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Budapest évek óta vivődik egy 
bensőséges hatásokra alkalmas, halk, 
finom és nemes árnyalatok érvénye-
sítésére képes szinház létrehozásán 
s egész bizonyos, hogy előbb-utóbb 
meg is fogja szülni. Hogy miért nem 
születik meg olyan könnyen az ilyen 
nemes kis szinház, holott a kaba-
rék, melyek pedig szintén apró szín-
házak, szintén sok intimitást nyúj-
tanak, gombamód sarjadnak ki má-
ról-holnapra Budapest talajából, an-
nak több oka van. Az egyik ez : 

A művészet kérdése itt egész kü-
lönösen szövődik össze gazdasági 
kérdésekkel, az érték és az ár ősi 
ellentéte és küzdelme jelentkezik 
itt egy sajátságos formában. A 
szellemi értékek nagy tragédiája 
az, hogy minél magasabbrendüek, 
annál kisebb a pénzértékük. Nem 
éppen egy matematikai törvény ez, 
mely alól nincsenek kivételek, de 
nagyjában igaz. Az úttörő tudomá-
nyos vagy művészi munkák olykor 
a nyomdaköltségeket se téritik 
meg, a tömeg felvilágosítására vagy 
szórakoztatására alkalmas termékek 
ellenben gazdaggá teszik az irót és 
kiadót egyaránt. Ép ezért egész más 
a „jó" művészi vagy irói s más ki-
adói, kereskedői, szinházigazgatói 
értelemben. Ismétlem, nem lehetet-
len a kettőt egyezteni, sőt nem egy 
klasszikusnak az is a nagysága, 
hogy egyesíti is, de ez a szomorú 
ellentét mégis fenháll. A kamara-
színháznál pedig különösen veszé-
lyes mértékben. Egy intim színház-

nak természetszerűleg kicsinek kell 
lennie. Ez pedig azt jelenti, hogy 
nézőterén csak kevés ember foglal-
hat helyet, tehát a telt ház bevételi 
képessége is alacsony. Igaz, hogy a 
helyárak emelésével bármekkora ösz-
szeget ki lehet sajtolni bármily ki-
csiny színházból — elméletben. Gya-
korlatban azonban nem, mert, ha a 
helyárak tulmagasak, illetve a kö-
zönség felfogása szerint nem álla-
nak arányban a nyújtandó művészet 
vonzerejével, akkor a szinház üres 
marad. 

Már pedig a finom, a szép, nemes, 
magasszinvonalu dráma és hozzá 
méltó színjátszás, ha nagy művészi 
érték is, nem az a piaci varázsu 
cikk, amely a széles nagy tömeget 
annyira csábítaná, hogy bármily 
drága színházat, legyen bár ez a 
szinház mégoly kicsi, nap-nap után 
megtöltsön. 

A megoldás itt is, mint annyi más 
művészeti és társadalmi kérdésben, 
a műveltség terjedésétől várható. 
Ma még, főleg ebben a háborútól s 
háború utáni felforgatásoktól és bóm-
ladozásoktól szétdúlt mában kevés 
az olyan finnyás izlésü, szubtilis 
kulturáju, nemes izlésü ember, aki 
egy kamaraszínház állandó közön-
sége lehetne. Főleg az ilyen vagyo-
nos ember kevés. Diák, az alsó osz-
tályokból feltörő fiatalember, bizony-
talan sorsú intellektuell talán több, 
de ezek nem tudják megfizetni a 
nagy helyárakat. Több kultura, még 
több felvilágosultság szükséges ide 
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is. Egy olyan társadalom, melynek 
felső osztálya nemcsak bárokba, ka-
barékba, esetleg diszes operaházakba 
tolong, hanem a nemes szellemi fi-
nomságok kultuszának is hive s 
melynek szellemi proletariátusa nem 

Körmendy Kálmán, a Belvárosi 
Szinház nagytalentumu művésze, itt-
hagyta kedvelt szinpadát, a fényt, a 
ragyogó kis színházat, aggódó ön-
feláldozással szorgoskodó hü felesé-
gét, hároméves kis Laci fiát és kol-
légáit. Fanatikus rajongója volt Kör-
mendy a színpadnak, hivatásnak te-
kintette pályáját és egész szivvel 
szolgálta azt. Csupa szivember volt I 
Mindenkit szeretett és mindenki sze-

KÖRMENDY KÁLMÁN 

a mindennapi kenyér gondjától gyö-
történ robotolja le nap-nap után 
sivár munkáját, hanem a kultura leg-
frissebb szellemi bimbózásának ter-
mészetes első élvezője és hozzáértő 
értékelője. 

rette í Budapesten született 1886-ban. 
Középiskolái elvégzése után a Rá-
kosi-iskolába iratkozik, melynek vé-
geztévél Nagyváradra szerződött. De 
itt csak rövid ideig marad, mert ha-
marosan meghívják Kolozsvárra, 
ahonnan a Vígszínházhoz szerződ-
tetik. Nyugtalan vére azonban újra 
vidékre hajtja és igy elkerül Szegedre 
Almássy Endre színházához. Itt veszi 
feleségül Gömöri Vilmát. Innen nagy 
íveléssel halad pályáján és midőn 
a Modern Szinpad igazgatója, Dr. 
Bárdos Artúr uj vállalatéhoz tagokat 
szerződtetett, Körmendy neve is ott 
szerepel a jelöltek között. így került 
a Belvárosi Színházhoz, ahol minden-
kor elsőrendűt produkált. Legnagyobb 
sikere „Az ötvenéves férfi", ifjú 
Boglári László szerepében volt. 

Temetésén a Belvárosi Szinház 
testületileg vett részt. Bárdos Artúr 
dr. igazgató mondott a társulat ne-
vében utolsó Istenhozzádot az el-
hunytnak. 

Pergő Celesztin miskolci színigazgató kér-
vénye Borsodvármzgye „theátrális directiójá-
hoz' 1824 nov. 5 én. 

.Minthogy ez a társaság magamagát tartja 
fenn és ki tudja, a szük idők mostohaságaiba 
miképen és mennyi részben szerezheti ki 
jövedelmét, annál togva méltóztassanak a te-
kintetes urak kieszközölni, hogy minden játszó 
tag itt Miskolcon szabad kosztot nyerhessen, 
akinek pedig nem lehetne házi környülállásaik 
miatt azt elfogadni, azon tagokat segíteni, 
búzával, borral és zsir vagy szalonnabéli 
victualéval és erről tökéletes bizonyosságba 
tenni mindegyiket. így az actor élete egyik 
terhes gondjátót könnyebbülvén, több időt és 
ösztönt nyer magát mivelni és tanulni s leg-
főbb mód az arra, hogy állandók s meg-
örökítve legyenek. 

Körmendy Kálmán 



SZÍNHÁZI ELET 3 

A Színházi Élet footballversenyén 
3 :1-re győztek a színészek 

A margitszigeti sporttelep tribünje zsúfo-
lásig megtelt a színészek és footballbirák 
mérkőzésén. A páholyokban a pesti direk-
torok, művésznők, művészek, színházbará-
tok drukkoltak a szinészcsapat győzelméért. 
Nagyon kellett drukkolni, mert a football-
birák csapatában csupa hires név, egykori 
reprezentatív játékos szerepelt. Mindenki 
biztosra vette, hogy kikapnak a színészek. 
Fogadások is csak arra történtek, 20 : 0, 
vagy 10 : 0 lesz az eredmény a bírák javára? 
Be kell vallanom, hogy a mérkőzés előtt na-
gyon szépen megkértem a bírákat : ne verjék 
meg túlságosan a szinészcsapatot. Meg-
ígérték . . . És kikaptak 3 : I-re ! Ez aztán a 
meglepetés ; a színészek ugy footballoztak, 

•mintha valami első osztályú mérkőzésen 
játszottak volna. Egy footballszaktekintély 
kijelentette előttünk, hogy a szinészcsapat 
klasszisokkal jobb, mint a biráké. Pedig a 

,biráké nagyon jó I Nekem nagyon tetszett. 
Félnégy órakor kezdődött a jótékonycélu 

sportünnepély, még pedig stafétafutással. 
Jó ómen: a stafétát könnyen nyelték a 
színészek. 

— No a iootballnál nem lesznek ilyen 
boldogok — jelentette ki a bírák egyik hive. 

Mert a publikum nagyon boldog volt. 
Faludl Sándor direktor kalapját lengette a 

győztes futók : Halmay Tibor, Pásztor Béla 
Kardos Géza és Rajz Ferenc felé. Négy 
óra előtt pár perccel bevonultak a csapatok 
a pályára, a bírók fehér trikóban, a színészek 
lila dresszben. Nagyon hercigek voltak a 
színészek lilában. Leghercigebb volt Lukács 
Pál a Vígszínház művésze. Neki különösen 
jól áll a lila. 

A biró, Sebestyén Géza, a budai direktor 
megfújja a sípját : kezdődik a mérkőzés. A 
csapatok fölállanak s most felzug a taps a 
tribünök felöl : Látass Juci jelenik meg a 
pályán, hogy az első rúgással megnyissa a 
mérkőzést. A művésznőn hófehér cipő van : 
ilyen cipőt s ilyen csodálatos lábat sem 
látott még a footballpálya mezőnye. A 
primadonna direkt egy footballtehetség, 
nekiszaladt a labdának s olyat rúgott rajta, 
hogy majdnem beröpült a kapuba. Mit ta-
gadjuk ? Lábass Juci nem a szinészkapu felé 
rúgta a labdát. Igen nagy sikere volt a 
művésznőnek, ötezer ember ünnepelte mint, 
footballprimadonnát. 

Megkezdődött a játék. Azzal kezdődött, 
hogy Sebestyén Mihály a Magyar-Szinház 
tagja nekiszaladt a bátyjának, Sebestyén 
Gézának és ugy fellökte, hogy a budai 
direktor fehér nadrágja egyszerre tönkre 
ment. A direktor nem tudta mit kell ilyen 

A szinészcsapat tagjai : Sebestyén Mihály, Pethes Sándor, Lukács Pál, Rajz Ferenc, Heltai 
Andor, Dénes Oszkár, Pócz Árpád, László Andor, Radó Elemér, Zsabka , Béla, Sebestyén 

Géza a biró és Lábass Juci, amint az első labdát rúgja (Vasadi felv.) 
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A bírók csapata: Schiller, Ujvárv, Kiss Gy., Weisz F., Fehéry, Vértes, Kornay, Schreiner, 
Kiss V., Gerő, Horváth és a taccsbiró. Sebestyén Géza és Somogyi Nusi. amint a II. félidő» 

első labdáját rúgja (Vasadi felvétele)j 

Nyertünk > . . 
Tapolczay Dezső, Faludi Sándor, Szenes 
Ernőné, Vigh Manci, Palásthy Irén a 

tribünön (Vasadi felv.) 

esetben csinálni ? Minden esetre belefujt a 
sípjába. Erre nagyszerű lendülettel a színész-
csapat szinte végigszáguldotta a pályát és 
a tizenötödik percben Sebestyén Mihály, 
Halmay Tibor beadásából megszerezte a 
színészek vezető gólját. Bátyja erre tüstént 
megbocsájtotta neki az előbbi „véletlent". 
A gólnak borzasztóan örült a közönség. Én 
nem örültem, azt hittem, a bírák direkt 
engedték ezt az egy gólt, hogy aztán bor-
zasztó revansot vegyenek. Ezzel szemben 
nem vettek revansot, viszont a következő 
tiz percben Baló Elemér a Fasor kabaré 

tagra ujabb gólt f^jel be a bírák kapujába, 
így fejeződik be a félidő ; 2 : 0 a színészek 
javára. 

Szünet alatt tréfás futóverseny volt Gal-
lai Nándor, Szenes Ernő, Tamás Benő, Pa-
ta ky Ferenc és Szirmay Vilmos részvételé-
vel. A startnál Palásthy Irén indította el a 
futókat, célbíró Sólyom Janka volt. Soha 
ilyen futóversenyt f A kövér Szenes folyton 
csalt, elgáncsolta társait, s meg nem enge-
dett módon megkurtította a célt. Gallai 
Nándor oly biztos volt a győzelemben, hogy 
iutásközben cigarettát sodort és rágyújtott. 
Tamás Benő pedig vicceket mesélt Szirmay-
nak. Szirmay ugy röhögött a vicceken, hogy 
le kellett ülnie a földre. Viszont Pataky 
Ferenc egy kasirozott lóval végig szágul-
dottá a pályát. Sólyom Janka még sem őt 
nyilvánította győztesnek, hanem Tamás Be-
nőt. Nemcsak a futók csaltak, de célbirónő is. 

Ezután ismét folytatták a footballmérkő-* 
zést. Sebestyén Géza most Somogyi Nusit 
vezeti karonfogva a pályára. Ó rúgja a má-
sodik félidőben az első labdát. Zöld szvet-
ter van a művésznőn, nagyon elegáns és* 
szép, a játékosok kapacitálják, hogy ma-
radjon benn a csapatban. Somogyi Nusi 
nekigyürközik és hatalmasat rug a labdába. 
Mit tagadjuk, ő is a bírák kapuja felé rú-
gott. A Színházi Elet páholyában Lábass 
Juci igy fogadta Somogyit : 

— Tudod mennyivel nagyobbat rúgtam 
én ? . . . 
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A birok különben négy 
uj, pihent játékossal kezd-
ték a második félidőt és 
sikerült is Weisz Ferenc-
nek, az egykori reprezen-
tatív játékosnak egy gólt 
rúgnia. A harmincadik 
percben azonban a színé-
szek Zsabka révén ujabb 
góolt érnek el s így ls 
fejeződik be a mérkőzés, 
3 : 1 eredménnyel a színé-
szek javéra. A birók csa-
patában igen jól játszot-
tak : Kiss Menyhért, Fe-
héti Ákos, Vágó Zoltán, 
Mihalicza és Gerő Ferenc. 
A szinészcsapatban Lu-
kács Pál és Halmay Tibor 
direkt brillíroztak, Sebes-
tyén Mihály, a színész-
csapat kapitánya, méltó volt a footballista 
Sebestyének régi hírnevéhez, Pócz Árpád 
a ballettáncos, Baló Elemér, Dénes Oszkár, 

* László Andor, Rajz Ferenc, Zsabka Géza, 
Pethes Sándor, Anton Ferenc is nagyon jók 
voltak és külön dicséret illeti Heltai Andort, 
aki önfeláldozással védte a színészek kapuját. 

A bíró tisztjét Sebestyén Géza, sport-

Palásthy Irén a starter és a futók; baltól jobbra Gallai Nándor, 
Tamás Benő, László, SzirmayVilmos, Szenes Ernő 

emberek szerint is, meglepő szakértelemmel 
és teljes pártatlansággal töltötte be. A bi-
roknak ugy megnyerte a tetszését, hogy 
megkérték, vezesse ő a legközelebbi mér-
kőzésüket is. 

A meccs teljes erkölcsi és anyagi siker-
rel végződött, a tiszta jövedelem fele a 
Birák Testületének jótékonysági alapjáé, 

fele pedig a nyugdíjas 
öreg színészeké. 

SÓLYOM JANKA, a célbíró 
Balról jobbra : Tamas, Szirmay, Pataki Ferenc, László éi Gallai 

A MŰREMEK. Egyik fia-
tal festőnknek Podolini 
Volkmann Artúrnak kol-
lektiv tárlata volt nemrég 
a Szalonban. Már bezá-
rult a tárlat, amikor egy 
művásárló elment a mű-
vészhez és alkudozni kez-
dett az egyik képre. 

— Ez a kép még klasz-
szikus lesz valamikor — 
áradozott a piktor — ez 
egy műremek. 

— Igen aggályoskodott 
a vevő — csak az a baj, 
hogy mostanában meg-
adóztatják a műtárgyakat. 

Félek, hogy sok adót 
kell majd fizetni érte. 

— Ugyan kérem — 
legyint egyet kezével a 
piktor — ezért a vacakért? 

<3> 



6 SZ1NHÄZ! BLED 

Operett — sablon nélkül 
« — Gilberí-operett a Vígszínházban — 

A modern libretto'eÉztétika szerint jó az 
a szöveg-, amely zene nélkül is megállja he-
lyét a színpadon. A Vígszínház nyári évad-
jára most egy operettet mutat be, amely-
nél szöveg és zene bámulatos kongeniali-
tásben állnak egymással. A szöveg minden 
tekintetben mégfelel a modern librettó-esz-
tétika követelményeinek, valóban zene nél-
kül is megállná helyét, a zene pedig : a ze-
nét Jean Gilbeit, a világszerte ismert és 
népszerű berlini komponista irta és ezzel 
már jellemeztük is értékeit. Az újdonságnak 
„A hermelines nő" a cime, mint ezt az ol-
vasó különben nélkülünk is jól tudja, hiszen 
hetek óta a legnagyobb érdeklődés várja a 
bemutatót. A szövegírók, Wellisch és Schart' 
zer szakítottak minden operett-hagyomány-
nyal és ötletes, finom vígjátékot irtak Gil-
bert számára, amelyben jóformán semmit 
sem találunk meg az operettek sablonjaiból. 
Ha valami, elsősorban ez fogja vonzóvá és 
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BOROSS ÉS FEKETE 
Andrássy?uti szinház : Papuka vadászni megy 

iAngelo fotográfia) 

újszerűvé tenni a Vigszinház idei operett-
újdonságát. 

