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A főváros, az ország, amelynek va laha kapcsolt részei 
voltak, de ma elszakadt részei vannak, — tehát az ország 
elszakadt részeivel együtt egy lélekkel ünnepli mostanában a 
lefolyt évtizedek tüneményes alakját, akit a közvélemény és 
közlelkesedés méltán nevezett el a nemzet csalogányának. 

Ki ne tudná, hogy ez a mi Csalogányunk a tenger virág-
szálból, mely pályáján lába elé hullott, magának Balaton-
füreden meleg, kedves fészket rakott. Es ki ne tudná, hogy 
a sors, amely annál irigyebb, mentül szebb és virágosabb dolog-
gal áll szemben, a Csalogányt kizavarta a fészkéből, elvette 
tőle maga alkotta otthonát, a majdani pihenés édes, kecsegtető 
menedékét . 

Nős, a sorssal a férfi á l landó birokban van, de lebirni 
csak a nő tudja. 

A magyar színésznők, akik megosztva birják mind azokat 
a csodás adományokat , melyek Blaha Lujza pályáját oly tün-
döklővé tették : ki ezt, ki azt a részt belőle, a magyar színész-
nők szembeszál lnak mindnyájunk ez ellenségével, a sors 
irigységével és hadjáratot indítanak ellene, hogy visszaszerezzék 
Csalogányunknak azt a fészkét, melyet könnyezve hagyott ott; 
visszaszerezzék, hogy mosolyogva foglalhassa el újra. 

Urak, hölgyek, barátok és ellenségek, akiket va laha elra-
gadott a Csalogány szava, jöjjetek segítségükre ebben a szép 
és lelkes munkában , melyben a szeretet, a hála, a rajongás 
virágaiból fonnak koszorút Neki, Nektek és egy kicsit maguk-
nak is, de mindenek felett a nemzetnek, mely őt szülte s 
melyre ő dicsőséget és fényt árasztott. 
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Magyar színésznők &la£}ánééri 
A Szinf>ú3í Élei akciója a füredi nyaraló visszavásárlására 

A hetvenéves Blahánét ünnepli most az 
az egész magyar társadalom, a hivatalos 
világ éppúgy, mint minden magyar ember, 
akinek szivét valaha megdobogtatta e csodá-
latos magyar asszonynak hangja. „A nem-
zet csalogánya" volt működése virágjában 
Blaháné és az a korszak, amelyben az ő 
művészete tündökölt a magyar színjátszás 
egén, volt az igazi magyar föllendülés kor-
szaka. Ha valaha, ugy a mai időkben tudjuk 
legerősebben méllányolni Blaha Lujza művé-
szetének értékét, Vele és általa jutóit a ma-
gyar népszínmű, az a műfaj, amelyben meg-
kapta jussát a színpadról addig kirekesztett 
magyar nép is, arra a magaslatra, amelyről 
le kellett szállnia, mihelyt nem Blaháné volt 
vezető csillaga. És hogy mennyire összefüg-
gött Török Zsófia, Finom Rózsi és sok más 
nagyszerű szerep alakítójának személye, 
egyénisége ezzel a műfajjal, legjobban bi-
zonyítja, hogy amióta Blaháné nem játszik 
uj szerepet, nincs népszínmű. 

A fehérfürtü nagyasszony, akinek szelid 
nézését, finom mosolyát mindenki ismeri és 
akire szeretettel tekint az őszi napsugárban 
sétáló pesti ember, ha elhalad az Erzsébet-
körut jól ismert sarokházának erkélye alatt, 
születésének hetvenedik évfordulóján méltán 
fogadha,ja az egész magyarság hálájának, 
ragaszkodásának ünnepi kifejezését. Amit 

VIRÁNYI SÁNDOR ÉS SZÖLLÖSY RÓZSI 
Apolló Kabaré: „Siófok gyöngye" 

fAngelo Mograf ia) 

emberöltők politikusainak munkája, hazafiak 
gyújtó szónoklata, irók lángoló irása nem 
tudott megvalósítani, valóra váltotta Blahá»é 
mosolya, hangja, dalolása, magyar érzése, 
művészi temperamentuma. Az igazi magyar 
reneszánsz volt az az idő, amelyre Blaháné 
működése esett és neve egy darab magyar 
művelődéstörténetet jelent, amelyre örökre 
dicsőség lesz visszaemlékezni. 

Hála és hódolat, az igazi nagyoknak ki-
járó hódolat jár e rendkívüli asszonynak, 
aki szivének, lelkének tavaszát megőrizte 
élete virágos hervadásában is és a magyar 
társadalom, a magyar kultura önmagát tisz-
teli meg, amikor méltó módon, impozáns ke-
retekben emlékszik meg Blaháné életének e 
nevezetes napjáról. 

Az ünneplés hangját az a levél ütötte 
meg, amelyet Haller István kultuszminiszter 
irt Blahánénak és amelyet a kultuszkormány 
nevében Pékár Gyula államtitkár nyújtott át 
a nagy-művésznőnek, akit ifj. báró Wlassics 
Gyula, az állami színházak kormánybiztosa 
és Nagy Árpád miniszteri tanácsos kíséreté-
ben keresett fel Erzsébet-köruti lakásán. 

Sipőcz Jenő, Budapest uj polgármestere is 
meleghangú levelet intézett Blahánéhoz és 
az egész főváros közönsége nevé' n köszön-
tötte jubileuma alkalmából. A Budapesti 
Újságírók Egyesülete testületileg tisztelgett a 
művésznő előtt, akinek lakása az elmúlt hé-
ten valóságos búcsújárás volt. Egy ország 
meleg, rajongó szeretete kereste fel Blahánét 
ezekben a napokban virág, levél, 'szónoklat 
és örömkönnyek alakjában. Valóságos virá-
goskert az egész akása, tele a szeretet és 
tisztelet illatos tanúbizonyságaival. De érkez-
tek Blahánéhoz egyéb ajándékok is. így a 
Lipótvárosi Casinó tízezer koronás ajándéka, 
amely a gyakorlati értékű megemlékezések 
sorát megnyitotta. Követte ezt Tóth Imréné-
nek, a Színművészeti Akadémia igazgatója 
feleségének pompás küldeménye : egy hatal-
mas csendélet, amely netn megfestésre, ha-
nem elfogyasztásra vár. Tóth Imréné a leány-
falusi Tóth-gazdaság legszebb termékeit 
küldte be Blahánénak egy nagy kosárban. 
Praktikusan gondolkozott Blaháné hires egy-
kori partnerének. Vidor Pálnak özvegye is, 
aki egy cukorsüveget — mai napság valósá-
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gos kincs — küldött az Erzsébet-körut 2. 
szám alá igen kedves sorok kíséretében. 

A látogatók az egész elmúlt héten ét egy-
más kezébe adták a kilincset. Mindenki, aki 
csak tehette, felkereste a nagyasszonyt, hogy 
személyesen tolmácsolhassa jókivánatait és 
láthassa újból Blaháné felejthetetlen moso-
lyát. A mosoly mellett persze megcsillogott a 
könny is azokban a szelidnézésü, melegpil-
lantásu szemekben. Betetőzte az ünneplést 
az ifjúság monstre-szerenádja. Ezernyi ajkon 
csendült fel az ének azon a téren, amelyet a 
Közmunkák Tanácsa nevezett el Blaha Lujza 
nevéről a magyar színművészet örök dicső-
ségére, hogy hirdesse ; abban a színházban, 
amely a téren áll, dalolt, 
iacagott és ríkatott év-
izedeken át a nemzet csa-
ogánya. 

szaszerezni a Fecskefészket a magyar szín-
házi közönségnek Blaha Lujza számára. Ez 
lesz a legszebb jubileumi ajándék, éz lesz 
a mostani ünneplés legméltóbb betetőzése. 
A Színházi Élet eszméje lelkes visszhangra 
talált a színházi világban. Hogy stílusosan 
szóljunk, mindenütt tapsoltak a gondolat 
hallatára és nem kellett sok hozzá, hogy 
tetté változzék az eszme. A Színházi Élet 
kezdeményezésére azonnal nagybizottság 
alakult az országos gyűjtés megszervezésére. 
A mai magyar színészet legkiválóbb tagjai, 
a budapesti színházak legelőkelőbb művész-
női vállalkoztak arra, hogy a füredi villa 
visszavásárlása érdekében személyesen ve-

Méltó módon, emléke-
zetesen akarja kivenni 
észét Blaháné ünneplésé-
aen a Színházi Elet is. 
Mikor a nevezetes jubile-
jmról az első híradások 
tiegjelentek, még ragyogó 
lyári napsütés ömlött el 
ÍZ utcákon és Blaháné 
levét látva; egyszerre 
íszünkbe jutott a „Fecske• 
eszek", a balatonfüredi 
árágoskertben álló sárga 
álla, amelynek piroser-
lyőjü erkélyén annyiszor 
áttuk a nagy művésznőt 
aoldog nyári jpihenőben. 
\zóta idegen kézre került 
i balatonfüredi villa. Bla-
íáné nem is ment többé 
•uredre, ahová annyi ked-
'es, szent emlék fűzi, azóta 
ett pesti nyaraló a nagy-
isszonyból. Ezt a bala-
onfüredi kis tuszkulánu-
not vissza kell szerezni 
Uaha Lujzának ! Mint 
gykor visszaszerezte a 
íagyar olvasóközönség ré-
i, ősi birtokát nagy me-
élőjének, Mikszáth Kál-
íánnak a jubileuma al-
almából, ugy kell visz-

AcKORMÁNY KÜLDÖTTSÉGE BLAHÁNÉNÁL 
Pékár Gyula, Nagy Árpád, i f j . báró Wlassies Gyula és Blaháné 

(Röckel és KaUich felv.) 
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szes fővárosi és kereskedelmi köröket, hogy 
azok vezetőit adakozásra szólítsák fel Blaháné 
balatonfüredi villájának visszavásárlása ér-
dekében. Az egykor potom összegért eladott 
„Fecskefészek" visszavételéhez sok pénz kell 
ma, de bizunk benne, hogy mindenki tudni 
fogja kötelességét és ebben a gyűjtésben 
kézzelfoghatóan fog megnyilvánulni az a lel-
kesedés, amelyet Blaháné neve évtizedek 
hosszú sora óta mindig kiváltott a magyar 
közönségből. A gyűjtéshez természetesen 
közvetlenül is küldhetők be adományok és 
itt elsősorhan a Színházi Elet olvasóitól vár-
juk hogy szeretetüknek és rajongásuknak 
tanújelét adják. A legkisebb adomány is egy 
lépéssel viszi előre tervünk megvalósításét 
és igy még a koronás adományokat is kö-
szonettel fogadjuk. Adakozzék mindenki te-
hetsége szerint, de járuljon hozzá ehhez a 
gyűjtéshez, amelynek célja az, hogy a leg-
nagyobb magyar művésznő késő öregségét] 
bearanyozza. 

A balatonfüredi villa visszavásárlásának | 
ügyét fogja szolgálni az a grandiózus színi-
előadás is, melyet a Színházi Élet rendez 
egyik pesti színházban s melyen fel fog 
le'pni Blaha Lujza is. 

A közvetlenül beküldött adományok a 
Színházi Élet címére küldendők, a legcélsze-
rűbben postautalványon, amelyén kérjük az 
összeg rendeltetésének megjelölését is. Az 
adományokat beérkezésük sorrendjében a 
Színházi Élet-ben nyugtatjuk és kimutatásunk 
közlését jövő heti számunkban kezdjük meg. 
Úgyszintén a Színházi Élet-ben fogunk eset-
ról-esetre beszámolni a művésznőkből álló 
bizottság munkájának eredményéről és ak-
ciónk egyes további fázisairól. Külön meg-
kérjük a Színházi Élet olvasóit, különösen a 
vidékieket, arra, indítsanak ismerőseik, ba-
rátaik körében külön kis gyűjtési akciókat, 
amelyeknek várakozásokat felülmúló ered-
ménye lehet. Nem hinnők, hogy volna Ma-
gyarországon ember, aki ne nyitná meg 
szívesen erszényét, ha meghallja,hogy miről 
van szó és biztos a hitünk, hogy a Színházi 
Élet akciója a legrövidebb időn belül a leg-
szebb eredményre vezet és talán már hetek 
múlva beszámolhatunk arról a folytatólagos 
jubileumi ünnepélyről, amelyen a gyűjtés 
vezetősége átnyújtja Blahánénak_a ^Fecske-
fészek" visszavásárlásáról szóló okmányt. 

zetik a gyűjtést. Ezekből a művésznőkből 
áll ez a bizottság : 

Aczél Ilona, Bajor Gizi, Báthory 
Giza, Forrni Róza, Gombaszögi Frida. 
Gombaszögi Ella, Góthné Kertész 
Ella, Ilosvay Rózsi, Jászai Mari, 
Kökény Ilona, Lábass Juci, Makay 
Margit, Magaziner Erzsi, Márkus 
Emília, Marschalkó Rózsi, Medek 
Anna, Mészáros Giza, Németh Ju-
liska, Palásthy Irén, Paulay Erzsi, 
Péchy Erzsi, Rákosi Szidi, Sándor 
Erzsi, Simonyi Mária, Solti Hermin, 
Somogyi Nusi, Szilágyi Rózsi, Vá-
radi Aranka, Varsányi Irén, Vigh 
Manci, Hettyey Aranka, Csillag 
Teréz. 

Ez a harminc művésznő kis csoportokra 
oszolva személyesen keresi majd fel az ösz-

SZÖLLŐSY RÓZSI 
Apolló-kabaré: „Siófok gyöngye" 

(Angelo fotográfia és kreáció^ 
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Feddlc Sári mec 
Bécs, szeptember 5 

(A Színházi Élet kiküldött munkatársától) 
Az egykori császárvárosban a legnépszerűbb 

ember ma egy pesti színésznő. Fedák Sári 
meghódította Bécset. A kirakatok tele vannak 
a fényképével, a bécsiek másról sem beszél-
nek, csak róla, hogy -milyen drága, elragadó 
a „Mágnás Miská"-ban. Grandiózus az a 
siker, amit Fedák aratott. 

A művésznő, mielőtt meghódította a kö-
zönséget, előbb kollegáit, az egész Apollo 
Theatert hódította meg. A próbákon mindig 
ő volt az első, s a kollegái látták, mennyire 
testestől, lelkestől a színpadé, milyen ambí-
cióval próbál, mint egy kezdő színésznő. 
Muszáj volt a bécsi színészeknek beleszeretni 
Fedákba. Ennek a szeretetnek aztán meg is 
lett a következménye. A főpróba megkezdése 
előtt — mint ismeretes — kézbesítették az 
Apollo Theaterhez a rendőrség végzését, mely 
szerint nincs engedély arra, hogy a művésznő 
Bécsben játszhasson. Az egész színház fel-

fródiío/ia Bécséi 
háborodva vette tudomásul a rendőrség vég-
zését. A nézőtéren valaki kiadta a jelszót : 

— Nem hagyjuk Fedákot ! Jerünk a rend-
őrségre ! 

És valóban az egész színház, a színészek, 
a kritikusok, újságírók, sőt a főpróba közön-
sége is, valóságos tömeg, elindult a rendőr-
ség felé. Ott aztán pillanatok alatt megálla-
pították, hogy tévedésről van szó. Azt hitte 
a rendőrség, hogy Fedáknak még nincs meg 
az ott tartózkodási engedélye, amelyet pedig 
Martos Ferenc már hetekkel előbb megszer-
zett. A színészek, kritikusok, a közönség bol-
dogan indult vissza a színházhoz. 

És a főpróba ezekután megkezdődött. Ami 
legelsősorban frappirozta a közönséget, az 
Fedák Sári német beszéde volt. A művésznő 
annak idején Berlinben Strakoschtól tanult 
németül, de a hochdeulschot keverte bécsi 
dialektussal. Az első pillanatokban ez szinte 
furcsa volt, de egy-két jelenet után ráeszmélt 
a publikum ennek a németségnek az izére 

VIRÁNYI SÁNDOR. RÓZSAHEGYI KÁLMÁN, BERKY LILI 
Apolló Kabaré: „A színész nem ember" (Rocke! f s Ksulich felvíte 'e) 
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pikantériájára, s attól a perctől kezdve Fedél, 
minden szavát derültség, taps kisérte. Ez a 
kivételes tehetségű magyar színésznő német 
nyelven is a legtökéletesebbet adta : saját 
magát. 

A ruháiról, toilettjeiről hetekig fog beszélni 
Bécs. Az első és a harmadik felvonásban a 
a pesti előadás ruháit viselte, a második fel-
vonásban mér egy uj, mezőkövesdi ruhában 
jelent meg. Ezt a ruhát külön megtapsolták. 
A szenzáció azonban a második felvonás 
grandtoilettje, az estélyi ruha volt. Ilyet még 
nem látott Bécs ! És ezt a ruha költeményt 
magyar művész tervezte — Czettel László — 
és egy magyar szalon, — a Berkovitsnéé 
— készítette el. Az Apollo Theater előadásán 
az átdolgozott szövegkönyv szerint, ezt a 
ruhát letépik a grófi szalonba lopódzott Mar-
osáról. S amikor lehullott a ruha Fedákról, 
ott állotV egy hófehér toilettben, diadalmasan, 
mint egy csodálatos márványszobor. Lehullott 
róla ez a ruha is, s most egy tollingben volt 
Fedák. Ez a tolling a művésznő saját ötlete, 
lehelet finomságú ; végtelenül bájos és ötletes 
ruhadarab. Percékig tapsolta a főpróba pub-
likuma. 

Fedák teljes győzelmet aratott. Játéka, tán-
cai, ruhái mind oly eredetiek, tehetségesek, 
hogy a közönség valósággal frappirozva volt. 

Partnereiről is csak jót lehet mondani. 

Várkonyi Mihály és Aranyosi Nusi 
az Északi tenger partján 

Bartoss Olga, Trau direktor felesége, decens, 
finom, nagyon szép Rolla volt. Játékát, 
táncait hálás taps honorálta. Miskát Köriig 
játszotta, nagyszerű humorral. A harmadé 
felvonásban, amikor Marcsa leönti vizzel 
König, nyakig vizesen oly vicces volt, olyar 
eredeti, hogy a közönség percekig nevetetl 
rajta, Esőtartóval, fürdőköpennyel védekezet 
König Fedák vizescsöbre ellen. Ez a jelenei 
annyira elragadta az öreg kegyeimest játszc 
színészt, hogy derékig beleállott a vizes hor-
dóba. Baracs szerepét egy uj színész, Muci 
von Jos s adta férfiasan, stílusosan. 

