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Este hallottam, hogy négy-ötnapos 
betegség után meghalt, de a gondolat, 
hogy Nyárai is el tud maradni egyszer 
örökre a kávéházból, oly hihetetlennek 
tűnt föl előttem, hogy kérdést intéztem 
telefonon az egyik szerkesztőséghez. 
Megerősítették a hirt s én még az éjjel 
megírtam róla mindazt, ami a szivem-
ből kikívánkozott. 

Reggel megtudtam, hogy a halálhír 
hamis volt, a cikk nem jelent meg az 
esti lapban s másnap megüzentem 
Nyárainak, hogy most már tőle fogom 
követelni a nekrolog tiszteletdiját, ennyit 
bizonyosan megér neki, hogy (mint a 
néphit a halottnak híresztelt emberekről 
hiszi), most már bizonyosan megéri a 
századik életévét. Azt üzente vissza, 
hogy szívesen fizet, de előbb elolvassa 
a cikket, mert az ember nem szokott 
zsákban nekrológot venni. 

Azóta hallottam, újságban is olvastam, 
hogy a beteg művész állapota napon-
kint javul, már látogatókat is fogad, 
már uj szerepekről is beszél, mosolyog, 
bogy róla az eféle szamár-
ságot elhiszi valaki s La-
katos Viktor doktorral, az 
abbáziai szanatóriumok ki-
tűnő igazgatójával már tár-
gyalásokat is folytat amiatt, 
hogy a penziót ne lírákban, 
hanem koronákban fizet-
hesse. Már-már ugylátszott, 
hogy borzas cilindere, be-
tétes lakkcipője, valamelyik 
nap ismét fel fog bukkanni 
a New-York kávéházban, 
mikor egyszerre végig ha-
rangozta Budapest bohém-
világát a gyászos hir, hogv 

a szegény Nyárai csakugyan itt hagyta 
földi törzsasztalát s most már az egész 
örökkévalóságon keresztül Lendvay 
Marcival, Réthi komával, Újházi mes-
terrel meg a többiekkel fog kapucine-
rezni a menyei csarnokokban, ahol a 
minden filharmonikus zenekarnál töké-
letesebb angyali kórusok fogják harso-
názni tiszteletére az égi együtteseket. 

Mikor a mult héten, mindnyájunk 
nagy örömére kiderült, hogy a művész 
halálhíre hamis volt, valaki tréfásan 
azt mondta: 

— Szegény Tóni sohase ragaszkodott 
ahhoz, hogy a szerződéseit betartsa, — 
most is csak az elveihez maradt hü, 
mikor az utolsó percben meggondolta 
magát. Aláirta szerződését a Halállal, 
de egy hirtelen ötlettel, megint vissza-
szerződött az Élethez. Mért respektálta 
volna jobban ezt a megállapodást a 
többieknél, melyeket -a színházakkal és 
a kabarékkal kötött? 

Fájdalom, az öreg bohém most az 
egyszer nem volt következetes : csak 

Gy, far**-".*-* 
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Nyárai Antal kézirása G. I. kisasszony autogramm-könyvébe 
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haladékot kért, a haláltól, de betartotta 
a szerződését. És akármily valósxinütlen, 
akármily fájdalmas és szomorú : ezt a 
legutolsó szerződést a könnyelmű, vén 
komédiás sohase lógja felbontani . . . 

Evekig együtt feketézgettem vele a 
kávéházi asztalnál, sokat sétálgattunk 
kettesben a gleichenbergi fenyőfák alatt, 
egyszer-kétszer játszott is azokban a 
bolondságokban, amiket a kabarék 
számára Írogattam, de igazi karaktere 
csak lassanként bontakozik ki előttem, 
— a borostásarcu vén színész még kali-
ber volt, mint aminőnek futólagos is-
meretség után hittem. Csak külsejében, 
könnyelmű életfelfogásában, aprólékos 
különcködésben hasonlított ő a rég 
porrálett ősbohémekre, — alapjában 
modern és eredeti lélek volt, aki messze 
kimagasodott a banális operett keretei-
ből. Ami nagyot és érdemeset a szinmű-

Nyárai Antal Medgyaszay Vilmával 
(Papp R. felv.) 

irodalom produkált, mind ott volt a 
kisujjában s akárhányszor ámulatba ej-
tett egy-egy kitűnő, drámai ötletével, 
mely előttém született meg a füstös ká-
véházban vagya tűlevelű stájer fák közt. 

— Akar egy jó témát ? — Kérdezte 
tóleítn hunyorgatva és a szeme rögtön 
lángbaborult, mint mindig, ha művészeti 
kérdésekről beszélt. 

És ekkor lelkesen magyarázgatni 
kezdte, hogy mit kellene irni a mai 
közönségnek, egy drámát, egy szituációt, 
egy alakot, — de mindig csak olyat, 
melyben neki volna a főszerepe. A 
többiek, istenem, hát azok közt is akad-
hat talentumos szinész, — de hogyan 
lehetne hasonlítani a kis csirkéket az 
oroszlánhoz, aki dobogva és szikrázó 
pillantással jár a komédia dsungeljében ? 

Hiúsága emberfölötti és mégis ked-
ves volt: vagy kijelentései mögött ott 
lappangott a kiválasztottak nagy tehet-
sége is, az ábrázolás és jellemféstés 
szuggesztív ereje, mely komolyabb ala-
kításában és filigrán dalocskáiban egy-
képp megfogta a nézőtér szivét. A figu-
rák, melyeket tőle láttunk, sokáig ott 
éltek a lelkünkben, szinte halhatatla-
nokká lettek, mint azok a mesealakok, 
akiket gyermekkorunkban megismer-
tünk. A puhabeszédü, kényeskedő em-
ber keménnyé lett é^ áttüzesedett a 
színpadon, hangja és gesztusai szár-
nyakat kaptak s tetszése szerint hipno-
tizálta a közönséget, mely évtizedek 
óta a kegyeibe fogadta. Még most is, 
mikor halkuló energiája már szomorúan 
sejttette velünk közeledő öregségét, a 
derű és várakozás moraja zúgott végig 
a nézőtéren, ha lompos lépéseivel a ri-
valda előtt megjelent. 

Nyárai eltűnt és emlékké finomodott, 
de alakja még sokáig élni fog a ma-
gyar színészet legendáiban, melyek 
épp ugy átszállanak nemzedékről nem-
zedékre, mint a debreceni diákok csik-
vári krónikája. Egy furcsa és roman-
tikus regényhős szállt a sirba vele, aki 
csak tévedésből került a huszadik 
századba, mert tulajdonkép Csokonai 
Vitéz Mihállyal kellett volna bandu-
kolnia Debrecen felé az országút sarában. 

<$) 
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Maya* 
Irta: ZENIT 

A színház világának egy tudósa bi-
zonyára alaposabban és adatokban 
gazdagabban irná meg ezt a kis cik-
ket, én, mint egyszerű kortárs, meg-
elégszem azzal, hogy vázlatszerüleg s 
csupán két-három tényt sorolva fel, 
jelezzek egy érdekes szinház-körüli tü-
netet. — Kezdődött a szokás, amiről 
szó lesz, a nagy Jászai Marival : ő vett 
fel, vagy nyert el elsőnek egy meghitt 
becéző nevet, melyet aztán szűkebb 
környezete részben gyöngédségből, 
részben a hozzá való bensőbb kapcso-
lat önérzetesen fitogtatott jeleként a 
művésznő igazi neve helyett használt. 
Ez volt: Myrja. Aztán jött Fedák Sári 
s az ő dicsősége nyomán feltűnt a 
Zsazsa név, ami ma is még a színházi 
világ egyik legnépszerűbb neve. Ma-
gára tartó színházi beavatott nem mon-
daná semmiért a világon azt, hogy 
Fedák, vagy pláne azt, hogy Sári, ha-
nem csak a kedélyesen gügyögő Zsa-
zsát. A színházi világban azonban 
nemcsak egy bálvány van, a bálvány-
imádás tehát nemcsak egy ilyen be-
cézően rajongó nevet kreált. Medgya-
szay Vilmát például szűkebb udvara, 
mely különben igen népes, Miminek 
hívja, talán azért, mert a művésznő 
egyéniségében annyi vonás rokon Mur-
ger-Puccini Mimijének tulajdonságaival. 
Gombaszögi Fridának nevével pedig 
egyenesen kéjesen pepecsélt a nép-
szerűség. Először is elhagyta a veze-
ték név két végső szótagját s így a 
hosszadalmas Gombaszögiből a rövid 
és könnyed Gombát csinálta : aztán 
pedig szárnyaira vette a Frida név he-
lyett a Fricit. Igaz, Fricinek a művész-
nőt már csak a bensőbb ismerősök és 
barátok szűkebb köre, vagy azok, akik 
odatartozóknak akarnak látszani, hivja ; 
"mindenesetre azonban egy igazi Gomba-
szögi-rajongó semmi körülmények közt 
nem nevezné másnak, mint Fricinek 
a nagy Gombát. Ugy látszik, a nép-
szerűség és a nagyság kibontakozásá-
nak egy bizonyos fokán születik meg 
vagy hatol a szélesebb nyilvánosság 

elé az ilyen kedveskedést és dedelge-
tést kifejezni akaró második, pót-név. 
Egy idő óta már Simonyi Máriát a 
benfentesek, a szinháztájéki emberek 
nem nevezik Simonyinak, vagy Máriá-
nak, hanem csak : Majának. A kicsi-
nyítő név, ime a nagyság járuléka ! 

NYÁRAI ANTAL 
(Papp R. felv.) 
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képezi magát és még egy utolsó lépésre ha-
tározza el magát. Meghívja a goromba, de 
joviális Nicolson professzort, akitől mindeddig 
idegenkedett és kész alávetni magát egy ujabb 
operációnak, hátha az sikerül. 

• 
Miközben az Esslingen-palotában Nicolson 

professzor érkezésére várakoznak, megismer-
kedünk azokkal, akik a szerencsétlen Éva körül 
élnek. 

Keller Károly ur, Éva kissé züllött unoka-
fivére az első alak, aki elénk kerül. Pumpolás-
ból, másokon élő, semmirevaló fiatalember, 
aki kisebb-nagyobb, soha vissza nem fizetendő 
„kölcsönöket" vesz fel szép és gazdag unoka-
hugától, de azért nem átallja őt elárulni, ha 
az „üzlet" ugy kivánja. 

Egy kedves, bájos, őszintén szerelmes fiatal 
asszony : Eliz, Róbert báró huga, az egyetlen, 
aki Éva partjára áll akkor, amikor nagy küz-
delme kezdődik. Ezt a csicsergő kis menyecs-
két mindenki szereti, de leginkább a férje, 
a rokonszenves Laci báró, akinek viszont 
egyébre sincs gondja, mint az ő kis feleségére. 

Hallovics, Esslingen báró titkára : az eleven 
redingot. Bosszantóan kimért, lábujjhegyen és 
gummisarkokon járó, szögletes, kellemetlen 
ember. Minden szaván megérzik, hogy gyűlöli 
és lenézi Évát. Senki sem mer vele szembe-
szállni, esek Eliz, aki folyton csipkedi. 

Fánika : a fehérhajú kisasszony, vén bútor-
darab az Esslingen-palotában. Róbertnek és 
Eliznek volt a tanítónője, de ottragadt végkép. 
Most ápolónő, házvezetőnő, minden, de ő is 
gyűlöli Évát és lenézi, mert szerinte méltatlan 
arra, hogy Róbert felesége legyen. 

» 
De hát miféle bűne V! n Évának? 
Kiderül ez akkor, aTiikor gróf Vezekényi 

Péti rrel is megism« rkedünk. Róbert betegsége 
alatt a fiatal asszony jóformán teljesen idegenné 
lett a férje számára, eki nem is engedi a 
betegágyához és maga biztatja, hogy csak 
szórakozzék, mulasson, ne törődjön vele. Péter 
gróf Róbert legjobb barátja és hűséges lovagja 
lett a fiatal asszonynak. Két év pedig hosszú 
idő és nemcsoda, hogy a folytonos együttlét 

TÖRZS JENŐ 
(Esslingen) 

Magyar Színház — ,Eva és a férfiak" 
(Angelo fotografia) 

Éva gépirólány volt, olcsó blúzokban járt 
irodába, tűrte a főnökök rigolyáit és feleségül 
ment egy báróhoz: Esslingen Róberthez. A szép, 
fiatal asszony egy vagyonos és előkelő család 
tagja, mindene megvolna ahhoz, hogy boldog 
legyen és — mégsem az. Hiába a nagy vagyon, 
a fény és pompa, amely körülveszi, Éva im-
már két hosszú esztendő óta özvegyi sorsra 
van kárhoztatva egy élő férj oldalán, aki 
matrác-sirban, tehetetlen mozdulatlanságban 
várja a gyógyulást vagy a halált. Báró Ess-
lingen Róbert az esküvő után autón indult 
nászútra Évával. Útközben baleset érte őket, 
a gépkocsi egy árokba fordult és a fiatal férj 
bordatörést szenvedett. Azóta, immár két év 
óta, tehetetlenül, betegen fekszik ágyában a 
báró. Többször is megoperálták, de hiába. 
Betegágyában egyre bajára vonatkozó tudo-
mányos műveket olvas, valóságos kirurgussá 
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Feleletül Péter némán rogy Éva lábai elé. 
— Ó, mint imádlak ezért a közlésért ! • 

Nicolson professzor időközben nagy hango-
san megérkezett. Róbert fölött konzíliumot tar-
tottak az orvosok, kiknek véleménye alapján a 
beteg elhatározza, hogy megoperáltatja magát 
Nicolson professzorral. Mielőtt a szanatóriumba 
viszik, végrendelkezik. Minden vagyonát Évára 
hagyja és megüzeni neki, hogy ha nem térne 
vissza, ne gyászolja sokáig, menjen férjhez egy 
hozzá méltó férfihez. Péter gróf számára is 
hoz izenetet Hallovics : azt izeni neki Róbert, 
hogy márciusban majd beszelnek . . . 

Hosszú hónapok után látjuk viszont az első 
felvonás szereplőit. Hallovics és Fánika idő-
közben rendszeresen kémkedtek Éva után, fel-
jegyzik minden lépését. Fánika még Keller Ká-
rolyt is szerződtette, aki hosszú listán hozza 
a semmitmondó adatokat Éva bűnössége mellett. 

Róbeitről semmi hir. Csak annyit tudnak róla, 
hogy az operáció sikerült és a báró, felgyó-
gyógyulása után külföldre utazott üdülni. Már 
senki sem bizik benne, hogy valaha is vissza-
térjen, csak Elzi reménykedik még. A személy-
zet lenézése, az örökös kémkedés, ellenőrzés 

VÁRADI ILI, ANDORFFY IDA 
(Éva) (Eliz) 

Magyar Színház — „Éva és a férfiak* 
(Angelo fotografla) 

szerelmet fakasztott a két fiatal szívben. Péter 
halálosan szerelmes Évába, aki viszonozza érzel-
meit, de nem tud dönteni. A szive Péterhez 
vonzza, de részvétet és hálát érez Róbert iránt. 

A palotában pedig nem titok ez a komoly 
és veszedelmes flört. Tud róla Hallovics is, 
Fánika is, akik bizonyéra Róbertnek is szól-
tak róla, kémkednek Éva után. Tud róla Keller 
Károly is, aki szivesen társul hozzájuk — 
pénzért. Elzi tudja, hogy Éva ártatlan, de szük-
sége van valakire, ezt azonban csak olyan 
gyöngéd lélek tudja megérteni, mint ő. 

Péter ostromolj i Évét. Hagyjon ott mindent, 
jöjjön vele, hiszen nincs itt mér semmi keres-
nivalója és mikor Éva habozik, szenvedélyesen 
lobbantja szemére, hogy bizonyára annak a 
hat napnak az emléke tartóztatja, amelyet a 
nászuton a baleset előtt Róberttel töltött. 

— Az én nászutam. Az a hat nap, — sóhaj-
totta Éva. — Akarja hallani annak a hat nap-
nak történetét ? 

És erre elmondja Péternek, hogy a baleset 
közvetlenül elindulásuk után történt, de hat 
napig vártak, amíg sürgönyöztek végre. Éva 
még nem is asszony, nem is volt soha Róbert 
'elesége. Leány és mégis özvegyi 

Z. MOLNÁR LÁSZLÓ 
Magyar Színház — mÉva és a férfiak" 

(Angelo fotografia) 
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készüljön az útra, de alig távozik : megérkezik 
a már-már holtnak hitt Esslingen Róbert báró. 
Friss, fiatal, ruganyos egészséges. Újjászületve, 
tele tettvéggyal tér vissza és boldogan ölel 
magához mindenkit. A rágalmazók persze 
azonnal előállnak vádjaikkal. Fánika átnyújtja 
a „bűnlajstromot", de Róbert összetépi, Keller 
Károlyt pedig kidobja. Hanem amikor Péter is 
megjelenik, látja, hogy a dolog mégis komo-
lyabb, mintsem hitte volna. 

És megindul a harc a két férfi között Évéért. 
Péter el akarja vinni az asszonyt, Róbert 

azonban nem engedi. Éva nehéz választás 
előtt áll, de végre biztos elhatározással oldja 
meg a kérdést : nyolc napig még Róbert mel-
lett marad. Ez alatt az idő alatt ki fog derülni, 
vájjon a férje mellett van-e a helye, vagy 
pedig Pétert kell követnie. 