A három felvonásnak Beltrami gróf felső-
olaszországi kastélya a színhelye. Az expo-
zícióban egy kis világtörténelmi felfrissí-
tésre van szüksége a nézőnek. A darab 
1810 körül játszik és tudnunk kell, hogy 
ebben az időben, Ferenc császár uralkodása 
alatt, az osztrákok voltak Lombardia és Ve-
nezia urai. Az olaszok természetesen nem 
szívesen látták a hóditó idegeneket, akik-
nek a párisi béke és nem a fegyverrel szer-
zett jog juttatta a gazdag országrészeket 
és minden lehetőt elkövettek arra, hogy az 
osztrákokat kiűzzék. Egy ilyen politikai 
összeesküvésnek volt részese gróf Beltrami 
Adrián is, aki Verona közelében lévő ősi 
kastélyából éppen Milanóba készül barátai-
hoz és politikai hive'hez, mikor egészen 
váratlanul és véletlenül a kastélyba érkezik 
a híres varasdi huszárezred, amely nem 
tudni, milyen felsőbb parancsra. — Paltics 
ezredes vezérlete alatt megszállja a grófi 
uradalmat. 

Beltrami grófnak szép, fiatal felesége van, 
aki szereti és éppen ezért félti is az urát. 
Marianna grófné teljesen tájékozott férje 
politikai tervei felől és így méltán aggódik, 
különösen mikor a huszárok keresztül-kasul 
járják a kastély termeit, hogy megkeressék 
a házigazdát. Benyitnak végre a gróf szo-
bájába és meg is találják az olasz főurat, 
de nem tudják, hogy időközben egy kis 
szerepcsere történt. Véletlenül a kastélyban 
időzött a bohókás Suitangi, a kedves ár-
nyékképvágó, aki azokban az időkben a 
későbbi Angeiókat helyettesitette és fürge 
ollóval fekete papírból finom pontossággal 
kiszabta mindenkinek a profilját. Ez a Sui-
tangi lelkes hive Beltrami grófnak és a leg-
nagyobb készséggel vállalkozott a szerep-
cserére. Mialatt a huszárok végigjárták a 
kastélyt, a hóbortos Suitangi felöltözött a 
gróf ruháiba és mint szívélyes házigazda 
fogadja a megszálló sereget. Az álgróf után 
ítélve Paltics ezredes nem sok jót remél a. 
háziasszonytól. Sejti, hogy az is olyan csú-
nya vénség, mint a gróf, de annál nagyobb 
a meglepetése, mikor egyszerre szembe 
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találja magát at üde, fiatal, ragyogóan 
szép Marianna grófnővel, aki pillanat alatt 
lángra lobbantja szivét. 

A katonai megszállást nyomon követi egy 
művészi : a kastélyba téved B. Sprotti-
Sprotti Kajetan, a milanói Scala-szinház 
intendánsa az operaház egész balletkarával 
és annak élén a ballerina assolutával, a 
szépséges Lavalle Sophieval, aki nem ke-
vésbé nyeri meg a vitéz pandurezredes 
tetszését, mint a grófné. Paltics óbester 
tehát anélkül, hogy a harctérre ment volna, 
veszedelmes két tüz közé, két szépasszony 
szemének igéző sugarába került, de nem 
azért katona, hogy meghátráljon. Felveszi 
az ostromot, sőt ő lesz a támadó fél, kü-
lönösen a szép Marianna grófnéval szemben. 

A jámbor Suitangi, aki nagy erőlködéssel 
játssza a gróf szerepét, azt hiszi, hogy barátja 
és patrónusa, Beltrami gróf már régen a 
határon tul jár és közeledik Milano felé, 
mikor váratlanul egyszerre megint a kas-
télyban terem a* gróf. Megérezte a vesze-
delmet, féltékeny szive hazahozta — vesztére. 
Az ezredes felfedezi a szökést, az össze-
esküvést és Beltrami gróf Paltics foglya 
lesz. Marianna grófné ter-
mészetesen meg akarja 
menteni a férjét, akiért 
kész mindent feláldozni. 
Ha pedig éppen áldozat-
ról van szó, a Beltrami-
kastély cinterme szolgál-
hat erre precedenssel. A 
grófi ősök galériáiéban 
kegyelettel őrzik „a her-
melines nő" portréját. Sok, 
sok évvel ezelőtt e kép-
nek eredetije, Beltrami 
grófnak egyik szép ős-
anyja, mint egykor Monna 
Vanna, egy szál hermeli-
nes köpenyben lépett Ve-
rona ostromlója elé, hogy 
megmentse a várost. Pal-
tics ezredesnek kapóra 
jön ez a történet : haj-
landó megkegyelmezni az 
összeesküvő grófnak, ha 
Marianna grófné követi 
a Hermelines nő pél-
dáját . . . 

Paltics ezredes a varasdi huszárok pa-
rancsnoka, hóditó ellenség és Marianna 
grófné tudja, hogy elhatározása megmásit-
hatlan. Szinleg beleegyezik, hogy férje érde-
kében eljátssza a hermelines nő szerepét, 
de cselt sző es ki akarja játszani az ezredest. 

Közben leszáll az est és Paltics ezredes 
szivdobogással várja az édes, különös iz-
galmas találkát. Nézi, nézi az ősi „herme-
lines nő" képét, amely egyszerre megeleve-
nedik és Sophie a prímaballerina a grófné 
helyett eljátssza a hermelines nő szerepét. 

Beltrami gróf azonban közel van ahhoz, 
hogy gyilkoljon. Kétségbeesetten hallja a 
„hermelines nő" megelevenedésének csodá-
latos, de félre nem érthető történetét és 
már-már tragédiává fejlődnék a vígjáték, 
amikor a gróf megtudja, hogy Marianna 
grófnét éjjel, mikor ki akart szökni a kas-
tély-ól a zászlósnak nézték, elcsipték és 
egész éjjel fogva tartották. A hermelines 
nő tehát megelevenedett, de Marianna gróf-
nénak még sem kellett a férjéért olyan ál-
dozatot hoznia, mint a Beltramiak ősanyjá-
nak Veronáért, viszont Paltics ezredesnek 
sincs oka panaszra . . . 

FEKETE, NAGY MAGDA ÉS BOROSS 
Andrássy-uti szinház — Papuka vadászni megy 

(Angelo fotográfia) 
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Két boldog ember járkál most Pesten. A 
két boldog ember : két fiatal hölgy, az 
egyiket Tapo/czay Jojónak hivják és a Vá-
rosi Szinház népszerű igazgatójának a 
leánya, a másikat Mészáros Paulának, aki 
pedig a Belvárosi Szinház hasonlóan nép-
szerű művésznőjének a gyermeke. Tapolczay 
Jojó a Vigszinház művésznője, Mészáros 
Paula a Nemzetié. A két hölgy az elmúlt 
héten az újságok szinházrovatán kívül a 
„Hymen hírekben" is szerepelt a következő-
képen : 

Házasság. Kerpely jenö gordonkamű-
vész e hó 24-én vezeti oltárhoz a Jézus 
szent szive-templomban Tapolczay Jojót, 
Tapolczay Dezső és Vízvári Mariska 
leányát. 

Mészáros Paula (Budapest) és gróf 
PierreLamberto Lamberti (Róma) jegyesek. 

KERPELY JENŐ és felesége TAPOLCZAY JOJÓ 
(Angelo foiográfiáfa ) 

A Színházi Élet, mint valami párisi új-
ság, meginterjúvolta a fiatalokat. 

Mészáros Paula gróf Pierre Lamberto 
Lambertiről 

— A vőlegényem magas, karcsú, nagyon 
szép fiatalember, gróf Pierre Lambeito 
Lambertinek hívják, ezenkívül még vagy 
tíz keresztneve van. Mind a tiz nevét nem 
tudom, de föl van irva. Bécsben ismerked-
tem meg vele az olasz missziónál, ahol alig 
váltottunk tiz szót, csak éppen kezet fog-
tunk. Pár hónap múlva Milanóban megint 
találkoztunk. Két hétig voltam Milanóban, 
ez alatt az idő alatt tökéletesen egymásba 
szerettünk. Néhány nappal ezelőtt megkérte 
a kezemet a gróf és én igent mondottam. 
Az esküvőnk a jövő hónapban lesz, utána 

Rómába költözünk, ahol 
a vőlegényem szülei van-
nak. Nyaralni a Lidón 
fogok. A Nemzeti Szín-
házzal felbontottam a 
szerződésemet, végkép 
pen elhagyom a színpa-
dot, remélem, nem fogom 
megbánni I . . . Azért Bu-
dapestre asszonykorom-
ban is el fogok látogatni. 
Annál is inkább, mert az 
uram szeret utazni. 

— Milyen érzés meny-
asszonynak lenni ? Nem 
tudom. Ha valaki valakit 
szeret, mindig egyfor-
mán érzi magét. Az pe-
dig, hogy grófné leszek, 
nem tölt el különösebb 
érzéssel. Tudtam, hogy 
egy gróf fog jönni . . . 
Eddig is mindig grófné-
nak éreztem magamat ! 
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Tapolczay Jolán lovag Kerpely Jenőről : 

—p Négy éve láttam először az uramat 
Akkor még zárdóban nevelkedtem és el-
vittek egyszer a Waldbauer—Kerpely vo-
nósnégyes hangversenyére. Másnap igy re-
feráltam a mamámnak : 

„Mama, de tetszik nekem ez az érdekes 
fejű ember 

— Az érdekes fejű emberrel másodszor az 
idén találkoztam a rendőrnapon a Fészek-
ben. Megismerkedtem vele és mikor haj-
nalban hazamentünk, ezt mondtam a ma-
mámnak : 

|„Mama, én vagy 
Kerpelyné leszek, vagy 
sohasem megyek férj-
hez." 

— Csütörtökön let-
tem Kerpelyné. Na-
gyon jó annak lenni. 
Nászutazni Siófokra 
megyünk, onnan Hol-
landiába. A színpadról 
nem mondok le. Sőt I 
Az uram is játszik 
tovább. Ő gordonkán, 
én színpadon. 

El kell mondani 
egyetmást Tapolczay 
Jojó esküvőjéről. Na-
gyon szép volt az es-
küvő. A Jézus szent 
szive-templomban es-
kette az ifjú párt Saly 
László, aki iskolás-
leány korában hittan-
tanára volt Jojónak. A 
kóruson Sugár Viktor 
orgonamű vész játszott 
és Jojó egyik régi 
iskolatársa énekelt. A 
templomban minden 
szinházi ember ott 
szorongott. Tapolczay 
direktor ur hiába irt 
ki próbát 12 órára a 
Városi Színházban, a 
tago.k letépték a próba-
tábláról a cédulát és 
bár ez szerződésbontó 
ok, testületileg a próba 
helyett a templomba 

mentek. Ott volt az egész Nemzeti és Víg-
színház, ott volt az öreg Batthyány Tivadar 
gróf is, aki régi jóbarátja a családnak. 
Tizenkét órakor ért véget a szertartás. Es-
küvő utón két órával a szülői házban bús-
lakodó Vizváry Mariskához beállít egy éri-
ember, átad egy borítékot és elszalad Viz-
váry Mariska megnézi, mi van a boríték-
ban, hát egy friss, még nedves kép az ifjú 
párról, amint kijönnek a templomajtón. A 
kép hátára ennyi volt írva : „nászajándékul". 
Az ifjú pár most azon veszekszik, vájjon egy 
Twpoiczay-imado vagy egv Kerpely-rajongó 
küldte-e a furcsa nászajándékot ? Sz. L. 

Ü 

Gróf PIERRE LAMBERTO LAMBERTI és MÉSZÁROS PAULA 
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Offenbach ma Budapesten a legdivato-
sabb zeneszerző. A Scala Színházban a har-
madik jubileum felé halad a .Szép Heléna", 
Sebestyén Géza társulata pedig Budán most 
újítja fel Offenbach legnagyobb sikerű 
darabját az Orfeusz az alvilégban-\. Eredeti 
Lehár bemutatóra se lehet annyi gonddal, 
szeretettel és művéazi lelkesedéssel ké-
szülni, amennyit az Orfeusz reprizén kifej-
tettek a budai művészek. Legelői jár ebben 
a lelkesedésben Tihanyi Vilmos, aki nem-
csak rendezi és egyik főszerepét játssza a 
darabnak, de eredetiből újból lefordította és 
színre alkalmazta az e<rész operettet, sőt 

még a ritmusos, szépen csendülő verseket 
is ő irta. Az előadásban résztvesz a szín-
ház teljes művész személyzete, a legkisebb 
szerep is elsőrendű kézben van. A szereplők: 

Orfeusz Halmos János 
Euridike Kulcsár Juliska * 
Jupiter Tihanyi 
Juno Vágóné 
Cupido Szebeni Margit 
Diana Hamvas Józsa 
Vénusz ... Bácsi Irén 
Hebe — Lóránt Edith 
Terpsyhore ... Ardó Böske 
Pluto Fülöp Sándor 

HALMOS JÁNOS 
(Orfeusz,) 

BÁCSI IRÉN 
(/enusz) 

PATAKY FERENC 
(Stiksz) (Papp felv.) 
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Stiksz 1. Pataki Ferenc 
Mars ... Haraszti Gusztáv 
Pan Szecskő 
Herkules Havas 

A szereplők együttesen és külön-külön 
is stílusosak és nívósak. Kulcsár Juliska 
Euridikéjének szépsége lebilincselő, éneke 
valóban méltó az Olimpus istenének kifino-
modott zenei ízléséhez, játéka könnyed, ter-
mészetes. Halmos János nagyszerű teno-
rista lendületesen és nagy dinamikai kész-
séggel énekeli a csodaszép Offenbach meló-
diákat. Az istenek kedvesek és graciőzek, len-
gék és szépek. Bácsi Irén, Lóránt Edith, 
Hamvas Józsa, Szebeni Margit, Arc/ó Böske, 
valóban kellemes színpadi társaság. Vagoné 
eredeti és bőséges humorát ezúttal is jól 
alkalmazza. Pataki Ferencről nagyon sok jót 
kell mondani. Stiksz Jankót játszotta szel-

lemesen, vidám mozgékonysággal és annyi; 
ötlettel, amennyit talán Meifbac és Halévy 
urak, Offenbach régi librettistái, el sem 
képzeltek alakjuk késői személyesitőjétől. 
És Sebestyén Gézának nagyszerű ördöge 
van Fülöp Sándor személyében, aki valóban 
ördöngös ügyességgel játszik egyik este 
operabariton szerepet, azután kedves, köny-
nyed sihedert, sőt bonvivánt-t és táncos 
figurát is. A hadi istent figurális hűséggel 
személyesiti Haraszti Gusztáv. És komoly 
elismerés illeti Tihanyi Vilmost. A rende-
zés nem ragaszkodik régi, megszokott szin-
padi eszközökhöz, a darab értékeit igyekszik 
kihozni még ott is, ahol a helyzet indisz-
krétebb beállításra adna alkalmat. Újdonság 
a hires Offenbach nyitány művészi beállí-
tása, amely az előadás legsikerültebb része,, 
és amelyet eddig magyar színpadokon el— 

(Papcjetv.* 
TIHANYI VILMOS 

az ;Orfeusz" rendezője és a főszereplők 
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HAMVAS JÓZSA PAPP MANCI 
(Dianna) (Papp /elv.) (A közvélenieny) (Papp felv.) 

hanyagoltak. A díszletekről sem szabad el-
feledkeznünk. Thébe városának klasszikus 
háttere, valamint a második felvonás kulisz-
szái artisztikus hajlékot adnak a mitosz 
alakjainak. A rendező gondoskodott arról, 
hogy semmi se hiányozzék az istenek Olym-
poszi kényelméből, amelynek anyagi részét 
bőkezűen fedezte az áldozatkész igazgató 
Sebestyén Géza. Simándi József dirigálja 
a muzsikusokat, elmélyedéssel és hűen a 
zeneszerző elgondolásaihoz. 

„fl Színházi Élet" 
szerkesztőségének 

helytelen, hogy a színésznőket 

lefényképezteti az önök lapja, 

mert a fénykép mindig egyidős marad, 

mig a szinésznő fiatalabb lesz 
[napról-napra. 

