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A Király Színház operette-szinpa-
dán Faragó Jenő színes, ötletes, dus 
daljátéka elibénk varázsolta a má-
sodik császárságot, bölcsejét a XIX.-
XX. század művelődésének és gaz-
dagságának, annak a boldogságnak, 
ami a világháborúval ért véget. 1914-
ben végződött minden, 48 után és 
III. Napoleonnal kezdődött. A nem-
zeti államok kialakulása (Magyaror-
szág, Németország és egységes Itá-
lia,) a nagyvárosok döntően fontos 
szerepe, a vasút terjedése, irás és 
gondolkodás szabadsága, a gyarmatok 
kincséinek az európai életbe való 
bele kapcsolása, minden, még a szé-
les boulévardok, III. Napoleon e leg-
személyesebb alkotása is akkor kez-
dődött. Az encyklopedisták álmának 
valósulása, az augusztusi aranykor 
megismétlődése, ez volt a második 
császárság. 

Faragó Jenő ebbe a szines és 
pezsgő paradicsomba nyúlt. Szín-
padra vitte Offenbachot, vezérlő szel-
lemét annak a korszaknak, noha 
társadalmi állására nem több, mint a 
Palais Royal karmestere és régi szer-
zője. Körülötte az elmés kalandor 
császár, bölcs, fölényes (belülről ha-

láláig naiv rajongó,) a tündöklő és 
szenvedélyes spanyol nő, a császárné, 
udvarában egy páratlan irói gárda 
élén Prosper Merimével, akinek 
neve tovább fogja hirdetni annak a 
korszaknak dicsőségét, mint francia-
ország akkori maréchaljai. Császári 
udvar, provence-i szüret, kávéház, 
színház, diadalmenet, széles boulé-
vardok, aranyhegyek és végül az 
összeomlás, egyszerűen és megren-
dítően szimbolizálva egy halódó kom-
ponista lázálmoktól népes szobájá-
ban — ez a színpadra varázsolt má-
sodik császárság. 

A daljáték költőjének nem legki-
sebb érdeme, hogy azt a pompáza-
tos időszakot egy egyszerű polgári 
kabátos géniusz személyén át idézte 
föl velünk. Darabjának hőse Offen-
bach, a muzsikus és másik láthatat-
lan hőse a szinház, örök nagy sze-
relme Faragónak, tehetségének és jo-
gos ambíciójának tárgya, a szinház, 
ahol ő maga is változatos, gazdag, 
romantikus, habár iránta nem min-
dig egyformán igazságos és vegyes 
karriért futott be. És csakugyan a 
szinház (iránta való szerelméből 
hozza Faragó színpadra Sardout és 
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Meilhacot is) volt olyan fontos ténye-
zője a III. Napoleon dicsőségének, 
mint Solferino és a többi győzelmek. 

gyik háború kikorrigálja a másik 
eredményét, de a szinház, az örök. 

Offenbach — a világ legközvetle-
nebb, legkevésbbé nagyképű, talán 
legtisztelétlenebb zsenije — volt ve-
zérlő szelleme az akkori színháznak, 
amel> egyformán haladt a gazdag-
ság, a demokrácia és az irónia je-
gyében. E furcsa géniusz alkotásai 

PÉCHY ERZSÍ (Eugenia) 
Király Szinház: „Offenbach" 

gyorsan tovább szálltak az akkori 
világ szivéből, Párisból, mindenfelé. 
Főként Bécsbe és Pestre. Offenbach 
a 70-es és 80-as években bélyeget 
ütött a monarchia két fővárosának 
életére is. Faragó Jenő hát sok lirát, 
emlékezést, pest-budai reminiszcenciát 
is szólalta! meg, amikor páratlanul 
ügyes, gazdag és szerencsés színpadi 
ösztönnel megszólaltatja Offenbachot 
akinek dallamait a zenekarban Nádor 
Mihály csendíti egybe hata lmas tu-

dással és biztos Íz-
léssel. Csodálatosan 
frissen cseng Nádor 
Mihály zenekarában 
a sok felejthetetlen 
Offenbach melódia. 
Szép Heléna, Orfeusz, 
a Gerolsteini nagy-
hercegnő, a Hoff-
mann bravúros ügyes-
séggel kisérik Faragó 
Jenő szövegköny-
vét. Tündöklő dísz-
letek, e lőadás és ren-
dezés, amely minden-
képen vezet, segítet-
ték Faragó Jenőt je-
lentős d iadalához 
amely őt — végre !• 
— kárpótolni fogja 
sok méltánytalansá-
gért és amelynek szív-
ből örül mindenki, aki 
igazán ösmeri az ő 
különös, küzdelmes, 
nem mindennapi ér-
dekes és értékes egyé-
niségét. 

A valódi művész élete 
halála után kezdődik. 

(Angelo fotografia) Garay János 



-3 SZÍNHÁZI ÉLET 

- Ha az ember régi lapok illusztrációiban nézi az arcát, nem a zeneszerzőt látni első pil-
lanatra. Sokkal inkább kedélyes és kitűnő bankdirektornak látszik, nagyon hasonlít is a 
Hatvani-Deutsch-ok néhai dinasztikus Sándor bárójára. Ugyanaz a magas termet, ugyanaz 
a kétoldali"Haynauszakáll, 
a magas és erős homlok, 
a vékony és vörhenyes 
bajusz, az elmaradhatat-
lan cvikker. De nézd meg 
jobban az Offenbach-képe-
ket. A szája körül ennek 
a szemcsiptetős bankár-
nak van valami angyali 
derű, mennél tovább né-
zed, annál kedvesebb, 
annál aranyosabb, annál 
okosabban vidám és végül 
meglátod benne azt az 
isteni napsugarat, azt 
az aranyos verőfényt, 
amely már nem jókedv, 
hanem fiiszófia, és csak a 
zseni mondhatja magáé-
nak* 

Ez a joviális, ravaszul 
szelid, aranyosan gonosz 
nézésű tőzsdebizományos 
arc a mult század egyik 
legnagyobb lángelméjének 
arca. Aki nem nehezen 
lelkesedik, az egyenesen 
beleszeret ebbe a német-
francia-zsidó tőzsérbe, aki 
éppen ugy csak prémes 
gallérú kabátban fotogra-
fáltatta magát, mint Wilde 
Oszkár, de csak Nádor 
Mihály tudja zongorázni 
a különbséget, amennyi-
vel nagyobb tehetség volt, 
mint az < elegáns angol 
költő. Az eugenetika a 
fajkeverést kitűnő mód- (Angelo fotografia) 

.«Wö'̂ äiwÄ 

LÁBASS JUCI (Hortense) 
Király Színház : „OFFENBACH" 
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Lábas Juci (Hortense), Rátkai (Offenbach) 
Király Szinház : „Offenbach" 

(Angelo fotografia) 

Az „Offenbach" első felvonása: Abonyi Marianne, Péchy Erzsi, Lábas Juci és Rátkai 
(Röckel felvétele) 

szernek tartja. Nos : Offenbach a lehető 
legnémetebb volt, ha a lira mélységéről, az 
ellágyulás forró fenségéről volt szó, a leg-
franciább volt Ízlésben, gráciában, könnyed-
ségben és elegánciában, és a legzsidóbb volt 
könnyelműségben és agyafúrtságban. Muzsi-

kus volt, aki grófkisasszonyt főzött meg ma-
gának feleségül. Könnyelmű, kávéházi viccelő 
voit, aki nagyszerű adminisztratív érzékkel 
igazgatta a saját színházát és gazdag, beér-
kezett, nagy komponista volt, korszakalkotó 
és zseniális, aki egyetlen sikerét vette komo-
lyan, de azt nem élte meg és a legnagyobb 
keserűség fájdalmával a szivében halt meg 
a Hoffmann meséi premierje előtt. 

A Király-Szinház pesti szinlapjain kiált 
mos) mindenkire az Offenbach neve. Ope-
rettet irtak róla, sőt vele. A „Három a kis-
lány" Schubertet vitte a színpadra és azóta 
minden operett-írónak szöget ütött a fejébe : 
kit kellene sz.npadra vinni a klasszikus zene-
nagyságok közül? Megírták a Bach operett-
jét, megírták a Liszt Ferencét, megírták a 
Chopinét, sőt Beethovennel is próbálkoztak, 
A madarat azonban most lőtték le Magyar-
országon : megírták az Offenbachról szóló 
operettet. A színházi szakértők a darab hí- ' 
rére csettintettek az ujjukkal egy nagyol, ami 



S Z Í N H Á Z I É L E T 5 

Az „Offenbach" első felvonása : Abonyi Marianne, Péchy Erzsi, Lábas Juci 
(Révész és Biró felvétele) 

az esprit de l'escalier, az elkésett jó ötlet, 
hagyományos gesztusa : hát persze, Offenbach 
az igazi operett-hős, ördöge van ennek a 
Faragónak, hogy igy megfogta a dolgot, 

Nem kell rajta csodálkozni, hogy Faragó 
igy megfogta a dolgot. Ember aligha van 
nálunk jobban otthon az operettben, mint ő. 
Hosszú operett-multra nézhet vissza, ha egy 
kicsit hátra fordul, ő irta a Casanova cimii 
operettet, hogy csak ezt említsük abból a 
száz és száz színpadi munkából, ami a keze 
alól került ki hol eredeti operett, hol darab-
forditás, hol egyfelvonásos, hol verselés, hol 
kupié formájában. Azonkivüi ő az a híres 
Mirácó, aki folyton a színházak kőiül sétál 
és ezenkívül színházi lapszerkesztő volt és 
szinházi benfentes és szerzőtárs és minden, 
ami színház. Különösen minden, ami operett. 
Társszerzője Offenbach, nem szorul bővebb 
méltatásra, de viszont nagyon melegen keil 
hangsúlyozni, milyen nagyszerű munkát vég-
zett Nádor Mihály, aki a zeneszámokat 
összeállította és hangszerelte, a mai magyar 
zeneszerző-generáció egyik legkiválóbb és 
legtehetségesebb tagja, aki szintén nem kell 
hogy zenei multat mástól kérjen kölcsön, 
mert a legszebb Medgyaszay-daloktól az 
operaházi Donna Annáig a legfinomabb és 

Abonyi M. (Herminie), Rátkai (Offenbach) 
Király Színház : „Offenbach" 

i / n . e l o totografia) 
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legtalentumosabb kompozíciók viselik a Ná-
dor-mérkát. És ha már a darab szinlapon 

_szereplő h ő d r ő l beszélünk, muszáj szólni 
valakiről, aki nincs a sfcinlapon : lehetetlen 
az operetten meg nem látni a Beöthy László 
markáns és kitűnő kezenyomát, aki a csal-
hatatlan és ötletes színházi elme legvilági-
tóbb szikráival volt a szerzők segítségére a 
darab előkészítésében, a lelkes próbákon. 