* 

A nyolc nap letelt. Évának döntenie kell. 
Mielőtt azonban a végzetes szót kimondaná, 
még egy vallomással tartozik Péternek. Mikor 
azt az emlékezetes fontos kijelentést tette, nem 
mondott teljesen igazat. Való, hogy a nászút 
első napján érte Róbertet a baleset, de be kell 
vallania azt is, hogy mielőtt Róbert elvette, a 
szeretője volt későbbi férjének ! 

Gróf Vezekényi Pétert megrendíti ez a köz-
lés. Az asszony egyszerre elvesztette előtte 
varázsát, de azért mint gentlemanhoz illik, 
kijelenti, hogy kötelességének tartja mindamel-
lett szavát beváltani és kész Évát feleségül 
venni. De Éva ezzel megtud és megért mindent 
Megtudja, ki az igazi, hol van a helye ós bol-
dogan rohan férje két izmos karja közé. 

A csatát Róbert nyerte meg. De hátra van 
még egy kérdés tisztázása : miért kémkedett 
Évára Hallovics, Keller ? És kiderül, hogy 
mindenki szerelmes volt Évába. A Hallovics 
ép ugy, mint Péter gróf vagy Keller Károly. . . 

Éva és a férfiak igy járták veszedelmes tán' 
cukat, de most mér elmaradhatnak a férfiak. 
Csak egy van : a férj, a szerető, Róbert. 

• 

Ez a rövid, vázlatos foglalatja Kardos Andor 
érdekes és szokatlan témájú színmüvének, 
amelyet a Magyar Szinház mutatott be nagy 
hatással. 

Az előadás fő érdekessége Éva személyesi-
tője : Váradi Ili, aki több évi szünet után 
diadalmasan tért vissza a színpadra ebben a 
különös, hálás feladatokat nyújtó szerepben. A 
fiatal művésznő, aki előbb a Király-Szinház, 

azonban Évát el is keserítik. Csak el, el innen I 
Péter góf meg-megujitja ostromét és a fiatal, 
szerelemre vágyó asszony végre enged : elha-
tározza, hogy elmegy innen, elmegy Péter 
anyjához és azután Péter felesége lesz. 

Vezekényi gróf boldogan siet el, hogy fel-

VARADI ILI 
(Éva)) (Angelo folografla) 

Magyar Szinház — ,Éva és a férfiak' 
A toilett Förstner Nővérek divatterméből 



{Angela fotografia) 

TÖRZS JENŐ, VÁRADI ILI, URA Y TIVADAR 
(Esslingen) (Éva) (Vezekényi) 

Magyar Szinliáz — ,Éva és a jérfiak' 
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bitó Péter gróf: Uray Tivadar. Meglepetés ez 
az uj szerepkörben való bemutatkozása. Kelle-
mes és finom, erősen arisztokratikus alakítást 
nyújt. Az epizód-szereplők között Vágó Béla 
joviális gorombaságu Nicolson-professzora 
elsőrangú kabinet-elakitás. Ahogyan mondani 
szokás : „az életből ellesve". Kitűnő Hallovics 
Réthey Lajos, a csirkefogóságban is rokon-
szenves Z. Molnái László figurája mint Keller 
Károly. Eliz baronesz és a párja szerepeiben 
Andorffy Ida és Véndory Gusztáv nyújtanak 
kedves duettet, Fánika kisasszony alakját pedig 
Simon Marcsa teszi jellegzetessé. 

A pompásan perdülő _ előadásért, Tarnai 
Ernőt illeti elismerés : művészi munkát pro-
dukált rendezői minőségében is. Kardos Andor 
büszke lehet a kollégáira : kevés darabiró van, 
akinek olyan kitűnő kollégái lennének, mint neki. 

ANDORFFY IDA 
(Eliz). 

Magyar Szinház — „Éva és a férfiak' 
(Angela fotográfia) 

majd a Magyar Szinház szinpadán aratott nagy 
sikereket, a szubrett, majd a drámai színésznő 
szerepköre után ujat választott : férjhez ment 
és visszavonult a színpadtól. A proletárdikta-
túra elől azonban már mint elvált asszony 
menekült Bécsbe, ősszel pedig ismét a szín-
padon működött Itália kék ege alatt. Egy olasz 
staggione-térsulathoz szerződött és Milanóban, 
Genuában, Nápolyban nagy sikerrel vendég-
szerepelt, mint — operaénekesnő. A Magyar 
Szinház Évája néhány hónappal ezelőtt még 
Nedda, Santuzza, Aida és Tosca szerepeit 
énekelte olasz szöveggel, most pedig egy 
magyar darab sikeréhez járult hozzá itthon, 
azon a színpadon, ahol első drámai sikereit 
aratta. 

Váradi Ili Esslingen Évája komoly, átgon-
dolt, minden részletében kidolgozott színésznői 
alakítás. Meg tudjuk érteni ezt a különös ele-
mekből alakult női lelket a játékában és el 
tudjuk hinni a hazugságait. A meglepő elsőt 
®P ugy, mint a még meglepőbb másodikat. 

Törzs Jenő nagy művészetének nemes fegy-
vereivel játssza a férj szerepét. Izmos, erőteljes 
alakítást nyújt : egy fiatal vasembert ábrázol 
nagyvonalú virtuozitással. Az udvarló ós csá-

VÁGÓ BÉLA 
Magyar Szinház — 9Éva és a férfiak" 

(Angelo fotográfia) 
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Színdarab a színészekről, kritikusokról és szerzőkről 
A régi magyar szinműirodalomnak egészen 

különös és érdekes kultusza van mostanában. 
A régi irodalom reneszánszát éljük és külön' 
böző színpadokon egyre-másra kerülnek elő-
adásra rendkívüli sikerrel olyan régi, sok év-
tizeddel ezelőtt irott darabok, amelyek annak 
idején nem érvényesültek érdemük szerint 
vagy pedig különböző okok miatt nem marad-
hattak műsoron. Ilyen érdekes, bemutatónak 
számitó reprizre készül most a Nemzeti Szín-
ház, ahol március 18-ra tervezik Szigligeti Ede 
teljesen elfelejtett, ismeretlen darabjának, a 
„Vándorszínészekének előadását. 

Szigligetinek ezt a darabját mindössze egy-
szer játszották a régi Nemzeti Színházban, 
ahol 1845 augusztusában volt első és utolsó 
előadása. Bár a „Vándorszínészek" megnyerte 
az Akadémia száz aranyos diját, a bemutató 
után le kellett venni a darabot a műsorról, 
mert tele volt élő személyekre vonatkozó cél-
zásokkal, amelyeket az érdekeltek nagyon rossz-
néven vettek. A darabnak azután teljesen nyoma-
veszett. Még a sugó és rendező-példánya is 
eltűnt, a Nemzeti Szinház könyvtárában egy-
általában nem szerepel. Egy 
buzgó könyvtárlátogató fedezte 
fel a „Vándorszínészek" egyet-
len megmaradt példányát a 
Nemzeti Muzeum könyvtárá-
ban és figyelmessé tette rá 
dr. Hevesi Sándort, a Nemzeti 
Szinház kitűnő főrendezőjét, 
aki nagy nehézségek árán 
megszerezte a Szigligeti'darab 
egyetlen példányát és meg-
lepetten állapította meg, mi-
yen hallatlanul friss, ötletes 

ez a vígjáték még ma is. 
A „Vándorszínészek" három 

felvonása a színészek, kriti-
kusok, irók életéről szól vég-
telenül mulatságos, kedves for-
mában. Hevesi Sándor avatott 
tollal, komoly művészi érzék-
kel átsimította Szigligeti víg-
játékét, amely most ebben a 
retusirozott formában előre-
láthatóan nagyobb szinpadi si-
kerre számithat, mint annak 
idején, amikor egyetlen s 
utolsó előadását érte meg. 

A vígjátékban a színházi és irodalmi élet jel-
legzetes alakjai vonulnak fel a színpadon és a 
Nemzeti Szinház legkiválóbb művészei pompás 
szerepekhez jutnak benne. Rózsahegyi Kálmán 
játssza a szerző, a titkos drámaíró szerepét 
Gál Gyula lesz a vidéki hősszerelmes, Paulay 
Erzsi a vidéki tragika, Kiss Ferenc a színész 
és rendező, Hajdú József és Fehér Gyula két 
lapszerkesztő, Sugár Károly pedig a „modern 
költő". 

A darab Balatonfüreden játszik és különösen 
érdekes lesz a harmadik felvonása, amely a 
színpadon játszik. Ebben a felvonásban egészen 
szokatlan lesz a diszletezés. A díszletek ugyanis 
hátulról lesznek láthatók, mert a nézőtérről a 
darabban szereplő színpadon látja a néző és 
a színpadon tul a játékbeli nézőteret kell 
képzelnie, amely előtt a szinpadi játék folyik. 

A darabot, amelynek összesen harminchárom 
szereplője van, Hevesi Sándor rendezi. A próbák 
már javában folynak vezetése alatt és 18-án 
megtartják a „Vándorszínészek" második elő-
adását, amely előreláthatóan most már nem 
lesz az — utolsó. 

VÁRADI ILI, VÁGÓ BÉLA 
. (Éva) (Nicolson) 

Magyar-Szinház : ,Eva és a férfiak" (Angelo fotográfiája) 
A toilett Företner Nővérek divatterméből 
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Bayor Gizi 
, ö y e r m e k t r a g é d i á " - r ó l 

A Belvárosi Színházban az a szokás, hogy 
n bemutatót követő napon állapítják meg, hogy 
melyik darab lesz a legközelebbi újdonság. 
A bemutatott darab sikerétől függ azután, 
hogy mikor tartják meg az olvasópróbát és 
milyen időközökben tűzik ki a próbákat. Ha a 
bemutatott darab nagy sikert aratott, akkor 
minden második nap próbálják a legközelebbi 
újdonságot, ha nem volt sikere a darabnak, 
álkor naponta próbálnak. 

Szép Ernő „Patiká^-ja hatalmas sikert aratott, 
ugy, hogy a legközelebbi darab SchOnhen 
Károly „Gyermektragédia" cimű háromfelvo-
násos drámai játékának olvasópróbáját csak 
tiz nappal a „Patika" premierje után tartották 
meg és most minden második nap próbálnak. 

A „Gyermektragédia" főszerepének elját-
szására Bárdos Artúr Bayor Gizit, a Nemzeti 
Szinház tagját kérte lel vendégszereplésre. 
A Színházi Elet munkatársa felkereste a mű-
vésznőt, nyilatkozzon a darabról és szere-
péről. 

— Schönherr drámájának egyetlen női sze-
repét játszom — mondotta Bayor Gizi — a 
tizenötéves erdészleányt. Egy rendkívül becsü-
letes leányzót, akit megzavar anyjának bal-
lépése. A gyerekek, mikor megtudják, hogy 
mit tett édesanyjuk, elégtételt szereznek a 
család becsületének és mikor az udvarló láto-
gatóba jön a házhoz, a legidősebb liu az 
ablakon keresztül lövi le a kis familia boldog-
ságának megrontóját. 

A drámának külön érdekessége az, hogy 
mindössze három szereplője van. Három testvér. 
Két fiu és egy leány. Ennek ellenére végig 
lélegzetvisszafojtóan izgalmas és érdekes. 
Hárman játszanak, de azt fogja hinni a közönség, 
hogy szinen lesz még három szereplő ; az 
apa, az anya és az udvarló. Annyira bele-
kapcsolódnak a drámába az utóbbiak. 

* 

Schönherr drámáját Bárdos Artúr rendezi 
és a bemutatót március közepén tartják meg. 
A bemutató szinlapja a következő lesz : 

G y e r m e k t r a g é d i a 
Dráma 3 felvonásban. 
Irta Schönherr Károly. 

Fordította Móricz Zsigmond. 
SZEMÉINEK. 

A 18 éves fiu Petheő Attila 
A 16 éves fiu Bérezi Ernő 
A 15 éves leány ... ... ... ... ... Bayor Gizi 

Autogramm-délelött 
lesz március 7 én, vasárnap délelőtt 
1/al2 órakor a Színházi Elet Erzsébet-
körúti boltjában. T. Forray Rózsi, Törzs 
Jenő, Váradi Ili, a Magyar Szinház 
tagjai adnak ekkor autogrammot egy 
koronáért a Szinész Szövetség javára. 
A következő vasárnap, március 14-én 
újból lesz autogramm-délelőtt. Simonyi 
Mária, Petheő Attila, Gellért Lajos, a 
Belvárosi Szinház tagjai a „Patika" fő-
szereplői állanak ekkor az autogramm-
kérök szolgálatára. 

SIMON MÁRIA, 
(Fánika) 

Magyar Szinház — 

TÖRZS JENŐ 
(Esslingen) 

,Bva és a férfiak" 
(Angela fotograifa) 
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A szerző zongorázik 
A Vígszínház nagysikerű újdonságának, 

Ruttkay György „A nagyvilági nő" cimü 
vígjátékának, amelyet immár harmadik héten 
játszottak állandóan táblás ház előtt, van 
a harmadik felvonásban egy jelenete, amely-
ben a nyilt szinen zongoráznak. ^Hogy egyéb-
ként Ruttkay mennyire rajong a zenéért, 
az lépten-nyomon kiütközik darabjából. Az 
első felvonásban Schumann „Tráumerei"-ét 
játsszák a színfalak mögött, a másodikban 
orosz muzsikáról, Csajkovszkiról beszélnek, 
áradoznak a színpadi Gerbeaud látogatói, 
a harmadikban végül, ez az, amiről szólni 
akarunk, Tóth Etelka, vagyis Gombaszögi 
Frida, leül a pianinó elé és eljátszik egy részt 
Massenet gyönyörű „Manon"-jából, Manon és 
Des Grieux első találkozá-
sának szubtilis zenéjét. A 
mult hét egyik előadásán, 
hogyan, hogy nem, a zon-
gorista, akinek ezt a darabot 
a színfalak mögött egy má-
sik zongorán játszania kell, 
lekéste a jelenését. A he ly 
zet kritikus volt, de szeren-
csére a szinpadon volt a 
szerző, aki jól ismeri az 
instrukciókat. És Ruttkay 
György bebizonyította, hogy 
nemcsak írni tud muzsikáról, 
de kitü ő muzsikus is : gyors 
elhatározással leült a zon-
gorista helyett és eljátszotta 
Manon dalát, amelynek han-
gulata pompásan aláfesti „A 
nagyvilági nő"~nek ezt a 
jelenetét. 

A produkció kitűnően si-
került és a szinpadon lévők, 
ha nem kellett volna attól 
tartani, hogy a nézőtéren 
is meghallják, megtapsolták 
volna Ruttkayt — mint zon-
goristát. A következő elő-
adás előtt Faludi Jenő egy 
borítékot nyújtott át Rutt-
kaynak. Egy ötkoronás volt 
benne, postában. „A nagy-
világi nő" szerzője csodál-
kozva nézett a direktorra. 

— Mi ez ? 
— Honorárium a zongo-

rázásért. Ennyi jár, felelte Faludi igen ko-
molyan. 

Ruttkay nagyot nevetett és zsebrevágta 
a pénzt. 

— Ezt se hittem volna, — mondta, — hogy 
telt házas tantiémek után még külön öt koro-
nát keresek. 

Számtani feladat 
fldva van egy színész, 
a magyar szinpad egyik nagyja, 
Kiszámítandó: mibe RerUi neki havonta, 
hogy a Nemzeti Színház tagja. 

z. MOLNÁR LÁSZLÓ, VÁRADI ILI 
(Károly) (Éva) 

Magyar-Színház. „Éva és a férfiak* {Angela fotográfiája) 
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Nyárai Antal temetése 
Irta : TARJÁN VILMOS 

Hétfőn délután két órakor a szomorú 
Rókus-kórház előtt százával várakoztak 
a villamosra beretvált urak és cifra 
dámák. Színészek és színésznők a teme-
tőbe készültek, hogy elkísérjék utolsó 
útjára „az utolsó bohém"-et, Nyárai 
Antalt. Tolakodtak, veszekedtek, hogy 
felkapaszkodhassanak a kocsikra, hol-
des Imre két külön kocsit küldött, de 
szükség volt tizenkettőre. A kis Szabolcs 
Ernő intézkedéséré még küldtek néhány 
külön kocsit s az érdekes, szines tár-
saság agyonpréselve érkezett meg a 
rákoskeresztúri temetőbe. 

Nagy politikusok végtisztességadá-
sán nem láttunk annyi tisztelőt és ba-
rátot, mint Nyárai Antalén. A színész-
világban élvezett rendkívüli népszerű-
ségét angyali jóságának köszönhette. 
Sohasem kereste a nagy színészek 
barátságának hasznosító Tényét, ellen-
ben imádta a nyomorgó kis színészeket. 
Kéjelegni tudott fiatal tehetségek sokat 
igérő szárnycsattogásában, segitette, 
pénzelte őket, holott magának is alig 
volt zsebpénze. A klubokat kerülte, az 
ő konzervatív lelkének egy otthona 

Körmendy Leó feleségével és leánykáival, 
Margitkával és Bözsikével 

(Papp felv.) 

volt, a füstös kávéház s még a nap-
lopók is vagdosták szerény összegekkel 
a szegény Tónit. Nemcsak kiváló szí-
nész, de nemes, jó ember volt s a jó-
ságával csak annyit keresett, hogy 
meglepően sokan jöttek el a temetésére. 

