partit.
És ha arra kíváncsi
valaki, hogy hol találja a legnaivabb
pincéreket,
megmondom azt is. A
nyári vendéglőkben. Majdnem mind svábosan
beszél s majdnem mind goromba. Szerencse,
hogy játszik a zene s r.em hallja az ember.
Nem is csodálom, hogy gorombák. Ha esik,
üres a vendéglő. Ha jó idő van, kétségbeesettjui zsúfolt.
— Jöjjön már ide — sir a nyaraló-vendég
— meghalok az éhségtől.
Az agyonkinzott nyári vendég hozzálát n
pompás vacsorához.
Mindent megbocsájt
a morózuspincérnek.
Hisz a csirke olyan
pompás s ugy .izlik
annak
a
kedves
szőke hölgynek, aki
az asztalnál ül.
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Az Unió els » közgyűlése
Közgazdasági tudósítások meglehetősen ritkák e hasábokon. Hogy a színházak krónikása
ezúttal mégis közgazdasági eseménnyel kénytelen foglalkozni, annak magyarázatát adja a
tény : az Unió Szinháziizemi és Szinházépitö
Részvény társaság vasárnap, február 22-én déli
tizenkét órakor tartja első közgyűlését. A
Király-szinházban, amely ilyenkor, délelőttönként legföljebb csak próbák zajától hangos,
ülnek majd össze a részvénytársaság, vezetői
és a komoly részvényesek, hogy megbeszéljék
az évi mérleget, u j igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat válasszanak és a részvénytársaság alaptőkéjét 6 millió koronáról 15 millió
koronára emeljék föl.
A bürokratikusán hideg Budapesti Közlönyben, a „hivatalos lap"-ban, ahol vajmi kevés
szó esik színházakról, közli a fiatal részvénytársaság szabályszerűen az első közgyűlésre
szóló meghívót és a mérlegkimutatást, amelyben több érdekes és figyelemreméltó adatot
alálunk. Nagyon érdekes például, hogy az
Unió Rt., amelynek égisze alá tudvalévően a
Király-színház és a Magyar Színház tartozik,
személyzeti fizetésekre 4,081.838 koronát költött az elmúlt üzletévben. De nem kevésbé

érdekes az a tétel, amely szerint a jegyek eladása pontosan 7,360.862 korona 48 fillért
eredményezett. A részvénytársaságnak egyébként a mult év végén lezárt mérlege szerint
8,941.425 K 30 f. vagyona, vagyis kevés híján
kilenc millió korona aktívája van, ebből —
szintén érdekes adat, —<• a berendezések, ruhatárak, díszletek, kellékek és bútorok értéke
1,912.442'89 koronát tesz ki, a részvénytársaság
tulajdonában lévő ingatlanokat pedig 4,703.322
K 94 fillérre becsülik.
A Beöthy-szinházak látogatóit kétségkívül
érdekelheti az is, kik vezetik az Unió részéről
a népszerű színházak materiális ügyeit. Az
igazgatóság névsora egészen különleges, sok
kitűnő név szerepel benne. íme : margittai
Neumann Miksa dr., alelnök, Beöthy László
vezérigazgató, Herczeg Ferenc, báró Kohnei
Willy, LázárÖdön, dr. Márton Miksa, dr. Strassei
Imre. A felügyelő-bizottságnak Toepler Ottó
(elnök), Horváth Andor, dr. Rózsa Miklós, Sziráky Oszkár és dr. Várkonyi Oszkár a tagjai.
A mérleg után aligha lehet kétség, hogy gazdát
talál az a negyvenötezer darab kétszáz korona
névértékű u j rószvány, amellyel az Unió alap»
tőkéje több, mint a kétszeresére szökken.

Dr. Bánóczi Dezső, (elesége és kis fiuk Bogyó
(Photador /elv.)
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— Harmadik cikk —
Szécsi Terike nem kis örömére a francia
leckét szakítjuk félbe megjelenésünkkel; a
francia leckét, amit komoly és szigorú arccal
tart a mama, Varsányi Irén. Terike, aki már
nagy leány 12 éves és III. gimnázista üléssel
kínál meg az asztalnál és mint egy komoly
hölgy nyilatkozik magáról. Hát bizony a francia
mellett németül és angolul is tanul, negyedik
éve zongorázik, no meg az iskola, ugy hogy
minden perce le van foglalva. Nem is kultiválja a szinházbajárást, évenkint „félszer" jár
színházba és szó se lehet róla, hogy színésznő
legyen, inkább orvosnő. A mama azért elárulja

Márton Miska és Harmath Hédi fia, Mihu
(Papp R. /e/v.)

valami nem mindennapi... és anyuka ezt oly
szépen ki tudta hozni és Csortos egyenesen
elragadó volt. . .
— Bánóczi. Bogyó vagyok, nyolcéves. A
bácsi az újságtól jön ?
— Igen.
— Volt már más pubiknál is ?
így fogad dr. Bánóczi Dezső kisfia, aki, ha
még pötöm fiúcska is, mér hatalmas színpadi
sikerekre tekint vissza. Okos fekete szemeivel
vizsgálgatva, izgatottan mesél a „szerepeiről".
— Először Kolozsváron léptem föl a színházban és elszavaltam a „Talpra magyart", de
arra már nem emlékszem, mert akkor csak
3 éves voltam. Aztán fölléptem filmen a
„Tavaszi vihar"-ban ö Corthy Mira nénivel...
ő volt a mamám. Beteg voltam, aztán jött a
doktor bácsi . . . aztán karácsony volt és én a
karácsonyfa alá mentem és imádkoztam. Ez
volt a filmen . . . Aztán fölléptem a „Belvárosiban" is a Tavaszi revün és elénekeltem azt,
hogy „Egy lukkal beljebb" meg „Folik vagy
nem folik" . . . bizony . . .
— És sokat tapsoltak ?
Hü, dtí még mennyit. Aztán a Boross bácsi
is énekelte azt amit én és aztán kijöttünk
mind a ketten, akkor még jobban tapsoltak és
ezt mondtam a Boross bácsinak: „Maga akar
engem utánozni, az ilyen íiatal I f . . .

egy gyöngéjét, a versírást. Most már színdarabokkal is próbálkozik, de régebben csak
verseket irt. Első versével kellemes meglepetést szerzett az édesapjának. Ezt irla :
„Kertek alatt vadalmafa,
Al atta nyugszik apóm sir/éfí.

.."

Testvérbátyja Szécsi Pál szintén a lecke
mellől jön hozzánk, hogy nyilatkozzon. Ő is
roppant elfoglalt. Nyelveket tanul, zongorázik,
rajzol és bonyolult matematikai műveleteket;
végez, mert vegyész akar lenni. Nem rajong
a színházért, de ha már előadásra megy,
komoly kritikát gyakarol. A „Liliom"-ról ezr
mondja :
,
— A darab drámai hatása oly n a g y .

Vágó Béla, felesége és kislányuk Bőzsike
{Papp R. fclv,)
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— . . . mert ha az apukának a sok tánctól
majd remegni iog a lába akkor én majd gyógyítom !
— Színésznő nem szeretnél lenni ?
— Nem. Mert akkor apuka kitekeii a nyakamat.
Ahogy meglátja a fényképező masinát nevetve szalad el toalettet csinálni. Vágó Bözsike aki 10 éve mellett már szégyenlős kisasszony. Mig ott vagyunk folyton huncutul
nevet és a nagy kacagástól alig tud felelni.
O is orvosnő akar lenni, de „ez még nem
egészen biztos". Színésznő is szeretne lenní„
az intézetben mér játszott is egy darabban,,
amit maga irt. Mert ahogy kiderül a bélyeg-gyűjtés mellett legnagyobb szenvedélye a versírás. Hazafias verseket ir, meg híres embereket énekel meg. A következő versét bemutatja.
REM BRAN Dl
Rembrandt festő tehetsége
Holland ország dicsősége.
Minden holland büszke rá/a.
Mert Rembrandtnak nincsen párja.
Kesereg, hogy csak keveset viszik színházba.
Először 5 éves korában látta színpadon az

Varsányi Irén gyermekeivel Szécsi Terikével
és Pállal
(Papp R. fetv.)
Bogyó most irói babérokra pályázik. Irt egy
háromfelvonásos színdarabot, amelyikben több
gyilkosság és kivégzés is történik. Ezt a darabot most a „gyerek csendőrség" fölsegélyezésére bemutatjuk. Bogyó ugyanis a házbeli
gyerekekkel alakított egy gyerek-csendör-teslületet és ő a századparancsnok. Ez most
nagyon izgatja. Meg is kér :
— Tessék kiírni az újságba, hogy van gyerekcsendőrség és jöjjenek el a gyerekek és
lépjenek be. De ugy tessék irnt, hogy itt és
itt lehet és a cimet is . . .
Tessék. A cim : Práter-utca 28. I. 2.
Sziklai József kislánya, Györgyike, ha csak
6 éves is, csöppet sem fél és kedvesen nevet
az interjúnál. Fontoskodva mesél az iskoláról,
ami még egésj; uj a, számára, mag hogy -«iáiu „k4* betűt i,s tudja. Egész előadást tart ü
babáiról, a mackóról, a majomról, a nyusziról, meg u macskáról. Kijelenti, hogy doktorkisasszony lesz. — Miért ?