Az Apollo Theater pazar kiállításban hozte 
színre a „Mágnás Miskát". Bécsben eddis 
csakKarczagszínházainál áldoztak annyit eg\ 
operettre, mint most Herbert Trau direktor 
A második felvonás báli terme grandiózus 
Csupa ragyogás, fény, pompa a színpad. A 
harmadik felvonás cselédségi udvara pedig 
minden részletében természetes, ötletes, nagy-
szerű. Egész kis vagyon, amibe a bécs: 
„Mágnás Miska" díszletei kerültek. 

A főpróba kivételes sikere után biztos volt 
hogy az operette a premiéren is diadalmas 
sikert fog aratni. így történt. A második fel-
vonás után — pontosan megszámoltam — 
negyvenszer hivták a függöny elé Fedák Sá-
rit. Egyik énekszámét, amelyet tollingben 
énekel, hatszor kellett megismételnie. A szer-
zőket, Bakonyi Károlyt és Szirmai Albertet 
is számtalanszor tapsolta függöny elé a pub-
likum. 

Rögtön előadás után a bécsi színigazgatók 
valósággal elhalmózták Fedákot szerződési 
ajánlatokkal. Jarno azt ajánlotta a művész-
nőnek, játssza el nála a „Szókimondó asz-
szonyság" címszerepét, Karczag operetteket 
akar játszatni Fedákkal. A művésznő egyelőre 
nem fogadta el egyik ajánlatot èem, mert 
beláthatatlan időkig a „Mágnás Miska" Mar-
csáját kell játszania az Apollo Theaterben. 

Fedák Sári meghódította Bécset s az 5 
sikere, diadala az egész magyar színészetnek, 
az egész magyarságnak. Ha német szó cseng 
is most Fedák ajkán, ő annyira magyar, te-
hetsége, lelke, egyénisége oly egészen, zen-
gően magyar, hogy benne a magyarságnak 
hódolt a bécsi színházi közönség. Megérdemli 
Fedák Sári, hogy Pesten is tapsra lendülje-
nek a tenyerek a bécsi siker hallatára. 



SZÍNHÁZI ÉLET 7 

jubileumhoz' méltó megemlékezések színhelye 
lesz a magyar főváros is, ahol régi és mé-
lyen gyökerező tradíciói vannak a Beetho-
ven-kultusznak. Bécs után Budapest van 
ama kevés város között, ahol Beethoven al-
kotásai még életében bemutatásra kerültek. 
Mint ismeretes, a régi pesti német szinház 
megnyitására, 1812-ben, Beethoven megren-
delésre két müvet is komponált ; az „Athén 
romjai" és az „István király" cimü nyitányo-
kat, amelyek közül az utóbbiban magyar 

"Do^nányi — a Beet&oven-
jubileumról 

Karácsony havában nagy ünnepet ül az 
idén az egész zenei világ. December 17-én 
lesz százötven esztendeje annak, hogy Bonn 
egyik szürke házának kicsiny padlásszobá-
jában megszületett minden idők legnagyobb 
szerzője : Beethoven. A nevezetes évfordulót 
természetesen magasztos harmóniákkal ün-
neplik meg mindenütt, ahol zenélnek és a 

HERCZEGH JENŐ, HARASZTHY MICI 
IApolló kabaré: „Az idegen lakás" 

(Angelo fotografia) 
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motívumokat is felhasznált. A két zenemű 
1812. február 9-én került előadásra az akkor 
megnyitó pesti uj német színházban. Egyéb-
ként minden magyar zenekedvelő tudja, mi-
lyen erős és régi korszakokba visszanyúló 
tradíciója van nálunk a Beethoven-kultusz-
nak és igy magától érlelődik, hogy a neve-
zetes, a földkerekségen mindenütt megünne-
pelt jubileumban résztvesznek a magyar ze-
nei testületek is. 

Bár Beethoven müvei eddig is erősen do-
minálták hangversenyeink műsorait, előrelát-
hatóan a jövő zenei évad teljesen Beethoven 
jegyében fog állni. Decemberben a hivatalos 
zenei világ, az Operaház és a Filharmóniai 
Társaság nyolc napra terjedő ciklus ünnepen 
hódol a nagy zeneszerző emlékének. Az 
Operaház, mint Kerner István főzeneigazgató 
a Színházi Élet munkatársainak kijelentette, 
a Fidelio és a Prometheus-ballet előadásával 
vesz részt az ünnepségben. A továbbiakra 
nézve Dohnányi Ernőhöz, zenei életünk nagy 
büszkeségéhez fordultunk felvilágosításért, 
aki a Filharmóniai Társaságnak immár évek 
óta lelkes elnök-karnagya ő. 

— A rövidesen megkezdődő zenei évad, — 
mondta Dohnányi, — mint az előjelek mutat-
ják, valóban Beethoven jegyében fog lezaj-
lani és ettől bizonyos mértékben félek is. Ne 

Kürthy Gjörgy, Pataky József és Aczél Ilona 
a Nemzeti színház kis-kapujában 

értsenek kérem félre, He attól tartok, hogy a 
túlzásba vitt Beethoven-kultusz éppen az el-
lenkezőjét éri el, mint amit akar és bizonyos 
mértékig, bármily különösen is hangzik, le-
járatja Beethovent egy időre. Vigyázni kell 
tehát, hogy a Beethoven-müvekhez a közön-
ségben is, előadókban is megmaradjon ezen-
túl is az a nemes áhitat, amely nélkül ezek-
hez a müvekhez nyúlni nem volna szabad. 
Éppen ez az aggályok birtak arra az elha-
tározásra, hogy a Filharmóniai Társaság mű-
során a jubileumi év ellenére se szerepel-
tessen az idén Beethoven összes szimfóniáit. 
Mind a -kilenc szimfónia túlságosan egyhan-
gúvá tenné a műsorokat, ez pedig nem lehet 
művészi cél. Estéinken azért az idén is több 
Beethoven-szimfónia és nyitány fog szere-
pelni és rendkívüli hangverseny keretében az 
ünnepi hétben előadjuk a Kilencediket is. 
Én magam tiz estére terjedő hangverseny-
sorozatban Beethoven összes zongoramüveit, 
elsősorban a szonátákat, azután a változa-
tokat, fantáziákat, apróbb müveket, elő fo-
gom adni, A műsor összellitásánál a mű-
vészi hatást fontosabbnak tartom a történeti 
fejlődésnél s ezért a müveket nem. keletke-
zési rendjük szerint csoportosítom. E hang-
versenyeken kivül Waldbauer Imre és Ker-
pely Jenő társaságában rendezeridő hangver-
senyeken szeretném Beethoven összes trióit 
is eljátszani, esetleg Waldbauerrel a hegedű-
zongora-szonátákat. 

1920 s3Gpiember 19 — 
autógramm délelőtt 

Szeptember 19-én lesz! a «Színházi Élet» 
első idei autogrammdélelőttje. Ez alkalom-
mal 

Palásthy Írért és Vigh Manci 
fognak autogrammot adhi a «Színházi Élett> 
boltjában (Erzsébet-körut 29.) 

Blaha Lujza 
autogrammokat is kaphat majd a közön-
ség. Ä hetven éves művésznőt nem tehettük 
ki az autógramm délelőtt izgalmainak, azért 
odahaza előre készíttettük el vele az auto-
grammes levelező-lapokat. Egy autó-
gramm ára / típroná. R bevételt a Fővárosi 
Szincszszövetség javára fordítjuk. Äz au-
tógramm délelőttöket különben ismét rend-

szeresítjük és minden vasárnap más-más 
színész és színésznő fog autogrammot osz-
togatni. 
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Cigány oK a Kabaréban 
A cigányok négyen voltak : a primés, két 

kontrás és a kisbőgős. Szmokingjukon csillo-
gott az atlasz hajtóka, mandzsettájuk kisza-
ladt a kabétujjéból, amikor hajladozva, 
rengve édes-bus magyar nótákat játszottak 
az Apolló-kabaré színpadán. Finom-és elő-
kelő szeparét ábrázolt a színpad. Ezüst hű-
tőkben pezsgők és az asztalon karcsú kris-
tály poharak és pár száll virág. Csókolózni 
szoktak itt, és inni, és itt szoktak sirva az 
asztalra borulni szerelmes férfiak, a szőke 
artista lányok itt gondolnak gyakran rá : jó 
volna meghalni. Sárga ernyőjü lámpa a sa-
rokban ; és az asztalnál két ember : egy es-
télyi ruhás hölgy, karcsú, előkelő, a ruhája 
galambszürke selyem és a haja szőke, angol 
és francia szavakat mond és olyan az egész, 
mint Lady Hamilton egy portréja pompázva 
a szépségben, előkelő-
ségben, a közönyben. 
Partnere a férfi : egy 
kifogástalan frakk, va-
lami arisztokrata, akit 
kegyelmes urnák szó-
lítanak, s aki nem néz 
a pincére, mikor ren-
del. A" hölgy a kegyel-
mes ur hitvese, s va-
lamikor vidéki városok 
színpadán a „Gyimesi 
vadvirág"-ot és az 
„Aranyvirág"-ot ját-
szotta. Istenem, mi lett 
azóta! Azóta, hogy ra-
jongó huszártisztek az 
ő nevét sóhajtották a 
Korona-kávéház haj-
nalába, s helyi szer-
kesztők az ablaka alatt 
sétálták át az éjszakát ! 
Azóta kegyelmes asz-
szony lett, nem tegezi 
a férfiakat, elfelejtett 
mindent, mindenkit, a 
vidéki városokat, a hu-
szárokat, a szolgabiró-
kat, a színészeket, 
akikkel csókolódzott... 
Ha lehet ezt elfelejteni. 

Férje, a kegyelmes, 

minden erővel azon van, hogy elfelejtesse 
vele a régi életet. 

— A színész nem ember — mondja — a 
színész az olyan, hogy ha megkinéljók ciga-
rettával, elveszi a cigaretta tárcát is. 

— Most már egyáltalában nem fontos, de 
mégis, — veti ellen a kegyelmes asszony — 
vannak színészek, akik mások. 

— Nem. Mind ilyen. Nem ember. Majd 
bebizonyítom Önnek. — És a kegyelmer ur 
színészt rendeltet a pincérrel a szeparéba. 

Libben a fülke bársonyfüggönye, négy ci-
gány, meg a színész lépnek be. 

— Laborfalvy, köz- és váltó színész — 
mutatkozik be a művész, aki vidéken hős-
szerelmes volt, de itt Pesten egy varietében 
lép fel, s abból él, hogy előadás után urak-
nak magyar nótákat énekel a szeparéban. 

SZÖLLŐSY RÓZSI, GÓZON GYULA 
Apolló-kabaré: „Siófok gyöngye" 

(Angelo fotográfia) 
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Faragó Sári, Békeffy László 
Apollo kabaré: „Nyaral a feleségem" 

(Angelo fotografia) 

hegedűje belemuzsikál a nézők szivébe is 
Milyen megható volt az Apolló nézőterén ! 
Az emberek mellükre hajtották a fejüket, s 
a színésszel együtt dúdolták a nótákat. 

Aztán a szerelmes asszony szive mér vi-
harzik, mér felzeng az emlékektől az egész 
nő, s valami kifogással kiküldi férjét a sze-
paréból : 

— Laborfalvy nem ösmersz rám ? 1 
összeborulnak, aztán ezer névről, nőrö' 

érdeklődik a kegyelmes asszony, s ilyen szó 
röppen ki száján : frász. Egy pillanat alatt 
művésznő lett a kegyelmes asszonyból. 

— Nem birlak én elfelejteni benneteketl — 
sir föl. 

— El kell felejtened — mondja a szinész — 
sehol nem kapnál olyan jó szerződést mint 
amilyen a grófnál van. 

És újra játszik «a négy cigány s most már 
a kegyelmes asszony is énekel és táncol — 
és hirtelen belép a kegyelmes ur. 

— De grófnék 
Pár szó kell csak, pár hazugság, a gróf 

megnyugszik. A számlát hozzák. 
— Majd a palotámban fizetek — mondja 

— és most átnyújt egyíaranv cigaretta tárcát 
a színésznek. 

A grófné remegve ivarja, mi fog történni. 
Laborfalvy búcsúzik : 

A szerelmes asszony megremeg , de Labor-
falvy nem veszi észre, konzumálni kezd, va-
csorát rendel, s mig eszik, egy nőről beszél 
a kegyelmesnek, egy kollegán őröl, akif ő 
Becskereken szeretett, s akitől gyereke van, 
egy nyolc esztendős kis fiu. Az előkelő dáma 
maga elé mered, aztán karcsú fehér ujjain 
számol, számolja az éveket : egy, kettő, há-
rom, négy, öt, hat, hét, nyolc . . . És egy 
halk sóhaj . . . 

A szinész munkába kezd. Magyar nótákat 
énekel, egyiket a másik után, régi dalokat 
akáclombos falukról, szomor'u füz hervadt 
lombjáról, arról, hogy hét csillagból van a 
göncöl szekere. A cigányok hajladoznak La-
borfalvy körül, a kegyelmes ur a művész felé 
hajtja a fejét, a kegyelmes asszony pedig le-
hunyja a két gyönyörű szemét. Zengnek, 
zugnak a magyar dalok, s a négy cigány 

Gózon Gyula, Mihályi Vilcsi 
Apollo kabaré: „Siófok gyöngye", 

(Angelo fotografia) 
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— Nem való többé a kegyelmes asszony 
színésznőnek, elvesztette a hangját is. 

Aztán a grófhoz : 
— Kegyelmes ur, itt a tárcája. Ne hara-

gudjék, de én csak pipázni szoktam. 
A pincérek ráborítják a kegyelmes asszony 

vállára a nehéz selyem köpenyt. Már mennek 
is. az ajtóban mondja csak az asszony az 
urának : 

— Látja ! . . . A színész is ember 
* 

Harsányi Zsolt irta ezt a kis darabot, a 
melynél szebbet, finomabbat rég láttunk ka-
baré színpadon. Berky Lili, Rózsahegyi Kál-
mán, Virányi Sándor játszották nemes és 
mély művészettel. A cigányok, — őket is 
meg kell dicsérni — Veres Károly bandá-
jából valók. Nagyszerű az egész megnyitó 
műsor. Különösen Harmath Imre—V/ncze 
Zsigmond operettjének a „Siófok gyöngyé"-
nek volt nagy sikere. SzöZ/őssy Rózsi játszotta 
a primadonna szerepet, oly kedvesen, tehet-
ségesen, hogy a közönség 
nem tudott betelni vele. 
Minden táncát, énekszámát 
meg kellett ismételnie. Ma-
gán számával is megérde-
melt nagy sikere volt Szöl-
lőssy Rózsinak. Zilahay 
Lajos „Küzdelem a létért" 
cimü tréfáját Sándor, Mol-
nár és Fekete játszották, 
Karinthy Frigyes tréfájá-
ban, az „Elmeorvosok"-
ban Békeffynek, Újvárinak 
és Feketének tapsolt a 
közönség. Forró Pál bohó-
zatát („Idegen lakás") Ha-
raszthy Mici, Herczegh 
Jenő, Szentiványi játszot-
ták, Békeffy tréfáját („Nya-
ral a feleségem") a szerző 
és Faragó Sári adták. 
Még egy nagyobb darab 
szerepel a műsoron a 
„Napoleon rokona" Gaston 
Lonoir irta, Zilahy Lajos 
fordította és a főbb szere-; 

peit Haraszthy Mici, Győrij 
Matild, Herczeg Jenő ját-
szották. Ujváry Lajos Sán-
dor József duetteztek, Mi-
hály iV'úcsi, Békeffy László, 

Sólyom Janka szólóztak. Különösen Sólyom 
Jankának volt nagy sikere. Hangja, mimikája, 
gesztusai, mind finomak és előkelőek, min-
den dalával teljes hatást ért el ez a tehet-
séges, fiatal színésznő. Megérdemelte a tap-
sokat-

Mi nevetés ez alant? Mi öröm van a síri 
[világban ? 

A komor árnyak közt Megyeri szelleme jár. 
Vörösmarty epitáfiuma Megyeri Károly sír-

kövére, 
Élő gép a színész, kinek ajkán s lángidomá-

ban lelkivilágunknak látjuk egész tünetét ; 
gép, mely a jellemeket hiven színezve lefesti ; 
gép, mely a néma betűk vázaiba életet önt. 

Gárdonyi Kövesdy Antal 

Játékszín a világ, színjátszók az emberek 
A játszani való darab a történet^ munkája. 
A rollékat a szerencse osztogatja ki, nézők 
a filozófusok, a lózsikban és zártszékekben 
a gazdagok ülnek, — muzsikát mellé a 
bolondság csinál és a kárpitot le és fel az 
Idő vonja. Sokféle c, lapból. (1832.) 

A Siófoki bár-ban 
Szentiványi, Sándor József, Fekete 
Apollo kabaré: „Siófok gyöngye" 

(Angelo fotografia) 
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M i Ketten 
A Vígszínház idei első újdonsága. 

moruség emiatt a Marsay-házaspár részéről. 
Különösen a mama sopánkodik nagyon, mert 
szeretné már a fiát megházasitani. Menyasz-
szonyjelölt is volna D'Aubignv, az Akadémia 
tudós lagjának leánya, egy kedves, bájos fia-
tal teremtés szémélyében, akinek csak az a 
hibája, hogy kissé rossul van nevelve. Erről 
azonban igazán nem tehet szegény. Korán 
árvaságra jutott és az öreg D'Aubigny-tól 
valóban nem lehet rossz néven venni, hogy 
tudós akadémikus létére nem ért fiatal lányok 
neveléséhez. 

Talán meg sem kell jegyezni, hogy André 
kimaradásai nem az újságírás következménye. 
Marsay Andrénak éppen csak annyi köze 
van a laphoz, mint bármelyik más párisi 
újságolvasónak, de a zsurnalisztika éppen jó 
arra, hogy vele éjszakai kirándulásait leplezze 
öreg szülei előtt. André ur a szerkesztőség 
füstös levegője helyett mulatóhelyek parfőmös 
szeparéiban tölti éjszakáit és kitűnő munka-
társa Gábrielje kisasszony, akit mindenütt a 
csinytevéseiben buzgón segédkező Le Rémois 
nevü barátja feleségeként szerepeltet. A köny-
nyüvérü Gabriella miatt hallani sem akar 
André a házasságról, csak egy pont van, 
ami miatt mégis gondolkozóba esik néha. 
Egyik nagybácsija ugyanis hatszázezer frank 
örökséget hagyott rá azzal a megszorítással, 
hogy az összeget abban az esetben kaphatja 
meg, ha a nős emberek sorába lép. 