A zenekar bizony nagyobb, mint valaha 
az Offenbach Jacquesé volt a Bouffes Pari 
siensben. Az pici Orchester volt, szinte kabaré-
zenekarnak neveznők most. A Király-színház 
zejiekara ugy dalolja, harsogja, dúdolja, 
énekeli, zengi a halhatatlan Jacques meló-
diáit, hogy szegény biztosan sirva fakadna 
örömében, ha hallaná. Mert tudva van, hogy 
cinikus, furcsa ember volt, de akadtak pilla-
natai, mikor ugy elsírta magái, mint a gyerek 

Mikor az ouverture után a függöny fel-
gördül és a fennemlitett zenekar egy fogócska 
ritmikus muzsikáját játssza, Offenbach való-
ban gyerek is még. Az első felvonás Pradiz-
ban játszik, D'Alcaine jgróf szölőbirtokán. Itt 
nyaral egy ifjú muzsikus, a conservatoire 
végzett növendéke, aki — mivel a szinlap 
szerint 1840. körül vagyunk, — nem sokkal 

lehet több husz évesnél. A miliő, amelyben 
most nyaral, rrjindenesetre lelkesíthet egy 
fiatal zeneszerzőt ; a színpad gyönyörű, távol-
ba vesző szőlőhegy tőke sorainak viruló pers-
pektíváját mutatja, az előtérben épületek, 
kellemes őszi veranda, szüreti hangulat-

A grófi szőlőbirtoknak van egy cselédje. 
Nem közönséges cseléd, azt már onnan lát-
juk, hogy Lábass Juci játssza, tehát prima-
donna. Hortensenak hívják, sót mivel a szin-
lap megmondja, hogy Schneider Hortense, 
tudjuk, hogy az operettek későbbi nagy Of-
fenbach primadonnájáról van szó. Pláne a 
felvonás is ezt az alcimet viseli. Most még 
nem primadonna, hanem tojásokat válogat. 
Az ifjú muzsikus nyilván flörtöl vele, nagyon 
jóban vannak. Amit könnyű elhinni, mért a 
muzsikust viszont Rátkai Márton játssza. És 
egy percre, meg kell állni ennél a kitűnő há-
zaspárnál. Rétkai annyira Offenbach, hogy 
az alakítása felér egy komoly irányú prózai 
darab színészi sikerével. Csupa ötlet, csupa 
megfigyelő-képesség, csupa irói rangú ötlet 
az emberábrázolásban, ehez az ő operett-
erényei, legkivált a kísérteties tánctudása. És 
Lábass Juci a maga viruló szépségével, forró 
temperamentuméval, kedves egyéniségéve 

Az „Offenbach" második felvonása 
Latabár, Péchy Erzsi, Ujj Kálmán, Rátkay Márton. Lábass Juci 

(Rockel felvétele) 
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PÉCHY ERZSI 
(Eugenia) 

RÁTKAI MÁRTON 
(Offenbach) 

(Angeld fotogr-afia 

toalettjeivel, táncaival igazi operett-prima-
donna, férjének méltó felesége. 

De ne tévedjünk el, a darabban nem veszi 
feleségül. Egyelőre főzi és meg van ' főzve 
pompás humorától, meglepő utánzó-képessé-
gélől. A kukurikú-duett nagyszerű operett-

szám. Ez a kukurikú kölönben saját külön 
tolvajnyelvükön a hivó szavuk Ezek között 
lesz valami, akárki meglássa. 

Találkozunk a szüreten másokkal is itt 
van a D'Alcain grófi család. A grófnak a 
kitűnő és tiszteletremélló Szirmai Imre ad 
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színpadi alakot, lánya Abonyi Marianne és 
unokaöccse László Andor. Két ifjú tehetség-
ről van ill szó és színházi embernek nagy 
öröm konstatálni, hogy két igen nagyra hi-
vatott tehetségről. Abonyi Marianne, aki Her-
minie grófnőt játssza, máris beérkezett szí-
nésznő ej^ Offenbach premierje óta. Nagyon 
szép, nágyon kedves, nagyon finom és nagyon 
tehetséges. Szép hangja van. Meg van csi-
nálva. László Andor igen rokonszenves szín-
padi jelenség, nem nehéz a jövő bonvivánját 
meglátni benne a Pedro szerepében. 

Szóval ez a Pedro szereli unokahugát. 

Péchy Eizsi (Eugénia) 
Király Színház : „Offenbach" 

(Angelo fotografia 

Herminiet, aki viszontszereti, de nagyon 
szereti a zenét is. Tekintve, hogy Offenbach 
jelen van, ez felkelli a néző gyanúját hogy 
ilt lesz valami. De nëm csak a nézőét, ha-
nem a Pedroét is. Pedro nagyon haragszik 
a zenére. 

A legmelegebb és legbehizelgőbb muzsiká-
val lép be közben a színpadra Montijo Eu-
génia grófnő, Teba grófnője, Peneranda her-
cegnője, vérbeli grand leánya. Előkelő hölgy, 
méltó arra. hogy Péchy Erzsi játssza a Király-
színházban. A néző ámulva szemléli ezt a 
lündöklő szőke szépséget, megbabonázva 
hallgatja gyönyörű hangját és elragadtatva 
elvezi ragyogó toalettjeit. (Itt meg kell je-
gyezni a Pilál Alfonzné nevét, aki az Unió-
színházak kosztüm-műhelyeinek fővezetőnője 
és az „Offenbach" ruháival, amelveket a 
nagyszerű Faragó Géza, a szerző öccse sce-
náriumai után készített, az e téren elérhető 
legnagyobb sikert érte el.) Péchy Erzsi a szín-
padon: elragadtatott moraj a nézőtéren. Ez 
a gyönyörű asszony a maga angolos, varázs-
latos szépségével arra emlékezteti a króni-
kást, hogy a történelem szerint Eugénia anyja 
a skót Kirckpatrick Mária volt, szintén híres 
szépség. , 

A grófnő átjött a szomszéd birtokról a 
szüretre. A verandáról muzsika hangjai szű-
rődnek ki : Offenbach ott ül a szobájában 
és komponál. „Mert ez a szerelem örök ze-
néje . . ." Megismerjük a Hoffmann melódiá-
ját. A grófnő és a kis muzsikus találkoznak. 
A szemek [összevillannak, a bókra kacérság 
felel, az ötletre visszavágás. Ugy látszik, hogy 
J szép grófnő komolyan veszi ezt a kis mu-
zsikust. 

Kezdődik a szüreti ünnepély. A szüreti 
nép behoz egy óriási hordót, amin maga 
Bacchus lovagol. Vagyis inkább a grófnő 
kísérője, a későbbi szárnysegéd, a színlap 
szerint a kedves és ellenállhatatlan humoru 
Latabár. Nagy tánc van Bacchus körül, a 
mámor és a vidámság gyújtó Offenbach-
taktusaira. Olt táncol Pedro mellett az a 
béreslegény is, aki a Hortense babája volt 
eddig. A kedves, mulatságos Ihász játssza. 
Szerelmi sorsáért nem sokat adna e pilla-
natban az ember, mert a csinos Hortenset 
nagyon kerülgeti ám a párisi muzsikus. Most 
éppen hegedül a szobájában. Ki is jön a 
szüreti nép közé a hegedűvel. A grófnőnek 
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játszik. Mert viszont a grófnőt is kerülgeti. 
A hegedűszó folytán szép szerelmi jelenet 
fejlődik ki köztük. Az ifjú Offenbach már-
már azt hiszi, hogy belemuzsikálta magát a 
grófnő lelkébe, Ami nem volna kis dolog. 
Mert a szüreti ünnepség folyamán behoznak 
három hordót és ebből a három hordóból 
igen-igen csábító bacchánsnő - kosztümben 
kiemelkedik három szépség : Eugenia, Her-
minie és Hortense. És Eugenia olyan szép, 
de olyan szép, hogy... minek ide hasonlat, 
ha Péchy Erzsi játssza ? 

De a grófnő, mikor komoly beszédre ke-
rülne a sor, távozik a szüreti mulatságról és 
kineveti Offenbachot. Mit csinál egy dacos 
zeneszerő ? Kukorékol Hortensenak. Az jön 
és szereti Offenbachot. Ami nem kis dolog. 
Őt is láttuk a hordóból kiemelkedni. Olyan 
szép, de olyan szép, hogy... minek ide ha-
sonlat, ha Lábass Juci játssza ? 