Dr. Dalnoki V! kt ?r •?. fiával Istvánnal
(rjqyp R (elv.)
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K. Rajna Alice és kisfia Kornai Gyuri
(Papp felv.)
apját a János vitézben. Nagyon tetszett neki,
Akkor kijelentette:
— Tudod apuka, olyan voltál
mint egy mackó l
— Levágták a tokát, levágták
a torkát . . .
A csirke szörnyű halála fölött
keseregve szóba sem akar állni
velem Kornai Gyuiika, Rajna
Alice 3 éves kisfia. Végre bizalmasabb lesz és mikor megkérdem hol van a papa, elárulja :
— Elment a papa üzletet
kötni . . .
Szörnyű erőlködéssel előcipeli az állatkertjét és bemutatja.
Értekezik a különböző állatfajták felül.és aztán kijelenti, hogy
az apjával szemben, aki festőművész ő asztalos akar lenni.
Bár a rajzoláshoz ő is ért. Meg
jS mutatja. „így egy vonal le , . ,

így egy föl . . . ez a lóba . . . itt a libuska".
Már volt színházban és látta a mamát. Megkérdezem tőle.
— Hét mit csinál a mama a színházban?
— Mit ? Folyton veszekszik !
Nem gyerek többé, de komoly fiatalember
Dalnoki István, £)r. Dalnoki Viktor fia, aki már
az érettségin is tul van és most az apja nyomán fogorvosnak készül. Valószinü azonban,
hogy a másik pályát a művészit is örökbe
veszi, mert szép, tenorhangja van, ami nagy
reményekre jogosit. A zenét nagyon szereti,
csellózik, zongorázik, de a próZaszinházak
közül még csak a Nemzeti Színházban volt.
Nevetve beszél a gyerekkoráról, amikor
„Tramway-konduktor^ akart lenni. Akkoriban
mindig a nagypapája kíséretében járt az iskolába, aki nagyon szerette. Egy szép napon nem
volt kedve az előadásra menni, hit ajánlatot
tett, menjenek kj a ligetbe. Kisétáltak hát a
ligetbe és attól kezdve, alig jártak iskolába,
míg egyszer csak jött az intő és kiderült minden. Még ma sem tikija, .eldönteni, ki volt
nagyobb zavarban, 5 vagy a nagyapja. Az
iskola iránt mindig köíömbös volt. Első elemibeiy. í orjLént... vele a következő eset. Vizsgán,
kérdezte főle a tanítói"
— Mennyi öt meg három?
— Héti
— Az kevés — mondta a tanító ! —
— Nekem elég !
Kenedi Sándor

Sziklai József, feleségével és kislányukkal Györgyikével
(Papp R. fely.)
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István király
— A Nemzeti '
Február I6-án ül össze közel másfél évi
szünet után a magyar nemzetgyűlés, hogy
végre ismét alkotmányos formák szerint vezesse
ezt a sok hatalmas vihart átélt nemzetet.
Az ország első szinháza, a Nemzeti Szinház
az alakuló uj kormány és nemzetgyűlés tiszteletére öt nappal később, február 21-én szom-

nház reprize —
baton ünnepi díszelőadást rendez, amelyhez
hasonló alig vólt még magyar színpadon.
Bemutatásra kerül Dobsa Lászlónak, a nyolcvanas évek egyik legnagyobb sikereket aratott színműírójának István király cimü ötfelvonásos történelmi drámai játéka. A megrázó
erejű, hatalmas királytragédia akkor 1885-ban
nagy sikert ért el, néhány szereplő összetűzése miatt azonban a szinház levette a műsorról. Annakidején István király szerepét
Szacsvay Gábor, Vazult Nagy Imre játszotta.
Szent István király utolsó éveiben játszódik
a dráma. A glóriás magyar királyt a cselszövő, álnok felesége Gizella királyné behálózza
és minden óhajtását, kívánságát meghiusítja.
Legfőbb vágya, hogy a magyar trónra Vazult
ültesse szintén Gizella akadályozza meg, aki
a trón legjogosabb várományosát mindkét
szemére megvakittatja. A drámai játék végig
komoly -színezetű. Kortörténeti szempontból
bámulatosan hasonló a darab hangulata a
maihoz. Rendkívül hatásos, lesz az ötödik felvonás, amelyben István király víziót lét. A
drámát Ivánfi Jenő rendezi.
A repríz előtt Pekái Gyula „A magyar" cimü
drámai költeménye kerül szinre, amelyet erre
az alkalomra irt. Az ünnepi előadás szinlapja
a következő lesz.

A

A
A
A
A

magyar
Mult
Jelen
Jövő

MAGYAR

Drámai költemény
Irta : PÉKÁR GYULA
Szernél) ek :
Pethes Imre
Jászai Mari
Paulay Erzsi
Bayor Gizi

ISTVÁN

SÁRVAY RÓZSI,
ki az elmúlt heten a Magyar Színházban „Kis
lord"-ban nagy sikert aratott
(Papp felv.)

KIRÁLY

Dráma 5 felvonásban
Irta : DOBSA LÁSZLÓ
Személyek :
István király
Bakó
Gizella, neje
Fáy Szeréna
Imre, fiuk, ...
Abonyi
Vazul
Várkonyi
Endre
Turányi
Béla . -.1 ... Bodnár
Levente
Lubinszky
Péter herceg
... Nagy Adorján
Bud tanácsos
Bartos
Szebusz, fia
... ... Sugár
Gellért püspök
— ... Mihélyfi
Sámuel
Gyenes
Krescirnina
Vérady Aranka

25

SZÍNHÁZI ÉI3ETO

A Szerecsen-utcai szfinksz
— Egy épület karrierje —
Irta : RÁSKAI FERENC
— Itt, ebben a helyiségben csak az fog bolValahányszor az Operaháznak baloldali
szfinksz-jére nézek, az az érzésein, hogy ő maga dogulni, aki olyat, de olyat tud a színpadon
is egy szfinksz-re néz, mely Szemben áll vele, produkálni, hogy annak lenyűgöző erejétől
hozzá hasonlatos merevedettséggel. A Revü' eszébe se jut körülnézni.
Bombaszt volt, amit mondtam, de benne
szinház ez a szfinksz. Lehet, hogy csak az én
érzésem ez. Számomra ugyanis régtől fogva volt, — ma is ugy érzem — az építkezés találó
rejtély a Revüszinház, még Palais de Danse, élő^kritikája ; azt akartam vele kifejezni, hogy
majd Kristálypalota korából. Építkezési rej- erre a szinpadra valami „nochnichtdágevézenesz"
tély. Vájjon mire szánhatta az építésze ? Váj- kell, hogy a nézőtere nap-nap után zsúfolásig
jon mit gondolt, amikor terveit kiókumlálta, megteljen.
mire lesz az alkalmatos ? Táncokra tán, bar. . . És most megtelik. Hogy történt a csoda ?
szerüen, a nézőtéren ? Ehhez bizonyos aréna- Brödy István áttelepítette Margitszinházi együtszerüség kell, holott ez a nézőtér hosszúkás. tesét a Szerecsen-utcai szfinkszbe. A CsókbakVagy talán szinházi előadásokra szánta ? Ehhez terrel kihozott egy olyan operettelőadást, mely
kicsiny a színpadja és megint csak hosszúkás ugyan nem vonzott minden este zsúfolt házat,
a nézőtere : földszintje emelkedés nélkül való, de amely már komoly operette-színházként akaz egyetlen emeleti páholysor egy vonalba esik
kreditáltatta aRevüszinhazra keresztelt Kristályjobbról is, balról is. Nem, ezt szinházi elő- palotát. . . . Majd a fiatal Wertheimer Elemér
adásokra se szánhatta komolyan az épitésze. merész gesztussal nagy, s igen nagy gázsival
Mire hát ? Titok. Megfejthetetlen rejtély. Egy szerződtette Péchy Erzsit és Geletta Ferencet,
bizonyos, az, hogy felépült és áll Budapest- és összefogva Bródy Istvánnal és társulatával
nek — szinházi szempontból — legjobb he- bemutatta a „Pünkösdi rózsá"-t'. És Péchy meg
lyén ; lábbal ugyan a Szerecsen-utcában, de Gatetts foskán keresztül n S—»ncsciv-utcai
homlokzata a Dalszinház-utca révén az An- szfinksz megszólalt : — a Revüszinház minden
drássy-utra néz. És tekinfete tetszetős, anyaga este zsúfolásig megtelik.
nemes.
És amint halljuk, a nyáron eltűnik az épületnek
szfinksz-jellege.,Wertheimer megvásárolÉs ha számomra rejtély volt mindig ez az
épület, mennyire az lehetett mindenkor tulaj- ván a szomszédos házat, minden tekintetben
donosának, Wertheimernek ? O hiába hajította átalakíttatja. így lesz a Palais de Danse épübelé az ezreket, a szfinksz nem felelt. Maradt, letének karrierje teljes, igy lesz minden tekinami volt — rossz üzlet. Nemrégiben éppen a tetben gazdagabb Budapest egy uj színházzal.
„Szinházi Élet" hasábjain arról irtam karcolatot, hogy egyik-másik pesti szinháznak mi
volt a neve azelőtt. A pálmát a Palais de
Danse vitte el, ez az épület változtatott legtöbbször nevet, műfajt. Ha hiszik, ha nem,
volt mér ez épület életében oly mozzanat,
amikor arról volt szó, hogy drámai szinház
lesz belőle, az élén Hegedű $ Gyulával. Wertheimer igazán nem tudla, mit csináljon már
vele.
•
Egyizben a szegény, néhai, oly tragikus
hamarsággal meghalt Mérei Adolfban látta az
épület mentőangyalát. De hiába, ezt a szándékai mélyén nagyratörő, energikus, tehetséges szinházi embert is maga alá gyiirte a
Szerecsen-utcai szfinksz. Keservesen panaszkodott egyizben nekem, hogy nem tud sehogyse
zöldágra vergődni benne. Akkor mondtam neki :

Sándor Mariska, Környei Béla, B. Sándor Erzsi
a „Szinházi Élet" boltia előtt az autogrammjdélelőtt után