Szenes ember KULCSÁR (Euridike) és FÜLÖP (Pluto) 
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Zátony Kálmán hazajött orosz fogságból 
Zátony Kálmán, a Vígszínház művésze 

négyesztendei orosz fogság után hazaérkezett 
Szibériából. Pár órája volt csak itthon és 
már felkerestem, hogy üdvözöljem a Szín-
házi Élet és olvasói nevében, akik még bi-
zonyéra emlékeznek a „Tündérlaki lányok" 
kedves újságírójára. 

Fogságát és hazaszökését igy meséli el 
Zátony Kálmán : 

— A háború elején mindjárt angol fog-
ságba kerültem. Onnan fél év múlva sike-
sült megszöknöm. Hazajöttem, mert katona 
akartam lenni. Aiig értünk ki az orosz 
frontra, ismét elfogtak és Szibériába szállí-
tottak, Kabarovszkba, ott éltem szent 
aszkéta életet három évig, azután meg-
szöktem. Eljutottam egészen Szamaráig, 
ott elfogtak a csehek és visszavittek. Ret-
tenetesen kegyetlenül bántak velünk a 
csehek a táborban is. Ha valami történt, 
azt a magyarokra fogták és egymást érték 
a kivégzések. Állati módra dolgoztunk mind-
nyáján. Én szénhordó voltam, itt is van az 
igazolványom, az orosz szovjet pecsétjével. 

— Milyen most a pétervéri színházi élet ?' 
— Láttam vagy tizenöt előadást, de je-

lentékeny csak három volt. Különösen a 
Marinszky Theatre egy előadása, amelyen 
Saljapin is játszott. A Boríss Goudunozzot,. 
Csajkovszky operáját játszották, amelynek 
szövegét Puskin irta. Saljapin most a leg-
népszerűbb ember Pétervárott. Matrózruhá-
ban jár és a nép őrjöng érte. Este a szín-
házban ugy ünneplik, mint egy hadvezért. 
De ugy énekelt, hogy soha életemben nem 
fogom elfelejteni. A császári ballettet is 
láttam, illetve annak csak kis maradványát, 
amelyet a hires koreographus, Foquin vezet. 
A Dramatisches Theaterben Dosztojevszkij : 
Idiot~jét láttam nagyon szép előadásban. 

Milyen szerepben szeretne fellépni ? 
— Valami uj szerepben. A Vígszínháznál 

— ugy értesültem — szeretettel és szívesen 
várnak. Régen a Titok, Mértföldkövek, Erős 
láncok és Tündérlaki lányokban játszottam, 
ezek most nem elégitik ki az ambiciómat. 
Valami nagy drámai feladatot szeretnék 
megoldani. 

Zátony Kálmán, a Vígszínház tagja 
a fogság előtt a fogságban 
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Teljes pompájában ragyc g a Jardin kertje. 
A Kabarét és a Jardin Tabarinját valóság-
gal rózsaerdők veszik körül, a virágok bó-
dító illata elvegyül és egyesül a párfőm illa-
téval, távoli lugasok felöl hegedűszó és ma-
•dárcsicsergés zeng : valóban világvárosi hely 
ez a Jardin, talán a legszebb hely ez a park 
egész Pesten. Az Erzsébet királyné-uton 
hosszú sorban állanak az autók, fogatok 
már kora délután. Mert a Jardinban dél-
utánonként uzsonát szervíroznak. Mintha egy 
világfürdő kurparkjában lennénk. Vakítanak 
a zöld lombok közt nagyon elegáns hölgyek 
fehér ruhái, kis kerti asztalok körül társa-
ságok ülnek, és valóságos korzó van dél-
utánonként a park sétányain. És oh micsoda 
tejeskávét kapni! És micsoda kuglófokat! 
•Külön élménye szegény életemnek az a 
kávé és az a kuglóf, amit itt ettem. A szí-
nészek, akik most a Jardin kabaréjában 

játszanak, szintén itt vannak már kora dél-
után. Itt nyaralnak ! Rátkai Márton úrral 
találkozunk, aki egy hatalmas fa alatt áll 
és feszülten figyel valamit. Kis verébfióka 
esett ki a fészekből, s Rátkai azt nézi, mint 
ugrálják, csipogják körül a verébszülők pó-
raljért fiókájukat. 

— Fogadjunk, hogy visszaviszik a fé-
szekbe — mondja Rátkai. 

Fogadunk és vesztünk. Haraszthy Mici 
és Stella Gyula óriási kerti székekben ülve 
napfürdőt vesznek. Haraszthy Micire alig 
lehet ráösmerni, már olyan fekete. Azt hin-
nénk néger, ha egyáltalában volna ilyen 
szép egy szerecsen hölgy. Medgyaszai Haj-
nalka nem napfürdőzik. Ő kávé-kúrát tart. 
Tizenkét csésze kávét iszik délutánonként, 
így telik el a délután a gyönyörű kertben, 
s amikor estére hajlik az idő, megkezdődik 
az előadás a Jardin kabaréjában. 

PETER PATHE 
a Jardin táncművésze 
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A Jardin második műsora talán még szen-
zációsabb, mint az első volt. A fénypontja 
ennek a műsornak Rátkai Márton fellépése. 
Az évek óta hallgató Heltai Jenő szólalt 
meg végre Rátkai kedvéért és „Amerikai 
párbaj" cimen ragyogó egyfelvonásost irt 
a művész részére. Micsoda egyfelvonásos 
ez ! Heltai grandiózus művészete, ötletei, 
franciás finomsága, nagyszerű humora jel-
lemzi az „Amerikai párbaj"~t Egy szegény 
kis államhivatalnokról szól, aki érthető meg-
vetéssel viseltetik mindenféle hivatalos ak-
tával szemben. Mit mondjunk ? A fényes 
könyökű, sovány kis államhivatalnok, a szi-
vében egy Don Juan, egy csábitó férfi . . . 
S mivel egy államhivatalnoknak éppúgy, 
mint a virágnak, megtiltani nem lehet, hő-
sünk elcsábítja egy kollegájának a felesé-
gét. Pechje vun, a kollega megcsípi a há-

zasságtörőt és rémes bosszút áll rajta. Kény-
szeríti, hogy amerikai párbajt vivjon vele 
s ha a fekete golyót huzza: egy éven be-
lül vagy megnősül, vagy meghal ! . . . Ba-
rátunk a csábitó államhivatalnok jó formá-
ban van : pont a fekete golyót huzza. Sze-
gény kétségbeesetten áll a dilemma előtt 
mit csináljon, nősüljön-e meg, vagy lője ma-
gát főbe ? Mind a kettő egyformán veszé-
lyes. De mert mégis szereti az életét, ugy 
dönt, inkább megnősül. Ellenfele azonban 
ördögi kegyetlenséggel állja útját a nősü-
lésnek. Ravasz trükkökkel minden partiját 
elrontja. Lebeszéli a nőket, hogy a csábitó-
hoz menjenek feleségül. Az államhivatalnok 
kétségbeesetten állapítja meg, milyen roha-
mosan szalad az idő, s milyen gyorsaság-
gal közeledik az irtóztató terminus : meg-
nősülni. vagy meghalni. És a tizenkettedik 

HARASZTHY MiCI. RÁTKAY MÁRTON. STELLA GYULA 
Heltai Jenő darabjának főszereplői 
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órában, mint egy őrült rohan fel egy há-
zasságközvetitő nőhöz : 

— Azonnal adjon egy nőt, hogy elvegyem 
feleségül. 

A szemrevaló, csinos házasságközvetitő-
nő sajnálattal jelenti, hogy nincs semmi 
raktáron, nem tud menyasszonyt ajánlani. 

— Már pedig nekem feleség kell, mindegy 
hogy milyen, szőke-e, vagy barna, sovány, 
vagy kövér,mindegy hogy kicsoda, micsoda ! 

Ebben a pillanatban lép a szobába a 
házasságközvetitőnő szobalánya. Az állam-
hivatalnok hozzá rohan : 

— Egy nő I Legyen a feleségem ! 
— Hohó, nem ilyen egyszerű dolog 

— mondja a házasságközvetitőnő — előbb 
tessék kifizetni a közvetítési jutalékot. 

Hősünk fizet s megnyugodva végre, szinte 
belerogy egy fotelbe. Végre, végre, van 
menyasszonya, ha szobalány is, de meg 
van mentve az élete ! A házasságközvetitőnő 
most már részvétel fordul uj üzletfeléhez, 
diskurálni kezdenek. Kis vagyonkája van 
őnagyságának, aki még viruló, egészen 

Aradi Aranka, Mály Gerő, Stella Gyula és Medgyaszai Hajnalka 
Liptai Imre darabjának szereplői 

(Papp felv.) 

fiatal hölgy. Az államhivatalnok, most már, 
hogy megnyugodott, örömmel állapítja ezt 
meg s egy merész fordulattal szakit a 
szobalánnyal és megkéri a házasságközve-
titőnő kezét. Őnagysága igent rebeg. 

— Mehetünk a paphoz — mondja. 
— Igen, de előbb vissza a jutalékot ! 
És az államhivatalnok visszafizetteti ma-

gának a közvetítési dijat. 
Könnyű elképzelni mit csinált az állam-

hivatalnok szerepéből Rátkai Márton. Min-
den szaván, mozdulatán nevetett a közön-
ség, klasszikus volt Rátkai. Olyan feled-
hetetlen lesz ez a figurája, mint a „Hiva-
talnok urak" Rott bácsija volt. Partnere, 
a házasságközvetitőnő : Haraszthy Mici. Ez 
a nagyszerű színésznő, mint mindig, most 
is elsőrangú. Kedvesen, finoman s mégis 
igen eredeti humorral játszotta szerepét. 
Igen kedves szobalány Medgyaszai Hajnalka. 

A műsor másik nagy darabja Liptai Imre 
parasztkomédiája, melyben Mály Gerő ven-
dégszerepel. A jóizü, zamatos magyarságú 
és igen ötletes darabot Mály művészete 

könnyen viszi sikerre. Aradi 
Aranka, Végh Erzsi és Stella 
Gyula a Mály partnerei. 
Mindannyian nagyszerűek-

Egy pompás Kőváry-
bluett van még műsoron, 
azonkívül sok tréfa, magán-
szám. Simái István és Heltai 
Andor gitárszó mellett ak-
tuális strófákat énekelnek, 
Végh Erzsi, Aradi Aranka 
szólóznak. 

Külön szenzációja a Jar-
din műsorának monsieur 
Pathe, egy francia táncos, 
az első francia szám Buda-
pesten a világháború óta. 
Chopin és Grieg zenére tán-
col csodálatosan. 

A Tabarinban is első-
rendű a műsor. 

Nem lehet teljes a Jar» 
dinről szóló beszámolónk, 
ha elfeledkezünk róla, hogy 
itt lehet egész Pesten most 
a legjobban vacsorázni. 
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Álba Nevis és Bellaághné Amerikába mennek 
Egy Erzsébet-köruti bérpalota első eme-

leti lakésába csöngetek be. A csengő 
— modem pesti divat szerint — nem szól, 
harmadszori kopogtatásra azonban piros-
arcu, fehérkötényes, fess szakácsnő nyit 
ajtót. Amikor elmondom, hogy mi járatban 
vagyok, bizalmasan beinvitál a hófehér 
csempékkel kirakott konyhába, leültett egy 
„hokkerlira* és miközben tovább foglalatos' 
kodik a rántott csirkével, meg az uborka' 
salátával, háztartási alkalmazottnál szokat' 
lan választékosággal beszél a küszöbön álló 
amerikai útról. Szó sincs róla, nagyon mű-
velt szakácsnőnek látszik, de amikor mindig 
többes számban, per „mi" beszél Bellaághné-
ról, meg az asszonyáról, csodálkozva kérdem 
meg tőle : 

— Ugyan lelkem, hát olyan jó a főzte, 

hogy még Amerikába is ' elviszi az Alba 
Nevis naccsága ? 

Ekkor derült ki, hogy Alba Nevis rózsás-
arcú, fehérkötős szakácsnője nem más, 
mint maga a szubtilis lelkű irónő, aki a 
cseléd mizériára való tekintettel néhány 
napja — vidékről való visszatérte óta — 
saját maga szorgoskodik odakint a konyhán. 
Hogy milyen eredménnyel, azt egy elémtett 
meggyesrétes minden szónál ékesebben bizo-
nyítja ; látszik, hogy Alba Nevis alkotása, 
valóságos költemény. 

Később bemegyünk Alba Nevis rózsa-
színű szobájába, amelynek a balkonja sok 
színben pompázó miniatűr kert. Már éppen 
a felvételre készülődünk, amikor odakint 
kopogtatnak : Bellaághné érkezik és lelken-
dezve mutatja az Amerikába szóló útlevelét. 

Denker Annie és növendékei 
Denker Annie operaénekesnő énekiskolájának növendékei szép sikerű hangversenyt rendeztek 
a Vigadóban. A növendékek nagyszerű produkciója Denker Annie pedagógiai készségét 
dicséri. Képünk a tanárnőt és növendékeit ábrázolja. Felülről számítva : 1, Müller Nusi, 
2. Fekete Ilus, 3. Fischer Gizi, 4. Deák Irén, 5. Müller Ottó, 6. Müller Márta, 7. Mandl Gizi, 
8. Berger Rózsi, 9. Spielmann Gizi, 10. Vájdinger Putyi, 11. Visontai Irén, 12. Müller Mici, 
13. Emmert Ilus, 14. Denker Annie, 15. Weisz Józsa, 16. Bátori Erzsébet, 17. Szende Gyuri, 
18. Boskovits Lily, 19. Danek Rika, 20. Weisz Jancsi, 21. Szende Erzsi (Papp felv.) 



amelyet az imént kapott meg. Most mar 
kettesben készüi a fölvétel, amelyen hama-
rosan túlesünk, aztán a multheti miskolci 
est sikeréről mesélnek a hölgyek áradozva. 

— Newyorkban, Clevelandban, meg a többi 
magyarlakta városban fogunk a miskolcihoz 
hasonló estélyeket tartani — meséli Alba 
Nevis — és hiszem, nemcsak az útiköltsé-
geket fogjuk „megkeresni", hanem nagyobb 
összeget hozunk majd haza, különböző ha-
zafias célokra... 

Alba Nevis még többet is mesélne, de 
Bellaághné tiltakozva szól közbe. 

— Tudod, hogy tervünket nem szabad 
idő előtt kifecsegni, csak árthatnánk vele ön-
magunknak I 

A hires jósnő szava ellen nincsen appel-
láta, ha mernék még valamit kérdezni, biz-
tosan a torkomra forrasztaná a. szót Bel-
laághné szuros, szürke szeme. Alba Nevis 
bucsuzósul még megmutatja összegyűjtött 
költeményeinek kefelenyomatát ; a kötet 
éppen a cenzúránál van, néhány nap múlva 
fog a könyvpiacon megjelenni. Kóstolóba 
elolvastam néhány költeményt : nagyszerűek 
voltak, akár a meggyesrétes, csak az izük 
volt egy kissé pikánsabb. . . Vasadi Ottó 

BELLAÁGHNÉ és ALBA NEVIS 
(Vasadi felv.J 
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Palatinus-Szinház 
A Nagymező-utcai Télikert, a főváros 

egyik legartisitikusabb szinház helyisége. 
Sokszor volt már arról szó, hogy a Téli-
kert kabaré és varieté jellegét megváltoz-
tatják és szinházzá alakítják át. Színészek, 
filmgyárak és nagy tőkecsoportok sok meg-
valósítatlan terve után végre szeptember 
elején mér komoly művészi törekvéseknek 
fog hajlékot adni az eddigi Télikert, amely-
nek uj neve: Palatínus-Szinház lesz. 

Az uj szinház művészi programmja a prózai 
és zenés színjátszásnak csaknem minden 
válfaját felöleli. Az igazgatóság ugy ter-
vezi, hogy minden előadáson egyfelvonásos 
operettet, vigjátékot és szinművet fognak 
játszani, de helyet adnak két magánszám-
nak is. 

Az egyfelvonásosokat legkiválóbb hazai 
szerzőink irják a Palatínus számára, de a 
küliöldi irodalom jelesebb ilyen termékeit 
is bemutatják. A magánszámokat a leg-
kiválóbb előadóink fogják énekelni. Már is 
megállapodást kötött az igazgatóság több 
hazai hirességgel. 

A művészi célnak megfelelően a helyi-
ségnek nem csak belső, de külső karakterét 
is megváltoztatják. A btiffé helyén hatalmas 
karzat épül és el fog tűnni a nézőtérről 
minden, ami a régi kabaré és orfeum szük-
ségessége volt. A földszintről eltávolítják 
az asztalokat, hogy kényelmes zsöllyéket és 
páholyokat állítsanak helyükbe. 

Természetes, hogy a társulat tagjait 
csakis a legjobb művészi erőkből válogat-
ják ki. Már is sikerült zenei vezetőnek 
megnyerni Dienzl Oszkárt, a kiváló zon-
goraművészt és zeneszerzőt, aki igen ko-
moly zenei programmal foglalja el helyét. 