Offenbach megy Párisba. Viszi magával 
Horten^et a fény városába, a ] színházba, a 
dicsőségbe. És egy kicsit a szerelembe is. A 
legutóbbi évek legszebb fináléjával vége az 
első felvonásnak. 

A következő felvonás már Párisban ját-
szódik. A színhelye III. Napoleon udvara, a 
hősnője III. Napoleon felesége. A felvonás 
az Eugénia alcímet viseTi. A császár, amint 
tudjuk, feleségül vette a hires szép Montijo 
Eugéniát, A hajdani grófné most császárné, 
legszebb rózsája a seconde empire virágos 
kertjének. (A gyengébbek kedvéért : III. Na-
poleon császársága azért seconde empire, 
mert II. Napoleon nem uralkodott : ő a sze-
gény, finom reichstadti herceg volt és Törzs 
Jenővel a Magyar Színházhoz tartozik.) Az 
udvar egy hirtelen gazdagodó, élvezeteket 
habzsoló, művészetet bőkezűen szerető, hal-
latlanul felfokozott világ ormán uralkodik. 
Ami bennünket ebből a kulturából a darab 
kapcsán érdekel : a párisi zene korlátlan ki-
rálya ekkor már Offenbach, aki ugy megbo-
londította az egész országot, hogy még az 
udvar is kánkant táncol. Mint ez a második 
felvonásban egy pompás számban látható 
is. Az udvarhölgyek ugyancsak ropják Offen-
bachhal, aki az udvarnál nagyon benfentes. 

A császárnő nem táncol kánként. Egyálta-
ban nem táncol. Szép és szomorú, mert bol-
doetalan. A császárral nem él jól. A császár 
szívesen kirúg a felséges hámból, A palota 

kerti pavillonjába most is vezetnek diszkré-
ten egy lefátyolozott hölgyet. A császárné 
hallgat és szenved. És végzi az udvari kö-

Lábass Juci (Hortense) 
Király Szinház : ,,Offenbach" 

(Angclo fotografia) 
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telességeket. Grande receplion : fogadja az 
udvarképeseket többek, között bemutatják 
neki a kis Herminie komtesszt is. Szóval 
Herminie itt van az udvarnál. És Offenbach 
is itt van. Meglátod, nyájas olvasó, azaz 
néző : ebből lesz valami. 

A diszes, ragyogó, kimért udvari hangula-
tot az operett pezsgő kedve váltja fel : 
Schneider Hortense, a diva megjelenik. Rö-
videsen elintézi hájdani vincellérlegény ba-
báját, aki most lakáj az udvarnál. Nagyobb 
szerelmi baja van most neki : össze van 
zördülve mostani babájával, Offenbachhal, 
pedig éppen most kellene vele jóba lenni, 
meit a szép Helénát most fogják kiosztani, 
azt a szerepet pedig másnak engedni bor-
zasztó volna. Meg is üzeni a legyeskeSő 
szárnysegéddel Offenbachnak, hogy nagyon 
szereti, béküljeneK ki. De ez üzenetet a 
szárnysegéd nem adja át. Megkéri a császárt, 
adja át a felség, ha találkozik az estélyen 
a kitűnő komponistával. (A kitűnő komponista : 
Rátkai maszkja ebben a felvonásban tökéle-
tes. Szakasztott Offenbach 1 A szinház fod-
rásza. Mácsik Gusztáv remekelt a parókákkal.) 

Abonyi Marian (Herminie) 
Király Szinház : „Offenbach" * (Angelo fot.) 

Az üzenetet nem is kell átadni. Horfense 
és Offenbach rendbe jönnek maguktól is. 
Még pedig kitűnően : nem kínozzák egymást 
ezentúl szerelemmel, szép rendesen szakíta-
nak és Hortense úgyszólván végkielégítés 
címén megkapja a Szép Heléna címszerepét. 
El is búcsúznak egymástól. Ez a duett szen-
zációs operett szám. Rátkai és Lábass bril-
líroznak benne. 

Offenbach könnyen szakithat a nagy pri-
madonnával. Női sikerek dolgában nem 
szenved hiányt. íme : a kis Herminie grófnő 
zenerajongása odáig fejlődött, hogy a zene 
után most már a komponistát imádja. Aki 
viszont olyan fiu, hogy nem nagyon kéreti ma-
gát, ha csókról van szo. Nagyon bájos jelenet 
játszódik le köztük. A csókra azonban be-
lépnek Hortense és Pedro. Hortense alig 
tudja a Pedro figyelmét elterelni. De eltereli 
és a jelenet dráma helyett egy igen kitűnő 
Kvartettel végződik. 

De Offenbachot nem a naiv kis Herminie 
érdekli. Hanem a legszebb asszony, a felsé-
ges tündérkirálynő, a világszép Eugénia. 
Forró, nagy jelenei alakul ki köztük, ame-
lyet szenvedélyes, ellenállhatatlan tűzzel fűt 
alá a Szép Heléna muzsikája. Offenbach 
nagyon szerelmes, a szép császárné nagyon 
árva. A perc, a muzsika, a helyzet mámoritó. 
A császárné hátradől a kereveten, Offenbach 
az ölébe borul. Gyönyörű kép : az offenbachi 
szerelem apoteózisa. Néző ezt nem nézheti 
nyugodtan. És erre megint belép Hortense. 
aki állandóan rosszkor jön. A császárnő ré-
mülten fedi el az arcát a legyezővel és'Hor-
tense botrányt csinál. 

Az udvar népe becsődül a lármára. Zűr-
zavar," kiabálás, botrány. Hortense kinyitja a 
széfját : Offenbach szerelmes itt egy nőbe. Es 
a helyzet kicsit kényes Itt van a császár. 
Ujj Kálmán személyében, aki bámulatos 
maszkot csinált. A darab legjobb és legfino-
mabb ötlete : mikor a császár bejön, a ze-
nekar a megcsalt Menelaus motívumával 
kiséri felséges lépteit. Szóval a császárt is 
érdekli, hogy kibe szerelmes Offenbach. Még 
egy pillanat és rémitő dolgok következnek. 
De ekkor előlép a kis Herminie. És kijelenti, 
hogy Offenbach őbelé szerelmes. Mialatt 
Pedro csatavesztesen, busán távozik, Hor-
tenset inkább az érdekli, hogy akkor hát ki. 
ez a nő, aki a legyezővel még mindig elta-
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karja az arcát. A nő leveszi a legyezőjét és 
Hortense megdöbbenve, mély alázattel ismeri 
fel a felséges asszonyt. A dolog el van in-
tézve. Hortense hallgat, Offenbach és Her«-
minie össze vannak láncolva. Az általános 
megkönnyebbülést csak a császár befolyá-
solja kissé, aki most adja át Offenbachnak 
a Hortense üzenetét, hogy nagyon szereti, 
béküljenek ki. 

Az udvar elszéled, Offenbach és Herminie 
együttmaradnak. Most már jegyesek. Offen-
bach már bele is törődött. Herminie nagyon 
csinos és nagyon kedves. Mindjárt össze is 
csókolódznak. A csókra ketten nyitnak rá. 
Eiőször Hortense megy át hátul a szinen. 
Ö felkacag Offenbach pedig csak azért is 
belecsókol a mennyaszonyába. De aztán a 
császárnő megy át hátul. A felséges asszony 
felzokog, siratja rövid és gyönyörű idilljét, 
elsiet, Offenbach pedig egy pillanatra abba-
hagyja az ölelkezést, Ő is szenved egy ki-
csit. De mér az uj boldogságot tartja a 
karjában. 

A harmadik felvonás, amely a Herminie 
alcimet viseli, 1880 október 5-én játszik Of-
fenbach párisi lakásán. Tudjuk, hogy ez az 
Offenbach halálának a napja. A nagy kom-
ponista a végét járja. Karszéke ott áll a 
zongora mellett, koronként leüt egy pár han-
got a Hoffmann meséiből, amelyet már Dé-
libes Leó hangszerelt helyette s amelynek 
próbáira már nem tud elmenni. Herminie 
önfeláldozóan ápolja, barátjai rajongó sze-
retettel jönnek érdektődni. 

Mikor egyedül marad, eltűnődik. Az élete 
mint egy vizió jelenik meg előtte. A két nő, 
aki hajdan betöltötte a szivét. A szoba egyik 
fala hirtelen színpaddá válik az íálmodó 
nagybeteg előtt. Megjelenik Hortense a Gerol-
steini nagyhercegnő egy tablójában, És meg-
jelenik a Szép Heléna is. De nem ahogy ját-
szották, hanem ahogy Heléna benne él : a 
szerelem klasszikus asszonyának alakjában 
Eugenia jelenik meg neki. Ez a vizió az 
egész darab szcenikai büszkesége. Ugy van 
megoldva, hogy erre a Kirély-szinhéz nagyon 
büszke lehet publikuma előtt. 

De Eugenia csak ábránd. A hajdani szép 
császárné most számkivetésben él, a francia-
német háború után elszökött Angliába és 
később számkivetették. Csak messzi földről 
küldhet virágokat hajdani barátjának, a hal-
dokló Offenbachnak. Kedves figyelemben 

nincs hiány. Az Operából eljönnek a zené-
szek, hogy eljátszák a nagyjaeteg mesternek 
a Hoffmann meséi barcaroláját. Gyönyörűen 
játszák : „Bájos éj, szerelmes éj . 