A Marsay-szülők azonban végül is meg-
sokalják André bohém-életét és Marsayné 
elhatározza, hogyha törik-szakad megházasitja 
a fiát. A csataterv szerint meghívja villás-
reggelire DAubignyt a leányával és villás-
reggeli után ügyes fordulattal kivezeti a tár-
saságot a szobából, ugy, hogy André magára 
marad a bájos Jeanne-val. Voltaképpen csak 
most ismerkednek meg egymással és a fiatal 
lelkek őszinte közvetlenségével kölcsönösen 
feltalálják titkolt érzelmeiket. Tudják jól, hoay 
szülők egymásnak szánták őket, de André 
nyiltan bevallja, hogy nem akar megnősülni, 
szabad szeretne maradni, csak a hatszázezer 
frankos örökség izgatja kissé, Jeanne viszont 
elárulja, hogy az ő szilaj temperantuma csak 
önállóságra vágyik, szeretne mér nagykorú 
lenni, hogy azt tehesse, amit akar, minthogy 

Könnyed, szellemes, elmés vígjáték, igazi 
vígjáték a Vígszínház idei első újdonsága, 
amely egyúttal uj szerzővel ismerteti meg a 
budapesti közönséget. A szezónavató est így 
szerzőavató estté is lesz és hangsúlyoznunk 
kell ezt a tényt különösen azért, mert minden 
jel megvan arra, hogy a „Mi ketten" szerző-
jének nevét ép oly gyorsan és szívesen meg 
fogja jegyezni magának a közönség, mint 
ahogyan megjegyezte annak idején Flers és 
Caillavet-ét. Az ő honfitársuk az uj darab 
szerzője is, Louis Verneuil, telivér párisi, 
kedves, pajkos és ötletes és irodalmi mun-
kássága mellett — szinész is. 

Egy makrancos ifjú, André Marsay, derék, 
vagyonos öreg házaspár huszonkét éves fia, 
aki azon a cimen, hogy egy nagy lap mun-
katársa, minden éjjel kimarad hazulról, át-
lumpolja az éjszakákat és minden nap csak 
másn'ap megy haza. Érthetően nagy a szo-

BECKER BÉBI (Lucia) 
Royal Orfeum: „Lucia" 

(Angeto fotográfia) 
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a francia törvények szerint a nők csak hu-
szonötéves korukban érik el nagykorúságukat, 
jó ideig kell erre várni. Pedig fontos volna 
a nagykorúság, mert a kis Jeanne szerelmes. 
Szereti az unokafivérét, Jean Edmondot, aki 
Mexikóban él, de hazajön, mihelyt Jeanne 
eléri nagykorúságát és elveszi feleségül a 
nagybácsi minden tiltakozása ellenére. André 
és Jeanne belátják tehát, hogy sehogysem 
illenek egymáshoz, de hirtelen ötlettel el-
határozzák, hogy színleges házasságot kötnek, 
mert igy mindegyikük eléri célját : André 
megkapja az örökséget, Jeanne nagykorúvá 
lesz a házasság által. Azonnal meg is csinál-
ják a programmot: házasságot kötnek, azután 
elutaznak és anélkül, hogy tényleges házas-
életet élnének, egy hónap múlva közös egyet-
értéssel megindítják a válópert azzal, hogy 
a házasság nem hajtatott végre. 

A második felvonásban már „nászuton" 
Monte-Carloban van az ifjú pár. A hotelben 
küiön lakosztálya van mindzgyiknek, annál 
is inkább, mert jóformán ugy élnek, mintha 
nem is tartoznának egymáshoz. André ter-
mészetesen a „nászútra" is magával hozta 
a kacér Gabriellet, akit elkísért az elmarad-
hatatlan Le Rémois, Jeanne távirati hívására 
viszont megérkezett ideálja, szerelme, Jean 

Edmond, a vőlegényjelölt Mexikóból, akivel 
a kis álmenyecske — elhatározásához hiven 
— vigan flirtől. Egy ebédnél azonban, ame-
lyen az egész társaság összeverődik, mégis 
csak felébred Jeanneban a féltékenység. Sejti 
már, hogy Gabrielle nem Le Rémois felesége, 
hanem André barátnője és ugy érzi, hogy 
szomorú dolog megcsalt asszonynak lenni. 

A harmadik felvonásban azután André és 
Jeanne megelégelik ezt a bújósdit és elhatá-
rozzák, hogy most már végre elválnak. Csak 
még a válás okával nem jöttek tisztába. 
Nagyban tanakodnak, melyik volna a legjobb ? 
Talán a tettlegesség. Az ötlet tetszik Jeanne-
nak, nagy kedve és hajlama volna hozzá, 
hogy Andrét fölpofozza, de amikor meghallja, 
hogy éppen fordítva, Andrénak kellene a 
tettlegességet rajta elkövetni, erélyesen tilta-
kozik ilyen brutális terv ellen. Maradna tehát, 
mint legalkalmasabb, az „in flagranti" esete. 
Abban állapodnak meg, hogy André a tör-
vényben előirt tanuk jelenlétében rajta fogja 
Jeannet az amerikai Jean Edmonddal, aki a 
Programm szerint meg is jelenik este a kis-
asszony-feleség szobájában és mialatt André 
a rendőrbiztosért megy, olyan hevesen kezd 
udvarolni, hogy Jeanne csattanós válassza, 
tériti józanságra. Mikor André a szobába tép, 

A ROYAL ORFEUM SZÓLISTÁI 
Papp János, Solti Hermin, Virágh Jenő 

(Angelo lotogra'ia) 
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éppenséggel nem forog fönn az „in flagranti" 
esete : az amerikai éppen pirosló arcét tapo-
gatja. Viszont rendőrt sem hoz magával André : 
nem találta hivatalában a biztost. 

A fölképelt és megszégyenült Jean Edmond 
«ltávozik és Jeanne, talán ezúttal először 
egyedül marad Andréval. A fiatalember el-
fogultan tekint körül a szobában. 

— Mikor elhatároztuk, hogy színleges há-
zasságot kötünk — mondja André — 
megkértem a kezét, Igyekezni fogok, hogy 
őszinte t'sztelettel megkérhessem majd a 
szivét is ! 

Alig távozik André, kopognak az ajtón. 
Jéan Edmond tér vissza, hogy bocsánatot 
kérjen iménti durvaságáért. Azután egyedül 
marad Jeanne. Egyedül az éjszakában és 
most először érzi az egyedüllétet, félni kezd. 
Hirtelen elhatározással köpenyt térit a vállára 
és az ajtóhoz lép. Mi már tudjuk, hogy nem 
Jean Edmondot fogja fölkeresni, a függöny 
pedig legördül. 

A darabot Lakatos László fordította, kinek 
•artisztikus tolla garancia amellett, hogy meg-
kapjuk az eredetinek minden szinét. zamatját. 

IHÁSZ, GOMBÓCZ VILMA, IVÁNYI 
Royal Orfeum : „A fénykép" 

(Angelo fotografia) 

Ambrus Zoltán — párisi 
s z í n h á z b a n . 

Magyar szerzők már a múltban is szép si-
kerrel szerepeltek francia színpadokon, de a 
háború óta aligha gondolhatnak arra, hogy 
a világ színházi metropolisában egyhamar 
megint szóhoz jussanak. A most kezdődő uj 
évadban mégis akad kivétel, lesz egy magyar 
iró, akinek műve Párisban előadásra kerül 
és ez a magyar iró nem kisebb ember, mint 
a budapesti Nemzeti Színház kiváló igazga-
tója Ambrus Zoltán. A modern magyar re-
gényirodalom kitűnősége egész különös módon 
részesül abban a kivételes szerencsében, hogy 
színmüvei debütáljon egy újonnan megnyíló 
párisi színházban. 

Évekkel ezelőtt érdekes irodalmi vállalkozás 
indult meg Parisban. A „La Renaissance 
du Livre" kiadóvállalat „Les milles nouvel-
les" címmel havonként megjelenő tetszetős 
kis könyvekben a világirodalom ezer legszebb 
modern novelláját akarta megismertetni a 
francia olvasó közönséggel. Minden kötet tíz 
novellát hozott a legkülönbözőbb írók tollából. 
Volt közöttük német, angol, svéd, olasz, kinai, 
román, norvég, orosz, lengyel és nem hiány-
zott a magyar sem. A magyar irók müveit 
egy lelkes, fiatal magyar tudós, dr. Fóti Lajos 
ültette át francia nyelvre és neki köszönhető, 
hogy a franciák, kik Petőfi, Arany, Jókai ne-
veit is jóformán csak alig ismerték, kezdtek 
ráeszmélni arra, hogy Magyarországon is él-
nek kitűnő, értékes, modern irók. Fóti Lajos, 
aki a világháború keser/es öt esztendeje alatt 
végigszenvedte a francia internáltság minden 
nyomorúságát, lefordította annak idején a 
„Les milles nouvelles nouvelles" kötetei szá-
mára Ambrus Zoltánnak „A halász és a 
tengerész" cimü hangulatos, szép novelláját, 
amely meg is jelent. Ebből a novella-fordi-
tásból irt még a mult évben két felvonásos 
színmüvet Georges Delaquis, az ismert nevü 
párisi színpadi szerző, kinek több darabja 
aratott már sikert francia színpadokon. 

Ambrus Zoltán nemrég levelet kapott Ge-
orges Delaquistól, aki közölte magyar irótár-
sával, hogy „A halász és a tengerész" cimü 
novellájából „Inice et la mer" (Inice és a 
tenger) cimmel darabot irt és kéri, hogy adja 
meg a szinrehozatalhoz az engedélyt. Ambrus 
Zoltán nem késett a válasszal és azóta már 
ujabb értesítést is kapott, amely szerint De-
laquisnak a magyar novellából irt darabja 
novemberben kerül bemutatásra az uj párisi 
Théâtre de Balzac-ban. így kerül a pesti 
Nemzeti Színház kiváló igazgatója Párisba 
— mint szerző. 

A művész nem hal meg, élve temetik el. 
S holtan jár-kél köztünk 
Elmúlt ifjúsága emlékivei. 

Sz. Kovách Gyula 
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RéínQardt Kivándorol 
Irta LAKATOS LÁSZLÓ 

Elzász és a poseni tartományok után 
a németek elveszítik Reinhardtot is, az 
utolsó ötven esztendőnek kétségkívül 
leggazdagabb és legérdekesebb színházi 
egyéniségét. Ez a nyugtalan zseni el-
hagyja Berlint, ahol kezdte mint másod-
rendű színész és végezte, mint színházi 
fejedelem, ahol kezdte mint az Ibsen-
Brahm-féle színpadi realizmus buzgó é s 
hivő növendéke és végezte, mint egy uj 
romantika apostola, mestere egy uj má-
giának, amely színpadot, mozit, cirkuszt, 
muzsikát és festészetet valami hallatlan 
uj egységben feltornyosit. Kezdte fiatalon 
és szegényen és végzi fáradtan és sze-
gényen. Példátlan pályája, sok milliós 
(béke milliós) igazgatásai után hajóra 
száll, hogy odaát eladja egyetlen tőkéjét 
(az is egyon van táblázva), nevét. Ő, ki 
egész életén át a monumentálisra vá-
gyott, megy most Amerikába, a monu-
mentalitás hazájába. A huszonötemeletes 
házak közt nem is lesz túlzás a rein-
hardti óriás színház. 

Távozása Németország bukása? Azt 
hisszük Európáé, a háborúban tönkre-
ment, csődbejutott világrészé. Reinhardt 
lépése döntő. Ezentúl nem csak turisták 
fognak oda kirándulni, de végleg letelep-
szenek ott írók, rendezők, zeneszerzők. 
A gazdag, a bő fejlődés, a rendíthetetlen 
állami hatalom odacsalja a tehetségeket. 
Ez a mostani nemzedék vásárolja meg 
Amerika számára azt, ami eddig hiány-
zott odaát, a művészetet. Ez a nemze-
dék még Európából importálja, a követ-
kező már magától fogja tudni és magá-
tól fogja csinálni. A történelmi fejlődés 
megmásithatlan törvénye, hogy az uj, 
a fölfelé haladó nemzetek és társadal-
mak elsőbben szerzik meg a katonai 
hatalmat, azután az anyagi gazdagságot 
é s legvégül a finomabb szellemi kultu-
rát is. Minden fejlődésben levő társa-
dalmat jellemzi, hogy szereti a monu-

mentalitást, a nagy méreteket. Nagysága 
hajnalán épiti Egyptom a gúlákat, Róma 
a fórumot, Amerika a chicagói óriási 
húsvágót és reinhardti monstre-szinházat. 

Reinhardt-féle idegekkel ma nem is 
igen lehet birni Európában. Kétségkívül, 
hogy csábította őt a dollár is. de nem 
mint valutáris öncél. Példátlan pályája 
után is vagyontalan maradt ez a ritka 
ember, neki nem önínagáért kell a pénz, 
hanem azért, hogy vele, belőle dolgoz-
hasson, teremthessen. Odaát megvan 
erre a mód é s ugy látszik az is, ami 
Európában mindinkább kezd elfogyni, 
a nyugalmas levegő. A legyőzött és 
tönkrement Görögország művészei vén 
doroltak igy valamikor az uj, a győztes, 
a parvenü Rómába Reinhardt hajójegye, 
útlevele, visuma még fontos okmány 
lesz valamikor a színház és művelődés 
történelmében. 

KARÁCSONYI ILI (Lotti) 
Royal Orfeum : „Lucia" 

(Angelo fotográfia) 
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FELHŐ RÓZSI, SZIRMAY VILMOS 
(Ninetta) (gróf Waldhausen) 

Royal Orfeum: „Lucia" 
(Angelo fotográfia) 

Waldhausen gróf (Szirmay Vilmos) kasté-
lyának színházterme a színpad. Márvány osz-
lopok dúsan, szinte pazarul aranyozva. És a 
sok aranyozás elömlik a falakon, a csilláros 
plafonon, a bútorokon, a kis házi színpad 
függönyén. A háttér sok lépcsős folyosó. 
Frapirozóan nagyszerű a színpad. Egészen 
halkan egy régi bécsi valcert játszanak. Bál 
van Waldhausen grófnál, annak örömére, 
hogy épp egy esztendeje, hogy a gróf rátalált 
elveszettnek hitt gyermekére, „Luciára" (Becker 
Baby), egy olasz ostéria vándorkomédiás trupp-
jánál. Lucia is együtt énekelt a vándorko-
médiásokkal, kócos volt, rogyos volt, piszkos 
volt és szerelmes volt egy Beppó nevü le-
génybe, aki meghatóan tudta énekelni a 
szerelmes lazaroni dalát. A gróf boldogan 
vitte haza gyermekét és a pompás Waldhau-
sen-kastélyban fésű alá : szorították Lucia 
kócos haját, a rongyos ruhák helyett bárso-
nyokba és selymekbe öltöztették. A leányt 
pillanatra elkábította a fény, a ragyogás, a 
livrés szolgák hada, de aztán elfogta a hon-
vágy — a dohányfüstös, szárított hal szagú os* 
téria után. És Tonió (Dezsőffy László) után, 
aki fölnevelte, aki lányává fogadta, Lotti 
(Karácsonyi Ili) után, aki primadonnája volt 
a vándorkomédiás társulatnak és kölönösen 
Beppó után, akit nem tudott elfelejteni. A 
gróf, hogy felvidítsa lányát, hallgat Ninettára 
(Felhő Rózsi), a grófi konyha parancsnoknő-
jére és az ünnepségre meghívja a városban 
vendégszereplő komédiás truppot. De az ün-
nepség szenzációja Enrico Manzoni (D'Arrigó 
Kornél) a híres tenorista lesz, aki a házi 
színpadon énekelni fog. Megérkezik a mestró 
s amikor bemutatják Luciának, a leány uj-
jongva ismer rá a világhírű emberben — 
Beppóra. Igen, Beppó világhirő énekes lett, 

„Lucia" egy romantikus opetett egy felvo-
násban ; irta Harmath Imre, zenéjét szerzette 
Zerkovitz Béla, bemutatta megnyitó műsorá-
ban a Royal-Orfeum. Egészen komolyan kell 
foglalkozni ezzel az egyfelvonásos operettel, 
kritikát kell irni róla, ugy, mint valamelyik 
operett-szinház három felvonásos újdonsá-
gáról. Megható szerelmi történet a „Lucia" 
szövegkönyve, csupa jó szerep s minden je-
lenetben ezer ötlet, a muzsikája pedig finom, 
halk melódiák csokra, igazi, vérbeli Zerkovítz-
muzsika. Pazar kiállítás, kifogástalan rende-
zés, nagyszerű színészek — ez a „Lucia." 
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a new-yorki Metropolitan tenoristája, ak se 
hogysem tudta feledni azt a kócos hajú kis-
lányt, akit valaha, évekkel ezelőtt szeretett 
Karját nyújtja a leánynak s felzeng benne 
minden emlék, minden régi szó, csók, sóhaj 
Lucia azonban menyasszony, apja D'Orgese 
(Ihász Lajos) herceghez akarja erőszakolni. 
A leány azonban most már hallani sem akar 
másról, mint feltalált régi szerelmeséről. Meg-
kezdődik az előadás. Enrico Manzoni énekli 
a szerelmes lazzaroni dalát. A leány gyönyörű 
feje boldogan hull mellére, a dal körülöleli 
és végig csókolja. A mű-
sor következő száma sig-
nora Lötty, akiben Wald-
hausen gróf ismer rá öröm-
mel régi kedvesére. S vé-
gül Tonio lép a színpadra, 
„Jambo, jambo" — csak 
ennyit énekel, aztán fel-
kiált: lányom I lányom I A 
színpad előtt ülő Luciá-
ban ráösmer grófkisasz-
szonnyá lett nevelt lányá-
ra. Lucia repül a szín-
padra és odaborul az öreg 
komédiás nyakéba. Wald-
hausen gróf hiába akarja 
elszakítani tőle Luciát, a 
leány kijelenti, hogy visz-
szamegy a komédiás trupp-
hoz. 

szerelem. Az apacstánca pedig, melyet De-
zsőffyvel táncolt — szenzációs. Minden este 
megismételteti ezt a táncot a Royal-Orfeum 
publikuma. Igen tehetséges 'színésznő 'Kará-
csonyi Ili, aki Lottyt adta, Felhő Rózsi Ni-
nettája pedig csupa jókedv, derű, ötlet. De-
zsőffy László egyik legnagyobb sikerét aratta 
az öreg vándorkomédiás alakjával, D'Arrigó 
férfias, nemes, nagyon rokonszenves volt, 
mint Enrico Manzoni, igen szépen énekelt, 
művészettel játszott. Ihász Lajos előkelő her-
ceg volt, Szirmay Vilmos mulatságos, ötle-

Es valóban otthagy min-
denkit, a hércegi vőlegényt, 
a palotát, a selymeket, s 
már fölzeng a régi apacs-
nóta, s eltáncolja régi szá-
mát, az apacstáncot To-
nióval. A herceg hiába 
követeli vissza meny-
asszonyát, Waldhausen 
végül is engedni kénytelen, 
s beleegyezik Lucia és 
Beppó, illetve Enrico Maz-
zoni házasságába. Viszont 
kárpótlásul ő is eljegyzi 
magát Lottyval, régi sze-
relmesével. 