A színpadot oly mértékben alakítják át, 
hogy alkalmas legyen, hogy az elérhető 
abszolút színpadi dimenziónak adhasson 
helyet. Felszerelik a modern szinpad-tech-
nika valamennyi kellékével, különös gondot 
fognak fordítani a plasztikus diszletezésre 
és a darabok külső kiállítására. 

Az agilis és áldozatkész igazgatóság 
mindent megtesz, hogy a Palatínus Buda-
pest egyik legművészibb színháza legyen. 
Kétségtelen, hogy ez a törekvése sikerülni 
is fog. 
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Újjászervezték az amerikai magyar színtársulatot 
— Kövessy Mihály és Sipos Jenő az uj igazgatók — 

Levelet kaptunk Amerikából s a levélhez minél jobban megfelelő előadást lásson, 
mellékelten amerikai magyar napilapokat, a z előadások céljára minél alkalmasabb 
sőt egy színházi újságot is. Igen megható színházat kapjon a társulat. És minden 

I , - l - ' - ' i i x n^.í eloadas alkalmaval gondja van arra is, olvasni ezt a színházi újságot, melyet Réthy , , - .. ,. . 
, . r , . . , . . . . . , 7 „ , ' hogy a közönség igenyelt teljesen ki-
Jozsef szerkeszt es borítékján Kovessy elégitse a szinielőadásnak az a része, 
Mihály színigazgató fényképét hozza. Kö- ami a clevelandi viszonyoktól függ. 
vessy az amerikai ma-
gyar színtársulat ér-
demes igazgatója, igen 
kiváló szakember és 
lelkes jó magyar, 
aki megbecsülhetetlen 
szolgálatokat tett a 
magyarságnak, |a ma-
gyar kulturának az 
uj világban. Neki kö-
szönhetik az amerikai 
magyarok, hogy a fe-
lejthetetlen hazai nyel-
ven hallhatják a leg-
újabb darabokat, az 
amerikai színészek pe-
dig egyenesen a lé-
tüket köszönhetik Kö-
vessy Mihályn k. A 
„Clewlandi Szabad-
ság" cimü lap hosszú 
cikkben méltatja Kö-
vessy érdemeit és 
czikkének a czime : 

„Aki színházba járásra 
szoktatta az amerikai 
magyarok tízezreit". 

Az érdekes és tar-
talmas cikk többek közt 
igy ir: 

Tizenkét év óta 
szolgálja Kövessy 
Mihály az amerikai magyar színészetet 
és miután végig dolgozta az összes 
magyar „place"-ket, végül Clevelandot 
választotta állandó tartózkodási helyéül. 
Itt folytatta azt, aminek eredményét 
mindannyian ismerjük. Kövessy Mihály 
fáradhatatlanságának, törekvésének je-
lentősen köszönhető az az állandó telt 
ház, amely szintáisulatot minden előadás 
alkalmából köszönti a színházban. Nem 
csupán arról gondoskodik a társulatnak 
ez a hűséges sáfárja, hogy hallgató és 
nézőköiönség legyen, de arról is, hogy 
a közönség minél jobb és óhajának 

Az amerikai színházi újság, címlapján 
Kövessy igazgatóval 

Egy másik amerikai 
magyar újság mele-
gen üdvözli Kövessyt 
abból az alkalomból, 
hogy az újjászerve-
zett színtársulat élére 
került. A „Színház" 
cimü lap pedig szintén 
elösmerését fejezi ki 
neki mindazért, amit 
produkált. 

Amerikai lapkolle-
gánk különben igen sok 
érdekességet közöl. 
Azt irja, hogy egy 
amerikai színházi cso-
port és a középem ó-
pai színházi érdekelt-
ségek között óriási 
aráiiyu szerződés jött 
létre. A szerződés 
értelmében Lehár, 
Strauss, Fall Leó, Gil-
bert, Kolló és Rein-
hardt kiutaznak Ame-
rikába és a legköze-
lebbi tíz évben írandó 
darabjukat ott köte-
lesek bemutatni. Az 
érdekeltség olyan szer-
ződéseket kötött, ame-

lyek átplántálják a középeurópai Ope-
rette gócpontjait Bécs, Berlin és Pestről 
New-Yorkba és amelyek monopoliumot 
biztosítanak az amerikai csoportnak aira, 
hegy német, osztrák és magyar darabok 
fölött lendelkezzenek az angolul beszélő 
világrészeken. 

Az újságban különben mi is szereplünk. 
Az amerikai színházi újság szórul-szóra 
közli a „Színházi Élet" egyik cikkét. 
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TUDJA, 
INTIM PISTA, hogy mit csinálnak a 
bécsi magyar művészek. Most a bojkott 
miatt nem jön onnan se levél, se újság, 
de maga ott járt és megjött szeren-
csésen, tehát beszéljen. 

— Minden jó ismerőssel találkoztam 

és természetesen végighallgattam „Az 
ezüst sirály* előadását is. Kosáry 
Emmyt és Király Ernőt minden este 
táblás házak ünneplik olyan lelkese-
déssel, amilyen Bécsben nem is volt 
eddig szokásban. 

— Milyen az uj harmadik felvonás ? 
— Elragadó. Pompásan sikerült és 

jelentékenyen fokozza a hatást, pedig 
„Az ezüst sirály" tudvalévőleg első 
alakjában sem volt rossz darab. Az 
uj harmadik felvonásban van egy vén 
szolga-szerep : elsőrendű kabinetaláki-
tásra alkalmas. Király Ernő magyar 

_ nótázása frenetikus ha-
tást vált ki, Kosáry 
Emmyt pedig ugy ün-
neplik, mint a leg-
nagyobbakat szokás. 

— Korda Sándorral 
nem találkozott ? 

— Dehogy is nem. 
Alig ismernék meg a 
Sascha-gyár népszerű 
magyar rendezőjét: ba-
juszt növesztett. Bécs-
ben volt most Roboz 
Imre, a budapesti Pro-
jectograph igazgatója 
is, aki viszont leborot-
váltatta a bajuszát. A 
két magyar mozispe-
cialista az utcán talál-
kozott és nem is mer-
ték meg egymást. En 
voltam kénytelen őket 
kölcsönösen bemutatni 
egymásnak a bajusz-
talan Robozt a baju-
szos Kordának. Korda 
most a „Koldus és ki-
rályfi" nagy Mark 
Twain filmet rendezi 
A darab kettős főszere-
pét magyar „színész" 
játssza, a jól ismert 

BOROSS (jÉZA ' 
Andrássy-uti Színház - „Papuka vadászni megy« | ">!\\kis Lubwszky Tibor, 

(Angelo fotografia)^ abudapestiekkedvence, 
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akit erre a szerepre a Sascha-gyár 
szerződtetett. 

— Hát az uj Lehár-operettet nem 
hallotta ? 

— Csak nem képzelik, hogy ilyesmit 
elmulasztok. Gyönyörű zenéje van a 
BKék mazur"-nak és érthetően nagy a 
sikere is. Beszéltem Lehár Ferenccel 
is, aki általam küldi üdvözleteit a buda-
pesti közönségnek. Éppen két amerikai 
ügynökkel tárgyalt, de folyton hozzám 
fordult és őszinte rajongással beszélt 
arról, hogy milyen sokat vár a „Blaue 
Mazur" budapesti előadásától. Miközben 

ïiÊÊm 

VAJDA LASZLÔ 
a Magyar Szinház igazgatója 

az amerikaik szédületes dollárösszegek-
kel dobálództak,Lehárt csak az érdekelte, 
milyen lesz majd uj darabjának pesti 
előadása, amelyért csak rossz magyar 
koronákat fog kapni. 

— Mióta megjött, hallott bizonyára 
valami hazai újságot is. 

— Egy kedves értesítés várt : Szenes 
Bélának, a vidám Szenes embernek fia 
született. Azt hallom, hogy a gyerek 
egyre csodálkozik, hogyan lehet neki 
olyan tul fiatal apja és háromnapos 
korában minden áron krokit akart irni 
a — cucliról. Biztosan iró lesz belőle. 

,. r-. — Hát még mi új-
ság? 

— Rátkai Marciról 
hallottam egy nagyon 
kedves történetet. A 
kitűnő színészről csak 
kevesen tudják, hogy 
otthon, szabad óráiban 
— komponálni is szo-
kott. Délutánonként lel-
kes ambícióval veri a 
zongorát és ötletes in-
dulókat, keringőket 
komponál, amely ek sok 
hivatásos zeneszerző-
nek becsületére vál-
nának. De Rátkai 
Marci szigorú kriti-
kus önmagával szem-
ben és mindig elltn-
őrizteii uj müveit Ta-

•' nácsadója és kritikusa 
' Szirmai Albert, a ki-

váló komponista, aki-
nek telefonon át szokta 
előadói legújabb szer-
zeményeit. A napok-
ban is megszólalt Szir-
mai telefonja. Rátkai 

Marci jelentkezett. 
„Egy indulót kompo-
náltam, nekem na-
gyon tetszik, de nem 
tudom, nem kompo-



nálta-e ezt már meg valaki. Hallgasd 
meg kérlek."Rátkai ezzel — rendes szo • 
kása szerint, —odatette a telefont zongo-
rájára és lejátszotta az indulót. Szirmai 
figyelmesen hallgatta, majd megmondta 
véleményét : „Nagyon jó, eredeti, szel-
lemes muzsika. Ha egyszer operettet 
irsz, kitűnően felhasználhatod benne. 
Játszd csak el kérlek még egyszer !" 
Rátkai boldogan elzongorázta újra in-
dulóját. Újra megszólalt Szirmai : „ Várj 
csak, most majd én zongorázom el 
Ezzel Szirmai tette a zongorájára a 
telefont és Rátkai hallgatta a saját mü-
vét — Szirmai előadásában. Azután 
mind a ketten letették a kagylót. 

— És tényleg olyan jó Rátkai in-
dulója ? 

— Kitűnő. Do a történetnek még nin-
csen vége. A telefon-zongorázás dél-

im 

után hatkor történt. Este hét óra táj-
ban Szirmai bement az Andrássy-uti 
Színházba. Magához kérette Pallós Ti-
vadart és bement vele az igazgatósági 
szobába. „Nézze kedves Pallós, én irok 
most egy uj bevezetést Rátkai Marci 
számához és ma este ezt fogja játszani, 
mikor Marci a színpadra lép. De a do-
log a legnagyobb titok, senkinek sem 
szabad róla tudni, a kótát csak közvet-
lenül a szám kezdete előtt veszi ki a 
zsebéből". Pallos megígérte, hogy ugy 
lesz. Szirmai pedig leült és egy kóta-
papirosra leirta szépen a — Rátkai in-
dulóját, amit egy órával azelőtt hallott 
a telefonban. Tiz perc alatt elkészült 
a zenemű, Pallós nyomban el is pró-
bálta a zongorán, azután ment ki az 
előadásra. Fél tizkor következett a mű-
sor utolsó száma : Rátkai Marci a „Ri-

pacsok" cimü komédiá-
ban. A függöny szét-
nyílt, Rátkai kijött a 
színpadra, lenn a zon-
gorán pedig Pallos 
ujjai alatt felcsendült 
az induló. Rátkai sa-
ját, aznap délután kom-
ponált indulója. A nem-
várt zene annyira meg-
rémítette Marcit, hogy 
elállt a lélekzete és 
percekig tartott, amíg 
szóhoz tudott jutni. A 

tréfa kitűnően sikerült, 
de előadás után nem 
volt büszkébb ember 
Rátkainál. Hogyisne : 
délután komponál egy 
indulót és az este 
már előadásra is ke-
rül ! 

Ezek után pedig sie-
tek. Csókolom a ke-
zeiket, a viszontlá-
tásra ! 

KERPELY és TAPOLCZAYJOJÓ 
távoznak a: Jézus Szent Szive templomból 
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Dudits Andor 
műtermében 

Szinte bocsánatot szeretnénk kérni Dudits 
Andortól, hogy ide a nagy nyilvánosság elé 
idézzük, mert Dudits, ez a művészetnek élő 
puritán szerénységü ember nem szereti a 
nagy világ zaját, nem érdekli a hétköznapi 
élet lármája, csak a festéknek, ecsetnek és 
vászonnak ól, s ami azon kivül vagy felül 
van, azt a magába-
vonult filozófus derűs 
nyugalmából nézi. De 
ha ő nem is keresi a 
nyilvánosságot, a mű-
vészetkedvelő közön-
ség nyilvánosságát 

erősen érdekli Dudits 
Andor pályája és mun-
kája s ezért elhatá-
roztuk, hogy felkeres-
sük a Kelenhegyi-uti 
műterem bérházbeli 
műtermében. A mű-
vész nem magánem-
ber, a művész az 
egész emkeriségé s 
igy joggal kiváncsi 
mindenki, hogy mit 
teremt, mit alkot és %ntt,M 
mik a tervei ? DUDITS 

— Rég nem láttunk 
Öntől képeket, kedves mester, s igy meg-
kell bocsátania, ha most kíváncsiságunk-
kal zavarjuk, — kezdtük a kérdezősködést. 

Dudits mester a maga csendes, közvetlen 
módján válaszol. Elmondja, hogy a kassai 
dómban lévő hatalmas Rákóczi-freskókat 
szerencsére nem bántották a csehek, akik 
most Rákócziból cseh-szlovák nemzeti hőst 

(Dudits Andor festménye; 

csináltak s ezért tiszteletben tartják ugy a 
nékünk oly szent fejedelemi hamvakat, mint 
a síremléket és Dudits nagy festményét. 
Ezután bevezet Dudits a műterembe, de 
engedelmet kér, hogy előbb rendet csinál-
jon odabenn. - Nem szereti, ha készülő ké-
peit mások is látják. 

Odabenn aztán nagy meglepetés éri az 
embert. A műterem teli van készülő és kész 

képekkel, tervekkel, na-
gyobb és kisebb vász-
nakkal s csak mikor 
'gy együtt látjuk Du-
dits dolgait, akkor 
vesszük észre, mily 
sokoldalú művésszel 
van dolgunk. A köz-
tudatban Dudits mint 
a nagy faliképek fes-
ője él, nevének hal-

latára az Országháza, 
a kassai dóm és a 
Népszir,ház-utcai Rész-
vény serfőző hatalmas 
falfestményei és a 
templomi képek jut-
nak eszünkbe s csak 
itt látjuk, hogy az al-
kotás súlyos óráiban 
a mester mily szere-
tettel tobzódik a szi. 

nekben kisebb vásznain, mennyire szereti a 
finom hangulatukat, a természetet és az inti-
mebb szinhatásókat. Ezeket úgyszólván a 
maga számáré festi, hisz kiállítani oly ritkán 
állit ki valamit belőlük. Vannak aztán egé-
szen meglepő hatású kompoaiciói is, igy 
most egy allegorikus képen dolgozik, amely 
a bolsevizmus tragédiáját ábrázolja. 

ANDOR 
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Szép Heléna 
a Trianonban 

A Scala kulisszái mögött néhány napon át 
egy titokzatos ügyet tárgyaltak. Valóban 
titokzatos volt, hogy Péchy Erzsi esténként 
rögtön előadás után eltűnik. Még látják 
öltözni, még látják a hátsó kiskapuban be-
szélgetni — aztán egy pillanat és nincs 
sehol. Kocsiba, villamosra nem száll, hová 
tűnhet oly hirtelen ? Már ugy volt, hogy 
sohasem oldódik meg a rejtély, mikor Hoiti 
Sándor megállapította, hogy Péchy Erzsi 
a Trianonba tűnik el minden áldott este. 
A Trianonba, amely Krisztinkovich Jenny 
nyári vacsorázó kertje ós csak néhány lé-
pésnyire van a Scala-szinháztól. 

A múltkor mi is elmentünk a Trianonba. 
Tényleg ott ült a legcsodálatosabb, leg-
szebb pesti primadonna. És a Trianon izlé- kovich Jenny. Olyan elegáns volt mintha 
sesen teritett asztalainál, ott volt az egész a Trianon nem is Pesten lenne, de legalább 
pesti arisztokrata világ és a legszebb pesti i s Párisban. 
nők is itt voltak. Egyik asztalnál Mészáros Nem lehet letagadni, csudaszép hely ez 
Gizáékat láttuk, a lugasokban Sacelláiyékat, a Trianon. Ahogy belép az ember mér pom-
a Guttmann bárókat, Skeilecz bárót, sok pás kép tárul eléje. Elől egy bájos kis 
angol és francia tisztet. Nem lehet fel- szökőkút, hátul a fákkal, bokrokkal szegé-
sorolni annyi előkelőség volt a Trianonban. lyezett kis szeparék szines lámpái csillog-
Az asztalok között pedig ott járkált Krisztin- nak. A kertben cigányzene a barpavillon-

ban zongorista játssza 
a legújabb Willy En-
gel-Bergereket. Min-
denfelé vidámság, ze-
ne, ének, sőt tánc I 
Nagyszerűen lehet va-
csorázni a Trianon-
ban, itt van a leg-
jobb pesti francia 
konyha, itt lehet inni 
a legjobb borokat, a 
legszenzációsabb bar-
ital-különlegességeket, 
itt lehet enni a leg-
békebelibb süteményt, 
ami szintén nem utolsó 
dolog. És ha másért 
nem is, de ezekért 
mindenkinek meg kell 
nézni a legszebb pesti 
kerthelyiséget, Krisz-
tinkovich Jenny Tria-
nonját, a ligeti éj-

A „Trianon" kertje (Diskay felv.) szaka szenzációját. 