(Popp /elv.)
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Patika

A

gyógyszerészsegéd, aki megérkezik Pestről a kisvárosba. Az
első, amibe beleütközik, a vigasztalan köznap, a kisvárosi
élet reménytelen, céltalan szomorúsága
Belép egy társaságba, amelyik bálba
indul, de nem tud oda eljutni, mert
kint sáros az utca. És nincsen aszfalt.
Sár, csupa sár . . .
*

*

*

És ebbe fért bele az élet. Nincsenek
nagy felkacagások, minden csak hétköznap, a tragédia, tragikomédia. Az álmok
és ábrándok is csak csendes, apró kis
kudarccal végződnek. Ez a Patika Szép
Ernő melankolikus és gyönyörű művének
világszemlélete. A patikussegéd, aki
nagyravágyó álmaiban meg akar hódítani
egy asszonyt, igazi nagyszerű, ugynevezet tisztességes nőt, végre is egy cseléd
ölébert pihen meg.
'*

*

*

Csehov Antalnak voltak ilyen mély,
benső történésö" darabjai. Ott is kisvárosi
élet, kisvárosi figurák játsszák a főszere-

peket. Ami Szép Ernőt a színpadon
fölébe helyezi Csehovnak, mélységes
megfigyelő képessége, példátlan karrikorozó ereje, csodálatos emberösmerete.
Annyi sok diadalmas kabarédarab szerzőre, a Patikában sem tagadhatta meg
magát.
*

*
*

De ez azért nem kabaré. Igazi nagykoncepcióju mű, ez komoly, gondos,
minden betűjében átélt, végigszenvedett
munkája. A maga zsánerében igazi
remekmű. Humora egyedülálló, csupa
sziv. Szép Ernő meglátja az emberek
hibáit, de azért nem bántja, nem gyűlöli,
hibáikkal együtt szereli, siratja őket.
*

*

*

Ez az intim rezgésü, finom költő,
mint színpadi író egyenesen odaszületett a Belvárosi Színházba, amely eddig
is legszebb irodalmi sikerét — Május —
neki köszönheti. Szubtilis színpadi elgondolása megkívánja Bárdos Artúrt a
művészi érzéket, találékos és termékeny
ötletü, minden jó darab és tehetség
iránt gyengéd szeretettel viseltető rendezőt. Talán még soha annyi lélekkel
és szívvel Bártos Artúr darabba bele
nem feküdt, mind most a Patikába.
Érdemes is volt neki. Mert nem csak
egy nagy költőt juttatott szóhoz a színpadon, de szenzációs sikert biztosított
a maga és színháza számára is.
*

*

*

A nagyszerű szinészgárdát kell szivből
dicsérnünk. Simonyi
Máriát,
Gellért
Lajost, Pethö Attilát, Harsányi Rezsőt,
Zilahy Gyulát, Marosi Adélt, Mottányi
Antalt, Fekete Pált, Bérczy Ernőt, Erődi
Jenőt. És meg kell dicsérnünk mint
színészt — Varjas Antal cigányprímást,
aki a színpadon dolgozik és mozog és
beszél, olyan tökéletesen, hogy el nem
hisszük, hogy igazi cigány adja ezt a
cigányt, hanem azt hisszük, hogy a
legnagyszerűbb szinész. Igazibb, mint
az élet, mert olyan igaz, mind egy
szinész.
*

*

*

RADÚ SÁNDOR,
;t jtjtünö kóinikus a Royal-Kabaréhoz szerződött

A Patika sikeré, ünnepe a magyar
irodalomnak és színművészetnek.
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CSAU TUDJA
INTIM PISTA,
mi lesz a Vígszínház
újdonsága
a Ruttkay-darab
után ? I^gy-e
Molnár Ferenc három c.gyfelvonásosa
?
— Nem az, de azért nem
hogy valóban Molnár-bemutató
— Szóval uj darab.
— Elialálták.
Molnár Ferevc
ir, egy romantikus
modern
vígjátékot
és mihelyt
elkészült vele, átadja a Vígszínháznak. Minden azon
múlik
tehát, mikor készül el darabjával
a kiváló
iró. IIa
idejekorán,
lehet,
hogy a
Vígszínház
még április derekúti
bemutatja..

lehetetlen,
következik.
uj

darabot

steinnel.
A „ Tatárjárás"'-nak
ezt a nevezetes és népszerű
figuráját
ugyanis
a
kitűnő librettóiró
élő személy
után mintázta, egy fiatal önkéntes
után,
akivel
együtt volt hadgyakorlaton
Nagyváradon.
Az ös-Wallerstein
azóta szédületes
katonai karriért
futott meg : ma
tartalékos
százados és a mellén az összes létező ki•»
tüntetések
sorakoznak.
Heltai
Jenő, a
„János vitéz" versirója
érdékes
levelezőlapot kapott a napokban
Balatonfüredről.
Lenkeffy
Ica irta ezzel a szöveggel:
„A
lll-es filmsikere alkalmából sok
szívélyes
üdvözletet
küld a lll-es
szoba
lakója".
A dolog története pedig az, hogy
Lenkeffy

— Es mi lesz a
három
egy l'olvonásossal ?
— A „Színház"
a jövő
Cvadra marad, de már meg
tudom mondani a bemutatójának napját.
Az
egyfelvonásos ciklust újévi
ajándékul kap iák majd a közönség ós a színészek.
A Vígszínház ugyanis
elhatározta,
hogy a „Színház"
bemutatóját december
31-én
tartja
meg és az előadás
teljes
jövedelmét,
mint
az
idei
szilveszteri
előadásét a Vígszínház
nyngdij.egy
epületének engedi át.
— Mit csinálnak
a „János vitéz" ünnepelt szerzői ?
Nem irnak uj
darabot?
— Arról nem tudok, de néhány kedves történetet
elmondhatok róluk. Bakonyi a
pa pókban találkozott
Wqllcr-

GERŐ ERZSI,
a kitűnő énekesnő, aki az elmúlt csütörtökön a Városi Színházban
a Hoffmann niesä" hármas női főszerepében nagy sikert aratott
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Ica jelenleg Balatonfüreden
vau, ahol az
édesanyja
kúrát tart. A
szanatóriumban
laknak és Lenkeily
Icáé a 111-es számú
szoba.
— És Kacsóh Pongrác ?
— A „János vitéz" népszerű
komponistája felcsapott
ismét —
zenekritikusnak.
A „Pesti Napló"-ban
ö irt okos,
tartalmas bírálatot „Az ezüst
sirály"-ról.
— Mi volt a
Buttykay—Földes-operett
premierje után ? Nagy bankettet
tartottak?
— Bankett
nem volt, de a nagy
est
tényezői kedélyes vacsorára gyűltek
össze
előadás után a Fészek híres zöld
termében. A vacsorát előre megrendelték,
de
a „Fészek"-ben
megszokták
még a régi
időkből, hogy a premier-esték
tizenegy
óra tájban szoktak
végződni és igy a tíz
óra tájban érkezett
társaságnak
bizony
jó ideig várnia kellett,
amíg tálaltak.
A
» Vígszínház"
persze mindjárt évődni ke/.- .
dett a „ Városi Színház"-zal
: Faludi Jenő
odaszólt Faludi Sándornak : ,Nem
volna
legjobb
megvárni
mindjárt
a
Ruttkav-

premiert ?" A várakozás
azonban
nem
volt kedélytelen.
Vidám beszélgetés
közben telt el és volt egy zenei
meglepetése
is. Szirmai Albert elzongorázta
„Az ezüst
sirály" összes zeneszámait
—
kívülről.
— Annyira szereti Buttykay
muzsikáját?
— És olyan kiváló muzsikus. A premiervacsorán egyébként
résztvettek
Buttykay
Ákos és a felesége Kosáry Emmy,
Földes
Imre a feleségével,
Kerényi
Gabi és a
vőlegénye
Hirsch Zoltán, Faludi
Sándor,
Faludi Jenő, Sziklai József és a
felesége,
Pázmán
Ferenc
és a felesége,
Sziklai
Jenő, Marton Sándor, a felesége és leánya,
Szirmai
Albert, Stephanidesz
Károly
és
Tolnay
Ákos. A társaság
a késő
éjjeli
órákig ünnepelte „Azezüst sirály"
diadalát.
— Mi újság a Király Színházban ?
— A János vitéz állandóan telt házak
előtt és a legnagyobb
lelkesedés
mellett
kerül színre. Rátkay Marci, aki a francia
királyt játssza, a napokban levelet
kapott
Lázár igazgatótól,
hogy ne legyen
olyan
túlságosan
temperamentumod
és ne csap-

ABONYI, KÖKÉNY ILONA, GÁRDONYI, KERTÉSZ ENDRE
András8y-uti Színház — „Csak cgy^csókot" -j
{Ptipp R

feb,)
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kódja koronáját
a jogarral,
mert a háborús korona
minduntalan
megreped
és a
kijavíttatása
eddig
már
kétszázhatvan
koronába
kerüli,
tíitkay
azóta
nagyon
vigyáz a
koronájára.
Mire készülnek
a Revüszinházban
?
— Kőváry
Gyula irt Villányi
Andor
társaságában
egy kilenc képből álló revüt.
I Az lesz valószínűleg
a legközelebbi
újdonság. A címe „A szőke
terror".
— A címe és Kőváry után ítélve,
nagyon
mulatságos
lehet.
Külföldre
nem
utazott
senki ?
— 4z utóbbi időben nem. Épen
elég
magyar van most odakünn. A napokban
képeslapot
kapott
Berlinből
a
Szinházi
Élet. Az aláírókból
egész
kis
magyar
színházat
lehetne
odakinn
összeállítani.
Ott vannak Montag Ilona, Somogyi
Nusi
Bäsch Elly, nem hiányzik
a
mozirendező
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sem : ott van Illés Jenő, direktor
akadt
volna Faludi
Jenő személyében,
aki a
mult hetekben hosszabb időt töltött
Berlinben, darabot irhát Lengyel Menyhért,
aki
a családjával
cl odakünn és még
magyar
kritikus
is van Déri Imre, Az Est kitűnő
berlini tudósítója
személyében.
— Mi ujat tud még?
— Mára csak annyit,
majd
jövő héten. Csókolom a kezeiket,
látásra !

a többit a
a viszont-

Ezüst sirály
Operett. Becsületei, ötletes,
eredeti, tehetséges
és mégis nagy sikere van.
Lehetséges?
(sz.)