* 

Becker Baby Luciája 
csupa szenvedély és 

BECKER BABY, DARRIGÓ CORNÉL 
(Lucia) ' (Enrico Manzoni) 

Royal Orfeum: „Lucia" 
(Angelo fotográfia) 
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tes, mint gróf Waldhausen. És kifogástala-
nok a többiek: Sóváry Margit, Tőkés Aranka, 
Arányi József, Perényi József is. A pompás 
rendezés Virágh Jenő avatottságát dicséri, a 
zenekart Huber Miksa vezette lendületesen. * 

Igen jó különben a Royal Orfeum egész 
műsora. Az első számnak Karinthy Frigyes 
egy ötletes tréfáját a „Fénykép"-et játszák 
ügyesen Gombócz Vilma, Iványi Dezső és 
Ihász Lajos. Leyghtons ur csodálatos dol-
gokat produkál egy gördülő golyón, FAeky 
Anny és Dezsőffy László táncos mókája is 
nagyon tetszett, a három Manley, három ked-
ves skandináv, a legjobb táncos triász, a két 
Aegris valóságos béke szám, és igen ügye-
sek a Kremosok ikáriai játékai. Az orfeum 
starja, Solti Hermin uj Weiner-nótákat éne-
kel, és ujak Virágh Jenő és Papp János 
dala is. Mindhármuknak hangos és megér-
demelt sikere volt. Minthogy megérdemelt a 
sikere a Royal Orfeum megnyitó műsorának. 

ZERKOVITZ BÉLA 
a „Lucia" szerzője 

(Angelo fotográfia) 

. % 

Buttykay Ákos 
ax „Ezüst sirály" világkörüli 

útjáról 

Buttykay Ákos és Földes Imre „Ezüst 
sirály"-a is néhány hónappal ezelőtt kezdte 
meg hóditó külföldi útját. A külföldi előadá-
sokon— mint ismeretes — idegen nyelven 
magyarok játsszák a főszerepet. Buttykay 
Ákos, aki feleségével, Kosáry Emmyvel Bécs-
ben lakik, néhány napra most Budapestre 
jött. Felkerestük, hogy nyilatkozzék az „Ezüst 
sirály" bécsi előadásairól. 

— A „Liebesrausch" pompás előadásban 
kerül szinre — mondotta Buttykay, — a dísz-
letek egyenesen szenzációsak. A harmadik 
felvonást Földes Imre teljesen átdolgozta és 
én két uj zeneszámot is komponáltam hozzá. 
Az egyiket magyar szöveggel Király Ernő 
énekli. A főszereplőknek páratlanul nagy 
sikerük van. Mindennap táblás ház előtt 
megy a darab, amelynek századik előadása 
szeptember 28-án lesz. Erre az ünnepi elő-
adásra a Wiener Werkstätte uj ruhát készit 
Kosáry Emmynek, amelynek 250.000 korona 
az ára. A siker legjobb bizonyítéka az, hogy 
a Carltheater igazgatósága 1921 január 6-áig 
megújította a szerződést Kosáryval és Király-
lyal. Ekkor fogják ugyanis kétszázadszor 
az „Ezüst sirály"-t előadni. 

— Ezután Budapestre szándékozunk visz-
szajönni, folytatni az előadásokat, ha Bo-
dánszky, a berlini Metropolitan színház igaz-
gatója nem fog ragaszkodni a berlini vendég-
játék eljátszásához. Bodánszky ugyanis Ko-
sáryval és Királlyal kötötte le az „Ezüst 
sirály"-t. Mult héten kezdtem meg a tárgyalá-
sokat Mayerrel, a leghíresebb londoni szín-
házi ügynökség főnökével. Anglia és Amerika 
részére már lekötötte az operettet, most még 
azt akarja, hogy a jövő őszi newyorki pre-
miéren Kosáry és Király játsszák el a fő-
szerepeket — angolul. A tárgyalásokat rövi-
desen befejézzük, a szerződés tíz hónapra 
fog szólni. A gázsi koronákban meg fogja 
haladni a tizenkét milliót. Son Sognini mi-
lánói színházi direktor Olaszország és Spa-
nyolország részére vette meg az előadási 
jogot 18 ezer líráért. A bemutatót decemberre 
tervezik. Sognini megvette még az „Ezüst 
sirály" kottájának'kiadási jogát is és rövidesen 
megjelenik német és olasz szöveggel. 
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Reggeltől délig as E.sküíéri S3inf>ú3ban 
Bródy István Budapesten a legszorgalma-

sabb színházi ember. De hogy milyen szor-
galmas, azt csak most tudtam meg. Hajnali 
nyolc órakor, amikor más tisztességes újság-
író még le sem feküdt, odaálltam az Eskü-
téri színház elé. hogy attól a perctől kezdve 
követhessem Bródy Istvánt munkájában, 
ahogy a színházhoz jön. Félkilenc órakor 
munkások jöttek, elmúlt kilenc óra is és 
Bródy István még nem jött. Féltíz felé már 
a színészek is kezdtek szállingózni és a di-
rektor még sehol. Kárőrvendően dörzsöltem 
a kezemet : No ezt a hires szorgalmast most 
leleplezem 1 Nem tudtam tovább várni. Be-
mentem a színházba. Legnagyobb meglepe-
tésemre a direktor hangját hallottam a néző-
térről. Ott állt a színpadon, ingujjban és a 
díszleteket méregette a diszitőkkel. 

— Hol jött be a direktor ur ? — kérdeztem 
— hiszen én már nyolc óra óta itt vagyok ! 

— Csakhogy én már hét óta itt vagyok ! — 
felelte a direktor. 

Ezzel tehát felsültem. Bródy István csak-
ugyan a legszorgalmasabb ! Hét óra óta már 
mi mindent csinált! Diszletet tervezett, leve-
leket irt, kommünikéket diktált, telefonált, 
átnézte a zenekari anyagot, ötleteket irt be 
a szövegkönyvbe, kosztümöket válogatott és 
tudja isten még mr mindennel foglalatosko-
dott. Most jönnek a zenészek, még nincsen 
mindegyiknek meg a zene- . 
karban a helye. A direk-
tor ezt is elintézi. Pillanat 
alatt rendben van. 

— Schlagwerçk balra, 
fúvósok jobbra. Ide a har-
madik hegedűs, nagybőgő 
hátra ! Pont ! Csendet ké-
rek, kezdjük. 

így kezdődik a próba. 
A nyitány után valamit 

sug a direktor a karmes-
ternek, aki nem más, mint 
dr. Bródy Miklós, a Vig-
opera volt karnagya. Egye-
nesen Kolozsvárról jött, 
ahol tíz évig volt opera-
karmester. Nagyszerűen 
dirigál. Felmegy a füg- A „Baba* 
göny, kezdik az első fel-

vonást, Audran gyönyörű melódiái betöltik a 
színházat. Várom, hogy Bródy István megállítsa 
a próbát. De sehol nem szól közbe egy szót 
se ! Hogyan ? Hiszen még egy hét van az elő-
adásig és itt már minden ilyen simán megy ! ? 
Mindenki ugy tudja a szerepét, mintha egész 
életében azt játszotta volna. 

— Ja, nálunk ez igy szokás — feleli ked-
vesen Magyar Erzsi — egy héttel előbb állni 
kell a darabnak. 

Mióta együtt van a társulat, éjjel-nappal 
próbáltak. De meg is van az eredménye. A 
próba azt a benyomást teszi, mintha a szí-
nészek mér régen összeszoktak volna, pedig 
ahányan vannak, csaknem annyi helyről ke-
rültek össze. Csak a két komikus Szabó 
Gyula és Várnai László kivétel. Ök eddig 
is együtt játszottak a debreceni színtársulat-
nál. Egyébként Inke Rezső a Városi Színház-
tól, H. Lévai Berta Kassáról, a kis Gaál Fe-
rike és Német Anna a szinésziskolából, a 
nagyszerű Pásztor Ferike Marosvásárhelyről 
jöttek. A primadonna Magyar Erzsit Pintér 
Manci és Kulinyi Ferenc követték a Revü-
szinházból. A színháznak nagyon sok jelen-
tékeny tagja nincs is itt, akik nem játszanak 
a darabban. 

Olyan előadást produkál ez a sok helyről 
összeverődött társulat, amelyre a legrégibb 
együttes is büszke lehetne. Úgyszólván sugó 

szereplői az Eskűtéri színház előtt _ 
(Rockel és Kaulich (elvétele) 
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Ó menj ragyogva, művészet leánya, 
A tünde pálya sziklautain. 
Hol vágyaidnak égi ideálja 
Csillogva él keblednek álmain ! 
S ha földerül ez árva hon viránya, 
Te élni fogsz emlék ajkain, 
Mert nem figyelve a pór Ítéletét, 
Hiven követted kebled istenét I 

(Lendvaynéhoz, Budán. •1837 március 15. 
Közölte a Honművész). 

Az eszmék erősbek 
A rossz anyagnál, 
Ezt ledöntheti erőszak 
Az örökké élni fog. 

(Paulay Ede sirkőfelirata). Madách 

nélkül megy a darab. Egymás szájából ve-
szik a szót, nincs egy taktus fennakadás egy 
másodpercnyi szünet. Magyar Erzsi olyan 
ebben a szerepben, mintha erre született 
volna. Mint egy kis sevresi porcellán figura, 
olyan bájos. Az ember szinte elgyönyörködik 
benne. Olyan primadonna Magyar Erzsi, 
amilyent ez a szerep megkíván. Pedig a 
„Baba" még a régi világban is primadonnák 
próbatétele volt. Magyar Erzsi mindent tud 
és mindent nagyszerűen. Énekelni, táncolni, 
játszani szemmel, szívvel, szájjal, ő áll az 
előadás középpontjában és ő fog állni a si-
ker középpóntjában is. Teljesen konzseniális 
partnere Pásztor Ferike. Lancelot, a novicius 
barátot játssza, alakítja és énekli igaz mű-
vészettel. Fiu szerep, amilyenért még pár év 
előtt is versengtek az operettszinésznők. 
Szerződtetése nagy nyeresége nemcsak Bródy 
István színházának, de a főváros színészeté-
nek is. A komika szerepben H. Lévai Paula 
fog nagy elismerést kapni. Komoly és disz-

krét színésznő, ennek a szerepkörnek sab-
lonos külsőségei nélkül. Feltűnést fog kelteni 
egy egészen fiatal színésznő, Gál Ferike, aki 
Bródy Istvánnak a legújabb felfedezettje. 
Nemcsak nagyon szép, de nagyon tehetséges 
is. Szinte fiuszerepet játszik, egy kis inast. 
Németh Anna Cuduline komorna szerepéből 
csinál kabinetalakitást. Biztos, hogy színész-
nő lesz Németh Annából. A férfiak közül 
Inke Rezsőé a főszerep. Hilarius mestert 
játssza érett, minden komoly kritikát kiálló 
művészettel. Mélységes emberi humora, de-
rűs kedélye és ábrázoló képességének széles 
skálájából szövi az öreg babakészítő alakját. 
Bőségesen ontják a humor melegségét Szabó 
Gyula és Várnai László is, de la Chantele 
és Leromois gróf szerepében. Merőben ellen-
tétes figurájuk különösen jól érzényesül eb-
ben a két szerepben. Nagyon jól játszik Ku-
linyi Ferenc is, akinek izmos szinésztalen-
tuma egyre jelentékenyebb feladatokban bon-
takozik ki. És csodálattal hallgattam a nagy-
szerű zenekart, bámtiltam Hilarius mester 
műhelyének bájos és szebbnél szebb élő 
babáit, valamint elragadtatással hallgattam 
a barátok szebbnél szebb dalait. Pedig, amit 
láttam, csak próba volt. Milyen lesz itt az 
előadás I Hogy fognak hatni Angelo csoda-
szép kosztümjei, a gyönyörű uj díszletek és 
minden, amit Bródy István zsenialitása és 
szinpadrajongása összehozott az Eskü-téri 
színházban. 

HUBER MIHÁLY 
a Royal Orfeum karmestere 

(Angeló fotografia) 

A színész kétszeresen él, mert két világban 
van : a való és ábránd világai. 

Első magyar kamarai énekesnő Turolla 
Emma operaházunk tagja volt, kit a király 
1885 február 24-én tüntetett ki. 
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INTIM PISTA, hogy miért nem 
ebédelt vasárnap otthon Beöthy László, 
holott háztartást vezet. 

— Méç pedig nagyszerű háztartást. 
Ez teszi lehetővé, hogy 
az Unió vezérigazga-
tója szalmaözvegy lé-
tére sem kénytelen 
vendéglői kosztra jár-
ni. Erzsike, a Király 
Színház nagyszerű 
Erzsikéje vezeti Beö-
thy konyháját, mely-
nek tudvalevőleg nagy 
hire van. Hanem most 
mégis baj volt vasár-
nap. Erzsike az ősz-
szel megkapta a Bel-
városi Szinház buffet-
jének bérletét és va-
sárnap — délutáni elő-
adás is volt a Belvá- -
rosi Színházban. Er-
zsike tehát bejelentette 
Beöthynek, hogy leg-
nagyobb sajnálatára 
nem főzhet ebédet, 
mert a színházba kell 
mennie, hanem ha 
ugy tetszik az igaz-
gató urnák — jöjjön 
a buffetbe. Ezért ma-
radt el Beöthy otthoni 
ebédje vasárnap. 

— Mit tud Solti Her-
minről? Orömmelhall-
juk, hogy kitűnő egész-
ségben, pompás szín-
ben van és nagy sí- FELHŐ RÓZSI 
kerei vannak estén- (Ninetta) 
ként a Royal Orfeum-
ban. 

— Mindez igaz, de a miegnyitó-
előaááson mégis egy kis baleset érte. 
Fehér sélyemharisríyát tudvalévőleg 
egész Budapesten nem lehet kapni. 
Ha egy-egy pár érkezik, arra rende-
sen már kétszáz előjegyzés van. Solti 
Hermin már hathéttel ezelőtt rendelt 
idei első fellépéséhez egy pár fehér, 
selyemharisnyát egy belvárosi keres-
kedőnél, aki szentül meg, is ígérte, 
hvgy a harisnya pontosan a'meg-
nyitásra ott lesz öltözőjében. Solti 
tehát nyugodtan ment Öltözőjébe az 
első estén, de a harisnyának bízoníj 

DEZSÖFFY LÁSZLÓ 
(Tonio) 

Royal orfeum ; „Lucia 

KARÁCSONYI ILY 
(Lötty) 

(Angelo fotografia) 
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hire-hamva sem volt. Kénytelen volt 
tehát követni a legújabb párisi diva-
tot: harisnya nélkül lépett fel. 

— És nem vették észre ? 
— Csak nagyon kevesen, de azok-

nak is nagyon tetszett, 
— Miért nem rendez mostanában 

Hevesi Sándor a Nemzetiben ? 
— Már hosszú hetek óta beteg 

szegény. A tisztviselőtelepi villában 
fekszik, egyelőre még.az ágyatnyomja, 
de már a biztos javulás utján van. 
Még egy másik kedves bétege is van 
a színház világának. Sziklay József 
mellhártyagyulladással fekszik. Bu-
dapesten töltötte az egész nyarat és 
ugy látszik, ez megártott neki. Sze-
rencsére ő is a javulás utján van már. 

— Mi újság az Eskütéri Színház-
ban ? 

— Egy érdekes uj taggal szaporo-
dott a társulat. A napokban a dél-
előtti órákban, miközben javában pró-
báltak, egy rendőr jelent meg a né-
zőtéren. A tagok között meglehetős 
izgalmat keltett a rend egyenruhás 
őrének megjelenése, Bródy István 
igazgató azonban bátran megkér-

FARKAS ALMA 
a Belvárosi Színház uj tagja 

dezte: „Kit keres, biztos ur?" Az 
„igazgatót" felelte a rendőr és mikor 
megtudta, hogy a kövér urban azt 
van szerencséje tisztelni, akit keres, 
elmondta, hogy ő vidéken volt tenor 
II. és áll neki a Baba. Bródy azon-
nal próbát énekeltetett a színész-
rendőrrel, aki félóra múlva már az 
Eskütéri Színház tagja volt. Az uj 
tag nappal a IX. kerületben teljesít 
őrszolgálatot, este pedig a kórust fújja 
a „Babá"-ban. Színészi mellékfoglal-
kozásához természetesen annak rendje 
és módja szerint megkapta felettes 
hatóságának engedélyét. 

— Mikor jön meg Feleky Károly ? 
— Valószínűleg csak októberben 

vagy novemberben, de azért az ame-
rikai színházi yilág erősen képvisel-
teti magát mostanában is Budapes-
ten. Legújabban Bem Blumenthal, 
nagy amerikai színházak és varieték 
menagerje járt nálunk. A napokban 
együtt ebédeltem vele, végtelenül ro-
konszenves, érdekes yankee, aki na-
gyon érdekes dolgokat beszélt az 
amerikai színházi viszonyokról. Azu-
tán megkérdezte tőlem, hová menjen 
este, mit ajánlok neki. Azt feleltem : 
„Mehet bárhova, csak a Városi Szín-
házba ne menjen, mert ott lép föl 
Palásthy Irén. Az amerikai már any-
nyira ismerte a pesti viszonyokat, 
hogy elértette a humoros célzást és 
vidáman kacagott. És kacagtak vele 
a többiek is, elsősorban a szép házi-
asszony, R. Lenkeffy Ica. Bem Blu-
menthal egyébként lázas igalmakat 
vált ki Budapesten. Azt hiszik róla, 
hogy minden darabot, minden zene-
müvet meg fog venni Amerika szá-
mára és Budapest művésznőinek felét 
leszerződteti. 