ï I j b m 
í v ' * 

KRISZTINKOVICH JENNY 
a .Trianon" igazgatónője 

(Angelo fotográfiája) 
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Hová megy nyaralni? 
Ilyenkor, junius vége felé meg-

kezdődik a színészek nyári vándor-
lása. Ki kell pihenni a sok téli iz-
galmat; tapsot, sikert, intrikát, druk-
kot, felcserélni egy kis nyárspolgári 
pihenővel. Mindenkinek azon fő a 
feje : hová menjen nyaralni ? Lidó, 
Abbázia, Ostende helyett most leg-
inkább csendes alföldi meg dunán-
tuli faluk kerülnek elő. Elmaradha-
tatlan aktuális kérdés megkérdezni a 
színészeket : hová mennek nyaralni ? 
Itt adjuk a válaszokat : 

A Városi Színházban: 
Kosáry Emmy. Julius 18-ig a Carlthea-

terben játszik, ezután a Semmeringre megy 
nyaralni. Ősszel ismét visszatér Pestre, 

,hogy tovább játszón az Ezüstsirályban. 
Adler Adelina. Valószínű, hogy a tenger-

partra megyek le üdülni. Ha ez nem sikerül, 
a Balaton mellett töltöm a nyarat. 

Demény Arthur Balatonaligán nyaralok. 
' Fevenczy Frigyes főrendező. Legelőször 

Berlinbe megyek. A szinház küld ki tanul-
mányútra. Azután Újszegedre szaladok le, 
ahol villám van. Máthó Rózsikát is meg 
fogom látogatni Áradon. 

Halmay Tibor. Előbb a Hermelines-ben 
játszom, aztán turnézni megyek. Augusztus 
végén Siófokon fogom kipihenni a szezon 
fáradalmait. 

Gerő Erzsi. Győrben, Miskolcon, Kapos-
váron fogok hangversenyezni a nyáron. 

Pázmán Ferenc : A Hűvösvölgyben nyara-
lok. Ha rá tudnak venni az orvosaim, 
Abbáziába is leutazom, egy kicsit rendbe-
hozni a hangszálaimat. 

Palásthy Irén. Japánt szeretném meg-
nézni a nyáron, de mivei ez lehetetlen, csak 
Olaszországot fogom bejárni. 

Sik Rezső. Turnézni megyek Szarvasra, 
Gyöngyösre, Nyíregyházára, Nagyváradra. 
Ha lehet Pűspökfürdön szeretnék nyaralni; 
ha ott nem, Balatonlellén. 

Stefanidesz Károly. Augusztus 1-én indu-
lok Bécsbe, innen Németországba. A „Kis-

lányt" kell elhelyeznem néhány német 
operettszinpadon. 

Sziklay József. Magyarkanizsán fogom 
tölteni a nyarat. 

Sziklay Jenő. A Hermelines nő után 
Siófokra fogok lemenni. Ott sem leszek 
sokáig, mert már augusztus végén meg-
nyílik itthon a tánciskolám. 

Tarnai Géza. Dabrovics Mártával Bel-
grádba megyünk táncestéket rendezni. 

Vigh Manci. Most megyek ki lakni a 
Margitszigetre. Az augusztust Siófokon 
töltöm. 

A Király Színházban: 
Ihász Aladár. Balatonszemesen nyaralok. 
Latabár Árpád. Rátkayval együtt egész 

nyáron Pesten maradunk. Azt hiszem, a 
Colosseumban fogunk egy fürdőkádban 
úszni tanulni. 

Raskó Géza. A Dunántulra utazom egy 
kicsit kipihenni a szezon fáradalmait. 

Rátkay Márton. Idén sehova nem megyek. 
Augusztus 15-én úgyis nyit a szinház, ad-
dig vendégszereplésre vagyok lekötve. 

R. Lábass Juci. Amint mennek a vonatok, 
azonnal indulok a Lidóra. Az Excelsiorban 
már elő is jegyeztettem egy balkonos szobát. 

Nádor Jenő. Balatonaligán fogok nyaralni. 
Mányoky Gizi. Abbáziában szeretném 

eltölteni a vakációmat. De előbb itthon 
pihenek egy kicsit. 

S toll Károly. Mindenütt jó, de legjobb 
a fasorban — nyaralni. 

Tóth Böske. Vidéki rokonaimat látogatom 
meg a nyáron, de leruccanok egy kicsit 
körülnézni a Balaton mellé is. 

Várady Ili. Amint megszűnik a bojkott, 
repülök Olaszországba. 

Vincze Zsigmond. Bécsben nyaralok, ahol 
a kellemeset összekötve a hasznossal, a 
„Cigánygrófnét" helyezem el. 

A Belvárosi színházban: 
Dr. Bárdos Artúr igazgató családjával 

Kisgődre megy nyaralni, azután München, 
Berliit a kitűzött cél, ahonnan bizonyára sok 
uj darabot hoz magával az agilis direktor. 

• j f z & x s a — > 
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Mészátos Giza azt mondta, hogy Bécsbe 
utazik, ahol stafirungot vásárol, egyetlen 
leánya Paulus, férjhez megy gróf Lamberti 
Pierre-hez, meg kell tehát tenni a i elő-
készületeket. Bécsből Rómába utazik a mű-
vésznő. 

Harsányi Rezső két hétig turné-direktor 
lesz. Társulatával ellátogat Szegedre, Deb-
recenbe, Miskolcra, Kaposvárra és Szombat-
helyre. A kis truppban részt vesa Zilahy 
Gyula, Forgách Rózsi, Szüts Nelly és Ujj 
Kálmán. Turné után dúsan megtömött pénz-
tárcával Siófokra megy. 

Simonyi Mária nagyon szomorú, kevesli 
az öt hetet. Hogyne ! hisz aki a Semme-
ringre és a Balatonra kívánkozik, annak 
édes-kevés is az az öt hé t . . . 

Marosi Adél a közeli Siófokon fogja ki-
pihenni fáradalmait. „Itt csak két hétig le-
hetek, mert többre nem telik" — mondta 
megejtő humorral. „Azután hazajövök és 
meffhuzódom illő szerénységgel Teréz-körut 
31. III. em. 30. alatti bohémtanyámon". . . 

Dr. Bánóczi Dezső szintén turnédirek-
tornak csap föl. A bájos Bauroffaí egy hétre 
elmegy vidéki levegőt szini, azután Alsó-
örsön fog üdülni családja körében. 

Petheő Attila egy régebbi megállapodás 
szerint részt vesz egy vidéki turnén, mely-
nek tagjai Bay or Gizi, Matény Antal, László 
Ily és Erődi Jenő. A kis társaság előadja a 
.Három csésze tea" és „Gyermektragédia" 
cimü darabokat. Petheő azután Ipolykérre 
megy — a birtokára. Ha futja az időből, fel-
szalad a Tátrába is, mert hiszen meg van 
hozzá az előleg és útlevél. 

Rajna Alice. „Nehéz valutákkal megyek 
üdülni" — mondta a művésznő, amint fel-
kerestük öltözőjében. Irány : Zürich, Genf, 
Bern stb. Férjével, Kornai festőművésszel 
és kis fiával megy a hosszú útra, 6—3 hétre. 

Matány Antal az ifjú házasember enthu-
ziászmuszával mondta el programmját. 
»Turné után hazajövök és budai lakásom 
ablakából ki niszom naponta, aztán lehe-
verészek majd kis kertemben, előveszem régi 
kedvenc lapomat, a Színházi Eletet és fel-
ségesebb nyaralást el sem képzelek. Közben ' 
elhallgatom a Barcarolláí, amit kicsi nőm 
fog eljátszani most részletfizetésre vett uj 
zongorámon és én leszek a föld legbol-
dogabb halandója". 

Gábor Dezső, az adminisztratív titkár itthon 
marad és fogadalma szerint minden este 
színházba fog menni. Máskor ugy sincs erre 
ideje. 

Zilahy Gyula, az örökifjú, turnéra megy 
egy kis pénzmagszerzésre, (meg akarja venni 
venni egy bácsalmási kisbirtokos fundusát.) 
Azután Csepreghy-utcai tusculanumában meg-
kezdi hatalmas munkáját : tarka művész* 
életének memoár-irását. 

Dénes György hogy el ne maradjon' á 
többitől — elutazik Tobelbadba. 

Nagy Margit, ha útlevelet kap, elmegy 
Rómába Mészáros Gizával és bejárja az 
örök várost, azután a Balatonra megy 
pihenni. 

Bojda Juci a nyáron is a művészetnek ól 
Nagyon sok filmen kell játszani magán-
vállalkozásoknál, továbbá a Corvinnál és 
Starnál. Ha aztán marad ideje, leszalad egy 
kicsit a Balatonra, 2 hétre, és újra fellép a 
Fővárosiban, a „Vészjel"-ben. 

Béiczy Ernő már jó ideje nem játszik a 
Belvárosiban. A repertoár ugyanis véletlenül 
ugy alakult, hogy a művész nem kapott a 
„Báróné leveleiben" szerepet, — tehát van 
elég ideje — filmezni. Ezt csinálja majd a 
nyáron is. Hogy egy kis pihenőre hova fog 
menni, — azt most még nem tudja. 

Harmos Ilona Ádám fiával van elfoglalva. 
Utitervei sokfélék. Egy ideig azonban még 
Pesten marad. 

Gellért Lajos szintén sokat fog filmezni. 
Azután 3 hétre lemegy a feleségével, 
Ürmössy Anikóval Balatonlellére. 

Ilosvay Rózsi pestmegyei birtokára utazik 
férjével, ha aztán lehetséges lesz, elmegy 
a Lidóra, onnan fog anzikszot és üdvözletet 
küldeni a Színházi Elet olvasóinak. 

Az Andrássy-uti színházban. 
Abonyi • Tivadar. Egész nyáron fil-

mezni fogok. 
Bársony István : A Fasor kabaréban nya-

ralok. 
Boross Géza. Turnéra megyek, onnan 

pedig a Veszprém melleftiPénzeskut tanyára. 
Fekete Pál. Nyaralnék, de nincs pénzem. 
Kabos Gyula. Gödöllői kastélyomban töl-

töm a nyarat. (?) 
Kállav Angéla. Balatonszeíftesen töltöm 

a nyarat a rokonaininál. 
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Kertész Endre. A Fasor kabaréban 
nyaralok. 

Kökény Ilona. Több vidéki városba megyek 
vendégszerepelni, aztán Abbáziába készülök. 

Nagy Magda. Amint vége a blokádnak 
egy külföldi fürdőre megyek nyaralni. Hogy 
hová, még nem tudom. 

Neogrády Dóra. Jákón nyaralok. 
Páztnánné. A Hűvösvölgyben nyaralok 

az urammal, aki súlyos hangszáloperáción 
ment keresztül. 

Pallós Tivadar. Turnózok egy kicsit, aztán 
valamelyik balatoni fürdőben nézek szét. 

Som/ár Zsigmond. Gödöllőn pihenem ki 
a szezon fáradalmait. 

ürmössy Anikó. Abbáziába megyek,onnan 
San-Remóba. 

Wirth Sári. Pöstyénbe utazom, de nincs 
kizárva, hogy a Lidóra is eljutok. 

Uj címerek 
Olyan örömmel fogadják a pesti 

»színésznők, színészek, irók a címere-
ket:. melyeket a közönség adományoz 
nekik, hogy többen elkérték az ere-
deti vázlatokat, tervezeteket tőlünk, 
hogy eltegyék maguknak kedves 
emlékül. Békeffy László, aki eddig 
nem kapott cimert, bár sok terveze-
tet küldtek be részére, de egyik sem 
voit elég jó, már előre beszerzett két 
tucat uj zsebkendőt és három ezüst 
cigarettatárcát, s ahogy jön egy pá-
lyanyertes cimer, azonnal a cigaretta-
tárcába véseti és ráhimezteti a zseb-
kendőkre. Ezen a héten a következők 
nyertek autogrammos fényképet : 

Pataky Andor, Budapest, Köztemető-
ut 4. (Péchy Erzsi cimere.) 

Czövek Erna, Zugliget, Csermely-
utca 4. (Karinthy Frigyes cimere.) 

Dietzgen Mária, Budapest, Lónyai-
utca 7. (Galetta Ferenc cimere.) 

Ländler Teri és Juci, Budapest, Né-
met-utca 40. (Törzs Jenő cimere.) 

Haderer Frigyes, Sashalom. (Rákosi 
Szidi cimere.) 

Löw Liza, Budapest, Teréz-körut 5. (A 
Szinházi Élet cimere.) 

Nagy Teri, Szentes, Iskola-utca 3. 
(Ivánfi Jenő cimere.) 
Összesen 41 cimert kaptunk ezen 

a héten, feldolgozható azonban na-
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Helént (Nyíregyháza), akiknek rajzai 
és tervezetei csaknem megütik a 
mértéket és szorgalmukért dicséretet 
érdemelnek. 

A RÉBUSZ. Egy fiatal újságíró-
nak gyermeke szüle'ett. Első 
dolga volt, hogy fölrohant az 
Otthonba és mindenkinek el-
ujságoita a nagy eseményt. Föl-
alá szaladgált a Klubban, mi-

közben megragadott minden embert és alkal-
mat, hogy az örvendetes eseményt közölje. 

így érkezett el Szomaházy Istvánhoz, akinek 
az első üdvözlő szavak után tudomására adta: 

— Mit szól hozzá mester, gyermekem szü-
letett ! 

— Gratulálok. És fiu ? Lány ? 
— Találja ki,"mester. 
— Fiu — mondta Szomaházy habozva. 
— Nem — mondta az ujságiró. 
Szoma mester gondolkozott még egy per-

cig aztán lemondóan jelentette ki : 
— Akkor nem — tudom kitalálni. 

gyon kevés volt, 
díjnyertes mind-
össze öt darab. 
Mégis meg kell 
dicsérni Weïsz 
Sándort(Miskolc 
Zsollai-kapu 5. 
szám.) Laufer 
Irént (Budapest, 
József-körut 19.) 

n , „ Bendekovits Mi-
^ " È J ™ hályt (Budapest, 

Baross-utca 80.) 
Adamik Bélát (Budapest, Csarnok-
tér 3.) Hegyesi Erzsébetet (Budapest, 
Népszinház-utca 12.) Rosner Em-
mykét (Körmend). Barta Károlyt és 
Schröder Bélát (Budapest, Lónyai-
utcza 42b.) Marczi József és Vilmát 
(Budapest, Dobozi-utca 17.) Garami 
Gézát és Pelläder Ágostont (Buda-
pest, Elemér-utca 30.) Moskovits 
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Ligeti három királyok 
A Scala Szinház színészeinek nagyon fel-

vitte az Isten a dolgát. Aki a legkisebb 
rangban van közülök, az is legalább király. 
A Szép Helénában csupa király szerepel és 
a színészek nem is szólítják egymást más-
képen, csak felségnek. 

— Felség, adj kölcsön száz koronát — 
mondja Gallai Simonyinak, amit Simonyi 
felséges mozdulattal tagad meg. 

heimer Elemér és Upor Dezső igazgatók. 
Most történt egy kis változás csak a bi-

rodalomban, mert Gyárfás Dezső az eddigi 
Menelausz király lemondott. A megüresedett 
trónusra egyhangúlag Rátkai Mártont vá-
lasztotta meg a királyok gyűlése, aki julius 
ötödikén a fórum zajos ünneplése közben 
fogja elfoglalni birodalmát, amelyen ural-
kodni fog legalább a századik előadásig 

Upor 
A Scala Szinház környékét elnevezték 

királyok kertjének, mert a szinész-királyok 
egész nap ott nyaralnak, tekintettel arra, 
hogy nyaralni máshová senki sem mehet 
el. A környékbeli nyári vendéglőkben ütötték 
fel trónusukat, ahol sörös poharak mellől 
kormányozzák bölcsen és józanul Spértát. 

Van még a Ligetben azonban három 
igazi király is, ezek: Bródy István, Wert-

Bródy Wertheimer 
Az olimposzi berkekben azt beszélik, hogy 
I. Rátkai Menelausz Marci, olyan civillistát 
kap, amilyennel még a valódi montenegrói 
király sem dicsekedhetik. Bizonyos, hogy a 
három ligeti király népének teljes megelé-
gedésére uralkodik és egyiknek sem kell 
detronizálástól tartani. Mind a hárman, 
ujabb királyi dicsőséggel fognak téli palo-
táikba bevonulni. 