De a zene egyszerre megakad. Az orvos 
megnézi a beteget, aztán kimondja: Offen-
bach meghalt. Egy percnyi döbbenetes csend. 
Aztán a zenészelt tovább jatszák a Barca-
rolát. Most mér a halottnak 

Ez az „Offenbach" a Király-sziriház ez idei 
darabja, mert kétségtelen, hogy ebben a 
szezonban más darabot már nem fognak 
játszani. Ez az operett, melyet nem csak 
a direktor, hanem a közönség is régóta várt. 
S ez az az operett, amely a külföldön egé-
szen biztosan megbecsülést és elösmerést 
szerez a magyar opereltiróknak Hü az offen-
bach hagyományokhoz : ha a mélyére néz 
az ember, ott mélyebb értelmet talál. Ez a 
darab minden férfi szívbeli operettje. Tegye 
minden férfi a szivére a kezét. Egy nő, aki-
vel viszonyunk van, Egy nő, aki elérhetetlen 
szerelem maiad. És egy nő, akit elveszünk 
feleségül. Nem ez minden férfi élete? 

LÁSZLÓ ANDOR 
(Pedro) 

Király-Szinház : „Offenbach" 
(Angelo fotografia' 
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Z á r i m a g á n l e v é l N á d o r M i h á l y u r n á k 

Szigorúan bizalmas! Irta : KARINTHY FRIGYES Saját kezébe ! 

Kedves Nádor, . 
nézze kérem, önnek annyian gratulál-

tak mos tanában , akkora sikere volt, 
e lőreláthatóan annyit fog keresni, egy-
szóval n>ilván olyan jól érzi magát a 
Király Szinház műsoron levő da rab já -
nak sikere a lka lmából , hogy ki fogja 
birni ezt az egyetlen, őszinte szói, ami-
vel négyszemközt, a nyi lvánosság há ta 
mögött közlöm önnel az igazságot, "he-
lyesebben az én- szerény véleményemet , 
amiért nem szabad megharagudnia , hi-
szen nem a rosszindulat diktálja sorai-
mat, csak a legtisztább és legönzetle-

RÁTKAI MÁRTON 
(Offenbach) 

Király Szinház : 

PÉCHY ERZSI 
(Eugenia) 

„Offenbach" 

nebb, de egyben részrehajlást és meg-
alkuvást nem tűrő meggyőződés. 

Igazén nincsen semmi okom hara-
gudni ön re : nem is volt soha. Sikereiért 
nem irigyeltem, megérdemelt sikerek 
voltak azok, amikből, mint élvező fél és 
közönség, magam is "kivettem a része-
met. A krit ikában soha nem képvisel-
tem szélsőséges irányokat, nem léptem 
fel lehetetlen követelésekkel: igyekeztem 
pártat lan tárgyilagossággal keresni min-
den a lko tásban azt. ami jó, függetlenül 
attól, milyen műfa jban , milyen igények-
kel jelentkezett — igaz, hogy soha nem 

ültem fel a csinált nép-
szerűség olcsó sugallatá-
nak sem. 

Mindezt azért bocsátot-
tam előre, hogy árnyékát 
se érezhesse holmi alatto-
mos vádaskodásnak , vagy 
irigy o lda lba t ámadásnak . 
Higyje el, a legnagyobb 
jóindulattal és szeretettel 
gondolok önre. szeretném, 
ha az, aminek közlésére 
lelkiismeretem kényszerit, 
még akkor is, ha ezzel, 
önh ibámon kivül, fájdal-
mat okoznék önnek — ha 
ez a komoly és atyai fi-
gyelmeztetés üdvös hatás-
sal lenne és ön, belátva, 
hogy igazam van, a jó 
időben nagyobb gonddal 
igyekezne és fá radozna 
azon, — hogy azt a kin-
cset. amivel önt a gond-
viselés megajándékozta , 
o lymódon becsül je meg, 
amint azt a zeneirodalom 
m a g a s a b b érdeke várja 
el a hivatottaktól : a m a 
m a g a s a b b szempont, mely 
nem üzleti érdekek szá-
laiból szövődött össze. 

Ismétlem, egészen elfo-
gulatlan vagyok. Nem is 
kákán csomót kereső nagy-
képűség, vagy eredeties-
kedő okvetetlenkedés, el-
lentmondási viszketeg, kü-
lönvéleményre való törek-

(Angeio fotografia) vés, ha szóbahozom ezt a 
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kinos ügyét Ugy menteni el megnézni azt S e b e s t y é n G é z á h o z 
az operettet, melynek c ímlapján az ön . „ , . , , 
nevét láttam, mint bárki m á s : előre P e t o f l u t a n s z a b a d o n 
örülve az ön e lmés zenei ötleteinek. És . . 
ugy élveztem alkotásait , mint bárki m á s : E i m i a k o Sebestyen kend, 
a s zámok egytől-egyig kitűnőek fülbe- Várszínházban játszik ott fent! 
mászok -— a kivitel tökéletes. De mit 
tegyek — ki kell mondanom az igazat, Lám, csak jó az Isten jót ád, 
amit m á s nem mondhat meg önnek, Hogy f e l v i t t e a kend dolgát. ' 
csak ilyen valódi jobaraíja, mint en va-
gyok, aki nem aka r hízelegni, de inkább BUFTI 
használni szeretne — k e d 
ves Nádor, az ön kompo-
zíciója, együtt és külön-
külön . . . igenis, kimon-
dom nyíltan . . . nem ere-
deti!!! Nem eredeti, akárki 
mit mond, ha megölnek is 
érte, és h iába beszél ne-
kem Síró György és Bálint 
Aladár, akikkel vitatkoz-
tam és akik azt állítják, 
hogy tévedek — én eze-
ket a motívumokat mér 
hallottam valahol ! ! ! . . . 
hogy hol, azt eldönteni 
nem az én dolgom, azzal 
törődjenek a zenetudósok, 
bolházzák ki, keressék 
meg — én csak annyit 
szögezek le, hogy nem és 
nem, lehet, hogy jól átdol-
gozta, lehet, hogy egyszerű 
reminiszcenciáról van szó 
(annál nagyobb ba j !) — 
de aki azt mondja , hogy 
ez eredeti muzsika, az 
vagy rosszhiszeműen csal. 
vagy jóhiszeműen téved. 

Csak ezt akar tam kö-
zölni önnel : ne haragud-
jék, én mindenkinek a sze-
mébe szoktam mondani . 

Frigyes 
U. i. Ja igaz, mi is a 

c i m e a n n a k az operettnek? 

OFFENBACH 
Zerkovitz haragszik 

Rátkaira 
Mert azt hallotta felőle, 
Hogy zeneszerző lett belőle. 

BUFTI 

LÁBASS JUGI RÁTKAY MÁRTON 
(Hortense) (Offenbach) 

Király Szinház : „Offenbach" 
(Angelo fotográfia 
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M i i f ő z , m ű v é s z n ő ? 

Két napi pihenő után folytattam vizit-
jeimet a háztérlást vezető művész-
nőknél . A két nepi p ihenő arra kel-
lett, hogy gyomrom kipihenje a ri- » 
port első sorozatának kel lemes fá-
dalmait . 
Rákövetkező napon F orrai • Rózsihoz men-

tem el tízóraizni. Ä művésznő a főzésben is 
az, pedig nem is olyan régen tanulta meg 
a Bril'ot-Savarin kedvenc mésterségát. Törzs 
Jenő áradozva beszélt a felesége tudásáról, 
miközben Forrai Rózsi feltűrte a to'uza uj-
ját és egy negyedóra alatt elkészítette a 
világ legfinomabb citromsodóját. Ä re-
ceptjét előbb nem akarta ideadni, (ebből is 
látszik, hogy milyen jó szakácsnő) de az-
tán mégis lediktálta: 

Forrai Rózsi Törzs Jenő jelenlétében 
citromsodot főz (Vasadi felv.) 

Egy jól hizlalt sertésnek a bordá-
ját vékony szeletekre vágva, jól kiklop-
folva, besózva, finom, itthoni kjészült 
prézlivel bepanirozva, jó forró zsírban, 
hogy egészen ellepje, fedő alatt kell 
kisütni; igy puha lesz és nem szárad ki. 
Vacsorára I-ábass Jucihoz voltam hivata-

los. Itt is történt megvesztegetési kísér-
let, kiderült, hogy a vacsorát a művésznő 
mamája, nővére meig a szakácsnője készítette 

1 egész tojást és 6 tojássárgáját né-
hány pillanatig keverni, aztán 10 deka 
cukrot meg egy csöpp vaníliát hozzá-
tenni, végül pedig 2 citromnak a héját 
reszelve, egy citrom levét és másfél 
deci bort. Mindezt erös tűzön habverő-
vel addig verni, amig felfő, de egy pil-
lanattal sem tovább. 