— Ezzel szemben ? 
— Ezzel szemben még egy dara-

bot, egy dalt se vett és senkit se 
szerződtetett. De fog. Most azonban... 

— Siet, természetesen. És hová ? 
— A Vígszínházba, a „Mi ketten" 

főpróbájára. Csókolom a kezeiket, a 
viszontlátásra! 
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Nem aRar elmenni... 
Aki nem akar elmenni, az egy kedves 

bakfis, akit Rózsikának hivnak. Téleytől 
nem akar elmenni a hires színésztől. Sze-
relmes Rózsika a hires színészbe és a 
darab végén megj is hóditja őt. Mert eg*y da-
rabról van szó, Egyed, Zoltán nagyszerű 
vígjátékáról. Az Intim kabaré megnyitó mű-
során kerül színre a «Nem akar elmenni» 
esténkint óriási sikerrel. Hallatlanul mu-
latságos és kedves Egyed Zoltán darabja 
és elsőrangút produkál benne a két fősze-
replő Harsányi Rezső a Belvárosi szinház 
művésze és Sugár Teri az Andrássy-uti szin-
ház művésznője, akik vendégképpen játsza-
nak az Intim kabaréban. Balogh Juci, Vig 
Miklós, Arányi József játszanak még a da-
rabban nagyon jól. 

Méltó Egyed Zoltán darabíjáhoej a műsor 
többi száma is. Kiemelkedő szám a «Zozó 
hozománya» .timü operett. Szövegét egy 
«Ladot de Dorothee» című francia vígjá-
tékból Balassa Emil dolgozta át magyar 
szinre, zenéjét Eechner Ágoston szerezte. 
Félórás kacagást kelt az operett, melynek 
főszerepét a kabaré kitűnő primadonnája 
Szeles Elza alakitja. Egy színésznőt ját-
szik Szeles Elza az operettben. Pompásan 
táncol és szépen énekel. Partnerei Tihanyi 
Oszkár (Albert gróf), Németh Nándor (Sza-
niszló inas), Kiirthy Teréz (Olga Avans-
kaja), Virágh Rózsi (Katica szobalány) egy-
formán kitűnőek. Van egy tercett a da-
rabban, Szeles Elza, Tihanyi és Kürtl'.y 
Teréz éneklik, amelyet sokszor megismétel 
a (közönség estén kint. i 

Szeles Elza még egy pompás bohózatban 
arat nagy sikert. A bohózat cime: dé a 
Panni.» Egy parasztcselédet játszik benne 
kacagtatóan. Mellette Doktor János, a ka-
baré főrendezője, Kürthy Teréz és Virágh 
Rózsi jók. 

Jobbnál 'jobb^kl a magánszámok is. Széless 
Elza tíánóczy Béla chansonjával és Hetényi 
Heidelberg kupiéival arat rengeteg tapsot. 
Németh Nándor az u j komikus Kalmár 
Tibor és Lovászy Károly verseit énekli. 
Patkós Eszti és Tihanyi Oszkár nagyszerű 
tánckettőst adnak elő. A fiatal Vig Miklós 
az (árdrágitási áradatról énekel egy mulatsá-
gos dalt. Nagyon jók még Virágh Rózsi, 
Tihanyi Oszkár, Patkós Eszti, Arányi József, 

akik külön-külön még magánszámokkal is 
szerepelnek. Mindent összevéve kitűnő az 
Intim kabaré uj műsora. Biztosan rengeteg 
estén fog még telt házakat csinálni. 

. A Tannhäuser első vidéki előadása 1904 
március 5-én volt Temesvárott. Krecsányi 
Ignác társulatánál. (Erzsébet — Andai Blanka, 
Tannhäuser — Mihályi, Wolfram — Környei, 
Őrgróf — Vajda Alfréd, Verus — Perényi 
Margit, Walter — Ternyei Lajos és az ifjú 
pásztor — Kállay Lujza volt.) 

TARNAI GÉZA 
(Schwarzenberg herceg) 

Városi Szinház: ,.Hermelines nő" 
(Argelo fotográfia 
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Endrey Jenő — 03 uf Sándor béres 
,Mindpn színigazgató évek óta arról panasz-

kodik, hogy a táncoskomikus szerepkörre 
nincsen úgynevezett „nachwuchs". Ha például 
Rdffeqi Márton egy este valamilyen okból 
nem játszhatik, senki sincsen, akit a szere-
pébe be lehetne ugratni, ha Csak maga a 
szerző nem vállalkozik a beugrásra, mint azt 
Hçrmath Imre a „Pillangó főhadriagy"-ban 
tette. Sebestyén Géza is, most, hogy véglege-
sen pesti színigazgató lett, azon törte a fejét, 
hogy honnan szerezzen megfelelő táncos 
komikust ? Az öccse, Sebestyén Jenő, akit 
njár ismer és szeret a budapesti közönség, 
megszállott területen játszik Marosvásárhelyen, 
ahonnan nem tud Pestre jönni. Sok vendég-

szereplés és próbálgatás után végre olyan 
táncos komikusra talált Sebestyén, akit egész 
biztosan meg fognak irigyelni tőle a pesti 
operett-direktorok. Az uj színész : Endrey Jenő, 
eddig a Miskolczi Nemzeti Színháznál játszott 
és kedvence volt a publikumnak. - Farkas 
Imre uj darabjában vendégszerepelt. Sándor 
béres szerepét játszotta. Igen nehéz helyzete 
volt, mert a szerep eredeti kreálója, Pataki 
Ferenc egyik legnagyobb sikerét aratta ebben 
a szerepben. Endrey vendégfellépése után, 
fényes szerződési ajánlatot kapott a direktor-
tól, amit természetesen el is fogadott. Minden 
kelléke meg van Endreynek arra, hogy mint 
táncos komikus, a budapesti publikum ked-

vence legyen. Táncai bra-
vúrosak és elegánsak, 
nagyszerűen beszél és 
alakit, emellett még kelle-
mes és szép énekhangja 
is van. Amikor a Rákosi 
Szidi sziniiskolát elvégezte, 
már akkor azt mondta 
róla Rátkai Márton, a tán-
coskomikusok pápája-: 

— Ha valamikor meg 
unom a szefepköröm, ez a 
vörös fiu lesz az utódom. 

Mert Endrey minden 
táncoskomikusi jó tulaj-
donságán felül még vörös 
is. Legközelebb a Mágnás 
Miskát és a Csárdáski-
rályné Boniját fogja Budán 
játszani. 

Eddigi igazgatója azt 
mondotta róla, hogy nem-
csak táncos komikus, de , 
igen jó drámai szinész is, 
amit különösen a „Faun" 
címszerepében bizonyított 
be. Bizonyos, hogy End-
rey Jenő nevét rövidesen 
megtanulja a pesti publi-
kum. 

Egy táncos komikus — 
akiben drámai érő van, 
aki épp olyan könnyen 
rikkatja meg a nézőt, 
mint amilyen könnyen 
megnevetteti. 
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Nem hiába, évezredek óta szerencsétlen 
nap volt a péntek. Nekünk legalább már 
régóta az. Pénteken szokott megjelenni Zug-
ligeti a szerkesztőségben. Most is megjelent. 

Elszántság és 
szokatlan tüz 
sugárzott sze-
meiből, ami-
koregy csomó 
rajzot dobott 
az asztalra és 
beszélni kez-
dett : 

— Felszólítom a szerkesztő urat, azonnal 
rendelje meg a szobromat 1 Mától kezdve 
én vagyok a világ központja. Megoldottam 
a rejtélyt, amin annyian hiába törték a 

fejüket. Felfedeztem a radiotelegram-mono-
graphoröntgenographot I És önök nem szé-
dülnek el e hír hallatára, nem emelnek a 
vállukra és nem kínálnak meg egy cigaret-
tával? Persz^ 

nem kell Pá-
risba utazni, ha le Bargyt akarom látni és 
Carusot, ha NewYorkban énekel, az Abbáziá-
ban hallhatom. És ha beülök a Király színház-
ba a világ összes szinielőadásait egyszerre 

7O adat B2 
Blaha Lujza szüleinek es-

küvője 1848 febr. 24-én volt. 
A nemzet csalogánya 1850 

szeptember 8-án született 
Rimaszombat és Jánosi hatá-
rában. 

Édesatyja : Reindl (Váray) 
Sándor meghalt 1856-ban, 
Kassán. 

1858 január 7-én irta róla 
a „Győri Közlöny" az első 
kritikát a „Koldusnő" c. drá-
ma előadása alkalmából. 

1859 november 2-án irta 
első levelét nagybátyja név-
napjára. 

Első nagyobb szerepét 1862 
május 13-án játszotta a „Szép 
juhász" cimü népszínműben, 
Budán, Molnár Györgynél. 

1864 április 21-én fellép a 
Budai Népszínházban mint 
szerződtetett tag a „Csikós" 
Rózsijában. 

í865-ben Szabadkán műkö-
dik Sipos Károly szintársula-

|>a Cufsa 70 é 
tánál, mint népszinműéne-
kesnő. 

J866-ban Debrecenbe hív-
ták meg, hol Szabó József 
volt az igazgatója. 

]866-ban visszatér Szabad-
kára, itt férjhez megy Blaha 
János karmesterhez és e ne-
vet használja ezentúl. 

1869 május 5-én először 
vendégszerepelt Kolozsvárott. 

1870 január 24-én Debre-
cenben meghalt Blaha János. 

1870 február negyedikén a 
Nemzeti Színház igazgatósága 
felszólítja vendégszereplésre. 

1870 május havában újra 
vendégszerepel Kolozsvárott, 
a „Kék szakáll" Boulotjában. 

1871 tavaszán Nagyvára-
don játszott. 

1871 május 7-én volt az 
első fellépte a Nemzeti Szín-
házban a „Tündérlak Ma-
gyarhonban" c. népszínmű 
Marcsa szerepében. 

es életéből 
1871 szeptemberében ő 

nyitja meg a Várszínházát az 
„Egy nő, aki az ablakon ki-
ugrik" c. vígjátékkal. 

1873 január 30-án játssza 
első operaparthiját a „Fekete 
domino" Angelo szerepében. 

1875 január 15-én volt a 
„Falu rossza" premierje. 
Finum Rózsi-jával országos 
hirü művésznővé emelkedik 
dicsőséges pályáján. 

1875 Junius 27-én a „Va-
sárnapi Újság" elsőül hozza 
az arcképét és vezércikk je-
lenik meg róla. 

1875 szeptember 20-án férj-
hez megy Soldos Sándor lenki 
földbirtokoshoz. 

1875 október 22-én volt az 
első vendégjátéka a Népszín-
házban, az „Ördög párnájá"-
ban. 

1875 október 22-től 1896 
május 4-ig összesen 2364-szer 
lépett föl. 
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végignézhetem az én találmányom segítségé-
vel. Egyszerűen rádió sugarakat gyűjtök össze 
a színészek felületein, azokat drót nélkül át-
vibráltatom a kívánt színházba, ahol egy 
színtelen vászon segítségével megjelenik az 
az előadás, amelyre épen kíváncsi vagyok. 
De ha nem akarok színházba menni, akkor 
például a konflisban is végignézhetek egy 
ilyen előadást rádió-tük-
röm segítségével. Hogy 
ezeket a terveimet már 
meg is valósítottam, arra 
bizonyítékul itt vannak 
ezek a rajzok, amelyek a 
radiotelegrammograf első 
alkalmazásainak sikerét 
ibrázolják. Már alakuló-
ban is van egy konzor-
:ium, ahol havi egymillió 
dollár tiszteletdijat fogok 
tapni. Addig is, amig a 
őpénztáros Buenos Ayresból megérkezik, ké-
em az előleget. 

A szerkesztő egy koronát dobott az asz-
alra ! 

— Hohó! Önök tévednek ! Husz koronát 
;érek ! Mától kezdve húszszoros a taxi ná-
am is. 

A színház, a színpad a legháládatlanabb 
művészetet szolgálja. Csak a md-nak dolgo-
zik, — maradandót nem alkot ! A színészt — 
akármilyen jó — elfelejtik, habár a lelke ott 
ég el a színpadon 1 Pesti Kálmán 

A Hymnus-t először a Nemzeti Színházban 
énekelték, 1844. julius 2-án, próbaképen ; a 
Szózat-ot szinténia Nemzeti Színházban éne-
kelték először, 1853. május 8-án. 

. . . Olyan az élet itt is, miként a színpad . . 
Hamis fény, festett rongy és semmi más, 
Ki jobban pózol, jobban bírja hanggal, 
Azé a taps, a legnagyobb hatás ! 
És itt is, ott is egy koméd'ja járja, 
őszinteség egyikben sincs soha ! 
A bölcs kacag, avagy mosolyg reája, 
És könnyezik belé az ostoba. 

Szabados László. 

1875 december 2-án az 
Angot asszony leánya" c 
arabban volt az első ope-
ett-fellépése. 

1875-ben a Népszínházban 
vi 8000 frt. volt a gageja. 

1877 junius 2-án a „Veres-
aju"-ban osztatlan sikerrel 
itszta Szilaj Katát. 

1877 szeptember 11-én a 
Falu rosszá"-ban a vidéki 
ígyzőktől 127 *apró virág-
sokrot kapott. 

1877 december 14-én „A 
írga csikó" premierjén Er-
sikét játszotta. 
./878-ban az Operához ka-

ott meghívást, de azt nem 
)gadta el. 
1878 augusztus 18-án a 

épszinház ezredik előadásán 
\ sárga csikó"-ban ünneplik. 
1878 november 22-én a 

Jiros bugyelláris"-ban Zsófi 
:erepében excellál. 
1879 január elején uj ope-

:tt-sikere volt : „A cornevillei 

harangok"-ban Serpolettet ját-
szotta. 

1879 február havában ját-
sza az első szende-szerepet 
az „Ágnes asszony"-ban. 

1879-ben elvélt Soldos Sán-
dortól. 

1880 julius havában a 
gyöngyösi nőegylet disztag-
jává választotta. 

1881 február 26-án férjhez 
ment báró Splényi Ödönhöz. 

1883 február 23-án Simon 
Romanowsky szerepét játszta 
a „Koldusdiák" c. operettben. 

1883 junius 2-án a Nép-
színház együttesével a bécsi 
An der Wien-ben vendég-
szerepel. 

1884 október 15-én fellép 
a Várszínházban. 

1885 december 16-án ismct 
parádés szerephez jut: Konti 
József „Eleven ördögé"-ben. 

1886 január 12-én újra dia-
dalt arat a „Suhanc" Józsi-
jával. 

1886 október 30-án a híres 
Konti-operettben, a „Király-
fogás"-ban szinte lázba hozza 
a főváros közönségét. 

1888 augusztus 21-én meg-
vált a Várszínháztól. 

1889 február 21-én Vidor 
Pál: „Ingyenélők" c. népszín-
műjében arat uj sikert. 

1889 november 15-én a 
„Náni"-ban szintén uj híveket 
szerez művészete varázsere-
jével. 

1894 november 9-én a „Szó-
kimondó asszonyságában 
Hübscher Katrin szerepében 
a színjátszás egy újfajta ágá-
ban mutatkozik be. 

1895 március 1-én a „Télen" 
cimü népszínmű Katalinjában 
frenetikus sikere volt. 

1895 március 3-án egy időre 
elbúcsúzott kedvenc fővárosi 
közönségétől. 

1896 április 21-én az Orsz. 
Magyar Iskola Egyesület a 
magyarosodás érd :kében ki-
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"Parisban 
a l í ö r u í R ö z e p é n 

Van itt Pest közepén egy nagyszerű és 
előkelő szórakozóhely. Az előkelő szórako-
zóhelyet Royal Redoute-nak hívják. Estén-
kint minden második fiakker a Redoute 
felé tart és ha két ember azon vitatkozik, 
hogyan töltse el legkellemesebben az estét, 
egészen bizonyos, hogy ez a vége: 

— Menjünk a Redoute-ba! 
Jött, látták és győzött a Royal Redoute, 

ez a legfrissebb pesti mulató. Pesti mu-
lató! A Redoute-xa nem is szabad ezt a 
szót mondani, hogy pesti. Nem pesti lo-
kál ez, egészen más: egy világvárosi látvá-
nyosság, egy darab Páris a körűt közepén. 
Egy ragyogó étterem, egy előkelő bar, 
és egy franciás kis tánc-szinház egyben. 

Annyit beszéltek a Redoute-ról, hogy a 
múltkor elmentünk megnézni. A Royal Or-
feum előadása után léptünk át a Redoute-
ba. Mert csak egy lépés az egész, ott 
van a Redoute az orfeum épületében. Már 
a bejáratnál elámultunk. Micsoda fény és 
micsoda tónusok! A falakon fehér és vörös 
tapéta, aranyozott gyertyatartók százai, pom-
pásan gazdag, mégis disztingvált díszítések. 

És a disztingvált környezetben, a legelő-
kelőbb pesti társaság. Csupa híres név, 
arisztokraták és más előkelőségek, színész-

nők és írók ülnek, az asztaloknál. Még 
a pincérek is főurian elegánsak és neszte-
lenül szaladnak ide-oda pezsgős vödrökkel 
kezükben. Mert a pezsgő folyik itt a Re-
douteban, mindenki pazar jókedvű és vi-
dám és két zenekar szól felváltva: cigány 
és a kitűnő müvészzenekar. MarkovitsPista 
hires uri prímás hegedül a cigányok élén 
és nem lehetne megmondani melyiket huzze 
behizelgőbben, az andalítóan szomorú ma 
gyar dalokat vagy a pattogó angol ragti-
me-eket. A müvészzenekar karmestere: Són 
dor György. A legújabb Willy Engel 
Bergereket játsza, ugy, hogy pezsegni keze 
az emberben a vér. Alig ittunk meg egi 
pohár cointreaux-ot, megkezdődik az elő 
adás. Gyönyörű hölgyek jönnek, egyik szebl 
mint a másik. Pest legnagyszerűbb tánco| 
sai vannak itt és van itt pár külföldi csőd. 
is. Először egy pattogó two step-et látunk 
aztán Dán Niels kisasszonytól egy vakmerl 
spicc táncot. Egy hölgy, egy úrral foxtrot 
tozik ezután. Nagyon jó a foxtrott. Ai 
előkelő vendégek abbahagyják a vacsorá 
és tapsolnak neki. Utána egy valcer jör 
csodásan lágy francia muzsika. Olyan 
valcer mint egy áloiri és a szőke hölgy ak 
lejti, szintén olyan légies és könnyű mir 
a francia valcer. A tánemüsor első rész 
egy frappáns macsics-csal végződik. Eg 
nagyszerű angol ur: Brighton járja a me 

tejtett hatásos működéséért 
tiszteletbeli tagjává válasz-
totta. 