Kabaré 
— a Coiosseumban 

A városligeti Kis-szinkörben julius 6-tól 
kezdve rendkívül érdekes előadások lesznek. 
Szabolcs Ernő és Harmath Imre vezetése 
alatt „délutáni kabaré" cimen elsőrangú tár-
sulat verődött össze. A társulat tagjai : 
Rátkay Márton, Szőllösy Rózsi, Haraszti 
Mici, Lat h bár Árpád, Pcrényi Sári, D'Arrigo 
Kornél, Radó Böske, Iványi Dezső, Gallai 
Nándor és Páitos Gusztáv. 

Ez a szenzációs névsor bizonyára minden 
délután zsúfolt házakat fog vonzani. 

A műsor keretén belül Rátkay Márton 
Harmath Imre „Csollán Manó" cimü egy-
felvonásos operettjében fog fellépni. Ennek 
érdekes pikantériát kölcsönöz, hogy ez a 
kis operett a népszerű „Pillangó főhadnagy" 
folytatása. Az előadások délutáni 4 órától 
este 7 óráig tartanak. 

Ne bántsd a magyart! 
A Budai Szinkör funius huszonnegyedikei 

díszelőadásán előadták Várnusz Ágoston 
költői és hatásos hazafias jelenetét, amely-
nek apotheozisában hagy sikert aratott 
Bászler Bélá-
nak egy gyö-
nyörű irreden-
ta képe. A kép 

az ezeréves 
Magyarorszá-

got ábrázolja, 
amint egy nem-

zeti zászlós 
huszár elől 
megfutamod-

nak a csehek, 
szerbek és románok. A kép, mint vizió jelenik 
meg a háttérben, amikora nagyanya Magyar-
ország újjászületéséről beszéi az unokának. 
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Zugligeti és az arany 
Lapunk nagyszerű barátja, Zugligeti Ede 

olyan arccal lépett be a szerkesztőségbe, 
amely sejteni engedte, hogy valami rendkí-
vüli és korszakalkotó dolgot fogunk hallani. 
Zugligeti nemes egyszerűséggel és a leeresz-
kedés bizonyos nemével köszönt: 

— Jó napot kivánok ! 
A segédszerkesztő azonban váratlan rossz-

indulattal válaszolt. 
— Ha komolyan kivánná, hogy jó napom 

legyen, akkor egyáltalában nem látogatna ide. 
De Zugligeti a nagyemberek nemes szelíd-

ségével mosolygott, ami csak a zsenik sa-
játja. 

— Ön epés válaszokat ad nekem. Nem baj. 
Gallileit is lenézték, mikor azt állította, hogy 
a föld forog. Öt perc múlva azonban ön ál-
dani fogja a pillanatot, melyben megismer-
kedett velem. Mert öt perc múlva ön is tudni 
fogja. 

— Mit ? — kérdezte könnyelműen a segéd-
szerkesztő. 

— Mit? Egész egyszerűen Magyarország 
sorsának ragyogó anyagi perspektíváját. Mi 
a bajunk egyszóban ? A valuta. Mit kell tenni ? 
Hitelt ébreszteni külföldön valutánk iránt. 
Hogy kell ezt elérni? Meg kell mutatnunk a 
külföldnek, hogy csak ugy dobálódzunk az 
arannyal, annyi fedezetünk van. Mi módon 
lehet ezt megcsinálni ? Ez az én ötletem. 
Elmondjam ? 

— Csak azt ne. 
— Tehát ötletem a következő. A Vígszín-

házban ugyebár most újították fel az Arany-
kakast. Már most meg kell beszélni Pékár 
Gyulával, hogy jelöljön ki egy napot és ez a 
nap legyen országos aranynap. A Vígszín-
házban legyen műsoron az Aranykakas. A 
Nemzeti Színházban délutáni előadás legyen 
az Aranyember, irta Jókai Mór, esti dísz-
előadás Blaha Lujzával ai Aranyos öregek, 

irta Móricz Zsigmond. A Magyar Színház 
játssza el az emlékezetes milléniuirii dara-
bot, az Aranylakodalmat. A Király Szinház 
Huszka operettjét, az Aranyvirágot, a Városi 
Szinház pedig az Aranyfácánt Gilbert zené-
jével. Délutáni előadás lehet az Aranyeső. A 
Belvárosi Szinház hozza szinre az Arany 
patkót. Az Apollo-kabaré játssza el megint 
Molnár Ferenc moziszkeccsét, az Aranyásót, 
a Fővárosi Orfeumban legyen ezen a nzpon 
az Aranylégy reprize. 

— És az Opera? 
— Ott valami Goldmarktól kell játszani. 

Az arany márka nagyon jól áll. Bevezető disz-' 
beszédet majd én fogok mondani, oïyaî, hogy 
Aranyszájú szent János se különbet Hát nem 
szenzációs ötlet ez ? Vájkálni fogunk az arany-
ban. 

— Nézze, Zugligeti, maga megint pum-
polni akar. Mi pedig őszintén szólva, legjob-
ban szeretnők kidobni magát. Válassza az 
arany középutat és távozzék feltűnés nélkül. 

— És ezt ön mondja, akinek jótékony 
aranyszive közismert? Hát még azt a rongyos 
tizkoronást is sajnálja tőlem ? 

Célszerűnek láttuk gyorsan szabadulni 161e. 
Megkapta a tiz koronát. Fejcsóválva néze-
gette. 

— Papírban ? Nem aranyban ? 
A segédszerkesztő felvette az íróasztalról a 

léniát. Zugligeti jónak gondolta indulni. 
— Megyek már, uraim, megyek már. Fel-

fedeztem egy kis kocsmát az Arany jános-
utcában. 

flz Unió zászlója 
Fenti 
zászlón a sok çsiliag 
a primadonnákat jelenti? 

Szenes ember 
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Petrovics Szvetisziáv 
' Â külföldön egy magyar származású film-
művész nevét kapta szárnyára a hir. Ugy 
beszéltek róla, mint egy uj férficsillagról a 
filmművészet egén. Az uj filmnagyság neve: 
Petrovics Szvetisziáv. Idehaza és a külföldön 
nem volt ismeretlen e név. Az egész európai 
sportvilágban jó csengése volt már évekkel 
ezelőtt. Alig akadt jelentős úszóverseny szé-
les Európában, ahol a pálmát ne Petrovics 
Szvetisziáv vitte volna el. Hatalmas, de ará-
nyos atléta termete, apollói szépsége, klasz-
szikus férfiassága mindenütt diadalmasan 
tünt fel és angol, francia, német, spanyol és 
magyar vizeken egyre-másra teremtette a 
rekordokat. De nemcsak úszásban, hanem az 
atlétika egyéb ágában is sikereket aratott, s 
mint evezős a Műegyetem nyolcasában ült. 
Műegyetemi hallgató volt s már csaknem 
diplomát nyert, amikor a háború őt is a harc-
térre szólította. Itt is kiváló volt, csakhamar 
mint többszörösen kitüntetett huszárfőhad-
nagy jelent meg a pesti társaságban, ahol a 
legelőkelőbb köröknek eddig is kedvelt tagja 
volt. Forradalom után mint régi evéic,s baj-
nok uj vizekre evezett. A filmjátszásnál eve-
zett be mint legelső a célkarikán. Bécsben a 
Dr. Paul Czinner-iéle filmvállalkozásnak lett 
a legelső férfiszinésze, Dr. Paul Czinner a 
Volkstheater kitűnő dramaturgja ugyanis fel-
fedezte Petrovics kiváló színészi kvalitásait, 
melyek a sportember kiváló képességeivel 
párosultak. Egyszóval mindent tud, amint 
egy kitűnő- filmszínésznek tudnia kell. Itt a 
„Der Unmensch" című darab főszerepét ját-
szotta s ezzel egy csapásra meghódította a 
mozi nemzetközi közönségét. Kertész Mihály, 
a Sascha-filmgvár éles szemű rendezője 
mindent elkövetett, hogy Petrovicsot z bécsi 
Sascha-filmgyáthoz hódítsa. Miután a Saschá-
nál több attranciós darab főszerepét játszotta, 

ajánlatot kapott a legnagyobb budapesti film-
gyártól, a Star-tó). Sikerült őt kizárólagos-
sági joggal leszerződtetni s azóta Petrovics 
a Star reprezentáns darabjaiban játssza a fő 
férfiszerepeket. Biztos, hogy a jövő szezon-
ban nemcsak az egész főváros, az ország, 
hanem a világ minden nagyobb mozgójában 
elragadtatást fog kelteni művészi kifejező 
játékával, páratlan bravúrjaival és klasszikus 
férfiszépségével. A Starnál a .Hegyek alján", 
„A bujdosó* cimü 2 részes filmkolosszus, 
„A tizennegyedik" cimü 2 részes attrakció, 
„Az örvény fenekén" cimü Ohnet-regény fő-
szerepeit kreálja. E filmek közül a „Hegyek 
alján* és a .Tizennegyedik" cimü darabok-
ban már legközelebb megcsodálhatja őt a 
közönség, a Star első országos bemutatóján, 
julius 6-án és 7-én. Ezt a bemutatót az 
Omn iában tartják meg, délelőtt 10 órakor s 
a Star márka diadala mellett külön győzel-
met fog jelenteni Petrovics Szvetiszlávnak is. 

Az ijesztő levél 
Radó Teri, a Fasor Kabaré tehetséges 

művésznője egyik este hivatalos levelet ta-
lált öltözője asztalán. Izgatottan feltépi a 
borítékot, amelyben a következő rémesen 
szigorú hanga levelet találta : 

I f K * ? ' 
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A levél első oldala bizony rémes volt, a 
második oldal azonban kellemes meglepetés. 
Amig az első oldalt olvasta, Radó Teri va-
lósággal megijedt. Törte a fejét, micsoda 
bűnt, hibát követett el, hogy ilyen levelet 
érdemel ? 

Az ijedtség hamar örömre változott. Azt 
mondja Radó Teri, hogy nem bánná, ha 
minden hónapban kapna egy ilyen ijesztő 
levelet. 

ÍVlűsor-proSongáíás 
a Fasorban 

Kabaré ritkán aratott még olyan sikert, 
mint amilyen a Fasor kabaré minden elő-
adását kiséri, ugy, hogy már most bizo-
nyosnak látszik, hogy a juniusi műsort meg 
kell majd hosszabbítani a julius hónapban is. 
Az első tréfától egész ez utolsó darabig sűrű 
nevetés és sokszor harsogó kacaj uralkodik 
a nézőtéren. Különösen nagy sikere van 
Molière bohózatának, a „Repülő orvos"-nak. 
Fazekas Imre versesjátékának, a „Szerel-
mesekének, Török Rezső „Valaki az ágy 
alatt" című paraszt-játékának "és a „Miből 
lesz a cserebogár" cimü idilnek, amelyet 
Harmath Imre irt. Nagy derültség közben 
játsszák el »Szép Heléna" paródiáját „Schön 
Helén" cimmel, amelyben Czobor és Czar-

torisky mulattatják a közönséget, k .Re-
pülő orvos* klasszikus szépségű előadásá-
ban Kertész Endrének, Molnár Józsefnek 
van oroszlánrésze, míg a „Valaki az égy 
alatt"-ban Bársony István, Balog Juci és 
Baló Elemér megkapóan nemes alakítást 
nyújtanak. A „Szerelmesek" lágyan csengő 
verseit Jákó Amália, Radó Teri és Kertész 
Dezső mondják el sok bájjal és finomság-
gal. A „Miből lesz a cserebogár" a kamasz-
kor kedvességét viszi a színpadra és fő 
érdekessége, hogy benne Boross Géza egy 
tizenhétesztendős diákot alakit. Minden 
szava és minden mozdulata után csak ugy 
zug a kacaj és a tapsból bőven jut ki part-
nereinek, Czobornak és Radó Terinek is. 

Biztos, hogy a Fasor kabaréból indul el 
egy nagyszerű művészpálya felé Sóiyom 
Janka, aki előadóképességének sokszor meg-
rázóan nagyszerű erejével, közvetlenségével 
ós finomságával csaknem egyedül éli ma a 
magyar kabarészinpadon. Sok taps jutal-
mazza Radó Teri és Czartorisky Mária 
magánszámait is, mig hétfő óta a magán- ^ 
számok sora, egy u j szereplővel : Békeffy 
Lászlóval szaporodott. Ez a kedves és öt-
letes komikus az Ezüstsirály bécsi elő-
adásáról, Jelűnek Mortonró! és a drágaságról 
beszél, annyi ötlettel és ennyi humorral, 
hogy még előadása után is percekig kacag 
a közönség. 

A nagy siker, amelyet mi már a premier-
kor megjósoltunk, méltó jutalma a társulat 
minden egyes tagjának és elismerés a ka-
baré pompás műsorának. 

Krém, szappan, 
púder, sampon 

T--fiT Eau de cologne 
A legjobb tollettesierek ! K a p h a t ó k m i n d e n ü t t ! 
K é s a i t i : Hunnia gyógytár, Bpeet. Ërgsê ' ie t -karot 56. 
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— Tökéletesen. Mától kezdve oly 
édes és mosolygó leszek, mint egy 
kantalup-dinnye. 

— És nem tartja mesének, hogy 
erényes művésznők is vannak a 
világon ? 

— Fájdalom nem és mindenkit a 
kardom hegye elé állítok, aki az 
ellenkezőt mondani meri. 

Felértek a kaszinó terraszára, egy 
darabig nézegették a galambokat, 
melyek a tenger fölött keringve fész-
keikbe tértek, s közelebb simulva 
egymáshoz, a messzeségbe vesző 
tekintettel gyönyörködtek a homályos 
tengerben, mely az örökkévalóság 
melódiáit dúdolta a fülükbe. Kéz a 
kézben hajoltak ki a viz fölött lebegő 
kőkorláton s némán, meghatva, a 
végtelenség közellététol megihletve 
nézték a ritmikusan mozgó hullá-
mokat, melyek évezredek óta mesélik 
a mindenség titkait, anélkül, hogy 
emberi fül megértené őket. Most 
nem azok voltak többé, akik előbb ; 
a banális tréfa elnémult ajkukon, 
kezük egymásba fonódott, mintha 
rajtuk kivül nem volna élőlény a 
világon, s mintha valami megért-
hetetlen csoda a teremtés őskorába 
varázsolta volna vissza őket, mely-
nek a szeretet volt ez egyetlen tör-
vénye. És mindaketten ugy érezték, 
hogy a szeretet épp oly törvény-
szerűség, mint a tenger hullámzása, 
mint a szél, mely a mérhetetlen 
vizén végigszáguld vagy a napfény, 
mely jókedvében aranyszőnyeget 

térit a végtelenségben elvesző óceán 
síkságára. 

Közelgő lépések felriasztották őket, 
valószínűleg egy letört játékos volt, 
aki feldúlt idegzetét a tengerparti 
szellővel akarta lecsillapítani. Le 
Rosier kisasszony kivonta kezét az 
Andráséból s mosolyogva nézett 
barátjára, akinek lángoló szeme még 
mindig feléje kicsillogott a homályból. 

— Jó színészek vagyunk, ugy meg-
játszottuk ezt a szentimentális jele-
netet, hogy a Français művészei is 
megirigyelhettek volna bennünket. 
De most már hűvös van és én nem 
szeretem, ha a szerelmi párjelenetek 
náthával végződnek. Szépen haza 
fog kisérni és ma estére lemond 
rólam, mert gyászom jeléül odafönn 
fogok vacsorázni. 

Kikanyarodtak a kaszinó homlok-
zata felé, végigsétáltak a virágágyak 
közt, ahol csoportostul sürögtek-fo-
rogtak a spanyoi köpönyeges urak 
és az estélyruhás asszonyok, de 
András nem beszélt, tekintete elsik-
lott a járókelők fölött, mintha a lelke 
ezer mértföldnyi messzeségben járt 
volna az örökös farsang országától. 

— Mire gondol ? kérdezte Le Ro-
sier kisasszony. 

— A magyar pusztára, mely épp 
usy beleolvad a végtelenségbe, mint 
a tenger vize. Arra gondoltam, hogy 
maga épp ugy megszeretné a pusz-
tát, mint én, ha egy csodálatos forgó-
szél odavinné. A mi délibábos ten-
gerünk épp öly fenséges, mint az, 

f é n y k é p é s z e t i H H 
)$£ s z a k ü z l e t 

BUDAPEST, 
R á k ó c i S - u t S O . 
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mely az imént a gúnyolódó szemét 
könyessé tette. 