Somogyi Nusi sertésbordát süt 
tVasadi felv.l 

Nagyszerű volt, olyan nagyszerű, hogy 
dacára a Somogyi Nusi már készülő ebéd-
jének, még egy pohárral kértem belőle. De 
akármennyire jól is laktam vele, az a ser-
tésborda, amely a művésznő konyháján illa-
tozott, uj étvágyat gerjesztett bennem. Hát 
még amikor kiderült, hogy az ebédet a 
jól fűtött fürdőszobában fogjuk elfogyasz-
tani. Älfred de Musset tolla kellene an-
nak a leírásához, hogy a Somogyi Nusi 
főztje hogy izlik Európa legizlésesebben 
berendezett fürdőszobájában. Ä gesztenye-
purée- titkát nem akarta megmondani a 
művésznő, de a gödöllői gazdaságában fel-
nőtt, saját nevelésű sertésére vonatkozólag 
hajlandó volt egyet-mást elárulni: 
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Uzsonnára Paulay Erzsi látott vendégül. 
Kereken kijelentette, hogy ő még soha nem 
volt konyhában, utálja a konyhaszagot és 
főzni csak embereket szokott. Ä kedvemért 
azonban mégis sajátkezüleg ejtette a teát 
a duruzsoló villamosfőzőbe, uzsonnázás köz-
ben pedig az ő saját külön teafőzési me-
tódusát is elárulta: 

Végy egy tyúkot és tojasd meg egy-
másután háromszor, hogy legyen három 
friss tojásod. Ezeket üsd bele egy po-
hárba, habard jól fel és öntsd bele 
forró zsírba. Most küldj gyorsan a 
boltba sonkáért, közben kavard a rántot-
tát, aztán, • ha megjött a sonka, vágd 
össze jó apróra, keverd bele a habarék-
ba (Rátkai szerint inkább habard be'e 
a keverékbe) és fogj hozzá egy vál-
lalkozó szellemű riportert, aki meg is 
egye. 

Végy egy szép kivágott ruhát (le-
hetőleg rózsaszínűt), csinálj kellemes 
félhomályt a szalonodban (japáni lám-
pák előnyben részesitendök), tégyl a Vá-
zákba virágot (krizantém, rózsa) és ülj 
a zongorához (Chopin-nocturne, gyen-
gébbeknek Offenbach-Barcarola). Ha 
látod, hogy a hangulat megfelelő, lépj 
a teásasztalkájhoiz és a (világ légszeretet-
reméltóbb mosolyával kérdezd meg: Pa-
rancsol egy csészével? Ä feltétlenül 
igenlő válaszra ne kíméld a fáradságot 
és sajátkezüleg ejts egy csipetnyi angol 
teát a kannába; csevegj még egy kissé 
esztétikáról és öt perc múlva ugy a 
tea, mint a vendég meg van főzve. 
Meg voltam főzve ! 

Vosodi Ottó 

el, én azonban ragaszkodtam a feltételhez 
és legalább is kóstolóba kértem Lábass 
Juci főztjét. Közben Rátkai is hazajött és 
a közös kapacitálásnak meg is volt az e.ed-
ménye; sonkás rántottát kaptam1 a következő 
recept szerint: 

Megettem, de meg kell jegyeznem, hog j 
ha a receptből ki is felejtette a művésznő 
a sót, a rántottából nem felejtette ki. 
Sőt! De lehet-e ezért haragudni a drága 
Lábass Jucira, amikor megvan az az eny-
hítő körülménye, hogy főzés közben mel-
lette ült az ura? Paulay Erzsi teát főz 

(Vasadi felv.) 

Lábas Juci Rátkai aszistálásával 
rántottát készit 

(Vasadi felv.i 



-16 SZÍNHÁZI ÉLET 
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INTIM PISTA, hogy csakugyan meg-
jött-e Fedák Sári ? 

— Megjött, ugy van. A mult.szom~ 
baton este érkezett. Annyi érdekes 
és kitűnő bécsi történetet hozott, hogy 
még most is meséli őket. 

— Fellép ? _ 
— Nem. Pihen. Ugyancsak meg-

érkezett hosszú távollét után egy 
másik primadonna is : Kerényi Gabi. 
Itt van Pesten a férjével együtt. Fel-
lépni azonban neki sem szándéka, 
pedig már kapott egy pár ajánlatot. 

— Külföldről nem kapott hirt ? 
— De igen. Nirschy Emíliától kap-

tam képeslapot. Berlinben van, egy 
szanatóriumban fekszik, komoly ope-
ráción ment keresztül. Körülbelül 

- február végén jön haza, aztán juni-
usban Buenos-Ayresbe ulazik, ahova 
leszerződött néhány vendégestére. 

— És az itteni primadonnáknál 
mi az újság ? 

— Honthy Hannával találkoztam, 
nagyon panaszkodott szegény. Azt 
mondja, hogy más primadonna arra 
fizet rá, hogy nagyon előkelő szere-
pet játszik és mindent rá kell fizetnie 
a toalettekre, ő viszont éppen arra 
fizetett rá, hogy egy szegény kis 
lányt játszik. A Szerelem királyában 
tudniillik ő játssza a börtönőr lányát 
szegényes kis ruhában, ahogy elő 
van irva. Az ékszereit ilyenkor le-
szedi magáról és mivel nem meri az 
öltözőben hagyni, be szokta tenni a 
színpadi ruhája zsebébe. A minap 
a játék hevében elvesztette a zsebé-
ből az ékszereket, amelyek azóta 
sem kerültek meg. A kára nyolcvan-
ezer korona és szívesen fizetne tíz-
ezer koronát a nyomravezetőnek. 

Megkért, hogy ezt terjesszem a vá-
rosban. Ezennel terjesztem. 

— Majd mi is terjesztjük. Még 
mit tud ? 

— Hallottam a Fifi cimü hires pá-
risi operett zenéjét. Nem is Fifi a 
cime, hanem Phi-Phi, aki nem nő, 
hanem férfi, mert igy becézik az 
athéniek Phidiast, a hires szobrászt, 
aki 'a darab hőse. Az operett klasz-

PÉCHY ERZSI (Eugénia) 
Király Szinház : „OFFENBACH" 

(Angelo fofografia) 



szikus görög miliőben játszik, de az 
athéni hölgyek azért foxtrottot tán-
colnak benne. 

>— Hol hallotta a muzsikát? 
— Mindjárt elmondom. Heltai Je-

nővel vacsoráztam egy vendégszerető 
háznál. Vacsora után Heltai elővette 
a zongorakivonatot, amit aznap kül-

LÁBASS JUCI (Hortense) 
Király Színház : „Offenbach" 

(Angelo fotogrufia) 

dött el neki Beöthy Lásztó azzal a 
kéréssel, hogy fordítsa le a Király-
szinház számára. Az egész operettet 
lezongorázták a jelenlevő hölgyek. 
Ragyogó muzsika, nagyszerű számok. 
Nem is csoda, a hires Christiné 
komponálta. Több melódia már egész 
Európában népszerű, a vendégek 
közül többen összecsapták a kezüket: 
„Hát ez is ebben a darabban van ?" 

— Hol lehetne azt a kottát meg-
venni ? 

— Sehol. Magyarországon ez az 
egyetlen példány és ez nem eladó. 
Kezüket csókolom. 
' _— Hova siet ? 
T— A Molnár-premier jegyei iránt 

érdeklődni. Ajánlatos már hetekkel 
előbb. Viszontlátásra. 

Kuplé~pályá3ai 
Hetenként tömegesen érkeznek hozzánk 

versek, kupiészövegek, amelyeket titkos köl-
tők és humoristák küldenek be, hogy azokat 
kedvenceikhez juttassuk megzenésítés és el-
éneklés végett. Eddig bizony nem igen tud-
tunk mit kezdeni ezekkel a versekkel, mert 
alig akadt közlük olyan, amelyik a célnak 
megfelelt volna. A pesti komikusok nagy 
kupié szöveg szükséglete most lehetővé teszi, 
hogy az olvasóink között a költők nagy tá-
bora versenyre kelhessen egymással. 

A jövő héttől kezdődőleg ugyanis kupié 
szöveg pályázatot irunk ki. A beküldött pá-
lyamunkák közül a legjobbakat az Andrássy-
uti Színház igazgatósága megvásárolja 
Kökény Ilona és Boross Géza pedig elő is 
adja. Ezért kizárólag olyan kupié-szövegek 
be-küldése járhat eredménnyel, amelyek Kö-
kény Ilona és Boros s Géza számára elő-
adásra alkalmasak. A.legkülönbözőbb aktuális 
témákat fel lehet használni kupié szöveg Cél-
jaira, de nem kell feltétlenül aktuálitáshoz 
ragaszkodni. 

Az irói tiszteletdíjon kívül a nyertesek 
megkapják Kökény Ilona, illetve Boross 
Géza névaláírásával ellátott arcképet. 

Reméljük, hogy kupiépályázatunk a ka-
barészerzők táborát uj tehetséggel fogja gya-
rapítani. 
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Veszélyben volt aj 
idei Sxilvesjier 

Wertheimer Elemér, a Revü Szinház igaz-
gatója a napokban kábeltáviratot kapott 
Amerikából. Corgh J. H. philadelphiai színházi 
ügynök küldte a kábelt, amelyben tiltakozik 
a Szilveszter cimü operett librettójának elő-
adása ellen. A színháznál nem tudták mire 
vélni a kábel tartalmát, azt sem tudták el-
képzelni, honnan szereztek tudomást Ameri-
kában a készülő uj magyar operettről ? Csak 
Balassa Emil fejtette meg a titokzatosnak 
látszó ügyet. Elmondotta ugyanis, hogy egy 
évvel ezelőtt Bécsben ismerkedett meg Corgh 
J. H. philadelphiai színházi ügynökkel, aki 
színdarab témái iránt érdeklődött. Akkor 
mondta el néki a Szilveszter ötletét, amely 
annyira megtetszett Corghnak, hogy mindjárt 
le is kötötte. Sőt tízezer korona előleget is 
adott rá. Írásbeli szerződésben állapodtak 
meg, amely szerint Balassa Emil a Szilvesz-
ter librettóját másnak el nem adhatja abban 
az esetben, ha Corgh egy éven belül muzsi-
kát csináltat hozzá. Balassa azóta többször 
irt ebben az ügyben Corghnak, de semmiféle 
választ nem kapott ! Az év letelt, tehát el-
adta a darabot a Revü Színháznak, amely 
azt Marthon Géza zenéjével most készül 
szinre hozni. Uray Dezsővel irta meg Balassa 
a librettót, amely most alighanem színházi 
pöröskődés tárgya lesz. Balassa szerint ugyan 

semmi joga most mér Corghnak a darabhoz 
mert a szerződésben kikötött egy esztendő 
már letelt. Nem valószínű azonban, hogy az 
amerikai ebbe olyan egyszerűen bele fog 
nyugodni. Előre láthatólag folytatása lesz az 
ügynek, amelyben a Revü Szinház teljesen 
obligon kivül áll. Rendesen próbálták tovább 
a darabot, sőt most már még nagyobb am-
bícióval, mint eddig. 