1896 október 22-én volt a 
25 éves művészi jubileuma. 

1896-ban megjelent Kéry 
Gyula „Blaha-albuma". 

1900 október 15-én a Nép-
színház fennállása 25 éves 
jubileumán fellép a „Csikós" 
és a „Falu rossza" egy-egy 
felvonásában. 

1900 november 15-én Fe-
renc József király a koronás 
arany érdemkereszttel tün-
tette ki. 

1900 december 21-én pá-
ratlan sikerrel vendégszerepel 
a Vígszínházban az „Arany-
kakas" fogadósné szerepében. 

1901 május 7-én a Nemzeti 
Színházban fellép a „Tündér-
lak"-ban 30-ik évfordulóján 
annak, hogy először játszott 
az ország első színpadján. 

1901 május 10-én a Nem-

zeti Szinház örökös tagjává 
nevezték ki. 

1902 október 31-én elbúcsú-
zott a Népszínház közönsé-
gétől, hogy mint a Nemzeti 
Szinház örökös tagja elfog-
lalja helyét. 

1902 december 23-án mint 
a Nemzeti Szinház örökös 
tagja fellép „A bor"-ban, 
Eszter szerepében. 

1907 január 10-én Ujházy 
Edével szerepel a Nemzeti 
Színházban. 

1907 február 1-én fellép a 
Király-Színházban a „Ha-
rang iban . 

1907 november 9-én gya-
kori vendégszereplésre szer-
ződik a Népszínházhoz és 
fellép a „Piros bugyelláris"-
ban. 

1908 január 6-án 5CT éves 
művészi jubileuma volt. 

1908 január 10-én a hiva-
talos körök részvételével meg-

ünnepli 50 éves művészi j 
bileumát. 

1908 február 2-án Blah 
ünnep volt a Lipótvárosi K 
szinóban. 

1908 március 18-án 
vidéki színészek hódolni 
Blaha Lujzánál. 

1912 február 6-án fellép 
Nemzeti Színházban a „Rai 
és mód"-ban. 

1912 junius 13-án Bécsbí 
fellép a Magyar Szinház te 
sulatával a „Nagymama" 
operettben. 

1914 március 14-én vc 
legutóbbi vendégfellépte 
Nemzeti Színházban, a „M 
tyólakodalom"-ban. 

1920 március 10-én a Kc 
munkák tanácsa a Népszi 
ház előtti teret Blaha Lujz 
térnek nevezte el. 

1920 szeptember 8-án ü 
nepeltük 70 éves születt 
napját. Eró'di Jei 



SZÍNHÁZI ÉLET 29 

3 MMNCEY 
a vig skandinávok 

Si i d a -
ffl!lli!IIIH«llllIHílll!!!BIIIIIIIIÍinulfa 
SA a m p o o n 

megőrzi a haj fényes-
ségét és selyemszerü 

puhaságát. S s s k o r w o s i 
VII. Dohány-utca 39.. i Rendel: 11—1 és 4 - 7 úriig-

Hát ezek a vig skandinávok, a legkedve-
sebb «szám», amit valaha orfeumban látiunk. 
Tessék elképzelni három- elegáns frakkos 
urat, akik szőkék és egyik sincs több hu-
szonnégy évesnél. És olyan vidámak, nem 
is hiszi az ember, hogy Skandináviából jöt-
tek. Táncol a 3 Manley, de a táncukban 
annyi ötlet, humor, pajzánság van, hogy 
csodálkozni kell. Nagyon lecsodálkoztunk 
és véresre tapsoltuk a tenyerünket a szőke 
skandinávoknak, akiket nein' akarlak elen-
gedni, ugy hogy elejétől végig mégegy 
szer meg kellett ismételni a számukat. 

Előadás után teljes számban kigyúltak 
ismét a Redoute csillárai és mivel messze 
volt még a záróra, megkezdődött a leg-
fesztelenebb vidámság-cigányzene mellett. 
Nagyszerű hely a Redoute, ezentúl ide fo-
gunk járni. Nagyszerű a hely maga és 
nagyszerű a műsora. Ä műsoránál csak egy 
van jobb. Ä vacsora, amelyet előadás köz-
ben végigettünk. 

TOßOK RŰZSfl CR£M£ \ 
szeplő, májfolt, pa t ' anás és atc-
tisztátlanbágok eilen. Ideáiis arc-
ápoló. Ara 35 korona 

Főraktár 

RúczGy. János 
gyógyszertára 

Kiskunhalas 
77 

csicsot Dán Niels kisasszonnyal. 
Ä második részben jönnek az igazi szen-

zációk. Elcliy Änny, Nagyszerű Eieky kis-
asszony, amit produkál valóban elsőrangú. 
Elmehetne vele a Maxime-ba, vagy a Mo-
ulin Rouge-ba. Kitűnő külföldi szám' jön 
ezután, a négy Chatam. A Chatamok is 
nagyszerűek, nagyon megtapsolják őket. 

Külön fejezetben kell irni a műsor utolsó 
pontjáról. Utolsó szám műsor szerint: 

Zsuzsanna Mária irta azokat a mélysége-
sen lyrai és erőteljes egyéniségre valló köl-
teményeket, amelyek most jelentek meg a 
Színházi Elet kiadásában. A verskötet cime: 
„Harag nélkül." A szerző, a fővárosi társa-
ság előkelő tagja, aki értékes irodalmi nevet 
szerzett magának már azzal az egyfelvoná-
sos kis drámával, amelyet a tavaszi szezon-
ban mutatott be egyik fővárosi kabaré. 
Ezzel a verskötetével, mint kiforott költő áll 
elénk, akinek komoly talentuma igen jelen-
tős tényezője lesz a modern magyar költé-
szetnek. A kis kötet egyik legszebb verse az 
„Ajánlás." amelyet itt köílünk : 

Néked küldöm és Néked ajánlom 
(Mintahogy minden bennem a Tiéd) 
Szivem e pár fájdalmas énekét. 
Legjobb volna, ha meg sem értenéd 
Legszebb volna, ha furcsa, lágy kezed, 
Átlapozná a könnyes részekel. 
Szerettelek és közben este lelt. 
De azt, amim van, mégis csak Te adtad: 
A vágyat, álmot, uz egyedüllétet 
S a zenés csendben a halk meséket. 
Tehozzád ittam. Néked és miattad. 

És ilyen a kötet többi verse is : halk, fi-
nom, csöndes. Egy leány lélek vallomásai. A 
„Harag nélkül." ára 25 korona, kapható a 
Színházi Élet kiadóhivatalában: Erzsébet-
körűt 29. 

Harag nélkül" 
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A Szin&úszi Élei 
művészeti almanachja 

Ä Színházi É!et Művészeti Almanachjá-
nak, ezerkilencszázhuszas évfolyama októ-
berben hagyja el a sajtót. Netncsak a szín-
házi világnak, de a könyvpiacnak is legér-
dekesebb eseménye volt a mult évben en-
nek az irodalmi értékű almanachnak a meg-
jelenése, ' érthető tehát az a felfokozott 
érdeklődés, amely most ennek a munkának 
uj évfolyamát várja. Ugy belső tartalom, 
mint külső kiállitás tekintetében rá is fog 
szolgálni az almanach az olvasóközönség 
megbecsülésére. Ä szinházi- és művészeti 
élet minden ágát felöleli ez a nagyszabású 
könyv és ami csak az olvasót érdekelheti, 
ami színházzal és művészettel csak a leg-
csekélyebb összeköttetésben van, arra bő-
séges és megbízhatói feleletet fog kapni. 

Az elmúlt szinházi szezon minden esemé-
nyének kronologikus és hü képét fogja 
kapni az olvasó, úgyannyira, hogy valósá-
gos tükörképét találja egy esztendő művé-
szeti életének. Külön-külön tárgyalja az 
almanach az egyes színházak részletes is-
mertetését, felsorolja az évad1 premierjeit, 
közli az összes budapesti színházak teljes 
művészi és műszaki személyzetét, kimerí-
tően foglalkozik a színházak egész eszten-
dei produkciójával, a legújabb szinházi és 
kabaré-vállalkozásokkal. Nemcsak a szinhá-
zak, de a főváros egész zenei életének 
hii képe is belekapcsolódik az almanach 
szerkezetébe. Hangversenyek, zeneiskolák, 
minden a közönséget érdeklő vonatkozá-
sát a legkiválóbb szakemberek és művészek 
ismertetik. Foglalkozik az almanach a ki-
nematographia minden ágával is. A\ozgó-
fényképgyárak, mozgóképszínházak és film-
kölcsönzők lexikonszerű ismertetésén kivül, 
ezeknek aktuális művészi kérdéseit is meg-
tárgyalja. Nem hanyagolja el a divat aktu-
ális kérdéseit sem. Terjedelmes részt jut-

tat az almanach a vidéki színházaknak is, 
amelyeknek társulatát és művészi munkáját 
is részletesen ismerteti. Ä fiatal színész-
nemzedék ügyeit sem hanyagolja el. Színész-
iskolák és szinészképző tanfolyamokat ér-
deklő cikkeket közöl. 

Ä nagyszabású és minden apró részletre 
kiterjedő almanachszerü .ismertetéseken ki-
vül valósággal szenzációszámba fog menni 
a könyv irodalmi része. Ä legkiválóbb irók, 
színészek és művészek írtak cikkeket, ver-
seket, novellákat és komoly szakértekezésa-
ket az almanachba. Ä színház, zene, szob-
rászat, festészet, legkiválóbb reprezentán-
sainak eredeti írásainak valóságos kis gyűj-
teménye lesz ez a könyv, amelyet száznál 
több, ugyancsak eredeti kép, tesz változa-
tossá. Äz ismert hirességiek mellett közölni 
fogjuk a művészvilág legújabb felfedezett-
jeinek az ardképeit is. Mindezeken kivül 
semmi sem marad ki az almanachból, ami, 
színházra, művészetre vonatkozik és ami az 
olvasóközönséget csak a legtávolabbról is 
érdekelheti. 

Ä Szinházi Élet Művészeti Almanachja 
Incze Sándor szerkesztésében október hó-
napban kerül a könyvpiacra. 
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— Ês a csúnya kisleány egy nap belené-
zett atükörbe és csodálkozva szólt magá-
ban: Szeplős kis majom, koplaló Kis pe-
nészvirágom, oh be szép lettél egy éjszaka 
alatt! A\ert akkor a kenderszőke haja már 
aranybacsillámló vörös volt, az alakja for-
mássá lett, mint egy nimfá-3, a szemében kék 
erdei tavak titokzatossága égett, s a han-
gocskája, a fejletlen lányhangocskája, csi-
lingelt és szárnyalt, mint a kis kápolna 
csöngety'ije, melyet ujjongva visz magával 
a tavaszi szellő és a hajnali napsugár. És 
ekkor a láthatatlan zenekar himnuszt ját-
szott a lelkében, a királyasszonyok, a her-
cegnők és az apródok mind meghajoltak 
előtte és gyürüs kezükkel valami távoli ég-
táj felé mutattak, ahonnan a lámpák milliói 
ragyogtak feléje a magas hegyeken, rohanó 
vizeken, alvó városokon és félénken meg-
lapuló falvakon keresztül. És a széppé ki-
virult kisleány érezte, hogiy a szivében édes 
és csillapíthatatlan szomjuságok lobognak, 
a millió lárnpa mind az ő tiszteletére ra-
gyog és asszonyok, férfiak, öregek és gyer-
mekek, aki'.iet sohase látott, mind kitárják 
feléje a kezüket, mintha valamennyien őt 
várnák. Mert a piszkos folyosón . bámész-
kodó leány oly önérzetes és magában bi-
zakodó volt, mint egy öreg generális, aki 
az ellenság meghódítására indul. 

— Es a kis szeplős nagyobb hódításokat 
tett, mint a legvénebb generális, — mondta 
halkan a zsámolyon kuporgó férfi, akinek 
oly tágranyiltak a szemei, mintha a millió 
lámpafény ott ragyogna előttük. 

— Igen, mindénkit meghódított: a ké-
nyeseket és az unatkozókat, a vagyon súlya 
alatt nyögöket, a diák szobában lakó She-

— P A R I 
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A vörös gyémánt Ä2S«: 
seket, az üreslelkü affektálókat és az egész-
séges kékzubbonyosokat: mindenkit, aki va-
laha a szemébe nézett, a bársonykárpitok 
mögött könyekben fürdő arcát látta, akinek 
halk, szomorú és álmodozó dalait elmondta. 
Királyok mondtak szépeket neki és kirá-
lyoknál is hatalmasabb urak, akik igazán 
isten kegyelméből, istenadta tehetségük jus-
sán jutnak el ledönthetetlen trónusukra: az 
irótoll souverainjei. Világhíres lett a csúnya 
kis szeplősből, aki palotában élt és arany-
pohárból ivott és aki életébén legelőször, 
akkor volt igazán boldogtalan, mikor a 
lángoló szemektől, a tapsok zenéjétől kifá-
radt an, a vánkosára könyökölve, átnedvese-
dett szemmel hallgatta a gyermekkori nótá-
«at, mc'yekct a lelkében játszó zenekar, ott, 

az idegen földön muzsikált neki. ,Ëzek a 
nóták megint fölidézték előtte a világot, 
melyet a gonosz emberek elraboltak tőle: 
a ternyos, pusztai kastélyt, a mélabúsan 
ballagó öklöket, a kökényb'okrokat a mezei 
ösvényen, a szénaszagot, a mormogó falusi 
szomszédokat és a hóban sikló szán csön-
getyühangját. fiz udvarló királyok, a gá-
láns lovagok, a leereszkedő hercegnők és 
a lelkes kis varróleányok nem oltották el 
a szomjúságát, a megszelídült ujságiró-va-
dak se oltották el, s mikor selyemfüggönyei 
mögött, az éjszaka sötétségében egyedül 
maradt, gyakran összekulcsolta a kezét 
elalvás előtt és igy imádkozott magában: 
jó' istenkém, aki tetszésed szerint kormá-
nyozod a világol és a szeplős kis leányo-
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kat végtelen hatalmaddal nimfákká változ-
tatod, add vissza egyszer nekem álmaimat 
a valóság helyett! Legyen ismét délibábos 
pusztasággá a tomboló nagyváros, zsugo-
rodjék össze kicsiny mécsessé a millió lám-
pafény, változzék ökrösszekérré a villamos 
autó és tompuljon tücsökcsirpeléssá a pokoli 
zaj, mely az egymáshoz ragasztott kaszár-
nyákból fájdalmasan az égi felé tör. Isten-
kém, én akkor lennék csak megint boldog, 
ha valakinek! a vállára dőlve újra a tücsök-
csirpelést hallgathatnám ! 

András fölkelt a zsámolyról és a sze-
me lázban égelt, mintha viziót látna. 

— Ä délibábról beszélt, — mondta resz-
ketve, a magyar puszta fölött uszó déli-
bábról, tehát . 

Le Rosier kisasszony odahajtotta fejét a 
vállára és ugy szólt hozzá, hibátlan magyar 
kiejtéssel : 

— Igen, szivem! 
• * 

— Akkor mindent megértett, amit Monte-
Carlóban magáról mondtam? kérdezte a 
térti a félhomályban, mig karja a Le Ro-
sier kisasszony dereka köré fonódott. 

— Hát nem látta, hogy kigyulladt az ar-
com tőle? 

— És a A'ustos bácsi felköszöntőjét is 
megértette? 

- - Meg szerettem volna csókolni érte, 
de nem árultam el magamat. 

— De hiszen akkor maga az egész vilá-
gon a legnagyobb színésznő! 

— Még azt se? Azt hiszi belém sze-
rettek volna a királyok, ha még ehhez 
se volna teheiségem? 

András betapaszlotta az ajkát és hal-
kan Siigtp : 

— Ne említse többié a királyokat, ha en-
gem szeret! 

R lány csalk a fejével mondott igent. 
mert az ajka mással volt elfoglalva. » 

— A magyar puszta titokzatos és édes 
szomszédsága beszélt a szeméből ! — mondta 
András — mikor az éjjeli őrön kiviil raár 
mindenki aludt a dombegyházi Kúriában. 

A leány behunyta a szemét, hogy az se 
beszéljen... 

La Rosier kisasszony eltűnése nagy port 
vert föl a civilizált világban. A párisi la-

pok meyiriák, hogy egy nap hirtelen eltűnt 
Monteearlőból; a társalkodónőjének azt 
mondta, hogy Genuába utazik. Itt azonban 
nyoma veszett s a legügyesebb detektívek 
se tudták kideríteni, hogy mi történt vele. 
Sokáig azt hitték, hogy egy rejtelmes bűn-
tény áldozatává lett, de közelebbi adatok 
nem igazolták ezt a föltevést. Végre róla 
is megfeledKeztek, mint minden csodáról; a 
vörös gyémánt helyét más drágakövek fog-
lalták el a világ fővárosának kincsesházá-
ban. ' 

* 
.Pndrás minden héten egyszer megkér-

dezte a feleségétől: 
— Nem vágyódó! vissza a királyaid 

közé? Nem bántad meg, hogy itt maradtál? 
Nem fá j a szived, ha a millió fényére és 
a millió tenyér tapsára gondolsz? 

— Nem, csacsi kis uram, nem, nem ! 
mondta a fiatal asszony, aki kurta rokolyá-
ban és kivágott nyakkal gazdálkodott a 
dombegyházi kúria veteményes kertjében. 
Arcát és nyakát barnára égette a pusztaság „ 
napja és titokzatos szeme, valami árnyas 
gyöngédség pásztortüzétől derűssé, szelíd-
dé és megértővé nemesült. 

Csakugyan itt fog-e megöregedni a hár-
sak és jegenyék között, melyek örökké az is-
meretlen távolba néznek? A láthatatlan ze-
nekar, mely éjszakánként a lelkében muzsi-
kál, nem játssza-e valamikor mégegyszer 
a melódiákat, melyek a millió lámpa vá-
rosára, a tapsok menydörgésére és a sze-
relmes királyokra emlékeztetik? 