Künn a sírkertben ember-ember hátán 
tolong, a szertartási terem szűknek bizo-
nyul a sokaság befogadására. Aszószéket 
kihozzák a szertartási terem előtti térségre 
s Hevesi főrabbi feláll az emelvényre, 
hogy megkezdődjék a gyászszertartás. 
Felharsan a kórusok gyászéneke. Gyö-
nyörű ókori kép : ragyogó napsütésben 
nagy tömeg a koporsó körül, mögötte 
szabad mező s azon is tul a sírok és 
temetkező helyek végtelen serege. 

A főrabbi irodalmi becsű beszéddel 
búcsúztatja Nyárai Antalt. Ríkatott és 
szerettetett. Interpretálója volt a littera-
turának, de nem is azt interpretálta, 
hanem az Embert. A küzdő, haszon 
után futkosó, szomorú embereket nevet-
tette meg. Nagy érdeme volt ez, de 
még nagyobb erénye : vallásához való 
törhetetlen hűsége és rendkívüli jósága.' 

Kivételes ceremóniák között vittük a 
sirhoz koporsóját. Szegényes lakásban 
élt, de olyan diszes temetést kapott, 
ami csak a legkiválóbbaknak jár. 

A sirnál a szinész-intézmények kép-
viselői búcsúztatták. Mire elhantolták, 
már későre járt. A hold ezüsthalványan 
jelentkezett az égen, az éjszaka kezdett 
leszállni és vele az álom. Szegény 
Nyárai Tóni jóságos lelkét várták a 
Menyországban kollégái, az angyalok 
s mögöttük állt Bálint Dézi, aki az uj 
tagot rögtön leszerződtette. 

hangversenyen 
Fenn a dobogón egy ur 
valamit hegedül, 
de szép az a szőke lány, aki 
itt ül szemben, kísérő nélkül, egyedül 

(sz.) 
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— Negyedik cikk — 
Apuka nincs itthon, tessck várni, majd tart, szembehelyezkedve 

mindjárt telefonálok érte az Operába ! 
Máris megy a telefonhoz, hogy szigorú arccal 

a hazatérésre utasítsa apukáját Szemere Éviké, 
Szemete Árpád 7 éves kislánya. Aztán leül 
mellém, gyorsan barátságot köt és bizalmas 
közléseket tesz. Nem jár iskolába, csak otthon 
tanulja a II. elemit, németet, franciát, de zon-
gorázni is tanul. Ezt a beosztást nagyon kelle-
mesnek találja, mert igy délelőtt is van ideje 
„csirkefogóságokat" csinálni, ami a legnagyobb 
passziója. Ezeket rendszerint egyik unoka-
bátyjával követi el, aki saját kijelentése szerint 
„mór egy raffinélt vén kutya". A szerelmeiről 
is beszél. 

— A Pilinszky Zsiga volt az első. Most a 
Vencel bácsit akarom elcsábítani a feleségé-
től . . . De ezt ne tessék megirni, mert a Vencel 
néni megöl !. . . 

Hároméves korában szokása volt, hogy 
reggelenként az anyjához kéredzkedett az 
ágyba. Akkoriban hallotta a dadájától, hogy 
egy volt szakácsnéjuk gyerekágyban meghalt. 
Másnap, hogy, hogy nem, mikor az anyjához 
kéredzkedett, az azt talçlta 
felelni, hogy majd ő megy 
hozzá a gyerekágyba. 

— Nem, azt nem engedem 
- mondta rémülten. 
— Miért ? 
— Mert akkor meghalnál 

— felelte. — Tudod, hogy a 
Boris is azért halt meg, mert 
gyerekágyba feküdt I. . . 

A Rátkai gyerekek : Márta 
György és Laci sorba hoz-
zám jönnek, a Laci még a 
bokáját is összecsapja, mi-
kor bemutatkozik. 

— Rátkai Laci, nemzeti 
katona l t® P 

Laci ugyanis katona, ahogy 
ő mondja „fehér katona" 
akar lenni, mert annak szép 
fehér tolla van. Ennél 4 
éve dacára, állhatatosan ki-

ez apai akarattal 
aki színészt szeretne faragni belőle. Márta, 
aki már IV. polgárista, sóhajtva mondja : 

— Jaj, én igazán, nem tudom, mi leszek. 
Patikus vagy doktor. Laci nem akar színész 
lenni, pedig apuka akarja, én szeretnék színésznő 
lenni, arról meg apuka nem akar hallani. Ilyenek 
a papák ! 

Márta különben már darabot is irt, amit 
„majdnem" előadtak. Két árva gyerekről szólt, 
meg tündérekről, angyalokról, akik a gyere-
keket, „mert jók voltak, megajándékozzák a 
végén". Gyuri, aki III. gimnazista, forró szerel-
met érez a tengerészet iránt és mindenáron 
tengerész akar lenni. Harcias kijelentést tesz : 

— Nem baj, hogy elvették tőlünk a tengert, 
mire én megnövök, újra lesz tengerünk! 

Addig is szorgalmasan rajzolgat, mert ez is 
nagy szenvedélye akár csak Lacinak, aki ha 
egy lepedővel nem játszik „testőrt" folyton 
rajzol. Lerajzolja Clemenceaut az egyik kezében 
boxerrel, a másikban egy kis pálcával. 

— Minek neki a pálca ? — kérdezem 
— Avval dirigál!! 

Beregi Oszkár, felesége és gyermekeik : Lea 
és László (Photador felv. 
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Szemere Árpád, felesége és kisleányuk, Gizike 
(Photador felv.) 

Még csak 7 hónapos, de hangban már majd-
nem túltesz az apján Ibolyka, Demény Artúr 
kislánya, aki egész nap harsányan crescendók-
kal és a magas „c"-t túlhaladó futamokkal tesz 
tanúbizonyságot apai örökségéről. Bár azt 
eldönteni, hogy a jövőben milyen pályára lép, 
sehogysem tudtam. Az apai akarattal szemben, 
amely orvosnőt kiván, 5 ugyanis kérdésemre a 
következő nyilatkozatot tette : 

Bu . . . bu . . . Bá . . . 
ba . . . 

Fehér , Gyula fiai : Gyula 
és Tibike nagy zsivajjal fo-
gadnak. A hároméves Tibi 
rögtön kijelenti : 

— Bácsi, én már spanyol-
beteg is voltam. Bizony. 

Elmeséli, hogy mái szín-
házban is volt, látta az apu-
káját bajuszban, „olyan szal-
mabajuszt ragasztott az orra 
alá". Egyetlen vágya, hogy 
mozdonyvezető legyen. A 
bátyja. Gyula már 12 éves, 
II. reálba jár és elszánt 
cserkész. Ő gépészmérnök 
akar lenni és bár ügyesen 
festeget, azért nem lesz festő, / 
„mert azok semmit sem ke-
resnek". Mikor még kisebb 
volt, egyszer megkérdezték 
tőle 

— Mi az apád ? 
— Színész. 
— Aztán miből ól ? 

-*- Hat it-kontóbóll 
A neves színpadi szerzők sorába tartozik 

Margitka, Körmendy Leó H éves kislánya, aki 
húgával, a 7 éves Bózsikével egyben a tősze-
repeket is kreálta darabjában, a „Szolga és 
királyli"-ban. Ezt a nagysikerű 3 felvonásos 
„szomorú játékot" 70 néző jelenlétében játszották 
el. „Elképzelheti, milyen nagy volt a siker, 
hiszen négy ruhám volt I Egy spanyol, egy 
pirosfátyolos, egy kék, meg egy magyar ruha I 
Akkor határoztam el, hogy színésznő leszek." 
A Bözsike viszont orvosnő akar lenni és meg 
kell adni, ha az anatómiához nem, de az 
emberismerethez már nagyszerűen ért. Egy 
gyerekzsuron történt vele : 

— Odahajol hozzá egy fiúcska és kijelenti — 
súgok valamit. 

— Jó. 
— De csak a fülibe. 
— Nem bánom. De ha megcsókol, pofonütöm / 
Nevek dolgában egy német uralkodóház 

„erbprinc"-ét is megszégyenítik Beregi Oszkái 
gyermekei, akik részben apjuk szerepei, részben 
egyéb körülmények folytán a következő nevek-
kel rendelkeznek : a leányka, aki Berlinben 
született és ma 10 éves, Lea- Veronika-Berlina-
Faustina, míg a 21 hónapos fiúcska, Oszkár-
Péter-István-János-Károly-Konstantin < László-

Rátkai Márton gyermekeivel, Mártával, Györgygyei és Lacival 
(Popp felv.) 
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Vidor Ferike és kisfia, Braun Antal György 

„Fiamnak, Antal Györgynek, kiváló tulejdon-
sága az volt, hogy majdnem a színpadon szü-
letett. Kilenc hónapig ketten énekeltünk cseléd-
nótákat és egyéb apró szerepeket. Most hato-
dik évében van és derék fiu, mert már 10 
hónapos korában paprikás krumplit és savanyu 
uborkát evett. Van még egy kedves tulajdon-
sága és ez az, hogy ha elmentem hazulról, 
elszökik a kisasszonyától és sorra járva a 
szomszédokat, kieszi a maradék ételeket a 
fazekakból ! Este aztán a kisasszony ijedten 
jelenti : „Bitte der Anti hat nichts gegessen 
zu Nachtmahl, Er war schon wieder in der 
Nachtbahrschaft !" Reggel előveszem Antit. 
„Anti, mi volt tegnap megint a vacsoróval ?" 
Ezt feleli: „Anyuli édes, Böskééknél olyan 
finom tarhonya volt és mondták, hogy ami 
marad, azt megehetem, hát megettem, de igazán 
nagyon finom volt. Aztán Böskével bementem 
Klein nénihez, a fszakácsné éppen kihozta a 
tálat a szobából. Mondtam a Böskének, jó volna 
ezt is megenni, ugy sem eszi ezt meg senki ! 
Mondtam a Marinak, Marika adja nekünk a 
maradékot, mi megesszük. Meg is ettük, na-
gyon finom rizskása volt. De a Mari aztán 
kilökött, mert a Bözsi eltört egy poharat". 
Maradok továbbra is anyai tulajdonságaimmal 
és hazafias üdvözlettel 

Vidor Ferike". 

Braun Antal György ur különben még nem 
jár iskolába, de már irni tud és kijelentette, 
hogy csak közélelmezési miniszter lesz !. 

Kenedi Sándor. 

Richáid nevekre hallgat. Mindketten a szinészi 
pályát választották, sőt Lea a következő kije-
lentést tette : 

— Színésznő leszek cs hiába próbálnának 
lebeszélni, ha én akarom, ugy lesz / 

Mindketten nagy zenebarátok, sőt a kicsire 
annyira hatással van a zene, hogy mikor 
először hallott egy zongora—hegedű duót, 
tágranyitott szemekkel lecsúszott az anyja 
öléből és tipegve, bukdácsolva tánccal próbálta 
kifejezni azt a hatást, amit a zene tett rá. 

Lea kiskoráról egy nagyon kedves história 
maradt fenn. Valahányszor elesett, vagy valami 
baja volt, a dadája csak annyit mondott 
„katonadolog" és erre ő rögtön elhallgatott. 
Egyszer valami miatt nagyon sirt. A dadája 
fölveszi, elmondja a szokott bűvös igét, mire 
Lea elhallgat, de váratlanul egy hatalmas 
pofont ad a dadának. A dada annyira meg-
döbben, hogy ijedtében sirva fakad, mire ő 
fölényesen jelenti ki : 
' — Ne sírj dada „katonadolog ! . . ." 

Vidor Ferike kisfia a 6 éves Braun Antal 
György jelenleg Gyöngyösön telel, igy a mamáját 
kértem meg, hogy nyilatkozzon helyette. Vidor 
Ferike azt készséggel megtette, sőt i/ésban adta 
a következő sorokat : 

Demény Arthur, felesége és kis leányuk, Ibolyka 
(Papp fetv.) 
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C M H 

«/€>J 

INTIM PISTA, hogy miféle baleset érte 

a napokban Vincze Zsigmondot ? 

— A „Cigánygrófné" kitűnő komponis-
tája most az operettjót tanítja be a Király 
Színházban. Egyelőre még csak a zongora-
próbáknál tartottak a színpadon és már 
a próbának is vége volt, mikor Vincze 
meg ott maradt a színpadon és valamit 
magyarázott a szereplőknek. A magya-
rázás hevében felállt helyéről ós eközben 
hogyan, hogy nem, elvették a zongora elöl 
a széket. Szavai befejezte után Vincze 
ismét le akart ülni, de a szók hiányában 
elvesztette egyensúlyát és hátrafelé buk-
fencezve szilaj lendülettel lezuhant a zene-
karba. A színpadon nagy pánik támadt, 
mindenki azt hitte, legalább is összezúzta 
magát a népszerű zeneszerző-karnagy, 
mikor egyszerre a zenekari mélyedésből 
vidáman csendült fel Vincze hangja : „Ne 
féljetek / Semmi bajom sincs /" A követ-
kező pillanatban a jó Vincze már fel is 
mászott a színpadra. Tényleg, semmi baja 
sem történt, még a szemüvege sem törött 
el a merész röpülésben. 

— Hála Istennek ! Már nagyon kíván-
csiak vagyunk a bemutatóra . . . Miféle 
gyermekzsur volt nemrég Gombaszögi 
Fridánál ? 

— A nagy Gomba rendkívül nagy gyer-
mekbarát. Rajong a gyerekért és a minap 
megvendégelte kis pajtásait, rekonságá-
nak, jóbarátainak apróságait. Nyolc ven-
dége volt Gombaszögi Fridának és a mű-
vésznő boldog örömmel kente a vajat és 
a mézet a kenyérszeletekre a pompásan 
sikerült ozsonnán. így szórakozik otthon 
„A nagyvilági nő". 

MÁLY GERÖ 
Apollo-Kabaré — ,Szép Salamon Sári" 

(Papp felv.) 

— Hol hangversenyezett a mult héten 
Hu bay Jenő ? 

— A kiváló művész ezúttal nem a nagy 
nyilvánosság előtt játszott. A Zenemű-
vészeti Főiskola népszerű igazgatója és 
felesége, a nemeslelkü gróf Cebrián Róza, 
vasárnap délután válogatott, előkelő társa-
ságot láttak vendégül a Margit-rakparton 
lévő'tpalotájukban, mint a meghívó mondta: 
„egy kis zenéreEz a „k i s zene" pedig 
abban állt, hogy a müvész-házigazda, 
Kabos Ilonka és Zsámboky Miklós el-
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játszotta Csajkovszkinak egyik gyönyörű 
trióját, majd a, fiatal Széli György, az 
operaház vendégkarmestere bravúrosan 
elzongorázta Strauss Richárdnak „Till 
Eulenspiegel" cimü szimfóniái költeményét 
a saját átiratában. A kecses rokokó siilnsu 
hangversenyteremből ezután a vendégek a 
Hubay-palota műkincsekkel teli termeibe 
vonultak, ahol teát szolgáltak fel. A ven-
dégek soraiban megjelentek többek között 
báró Lukachich tábornok a. feleségével, 
gróf Klebelsberg Kunó ós neje, Lánczy 
IJCÓ Marczali Henrik, Ferçnczy Zoltán, 
Fercnczy Ferenc, dr. Manninger Vilmos 
ós a felesége, i f j . Ábrányi Emil, Rékai 
Nándor, Fleischer Antal, Zsigmondy Gábor, 
Weiner Leó, Tnrnay Alajos, Diósy Béla 
és neje Siklós Albert, dr. Farkasliázy 
Zsigmond, Ledcrcr Rudolf, dr. Sebestyén 
károly és Rózsika leánya, Csorna Andor 
a feleségével és dr. Dalnoky Viktor. 

— így azután igazán kellemes lehet 

kamarazenéi hallgatni . . . Ki mondta a 
mult héten a legjobb viccet ? 

— 7? átkai Márton a ,Cigány grófné" 
egyik próbáján szünet közben a szereplők 
csillagászati kérdésekről vitatkoztak. Az 
uj Marconi-féle kísérletekről volt szó, 
azután Flammarion fantasztikus megálla-
pításai kerültek sorra és Latabár Árpád 
kijelentette, hogy olvasta valahol, hogy 
lia a holdon élő lények laknak, legalább 
ötmilliárd lakosa van ennek az égi test-
nek. „Milyen borzasztó tolongás lehet ott, 
amikor félhold van /•' — kiáltott fel el-
szörnyedve Rátkai. 