Tartalom szempontjából egyenesen prózai 
irásmünek kell tekintenünk, cselekménye 
annyira elütő a szokványos operettlibrettóktól. 
Meleg és bensőséges romanticizmus fűzi össze 
a cselekmény szálait épen ugy, mint a sze-
replők akcióját. Sziv és érzés, szin és szines 
szerelmek láncolata illeszkedik egymás mellé ; 
hol pajzán, hol szentimentális, hol izgalmas 
beállításban. Mámoros, szerelemtől és pezsgő-
től elszédült emberek vágyai és titkai suhan-
nak végig a rivaldák előtt ; a nézőnek emlé-
keket, poézist, művészetet lopnak a lelkére a 
kedves szavak, a forró hangulatok, amikkel 
tele lesz a színpad a „Szilveszter" előadásain. 

Égy szerelmes, fiatal hercegnő és még sze-
relmesebb fiatal muzsikus boldog egymásra-
találésénak küzdelmét kiséri végig a cselek-
mény, amelyet az epizód alakok tarka és 
ötletes serege kísér végig. A bonyadalmat egy 
romantikus hindu legenda magva szolgáltatja 
amely sok kedves és újszerű helyzetet teremt 
meg. A legenda szerint, Indiátjan az a szo-
kás maradt fenn ősidők óta, hogy az év 

RÁTKAI MÁRTON 
az „Offenbach" harmadik felvonásában 

(RJckel felvétele) 

V 
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hercegnő is csak azzal a kikötéssel lesz a 
herceg felesége, ha a hindu legenda alapján 
néki is megadja azt a jogot, hogy az év egy 
éjszakáján azt tehet, amit akar. A herceg 
bele is egyezik ebbe. Ez a kikötés azonban 
teljesen lerombolja a házasághoz fűzött re-
ményeiket, valóságos áthághatatlan akadály 
a férj és feleség tökéletes boldogságának. 
Elkövetkezik a második szilveszteri éjszaka, 
amit Indiában a csókok éjszakájának ünne-
pelnek. Férj és feleség felszabadulnak a ha-
zug és kegyetlen házassági kötelékek alól és 
azoké lesznek, akit igazán szeretnek — de 
csak látszatban. Épen ugy, mint ahogy csak 
látszatban volt herceg és hercegnő, férj és 
feleség ! A csókok éjszakáján mindenki meg-
találja igazi szerelmét és igazi boldogságát. 
A hercegnő a muzsikust, a herceg pedig egy 
szintén aranyos és szerelmes kis leányt, aki 
egy évig szenvedett érte. így igazságos, igy 
költői és igy helyes is a befejezés, amely 
után a Marthon Géza zseniális muzsikájának 
zsibongó akkordjai kisérnek ki a nézőtérről 

(Angelo fotografia; 

egyetlen éjszakáján, minden szerelmes azt 
tehet, amit akar. Ez az éjszaka — Szilvesz-
ter éjszakája. Senki sem kérdezheti meg 
senkitől, hogy hol járt, ez az éjszaka a sze-
relemé, az eltitkolt, megsanyargatott egész 
évben szenvedő érzéseké. A hercegnő is sze-
reti a muzsikust, aki egész lelkével viszont-
szereti. De közöttük áll a tradíció, a rang, az 
előítélet és főképpen a — herceg ! A herceg 
szintén nem utolsó ember, daliás, jellemes, 
erős akaratú, igazi ur. Nem nyugszik bele 
abba, hogy szerelme csatát veszítsen a mu-
zsikussal szemben, férfias eszközökkel küzd, 
hogy győzedelmeskedjék. Szilveszter éjszaká-
ján történik meg ez első összecsapás, amely 
bői egy hallatlanul zseniális ötlet révén a 
herceg kerül ki győztesen. Ez az ötlet maga 
is olyan, amelynek kedvéért érdemes volt 
egy egész operettet felépíteni. 

De a szerelemben soha sincsen végleges 
győzelem, sohasem tudhatja senki, hogy me-
lyik pillanatban veszítheti el annak a szerel-
mét, akit elveszithetlenül magáénak hitt. A 

A KÁNKÁN 
Király Szinház „Offenbach" 
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H u b a y J e n ő 
é s K e r n á c s T>úl 

Hubay Jenő nemcsak világhírű hegedű-
művész, de világhírű zenepedagógus is» 
Egészen uj generációt nevelt már a magyar 
zene-kultusznak, sőt igen gyakran külföldről 
is ideküldik a tehetséges növendékeket, hogy 
Hubay mester művészekké faragja őket. 

Ujabban egy feltűnően tehetséges fiatal-
ember tünt fel á főváros jelentékeny hang-
verseny pódiumán, Kernács Pál. Már nem 
csodagyerek Kernács Pál, de még nincsen 
abban a korban amelyben a kiforrott, érett 
művészetet, már mindenki a férfi tehetsége 
kibontakozásának tekinti. 

Mindössze tizenhét esztendős és máris a 
legkomolyabb kritika, legkomolyabb elisme-
rését, sőt elragadtatását vivta ki. 

Több izben együtt szerepelt már mesteré-
vel akinek mindig büszkesége volt tanítvá-
nyának Istentől ihletett művészete, amelynek 
kibontakozását hat esztendő óta lépésről-lé-
pésre figyelemmel kisérte. Mint a gyöngycsi-
szoló brilliánsot formál a gyémántból, ugy 
csiszolta Hubay, szeretettel és szinte az al-
jíolás lázénak ambíciójával Kernács Pál te-
hetségét. 

Ma már önálló hangversenyeket rendez a 
művész. Legutóbb Schubert Ave Mariá-ját 
hallottuk tőle zseniális, originális és szinte 
tulfinomult interpretálásban. Még azokat is 

elragadott előadásának egészen egyéni és 
mélységes értelmezése, akik ezt a müvet már 
a legnagyobb hegedűművészektől hallották. 

Kernács Pál legközelebb vidéki hangver-
senyturnéra megy. Kecskeméten. Szegeden, 
Miskolcon és Debrecenben is meg fogják 
ismerni a magyar zeneművészetnek ezt az 
uj és nagv értékeket képviselő egyéniségét. 

Műsorán több külföldi nagyság legnehe-
zebben előadható müve mellett mesterének, 
Hubay Jenőnek, „Zephir" és „Csárdajelenet" 
cimü hatalmas alkotásai szerepelnek. 

Zenekultúránk szempontjából a vidéki elő-
adássorozatnak nagy jelentősége van. 

Ponori Thewrewk István 

Autogramm-diélelött 
Vasárnap , december hó 5-én délelőtt 

féltizenkét órakor lesz a legközelebbi 
autógramm-délelőtt a Színházi'Élet bolt-
j ában (Erzsébet-körut 29). Ez a lkalommal 

.Váradi Aranka 
Várady Ily és 
Abonyi Géza 

a d n a k autogrammot. Egy autógramm ára 
1 korona. A begyült összeg a Budapest i 
Színészek Szövetségének jótékonysági 
a lap jáé . 

Az „Offenbach" második felvonása 
LÁBASS JUCI, RÁTKA1 MÁRTON, LATABÁR ÁRPÁD, PÉCHY ERZSI, UJJ KÁLMÁN 

(Rőcklfelvétele) 
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M a d a m e T a l l i e n 
Hosszú, küzdelmes munka után, amelyet 

áldatlan és erőszakos pörösködés hátráltatott, 
végre megnyitja kapuit a Nagymező-utcai 
Renaissance-szinház Egyenlőre csak a film-
rész nyilik meg Siklósi Iván igazgatása alatt, 
a ázinházi rész megnyitását a záróra rende-
let befolyásolja. De hamarosan ennek a meg-
nyitását is lehet remélni és Budapest egy 
impozáns színházi intézménnyel lesz gazda-
gabb. amely filmekben és szinielőadásokban 
is egy-kettőre előkelő pozíciót fog elfoglalni 
a főváros színházi életében. 

Az uj színház az első mozielőadást pénte-
ken, december 10- én tartja. Az avató proló-
got Harsányi Zsolt irta és Németh Juliska 
fogja elmondani. Az avató film viszont olyan 
attrakció, amellyel a Renaissance-szinház 
mindjárt az első csapásra a legnagyobb igé-
nyékhez szoktatja a maga közönségét. 

Madame Tallien ennek a filmnek a cime. 
Olasz munka, a példátlan kulturáju olasz 
filmgyártás mestermüve. Öt felvonásos nagy 
film ; mint a cime mondja : „öt fejezet a 
francia rémuralom napjaiból". 