Ezt András ép oly kevéssé tudta, mint 
a kurtaszoknyás, pusztai asszony, aki az 
ebédhez friss salátát szedett. 
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Debreczenbe kéne menni 
Dalosjáték három felvonásban 
I r l a : F A R K A S I M R E (4) 

Pista: Antul jobb. Mert megmondom azt 
is, mér nem tetszel. Én most elmegyek. Itt 
hagyom az akácos udvart. Ä kerekes kutaU 
Rz idesapámat. Az . idesanyámat. 

Gréte: Hát én nem hagytam ott a drá-
ga Zipset, Iglót, alte Hausunkat, Väterchent, 
Lőttét, Tommyt, alles, alles...? 

Pista: Mámost azután te itt bele" akarsz 
ülni a mi kúriánkba, az apám szivébe, 
az idesanyám szeretettbe, mi? Én meg 
azalatt tanuljak németül, mi? 

Gréte: Hát te nem mégy öreg Huber-
Hausba? Szép havas hegyek közé? Vä-
terchen fiának, Schwesterlein testvérének, 
mi? Tu I.akl, tu, milyen jó dolgod van és 
nekem milyen rossz. Gyűlöllek. Ki nem 
éllhatlak. 

Pista: Hát ami azt illeti, én se halok 
meg érted te nyelves, fitos kis nimet. 

Pista: 
Nem szeretem azt a lányt, 
Alit sem érez. 
Aki a legény iránt 
Ki csak kelleti magát 
Csak ugy tetteti magát 
Oly kényes. 
Rki egyre figurázik, íigurózik, 
A párjával csak cicázik, 
Meg csak ugy kukoricázik. 
Nem szeretem azt a lányt, 
Aki a legény iránt 
Nem érez. 

Aki egyre figurázik mókázik, 
A párjával csak cicázik, csak cicázik, 
No meg csak kukoricázik. 
Nem szeretem azt a lányt. 
Aki a legény iránt 
Nem érez. 

Gréte: 
Ott a kék havas hegyeknek alján 
Rózsa, őszi rózsa olyan halvány, 
Ott van az én világom, 
Ott nyilt, ott fakadt ki az én csodás 

[virágom, 

Ott a kék havas hegyeknek alján, 
Rózsa őszi rózsa olyan halvány, 
Ott tudtam én meg, hogy 
Milyen először a szerelem. 

Keringő / / . része. (Melodráma) 
Sándor: Mehetünk... 
Megélénkül az udvar. Pista jő, válláia 

vetett diákos köpenyegben, vándorbottal. 
Sándor megjelenik az ajtóban. 

Sándor: (ostorral a kezében) Mehetünk... 
Nemzetes asszony: Ja) lelkem, drága fi-

am, gondolj szerető édesanyádra, vadide-
genben nagy hegyek között, (könnyezik ) 

Jön Jutka, bőg. Balogh ur«?"- — cigá-
nyok előkerülnek. 

Pista: 
Búcsúzom1 az öreg háztól, 
A sok teljes violától 
Az én szivem olyan igen 
Nagyon gyászol, 
Búcsúzom az édesanyámtól. 
Elmegyek én messze földre, 
De megtérek jövő őszre, 
Édesanyám sziveszerint emlegessen, 
Ugy, mint régen, ugy szeressen. 

(Cigány rázendít a «Mi fehérlik ott a 
síkon távolba».) 

Első két sor melodráma. Ezalatt Pista 
megcsókolja az édesanyját, édes apját, bú-
csúzik Grététől, Jutkától, aki folyton bőg, 
megjelenik Sándor, megrakva csomagokkal, 
kezében szatyor, vállán nagy csikós dun-
nalepedők kötve, másik kezében egy pár 
csirke, meg egy kulacs; Pista megáll a 
rácsos ajtóban. 

Pista: 
A\essze megyek, tán másutt is lesz jó dolgom. 
De a szivem csak azt súgja, jobb otthon — 
De a szivem csak azt súgja, jobb otthon. 

(Elindul. Cigányok utána. Ugyanez a nó-
ta. Dal első két sora melodráma. A nóta 
távolabbiéi hangzik. A rácsos kapuból in-
tegetnek a távozó után. 

Pista: (énekel) 

i S k Ä - Ä ^ r - . ^ / / Ô J J S J Z O T L S a K & È M T — ^ 
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Messze megyek, másutt is lesz jó dolgom, 
De a szivem csak azt mondja: jobb otthon, 

(mind távolabb) 
De a szivem csak azt súgja: jobb otthon. 

(A dal elhal.) ! 
Nemzetes asszony: (előre jön és átöleli 

Grétét és hosszan, szeretetlel megcsókolja.) 
Függöny. 

II. FELVONÁS. 
Iglón. Szoba Huberéknál. Biedermeyer in-
térieur. Háttérben nagy, szélesen vágott ab-

lak. Ä b a g a s Tátra látképe. 

Lotte és barátnői: (kecses, régies íoilet-
te-ben, félkörben ülve énekelnek — előttük 
áll Karl Huber és veri a taktust) 

Az ut amerre elmegyek 
Csupa virág, csupa virág. 
Amott a távol kék hegyek, 
Szép a világ, szép a világ, 
Odább csereg a kis patak, 
Mellette az öreg malom, 
Ahol meglá-togattalak 
Szerelmesen egy hajnalon 
A rét fehérbe öltözött 
És megszólalt a lom között 
A csalogány, a csalogány 

Huber: A refraint érzelmesebben. Sze-
relmesebben. Mit Andacht. Voll mit Liebe. 
Also. (Velük énekel.) 

A rét fehérbe öltözött 
S megszólalt a lombok között 
A csalogány, a csalogány. 

Huber: So. Das war gut. Ein kleines 
Liedl, az mindig jó für die Nerwn. Most 
már egészen le vagyok csillapulva. Ja, ja, 
most le vagyok csillapulva. (Mérgesen el-
kezd kiabálni) Weil ich war giftig azért 
a háderlumpért, aki nem hagyja nekem 
békivel... Kruziturken noch amal... de 
majd adok én neki mérleg... ein mér-
legi will er, ein mérleg... majd én adok 
neki egy mérleg. 

Lotte: Aber Vater! 

Huber: Jó van, jó van. Schon gut... Már 
nem lármázok. Te tudod, hogy én nem 
vagyok egy olyan veszekedős, házsártos 
csúnya öregember, csak ez az amerikáner 
ne volna a világon. 

Lotte: Hagyd Vater, hiszen olyan ked-
ves fiu. 

Huber: Was kedves fiu, ez egy ked-
ves fiu. Én vagyok a kedVes ember, ez 
egy einbrecher és béletolakodja nekem az 
üzletembe és akarja elvinni nekem mein 
schönes Geschäft és csinálni belőle egy 
nagy amerikánische svindli gy^r — és min-
dig; jön azzal a verfluchter mérleggel... 
Ich brauch kein mérleg, az apámnak se 
volt mérleg... nekem se kell mérleg und 
doch egész Zips idejött hozzám kelme fes-
teni. 

Lotte: Abfer Vater, Tommy jót akar. Ein 
grosse Fabrik. És teleszel az igazgató. 

Huber: A schmarn. Én nem akarok lenni 
igazgató, (kiabál) amúgy is vagyok eléggé 
igazgató, zum zerspringen, (dühösen ordit) 

Lotte: (kétségbeesetten) Aber Vater sei 
nicht böse, Oh Gott, oh Gott. Mit csinál-
junk. Hopp lányok ide figyeljetek! Das 
Liedl! (a lányok gyorsan összeállnak, Lot-
te dirigál). 

Vocal kar: 
A rét fehérbe öltözött 
S megszólalt a lombok között 
A csalogány, a csalogány. 

Huber: (az ének alatt láthatóan meg-
enyhül). Ja, ja Kinder, das ist schön. Egé-
szen elfelejtek, hogy dühös vagyok. 

Leányok: (körülveszik) Kedves Huber bá-
csi! 

Huber: Na, na gyerekek én nem' is vagyok 
kedves, ti vagytok kedvesek, schön und 
kedVes. Lustig und kedves. És én vagyok 
egy öreg, mérges ördög... de nem min-
dig. Csak ha az az amerikáner eszembe jut. 

Lotte: J a j lányok, mit csináljunk... talán 
most szóljatok. 

Lányok: (közelednek Huberhez, aztán egy-

„FOTO á á fényképészet i szaküzlet 
B U D A P E S T , 
ü á k é c z i - u t 8 0 

Eladás nagyban és kicsinyben. <* Telefon: József 28—32 



SZÍNHÁZI É L E T 35 

szerre a nyakába ugranak) Huber bácsi, Hu-
ber bácsi! 

Haber: Was bedeutet das? Mit akartok? 
Egyik leány: Hát Huber bácsi — az a 

nagy kérésünk — hogy mára — a Lotte 
kränzchen napján függessze fel a tilal-
mat — és hadd jöhessenek gavallérok a 
házba. 

Huber: Äztat nem, aztat ki van zárva. 
Lotte: De az én névnapomra! 
Huber: A te névnapod nekem smafu. A 

többi hölgyek is mind smafu. Hanem... 
Mind: Hanem... 
Huber: Van itt valami. (Levelet huz elő, 

mosolyog) Die Gréte kommt heute zu Haus. 
Mind: A Gréte! 
Huber: Ugy ám1. Húsvéti vakációra. Azt 

írja Balogh-Nagyné szomszédasszony, — 
die Nachbarin von Debrecen. 

Mind: Nagyszerű. Ja j de jó! Ez aztán 
az öröm. Jön haza a Gréte. 

Huber: Hát ennek okából — nem bánom, 
kivételesen jöhetnek azok a gavallérok. 
Aber der Amerikáner be ne tegye ide 
többet a lábát, aztat mondok. 

Mind: Dehogy, dehogy! Köszönjük, kö-
szönjük Huber tata, j a j dte jó lesz. 

Huber: Also — achtgeben. Der verschie-
denen amerikáner ne ide jöjjön, mert 
lesz kapsz, alle mit einander... Achtgeben 
(el) 

Lányok: (szekrényajtóhoz tódulnak — ki-
nyitják — Tommy kibújik belőle. Nagy 
kavargás.) 

II. JELENET. 
Voltak, Tommy. 

Tommy: (vörös szemekkel, megdagadt or-
ral, iszonyúan prüszkölve kibúvik) Miszisz 
Lotte ! Éppen ideje volt. (prüsszög) Ha még 
egy félóráig hagynak bent a szekrényben, 
Tommy halott. (Prüsszög) Látják igazam 
van. 

Leányok: (nevetve körülveszik) Titnmy mi 
ba j? 

Tommy: Most már nincs baj. (folyton 
prüsszög) De volt baj . Szekrénybe van régi 
rokolya, biztosan nagymamától és abba moly 
ellen erős dohánylevél, mind belement sze-
membe, számba, orromba, (prüsszög). 

Leányok: Kedves egészségére ! 
Tommy: Köszönöm, de nekem eddig sem-

mi betegségem nem volt, csak most vagyok 
oda. 

Lotte: Hja Tommy, szerelemért áldozatot 
kell hozni. 

Tommy: Muszáj annak éppen náthának 
lenni, (prüsszög). 

Lotte: Jó lesz csendesebben prüsszögni, 
mert ha a papa meghallja, felnyársalja 
mint egy indián. 

Tommy: Hallottam minden egy szót. Ked-
ves miszisz Lotte, csak annyit mondjon a 
Papának, hogy valamit mutatni szeretnék 
neki. 

Lotte: A mérleget ugye? Jó helyen va-
gyunk. Csak éppen ez hiányzik. Nem kíván-
csi rá. 

Tommy: De milyen csinosak maguk. Very 
pritty. (prüsszög) Ugye igazam van? 

Lotte: Hát tetszünk magának? Igazán? 
Tommy: Maga különösen tetszik nekem 

missis Lotte. Emlékeztet a nővérére. 
Lotte: Ah Gréte sokkal szebb és sok-

kal okosabb. 
Tommy. Az bizonyos. Sokkal szebb és 

sokkal okosabü. Deíhát ő nincs itt, maga meg 
itt van. 

Lotte: És magának kell udvarolni vala-
kinek, ugye? 

Tommy: Az bizonyos, mert udvarolni — 
szerelem az nekem való. 

Leányok: (körülveszik). 
Lotte: Mondja maga annyifelé járt az 

életben — hol van a legtöbb szerelem? 

M i n d e n Q l t k a p h a t ó r 
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Mind: Mondja — mondja — meséljen 
— meséljen. 

Tommy: Hol láttam a legtöbb szerel-
met? Amerikában Arkansasban. 

Mind: Milyen volt? Meséljen, meséljen! 
Tonimy: 

Arkansasban márciusban 
Szerelmes mind a néger — 
Arkansasban januárban 
Még semmit sem ér el. 
Nagy a szivük buja1, a lelkük háborúja 
Mert csókot mind hiába vár 
És a mangó bokorban felhangzik ez a nóta 
És messze, messze, messze száll: 
Jaj csak a, j a j csak a, ja j csak a 
Kicsike kis babám, 
Szeretne igazán. 
Giókja ha, csókja ha, csókja ha, 
Érintené a szám. 
Jaj csak1 a 
Babám, babám, babám, 
Szeretne igazán. (Lányokkal tánc, el). 

III. JELENET. 
Huber, Lotte, majd Tommy. 

Huber: (bejő, körülnéz, kiszól az ajtón) 
Lotte! Lotte! 

Lotte: (beszalad) Parancsol Väterchen. 
Huber: A sapkámat. (Lotte himzett házi-

sapkát nyom' a fejébe) A pipámat! (csiba-
kot ad neki) Gyújts meg. (Lotte meggyújtja) 
Jól van. 

Lotte: Väterchen ! 
Huber: No was is? 
Lotte: Nem vagy most mérges. Nézd a 

névnapon van egy nagy kérésem. Pitti, bitti 
Väterchen. 

Huber: Nocsak kivele. Most úgyis vagyok 
nagyon jókedvű. 

Lotte: Egy fiatalember szeretne bejönni. 
Huber: Ah, was du nicht sagst? Ein fiatal-

ember! Bist du am Ende schon ein wenich 
angebrend. 

Lotte: Väterchen ! 
Huber: Na, na nincs baj. Csak még várni 

kell, először a Gréte, azután kommst du. Na 
sage Lottchen ist er schön? 

Lotte: (iegnt int.) 
Huber: Ist er brav? 
Lotte: (mint fent.) 
Huber: Ehrlich? (m. f.) Also akkor hadd 

jöjjön be. 
hotte: Aber Väterchen nem fogsz rám ha-

ragudni? 
Huber: Nem, nem haragszom. 
Lotte: Wirklich? 
Huber: Wirklich. 
Lotte: Auf dein ehren Wort? 
Huber: Ja, ja kleines Tschaperl. 
Lotte: Akkor hát (kiszól az ajtón) Tom-

my !!! 
Huber: Was? Tommy? (Tommy belép, 

Huber ráförmed) Hát maga mit akar itt? 
Tommy: Megakarom mutatni... 
Huber: Nekem ne mutasson semmit. 
Tommy: ...a mérleget. 
Huber: Én majd adok be neked mindjárt 

mérleget, patkány mérleget. 
Lotte: Aber Vater! 
Tommy: Aber Vater! 
Huber: Vater magának az uhr Kukandl 

(dühösen csapkod a pipaszárral) Hinaus!... 
Lotte: Aber Väterchen ! 
Tommy: Aber Väterchen ! 
Huber: (ordit) Hinaus ! 
Tommy: De1 a mérleg. 
Huber: Hinaus mit sammt den mérleg 

(Tommy ijedten el) 
Lotie: Du bist zu streng1. 
Huber: És te is várj, kapsz ezért. 
Lotte: Megígérted nem haragszol, auf 

dein Ehrenwort. 
Huber: Nem haragszom., auf Ehrenwort! 

Hát akkor nem haragszom. Ide hallgass te 
fruska. Atizentemi a diákkamarába ennek a 
jómadárnak, ennek a cégéres lumpnak... 

Lotte: Süsser Kerl... 
Huber: Ennek a süsser Kerl-nek, hogy 

gyöjjön át. Mert ha már gavalléros nap 
van, legyen ez is itt. Ez a nagyszerű akvi-

A nagy cow-boy szenzáció 

CINABAR III. 
D ROM-APOLLÓBAN 

b e f e j e z ő r é s z e az 
OmniáSsan és a Tivoliban 
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zition, ez a Háderlump, az a Pálog Nagy 
Pista. 

Lotte: Was geht mich das an? 
Huber: Nana. Hátrább mit die Agaren. 

Ugy láttam, hogy szép szemeket meresztett 
rád, te meg visszameresztgeti rá. 

Lotte: Väterchen, ártatlan vagyok. 
Huber: De te csak ne légy ártatlan. 

Ich will nicht, dass tu ártatlan légyéi. 
Was nützt mich, wenn du ártatlan bist? 
Was? 

Lotte: Äber Väterchen! 
Huber: Ezl a Pálog Náty nátyon gazdag 

fiu. Van ház neki, van föld neki. És me-
resztgeti bika szemeket. Baratye is me-
resztgeti, de az egy senki — de ez már 
valaki. Ez csak hadd mereszgesse, de az ne 
próbálja meresztgetni, mert letöröm. 

IV. JELENET. 
Voltak, Pista. 

Pisla: (belép) Szerencsés jó napot kí-
vánok ! 

Huber: Nátyon jó, hogy jösz. Épen em-
legetünk. 

Pista: Farkast emlegetnek, kertek alatt 
kullog. 

Huber: Kullog, kullog, was heisst dass, 
hogy kullog? Immer diese szaftosz kife-
jezgetések. Komolyan ákárom veled beszélni. 

Pista: Csak tessék. 
Huber: Pista ez igy tovább nem megy. 

Das geht nicht weiter. Téged ideadtak né-
metül tanulni és amióta itt vagy, én kárá-
tyolom mátyár, egész háznép nekednek ká-
rátyolja mátyár. Ez jól van, mert Huber ház 
mátyár ház, de te meg nem kárátyolsz sem-
mit németül. Kiadtam az ordrot, itt mindenki 
beszéli mátyár csak Pálog Náty fogja be-
szélni német — Lotte megértettél? 

Lotte: Igenis. 
Huber: Ez volt a pro primo. A pro 

secundo pedig az, hogy máma kränzchen 
van Huberéknál. Gavallérokat eltiltottam, 
mert te mindig megvaditasz mindenkit — de 
ugy mondta sok lányocsíka piti-piti — hogy 
megengedtem. De neked újra mondom, ház 
hin, föld her, sógórság hin, szomszédság 
her, ha mégegyszer duhajkodsz, csókot lopsz, 
iszol, csárdást megkapálodzól nekem be-
felé, nálamnál nincs maradások. Verstanden? 