— Ott volt az Otthon hangversenyén ? 
Hogyan sikerült ? • 

— Pompásan. A bohémek népszerű ta-
nyája kicsinosodott erre az alkalomra. 
A nagy társalgót előkelő koncertteremmé 
alakították át, a bakk-szoba színpaddá 
lépett elő, az előcsarnokban pedig gyö-
työrü büffét állítottak fel. A rendezőség 

Gózon Gyula, Pártos, Haraszthy Mici, Pártos eb iiaiao/my ívuci, 
Haraszthy Mici és Négyessy Annie, Faragó Sári 

az Apollo-Kabaré uj műsorán (Papp felv.) 
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párját ritkító műsort állított-össze. Heltai 
Jenő tinóm ós szellemes bevezető beszéde 
után a vidám Karinthy konferálta be az 
egyes számokat. Kifejtette, hogy a „des-
truktiv" irányzat után egy uj korszak-
nak kell következnie, amelyben nemcsak 
a verselést, hanem a prózai beszédet is 
megkötik, olyanformán például, hogy csak 
egy magánhangzónak szabad előfordulnia 
a beszédben. Az e betilt választotta és 
mindjárt be is mutatta, hogyan képzeli 
ezt a, megkötött beszédet. „Legyetek ke-
gyesek tenyereteket verve ..." mondta 

FRiEDENTHAL ISTVÁN 
a fiatal magyar zongorista-gárda egyik nagytehetségű tagja, 
Thomán István jeles tanítványa, aki március fi én nagy sikerrel 

hangversenyezeit 
(Angelo fotográfia) 

és egy egész es te c-betiis mondatokkal 
jelentette be az egyes szereplőket. 

— Nagyon kedves és mulatságos lehe-
tett. Kik léptek fel ? 

— Péchy Erzsi énekelt hangverseny-
áriákat, Környei Béla Kaesóh Pongrác 
dalait énekelte a kiváló szerző zongora-
kísérete mellett, Simonyi Maria modern 
magyar költők verseit szavalta, Karinthy 
tréfás előadást tartott, Rózsa Lajos opera-
áriákat, majd kuruc-nótákat énekelt, végül 
Fedák Sári Kaesóh Pongrác uj dalait és 
pompás katonanótákat adott elő. Dienzl 

Oszkár is közreműködött 
mint Péchy Erzsi és Róna 
kísérője. 

— Tánc nem volt ? 
— De még mennyire volt.' 

Hangverseny után fürge 
kezek széthordták a nagy-
terem • széksorait, rázendi-
tetta cigány és megkezdő-
dött a bál kivilágos kivir-
radtig. 

Több néző volt, mint táncos 
pár, de legalább volt is niir 
nézni. A legnagyobb siker e 
volt Mészáros Paulának, Mé-
száros Giza lányának, aki 
bravúros könnyedséggel és 
fáradhatatlanul járt» i mo-
dern táncokat. Nagyon szé-
pen, finoman ós nagy on soka t 
táncolt Tóth Böske is, nem-
különben Balogh Böske. 
Péchy Erzsi is táncolt, sőt 
egy kis baleset is érte : 
táncközben elvesztette n 
cipőit. 

— Mi hir külföldi vrre-
in kröl ? 

— Medgyaszay \rilma nagy 
sikerrel debütált a berlini 
Tribün színpadán, egy mcsr-
szire szakadt irónk pedig 
hazatért. 

— Qfbók Lóránt ? 
— f /onnan tudják ? 



19 

CLARA RAUROFF 
a müncheni Kamtrerspieleliaus táncmüvésznójc 
budapesti bucsufellépêsét f. hó 7 én, vasármp del-
•lőtt Vi 12 órakor tartja a Belvárosi Színházba i 

(Angelo fotográfia) 

— Láttuk a Kossuth Lajos-utcában, 
ompás színben van és nagyszerűen meg-

i zott. Mikor elment, sovány, nyurga tiu 
v 't, most Ijedig szállás, vállas, erös ember. 

— Ugy-e, meg nem látszik rajta, hogy 
hónapokat töltött francia fogságban ? A 
háború kitörése Parisban érte és inter-

néiták^de u menyasszonya, aki az Odeon 
első drámai művésznőjének húga, ki-
szabadította. Csak rövid ideig élvezte a 
szabadságot, mert újra elfogták, de megint 
kiszabadult és Spanyolországba utazott. 
Most már évek óta Barcelonában élt, a 
menyasszonyából időközben feleség lett 
és már két bájos gyereke is van az Orbók-
pámak. Orbók tökéletesen megtanult 
spanyolul, a színházak odakinn egyre-
másra játsszák a darabjait. Nagyon ér-
dekes dolgokat beszél a barcelonai szín-
házakról és elmondta azt is, hogy vau 
egy darabja, amelyben magyarul is be-
széltek Az exotikus mondatoknak nagy 
sikerük » olt Barcelonában. Hanem . . . 

— „. . . most már sietek*. Ismerjük ezt 
a ha nem es befejezést. Hová ? 

— Direkció : Király Színház, előjegy-
zés, „Cigánygrófné". Csókolom a kezűi-
ket, a viszontlátásra / 

Akar Ön jegyet 
a Cigánygrófné 
premierjére? 

Vannak hozzátar-
tozői vagy barátai 
a Király-Szinház-
ban ? Ők sem se-
gíthetnek Önön? 

Az American Premierjegy Biztositation 
e g y s z e r ű v é óhajtja tenni a iegybeszer-
zést. E célból diplomáciai összekötte-
tést létesített a Király-Szinház igazga-
tóságával és n a g y s z á m ú j e g y áll ren-
delkezésére. 

írjon e g y leve lezőlapot Amerikába 
és a vállalat, amenny iben a Premier 
J e g y e k F e l s ő b b Tanácsa jóváhagyja , 
küld Önnek utalványt. 

Végtelenül s a j-
n á 1 n ó k, ha az 
utalványa premi-
er utén érkezne 
meg. — A. P. B. 
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Pallay 
Az országos hirü tancprimadonna, kinek 

kivételes táncművészeiét eddig csupán a Nem-
zeti Operaház színpadáról élvezhettük, március 
T3-án és 14-én tánc- és pontomim-estélyt ren-
dez a Vigadóban. Pallay Annáról irván, meg-
állapíthatjuk, hogy ő mindig ügyes, mindig 
érdekes. Szédületes technikáját bezománcozza 
mozdulatainak tökéletes harmóniája, kifejező 
mimikája. Minden szerepében változatos s 
szinte utánozhatatlan. Az ő két táncestélye 
bizonyára szenzációja lesz az idei szezonnak, 
mert tökéletes táncművészetének ezeken az 
estélyeken lesz alkalom teljes egészében kibon-
takozni, ugyanis ekkor nem lesz kötve az opera-
betétek és régi balettek ósdi stílusához, kötött 
formájához, éppen ezért egyéniségét adhatja, 
melyben a modern orosz iskola kifejező plasz-

Anna 
tikája a klasszikus balett minden ragyog o 
virtuozitásával párosul. És itt fog bemutatkozni 
Pallay, mint nagytudásu mesternője is e táncnak, 
dokumentálni fogják ezt tanítványai színes és 
nagyszerű fantáziájú táncjelenetekben és pan-
tomimekben, melyeknek szerzője és koreográ-
fusa is Pallay Anna. 

A művésznőt ezentúl csak önálló táncestélyek 
keretében fogjuk láthatni, mert nem szándékszik 
lekötni magát egy színpadhoz sem, (máris 
visszautasította több külföldi operaház ajánla-
tát), hanem tavasszal művészi turnéra indul, 
egyelőre Németországba, Svájcba, Hollandiába, 
liogy a magyar láncművészetnek itt is dicső-
séget szerezzen, ds időnként vissza log térni 
Budapestre tanítványai közé, akik nem nélkü-
lözhetik soká az ő mesteri tudását. 

RÓZSA JOLÁN 
Pallay'.Anna és művésznövendékeinek 

jelmez-készitöje 
(Bossányi és társa /elv.) 

Aristophanes 
Gondolatban sokszor 

PALLAY;ANNA 
(Bossányi és társa fetv.) 

Kerestem : 
melyik Kabarénak lennél házi szerzője, 
ha ma élnél, Pesten. (sz.) 
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llosvai férjhez megy és nem válik meg 
— Telefoninterjú a boldog menyasszonnyal — 

— Hallo, mär többször kerestem személyesen, 
de sohasem lehet otthon találni. 

— Valóban igy esküvő előtt, tudja, annyi 
dolga van az embernek. 

— Miért mondja, hogy esküvő előtt, amikor 
a lapok azt irták, hogy az esküvő már meg is 
történt. 

— Kérem, ez borzasztó tévedés, mert az 
esküvőm csak szombaton lesz. 

— Na már ennél borzasztóbb tévedésről is 
hallottam. Az a pár nap ide, vagy oda. 

— De miért otía ( Miért nem ide ( 
— Ugy örül, ha még pár napig lány maradhat < 
— Igen, mert különben is ráérek, mind-

össze tizennyolcéves vagyok. 
— Gratulálok a vőlegényének. 
— Aki viszont nem több huszonhétévesnél. 
— Hát akkor Önnek is gratulálok. 
— Jövő héten Bécsben megy az operettje, a 

Csókvásár. Es már készen van egy uj egyfel-
vonásos operettje, amelynek szövegét egy bécsi 
iró irta. Ezt Bécsben fogják előszöt előadni. 

1. Berger Ily, 2. Gábor Margit, 3. Kinelov János, 4. Sparber„01ga, 5. Gábor Margit 
Pallay^Anna.tanitványai (Bossdnyi és társa felv.) 
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— Szóval Leitner Pali szorgalmasan dolgozik 
és mégis ráér arra, hogy megnősüljön. 

— Amint látja. 
— De beszé'jünk komolyabb dolgokról. Igaz, 

hogy bucsut akar mondani a színpadnak ? 
— Eszem ágában sincs. 
— Dehát igy olvastam néhány újságban. 
— Hát ebből csak annyi igaz, hogy cseppet 

elkedvelenedtem, de mai elmúlt ez is. Tudja, 
esküvő előtt uj szerződést kötünk. 

— A férjével ? 
— Nem. A színházzal, És akkor, h a telje-

sitik feltételeimet, az Andrássy-uti színházban 
fogok játszani, valószínűleg Zágon egy kis 
operettjében. 

— Es mit szeretne még ? 
— Boldog szeretnék lenni. 
— Teljesülni fog, pedig ez nem kicsiség. 
— Miért ? 
— Nézze meg a „Patikát". Talal abban csuk 

egyetlen boldog embert is? 
— Igen, a szerzőt. 
— Tehát szombaton a viszontlátásra. 
— A viszontlátásra. 

FALK RICHÁRD, 
az ismert ujságiró, ki az elmúlt |iiéten hosszas 

szenvedés után elhunyt 

A három csengetés 
A tompa nesznek zűrzavaros tükrén 
gyűrűzni kezd H csöndnek kéve és 
a sugdosás a kis iülekbe kábul — 
ha elhangzik az első csöngetés. 
A zsöllyén át még egy kis csipkekendő 
átint fehéren; egy-egy pletyka száll. 
A vasfüggöny némán magasba gördül 
S langy fény villog az arcok atlaszán. 

Néhány elkésett érkezik suhogva, 
a kézbe szinlap, ajkon nevetés. 
Még felcsapódik egy-egy bársony-

l zsöllye, 
ha elszáll ti második csengetés. 
A primadonna udvarlója lázban 
feszeng egy páholy bibor-mél\iben. 
Az erkélyen valaki tüsszen egyet — 
odafigyelnek. A zaj elpihen. 

-Es odaát, a leghátsó sorokban 
szerelmes pár ül egymás melleit es 
összefonodott ujjaik le\ álnak, 
ha felbúg a harmadik csengetes. 
Sejtelmes-halkan mintegy angyal-

szárny on. 
repül a szeles függöny kettele — 
Lelekzetfojtó csend száll n homályra 
S egy színész érces hangon vág bele ... 

SOMLYÓ ZOLTÁN 

ERÉNYINE-ROSSI ROSINA önálló dalestéivé 
(nárdus 27-én a Vigadó nagytermében) a hang-
versenyévad egyik szenzációja lesz, mivel a 
nűvésznő a háború alatt a szokásos dalestélyeit 
nem adia, hanem csakis háborús jótékonycélra 
énekelt. A hangversenylátogató közönségnek is-
mét alkalma lesz régi kedvencének igaz ének-
li uWészetében és gyönyörű hangját élvezhetni. Az. 
estélynek ínég egy szenzációja lesz Illés Margit 
zongoraművésznő személyében, aki első bemu-
tatkozásával egy csapásra meg fogja hódítani 
a közönséget. A hangversenyt a Rózsavölgyi és 
Társa cég rendezi és jegyek is ott kaphatók. 
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Jók voltak még . . . 
Glosszák Szép Ernő „Patikájá"~hnz — 

Irta : hAJÓ SÁNDOR 
Szeretnék áradozó hangon, a kritikus becsü-

letes lelkesedésével Szép Ernő „Patikájá"-ról 
és a kitűnő két főszereplőről beszélni, de ezút-
tal hálátlanabb és furcsább feladat csábit. 
Azokról akarok szólni, akiket a hivatalos kri-
tika rendszerint a „jók voltak még* sommás 
kitüntetésével szinte abc rendben méltat el. 
Ezt a néhány lelkes sort a még nem egészen 
beérkezetteknek dedikálom. Abból a virág-
csokorból, amit teljes hódolattal küldhetnék 
a „Patika" alkalmából Simonyi Máriának és 
Gellért Lajosnak, néhány hálát ezúttal szeré-
nyebb rangú kartársaiknak küldök. 

Az első : Bérczy Ernő. Az ő nevét mar 
eddig is sokan keresték a szinlapon, a „Patika" 
után még többen fogják. Kis epizód-alakot ját-
szik, valami tőről metszett vidéki kurta nemest, 
— a darabnak egy pompásan eltalált kis figu-
ráját. Ha a művészi sikert nem rőffel mérik, 
akkor az előadás egyik legteljesebb sikere 
Bérczyé. Ennek az alaknak keze-lába, szive 
és parányi kis agyveleje is van, — a kulisszák-

tól meg nem hami-
sított élő élet ez, 
em^er, akinek, noha 
nincs róla szó, az 
első pillanatban tu-
dom az egész belső 
é l e t r a j z á t . Csupa 
kedvesség és korlá-
toltság, pontosan el-
találom az asszo-
nyokhoz való viszo-
nyát, a politikai né-
zeteit, — minden 
szenvedélyét és hát-
ságát, amelynek leer-
teteje : a billiard. Ez 
nemcsak ember, vagy 
egyetlen tipus, ez 
egymagában egész 
kis miliő, korrajz, 

mintahogy a művész számára bizonyos fokig 
minden élő figura az. Számomra ez a kis al-
kotás az előadás egyik legbecsesebb emléke, 

A másik névMattány Antal-é, aki egy paraszt-
sorból lett laboránssá emelkedett suhancot a 
közvetlenségnek szinte olyan nyugtalanító ere-
jével játszik, liogy az embernek önkénytelenül 
a régi flamand festők legsikerültebb alakjai 
jutnak eszébe. Ember ez is, mert Isten teremt-
ménye, ahogy Shakespeare mondja. Ott á!l 
szemben a patikussegéddel és értetlenül hall-
gatja ennek a viziót az életről, asszonyról, 
álmokról. Az ő számára a nő egy piszkos 
cselédszoknya, az áradozás és vallomás egy 
tenyeres mozdulat a derék alá, ha jóllakott a 
mig újra étvágyra nem kap, elkészült az egész 
problémával. Az álma egészséges hortyogás. 
A darabnak ez a jelenete, megírásban és meg-
játszásban valóságos remekmű, csöndes kis 

J 
í £ 

BKRCZY ERN() 
(Oyöngyös rajzó) 

tragédia, amelyet végigkacag a közönség, — 
anélkül, hogy eszébe jutna, — melyik az el-
siratni valóbb e kö-
zül a két szegény ál-
lat közül. Hálaisten-
nek végig mulatja 
mind a kettőt. De a 
mi számunkra Szép 
Ernő és Mattány An-
tal, akit nagyszerű 
emberformáló, mély-
ségesen szomorú em-
beri problémákat tár 
fel. 

És harmadikul Var- ' 
/as Antal nevét írom 
le. Ez az alak egész 
kis tanulmány azok 
számára, akik láttak 
már cigányt máshol 
is, mint népszínmű-
ben. Ezernyi megfi-
gyelés szervesen egy 
alakba fogva. A hang-
ját, mint a nótáját 
ugy cifrázza, minden 
mozdulata él, mint a 
hegedűje, szemtelen ós alázatos, ravasz és őszinl e, 
furfangos és korlátolt, egészben pedig megható, 
hogy megszeretné ölelni az ember, — csak 
ne élne olyan túlságosan. A legkitűnőbb ; saner-
festők irigyelhetik Varjasnak ezt a tökéletes 
cigányát, amely, mint az eredetije, valami 

MATTÁNY ANTAL 
(Gyöngyös rafza) 

- \ r 
VARJAS ANTAL 

(Gyöngy its raj: a) 

etnográfiái csudaképen áll u kulturszem előtt. 
Annyi bizonyos, hogy Varjas Antal a legérté-
kesebb fajtából való művész, nagy kára a ma-
gyar színészetnek, hogy époly kitűnő muzsikus, 
mint színész. Melyik az — igazi szerelme < 
Mindakettőben elsőrangú. De talán rá lehetne 
beszélni, hogy ezen az értékes színészi sikerén 
felbuzdulva, — egy kis cigányhiitlétiséggel, 
néha-néha kis időre akassza szögre az édes-
hangú hegedűjét. 
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Az Óceán túlsó feléről, Amerikából kapott 
levelet a minap a Színházi Élet. Olvasóink 
bizonyára emlékeznek még1 a kedvesés rokon-
szenves Feleky Károlyra, az Amerikában meg-
telepedett magyar színházigazgatóra, aki a 
múlt év őszén rokonai látogatására Budapestre 
jött, hosszabb időt töltött nálunk és egy sereg 
magyar darabbal megrakodtan utazott ismét 
vissza az U j Világba. Most, hogy az Unióval 
ismét megnyílt a postai forgalom, Feleky Ká-
roly kedves, közvetlen hangú levelet irt a Szín-
házi Életnek, amelynek karácsonyi albuméról 
csak az Amerikába érkezett magyar lapokból 
vett tudomást. Igazi amerikai gesztussal oldja 
meg a jó Feleky azt a kérdést, hogy állandóan 
megkapja a Színházi Elet rá nézve „igen fon-

i V 
«Bhr!l)H THFATFB fAI PRAM Î.irC 

Az ezerkoronás előfizető 
— Levél Amerikából — 

tos" számait és magyar bankárja^ utján előfi-
zetési díj fejében beküldetett kiadóhivatalunk-
nak — ezer koronát. 