SÁNDOR MARISKA, KÖRNYEI BÉLA, B. SÁNDOR ERZSI
kamaraénesnő, a Színházi

Élet boltjában az autogramm-délelóttün

(Papp A>. /elv,)
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Rózsahegyi Kálmán a Beöthy-szinházaknál
Érthető • nagy feltűnést és meglepetést keltett
tehát az a hir, hogy Rózsahegyi Kálmán, a
Nemzeti Szinház egyik oszlopos tagja, az úgynevezett elite-gárda disze önkényesen és barátságos megegyezés alapján megválik eddigi
működési körétől, mert egy másik színházhoz
szerződik.
A nevezetes pályafordulás alkalmából fölkerestük a népszerű művészt Népszinház-utcai
lakáson. A kora délutáni órákban kedvelt
növendékei' körében fogadott bennünket Rózsahegyi Kálmán, aki talán egyik színpadi sikerére sem olyan büszke, mint az iskolájára,
amely már nem egy tehetséggel ajándékozta
meg a magyar színjátszást.

— Ez az örömem, a szórakozásom,
a pihenésem — mondja azzal az egyszerűséggel, amely a színpadon is
jellemzi. — Ahelyett, hogy kártyáznék,
füstös kávéházban ülnék, semmittevéssel tölteném az időmet, inkább színészeket nevelek.
— A hir igáz, megválók a Nemzeti
Színháztól és a Magyar Színház tagjai
sorába szerződöm. Már réges-régen
ostromolnak több oldalról szerződési
ajánlatokkal a különböző direktorok, de
nem hallgattam rájuk. Égett bennem
az idealizmus, hogy szenvedve is kell
szolgálnom az ország művészetét, az
államot. A gontt, a jövő megélhetésének gondja azonban lassan-lassan kiöli
az emberből az idealizmust. Legalább
is ilyen altruista értelemben. A Nèmzeti
Szinház tagjai ma is ugyanolyan gázsi
mellett K»i.yíeien'ek dolgozni, mint
amelekorát a háboni elő t kaptak. Míg
a magánsziházakna! n fizetések a megélhetési viszonyok 1 ! /. arányosan fokrólfokra emelkedt. k az ország első drámai
színházában u i is a régi nóta járja.
Már pedig eb bol a fizetésből megélni,
családot eltartani, a késői öregségitől
gondoskodni nem lehet. Ha nem volnának mellékfoglaikbzásaim, mér eddig
is nagyon problematikus lett volna
számomra a megélhetés.
— Mostx Beöthy Lászlótól kaptam
olyan szerződési ajánlatot, — folytatja,
amelyet önmagám és családom ellen
vájó vétek vOlna el-nem fogadni. Beöthy
évi kilencvenezer korona fixumot aján-

ÜERSTER JOLÁN,
énekesnő, a kiváló énekpedagógus február 22-én,
vasárnap délután tartja hangversenyét a Zene
akadémiában.

lott. A Nemzeti Színháztól nem válok
meg véglegesen. Ambrus Zoltán igazgatót arra kértem, terjessze fel oly irányú kérésemet, hogy a minisztérium
függessze fel tagságomat öt esztendőre.
— Beöthynek nogy tervei vannak
velem. Már sok szerepet beszéltünk
meg és az eddigi tervek szerint májusban már fellépek a Magyar Színházban,
így tehát beteljesdik az „on revient
toujours" elve, sőt a legstilusosabban,
mert husz évvel ezelőtt éppen Beöthy
László volt az, aki a Magyar Színháztól a Nemzetihez vitt. A szerződésem
értelmében játszani fogok a Király
Színházban is és tagja maradok természetesen a Apollo-Kabarénak is. F á j a
szivem, hogy meg kell válnom a Nemzeti
Színháztól, nagyon nehezemre esik ez
a lépés, de az öregségemet — mert
remélem, hogy lesz, — nem akarom
gondok között tölteni.
-
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Mi legyen a sláger?
A Szinházi Élet népszerű körkérdésére tömegestől érkeznek a válaszok.
A legötletesebb sláger-tippek közül ezúttal a következőket közöljük, mig a
többi pályafelelet leközlése az ezután
következő számokra marad :
Az én slágerem az Elektra következő szereposztása lenne: Nevelő — Szerémy Zoltán, Orestes = Uray Tivadar, Elektra = Varsányi Irén,
Chrysothemis - Ághy Böske, Klytaeimnestra = T.
Forray Rózsi, Aegisthes == Bakó László, Pylades
Kertész Dezső.
Slágernek tartanám még azt is, ha Buttykay
Ákos, mint karmester szerződne a Városi Színházhoz. Kiváló tisztelettel Nussbaum Margit, József-körut 18., IV. em. 15.
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A Szinházi Élet
autogramm-délelőttjei
hétről-hétre tekintélyes összeget hoznak a Szinész-szövetségnek. Rendkívüli
érdeklődés kiséri ezeket az autogrammdélelőttökei, ugy hogy a Szinházi Élet
Erzsébet-köruti boltja, alig birja befogadni az autogramm-kérők százait. A
legnagyobb várakozás előzi meg február
15-én délelőtt Va >2 órakor tartandó autogramm-délelőttöt, melyen az Ezüst sirály
hősei B. Kosáry Emmy és Király Ernő
adnak autogrammot a publikumnak.

• •••

A legszebb mozisláger lenne Echruthtól : Lengyel vér, Janek - Törzs lenő, Xénia = Bánhidy
Hona. Sch. Ilus, Elemér-utca
16., »I. 30.
• •••
Az Operaházban a ,Sámson és Delila" díszelőadása. Vezényel : Saint-Saens, Sámson Caruso, Delila = Lipkowska Lídia.
A 9Rigolettom előadása Tftta Ruffoval a címszerepben.
Ezenkívül Stezák, Piccáver, Schwartz József,
Kurz Zelma, Jeritza Mária, Battistini Satjapin
vendégszereplése. Dirigálnak : Strauss Richárd,
Schuch, Reiner Frigyes, Kerner. Kiváló tisztelettel
Hirschler Imre, Rákóczi-ut 73., I. 7.
• •••

„Mi legyen a sláger" válaszom ime : Szeretném,
ha itt a Fehérvári-uton tervbe vett szinház- már
fölépült volna. És szeretném, ha abban a színházban mindenfélét játszanának, drámát, operettet, vígjátékot. Ugy hogyha az ember operát
akarna látni nem kellene az Operába mennie.
Színészi gárdám a következő volna. Opera :
Palló Imre, Gábor József, Dalnoki Viktor, P.
Budanovich Mária, Serák Mártha, Dömötör Ilona,
Sándor Erzsi, Adler Adelina, Dráma : Törzs Jenő,
Pethes Imre, Beregi Oszkár, Forray Rózsi, Paulay
Erzsi, Operett: Király Ernő, Galetta Ferenc,
Nádor Jenő, Várkonyi Mihály, Kiirthy György,
Kosáry Emmi, Lábass Juci, Péthy Erzsi, Palásthy
Irén, Magaziner Erzsi,Sziklay Jenő,Rátkoy Márton.
Jó vo!na ha az a szinház el volna osztva három
részre, színházra, mozira és kabaréra. Egy helyről a másikra lehetne menni. De jó is volna így !
Szerémi Erzsi, I., Bercsényi-utca 3., III. 16.

KÖVÄRY GYULA
Madách-színház — Veszedelmes ember
(Angelo fotográfia)
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Előadták az ApoUo'Kabaréban a következő szereposztással:
Sláger Klári, a nagy pri'
| Stutzer
Rózsahegyi Kálmán
madonna
Németh Juliska
Szobalány
Homoki Paula
Vicslay, a nagy bonvivánt Herczeg Jenő
' Egy ur .
Fekete József
Detekti v felügy elő . . . Barna József
(A nagy primadonna szereptanuló szobája. Egy
Klári. Micsoda nagyságos u r ?
nagy sezlón, kevés butor. Mikor a függöny
Szobalány. Hát a nagyságos Vicslay ur.
felmegy, a szobalány a toalette-asztalka előtt
Klári. Megmondtam m á r magának néhány
áll, beparfümözi, puderozza magát, majd milliószor, itt nem „a nagyságos ur" a Vicspirosítja a száját. Természetesen jóval tul a lay ur.
szájpirosság természetes határain. Az előszoba
Szobalány. Kérem bocsánat, ahol én eddig
felől halk csengetés. A szobalány egy pillanatra,
voltam, ott az „illetőt" mindig nagyságos ur-,
mintha hallaná, de azután nyugodtan tovább
nak neveztem.
p i r o s i t j a > száját. E g y k é t pillanat szünet és
Klári. A Vicslay ur csak partnerem a színmintegy fúria ront be a konyha felől Klári.
padon
és ugy van itt, mert neki otthon rossz
A szobalány megriad. Elejt valamit és az
a központi fűtése. Itt nem nagyságos ur. Es
úrnője felé fordul.)
mit mondott Vicslay ur ?
Klári. Micsoda utolsó teremtést tartok itt a « Szobalány. Azt telefonálta, hogy tessék itthon
házamban. Kicsengettem a lelkemet, a konyhán maradni, mert mindjárt feljön az emberrel,
jövök keresztül és erre fl itt festi a száját az aki pénzből van.
én francia rongemmal. A fene . . .
Klári. Talán azt mondta, hogy a pénzes eni'
Szobalány. Hát nagysága, kell hogy az ember berrel.
egy kicsit magát szonyérozza. A mai utálatos
Szobalány. Igen, igen azt mondta.
férfiak Csak erre adnak.
Klári. (Nagyot ugrik örömében.) Na végre a
Klári. Ne járjon a szája. Nem keresett senki ? vágyam teljesül. Ez a drága pénzembert szerez.
(Szobalány lesegíti a kabátját.)
Direktor leszek. Saját színházam lesz. Az
Szobalány. Senki.
egész világot megüti a guta és a Prutyit is
Klári. Telefonon sem !
megüti a guta. A színházat még ma otthagyjuk.
Szobalány. Sem.
Telefonálj azonnal a titkárnak. Mond, hogy
Klári. (Szuggesztív erővel reánéz,) És mit már ma nem játszunk. Sem én, sem a Vicslay.
mondott?
És mondj neki valami gorombát.
Szobalány. A rendeset mondjam ?
Szobalány. (Lassanként mindjobban megered
Klári. Azt. De mond neki kétszer.
a nyelve.) Azt mondta, hogy délután feltétlenül
Csengetés.
tessék próbára a színházhoz menni. Nem.
A varrónő üzente, hogy próbára tessék délután.
Klári. Már itt vannak.
Nem. A szinházszolga azt mondta, hogy este
Szobalány. (Kiszalad.)
az irodába tessék, de ha a nagysága ugy rám
Klári. (Gyorsan a tükörhöz megy, a haját
néz, akkor mindent összezavarok . . . A nagy- igazgatja. Vicslay lihegve bejön, Klári meg'
ságos ur pedig azt telefonálta.
fordul.) Mi az csak egyedül?