A történelemből tudjuk, ki volt ez a Tal-
lien asszony. Mint Fontenay vikomt elvált 
felesége vett részt a nagy francia forrada-
lomban, Talliennek, a mérsékelt politikusnak 
lett a barátnője, később felesége és ő lett a 

. lelke annak az ellenforradalmi mozgalomnak, 
amely Robespierret a vérpadra küldte. (Ké-

PÉCHY ERZSI (Eugenia) 
Király Színház : „Offenbach" 

(Angelo fotogtafia) 

sőbb Chimay hercegnő lett, tehát szegről-
végről rokona a száz év múlva felmerült 
Rigó Jancsinak.) Hires szép asszony volt, 
okos, érdekes, tehetséges. A párisi divatot ő 
vezette ; ő volt az első „incroyable" a maga 
áttetsző, pikáns görög tunikájávál, meztelen 
lábára húzott rubintos szandáljával. Minden 
lépése szerelem és politikai intrika között 
vezetett tova és az ellenforradalom izgatóan 
érdekes, szövevényes akciója páratlanul él-
vezetessé teszi ezt a róla szóló filmet. 

A hatalmas filmalkotás egyik legimpozán-
sabb része az a hires konventülés, amely 
Robespierret holtra ttélte. A nemzeti Szín-
házban a Pékár Gyula darabjában láttuk 
legutóbb, mikor a konventgyülés Dantont 
Ítélte halálra. De Danton megmondta : „Ro-
bespierre, követni fogsz." ' És most a Renais-
sance-szinház fogja megmutatni nekünk a 
Robespierre halálos Ítéletét. 

A nagy film főszerepét Lydia Borelli, a 
világhírű filmdiva játssza a vásznon. ő áb-
rázolja Madame Tallient egy olyan alakítás-
sal, amely nemcsak- a nagy filmmüvésznő 
hiveit fogja elragadni szerte a föld kereksé-
gén mindenütt, ahol csak mozi van, hanem 
uj híveket is szerez neki. Mert az az egy 
ember, aki ezt a filmet megnézi, tizet küld 
be a következő előadásra. 

HA TISZA BETEG, BE-
TEGH A TISZA. A Városi 
Színház egyik mult heli San-
Toy előadásán Tisza Karola 
bokarándulást szenvedett, ugy 
hogy másnapra nem játszha-

tott. Tapolczai direktor felkínálta a szerepet 
a színház összes női tagjainak de senki nem 
merte vállalni a beugrást, mert a szerep 
igen exponált, tele van komplikált tánc- és 
énekrészekkel. Végre a kis Betegh Bäby, a 
színház legfiatalabb tagja vállalta a szere-
pet. A színészek a kulisszák mögött lesték, | 
hogy sikerül-e a beugrás ? És nem győztek | 
eleget csodálkozni. A fiatal művésznő, betű- I 
ről-betüre tudta a szerepet, minden ének és 
tánc-számát megismetelték. Halmay Tibor 
még notabenet is csinált róla. Az egyik je-
lenetben ezt mondotta : 

— Milyen érdekes: Tisza lett beteg és 
most mégis Betegh a Tisza ! 

A közönség megértette a tréfát és nyíltszíni 
tapssal felelt rá. 

A második felvonás után borítékot kapott 
Betegh Bäby, amelyben egy ezer koronás 
volt. A borítékot a direkció küldte levél kí-
séretében, amelyben felemelik a gázsiját és 
egy nagy szubrett-szerepet osztanak ki rá. 
A művésznő olyan boldog volt. hogy az 
ezer koronát örömében oda adta az első 
koldusnak, akivel az utcán találkozott. Egész 
bizonyos, hogy Betegh Bäby rövidesen ko-
moly színészi feladatokat fog nagy sikerrel 
megoldani, (g, 1.) 



£1 n é v î e l e n vár 

Jókai Mór csodálatos fantáziájának egyik 
leggyönyörűbb hajtása: ft névtelen vár. Ez a 
regény oly gazdag színekben és oly hatal-
mas koncepciójában, hogy ennek megfilme-
sítésére valóban csak egy olyan nagy mű-
vészi és technikai felkészültséggel rendel-
kező gyár vállalkozhatott, mint amilyen a 
Corvin. 

ft regény tudvalevőleg1 a francia forra-
dalom idejében játszódik le és pedig a 
cselekmény egyik része Párisban történik, 
a másik része Magyarországon. Igen ne 
héz munkára vállalkozott a Corvin a Névte-
len vár filmre hozatalával, de vállalkozása 
tökéletesen sikerült, mert most, hogy ennek 

'a filmnek szebbnél-szebb jeleneteit láijuk 
a vásznon leperegni, látjuk azt is, hogy a 
Corvin minden izében művészit produkált, 
ft magyar tipus legérdekesebb alakjai s 
a magyar vidék legszebb tájai elevenednek 
meg előttünk. Nem érdektelen itt megje-
gyezni, hogy éppen e föntebb emiitett tu-
lajdonságai miatt van ennek a filmnek 

külfölden is rendkívüli sikere, ft magyar 
karakterek, melyek itt nagyszerű alakítások-
ban s a magyar tájak, amelyek csuda szép 
plenairekben vannak megörökítve, nemcsak 
keresett filmdarabbá, de örökbecsű képpé 
iá teszik ezt a filmet. 

ft legnagyobb feladat mindenesetre két 
ember vállán nyugodott. Garas Mártonon 
— a rendezőn — akinek nagy átfogó képes-
sége, tehetsége és rutinja a filmet nagy 
vonalúvá tette. Ferenczy Sándoron —> a 
scenikuson — akinek pompás interieurjei 
és kosztüm-tervei. a darab stílusát és pom-
páját tökéletesen reprezentálják. 

ft darab főszerepei a legjobb kezekben 
vannak: Almássy Sári, Czartoriszky Mária, 
Lukács Pál, Törzs Jenő, ï enyvess y Emil, 
Dénes Oszkár, Rátkay, Szécsi Ferkó, s a 
kis Molnár Kat® nagyszerűen oldották meg 
feladataikat, ft plasztikus fotográfiák Eilen 
István és Berendik István munkái — pedig 
hatásában i s szindussá teszik ezt a filmet, 
melynek pályafutására a legnagyobb garan-
cia az — hogy művészi. 

CZARTORISZKY MÁRIA és ALMÁSSY SÁRI 
a „Névtelen vár" cirnű Corvin filmben 
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— Uj Abel Gance-film a Royal-Apollóban — 

Abel Gance-nak, a kiváló francia ren-
dezőnek neve az idén vált fogalommá 
a magyar moziközönség előtt. Abel Gance 
körülbelül há rom évvel ezelőtt tünt fel 
eredeti stílusával, biztos művészi érzé-
kével és sa já tos kompozícióival, — ame-
lyek a pikturát, skulpturát és költészetet 
csodála tosan egybe harmonizál ják, — 

Franciaor-
szágban ,ám 
ná lunk is is-
mert legna-
gyobb film-
je, a J'Ac-
cuse óta 
csak egy 
u j a b b nagy- • 

s zabású 
filmje került 
hozzánk, az 
amit most 
hoz a Royal- ABEL GANCE 
Apolló : A 
tizedik szimfónia. Minden más filmje még 
csak tanulmány volt különleges meglá-
tásaihoz, de a Tizedik szimfónia egy uj 
rendezői felfogás d iadal ra ju tásá t jelenti, 
ez a legtöbb, amit filmben művészetet 
és irodalma1 n> ujlani 
lehet. Szívbemar 
kolóan tragikus a 
történet, amely egy 
komponistáról, Beet-
hoven lelkesült tanít-
ványáról szól, akinek 
leánya egy kalandor 
há ló jába kerül s a 
komponis ta felesége 
hirneve feláldozá-
sával menti meg mos-
tohaleányát . Külö-
nösen szenzác iós a 
d a r a b harmadik fel-
vonása , amely elejé-
től végig a zenéqek 

átszellemitő ha tásá t mutat ja be, amelyet 
a hallgatókra gyakorol. 

A főszerepeket Emmy Lynn, az Odeon 
világhírű tragikája . és Severin Mars, 
a nagy Séverin fia, a J'Accuse nevezetes 
Françoise já tsszák. Alakításuk több mint 
pa rádés . Klassz ikusan nagyok és töké-
letesek mind a ketten. 

Különös érdekességet ad a nagysikerű 
d a r a b n a k , hogy éppen Beethoven száz-
ötven éves jub i l eumának a lka lmából 

kerül szinre 
s igy mint 
egy megün-
neplése is a 
mü szinre-
hozatala a 
százötven-

éves jubi-
leumnak. 

Amilyen 
szenzáció 

volt a pesti 
moziközön-
ségnek a 
J ' A c c u s e , 

olyan mély hatást fog gyakorolni rá „A 
tizedik szimfónia". Emlékezünk micsoda 
bravúrokat csinált Abel Gance a J 'Accuse-
ben, költeményeket filmesített meg. Must 
muzsikát, Beethoven szimfóniát vitt filmre. 

MARS SEVERIN 

EMMY LYNN 

Az első sugó Nyéky 
PálI volt (1793-ban), 
havi 20 frt fizetéssel; 
és ő volt az első sugó, 
aki először irt u. n. 
„zsebkönyvet", mai ér-
telemben : színházi al-
manachot. 

A rendező neve régi 
színészeinknél regis-
seur, 1837-től : rendelő. 
(Egy Ideig a Nemzeti 
Színház szinlapján is a 
„rendelő" szó szerepel.) 
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Faludi Miklóshoz néhány héttel ezelőtt be-
állított egy ismert fővárosi ügyvéd, aki a fe-
lesége révén vonatkozásban van a színházi 
világgal. Szabadjegyet kért. Faludi Miklós ki 
is állította a szabadjegy-utalványt igy : 

Tiszta véletlen, hogy este valami dolga 
akadt a pénztárban. És ott látta az utalványt, 
amelyet délelőtt ő maga állított ki. De az 
utalványon egy alig észrevehető kis változás 
történt. Mindössze ennyi : 

Faludi Miklós nem szólt semmit. A minap 
azonban az ügyvéd megint beállított hozzá ! 
Szabadjegyet kért a Hálókocsik ellenőréhez. 
Faludi kiállította az utalványt. Így : 

És az ügyvéd nem ült előre. Ott maradt a 
másodrendű zsöllyék vidékén. 