Ami Feleky levelén első pillantásra különö-
sen meglepi az embert : az amerikai magyar 
színházigazgató levélpapirosa. A levélpapír 
balsarkában nem kevesebb, mint harminc-
két északamerikai színház neve sorakozik 
apróbetüs szedéssel. Mindezek az Orpheum 
Theater and Realty Company-nek tulajdoná-
ban vannak és az egész hatalmas vállalatnak 
feje és vezére a magyar Feleky Károly, akinek 
Európában Londonban és Parisban is vannak 
irodái. 

A Színházi Élei hasábjain viszonozzuk ked-
ves honfitársunk szíves megemlékezését. 

ORPIIEUM THEATER «MREALTY CO. INC. 
PALACK T H E A T E R B U I L D I N G . 

NBWYOHK CITY 

1920.Január 30-án, 

BOOKING DBPAHTMKNT 
o«i»HErM^iHciiiTofThkatehs Kedves baTÁtomI 

Ideje lesz hogy Írjak már önnek is egy pár sorocskát 

am^t, edilg la csak azért mulasztottam,mert faltig voltam a munkával, és 

levelezésre vajmi kevés Időm «arait. A pesti lapokban párszor olvastam 

a lapjáról,látom'meg jelent a karácsonyi szám amelyből példányt igért, 

de ugy látszin elfelejtett. Ma bátor voltam cimére Kiss ím il newyorki 

bankba utján 1000 koronát külieni; legyen óly szives küldesse nekem 

Igen fontos lapját rendesen,pótlólag kérem a szádokat karácsonytól 

Posta már rendesen j ár, folyó i rátok, kő riy vek , 1 e v e i o|r pontosan 

érkeznek itt meg Budapestről. 

ön p e d i g , k é r e œ d i k t á l j o n be egy pir sort. 

i 4 a z h í v é n e k 
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A Kiróly-Szinház, mint ismeretes, operett-
bemutatóra készül : a jövő héten hozza szinre 
Martos Ferenc „A cigánygrófné" cimü uj 
operettjét, amelynek zenéjét a szövegíró és 
Kulinyi Ernő verseire Vincze Zsigmond, a 
Király-Szinhóz érdemes karnagya és sok nép-
szerű muzsika kitűnő komponistája szerzette. 

A premiert, igen természetesen, rendkívül nagy 
érdeklődés előzi meg és a Színházi Élet, szokás 
szerint, tőle telhetően igyekszik ezt a nagy 
érdeklődést némileg kielégíteni. Sorra felkeres-
tük a szereplőket,de mert tudjuk,hogy az újdonsá-

gok szereplői, ilyenkor 
bemutató előtt,különö-
sen szerények, nem 
azt kérdeztük meg 
tőlük, milyennek talál-
ják a szerepüket, ha-
nem azt, milyennek 
látják — a partnerüket. 
Ennél az interjú-soro-
zatnál tehát mindenki 
a másikról beszél, |de 
ezekből a nyilatkoza-
tokból is csak az derül 
ki végeredményben, 
hogy „A cigánygróf-
né" nagyszerű operett, 
amely elsőrangú elő-
adásban kerül szinre 

Vincze Zsigmond « J ö v ő héten. 

Rátkai Mártont kerestük fel elsőnek és meg-
kérdeztük tőle, milyennek 
látja Fedák Sárit uj sze-
repében. A népszerű 
művész ezeket vála-
szolta : 

— Zsazsának rég nem 
volt olyan jó szerepe,mint 
amilyen „A cigánygrófné" 
lesz. Pompás, eredeti,egé-
szen újszerű alakítást fog 
nyújtani és a játékán kivül 
különösen nagyhatása lesz 
a magatervezte ruháinak, 
amelyek közül egy eper-
fagylaltszinüt már van Fedák Sári 

szerencsém ismerni. Csak egytől félek. A mulató 
jelenetnek, ahogyan a próbákon kialakult, olyan 
hatása lesz, hogy utóbb méfc az egész finálét 
meg fogja ismételtetni a közönség. 

A főrendező, a kitűnő Stoll Károly, Lábass 
Juciról nyilatkozott és ezeket mondta : 

— Lábass Juci egy szókimondó cigénylányt 
játszik az uj operettben, de azért állandóan 
mondain kosztümben fog megjelenni a színpa-
don. Csak a második felvonás estélyi jeleneté-
ben lesz egy stilizált cigányleány-ruhája, 
amelyhez píros csizmák helyett magasszáru 
piros cipőket csináltatott. Meggyőződésem, 
hogy Lábass Juci ilyen kedves szerepet még 
sohasem játszott, de ő maga is végtelenül ked-
vessé teszi. 

Fedák Sáritól nem kértünk nyilatkozatot 
szereplőtársairól, tőle Stoll főrendezőre vonat-
kozólag kéltünk véleményt. 

— Általában végtelenül boldog vagyok, hogy 
megint uj operettben léphetek fel, — mondta 
a művésznő, — de külön boldogság az nekem, 
hogy az előadást Stoll Károly rendezi. Bámu-
lom, mennyit dolgozik ez a kitűnő ember a 
próbákon. Minden szavából kiérzik a munka 
izzó szeretete. Valósággal a mesék birodalmába 
való az az önfeláldozás \ 
amivel Stoll az újdonság 
előkészületeit vezeti és 
ha siker lesz, azt nagyon 
nagy részben valameny-
nyien neki köszönhetjük 
majd. 

A következő nyilatko-
zó Vincze Zsigmond, a 
komponista volt. Ezeket 
mondta Rátkairól : 

— Mint karmester mér 
régen megszoktam Rátkai Marcit, de most, hogy 
játszik, nem tudok betelni vele. Bármilyen külö-

I N G Y E N R I D I K Ü L H Ö Z JUT 
ki régi rldiküljét 

A LEGÚJABB DIVAT SZERINT 
alaki tatja át. 

STATTER èt BIEDERMANN n«mU|iÍnll n JE II H 
bőrdlsimü&m készítőknél, UaulJSIHlfl-U, 40,, 11, 0, 

Lábass Juci 
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Rótkai Márton 

nősen is hangzik : hallatlanul mulatok minden 
próbán és folyton arra gondolok, milyen nagy-

szerű lesz, ha majd az 
előadáson göndör fe-
kete hajjal, kis kunto-
rodó fekete bajusszal, 
elegáns frakkban mint 
igazi cigányprímás je-
lenik meg ez a pom-
pás művész a szín-
padon. Csupa móka, 
csupa vicc a szerepe 
és hiszem, hogy a kö-
zönség is ugy lesz 
majd vele, mint én. 

Nádor Jenőről, aki 
az u j operett egyik 
férfi főszerepét játssza, 
Lábass Juci adott véle-
ményt : 

— Hogy én milyen-
nek látom Nádor Je-
nőt, azt el lehet kép-
zelni, ha ránéz az em-
ber. Nem veszi észre, 

hogy már egy hét óta növeszti e bajuszét ? 
Egy elegáns, kedves grófot játszik ós mert a 
szerephez szép szőke 
bajusz is kell, Nádor 
semhogy fel kelljen 
ragasztani, inkább a 
sajátját neveli bemu-
tatóra. A „Pillangó fő-
hadnagyiban v a g y 
kétszázszor játszottam 
Nádorral együtt, nem 
hinném, hogy alább 
adnók a „A cigány-
grófné"-nél. 

Lalabár Árpád, aki 
R á t k a i bandájának 
nagybőgősét adja,eze-
ket mondta Ihász Ala-
dárról : 

— Ihász a cigánybandában a klarinétot fújja. 
Ha nem a nagybőgős volna a legjobb a Rát-
kai Marci bandájában, azt mondanám, hogy 
a klarinétos az. Csak attól tartok, hogy a 
„Mezopotámia" kvintettel lesznek bajok, mert 

Ihász Aladár 

Nádor Jenő 

ELLEN használjon dr D.von 
£ Hi.irreator«rt. Nem hajfestS-

szer. hanem a haj eredeti 
színét adja vissza 80.— korona 
és posts kftltség ellenében szél* 

litják a förakt&rak : CITY DROGÉRIA, Budapest, IV-, 
Eskő Bt 5. és HONVÉD DROGERIA, I , Attlla-körut 4. 

ezt a nagyszerű számot még másnap is nehéz 
lesz ismételni. Hét még aznap ! 

Nagybőgős után a klarinétost szólaltattuk meg. 
— Tamási Benőnek, akit 

Budáról, a „Tul a nagy 
Krivánon" nagysikerű elő-
adásairól ismer a közön-
ség — mondta Ihász — 
ez lesz első fellépése a 
Király-Szinházban és meg 
vagyok róla győződve, 
hogy rendkívüli nagy 
sikerrel fogja uj közönsé-
gét meghódítani a játéká-
val, a táncaival, még ha 
nem is kapja meg a har-
madik felvonás végére a 
vörösvéri hitbizományt. 

Most még hiányzott a 
vélemény a nagybőgős-
ről. Nádor Jenőhöz for-
dultunk. 

— Latabár Árpád megint kabinetalakitást 
produkál. A nagybőgőst játssza Rétkai cigány-

bandájában és szavamra 
mondom, az ország ösz-
szes nagybőgősei hozzá 
járhatnának iskolába. Én 
már sok nagybőgősnek 
rúgtam be az oldalát, de 
olyan nagybőgőst, ami-
lyen Latabár lesz, eddig 
még nem láttam. 

Tamási Benő, az uj tag, 
ezeket mondta : 

— A „Farsang tündére" 
előadásain mindig irigy-
kedve néztem az örök-

ifjú Szirmai Imrét uj szerepében és arra gon-
doltam, bárcsak én is tud-
nék igy és ilyen szerepe-
ket játszani majd az ő 
korában. Most azután bá-
mulva látom, hogy Szir-
mai még önmagén is tul 
tud tenni. A Cigánygrófné 
jogtanácsosénak szerepé-
ben olyan friss, eleven és 
fiatal, hogy a próbákon 
sokszor elszégyeltük ma-
gunkat és példát vettünk 
tőle, hogyan kell szívvel, 
lélekkel játszani. Latabár Árpád 
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Szirmai Imre 

Szirmai Imre véleményére is kíváncsiak 
voltunk. Milyennek látja nz uj operettet ? — 
kérdeztük tőle. 

— Olyannak, amelynek elmaradhatatlan « 
rendkívül nagy sikere. 
Martos Ferenc pompás 
librettót ír., finom, érté-
kes vígjátékot, amely sza-
kit a bécsi operett ostoba 
sablonjaival és zene nélkül 
is megállná helyét. De 
azért most már Vincze 
Zsiga zenéje nélkül nem 
tudnám elképzelni „A ci-
gánygrófné"-t. Csodálatos 
bőségben buzog a me- < 
lódia belőle és hihetetlen 
leleményességgel változ-
tatja a ritmusait. Olyan 
operettmuzsikát kap a pesti közönség, amely 

mint zene is leköt 
a figyelmét és el 
fogja bájolni, mint 
ahogyan engem el-
ragadtat m i n d e n 
egyes próbán. Mi-
lyennek l á t o m ? 
Nem is kell mér 
látnom. Elég ha hal-
lom és ebből is le 
tudom vonni a kon-
zekvenciákat. A pre-
mieren majd a kö-
zönség fogja iga-
zolni állitásom he-
lyességét. 

Stoll Károly főrendező & 

János vitéz 1920 
És Jancsi ott a tónál 
Iluskát átölelte, 
De jó hogy megtalállak, 
De jó is adta lelke. 

Falunkba száz plakát nyilt 
Választás lesz ma ottan, 
Gyere haza szavazni 
Mert néked ts jogod van. 

TÖRÖK REZSŐ 

Levél Amerikából 
— »kérünk szépen Király Ernő-lemezeket" — 

Bélyeggel agyonragasztott és a legkülönbö-
zőbb bélyegzőkkel összepecsételt boritékbar 
levelet hozott nekünk a pósta Amerikából. A 
megható, kedves sorokat ime átadjuk olva-
sóinknak : 

Kedves, jó szerkesztő Uram, ki tudja, mikor 
kapja kézhez ezt a levelet, amelyet a tenge-
rentúlról írok haza, az én drága Budapestemre, 
gyönyörű szülővárosomba és ki tudja, hogy 
mikor kapok választ és vájjon teljesiti-e azt, 
amit kérek Öntől. Nem szabad haragudnia, 
kedves Színházi Élet, hogy ilyen messziről is 
zaklatom kérésekkel, de gondolja csak meg, 
hogy milyen borzasztó dolog, távol otthonról 
élni, csak nagy ritkán kapni hírt hazulról. Ugy 
vágyódunk minden szóra, minden hangra, amely 
hazai, amely felidézi a régi szép emlékeket, 
amikor otthon lehettünk. 

Van itt egy kedves magyar társaság, amely 
csaknem esténként összejön a fehér asztal-
nál. Ilyenkor szóba kerülnek az otthoni remi-
niszcenciák, mikor pedig a hangulat emelke-
dettebb lesz, egyik-másik magyar testvérünk 
rágyújt egy szép magyar nótára. Csakhamar 
előkerül a grammofon is és mi visszafojtott lé-
legzettel figyeljük a hazai dalokat. Higyje el, 
kedves szerkesztő uram, hogy ez az egyetlen 
kapcsolat ezekben a nehéz időkben, amely az 
ó-hazával összeköt. Pótolja a postát, a kábelt, 
mindent. Ezek az otthoni, meleg, lágy hangok 
betöltik az egész lelkünket ; olyanok ezek a 
dalok ott a grammofonban, mintha otthon hall-
gatnók s ha behunyjuk egy kicsit a szeműn-
kot, el is felejtsük, hogy ilyen messzire vetett 
a sors. 

Most mér nagyon régen nem kaptunk otthon-
ról uj lemezeket, pedig nagyon kíváncsiak 
volnánk, mit is énekelnek mostanában Buda-
pesten. Az hát a kérésünk, kedves Színházi 
Élet, küldesse el nekünk a legujakb Király Ernő-
lemezeket és szerezzen nekünk néhány kelle-
mes szép estét. Akármilyen akadályai is vol-
nának, reméljük Önök ezeket le tudják gyűrni 
és teljesíteni fogják messzire került honfitár-
saik kérését. 

Maradtam szerkesztő uramnak kész híve. • 

Amerikai honfitársunk e megindítóan szép 
levelére azonnal válaszoltunk, de ez uton is 
megüzenjük neki, hogy kérését e pillanatban 
nincs módunkban teljesíteni. A grammofongyárak 
sajnos most nem dolgoznak, u j lemezek nem 
készülnek s igy Király Ernő uj dalait egy 
rövid ideig még nem hallhatják a tengerentúl. 
Remény van arra, hogy ez az idő tényleg 
rövid lesz. Mire kitavaszodik, a grammofon-
gyárak újra elkezdik üzemüket és akkor postára 
tesszük az uj lemezeket a kedves, hazavágyó 
amerikai magyar asztaltársaság cimére. 

<JDE GRCSHin THÖECSbnoZ 
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Az Otthon művészestélye 
Az Otthon irók és hírlapírók köre szombaton 

nagysikerű művészestólyt rendezett az Újság-
írók Szanatórium-Egyesülete javéra. Előkelő 
és nagyszámú közönség jelent meg a hírlap-
írók klubjában és nagy tetszéssel fogadta a 
művészi műsor minden egyes számát. Elsőnek 
Heltai Jenő lépett a rögtönzött színpadra és 
elmés beköszöntővel nyitotta meg a hangver-
senyt. Utána Péchy Erzsi ragyogó művészettel 
adott elő három szép dalt. A közönség alig 
győzte tapssal. Környey Béla és Rózsa S. 
Lajos operaáriákkal és magyar dalok elő-
adásával arattak óriási sikert. Simonyi Mária 
nemes egyszerűséggel két verset mondott 
el. Karinthy Frigyes szellemes csevegése követ-
kezett ezután. Harsogó kacagás fogadta minden 
ötletét. Végül Fedák Sári adott elő magyar 
dalokat, betetőzve a hangverseny nagy sikerét. 