fényképészeti # #
$
szaküzlet

„FOTO"
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Eladás nagyban és kicsinyben.

Telefon: József 28—32,

BUDAPEST,
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Stutzer. (Szerénykedik.) Óh kérem Vicslay ur.
Vicslay. (Libegve.) Mindért jön 6 is.
Boldog
vagyok, hogy az isteni Sláger Klárit
Klári. Mennyi pénze van ?
otthonában van szerencsém üdvözölni.
Vicslay. Két-háróm milliót mondtam.
Klán. Isten hozta nálam kedves Stutzer ur,
Klári. Ez vagy te. Hatot is mondhattál volna.
Vicslay. Ugyan kérlek! Ne kezdjél velem aki valóra váltja régi álmom, hogy saját színházam legyen.
mindjárt. Van neki hat is.
Vicslay. (Odahajol.) Zunk legyen.
Klári. Hát akkor mért nem mondtál nyolc
Klári. Vegye le a gyönyörű bundáját édes
milliót.
Vicslay. Van neki nyolc, van neki tizennyolc, Stutzer.
van neki nyolcvan, amennyit csak akarok.
Stutzer. Köszönöm. Nem vethetem le. Na'
Klári. Mért mondod azt, hogy amennyit gyon megszoktam m á r ü meleget s meg
„akarok". Bizonyosan azért olyan splendid, vagyok egy kissé hűlve.
mert tudja, hogy én leszek a primadonna.
Klári. Üljünk le. Parancsoljon rágyújtani.
Vicslay. Ugyan kérlek, ne kezdjezeket a vidéki (Tölt cognacot.)
dolgokat, a te nevedet csak futólag emiitettem.
Szobalány. (Kimegy.)
Ö az én tisztelőm.
Vicslay. Vegyünk elő mindnyájan papirt és
Klári. Hogy ismerkedtél meg evvel a drága ceruzát és kezdjük meg a komoly tárgyalást.
emberrel ?
Stutzer. (Kivesz a zsebéből egy iv papirt,
Vicslay. Régi kedves ismerősöm, akivel na- mindenkinek ad egy kis darabot belőle, ceruzát
ponta együtt vagyunk. A szomszédom.
vesz elő. Vicslay is, Klárinak Stutzer ad.)
Klári. Hol szomszéd ?
Vicslay. (Mindenkinek tölt, felemeli a pohaVicslay. A kávéházban. Már tizenöt éve. Ma rát, föláll.) Engedje meg kedves Stutzer ur,
előadtam a törzsasztalnál, hogy én meg bár szónok nem vagyok, hogy emeljem pohate szinházalapitási tervvel foglalkozunk, de r a m a t a szerencsés társulásra. Bizton hiszem,
kellene hozzá két-három millió s erre 6 kérlek hogy majdan a művészettörténetem is megszó nélkül átszól, hogy csak ez az akadály? emlékezik erről a nevezetes összejövetelről.
Ez semmi. (Csengetés.)
Igyunk a sikerre.
Szobalány. (Berohan az előszobából.) Itt a
pénzember !
Vicslay. Mit jön ide maga tulok, rohanjon
ajtót nyitni. (Klárihoz.) Cognacot, szivart,
eigarettát azonnal.
Klári. (Indul.)
Vicslay. De ne eredeti Zwackot, hanem
franciát. Siess, mert jön . . .
Szobalány. Parancsoljon nagyságos ur.
Stutzer. (Belép. Vicslay felé siet, melegen
megrázza a kezét.) Igen örvendek kedves
Stuízer bátyám.
Vicslay. (Klári felé vezeti.) Klárika kérem,
engedje bemutatnom Stutzer urat, kedves
közeli ismerősöm a kávéházból. Ö az, aki a
mi erkölcsi tőkénkhez az anyagit szolgáltatja.

Mindnyájan. (Felállnak, egyszerre mondják.)
A sikerre! (Isznak.)
Vicslay. (Megmarad a szónoki pózban,)
Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a színházhoz
kell három, cirka hat millió.
Klári. Millió hány 1 írják.
Vicslay. Hattal. Szóval kzt vegyük fel alap*
tőkéit
Stutzer. (Helyeslően bólint.) Ez nem akadály
kérem. (Koccintanak, Stutzer iszik. Mindnyájan szorgalmasan felírják a h a t milliót a
papirra.)
Vicslay. Második kérdés a hely, hová épitsük
az u j szinházat. Hát én mindjárt elmondom
a tervemet. Legjobbnak tartom azt a házat,
ahol az Abbázia-kávéház van. A legjobb helye
Zola: A Rongen—Maeqnart-caalád regénye ; n i . kitelő
P à r i » g y o m r a megjelent — Ebben a regényben oauespontján van a naturalista Iöirómüvéfizet. A váeárcBarnokok minden zoga megelevenedik u iré tolla alatt. A mese
pedig a .kövérek és soványak" a hétköznapi dorvaság és
a lelkes ldeáliimns örök halvának megrázó képe. — Egyedüli teljes magyar kiadás 30.— kor. Király György fordításában.
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Modern könyvtár legalább tzámal : Fflat Milán j N e v e t i k
elbeszélés 8.80 kor. Clomenoean : A b o d o g s á g f á l y o l a
sziütnú 2.40 kor. Sohnitzler: S z a v a k k o m é d i á j a , három
egyfelvonásos 6 40 kor. Kapható a Brlnhái! Élet boltjában,
BrzsébeWtBrnt 29.