— Kedves barátom, maga nagyon 
túlbecsül engem, ha azt hiszi, hogy 
a primitiv természet kielégít. A maga 
délibábos pusztáján nincsenek kirá-
lyok és nagyhercegek, francia regény-
írók, ékszerüzletek és milliárdosok 
sincsenek, sőt talán légfűtés sincs, 
ami nélkül igazi boldogságot nem le-
het elképzelni. Maga valami mély és 
Jtilozóf léleknek tart engem, pedig 
csak egy szeszélyes és elkapatott 
kis nő vagyok, aki a patakzugásnál, 
erdősusogásnál, fülemülecsattogásnál 
is többre tartok egy jó kritikát a Fit 
garó-ban s egy ügyes, francia komor-
nát, aki a kedvem szerint megfésül. 
Félek, hogy a barátságával rossz üz-
letet csinált! 

András behunyta a szemét, mintha 
még jobban maga elé akarná idézni 
a képet, mely lelkében feltámadt s 
fanatikus meggyőződéssel válaszolt: 

— Maga robb és mélyebb, mint 
amilyennek mondja magát, — maga 
meg tudná értèni a mi zöld és hul-
lámzó rónaságunk lelkét. Ha egyszer 
oda tudnám édesgetni . . . 

— Akkor bizonyosan örökre bú-
csút mondanék a színpadnak, soha-
sem térnék vissza többé Párisba, nem 
állnék szóba semmiféle királylyal, 
hanem bekötött fejjel ültetnék kala-
rábét a veteményes kertben s a fejő-
széken olvasnám a százesztendős ka-
lendáriumot. De rögtön letenném az 
ócska könyvet, ha maga a pipájával 
a lábaimhoz kuporodnék. 

Gyöngéden nézett Andrásra s ked-
veskedve belekarolt, nehogy meg-
sértődjék, aztán igy, karonfogva, men-
tek lassú lépésekkel a Le Rosier kis-
asszony szállodájáig. Mielőtt a kapu-
ban elváltak volna, a leány meleg, 
megkomolyodott és ragaszkodó pil-
lantást vetett a barátjára. 

— Nem kell engem nagyon komo-
lyan venni, akkor se, ha a szívtelen 
hisztérikát adom, akkor se, ha kö-
nyes szemmel nézem a tenger hul-
lámait. Nincs szivem, csak hangula-
taim vannak, de azért magát, nagy, 
öreg gyermek, mégis szeretem. * 

András, a következő napokban, egy 
idegen egyéniséggel ismerkedett meg, 
akinek létezéséről eddig nem tudott : 
önmagával. A dombegyházi ur, aki 
hónapokig lusta jókedvvel kényel-
meskedett otthon a kályha mellett, s 
öt kilométernyi utat nem igen tett 
ínég egy fehércseléd kedvéért, nem 
is hasonlított a gáláns férfira, aki 
Le Rosier kisasszony lovagjául sze-
gődött. Vármegyéjében azt beszélték 
róla, hogy idegek nélkül jött a vi-
lágra ; ő is, mint az indiai fakirok 
némelyike, az abszolút nyugalmat 
tartotta az élet legnagyobb boldog-
ságának. A politika nem érdekelte, 
a kártya se, az ital se különösen ; s 
az asszonyok, akikkel dolga akadt, 
azt suttogták, hogy a szerelmi pár-v 
jelenetek se izgatják jobban, mint a 
vadászlakomák, vagy a megyegyü-
lések szónoklatai. A környékbeli ma-
mák, akik mind szívesen adták volna 
hozzá a leányaikat, szentül meg vol-
tak győződve róla, hogy Domby 
csupa lustaságból, örökre agglegény 
fog maradni és sikerre csak az a 
csinos és bátor leány pályázhatik a 
kezére, aki egy szép napon, minden 
előzetes bejelentés nélkül, pappal, 
násznaggyal és házassági tervekkel 
együtt a kúriájában fölkeresi. 

— A boldogságot is csak ugy fo-
gadná el, ha házhoz szállítanák neki I 
— mondta a szomszéd mezővárosban 
lakó patikusné, aki müveit, de már 
nem egészen fiatal húgát szerette 
volna feleségül adni a szeretetreméltó 
vademberhez. (Folyt, köv.) 

La Sphinx qui rit 
ki BIDKBID v i lág a r cv i ze ! (Esn de Toilette) 

lindtnütt kapható ! 

R A D A I J Á N O S 
lérfi-divat, fehérnemű- ét harisnya-
rat,ír ÏIII., Rákóczi-uí §1. 

(AiÉpepera kávéhii mellett) 

Nagy v&laezték 
harisnyában, 

keztyük, 
zoknik, 

férfiingek 
mérték szerint 
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SZÉP HELÉNA 
Operette 3 felvonásban 

Zenéjét irta : OFFENBACH 
Szövegét : MEILHAC és HALEVY. 

3. JELENET. 
Agamemnon, Menelausz, Chalchas. 

Menelausz. Emiatt az ária miatt kellett 
nekem 8 napig várni. 

Chalchas. Ez már igy van. A tény az, 
hogy Vénusz bosszút liheg . . . revancbeot 
akar ! 

Menelausz. Miért? 
Chalchas. Amiért Párist elkergettük. 
Menelausz. Ugy, hát hogy gondolja az a 

Vénusz? Én tehát csókoljak kezet az 6 
drágalátos hercegének, amiért a felesége-
met szíves volt ölelgetni? Majd adok én 
neki ! 

Chalchas. Elpusztul Görögország! 
Agamemnon. Vedd tekintetbe, hogy az 

Istenek mindig szövetkeznének Vénusszal 
egy hadjárat esetén. Én csak szeretem 'a 
lányomat, Ifígéniát, de ha nekem az Iste-
nek azt mondják, hogy adjam oda, hát oda 
adom. Csakhogy elkerüljek egy európai 
konflagrációt 

Menelausz. Te pacifista! Hátba a felesé-
gedet kérnék? 

Apamemnon. Klytemnestrát ? Az más. 
Menelausz. iDiadallal.) Na látod I 
Agamemnon. Azt tudniillik kérés nélkül 

is odaadnám, ha elfogadnák. 
Menelausz. Nem lehetne valami más mó-

don elintézni a dolgot? 
Agamemnon. Hogyan ? 
Chalchas. Nincs más mód! A többi az 

csak smonca. 
Agamemnon. Chakhasnak igaza van. A 

dolog nagyon egyszerű. Van egy feleséged. 
Chalchas. Tehát oda lehet adni. 
Agamemnon. Tehát odadod. 
Chalchas. Ez olyan egyszerű mint a . , . 
Agamemnon. A feleséged még örülne is 

neki. Úgyis szereti a változatosságot. 
Chalchas. Nem értem hogy lehet valaki 

ilyen makacs ? 
Agamemnon. így ragaszkodni egy mámi-

kához. 
Menelausz. (Dühösen.) Volnátok szívesek 

megengedni, hogy én is szóhoz iussak ? 
Agamemnon. Úgyis valami ostobaságot 

akarsz mondani. 
Chalchas. Aminek nincs semmi értelme. 

Hamis fogaKat, 
brilliáns, arany, ezüstö! bármely 
hirdetett árnái drágábban veszek. 
Mendelsobn 

A versek HARMATH IMRE fordításai, 
Fordította : KARINTHY FRIGYES. 

Menelausz. Kezditek megint? 
Chalchas. (Agamemnonhoz.) Hát hadd b e 

széljen. 
Menelausz. Hát hallgassatok ide. En már 

tettem is egy lépést. 
Agamemnon. Sajátkezüleg ? 
Menelausz. Még pedig olyat, hogy Chal-

chas a plafonig fog ugrani. 
Chalchas. Na, arra kíváncsi vagyok ! 
Menelausz. Sajátkezüleg irtam Cyterébe.. . 

(Halkan Agamemnonhoz.) Figyeld, hogy 
fog ugrani mindjárt. Én megkértem az 
ottani kormányzót, hogy küldjék ide ne-
kem sürgősen a fôaugurt . . . 

Chalchas. (Felugrik.) Micsoda ? ! Egy má-
sik augurt?!Konkurrenciátanyakamra? Bo-
csánatot kérek, ez nem tisztességes verseny. 

Menelausz. Látod, hogy ugrik? 
Agamemnon. (Chalchashoz.) Ha már ele-

get ugráltál ó Chalchas, ülj le egy kicsit 
és fontold meg, hogy bátyám ötlete alap-
jában véve nem is olyan rossz. 

Chalchas. (Még mindig dühöng.) Még egy 
augurt ide ? Ez nem járja, kérem ! 

Agamemnon. És mikor érkezik? 
Menelausz. Minden percben várom. 

4. JELENET. 
Voltak, Achilles, Orestes, a két Ajax, 

Parthenis, Leona, Nép. 
Orestes. Erre ! Erre ! Itt fog kikötni ? 
Parthenis. (Jobbfelé.) Már itt is van! 
Chalchas. Mi az? 
Parthenis. Egy hajólaranyból. 
Leona. Rózsaszínű "vitorlákkal ! 
Parthenis. Cythere zászlójával 1 
Chalchas. Cytheréből jön? 
Menelausz. Jön Vénusz főpapja. Fogadjuk 

őt térden és kérjük Vénusz kegyes bocsá-
natát. 

Paris, Kar. 
Kar. Im itt a gálya, erre dobálja Cyte-

[réből a szél, 
Vénusz csónakját fogadjuk szépen? 

[amig révbe tér. 
Im itt a gálya, erre dobálja már a szél, 
Partot ér, partot ér, partot, ha par-

[tot ér. 
Paris. Tudjátok meg ti gentleman barátaim, 

Ilyen fogadtatás keserves, mint a 
[szaharin. 

A sápadt arcú búbánattal megtelt a fej,. 
Elalszik ettől a Dunában, mint a tej. 
Ezért ki Vénuszé, legyen vidám ledér. 
Hajrá, gyere táncolj, hisz szivedbe 

[pezsdül a vér 



36 SZÍNHÁZI EL'ETT 

(Közben a gálya kiköt a parton. Páris 
Vénusz papjának öltözve,amorettek veszik 
körül, megjelenik a fedélzeten. Kiszáll a 
par t ra , mindenki térdre veti magát.) 

5. JELENET. 
Voltak, Páris. 

Chalchas. Ez nekem nem egy augur ! 
Ez nekem egy operetthős, nem egy augur. 

Páris Mondott valamit, kedves kolléga ? 
Chalchas. (Dadogva.) Dehogy, kérem. 
Páris. Chalchashoz.) Nézze kollega ur, 

ne legyen féltékeny, én mindjár t vissza-
megyek. Csak egy kis dolgom van itt. 

Chalchas. (Nyugodtan.) Az más. (Kezet 
fognak.) 

Páris. (Hangosan.) Graecia büszke királyai, 
nagy Agamemaón, tüzvérű Achillss, gyors-
lábú Ajaxok, Orestes s ti mind, üdvözöl-
lek benneteket Vénusz nevében ! Nem lá-
tom köztetek a fejedeleni nejét, Helénát. 

Agamemnon. Az valamelyik kabinban 
duzzog ! 

Orestes. Biztosan manikűrözted magát. 
Páris. Nézd csak a kis Parthenis és Leona, 

a kedves ! 
Parthenis. Odaát is ismerik nevünket ! 

Ezt a Színházi Életnek köszönhetjük ! 
Páris. Jó hadvezér ismeri az ő katonáit . 
Orestes. Jó kedve van szentségednek. 
Mind. Éljen Vénasz és az ő főfő augurja! 
Páris. Arról van szó, hogy Vénusz meg 

akar bocsátani nektek és szívesen felvenné 
a tárgyalások elejtett fonalát, de természe-
tesen ragaszkodik hozzá, bogy Mçnelajisz 
adjon elégtételt ! 

Menelausz. Már minthogy én ? Elégtételt 
ad tam én már. 

Agamemnon. Ne mérgelődj ! 
Menelausz. Mér ne mérgelődjem ? 
Páris. Az áldozat, amit Vénusz követel, 

n e m olyan szörnyű. Mindössze, arról van 
szó, hogy Heléna fejedelemnő egy kis kéj-
otazást t egyen . . . , . 
, Menelausz. Persze, a feleségem. És hová ? 

És meddig? 
Páris. Ezen a gályán elvisszük Cyíhefe 

szigetére. 
Agamemnon. Cytherébe? 
Páris. Ahol száz fehér bárányt kell ál-

doznia Vénusznak. Remélem ez nem nagy 
sor. Aztán visszahozzuk tour retour, költ-
ségek fizetve. 

Menelausz. Ez az egész!? Na, ha egyéb 
kívánsága nincs Vénusznak, ebbe bele le-
het menni. Elengedem Helénát és a száz 
hefér bárányt . 

Nép. Éljen Menelausz, hip, hip h u r r á ! 
Menelausz. Népem boldogsága mindennél 

előbbre való nekem ! 
Agamemnon. De hol van Heléna? 
Ajax. Ott jön már . 

í " ^ ^ ^ Í T P ^ i i t&rfSfífflSP'^ á r a 
I a s hap . 3 5 k o r . 
szeplő, májlolt, pattanás aretlsztóüanságök" > 

1 Ideális arcápoló. P ő r a k t á r : 

dfb rendelésénél K á c z • í á n o s rtmitrtin 
j nlnoe postaköltség ! IüsKu»fa&la* "7, SZ. 

6. JELENET. 
Voltak, Heléna. 

Finale. 
Kar. 

Heléna. 

Menelausz 

Orestes. 
Heléna. 

Páris. 
Orestes. 

Agamemnon 
Orestes. 
Páris. 

Heléna. 

íme jő busán. Ö szomorú, mint 
[hold, 

Vidám, kacagó talán sohse volt. 
Mily ismerős e hang, 
Hogy hol hallottam, sajnos nem 

[tudom. 
Vénusz szent főpapját bemtt-

[tatom, 
A parancs, hojry Cyterébcn kell 

[menned rögtön. 
Nyomban, tán igy megengesz-

te lnéd, 
Mivel haragra kigyúlt. 
Nagy haragra gyúlt 
Ez a felhő, ez a bősz homlo-

k á r ó l elvonult. 
Majd én szólok hozzá. 
Talán az Ön beszéde majd 

[hat rá. 
, Tán rábeszélheti. 
De mit mond majd neki ? 
Nos tudd meg hát, hogy Vénusz 

[szólit általam. 
(Helénához.) Páris vagyok, ki 

[téged ugy imád, 
Ne félj hát szép babám. 
Mit ha l lok? 
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Paris. Szállj veiem hajóra, drága 
[csókra vár 

Ma még a szám 
Heléna. De visszatart a tiszta erény. 
Menelausz. Siess elindul már gyors! 
Agamemnon.Unm&t tul lész az ut nagy felén. 
Heléna. Kegyes ma mivelünk a sors. 
Kar. Indulj szép királyné, a szived 

[más hazáé 
Ne várj, ne várj, ne várj tova 

[szállj 
Menelausz. Csak gyorsan el Cyterébe, el 

[Cyterébe. 
El Cyterébe kérlek menj Heléna 

Kar. Nos indulj szép Helén 
Orestes. A tenger csókos ölébe. 
Chalchas. Ravasz vagy szép legény. 
Kar. De furcsa e regény. 
Agamemnon. Egy konfl isra szállj be már. 

Mert zsúfolt minden vil lamos, 
Heléna. Most adjál pénzt ide fontot ám. 

Mert a pénz, a pénz bár merre 
[méssz, fontos 

Paris. De bamar el Cyterébe ! 
Mind. El C>terébe, el Cyterébe, el 

[Cyterébe ! 
Páris. Ne várd többé vissza a nődet 

Menelausz hős király ! 
Mert Ö enyém, Páris vagyok ! 

(Függöny I) 

BUDAPEST, 
Kossuth La|os-u. 4 

lltják a főraktárak 

E L L E N használjon dr. Dyon 
Halrrestorert. Nem hajfestő 
uzer, hanem a haj eredeti 
sz ínét ad]a vissza. 80.— korona 
és postaköltség ellenében szál-

CITY DROGÉRIA, Budapest , IV., 
Eskü-ut 5. és HONVÉD DROGÉRIA, I., Attila-líörut 2. 

SrflUánsokat JLszere ie t mindenkinél drá-
gábban vesz Székely Emis ékszerüzlete , Budapest, 
iürály-atCR 51. Tert.7-templomir.al szemben. Címre 

tessék figyelni. Telefon : Jtfssef 10S-35. 

HSlgyfodráuzat, onduláclóra! hajmosás, manikür, szép-
dégápoláfi éa fagykezeléjs, Mérsékelt 'írban, elsőrangn 
munky. Tanítványok teljes kiképzésre felvitetnek. Cián: 

Szániónfef ¥8., PÍOPR Etüe-uü«» 12. sx. 

KéMényseprfi-veodéglő 
Aréna-ut 106. (A Műcsarnok mellett.) 

N A P O N T Ä HA&GVSRSENY. 
a bshémvilláis ialäitozöheiye. 