Pista: Ver. 
Huber: Nahát -pacsit ide. 

Pista: Megszorítja a lcezét. 
Huber: (Felszisszen) Szt a ragyagabugyá-

ját! (el.) 
Lotte: No most mondjon valami szépet. 
Pista: Hát — maga nagyon tetszik nekem. 

Nem hallja? Maga nagyon tetszik nekem. 
Lotte: Nur nicht verschreien. 
Pista: (kiáltva) Maga nagyon tetszik ne-

kem. 
Lotte: Ez mátyárul van. Nekem nem sza-

bad megérteni. 
Pista: Also. 
Lotte: Also...? 
Pista: Alsó, zi gefallen mir zér gut azt 

a teremburáját. 
Lolte: Ennek örülök, maga is nekem. 
Pista: Azt gondoltam. — Dasz hab ih 

mir gleich gedacht. 
Lotte: Látja milyen jól mety. Mindig 

fokom magával németül beszélni. 
Pista: Dehát akkor sohasem- tudja meg, 

mi van a szivemben: Bilincsbe van rakva 
a nyelvem. Hogy tudhatnám én ezt elmon-
dani. 

Lotte: Dehát én tetszem magának. Dass 
ist ja die Liebe. 

Pista: Das ist noch nicht die Liebe. Die 
Liebe ist gans was andere. 

Lotte: Ne mondja? 
Pista: De bizony mondom!. Mert a Liebe 

az komoly dolog, az nem ilyen fránya kis 
játék. A Liebe az dobogásba hozza a szivet. 

Lotte: Nur deutsch... 
Pista: Ich möchte ihnen lieben können 

werden sein, wenn sie etwas anderes 
werden möchten — sein — etwas wär-
meres — etwas lauteres — etwas ungari-
sches. (fönn) Azt a kutyafáját. Beletörik 
a nyelvem. , 

Lotte: Mondja mégegyszer, ezt olyan jó 
hallani. 

Pista: Mondom szívesen. Csak egy ki-
csit beigazítom hozzá a nyeldeklömet. Alzó. 

Lotte: Alsó...? 
Pista: Alsó — Azt csak egyféleképen le-

het mondani. Magyarul. Ich liebe dich. 
Az egy komoly dolog, azt nem lehet más-
képen mondani csak magyarul. 

Lotte: De mikor németül is olyan szép. 

H a m i s f o g a k é r t f e i f t f t Ä 
W Y S C H O G R O D 
Tisza KAlmán-tér 13. Levclczí-iopra j ívflk 



3 8 SZÍNHÁZI E L E T 

HACCÓ, Ml Ú J S Á G ? 

KZ «UTAHI LANY» PREMIERJE. Min-
den valószínűség szerint szeptember 19-lkén 
lesz az idei szezon első operettbemutatója. 
Ekkor kerül először színre a Király Szín-
házban Jones Sidney operettje, az «Utahi 
lány», a primadonna szerepben Péchy Er-
zsivel. Itt adjuk az újdonság szinlapját: 

AZ UTAHI LÁNY 
Operett 3 felvonásban négy képben. 

Irta: James T. Tanner. Zenéjét szerezték: 
Sydney Jones és Paul A. Rubens. Fordították: 

Karinthy Frigyes és Tóth Árpád. 
Rendező: Stoll Károly. Karnagy: Nádor Mihály 

Személyek : 
Lady Amersham Zala Karola 
Lord Amersham, ennek fia . Nádor 
Dóra, színésznő Péchy Erzsi 
Clancy, szobalánya . . . . Somogyi Nusi 
Ezredes Szirmai 
Sandy, színész Ihász 
Una Tóth Böske 
Trimmit Rátkai 
Boly ifj. Latabár 
Pincér Dévényi 
Pincérlány Városi Emma 
Monnon Erdős 
Detektív Latabár 
Rendőr Hajnal 
Portás Sárosi 
Az I-ső felvonás egy szálloda étkezdéje, a 
I-ik felvonás utca Brixtonban és a mormon 
egy szobája, III. felvonás a keleti parkban 

történik. 

RÖZSÄHEGYI KALMAN színész és mozi 
iskolájában már megkezdődtek a beirató-
sok. Az iskolába operett és drámai, vala-
mint mozinövendékeket is felvesznek. Jelent-
kezni lehet naponta délelőtt és délután, Nép-
szinház-utca 28. szám alatt. 

PÁRISI RUHA modelleket és a legcsodála-
tosabb selyem és szövet kelméket hozta ma-
gával Párisból a Haulik—Tiltlbach utóda 
Schwarz Irma (IV., Váci-u. 8) női divatterem 
főnöknője: Schwarz Irma, ki folyó hó 6-án 
érkezett haza Párisból. A cég rengeteg hive 
bizonyosan örömmel veszi ezt a hírt tudomásul. 

OLASZORSZAG ÉS SPANYOLORSZÁG 
VARJA A NÉMET ÉS MAGYAR ARTIS-
TAKAT. Az angol artisták tudvalevőleg 

olyan ""határozatot hoztak, hogy angol va-
rieté-színpadokon nem működnek együtt né-
met, osztrák, vagy magyar artistákkal. En-
nek épp az ellenkezője történt Olaszország 
és Spanyolországban. Az ottani artistaegye-
sületek a varieté-igazgatókkal egyetértve el-
határozták, hogy átiratot intéznek az Inter-
nationale Artisten Loge berlini főintéze-
téhez és felkérik, hogy hasson oda, hogy 
az artisták fogadjanak el szerződéseket olasz 
és spanyol varietékbe. Több artistaszám el 
is jutott már oda és ezek a legnagyobb 
elragadtatás hangján irnak az ottani fogad-
tatás és bánásmódról. Egy magyar artista, 
•-Professeur Alessandro Rozsnyay* négy 
hétre szerződött le egy római varieté-szín-
házhoz még februárban és azóta szakadat-
lanul Olaszországban lép fel és ez év vé-
géig le van szerződtetve. Ezidőszerint Mila-
nóban játszik. Az olaszok 6000 lirától 20.000 
líráig terjedő havi fizetéseket adnak az ar-
tistáknak és a kiutazás is igen könnyű, 
ftz útiköltséget mindenütt metéritik az artis-
táknak. 

SARAH BERNHARD VARIETÉBEN. Sa-
rah Bernhard a világhírű francia tragika 
minden évben 1—8 heti vendégszereplésre 
megy Londonban, ahol a Coliseum cimíi 
varietében szokott fellépni. A művésznő 
idei vendégjátéka augusztus 25-én kezdő-
dött, Maeterlinek egy egyfelvonásos da-
rabjában. 

LÖVASS-LORSCH TANCISKOLA 16-án 
Csütörtökön d. u. 7 lórakor tartja ünnepélyes 
megnyitóját. Vendégeket szívesen lát. VI., 
Liszt Ferenc-tér 18. I. em. 

JVdlunk a megrendelő 
Akár gróf, akár zsidó. 
Munkánk, minőségében 
Ugyanaz a nívói 
(•DlíricOstein takarítási vállalat) 

Őszülés ellen használjon dr. Dyon 
Hairrestorert. Nem haj-
festő szer, hanem a haj 
eredeti szinét adja vissza. 

30 kor. és postaköltség ellenében szállítják a főraktárak: 
CITY D R O G É R I A B u d a p e s t , IV. , E s k ü - u t 5. és 
H O N V É D D R O G É R I A , I., A t t i l a - k ù r u t 2. s z á m 

hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLÁK 
SAROLTA kozraet. intézete, Bpest , Andrássy-ut 38. I. Miracle 
hajel távoli tószerszétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcs 
irtás. Miracle emailkrém, púder, szappan: szépit, üdít, fehérit . 
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SxerResxiői üzeneteit 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
H. M. Budapest. 1. Nem paróka. 2. Simo-

nyi Mária frizuráját a „Politikusok" cimü 
darabban, az úgynevezett Schadekék Gizije 
csinálta. — Hangverseny. Kernács Pálról, 
a tizenhétéves csodahegedüsről irt multheti 
cikkünkben Kernács István zongoraművész-
ként szerepelt. A sajtóhibát ki kell javítanunk. 
Kernács István, szintén még egészen fiatal-
ember, a gordonkán játszik művészi készséggel. 
— D. flney. 1. 1891 március 31-én született 
Kisvárdán. 2. Fiáth Róbert. — Hü olvasó. 
A Színházi Élet-ben a nem előfizető olvasók-
nak is készséggel szoktunk válaszolni 5 szín-
házi tárgyú kérdésre. — T. István, Nagybát. 
VII., Teréz-körut 3. IV-12. — 3"« 13, Nem 
színházi vonatkozású kérdések. — W. József, 
Rákospalota. Nem ő játszotta. — Kino. 1. 
Gellért Lajos moziakadémiája, V., Akadémia-
u. 3. 2. 6 havi kurzus alatt készit elő. 3. Havi 
500 K. 4. A részletek ott megtudhatók. 5. 
Ajánljuk a kiadóhivatalunk kiadásában meg-
jelent „Filmművészeti évkönyvet". — Mátyás 
király. Szigligeti : „Mátyás király lesz" c. 
darabban és a „Szép Ilonka" c. operettben is, 
mely 10 évvel ezelőtt került szinre a Népszín-
házban, — Régi olvasó. Az accidencia (mel-
lékjövedelem) Kisebb társulatoknál, ahol a szí-
nész képtelen megélni kis fizetéséből. Acci-
denciát vállal ; e biztosított mellékjövedelem 
ellensúlyozza szűkös anyagi viszonyait. Is-
mertebb accidencia források : a diszletfestés, 
díszfestés, szinpadépités és bontás, ügyelés, 
könyvtárosi tisztség, ruhatárkezelése, mozdu-
lás alkalmával a felszerelésre való felügyelet, 
stb. Az accidenciát néha a kis igazgató ra-
vasz módon ruházta rá a kezdő színészre, 
oly módon, hogy az első hetekben felmondott, 
de aztán azzal a megokolással, hogy acca 
dencia mellett megtartja a tagot, visszavonja 
a felmondást. A törvénynek ez a kijátszása 

Lakástakaritásnál 
legmegbi zhatóbb 

Tózsef" 16-55 DITRICHSTEIN 
B r i l l i á n s o k a t , g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t , é k s z e r e k e t 
mindenkinél d r ágábban vesz S Z E K E L Y E M I L é k s z e r 
üzlete Budapes t , Király-utca 51. Teréz templornmal s i e m -
3en. Cimre tessék figye ni. — T e l e f o n J ó z s e f 105-35 

Férjhez akar menni ? Akar nősülni ? 
(ér je 204-es b iza lmas k imuta tás t adatokkal , a rcképekke l . 
D A V I D O V I C S , E r z s é b e t - k ö r u t 17. (Cégjelzéste ' .en) 

2 Z É P I T , tidlt és fehérít i a napbarn í to t t , szeplős a rco t 
J , , A R I " crém, púder , emailviz. Hajel távoli tás végleg 
illannyal, h«jel távoli tószer szétküldése . — Prospek tus t 
i j talanul kü ldök G á o g k o z m . i n t é z e t Budapes t , 

Vtuzeum-kilrut 13 Telefon József 102-87 

azonban ma már üldözendő cselekmény, 
miután a tagnak nem lehet fölmondani. — 
Filmimádó. 1. Lehet 25-30. 2. A szerző en-
gedélye szükséges. 3. írva vagy legépelve. 4. 
5000 K-tól feljebb. 5. Ajánljuk a „Filmművé-
szeti évkönyvet" megrendelhető a Színházi 
Élet kiadóhivatalában. — Szép Heléna. 1. 
Máv. titkár. 2. 3 évvel ezelőtt. — Kis ki« 
vancsi. 1. 2. Belgrádban. 2. 24. 4. „Star 
film" a cime. — Juci 17. 1. 23. 2. Külső 
Kerepesi-ut 38. 3. Ugyanaz a családi neve. 
4. 1898 okt. 28. 5. Lendvay Lola. — Özin-
bázlátogató. A Nemzeti Színház szinlapjait 
nem őrizzük meg. — Apostolok. A régi szí-
nészek a művészet és nemzetiség apostolai 
voltak. Nélkülözést, szenvedést, sőt megvetést 
is eltűrve, haladtak a nehéz pályán és tért 
hódítottak kulturának, mővészetnek. Újra kel-
lett elfoglalniok Árpád hónát szellemi fegyve-
rekkel, ambíciójuk csak az volt, hogy a zeng-
zetes magyar szót megkedveltessék azon vi-
déken, hol még csak szórványosan beszélték 
nemzetünk nyelvét és egyben párhuzamosan 
dallal zenével is híveket szereztek missziójuk-
kal — ők teremtették a magyar szinmü iro-
dalmat, fejlesztették a magasabb drámai mű-
vészetet s az ország színészetét rövid idő alatt 
müveit népek régibb színészetéhez hasonlói 
nivóra emelték — ezért hivták őket aposto-
loknak. Midőn pedig a társulattól megváltak 
a színészek, e mozzanatot „Apostolok oszlá-
sának" nevezték. Ez az oszlás virágvasárnap-
ján történt, mert akkor jártak le a szerződések. 
— Nyíregyházi. Az Aranykéz-korcsma Pes-
ten a Rondella közelében a Régi posta-utcában, 
az a helység volt, hol szívesen gyűltek egybe 
a hires úttörő színészek, többek közt Déryné 
is, meg Katona József. Itt agitált nagyban 
Kulcsár István a magyar theátrum mellett. 
Kedvenc szórakozást talált itt a „magyar 
szinjádzó társaság." 

UfllVIfll ni/DT v é 8 l e 8 eltávolít B A C H M A N C I 
M M III I M I I kozmet ikai in tézete . M i n d e n n e m ű 
i n j u f c n i i n i i n i S 2 é p 3 é g h i b á k k e ze l6se , szeplúeltáTO-

litás, ráncok kisimitása, a rcgözö lés és arcmasszázs 
ju tányos bér le tben. B u d a p e s t , V I I . , A l m á s s y - u , 3. 

CL m o d e r n c i p ő t i J i i i t ó tüjviírí sláger 
hanglemezen V e g y e m e g ha jól akar mulatni 

o E e ? " F e k e t e M i H á l y 
gramofon osztályában, 

Budapest vm. József>körut 9. 
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SZÍNHÁZI ÉLET 

Sasin£)ászi Képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920 szeptember 17. 

közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor 
soljuk ki : 

I. dij : Egy színdarab 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1920. 35. számában közöl 

rejtvény helyes megfejtése Klasszikus dráma 
Helyesen fejtették meg 793-en. 
Az első dijat Csámer Camilla (V., Csáky 

utca 27,), a második dijat Pick László (Né 
met-utca 45.), a harmadik dijat Fodor íréi 
(Izabellautca 92.), nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 
Kiadja a „Színházi Elet" r.-t. 

E s t é l y c l p ő k S E R Ű I É I 

B u d a p e s t , Kossuth Lajos -u . 4 

A n n á H I E i n E Y É f E l f F e I v é t e I : Erzsébet-körut 2! 
M F R U n S N U L 1 L â L l V A „Színházi Elet" kiadójábai 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K 

O K T A T Á S 
Bánóczi Dezső dr. (a „Bel-
városi Színház" tagja és ren-
dezője)vállalja szerepek, ka-
barészámok betanítását ; szín-
darabok rendezését, műked-
velő előadások, müvészesték 
összeállítását. (Délután 2—4 
VIII., Práter-utca 28. I. 2.) 

Guthi Sománé kitűnő hírnév-
nek örvendő énekiskolája elő-
készít opera, operett és hang-
versenyénekre. A beiratésok 
most vannak folyamatban. 
Növendékek felvétele naponta 
2—4 között. Rákóczi-tér 6. 

Telefon József : 10—69. 

VÉTEL - ELADÁS 
Görz-gukker igen olcsón el-
adó. Cim: a Színházi Élet 

kiadóhivatalában. 

Veszünk, eladunk bútort, 
szőnyeget, zongorát. Behr 

Andrássy-ut 66. 
Rippel Rónai rajz (hölgy ku-
tyákkal) eladó, vagy más ké-
pért elcserélhető. L. Gy. Attila-

utca 5. 

Altwien porcellán készlete-
met, mely áll hat tányérból 
és hat csészéből, garantált 
eredeti, becserélném nip-
pekre, dísztárgyakra. Cim : 
A Színházi Elet kiadójában. 
Selyem lámpaernyőket va-
lamint teritőket, függönyö-
ket, párnákat batikmunká-
val legszebb kivitelben ké-
szit: Sándorné V., Krisztina-

körút 8 - 1 0 . 
Három méter pávakék fran-
cia^ sarmőz eladó. Fillér-u. 52. 
Füzőjavitások legolcsóbban 
Therapia füzőszalonjában 

_ Nagymező-utca 14. 
Álló tükör eladó. Peterdv-u. 

11. I. 5. 

V E G y E s 
Partnernőt keresek elsőrangú 
elegáns tánc szómhoz. Kül-
földi szerződés biztosítva. 
„Szép és tehetséges "jeligére. 
Elárusitőnő felvétetik. The-
rapin fűző kötszer üzlet Nagy-

mező-utca 14. 
Népszinmüvek, valamint kot-
ta újdonságok állandóan rak-
táron vannak a Színházi Élet 
könyvesboltjában. 

» V E K - KOTTÁK 
Olcsó könyvtár. Magya 
könyvtár fővárosi színházai 
műsora, Teván könyvtár ösz 
szes számai kaphatók a Szin 
házi Elet könyvesboltjábai 
Legújabb könyvujdonság -
Bain: A nagy Isten hajábai 
K 26.40 R.Roland: Bathovei 
K 26.50 Jókai : Egy magya 
nábob szinmü K 6.60, He 
vesi: Régi jó világ, újból kap 
ható K 10.60 a Színházi Éle 
kiadóhivatalában. 
Levelezőlapok minden sz; 
nésznőről, színészről ugyszin 
tén mozi színésznőkről é 
színészekről nagy választél 
ban igen szép kivitelben mé 
kaphatók. Színházi Élet rc 
gebbi évfolyaméi külön é 
bekötve amig a készlet ta 
kaphatók. Bekötési táblák kt 
lön is kaphatók. Erzébet-köri 
29 szám alatt a Szinhás 
Életnél. 
Fontos! Német könyvek (kle 
szikus művészek) valamint 
német irodalom nélkülözhe 
tetlen könyvei újból kapható 
a Színházi Élet könyvesboll 
jában VIII., Erzsébet-körut 2! 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13—S 