34
l'cstnîk Akt nem .»kai szinháíba menni,
mondjuk egy vidéki, az is belebotlik. Vagy
egy F est > gyanutlanul kimegy sétálni az
Andrássy-utra, mikor már jól kisétálta magát
és az Oktogonhoz ér, ahelyett, hogy tovább
menne, ott át kell mennie a villamossíneken,
ami szerfölött életveszélyes, inkább bemegy a
színházba, ahol természetesen reflektorok
hirdetik, hogy én minden este énekelek.
Klári. Ne beszéljen folyton magáról. Különben is eltökélt szándékom, hogy még két
bonvivánt szerződtetek a színházamba. Tehát
nem holtbizonyos, hogy maga minden este
énekel.
Vicslay. Ne bántson a pályámon, mert
rögtőn abbahagyom a tárgyalást.
Stutzer. Kérem alássan, maradjunk a h e l y
kérdésnél, az alkalmazottak kérdését hagyjuk.
Klári. Az Oktogon nem jó.
Vicslay és Stutier. Mért nem jó ?
Klári. Azért mert nem szeretem, ha a színház messze van a lakásomtól. Ext a lakást
már megszoktam, nem hagyom az isten színházáért sem. Ide közel a Boráros-térre is tehetjük a színházat az én, édes közönségem
ide is biztosan utánam jön.
Vicslay. Mért ne mindjárt a Bögre-térre?
Stutzer. Nem rossz hely a Boráros-tér, aki
Soroksárról, Harasztiból vagy Thökölről jön
Budapestre, az biztosán a t r i vendégünk
lesz. Itt a telekért sem kell fizetni, hiszen
legjobb volna a várossal egy kis panamát csinálni. De ha már térről beszélünk,
mégis visszatérünk Vicslay barátom, az indítványodra. (Meghőköl.) Bocsánat a tegezésért.
Vicslay. Kérlek, alássan. (Tölt a pohárba.)
Sztrvasz Hiszen nemsokára olyan közeli
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nexusban leszünk, hogy feszélyezne bennünket a magázás. (Koccintanak, isznak, Vicslay
ivás után Stutzerrel parolázik és ősszecsókolódzik)
Stutzer (Őrülten élvezve a pertut.) Hát
szóval kérlek alázatossággal az indítványodra
nagyon helyesnek találom az Abbázia-kávéház környékét, de ne vegyünk egy drága
házat, hanem csináljuk ingyen helyen az
Oktogon közepén.
Vicslay. Kérlek ott nagyon kicsi a hely.
(Rajzol a papirosán.) Itt sem fér el ugy egy
színház, hogy a forgalom akadálytalanul
lebonyolitódjon.
Stutzer. (Aki már nagyon belejön a dologba.)
Ez nem akadály. Kérlek az^emberek járjanak
a mellékutcában.
Vizslay. És a villamos?
Stutzer. Azok is kitérhetnek egy hurokvágányon.
Klári.
)
Vicslay. j ( Me Sdöbbennek.)
Stutzer. (Engedékeny lesz.) Jó hát nem
veszek el annyi helyet az Oktogonból. Ellenben az Oktogon közepén áll a rendőr. Az
egész fölösleges valami. (Rajzol a papiroson.)
Elég lesz a hely és ne ugy építsük a színházat, mint eddig hosszában, hanem magasM a g y a r o r s z á g n é p r a j z i t é r k é p e nemzetiségi többségek, Kisebbségek, nepeOrtlfcég 10.— kor. Magyarország u j
térképe 10.— kor. Kapható a Színházi Élet boltjában,
Erzsébet-körut 29.
Az igen nagysikerű FCldes—Buttjk.iy opereltje : Az
e z ü s t sirály kottája két füzetben már kapható 48.- kor.
Kapható a Színházi Élet boltjában, Erzsébet-körot £9.
Fuchs R e n a t a Wassermann grandiozns&n száp regénye,
Kgy asszonyi életmegrázó érdekesség!! története. E két
kötote» regényt Szederkényi Anna fordította. Ára 44.— K
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Vicslay. (Aki néma dühvel nézi a pertut.)
Nem akarok alkudni a te világhíredből, pedig ha elkezdenék alkudni, te rögtän Icjngednéd a Külső Kerepesi-utra, ahonnan a
klakkőrjeidet hozatod.
Stutzer. Gyerekek, ne veszekedjetek. Igyunk.
(Iszik.)
Klári. Már pedig ha megpukkadsz, akkor
sem lesz Vicslay-szinház.
Vicslay. De Sláger sem.
Klári. Ne hegyezd az idegeimet!
Stutzer. (Felugrik.) Nagyszerű ötletem van.
Nevezzük a színházat röviden és kedvesen
Stutzer-szinháznak.
Vicslay. K ö v e t k e z ő kérdés, h o g y hány szeKlári.
)
mélyes legyen a 3zinház?
Vicslay. f (Meghökkennek.)
Klári. Az én indítványom, hogy a szinház
Stutzer. Ne értsetek félre gyerekek A ti
3000 személyes legyen.
közönségetek úgyis eljön a színházba. Hiszen
Stutzer. Várjatok gyerekek. Nekem van egy
a nevetek rajta van a szinlapon Most hátra
reális ötletem. Legyen a színház 6000 sze- van az én közönségem, legalább tiz kávéházba
mélyes, mert ha félház van, akkor is ül bent járok. Rengeteg ismerősöm van, az mind
3000 személy. (írnak.)
bejön a színházba, ha a nevem ott tündököl
Mind. Hatezer személy.
a homlokzaton.
Vicslay. Áttérück most egy igen jelentős*
Vicslay. De hiszen ez egy noncensz,
kérdásre. Még pedig: hogy mi legyen a szinKlári. Őrület! Legalább magyarizálja meg a
ház neve és itt mindjárt volna egy szerény nevét. Egy Siutzer'szinház ? A szabónőm
indítványom Nevezzük röviden Vicslay-szin- kinevet.
háznak.
Stutzer. (Vérszemet kap.) Jó atyám nevét
Klári. (Felordít.) Én abba sohasem men- nem hagyhatom el és punktum. Én ehhez
nék bele,
kötöm az egész üzletet. Beleegyeztek?
Vicslay. 1 (Előbb egymásra néznek és igent
Vicslay. Nem az a fontos, hogy maga beleKlári
j intenek.)
menjen, hanem hogy a közönség menjen bele.
Stutzer. (Gyorsan tölt.) Éljen a Stutzer-szinElég, ha az a jó közönség eljön engem megnézni. Csinálhatunk rögtön egy próbát, hogy ház. (Isznak.) Hová, hová, kolléga ur ? Megyek
a Stutzer-szinházba. (Röhög.) Remekül hanghogy hangzik a cím. Egy példa : Jössz barátom
az állatkertbe? Nem, én ma a Vicslay-szin- zik. Van m é g ?
Vicslay. A művészi programmkérdése. En az
házba megyek. Mond öreg Stutzer, hát nem
Operette mellett a hypermodern drámát is
remekül hangzik?
kultiválni akarom. Elvégre drámát is akarok
Stutzer. Ez nem akadály! F ő a bót!
játszani.
A megnyitó-estén például. . .
Klári. Ha már erről van szó, a dolog terKlári. Hagyjuk a drámát.
mészetes rendje, hogy a szinház neve SlágerStutzer. Gyerekek ne vitatkozzatok, ez nem
színház legyen. Ezen vitatkozni nem lehet.
akadály.
A szinház Sláger, az előadás Sláger, a darab
Klári, ügy van, ez nem akadály, mert Lehár
Sláger, aki fellép benne, az maga Sláger
Klári, a világhírű primadonna, (Stutzerhez.) és Kálmán együtt irtak nekem egy operettet.
Mit szól hozzá, drága?
A Szinházi Élet 6-os számában közölt fénykép-levelezi1.50 kor.-ért, valamint nagy fényképfelvételek
Stutzer. (Tűzbe jön.) Elfogadom. Éljen a lapok
Várkonyi atb. megvásárolhatók k ö n y v e s b o l t u n k b a n . Erzsébet
körnt
29.
Sláger-szinház. Szervusz. (Klárival koccint és
Az
ezüst
»irály
ffiazoreplöi közül B. Kosáry Emmi if
brúdert iszik. Utána csók.)
Király Ernő fénykép-Ievelexfl-iapjai kaphatók boltunkban.
ságban. (Mutatja.) Penn van a szinpad és igy
van a nézőtér. (A kezét fentről lefelé huzza.)
Vicslay. De hisz az emberek kiesnek a
síékből.
Sítuzer. Az nem akadály. Fogózzanak jól meg.
Vicslay. Bocsáss meg, a színészek a színpadon szintén srégen vannak és leesnek a
nézőtérre.
Stutzer. Ez nem akadály.
Klári. Fő, hogy a nézőtér szemben legyen
a színpaddal.
Stutzer. (Kicsinylően int.) Az nem fontos,
Fő, hogy megfizessék a jegyet

VÖRÖS AZ ORRA? Használjon orrKrémet el«
malik az orrvöröisége és szép orra lois.
Kapható MATER, Andrássy-nt 84, U. em. » .
H»tm»lVH»J latllftébM

Igen kodve" g y e r m e k s z i n é s z e l n k r ö l készült fénykép
levelezO-lapok nagy vfllaeztékban boltunkban kaphatók.
S h a k e s p e a r e 6 s s z e s mtive! fűzve és k litre inegrês&i
hatók a „Pziíibázi flint" bOltjálMn, KrzBÍbefc-körirt 2»,
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Stutzer. Gyerekek én azt mondom, 1 ! közös
lónak túrós a háta, hagyjátok ezeket a
nímandokat. Én mondok egy jó dolgot. Mozi I
egy jó kis mozival. Hz kell. Mert fő a bót,
gyerekek.
Vicslay. De bocsáss meg öregem, az nem
megy, azt nem lehet. Kinevet a világ.
Klári. Operettel kell megnyitni.
Stutzer. Már pedig én ehhez kötöm a bótot.
Vicslay. \ _E
v _
Klári. \ ( ?y® z e r r e ) D e a z nem lehet. . .
Stutzer. Hát ha nem akarjátok én sem bánom. (Indul.)
Vicslay. Maradj kedves öregem, hát majd
megegyezünk.(Klárának int, hogy hagyja. Leöl'
tetik, Stutzer iszik.)
Stutzer. Miről legyen még beszéd?
Vicslay. Ami a művészgárda összeállításának
kérdését illeti . . .
Stutzer. Ja igen az alkalmazottak. Hát ezt
egyelőre körülbelül rátok hagyom. De megálljunk csak, egy kikötésem van. Sok kedves
kis szőke leányt akarok látni színházamban
föl és alá flangirozni. Mert a kis szőkéket igen,
igen kedvelem. (Klára indignálódva felugrik.
Na, na azért nem kell aprehendálni, mert te
is kedvemre való vagy. (Ölébe ülteti. Vicslay
idegesen nézi, jár föl és alá.) Gyere ide te
is hiszen téged is szeretlek. Ti csak bizzatok
bennem. (Öt is az ölébe ülteti. Iszik az üveg'
bői. Erőszakkal szájukba tölt.)
Vicslay. A haszonrészesedés kérdése van még
hátra. De azt hiszem, hogy ebben hamar meg'
egyezünk.
Stutzer. Hát ez nem fontos.
Vicslay. No kedves bátyám, fő az üzlet, ezt
nem fogadhatjuk el. Miután hárman alapitjuk
a Stutzer»szinházat egyenlő három részre osztjuk a hasznot.
D i i e v i l a b l t villannyal utónyom nélkül, szemölosflt, pattanajMMa&ai „Ast, szeplót, fagyási végleg eltávolít GAOO
kozmetikai intézet, Muzeum-körút 18, Szépségápolás, ráncok eltávolítása Email borogató vízzel. BSrfehéritókrém,
púder, Bzappan, hajeitávolltószer, az Összes szépségápoláshoz rctikRÓgen rzerek «zétktUdéM. Telefon : József 102-^SJ.
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Stutzer. Az nagyon helyes volna, azonban
valamicskét annak is juttatni, aki a pénzt
adja.
Vicslay. Hát persze neked. Hiszen te adod a
pénzt.
Stutzer. Hát én adom a pénzt. Hát ez n a g y
szerű.
Vicslay. Mi ?
Klári. Micsoda ! ?
Stutzer. Miből ? (Klára lecsúszik az öléből.)
Vicslay. Hát nem kegyed szólt át a másik
asztaltól, hogy három millió az semmi?
Stutzer. Most is azt mondom.
Klári. Nahát ? (Visszaül a Stutzer ölébe.)
Stutzer. Most is azt mondom. Annak akinek
van. De gyerekek ez[nem fontos, mert van nekem egy Schwartz M. nevü barátom, aki ismer
valakit akinek nagyszerű összeköttetései vannak. így hát az anyagi kérdés rendben van.
Igyunk a Stutzer-szinházra. (Kikapják a kezéből az üveget.)
Csöngetés. (Felügyelő, egy ur, szobaleány
hangja kívülről.) — Tessék parancsolni uraim.
Klári. Kikhez van szerencsém?
Felügyelő. Bocsánatot kérek államrendőrségi
detektív vagyok. (Igazolni akarja magát.)
Stutzer. (Felugrik a székről.) Alázatos szolgája Szabó ur ! Én igazolom kérem, Szabó
felügyelő ur. Van szerencsém.
Felügyelő. (Stutzer kabátjára mutat.) Ez az.
Ur. Bocsánat drága művésznő méltóztassék
képzelni felakasztottam a kabátomat a fogasra
és onnan vette le. Adja vissza a kabátomat.
Le akarja Stutzerről venni a kabátot.
Stutzer. Ez a maga kabátja. Hát mért akarja
elszakítani, odaadom. (Leveti a kabátot) Ez
valami tévedés. Hát gyerekek ez semmi 2 hét
Táltos könyvkiadás újdonságai 1 Nagy L a j o s : F i a t a l
e m b e r e k 18.— kor. Babits Mihály : P á v a t o l l a k 18.— kor.,
Karácsonyi Madonna 28.— kor. Gróf Andrássy Gyula:
Miskolci p r o g r a m m b e s z é d « 1920. J a n u á r 18-rAl 2.— kor.
Dr. Kiss Fereno : Ecce homo emlékirataim a forradalom
és a diktatúra idejéből 10.— kor. Ritook Emma versei :
Sötét h ó n a p o k ?.— kor. Kaphat« a Színházi ;É!et boltjában, Erzsébet-körut 29.
Nádas Sándor : K r i s z t i n a s o r s a regénye újból kapható
a Színházi Elet boltjában, Erzsébet-körut 29.