Fedák hozta egyébként a legnagyobb áldo-
zatot a hangverseny érdekében, mert szom-
baton éppen négyszer szerepelt. Délelőtt pró-
bája volt a Király-Szinházban, este a János 
vitézt játszotta, utána rögtön az Apolloban 
gyönyörködtette a közönséget, az Apolloból 
pedig eljött a hangversenyre és előadásén a 
fáradtságnak még a nyomét sem lehetett észlelni. 
Az Otthon estélyének nemcsak művészi, hanem 

FÖLDES IMRE 
.Az ezüst sirály* szöveg irója 

Gyöngyös rajza 

anyagi sikere is minden várakozáson felüli volt. 
Az Újságíró Szanatórium-Egyesület ez uton 
köszöni meg az alábbi felülfizetéseket : 

Vajk Sándor 6 drb à 200 = 1200 — korona, 
Weisz Andor 3 drb à 300 = 900—, Leicht 
Károly 340—, Dr. Bálint József 2 drb à 250 = 
5 0 0 - , Dr. Dénes József 300—, Weinberger 
Jenő 1000—, Faludi Sándor 500—, Heltai Jenő 
250—, Heltai Hugó 250—, Weisz Rezső 1000'—, 
Tóth Stefi 2 drb à 300 = 600'—, Halápy József 
500—, Verebély Károly 300—, Dr. Fekete 
Károly 500'—, Ferenczi Marcell 250'—, Lőwi 
Ármin 2 drb à 500 = 1000—, Réti Vilmos 2 
drb à 20O = 400—, dr. Sebestyén Samu 5 
drb à 300 = 1 5 0 0 - , Kónyay Elemér 300—, 
dr. László József 400"—, Freund Pál 2 drb à 
300 = 600 - , B. M. 1000--, Wein Rezső 2 
drb à 250 = 500"—, Biró Leó 2 drb à 300 = 
600—, Nyéry Jenő 2 drb á 250 = 500—, dr. 
Molnár Jenő 2 drb à 200 = 400'—, dr. Vészi 
Dani 5 drb à 300 = 1500 —, Mandel Pál 4 drb 
à 300 T200'—, Kovács Sándor 2 drb à 300 = 
600"—, Lisznyay Simon 500"—, dr. Halmy 
Mihály 2 drb à 200 = 400—, Magyar Miklós 
300"—, Zerkovitz Emil 500'—, Radnai Arnold 
300 —, Gáspár Fülöp 3 drb à 400 = 1200 —, 
Elek Sándor 5 drb à 300 = 1500 —, Poór Rezső 
500—, Nagyiványi Zoltán 2 drb à 250 == 500'—, 
Vágó László 2 drb à 250 = 500 —, Vágó Leó 
2 drb à 300 = 600 —, dr. Linzer Emil 2 drb 
à 250 = 5 0 0 - , Tóth Stefi 3 drb à 300 = 
900—, Berkovits Andor 2 drb à 300 = 600—, 
dr. Bányai Sándor 3 drb à 200 -= 600—, Far-
kas György 500—, dr. Bondy Pál 200"—, Létay 
Ernő 250"—, dr. Rozgonyi György 2 drb à 
237-50 = 475—, dr. Tauszig Róbert 2 drb à 
300 = 600 —, dr. Szabó János 300 —, Oltly 
Antal 250—, Lányi Ernő 1000—, dr. Lippay 
Gyula 1000 —, Miklós László 2 drb à 500 = 
1000'—, Madarassy Gyula 300-—, Miklós József 
2 drb à 500 = 1000—, dr. Glück T i b o r 2 5 0 - , 
dr. Innocent Máté 250—, dr. Tischler Emil, 
2 drb à 250 = 1000 —, Fényes László 2 drb 
à 250 = 5 0 0 - , dr. Nagy Lajos 250 ' - , Perlesz 
Dezső 2 drb á 300 = 600 —, Hunkár Aladár 
2 drb à 500 = 1000'—, Gerge György 300"—, 
I.endvay Miklós 1000 —, Palócz László 250 - , 
dr. Nagy Iván 250—, Klein Jacques 400—, 
Szacelláry György 250 —, Jelzálogbank 250 —, 
Hollós Bora 300 —, Vogel Zsigmond 2 drb 
à 500 = 1000—, dr. Rácz Jenő 2 drb à 200 = 
400'—, Persién Ádám 200'—, Engelmann Ignác 
2 drb à 400 — 8 0 0 - , Palócz László 200—, 
Őszi Kornél 200—, Madarassy Gyula 200—, 
Lukács Jenő 3000'—, Demeter Sándor 2 drb à 
'250 = 5 0 0 F a r k a s Béla 1000 —, Roboz Imre 
300—, Faludi Jenő 500—, Fried Pál 1 6 0 0 - , 
dr. Hercz Henrik 1000"—, Szalay Emil 400—, 
Hatvany Lajos 2000—, Pick József 1000—, 
dr. Lazarus 600—, Fodor 1000—, Vécsey 
300 — korona. 

N ' É ' M ' E T H E - R - Z - S ' l 
női kalap dlvatterme 

B u d a p e s t ! IV., D o r o t t y a > u t c a 1 2 . u . 
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A MAGYAR KIRÁLYSÁG PARTJA 
1 9 2 0 március IO-én, szerdán este 1/s8 órakor a 
Nemzeti Hadsereg felruházása javára az Operaházban 

Ü N N E P I D Í S Z E L Ő A D Á S T 
rendez. 

MŰSOR : 
T. Szózat. Előadja az Operaház zenekara. 
2. Prológus. Elmondja Márkus Emilia, a Nemzeti 

Színház művésznője. 
3. Rákosi Jenő : A szent korona varázsa. 

Szereplők : Andorffy Ida, Gombaszögi Ella, 
Hettyey Aranka, Palásthy Irén, Simonyi 
Mária, Bakó László, Fenyvesi Emil, Kertész 
Dezső, Pataki József, Pethes Imre, Tanay 
Frigyes, Uray Tivadar stb. a Nemzeti 
Színház, a Vígszínház, a Magyar Színház, 
a Belvárosi Színház és a Városi Szinház 
művészei. 

4. Szigligeti Ede : Mátyás király lesz. Szereplők : 
Jászay Mari, Hegedűs Gyula, Körmendy 
János, Molnár László, Törzs Jenő stb. a 
Nemzeti Szinház, Vigszinház és a Magyar 
Szinház művészei. 

5. Herczeg Ferenc : Az árva koiona. 
Szereplők: Aczél Ilona és Bajor Gizi, a 
Nemzeti Szinház művésznői. 

6. Udvari ünnepség a magyar kii ályi palotá-
ban. Fölromilnak díszruhákban a táisaság 
hölgyei és urai. 

Az udvari ünnep műsora : 

a) Nirsch;- Emilia, az Operaház primabaleri-
néja szólója. 

b) Paulay Erzsi, a Nemzeti Szinház művész-
nője szaval. 

c) Dalverseny. 
Énekelnek : Dömötör Ilona, Kosáry Emmi, 
Medek Anna, Sándor Erzsi, Környey Béla, 
Rózsa Lajos, Szemere Árpád, Székelyhidy 
Ferenc, az Operaház és a Városi Szinház 
művészei. 

d) Odry Árpád, a Nemzeti Szinház tagja szaval. 
e) Nagy balett az Operaház teljes balettkarával. 
f ) Himnusz. Énekli a művészekkel a közönség 

Jegyeket előjegyezni a Magyar Királyság Pártja helyiségében lehet, VIII. 
Eszterházy-u. 25.1, em. Megjelenés magyar díszruhában vagy estélyi öltözetben 

Vacsora a Dunapalotában 
B. Kosáry Emmy és Buttykay Ákos, a Magyar 

Királyság Pártja alapító tagjainak tiszteletére 
a közelmúltban aratott nagy sikerük örömére, 
február hó 24-én, kedden este 10 órakor a 
Dunapalota külön termében vacsorát rendez-
tek, amelyen rendkívül előkelő társaság jelent 
meg s amelynek során a népszerű művészpár 
szakadatlan ünneplésnek volt részese. A vacsora 
alkalmával Bartha Albert és Herczeg Ferenc 
mondottak felköszöntő beszédet. 

Jelen voltak : Andaházy Kasnya Béla festő-
művész, Berend József fogorvos, Dr. Baross Já-
nos államtikár és neje, Bartha Albert v. minisz-
ter, Bonczhiday Bonczák Mici, Bellégh Lajosné, 
Demel :Kéroly ny. h. százados, Báró Eötvös 
Lilli, Faludy Sándor igazgató. Földes Imre iró 
és neje, Faludi Oszkár, Bus Fekete László író, 
Gábor Kálmán vezérigazgató, Gáspár Fülöp 
gyáros, Gergely Alfréd, Dr. Gerő Vilmos v. 
igazgató, Harczeg Ferenc iró, Huczik Elemér 
ügyvéd, Horovitz Gusztáv hirlapiró és neje, 
Hervatovics Ferenc, Dr. Hajdú Miklós és neje, 

Incze Sándor szerkesztő, Báró Korányi Frigyes 
miniszter és neje, Király Ernő és neje Solti 
llermin. Kertész Dezső, színművész. Báró Ke-
mény Elemérné, Gróf Klebersberg Kunóné, 
Laczkó Antal főtitkár,Ludwig Gyuláné és leánya, 
Lengyel Aladár igazgató, Ledovszky Géza v. 
igazgató, Ligeti Miklós szobrász, Lónyay László 
földbirtokos, Mattyasovszky György főkapitány, 
Dr. Márton Miksa és neje Makay Margit, Miklós 
Jenő igazgató és neje, Dr. Oberschál Pál udv. 
tan., Papp Viktor iró, Pallay Tibor mérnök és 
neje, Pallay Zoltán bíró és neje, Dr. Reiter 
Ferenc főv. fogaim., Réthy Aurél egyet, tanárs., 
Székács Tivadar igazgató és neje, Dr. Szávay 
Zoltán és neje, Szokolay Kornelné, Dr. Sándor 
Oszkár ügyv. és neje, Dr. Schubert Ágost 
igazg., Tarnay Alajos tanár, Teleky Zakariás 
István, Ujlaky Marcell, Gróf Zichy Herman. 

VÖRÖS AZ ORRA ? Használjon orrKrémet ; el-
múlik az orrvörössige és szép orra Use. 
Kapható MAYER, Andrássy-ut 84, H. ein. 12. 

KozmttiHal intézetében 
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zés. Reggel 9 órától délután 2-3 óráig itt vagyok 
a hivatalomban. Innen hazamegyek, ebédelek és 
dolgozom egy-két órát, vacsora után szintén. 

— Milyen darabon dolgozik most ? 
— Egy operettlibrettón, amelynek első fel-

vonásával rövidesen el is készülök. Újfajta 
operett lesz ez, amely végig humoros, drámai 
részlet nem is lesz benne. Az operettet termé-
szetesen Buttykey fogja megzenésíteni. Ezenkí-
vül előadásra vár egy 3 felvonásos színművem a 
Vígszínházban. A cime: „És Vera elindult. . . " A 
címszerepet GombaszögiFridának adta ki a szin-
ház. A jövő szezonban kerül csak bemutatásra. 
Az Andrássy-uti Szinház elfogadta egy egyfelvo-
násos darabomat. Cime: „Az aranyhajú ember"' 

Ezután szóba hoztuk a szombati ünnepi elő-
adást, amely a Városi Színházban lesz Földes 
tiszteletére. Öreg színházi rókák ugyanis meg-
állapitoHák, hogy szombaton lesz a Földes-
daraboknak 1200-ik előadása. És ugyanakkor 
megállapították azt is, hogy Földes Imre nem-
csak a legnagyobb sikert aratott szinműirók 
egyike, hanem az egyetlen magyar iró, aki-
nek Budapest összes színpadjain, az Operától 
az Urániáig, színre kerültek a darabjai. De 
megilleti őt még a leguniverzálisabb magyar 
iró cimü jelző is, mert irt operaszöveget, drá-
mát, vígjátékot, versesdarabot, bohózatot, szín-
müvet, operettet ós szkeccset is. 

A statisitika a következő : 

KOSÁRY EMMY 
(Xénia) 

Városi Szinház—„Az ezüst sirály" Gyöngyös rajza 

Földes Imre jubilál 
A Városi Szinház díszes falai már sok forró 

siker visszhangját, a tapsorkánt hallották, olyan 
nagy sikerre azonban, mint amilyen az „Ezüst 
sirály" előadásain van minden este, még a 
Városi Szinház alapitói sem emlékeznek. Zsú-
folt ház nézi végig minden nap a Buttykay— 
/•"ö/c/es-operettet. Ezt « sokszor ismételt mon-
datot a Városi Színháznál azonban másképen 
kell értelmezni, mint a többi színházaknál. Az 
„Ezüst sirály"-t ugyanis minden előadáson 
3300 főnyi közönség nézi végig, mig más 
színházakban csak 1000—1500 hely van. Az 
„Ezüst sirály" tehát olyan sikerrel kerül szinre, 
mintha például a Király-Színházban naponta 
délelőtt, délután ós este játszanák telt ház előtt. 

Mit csinál a szerző, mikor mér beteljesedett 
leghőbb kívánsága ós darabja nagy sikert ara-
tott ? Ez a kérdés izgatta a színházi riporter 
fantáziáját. Fölkerestük tehát Földes Imrét, 
pihen-e a babérjain ? 

Megállapítottuk, hogy egyáltalán nem pihen. 
A villamosvasutak igazgatóságánál kerestük. 
Mint ismeretes, „mellékfoglalkozása" is van 
Földes Imrének. Vezérigazgatója az egyesített 
villamosvasutaknak. Mikor bejutottunk hozzá, 
azonnal a tárgyra tértünk, az Íróasztalán 
ugyanis két nagy aktahalmaz várt elintézésre. 

Kérdésünkre mosolygott az illusztris iró. 
— Az életmódomban nem történt semmi válto-

• 

/ 

BUTTYKAY ÁKOS 
,Az ezüst sirály* zeneszerzője 

Gyöngyös rajza 
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EV ELŐADTA A DARAB CIME JELLEGE SZINRE 
KERÜLT 

1904 
1904 
1905 
1908 
1909 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1916 
1916 
1918 
1918 
1919 
1919 
1920 

Nemzeti Szinház 
Vígszínház 
Népszínház 
Magyar Szinház 
Magyar Szinház 
Magyar Szinház 
Magyar Szinház 
Magyar Szinház 
Vígszínház 
Magyar Szinház 
Magyar Szinház 
Magyar Szinház 
Apollo-Kabaré 
Király Szinház 
Uránia Szinház 
Magyar Szinház 
Magyar Szinház 
Andréssy uti Szinház 
Apollo-Kabaré 
Operaház 
Belvárosi Szinház 
Városi Szinház 

A király arája 
Hadik huszárok 
A két Hippolit 
A császár katonái 
Sziriusz 
Hivatalnok urek 
A kuruzsló 
Az arckép 
Nincs tovább! 
Halló Ï . . . 
A vörös szegfű 
A kapitányné 
Paradicsom 
Otthon 
Pardon 
Grün Lili 
Kann a bárány, benn a larkas 
A láthatatlan ember 
Báró Trambolin 
Marika 
Terike 
Ezüst sirály 

vers. vígjáték 
vers. vígjáték 

operett 
dráma 

vígjáték 
dráma 
szinmti 

vígjáték 
dráma 
bohózat 
dráma 

vígjáték 
szkeccs 

vígjáték 
vígjáték 
vígjáték 
vígjáték 
vígjáték 
vígjáték 

opera 
vigjáték 
operett 

7 
12 
45 

130 
61 
98 
78 
37 
29 
76 
30 
22 

140 
45 
15 
90 
40 
42 
50 
10 

115 
28 

1200 
A statisztika egyik legérdekesebb része az, 

hogy az utolsó szezonban Földes Imrétől 
egy-egy opera, operett és vigjáték került be-
mutatásra. 

Sziklai Jenő felső-tánciskolája 
Röviden már jeleztük, hogy Sziklai Jenő, a 

Városi Szinház kitűnő művésze tánciskolát 
nyit, — most véffleg testté vált ez a terv, a 
„Százszorszép" nagyszerű Pityu grófja, a 
meleg humoru vidám, ötletes táncos komikus, 
karöltve a másik nagystílű boszorkányos táncu, 
kitűnő Sziklai Józseffel, kinek csak a legutóbbi 
napokban volt szédületes komoly sikere az 
„Ezüst sirály" cimü operettben, március elsején 
megnyitotta tánciskoláját. — Végre sikerült a 
helyiség kérdés szerencsés megoldása ós az 
Andrássy-uton már fényes nagy terem várja 
a nagyszámban jelentkező növendékeket. 

A két Sziklai neve és egész tanári kara 
garancia arra, hogy az iskola nivós ós előkelő, 
méltó, hogy Budapest előkelő társaságai fel-
keressék és felkarolják. 

Külön kurzus lesz teljesen kezdőknek és 
haladóknak, az összes szalon és legújabb tánc-
kreációk elsajátíthatók. 

Ezenkívül teljesen külön szinpadi előkészítő 
osztály is van, hol az iskola valóban művészi 
célokat szolgál és nagy hasznára válik az 
opercttszinpadnak. Egyes szinpadi számok 

koreográfiája és szcenirozása, egyes operett-
szerepekre való teljes előkészítés stb. 

Zártkörű társaságoknak külön órák a rendes 
szalon- és parkett-táncokból. 

A tanári karban helyet foglalnak : Palásthy 
Irén, Sziklai József, Halmai Tibor a Városi 
Színház tagjai. Pártos Jenő oki. tánctanár, a 
„Royal Orfeum" művésze és Seiklai Jenő, az 
igazgató, ki évek óta táncmestere a Városi 
Színháznak és sokéig volt rendezője a kassai 
Nemzeti Színháznak, mint ilyen garancia arra, 
hogy nivót ad a tanításnak és mindig az igaz 
művészetet fogja szolgálni. 