WALTZ GTÔBGÏ tulajdonos. 

ei üstéri és aranyért 
legtöbbet fizet : 

W Y 8 C H O G R O D, 
Tisza Kálmán-tér 13. sz. 
Levelezőlapra jövők. 

Könyvújdonságok 
France : Fehér kövön 22.— 
Falu Tamás : Küszöb, elbeszélés 29.04 
Gárdonyi : Isten rabjai, regény 44.— 
Göre : Bolygás a világba 13.20 

„ Tapasztalatok 13.20 
Hajnik Miklós: Mártuska boldogsága 6.60 
Knut Hamsun: Viktória 15.40 
Herczeg Ferenc: Aranyhegedű 27.50 

Hét sváb 27.50 
Királyné futárja . . . 27.50 
Magdaléna két élete 24.20 

Krúdy : Podolini kisértet 30.80 
» Vörös postakocsi 39.60 

Kárpáti Aurél : A búsképű lovag , 39.60 
Kosáryné Réz Lola : Filoména, regény 30.80 
Lubbock : Az élet örömei, üdítő nemes 

irányú könyv 33.— 
Lyka : Kis könyv a művészetről, külön-

külön is, de 2 kötetben 44.— 
Lakatos László: A menyasszony, víg-

játék 1 26.40 
Magyar Elek: Pesti históriák 30.80 
Uj méhészeti tanácsadó Ignácz Sándortól 22.— 
Prosper Marimée: Carmen.. 6.60 
Omár Kháijam Rubaiját, angol vers 

magyar ford. 19.80 
Pékár Gyula: Magyar költők szerelme 33.— 
Riedl Frigyes : Arany János 52.80 
RomainRolland: Jean Christophe külön-

külön is 1—IV. kötete 99.— 
Romain Rolland: Michel Angelo élete 27.50 
Rutkai: A nagyvilági nő, vigjáték . . . 19.80 
Rákosi : A bárónő levelei, bohóság . . . 19.80 

Az árak 10% felárral értendők. 
Megrendelhető és kaphatóa„SZÍNHÁZl ÉLET" 
boltjában, Budapest, VI!., Erzsébet-körut 29. 

Telefonon is 
megrendelhet i 
Telefonszámot!: József 16 

AZ UJSAG ot 
-26, József 13—35 

Seiffensteiner Salamon adomái 16 korona 50 fillér. 
Kapható a Színházi Élet könyvesboltjában, Budapest, 

VII., Erzsébot-körnt 29. 

«•ígieg eiuvotu t t o n Affnnai 
kozmetikai intiiev.. Mindennemű 
»zfipaégMbált keíMléue, azeplöel-

távolítás, ráncol' kisimítása, arcgôïSlés é.s »rcawsssáw 
jníányo?. béríeíbea. f ta . - tepen, VflU. Alncuwy-nt«« 8. 

v n . . Dohány-at0.9 89. 

Ê rendelő 
int&zet. 

Rendel : 11—1 Ao 4—7 éráig. 

eSKwSisiíat villannyal utónyom nélkttl, szemfilosöt, 
QjdfcSSlQllQi pattanheü, szeplét, fagyáat végleg eltávo-

lít OÁOG kozmetikai intézet , Mnzenm-kSrut 13. Szép-
ségápolást, ránook eltávolítása Email borogatővlzzel. 
Börfaháritíkrém-pnder. szappan, hajeitávoiítóezor, as 
Baases azápségápoláshoa szükBéges Bzerek szétküldése. 

Telefon: Jízsef 102—87. 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG ? 
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN színésziskolája 

vasárnap rendezte vizsgaelőadását az Apollo 
Kabaréban. A kis darabokból és színdarab-
részletekből álló tartalmas műsorban az ösz-
szes növendékek sikerrel szerepeltek. Külö-
nösen kitűnt Hollós Bora, aki a Boszorkány-
ból és a Féltékenység-bői játszott jeleneteket 
kiforrott tehetséggel. Mellette különösen 
Bérezi Géza tetszett még és Soltész Annie, 
aki az Erynnisek-bö\ adott elő egy részletet 
igen tehetségesen. De Falus Erzsi, Krasznai 
Lóna, Kautziii Etta, Károlyi Vilmos is ki-
fogástalanok voltak és becsületére váltak a 
kitűnő iskolának. 

ARTES RÁMÁK lesznek divatosak nem-
sokára. Az Artes képkeretgyára megkezdte a 
működését s az Egressy-uti gyárban már erő-
sen folyik a munka. Művészi magyar kép-
kereteket készítenek ott s az egyes léceket a 
legjobb iparművészek tervezik. Azt monda-
nunk sem kell, hogy már régen kellett volna 
ilyen vállalatnak létesülnie, mert egyrészt sok 
millió korona maradt volna az országban 
ezen a réven, másrészt legfőbb ideje volt, 
hogy az Ízléstelen külföldi rámákat jó magyar 
keretek helyettesítsék. Ami kész ráma nálunk 
a rámásoknál és kereskedőknél látható volt, 
az mind külföldről jött eddig s igy ez a vállal-
kozás a művészi szemponton felül még 
üiazafias is. És végezetül az sem utolsó szem-
pont, hogy a művészi ízlést is ki fogja az 
„Artes" elégíteni, mert ami ott készül, az mind 
elsőrendűen szép és nemes Ízlésre vall. 

SZÍNHÁZ-EGYETEM ANGLIÁBAN. A szín-
padi díszletterveiről és színpadtechnikai ta-
nulmányairól hires angol festő : Gordon Craig 
•fiat évi távollét után visszatért hazájába, ahol 
most színházi egyetemet szándékozik felállí-
tani. Az újfajta főiskolában a színházi veze-
tés, a rendezés és diszletezés minden sza-
kában kiképezik a hallgatókat és természe-
tesen színészeket is nevelnek. A színészek 
szavalást és színjátszást, a rendezőnek ké-
szülők a színpad és színjátszás történetét, 

Poudre du Perle 
Gyöngy-puder 

A i előkelő világ «zépitösiera. 
Kész í t i : 8 P H I N X - M Ü V E K . 

Míaden nzinben I Mindenütt kapiiatrt. 

művészettörténetet, a diszletezők a szakmába 
vágó technikai és elméleti tárgyakat, azok 
pedig, akik színházi vezetőknek, direktorok-
nak készülnek, a színházi vezetés minden 
csinját-binját megtanulhatja Graig egyetemén. 
Az angol művész nem rendezne előadásokat 
főiskoláján, de a világ összes színházait ki-
tűnő szakemberekkel látná el. Még Japánba 
és Kinába is akar küldeni egyetemér, végzett 
szakembereket. 

AZ OROSZ BALLET ÚJDONSÁGA. A ná-
lunk is járt és ma is Diaghiieo Szergej in-
tendáns vezetése alatt álló orosz bal let-tár -
sas ág most ismét Párisban vendégszerepel. 
Az ottani Operában a mult héten nagy si-
kerrel mutatott be egy újdonságot, amely 
nem tisztán ballet, hanem, mint a színlap 
mondja : operaballet. A darab cime .Astuce 
féminine* (Asszonyi csel) és szerzője Dome-
nico Cimarosa, a tizennyolcadik század vé-
gén élt kiváló olasz komponista, kinek ezt a 
darabját „Astuzie feminili" cimmel 1794-ben. 
mutattak be. A hangszerelést egy modern, 
olasz zeneszerző, Ottorino Respighi felfrissí-
tette, modernizálta, de a darab maga meg-
maradt régi, kedves naivságában. A darabhoz 
José-Maria Sert pompás díszleteket tervezett 
és a vegyes — tánc és ének — produkciók-
ban kitettek magukért az oroszok, mert a 
párisi lapok szerint rendkívüli sikert arattak. 
Az énekes szerepeket De Voltri, Rcmanitza 
és Rosowska kisasszonyok és Masini-Pieralli, 
Anglada, Gino de Vecchi urak játszották, a 
táncos szerepekben pedig a ballettársulat leg-
kiválóbb tagjai, Karsavinával és lázikovsz-
kival, Nizsinszki utódjával, élükön vettek részt. 
A francia lapok szerint ez az operabaüet 
volt az oroszok legnagyobb sikere az idén. 

SUSANNE DESPRÉS NEM LÉPHET FEL 
PÁRISBAN. Susanne Després-1, a világhírű 
francia színésznőt, aki nálunk is gyakran 
vendégszerepelt társulatával, kizárták a pá-
risi színpadokról, mert nem akart belépni a 
művészek szindikátusába. Desprésnek ugyanis 
elvi álláspontja, hogy egy művészt vagy 
művésznőt nem lehet kényszeríteni arra, hogy 
valamely szervezetbe belépjen. A művésznő 
most a franciaországi vidéki színházakban 
kénytelen vendégszerepelni, de külföldi tur-
néra is készül. 

P o l o s k a i r t á s n á l 

l e g m e g b í z h a t ó b b 

Í S r . í , » D I T R I C H S T E I N 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
B. Dezső. Flotow Frigyes báró Teutendorf 

birtokán (Mecklenburgban) született 1812. 
április 27-én. Legtöbbnyire Párisban és Olasz-
országban élt. Nevezetesebb operái : Mártha 
vagy a richmondi vásár, első előadása Bécs-
ben volt 1847-ben, Budapesten 1848 július 
U-én volt. Alessandro Stradella, Budapesten 
1855. junius 9-én mutatták be. Indra (Buda-
pest, 1871.) Meghalt 1883. január 23-án Darm-
stadtban. — Lila akác. Tanáccsal mi nem 
szolgálhatunk. Ha csakugyan érez komoly 
hivatottságot a szinipályára, tessék megpróbál-
kozni. Már most is beiratkozhatik a Rózsa-
hegyi Kálm án szinésziskolájába. — Baross-
tér 14. A színészi szerződéseket nem egy-
forma időre szokták megkötni. Leginkább 
egy évre szerződnek, de előfordul az is, hogy 
3, esetleg 5 évre is lekötik magukat valamely 
színházhoz. — Színésznő leszek. Varsányi Irén 
a szinészakadémia elvégzése után a Vígszín-
ház tagjai sorába szerződött, ahol a „Baran-
gok* c. előjátékban volt az első fellépte. — 
Hajnali fény. Versei nem váltak be, tehát 
nem közölhetjük őket — Fogadás. 1. A ra-
jongó Bolzay-leány, Szomory Dezső 4 fel-
vonásos színműve, 1911-ben került szinre a 

Nemzeti Színházban. A főszereplők ezek vol-
tak: Bolzay Kamilla = Márkus Emma, Bol-
zay őrnagyné = Rákosi Szidi, Bolzay Sán-
dor = Pethes, Horthán György = Odry, 
Gáthy Szász Margit = Lenkei Hedvig. Fábry 
Pál = Gál, Id. Gartenlaub = ívánfi, ifj. Gar-
tenlaub = Garamszeghy. 2. Az Anatol a Ma-
gyar Színházban ment Anatolt Góth Sándor 
játszta, Maxot Z. Molnár, Corát Tóth Irma. 
Gabriellát Báthory Giza, Annit Forrai Rózsi, 
Ilonát Góthné Kertész Ella. 

B. Irén. Makay Margit toalettje, amelyet a 
.Hálókocsik ellenőréiben látott, Ameroviis 
Giza műtermében készült. — R. M. Duna-
kisvarsány. Nagyon kedvesek a versei, de 
még nem érettek meg a nyomdafesték részére. 
— M. L. 1. Ráskai Ferenc felesége. 2. Be-
fejezték a szezont. — M. F. A Színházi Élet 
boltjában csak levelezőlapon készült fény-
képek kaphatók. — Kis türelmetlen. 1. Egy-
előre Berlinben tartózkodik. 2. Címét a Nem-
zetiben megmondják. 3. Damjanich-u. 41. — 
Kecskeméti úrilány. Matdny Antal Budapesten 
született 1890. A szinipályára 1911-ben lépett 
és pedig Erdélyben, hol két évig rótta a 
szinpad deszkáit, majd a Dunántuli kerületet 
járta, 2 év múlva, Pécsre szerződött, 5 évig 
Szegeden játszott és 1919-ben a Belvárosi Szín-
házhoz szerződött. Felesége nem színésznő. 

Aí. Eszter. 1. Igen, hivatásos szinész. 2. 
1884-ben született. 3. Nőtlen. — B. F. Tür-
kévé. B. levelét nem vettük kézhez, azért 
nem irhattunk választ. Tessék kérését meg-

Alsó 
nagyuendéglő 
a legjobb pesti konyha 
Naponta Radies zenekara játszik 
Tulajdonos Márkus 

Divatlapok nagy választékban 
kaphatók a 
. S z í n h á z i É l e t " 

könyvesbolt jában, Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. 
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Férjhez akar menni? Akar nősülni? 
Kérje 204-as bizalmas kimutatást adatokkal, aroképak-
kel. DrtVIDOVICS, E r i s é b e t k ä r u t 17. (Oígjelzésiataa 
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ismételni. — Varázskeringő. 1. Párisi-u. 1. 
2. Baross-tér 20. 3. Életrajzát megírtuk a 
Színházi Élet 1918 nov. 3. (44.) szamában; 
tessék a kiadóhivatal utján megrendelni. — 
Eldorádó. 1. 1889 márc. 12-én született. 2. 
Megmarad a színháznál. 3. Palota-tér 5. 
4. Októberig. 5. Nős. — T. F. K. 36 éves, nős. 

K.Évi. 1. Életrajzát megtalálja a Színházi 
Élet 1918 nov. 3-iki számában. — Dunavecse. 
A Színházi Élet-ben a nem előfizető olvasók 
is kapnak választ 5 színházi tárgyú kérdésre. 
— Ballet. 1. Blaha Sári. 2. Lelepett a szín-
padról. 3. Kassán volt az első fellépte. 4. 
Rövid ideig tanult Rákosi Szidinél. 5. Kurucz 
János. — Bogár. Szeptember elején kell be-
iratkozni, ezt megelőzleg pedig augusztusban 
jelentkezni. 

Panna 17. 1. 29 éves. 2. Berlinben van. 
3. Nem. — Negyedikes leány. Meg lehet pró-
bálni. - - Szép Heléna. 1. Egyelőre nem megy 
külföldre. 2. Rákóczi-ut 51. — Kék nef elejts. 
1. Mindegy. 2. Csanádi-u. 21. — F. f . Oros-
háza. 1. Legalább 4 középiskola elvégzése 
szükséges. 2. Rózsahegyi Kálmán színész-
iskolája VI!'., Néoszinház-u. 22. Denevér. 
1. Váci-u. 34. 2. Erzsébet-körut 58. 3. An-
drássy-ut 16. 4. Nem közölte. 5. Berlin. — 
Érdeklődő. 1887 ápr. 23-án született. 1909 óta 
színész. — Miskolc. 1. Igen. 2. Esküvője 1909 
junius 10-én volt. 3.Előfizetési ivet megküldtük. 
— B. B. 1. Mindegyik. 2. Legközelebb. 3. 
Nem. 4. Adler Aranka. 5. 1909 junius 10-én. 

Harcsa iÉla inszabó 
Schäffer János cég volt szabásza, 
BV.v Városház-utca 16. I. ©m. 
$®T Dus választék eredeti angol szövetekből. 

Megfejtési határidő 1920. julius 8. 

ERTMOZI 
( V á r o s l i g e t i f asor és 
Aréna«ut s a r k á n ) . 

Hetenként m mûi@ri 
F o l o s k a i r t á s n a l 

l e g m e g b í z h a t ó b b 

J S n e - s s D I T R I C H S T E I N 

Szemölcs-, hajszái-, mltesser-lrtő specialista 
teirabergrré „Sante" kozmetikája, 

Budapest, V., Erzsébet-tér 8. szám alatt. 

A megfejtést lapunk 1920. 29. számában? 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I. dij : Egy könyv. 
lí. d i j : Egy arckép. 

III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet Í920. 25. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: Udvari énekes. 
Helyesen fejtették meg 481-en. 
Az 1. dijat Elbert Aranka, Vili.,Nagyfuvaros-u. 

10., a II. dijat Fojt Kamilla, !., Krisztina-
körut 139., a III. dijat Némedv Ilonka, L, 
Királyhágó-u. 7. nyerte el. 

A szerkesztésen telelőit : iNCZE SÁNDOR 

L e g ú j a b b 

UiHáfl sláger 
hanglemEzen. 

Vegye m e g 

l i a f á l a l f i r i s i s l a f n l . 

S S E R " F E K E T E l l t i á l i Y 
g r a m o f o n o s z t á l y á b a n , 

B u d a p e s t , «József -kőrút 9 
hölgvek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel POLLAK 
SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. — Miracle 
hajeltávoHtószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcs-
irtás. — Miracle emailkrém, púder, szappan : szépit, üdit, fehérít. 

köayvayomds rt,-nál Bad 
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