I»
HÖLGYEK
S|
csak FUMODOR-ral illatosított cigarettát
8
szivnakl
S
Antiseptika ! Kelletned szájillatot ad! „Fumodor"
antiseptikum minden gyógytárban, dróguériában
kapható.
1 üveg Ara 16 korona.
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az'egész, (Szabóhoz.) Ugye Szabó ur 2 hét az
egész, majd visszajövök és tárgyalunk.
Klári. Ha ide mégegyszcr beteszi a lábát kirúgom.
Vicslay. Takarodjék azonnal.
Stutzer. Nahát milyen közönséges ripacsok
vagytok! A legkisebb incidensnél cserben
hagyjátok az embert. De a nyilvános tegező'
désnek vége, megtiltom !
Vicslay. (Klárihoz.) Fogjál meg, mert agyonütöm.
Stutzer. Vegyétek tudomásul, hogyha a színházra az én becsületes Stutzer nevemet Írjátok
ki, beperellek benneteket. Ripacsok.(Felűgyelöhöz.) Felügyelő ur, előre.
Függöny.
olvashat

8 koronáért a

17000 Kazinczy
KÖNYVET

kSlcsínkünyvtárbél

Budapest, VII,, Dohány-u. 1.

AZ Ú J S Á G
az

eredmény.

ROYAL-KABARÉ

VII, Erzsebet-kSrat
31. T e l . JózSi 121-68

MINDEN ESTE Ut1 ÓRAKOR

Szenzációs uj műsor 1
A JÓSNŐ
CSIRKE
T r é f a , i r t a : Mihály István Bohózat, i r t a : Ural De»a8
Solti Hermin és Vírágh Jenő felléptével
HORDÁR !
Kíb liomédia. I r t a : Mihály látván
HENCIDA éa BONCIDA
Blöett, irta: K6vâry Gyula
A MENYORSZÁG FELÉ
Tréfa, irta : Gosztonyl Ádám
ZANZI-BÁRBAN
A BAJNOK
Tréfa, i r t a : Garami Árpád Biaett, Irta: K6v4ry Gyula
Mihály látván, Balassa Emil, Pártos Jen«, Borosa
Elemér, Alba Nevis és Radő István verseit Zorkovitz
Béla, PártoB Jenő, Huber Sándor és Szlatinay Sándor
zenéire Solti H e r m i n , Radó S á n d o r . P a p p János,
Kerényl Irén. Felbö Rózsi, Zöldi M á r t o n , B a r n a
Andor és Gombócz Vilma éneklik.

(Károly-körnt sarok.)

legérdekesebb, legaktuálisabb és
A legszebb,
ami a fő, legolcsóbb könyvek kaphatók

a SZÍNHÁZI ÉLET boltjában, Budapest, VII., Erzsébet-körut 29.

A magyar békeföltételek. A szövetséges
hatalmak területi, pénzügyi és gazdasági követelései. Az uj határok
térképeivel ...
Bain : Hibák bányája... ...
Croker : Angelika
, Asszony-e vagy leány
, Balmafne kis. múltja
. Barington Diana ...
» Bűnbak
, Családi hasonlatosság
, Falu szépe
» Hamupipőke
» Erdő gyermeke
, Jogos büszkeség ...
. Kevély Katalin
„ Mary

K

8.—
12.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—

A könyvekre 10°/0
felár számítandó.
Vidéki rendeléseket a legpontosabban eszközlünk
utánvétellel is.

ÚJDONSÁG!
K f
Croker : A milliomos
„ Női diplomata
„ Az 0 családja
Ewers: India és On
Gorkij: Egy élet regánye
» Gyermekéveim
Harsányi Zsolt: Shakespeare
a Nyujorkban
Igen művészies (német) rajzok mappában ...
Bibliai képek :
— Elveszett fiu.
— Feltámadás.
— Ruth könyve.
Dante : Isteni színjátéka
Goethes Hermann és
Dorothea
— Faust
Homers Iliása
Meyrink: A zöldarcu
klsOrtet

18.-

két kötetben
Tormay Cecil : Emberélet
a kövek között
,
— Régi ház
Upton Sinclair : Szén őfelsége, két kötetben ... ...
Villányi; Mária

40.-

13.—

22.20.48.25.-

Wagner K.: Egy német
muzsikus Párlsban 14.30 —

Legújabb

divatlapok
nagy

K

15.— Nansen: Julia naplója
15.— Német könyvek : Courths
15.—
Mahler, Kronen, Wiking és
24.—
Ullstein könyvekből nagy
36.—
12.—
választék.
14.— Tolsztoj: Föltámadás

választékban.

„DIE DAME" sft. mir kaphatók.

„SZÍNHÁZI ÉLET« boltjában
az eddig megjelent

kották
beszerezhetők.
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H A L L Ó , Ml

ÚJSÁG?

HANGVERSENY. Fuchs M*rta és Schiller Elza
folyó hó 6-án a Fodor-zeneiskola hangversenytermében sikerült hangversenyt rendeztek. Fuchs
Márt3 egy Bach Préludiumot és Fugát, két Lisztmüvét és a Dohnányi C-dur rapszódiát adta
elő kivételes művészettel. Schiller Elza pedig, a
hivatásos művészek által is megirigyelhető virtuozitással adta elő a klasszikus zeneirodalom
egyik legnehezebb remekét; Schumann KreisIeráriáját. Azonkívül még néhány Chopin művel
gyönyörködtette nagyszámú hallgatóit. A jól meg
érdemelt tapsvihart ráadásokkal köszönték meg.
Reméljük, fogjuk még a két fiatal művésznőt a
pódiumon látni. A hangversenynek erkölcsi síkere mellett, óriási anyagi sikere is volt, amelynek eredménye, a két közreműködő kitűnő pedagógusának, Jenn Irénnek, nevéről elnevezett
ösztöndijalap gyarapítására fordittatik.
A CSODAGYERMEK ÉS SOK MÁS. Forgács
Rózsi, Mészáros Alajos és Abonyi Géza, a Nemzeti Szinház tagjai adják meg vendégszereplésükkel az Intim Kabaré előadásainak azt a különleges jelleget, amely felülemelkedik a rendes
kabaréelőadások színvonalán, a darabok pedig,
amelyekben a kabaré többi tagjaival, Szeless
Elzával, Asztalos Máriával, Virágh Rózsival,
Cseresnyés Erzsivel, Kiirthy Terézzel, Doktor
Jánossal, Kovács Andorral, Cseh Ivánnal, Kissel,
Arányival együtt fellépnek, rendkívül hatásosak.
Boross Elemér szenzációs drámája a mStella
Maris", Urai Dezső nagyszerű bohózata nA
csodagyermektovábbá
a »Ninette" cimü ötletes
énekes bohózat, Szekula Jenő és Somló Ferenc
tréfái, jobbnál jobb vidám és komoly dalok a
maguk összességében a legjobb kabaréműsort
adják. Az Intim Kabaré kedves nézőtere esténként tapsoktól hangos, a közönség kitüntető
szeretettel tapsolja a pompás darabokat és az
összes szereplőket, akik kitűnő összjátékot és
nivós előadást produkálnak. A remek műsor
sikere olyan tartós, hogy tij műsor bemutatásáról az Intim Kabaréban egyelőre szó sem lehet.

Derdiedas
••»»»»••••»»•»»•••

EstélycipőR
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krém, púder, szappan és Dekolletage cseppfolyós
púder feltétlenül
szépit.