A tanítás ideje : d. u. 2—6-ig ós 7—11-ig. 
Hetenként kétszer lesz össztánc. Beiratkozni 
lehet már naponként d. u. 3 - 6 - i g az iskola 
helyiségében VI., Andrássy-ut 67. Bejárat a 
Vörösmarty-utcai kapun. 

Estélvcipők 
I » I Kossuth Lajos-u. 4 
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Mi legyen a sláger? 
A Színházi Élet népszerű körkérdé-

sére ezen a héten a következő válaszok 
érkeztek : 

Mi legyen a sláger? A .János vitéz" 600-ik 
díszelőadása Rákosi Szidi felléptével ; Rendező 
= Rátkai Márton, sugó = Kacsóh Pongrác, 
karmester = Incze Sándor, kritikus = Fedák 
Sári, Kukorica Jancsi = Rákosi Szidi, Iluska = 
Solti Hermin, Bagó = Gyárfás Dezső, francia 
király = Törzs Jenő, francia királykisasszony = 
Haroszthy Hermin, gonosz mostoha = Ilosvay 
Rózsi, strázsamester = Radó Sándor, tudós = 
Fehér Gyula. Tisztelettel : Platt Elza, Káky Rózsi 
és Sokál Olga. 

• • • • 

Nézetem szerint a legjobb mozisláger lenne, 
ha Jean Bameau gyönyörű regényét, a Granadai 
rózsd-t filmre vinnék. Szereplői a követ-
kezők: Rose Marie = Mattyasovszky Ilona, 
Hontarréde István = Várkonyi Mihály, Sartilly 
Genovéva = Bojda Juci, Mizalez Lorenzó = 
Balassa Jenő, Dominika = Somogyi Nusi, Man-
zanil grófné = Hnraszthy Hermin. Kiváló tisz-
telettel : Lusztig Gizuska és Piriké, VI., Podma-
niczky-u. 63. iL 15. szám. 

Slágernak tartanám, ha a „Lili bárónőt" adnák 
a következő szereposztásban: 

A gróf = Király Ernő, A báró = Sík Rezső, 
Lili, a leánya — Kosáry Emmy, Lili komornája = 
Vigh Manci, Aladár = Rátkai Márton, Clarisse -= 
Lábass Juci, a gróf inasa = Sziklai Jenő. 

Slágernak tartanám még ha a „Sasfiók"-ot ad-
nák a Nemzeti Szinházban, a követkeső szerep 
osztásban : 

A reichstadti herceg = Beregi Oszkár, az 
anyja = Jászay Mari, Metternich = Törzs Jenő, 
Flambeau = Gaál Gyula. Kitűnő tisztelettel : 
König Vilma, VII., Rákóczi-ut 36. IV. 5. • ••• 

Hogy mi legyen a sláger? Erre csak azt 
mondhatom, hogy nézetem szerint Péchy Çrzs' 
és Galetta Ferenc visszatérése a Városi Szín-
házhoz. De mivel többen is ezt tekintik sláger-
nek, igy kénytelen vagyok valamt ujat is mondani. 
Például szivesen látná azt hiszem mindenki, 
Andorffi Mária „Szivárványát" filmen. És pedig 
a következőképen : Deésy Alfréd rendezné ; s 
Nyáry Éva szerepét Hollay Kamilla, Betty Carolát 
Lóth 11a, Aághy Elemérét Kürthi György, és Soós 
Pistáét pedig Dán Norbert játszaná. Ennél jobb 
együttest ehhez a regényhez nem is lehet el-
képzelni. Tisztelettel Belacsek Vilma, Kispest-
Wekerle utca 51. 

• • • • 

Szerintem sláger az lenne, ha Beregi Oszkár 
hosszú szabadsága után újból fellépne, még 
pedig a „Bizánc" Konstantin császár szerepében. 
Tisztelettel Hamburger Ilona Budapest, VIII., 
Lujza u. 38. sz. 

Strindberg: Hen.ső regénye ford. Antal Sándor éa 
Teleken Béla. Ára 18 — K. Kaptató a könyvesboltunkban. 

Igen hires mü: Tagore, a kertész Angolból fordította 
Bartos Zoltán. Kapható a Színházi fi et boltjában. 

Waltor Bloem : Az elveszet t haza, regény. Fordította 
Bohöpfiln Aladár. Ára 82.— K. Kapható a Színházi Elet 
boltjában, Erzsébet-kőint 29, 

Pékár Gyula : Az amazon kir&lynő, regény két kötet-
ben. Ára 48.— K. Kapható könyvesboltunkban. 

Kóbor : Noémi Goethe, könyvdráma öt részben. Ára 
24 — K. Megvásárolható a Színházi Élet boltjában. 

Ismét kapható 1 Haara : Hindu legendák 12.— K.. Marée 
LUH házassága 24.— K., Wae»ermann : A negyvenéves 
férf i ao.— K , Philippe : Böbü, párisi regény 12.— K., 
Gáspárné Dávid Margit: Pest i d&mák, a regény hőenöje 
a kl» Liselotte 1 8 . - K. 

Méray-Horváth Károly legújabb könyve ; 
ára 16.— K. Kapható a könyvet boltunkban. 

UzgIoem> 

KIRÁLY ERNŐ 
(gróf Cziáky) 

Városi Szinház—„Az ezüst sirály" Gyöngyös rajza 
Derdiedas 
m « m « • 

krém, púder, szap-
pan ÉS Dekolle-
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púder feltétlenül 
szépít. 
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Ha slágert akarunk, ugy az szerintem csak egyet-
lenegy lehet és pedig : a Nemzeti Szinház adassa 
elő minél előbb a legjobb szereposztásban „Az 
ember tragédiáját". Ezzel kihozná a nagy slágert, 
amire ma az embereknek annyira szükségük van. 
Somogyi Lajos, VIII., Szentkirályi-u. 4. fsz. 1. • ••• 

Az volna a legnagyobb sláger, ha minden 
színész és színésznő meg is küldené az auto-
gramm-kérőknek az autogranimot. Kiváló tisz-
telettel Mező Manci. 

• o a * 

Az én slágerem ez lenne: Választanék egy 
gyönyörű szép villát az Andrássy-ut végén. Ez 
lenne a szinház. Azután imék egy darabot, mely-
nek a cime lenne : .Férj és feleség'. A szerepe-
ket a következőkép osztanám : Férj : Várkonyi 
Mihály. Feleség: „Én'. Más szereplő kizárva ! 
A darabnak természetesen soha sem lenne vége. 
A kapura kiirnám : Néző közönségre nincs 
szükség! Ez lenne csak az igazi sláger! K, 
Margit, Bpest. 

i EST LE 
! MEILLEUR 

DE LA FIGURE 
emut 
DOIS ! 

FŐRAKTÁR; 
BOLGÁR JENŐ 
Koronaheroeg-u. 9. 

Brilliansofcaf, 1 
vesz Székely Emil 
ntca 51. Terpz-timp 

figyelni. 1 

y ô n g y ö 
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éksierCíle" 
on; mai sz< 
elefon : J<5 

ket, p i é t i n â t , ék-
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e. Budapest, Kiraly-
îmben Cimre tessék 
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BENCSIK I. nfti divatterme 
Budapes-, IV., Deák Ferenc-ufca 19. szám. 

Ha magyar szövegű — és ami még fontosabb — 
hazafias érzelmű darabot, magyar színészek 
adnának elő ugy Kolozsvárt, mint Kassán, Pécsett 
és a többi szép megszállt városainkban. Ungár 
György, Király u. 13. 

• • • • 

Slágernek tartanám azt, ha a Városi Szinház 
felújítaná a „Szép Saskiát" és a főszerepeket a 
régi főszereplők : Péchy Erzsi és Qaletta Ferenc 
kreálnák. Tisztelettel Qrünberger Teréz, VI., Horn 
Ed -u. 18. III. 22. 

• • • • 

Szerintem az volna sláger, ha Beregi és Rajnai 
összefognának és egy hatalmas filmgyárat léte-
sítenének. A nők kivétel nélkül 20 évesek, 
középnagyok, nagyon csinosak és mind szőkék 
volnának. A férfiak 23 évesek, igen szépek és 
mi- d feketék. Azt hiszem, "egy ilyen gárda elég 
sláger volna M. Ot. P. Moson. 

• • • • 

Sláger lenne, ha egy direkt e célra irt kupiét 
Budapest legjobb komikusai: Gyárfás, VirághJ., 
Boross, Ferenczy stb. egymásután adnák elő 8 a 
közönség döntsön, melyik volt mulatságosabb, 
szellemesebb, melyik Pest legj bb komikusa? 
A szerkesztő ur őszinte híve, Forliát Miklós. 

a leghatásosabb fertőtlenítő, nett} mérgezÇ, 
hatásában többszörösen felülmúlja a szub-
limátot és karbolt. Gyártja: „Chiuoín" 
gyógyszer- és vegyészeti termékek gyára 

r.-t. Újpest. Ára 5 korona. 
Kapható m i i t t i e n gyógytárban I 

W * 

KERÉNYI GABI 
(Maritta) 

Városi Szinház—-„Az ezüst sirály" Gyöngyös rajza 
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„FOTÓ t £ fényttépészeti 
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BUDAPEST. 
Rákóczi-ut80. 

Eladás nagyban és Kicsinyben. Telefon: József 38—32. 

HÁROMFELVONÁSOS OPERETT 

SZÖVEGÉTIRTA: FÖLDES IMRE,ZENÉJÉT SZERZETTE:BUTTYKAYÁKOS 
— Játszák a Városi Színházban — 

Copyright 1920. by Dr. Alexander Marton, Budapest 

II. FELVONÁS 

18. JELENET 

Xénia, Jakotihu. 

17. JELENET 

Nagyherceg, Xénia, Jakotihu. 

Nagyherceg. (Karján vezeti be Xéniát.) Ha 
migrénje van, édes, akkor talán vonuljon 
vissza. De nagyon örülök, hogy a hangulata 
velem szemben megváltozott. 

Xénia. Itt maradok egy kicsit. Elnézem a 
tengert, beszivom a -friss levegőt. Attól el fog 
múlni a fejfájásom. 

Nagyherceg. El, el, bizonyára el. Én befe-
jezem ott bent az estélyt és akkor repülök 
vissza. (A jobboldali ajtó felé indul.) Viszont-
látásra, Dimitrevca Xénia. 

Xénia Viszontlátásra, Pavlovics Szergej ! 
Nagyherceg. (El.) 

Xénia. Bocsásson meg márki, de türhetet' 
lenül fáj a fejem. (A tenyerébe takarja az 
arcát, sirva el balra.) 

Jakotihu. (Elragadtatva.) így ! Ezt elintéztem. 
Hogy nekem mennyi eszem van ! Édes eszem I 
Honnan veszem ? 

Jakotihu. (Előbújik.) Fenséges asszony, bo-
csánat, ha zavarom 1 De a dolog nagyfontos» 
ságit . . . Szszsz ! 

Xénia. Parancsoljon, márki. Bár egy kicsit 
fáj a fejem. 

Jakotihu. Föltámadt barátom, a gróf nevében 
beszélek. Az a cseléd . . . 

Xénia. Aki nem is cseléd. 
Jakotihu. Persze nem az. Az a hölgy, egy 

nagyon disztingvált hölgy. 
Xénia. Tudom, virágáruslány. 
Jakotihu. Dehogy I Az a hól*y — bárónő. 
Xénia. Bárónő? Ki mondta ezt Önnek? 
Jakotihu. A gróf 
Xénia. Ó ! De hisz ez lehetetlen. 
Jakotihu. Fenség ! A grófc ak tudja. Hiszen 

miatta szökött el Pé er várról és azóta kettes-
ben együtt járták a világot. A gróf njondta. 
Ne tessék kidobatni azt a hői ,yet! 

SIK REZSÓ 
(Nagyherceg) 

Vátosi zinház—„Az e ü<t király* Gyöngyös rajza 
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19. JELENET 
Klemeiitin, Jakotihu. Később Kamarás. 

Klementin. (Jön.) Kérem, van itt valaki ? 
Jakotihu. Itt, úgyszólván senki sincs. 
Klementin. Ki őn, kedves ismeretlen hang? 
Jakotihu. Én Jakotihu márki vagyok, szol' 

gálatjára. 
Klementin. Tetszik tudni, én egy kicsit rövid' 

látó vagyok és ennek következtében . . . 
Jakotihu. Tudom, rövidet méltóztatik látni. 
Klementin. De azonfelül a fenséges asszony 

udvarhölgye is vagyok s a kamarás urat 
keresem. 

Jakotihu. A kamarás ur nincs itt. 
Klementin. Nem méltóztatik tudni, hol a 

kamarás ur? 
Jakotihu. Valószínűleg a kamarában. 
Klementin. Nem volna szives megkeresni a 

kamarás urat? 
Jakotihu. Minek az önnek, asszonyom ? Úgy-

sem fogja látni. 
Klementin. Szólnom keli a kamarásnak az 

előkészületek miatt. 
Kamarás. (Jön.) 
Jakotihu. Ha nem csalódom: a kamarás ur 

itt van. 
Klementin. (Az ellenkező irányban fordul.) 

Hol van Ön, gróf ur ? 

Kamarás. Észak-északkeleti irányban a 
grófnétól. Távolság 9 angol láb. 

Klementin. (Megindul, egyenesen a rivaldá-
nak, már majdnem belép a zenekarba.) Ez 
már több, mint 9 láb. 

Jakotihu. Ott egy lépcső van. Tessék lelépni. 
(Kamarás idejében megfogja Klementint ) 

Jakotihu. (Nevet.l Na, itt már én rám nincs 
szükség. Ezek már megtalálták egymást. (El.) 

20. JELENET 
Kamarás és Klementin. 

Klementin. Kérem gróf, a mai nevezetes 
éjszakán mégsem lehet, hogy a fenséges ur 
csak ugy egyszerűen besuhanjon a fenséges 
asszonyhoz. 

Kamarás. Külföldön vagyunk, nem otthon. 
Itt minden lehetséges 

Klementin. Azért egy h is turgulat. egy kis 
ceremónia itt is sí kse.es. O taon ilyenkora 
személyzet karosxyeryai.ir ók> a sorfalat áll. 

Kamarás. Azt itt is m gtih* i a sz mélyzet. 
Klementin. És itt a csillárok eloltandók. 

Hogy a gyertyák érvényesül csenek. 
Kamarás. Azt is meglehet tenni. (Eloltja a 

csillárt.) 
Klemenlin. És most, hogy sötét van és én a 

rendesnél kevesebbet látok, lesz szives engem 
innen elvezetni. 

Kamarás. Parancsára, grófné. Itt a karom. 
K'ementin. Hol a karja, gróf ur ? 
Kamarás. Az ön mélyen tisztelt derekától 

négy és fél centiméternyire. 
Klem ntin. (Nem találja, melléje karol.) 
Kamarás. Lejjebb, pardon feljebb. (Még min-

dig nem sikerül.) Megengedi, hogy segítsek ? 
Klementin. Köszönöm . . N a g y o n kedves , . . 
Kamarás. (Karonfogja.) És most megteszem 

az intézkedéseket . . . (Háromszor tapsol.) 
(Inasok jönnek mindenfelöl égő gyertyákkal.) 
(Három ágyúlövés.) 
Vendégek. (Jönnek.) Agyuszó? Mit jelent 

ez ? Talán kezdődik az ünnepség . . . (Tisztek 
jönnek.) 

Tengerésztiszt A fenséges ur ! 

21. JELENET 
Előbbiek, Vendégek, Inasok, Tisztek, Nagyherceg. 

Nagyherceg. (Belép.) 
Tengerésztiszt. (Eléje áll tiszteleg.) Fenség 1 

A Jelizavet csatahajó legénysége engedelmet 

CSATA Y JANKA 
(Klementin) 

Városi Színház—,Az ezüst sirály" Gyöngyös rajza 
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kér, hogy a mai est tiszteletére a fenséges 
párnak szerenádot adhasson. , 

Nagyherceg. A legénységnek be kell érnie 
azzal, hogy a fenséges asszony helyett is én 
köszönöm meg a szives figyelmet, mert a 
fenséges asszony a migrénje miatt már a 
szobájába vonult vissza. 

Tengerésztiszt. (Hátramegy a loggiára és a 
sapkájával háromszor int a tenger felé.) 

Nagyherceg. (A loggiára megy.) 
Mind. (Odanéznek.) 
(A tenger felől szerenád, férfi kórus. A 

második versszak alatt megjelenik a kivilágí-
tott hajó, amint lassan átmegy a hátsó szinen.) 

II. Finálé. 
(A szerenád) 

Boldog éj, szerelmi kárpit, 
Melyet Isten ránkborit, 
Halle lepellel eltakarja 
Édes nászúnk csókjait. 

Csillag fénye, égi lámpa, 
Néz a földre millió . . . 
Szél suhogja, hab susogja: 
Élni és csókolni jó . . . 

Nagyherceg. (A loggián.) Köszönöm, fiaim, 
köszönöm. 1 

Tengerészek. (A tenger felől.) Hu rrá ! Hurrá 
Hurrái 

22. JELENET 
Előbbiek, A gróf, Jakotihu. 

Gróf. (Megjelenik a seinen, izgatottan jobb' 
ról, Jakotihuhoz.) A távirat ! a távirat ! 

Jakotihu. (A grófhoz.) Még eddig nincs itt, 
elmaradt. 

Nagyherceg. A baloldali ajtó felé tart.) 
Grót (A küszöbre áll, széttárja a két karját.) 

Ezt a küszöböt férfi át nem lépheti ! 
Nagyherceg. Danilovics Daniel, te bolond! 

Hát még most sem érted, hogy ez a parancs 
csak addig volt érvényes, amig én nem voltam 
itt? A fenség most férfit vár, engem vári 
Eredj onnan, fiam ! 

Gróf. A fenséges asszony még nem vonta 
vissza a parancsát. 

Nagyherceg. (A fejét csóválja.) Nem szeretem a 
tulbuzgó szemelyzeiet. (Klementinhez.) Grófné, 
menjen be a fenséges asszonyhoz és kérje meg, 
hogy távolítsa el e2t a megvadult spanyolt 
az ajtaja előL 

Xénia. (Megjelenik a küszöbön.) 
Nagyherceg. (Nevetve.) Képzelje, Xénia, galam-

bocskám . . . ez az örült inas még most is azt 
hiszi, hogy . . . 

Gróf. Fenség . . . én . . . én . . . 
23. JELENET. 

Előbbiek, Xénia, majd Kapitány. 
Xénia. (A grófhoz, gőgösen.) Odébb 1 
Kapitány. (Belép, kezében távirat.) A fensé-

ges urat keresem ! 
Gróf. No, hála az égnek I 
Nagyherceg. Hivatalos ügyeket most nem 

intézek, mert családi ügyekkel vagyok elfog-
lalva. 

Kapitány. Fenség 1 Egy távirat a felséges 
úrtól. 
(Nagyherceg és valamennyien mélyen meg-

hajolnak.) 
Kapitány. Most vette fel a markonista és a 

tartalma olyan, hogy azonnal át kell nyúj-
tanom. 

Nagyherceg. (Olvassa a táviratot.) 
Kórus. (Halkan.) Mi lehet benne ? 

Mi lehet benne? gégtudni milyen 
rdekes lennel 

SZIKLAI JÓZSEF 
(Jakotihu) 

Városi Szinház—„Az ezüst sirály" Gyöngyös rajza 
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Nagyherceg. (Xénia felé.) 
Fenség, a cár, urunk, parancsolónk, 
Elrendelé, hogy induljon hajónk 
Azonnal vissza s én ne is pihenjek, 
Hajónkkal rögtőn Pétervárra menjek. 

Xénia. (Dobbant a lábával.) 
A cár! ismét a cári 
Volt részem ebbe már ! 

Fenség, a büszkeségem lázad . . . 
Másodszor ! Újra ! Ez gyalázat ! 

Gróf. Fellázad 1 O, édes remény ! 
Most itt marad ! most már enyém ! 

Nagyherceg. Haragja mért ily hirtelen ? 
Természetes, hogy jön velem ! 
Az első csókban mily édes zamat ! 
Hajó ringatja boldogságomat 1 
Fenség, a karját ! 

Gróf. (Xénia felé.) Ittmarad! 
Xénia. Megyek! 

Gróf. Hová ? Hová Hová ?Hová ? 
Xénia. (Gúnyosan.) A boldogság szent szigetérc, 
Gróf. Hová? Hová? Hová? Hová? 
Xénia. (Gúnyosan.) A csókok csodaligetébei 

Nagyherceg. (Karonfogja Xéniát, indul vele.) 
Gróf.(Eléjükáll.) Nemengedem! Nemengedem! 

Álmok álma! Királyi kincs! 
Enyém e drága nő ! 

Életemnek más vágya nincs, 
Csak ő, csak ő, csak ő ! 

Nagyherceg. Haha! Szerelmes a gyerek! 
No majd észretéritelek ! 
Hamar hideg vizet neki ! 

Gróf (a Nagyhercegre mutat.) 

Nem ! Ezt ön nem szeretheti! 
Nem ! Ezt őn nem követheti ! 

Indulj velem, a tenger öle tárul, 
Szerelmes szél vitorlákat dagaszt. 
El innen el ! ez átkozott határról ! 
Minden hullám csak azt súgja, csak azt ! 

(Magához akarja vonni Xéniát.) 

Nagyherceg. Elég ! Fogjátok el a vakmerőt ! 
Gróf. (Xéniához) Azön szerelme ad nekem erőt! 
Nagyherceg. Üssétek le a vakmerő lakájt. 

Tisztek. (A grófra rohannak.) 
Gróf. Hozzám ne nyúljatok! 

Lakáj én nem vagyok ! 
Én nem vagyok akárki. 
A nevem : gróf Cziáky ! 

(Elhajítja az ezüst lakájláncot.) 
Mind. (Rábámulnak.) 
Nagyherceg. Hah ! mit fecseg a kamasz ? 
A tisztek. (Újra a gróf felé nyomulnak.) 
Xénia. (Eléjük áll.) 

Ne bántsátok ! Csakugyan az ! 
(Csend.) 

Jakotihu. Meghalt ma délután hatkor. 
És fel is támadt ugyanakkor! 

Nagyherceg. Mit hallok ? Ugy ? Ez az az ember?! 
(Szünet.) 

A felség engem visszarendel. 
(Xéniához.) 

PÁZMÁN FERENC 
(Kamarás) 

Városi Szinhái—„Az ezüst sirály" Gyöngyös rajza 

Ara ^ m g â & g ^ T ' Ara 
20 kor. 20 kor. 
szeplő, májíolt, pattanás «• aretisztátlanságok «u*« < 
Ideális arcápoló. . «*•»»»« 
8 drb rendelésénél RácZ Gy. János jy6gjs«rWra| 
nincs postaköltség ! Kiskunhalas 77. IZ. 
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S f ü f f i Hangszerek és 
É fe l í ÍT g r a m o f o n o k 
\M legjobb és legolcsóbb 
Ti beszerzési forrása * 

H a n g s c e r o t t h o n í j 
\M F E K E T E M I H Á L Y f f 
S J mester, \A „ 

Budapest, Till., József -Műt 9 Cl 

Hajsailahat 
lívoiraBTrincokTinraRáí 

vtglcg eltávoüt Bech Hanoi 
koïinetlkal intézete Mindcnr.cmO 
iiípBCghibák keaoKsc, »zoplöci 

kisimítás*, arccCzSlén tu arcroasMto» ji-
tinyo« bérletben. Budapest, VII., Alw&««y-ntc* S. szám 

B A Y A I K A R A D F v " . Erzsébet-kôrut R U l A L - U A O n n b 31. Tel. JÓZ». 121-88 

MINDEN ESTE Vs 7 ÓRAKOR 

AZ ELHERVADT SZIVEK 
Tréfa, irta : Lukács Qyola 

H O R D Á R ! 
KU komédia, irta : Mihály látván 

CSIRKE 
Tréfa, irta : Mihály István 

A JÓSNŐ 
Bohózat, irta : Ural Dezsó 

HENOIDA és BONCIDA 
Énekes-tánoos blüett, irta: Kóváry Gyula 

A MENYOR9ZÂ.G FELÉ 
Tréfa, Irta : Gosztonyi Adám 

A BAJNOK 
Tréfa, irta: Garami Árpád 

SZÓLOK ! D U E T T E K ! 
C I G Á N Y Z E N E ! 

Előadás közben is lehet vacsorázni ! 
Kitűnő magyar és francia konyha! 

Telefonon is A 7 ¥ T 1 Q Ä 
megrendelheti l \ £ é U J j í i l l 
Telefonszámon : József 16—26, Jőzsef 13—35 

De ön már nem jöhet velem. 
Önt, asszonyom nem ismerem 
Elvittem volna, mint királynét, 
De itthagyom most, mint Ukájnét. 

(A tisztekhez.) Uraim mehetünk ! 
Kórus. Mert az élet nem sugaras . . . 
(A nagyherceg, kísérete, vendégek, inasok el.) 

Jakotihu és Maritta (Dúdolva.) 
Mindbogaras.mindbogaras... (El.) 

(A szin sötét csak holdfény világit.) 
24. JELENET. 

A Gróf és Xénia. 
Oróf. Én édes, szép szerelmes angyalom ! 

Ruhád szegélyét, ó, hadd csókolom ! . . . 
Indulj velem, a tenger öle táru l . . . 

Xénia. Komédiás ! de annak kitűnő ! 
Most már tudom, tudom, ki az a nő ! 

Gróf. (Kétségbeesve.) Xénia ! — Asszonyom ! 
Xénia. Mehet vele a nagy tengerre ki. 

Méltó párjával, ó . . . 
Komédiás! Csaló! 

(El akar menni a balajtón.) 
Gróf. Ne még ! ne még ! 

A lelkem' igy széjjel nem tépheti ! 

Xénia. Elég ! Elég ! 
Ezt a küszöböt át nem lépheti ! 

(El balra, bevágja maga után az ajtót.) 
Gróf. (Utána akar rohanni, de az ajtó már 

nem nyílik meg előtte, — hiába rázza, — 
kétségbeesve néz körül, — a loggiára fut, — 
mintha be akarná dobni magát a tengerbe, 
aztán lassan előre jön, a balajtó felé, — hal-
kan, töredezetten.) Ó, te édes, te isteni csoda ! 
Végigvágódik a földön, Xénia ajtaja előtt.) 

(Függöny.) 

<J J * 

AJTAI SOLTÉSZ KORNÉL 
(Steipan) 

Városi Szinház—„Az ezüst sirály* Gyöngyös rajza 

Bútor-megőrzés 
szilárd építményit külön fülkékben (forde Meuble) 

Telefon: F ISCHER V A C U U M R.-T. JózBef 10—72. VII., Dob-Utca 90. (Saját ház.) 

Brilliánst aranyat, ezüstöt, régiséget, ré)i arany- és 
ezüstpénzt Igen magas árban p r | w a | d s 2 k y 

veszek VII, Dohány u 90 ílíterOiIct 
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£9! ggfligatftsg 
HANGVERSENY* 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási a 
tzinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megórzesér. 

nem vállalkozunk.) 
Politikusok a színházról cimü mult heti szá-

munkban megjelent cikkünket Baan Endre Irta. 
A politikusok portréi pedig Lázár Oszkár 
munkája. 

K. V. Zoltán. Beküldött színházi verse nem 
üti meg a mértékét, ennelfogva nem közölhető 
és még kevésbbé honorálható. — Hü olvasó. 
A kiadóhivatal már intézkedett, hogy a kért 
Színházi Élet számait megkaphassa. — Szivár-
vány. Tessék a Színházi Élet kiadóhivatalában 
megújítani az előfizetést és ugyancsak ott meg-
rendelheti a kivánt regényeket és kottákat. — 
D. Rózslka és Irma. Mészáros Giza tidíi', ezért 
nem játssza a „Három csésze teá"-ban a szerepét. 
Addig is, míg visszatér, Simonyi Mária helyettesíti 
esténként. — Csillagszemű hölgy. Az Uher-fiim-
akadémia Koronaherceg-utca 4. szám alatt van. 
Beiratkozni bármikor lehet. Havi tandíj 500 
korona. A tanári kar : Márkus László, Gellért 
Lajos, Uher Ödön, Róna Ilus, Gellért Imre és 
Fodor vívómester. Tanítási idő minden délután 
3—7-ig. Növendékeket csak korlátolt számban 
vesznek föl. — H. Ilonka. Intim Pista már 
elmondta a szenzációs hírt, e helyen nem bocsát-

kozhatunk ismétlésekbe. Csak annyit jegyzünl 
meg még, hogy S. M 7^3 hónapig volt a kér 
dezett művész felesege. — Iró. Dr. Bárdos igaz-
gató már hazaérkezett Bécsből. Tessék este 7 ór; 
után fölkeresni. 

Zenebarát. Paganini 1784 február havábat 
született Genuában. Már 9 éves korában lépet 
föl nyilvánosan. Első támogatója Marches! ének 
mester volt, ki Észak Olaszországba elkísért« 
ifjú tanítványát zenei körútra. !827-ben külföldöt 
él és a dicsőségből mindenütt kiveszi a részét 
1828 március 16-án Bécsben szerepel és lázb; 
hozza közönségét, innen Prágába hívják, hol f 
koncertet rendezett, majd Drezda, Berlin ét 
Frankfurt városába megy. 1830-ban Párisban éí 
Londonban ünneplik. - Egy fia volt: Achillino 
ki 1825 julius 23-án Palermóban született. / 
mester 1840 május 27-én halt meg Nizzában 
Fiának 2 millió ftank vagyont hagyott. Hege-
dűjét Genua városrak adományozta. — ,Kettet 
vagyunk." Tessék a Színházi Élet kiadóhlva 
talában megrendelni a .Filmművészeti Évköny-
vet". Abban meg fogja találni a választ. — 
Twtásujju. 1 Krisztina-körut 15. 2. Damjanich-
utca 25. 3. Nagykorona-u. 16. — Kékszemű 
Tessék Boross Géza szinésziskolájában (Felső-
erdősor 26.) érdeklődni. — Csányi 1. Katón; 
József előbb színész volt és pedig 1815-ber 
Balogh István társulatánál. 2. Fáy András 1837-tő 
1840 lg volt a Nemzeti Szinház igazgatója ; köz-
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ben Bajza József is igazgatta a színházat. — 
Maca. [ó. álak, kellemes megjelenés és feltétlen 
intelligencia elősegítik törekvéseiben. — Kíváncsi, 
Rákosralota. Ugyan kérem, honnan veszik ezt a 
pletykát? Ha valóban ugy állna a dolog, tár-
gyilagos komolysággal megírná Intim Pista a 
Színházi Elet-ben. — Rajongó olvasó. Felekyné 
arcképét megtalálja a Vasárnapi Újság 1863 ik 
év 25. számában. — F. lluska. Nem váltak el. 
Házassági újságot Intim Pista szokta elmondani 
olvasóinknak. 

H. Terka. Ha színésznő akar lenni, tessék 
Boross Géza színésziskolájánál (Felsőerdösor 26.) 
érdeklődni. — Dr. M. Nein váltak el, egyébként 
Intim Pista, mindig tájákoztatja ez irányban a 
Színházi Élet olvasóit. — Kis kíváncsi. Nem 
mindig követik a színészek a rendező utasítását. 
Ha ők jobbnak tartják a saját ötletüket a ren-
dezőénél, akkor mégis csak a magukét viszik 
színpadra. — Schnitzler. Ezt a munkát megren-
delheti a Színházi Élet kiadóhivatalában. Tessék 
ott érdeklődni. (A kérdezett kották, regények 
szintén meg vannak raktárunkon.) 

Régi olvasó. 1. Kassai Vidor 1880 nov. 5-én 
lépett föl először a Népszínházban, Hellmes-
berger „Kétnejü gróf" c. operettjében Kuno sze-
repében. Jelenleg Vácon él. 2. Konti József 
Blaha Lujza részére irta a Suhancot, továbbá 
az Eleven ördög és Királyfogás c. operetteket. 
3. Dárday Sándor a régi Népszínháznak volt a 
tagja. Eredetileg a német színháznál működött, 
a Oyapju-utcai színházban. Mikor aztán a szín-
ház leégett, hamarosan megtanulta nemzetünk 
nyelvét és magyar színész lett belőle. A „Cigány-
báródban mint Barinkay — felejthetetlen volt. 

T I S Z A 
Délután és este H. KISS 
JANCSI nrfprlmás hang-
versenyez. — Meleg »»-

K A v é h A Z c 8 o r a ~ K i t t t n ő i u i o k -
Dtmaveozky és Faludi 

Vil, R A k ó c z i - u t 7 4 . kávésok 

R O Y A L O R F E U M 
VII, ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL. JÓZS. 121-68 

Minden este V»7 órakor 
vasár- és ünnepnap délután V» 3 órakor 

VILAQHIKÜ ATTRAKCIÓK 
RIEDOS STRODY 

nagyszert) kutyáival a vidám kötéltáncos 
ORELLYS 

kaucsuk-emberek 
f-RED LORIS 

modern erőművészek 
és a szenzáotAs sikert aratott Harmath-Zerkovltz operett 

CSILLAGOK CSILLAGA 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. március 19. 

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk 
1920. 12. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : A nagyvilági nő cimü színdarab. 
IL dij : Váradi Ili arcképe. 
III. dij : Egy kotta. 
A Szinházi Élet 1920. 8. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: A nagyvilági nő. 
Helyesen megfejtették 412-en. Az első dijat 

Angyal Oly, VII., Dob-u. 9. !/a «m- 3., a máso-
dik dijat Ferenczy Károly, VII., Alpár-u. 8. fdsz. 
1., a harmadik dijat Wester Edit, Újpest, Mária-u. 
42. nyerte el. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 

B enedek Frida 
K i r á l y - u t c a 93. s«. i e í « sége t t 

Hozott anyagból fűzőt és melltartét készítünk. 

17000 
KÖNYVET 

olvashat 8 koronáért a 

Kazinczy kSIcsSn-
könyvtárból 

Budapest, VII,, Dohány-u. 1. 
(Károly-körnt sarok.) 

M i n d e n t t a k a r í t D i t r í c h s f e i n 
Telefon : JózBef 116—55. 

Nyomatott Thália műintézet kő- és könyvnyomda rt-nál Budapest V., Csáky-n. 12—14. 