GERÔNÊI

-

BUDAPEST,
Kossuth t8jOS»U. 4

Ara

Ara
20 kor.

20 kor.

szeplő, májfolt,pattanás <« aretisztátEanságok_ eiler. !
:
Ideális arcápoló. Rácz Gy.Főraktár
János lyég.mirUrt
w

8 drb rendelésénél
nincs postaköltség !

KisKunhalas 77. » .

a olcsó és szép ruhát akar,
menjen RUSS-né műtermébe, Elemér-utca 16. sz.

H

llnlnnálilLilf

Végleg eltávolít Bach Manci
kozmetikai Intézete. Mindennemű
^
szépséghibák kezelése, szeplöeliávolitós, ráncok kisimítása, arcgözBlés és arcmassiâzs jutányos bérletben. Budapest, VII., Almássy-nlea 3. szám.

ilSlSfialdnal

BOIgyfodrászat, ondaláclóval hajmosás, manikür, szépségápolás éB fagykezelés. Mérsékelt árban, elsörango
rannka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim:

Szántóné, VI., Horn Ede-utca 12. s i .
IBrilliánst. aranyat, ezOstfit, régiséget, régi arany- és
ezüstpénzt Igen magas árban B pi«»ai#i«»i»M
r
wocTdlf
"»a«aszKy,
V C S Z G K VH.Dobáoj-o. 9® éljjerfliltl

EST LE
MEILLEUR
DE LA FIGURE

BRAUN T E S T V É R E K
Budapest. Alapíttatott 1839.

R-T.

Q Q
J ^ ( gyártmányai
Ij Elsfirango ( mindenütt
kaphatók.
•
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Szerkesztői üzenetek
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást u
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzésért
nem vállalkozunk.)
Pityu gróf. Dohány-u. 62. — F. Cica. 1.
Andrássy-ut 32. 2. Galetta Ferenc. 3. Lelépett a
3zinipá!yáról. 4. Nem. 5. 23. — Georgi. 1. Nőtlen. 2. Vallás magánügy. — Szz'v. 1. Ahhoz, hogy
színésznő lehessen, legalább 4 középiskola elvégzése szükséges és annyi intelligencia, amenynyit ebben a korban meg lehet követelni a
jelentkezőtől. Természetes, hogy a felvételnél
is érvényesül a régi elv, hogy ha kiválóan tehetségesnek bizonyul, nem néznek a bizonyítványra.
2. Boross Géza színésziskolája Felsőerdösor
26. alatt van.
Müvészetrajongó. Baumann Károly 1871 okt,
29-én született Budapesten. Iskoláit elvégezve,
előbb nyomdászinas lett; közben sokat járl a
német színházba, ahol kedvet kapott a színészethez. Vágyát követve elmegy Bécsbe, gyalog,
ahol az An der Wien-szinháznál jelentkezik —
14 éves korában ! Persze nem vették fel, — mire
újra hazakerült a nyomdába. Később azonban
mégis felülkerekedik benne a bohémvér és most
már igazán népénekes akar lenni. Terve sikerül.
Radích, a „Kék macska" tulajdonosa leszerződ-

1

tem és elindul a haladás pályáján. Pestről eljut
Münchenbe, leszerződik Bécsbe, — majd Pestre
hívják a „Dob!er-bazár B -ban megnyiít Árminpincébe. Egynéhány év múlva a Folies Caprice
is vendégül látja, — mig végre a Fővárosi
Orfeum színpadán megtalálja az igazi siker talaját. — H. M. 1. Damjanich-u. 25. 2. Nem kapott
megfelelő szerepet, azért nem játszik. Különben
egészséges és itt van Pesten. 3. Pudolf-tér 5. —
Zenekedvelő. „A próféta" Meyerbeer operája,
1850 junius 12 én került először színre a Nemzeti Színházban. (Szövegét Seribe Eugén irta.
Magyarra fordüotta : Egressy Béni és Szerdahelyi József.) Fides Lagrange asszony volt, ki
mint vendég játszott itt; Leydeni János Siéger,
Berta Szymanszka Leona volt. Énekelt még:
Bognár, Udvarhelyi, Kőszegi, Benza. Egressy
Béni. — A magyar nemzeti Operában 1885
január 1-én volt az első előadása a kftvetkező
szereposztásban : Leydeni János = Broulik ;
Fides — Barlolucci Viktória ; Berta — Reich
Irma; Oberthal — Maleczky; Jónás — Pauli
Richárd; Mathison— Tallián fános és Zacháriás
— Kőszeghy Károly.
A „fiílnh&zl Élet" régebbi évfolyamai bekätve mir kaphatók könyvesboltunkban, ErzBébst-k3mt 39.
János vitéz, francia nyelven megirt kíinyv, kapható a
Szfnhíif Élet* boUjíban, Erzsébet kflrut 28.

SZÏNJŒAZI
K. Teru* t's Baby. A Vígszínház magyar cyk
lusát 1902 január 1-én tartották meg az OcSkay
brigadéros századik előadásával. Ekkor történt,
hogy Ditrói Mór igazgató versét, mely egy kis
ezüsttáblára volt vésve, a nagy nap emlékére
kiszögeztéK az egyik riöi öltöző mellett ; a kérd é s e s vers igy hangzik :
E szögre akasztá Herczeg a kabátját,
Mikor Ocskayját legelőször adták,
Kabátját századszor aranyszegre tesszük,
A gazdáját pedig szivünkbe szegeztük.
W. Rázslka.
Tessék a Színházi
Elet kiadóhivatalában a . S z é p s é g művészete* cimü könyvet megrendelni, ára 1210 K. — N. Jenő. Az
Uher-filmakadémián tessék érdeklődni. C i m e :
IV., Koronaherceg-u. 4. — Vidéki
kedélybeteg.
Legcélszerűbb, ha előzőleg megnyeri a s z ü l ő k '
beleegyezését, anélkül nem lehet a szinipályára
lépni. A többit azután lehet megkísérelni. —
Szigfrid. A Színházi Élet~btn annakidején megemlékeztünk róla. — Belvárosi olvasó. A Színházt Élet- ben a nem előfizető-olvasók is készséggel kapnak feleletet 5 színházi tárgyú kérd é s r e . — E. JenÖné. T e s s é k a Színházi
Élet
kiadóhivatalában megrendelni a kért regényt és
kottát. — S. Vilmos. A szïnlapot nem őrizzük
meg. — Szeleburdi.
1. F e d á k Sári. 2. Nagyváradon. 3. Roboz Imre. — Rat-Europe.
Tessék
a Színházi Élet kiadóhivatalában a Filmművészeti
Évkönyvet megrendelni. — Több Színházi
Élet
olvasó. Majd annakidején Intim Pista meg fogja
mohdani. Adcfig tessék türelemmel lenni. —
Ballet. 1. Iff.' 2. Nem. 3. Igen. 4. 26. 5. 30 K-tól
feljebb. — K. Z. A Filmművészeti Évkönyvben
megtalálja a kért választ. Tessék megrendelni a
Színházi Élet boltjában. — Költő. Nem közölhető. — Amerika 22. Ez idő szerint nem áll módunkban összeköttetéshez jutni. Próbálkozzék
m é g varieté-Ügynökségnél.

BIíEH

Színházi képrejtvény
Megfejtési határidő 1920. február 21.

A megfejtést és a nyertesek névsorát
1920. 9. számában közöljük.

lapunk

A megfejtők között a következő dijakat sorsoljuk ki :
I. díj : Egy színdarab.
II. dij : Rajnái Gábor arcképe.
III. d i j : Egy kotta.
A Színházt
Élet 1920. 5. számában közölt
rejtvény helyes m e g f e j t é s e : Fedák Sári.
Helyesen megfejtették 592-en.
Az első dijat Pollákovics Vilma, Újpest, Árpádut 50. sz., a második dijat Bartha Erzsébet, VL,
Kis J á n o s - u . 7. II. em., a harmadik dijat Hirschler Imre VIII., Rákóczi-ut 73. I. 7. nyerte el.
A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR

ROYAL

ORFEUM

VII, ERZSÉBET-KÖRUT 31. TEL. JÓZS. 121-68

Minden este Vs7 órakor
CSILLAGOK CSILLAGA
Harmat h Imre és Zorkovitz Béla oporettje
Troupe Edn M u s t a f a orientális változatai, 4 Orelly
kaiicsdk-eqntlibristák, Strody a merész kötéltáncos,
Hedy W e n d i n i zsonglőr, Clartoji és k u t y á j a sportjelenet,
Solti Hermln és Virâeh J e n ő Weiner legújabb kopléival, P a p p J á n o s , Sándor Stefi, dr. Erdélyi Géza
Zerkovitz-alágerekkel, P á r t ó s Jenő és Eleky Anni
tánodnettje és az öeszes minházi és varietó-attrakoiók.
Vasár- éB ünnepnap délután Vj 3 órakor mérsékelt
helyárh osaládi előadás.

f j % Hangszerekés'
iiieíw g r a m o f o n o k
legjobb és legolcsóbb
beszerzési forrása

a

Hangszerotlhon
FEKETE MIHÁLY

ß
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Budapest, VIII,, .fózsef-kOrnt 9
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R l i l l i i n c n k a f g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t , ékDl III lall & Iliid I> s z e r e k e t mindenkinél d r á g á b b a n
v e i z Székely Emtt é k s z e r ü z l e t e , Budapest, Királya t e a 51. T e r é z - t e m p l o m m a l szemben. Címre tessék
figyelni. Telefon : József105-05.

Spanyolnál fertőtlenit Dífriehsfein
Telefon: József IIB—55.

Nyomatott Thália mfilntézet kő- é í könyvnyomda rt-mál Budapest V., Csáky-u. 12—14.