"PARFUMEHIE KOSZTECITX 
Kozmetikai különlegességek üzlete 

Budapest, V., Dorottya-utca 12. 
Francia ajakirek.parfömök és púderek 

Szzinfycix és orfeum 
Ha végignézzük a Royal Orfeum decem-

beri műsorát, nem tudjuk megállapítani, 
vájjon orfeumban vagy színházban voltunk-e? 
Ugy kell döntenünk, hogy a Royal Orfeum 
szinház is, orfeum is, egyszerre; illetve 
egy előadás alatt. Olyan tökéletes a szí-
nészi rész, mint a varieté műsor. Ä leg-
jobb színészek és a legkitűnőbb artisták 
találkoznak ebben a műsorban, amelynél 
jobbat és érdekesebbet eddig keveset lát-
tunk. 

A Csalogánydal Zerkovitz—Harmath ope-
rett je ebben a műsorban is változatlanul 
a siker középpontjában áll. Herendy Manci, 
Felhő Rózsi, Dezsőffy, Ihász, Iványi most 
is minden este sok tapsot kapnak. 

ANGELO élöszobrai művészileg a legtöké-
letesebb alkotások. Mintha márvány repro-
dukciói lennének az eredetieknek, Angelo 
mester aligi győz hajlonganí a bámulatos 
produkcio után. 

Ä táncrész minden száma u j sláger és uj 
attrakció. Margó Carry tulíinomult, szenzi-
bilis tánctalentumáról már a publikum leg-
szélesebb rétegeiben beszélnek. Dezsőffy— 
Sándor Stefi táncos mókájá t a Deborah-t 
minden előadáson többször meg kell ismé-
telni. Ugyancsak nagy sikere van az Eleky 
Annie—Brighton duettnek is. 

Papp Jancsinak Arany tollú turul madár 
című dalát, amelyet Zerkovitz Béla irt, 
már most is mindenütt éneklik. Solti és 
Virág kupiéi is különösen sikerült számok, 
amelyeket valóságos kacagás-tenger kisér. 

Az artista lehetőségek non plus ultrá-
ját nyúj t ja Velman, egy titokzatos mutatvány 
hőse, amelynek megfejtésén nem csajW a pub-
likum, de artista társai hiába fáradoznak. 

Signora Julietta mutatványai is izgalma-
sak. Életveszedelmes bravúrokat végez a 
trapézon. A közönség lélekzetvisszafojtva 
lesi vakmerő produkcióit. 

Walders et Johns légi equilibristák egye-
nesen Délamerikából jöttek a Royal Orfe-
umba. Eddig még egyetlen európai színpa-
don sem léptek fel. Külföldi varieté direk-
torok jönnek Budapestre, hogy mutatvá-
nyaikat megnézzék. 

Ennyi attrakció és művészi szenzáció való-
ban érdemes arra, hogy a közönség ked-
venc szórakozó helyévé avassa a Royal Or-
feumot. 
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A Fővárosi Orfeum vendégszerepléseinek 
sorozata a decemberi műsorban szenzációs 
és nagyon értékes eredménnyel gyarapodik. 
Mészáros Giza a Belvárosi Szinház nagy-
szerű művésznője fog vendégszerepelni egy 
rendivül izgalmas egyfelvonásos színdarab-
ban. A darab címe : Az asszony, szerzője 
Förschel, a legjobb német színműírók egyike. 
A szerep, amelyet Mészáros Giza elvállalt, 
valóban méltó arra, hogy ez a kivételes te-
hetségű művésznőnk interpretálásában ke-
rüljön a publikum elé. Nemcsak a legna-
gyobb tehetségű színésznőt is próbára tevő 
színészi feladat, de egyszersmint idegizgató 
orfeumi produkció is, amit ez a szerep kiván. 

A darab témája egy végtelenül érdekes és 
nagyszerű féltékenységi történet. A férj elu-
tazik, felesége kikíséri a pályaudvarhoz. Pár 
perc múlva, egy alak besurran az előszoba 
ajtón és az ágy alá búvik. Teljes sötétség 
van a szobában, ugy, hogy azt sem lehet 
látni, hogy a besurranó alak férfi-e nő-e? 
Nem sokéra a feleség is visszaérkezik a 
pályaudvartól. Felcsavarja a villanyt és vet-
kezni készül A cipőjét ki akarja venni az 
égy alól, ebben a pillanatban észre veszi, 
hogy valaki van az ágy alatt. Rettenetesen 
megijed. Rémütetében azonban egy szenzá-
ciós ötlete támad, hogy a gyilkosnak, vagy 
legjobb esetben betörőnek vélt ismeretlen 
szándékát ellensúlyozza. Ugy viselkedik, 
mintha még valaki jött volna vele együtt 
haza. Eljátszik egy szerelmes jelenetet, egye-
dül. Elhiteti az égy alatt fekvő ismeretlennel, 
hogy a másik szobában valóban egy férfi 
van. Be is megy a másik szobába és ott to-
vább folvtatja a szerelmes játékot. Enyeleg, 
csókolódzik, éppen ugy, mintha egy férfi 
volna vele együtt a szobában. Egyszerre 
csak az ágy alatt lévő alak kiugrik és rette-
netes indulattal veti rá magát az asszonyra, 
hogy megölje. Ekkor tudja meg az asszony, 
hogy a betörő, a saját férje, aki próbára 
akarta tenni a feleségét. Amikor kiértek az 
állomásra autóba ült és odahaza megelőzte 
az asszonyt. A féltékeny férj végtelenül bol-
dog, hogy meggyőződött felesége hűségéről, 
aki megmagyarázta, hogy csak azért játszotta 
a szerelmes jelenetet, hogy a betörővel el-
hitesse, hogy nincs egyedül. A férj vonata 
csak egy óra múlva indul, most, már nyu-
godtan elmegy az állomáshoz. És most jön 
a poen poénja — amikor a férj elment az 
asszony telefonéi valakinek, értesiti, hogy 
jöhet, semmi veszély. 

Mészáros Giza brilliéns talentuma nagy-
szerű teret talált ebben a szerepben. A kö-
zönség nem győzte eléggé ünnepelni. Part-
nerei Deli, Nóvák, Perényi szintén kitűnőek 
voltak. 

A darab sikeréhez nagyban hozzá járult 
Harsányi Zsolt nagyszerű fordítása. Sik 
Rezső rendezése ötletes. 

Mint a í í ö s k ő 
Kedden mutatta be uj műsorát az Intim 

Kaharé, amely sikerben még az eddigieket 
is felülmúlta. Szenzációja a decemberi mű-
sornak Szomaházy István ragyogó házas-
sági jelenete, a «Mint a Böske.» A kiváló 
iró minden qualitása benne van a félórás 
kis darabban, amelyben Péchy Blanka lép 
fel vendégképpen. 

Illusztris vendég lép föl az uj műsor má-
sik, terjedelemre is legkiemelkedőbb darab-
jában, a «Kitty és Tóm» cimü opere'.íbei 
is. A vendég dr. Erdélyi Géza, aki mos 
érkezett haza külföldi körútjáról. Berlinből 
a legszebb angol és amerikai zenéket hozta 
magával Erdélyi Géza, ezekből állította ősz-
sze Magyar László az operett zenéjét. A 
librettót viszont Kalmár Tibor irta, akinek 
egyik legsikerültebb szövegkönyve a Kitt y 
és Tom, telve a jobbnál-jobb helyzetekkel. 
Dr. Erdélyi Géza mellett, aki a darab f'érii 
főszerepét játssza kedvesen és őrleteden, 
Szeless Elza énekli és táncolja végig az 
operett primadonnaszerepét. Csupa hjmor 
és természetes kedvesség Szeless Elza; par -
neréve! táncolt boszorkányos duettjeit min 
den este megismételtetik. Kivüle kűlön'jsen 
Betegh Böske arat sikert Pucc Toncsi szi-
nésznő szerepében. Kedves megjelenése é; 
Vig/i Miklóssal táncolt duettje nagyon te -
szenek és a kitűnő Wessely Ili, Németh Nán 
dor, Arányi József, Kiirthy Teréz, Patkós 
Eszti játsszák a darab többi szerepeit. 

Egy kacagtató bohózat a «Kelepcében» 
ismét Szeless Elzának és dr. Erdélyi Gé 
zának nyújt hálás alakításokra alkalma 
A vidám darab többi pompás figuráját Né-
meth Nándor, Rónay Géza, Vi g Miklós, Méd-
gyasszay Hajnalka, Arányi József adják. 

Simonyi Dezső lép föl vendégként a mű-
sor egyik legötletesebb tréfájában, a «Fo-
gadj un h-ban. Szilágyi László irta ezt a da-
rabot, amelyben Simonyi egy futurista köl 
tőt alakit valóban sok humorral. Partnere 
László Böske, ez a nagyszerűen fejlődő 
fiatal színésznő,. Tihanyi Oszkár játssza a 
frappáns kis tréfa harmadik szerepét. 

A műsort Szécsén Mihály «Magándetektív-
cimii vígjátéka fejezi be, amelyet Arányi, 
Medgyaszay, Hajnal, Vig Miklós, Kiss Lajo 
Németh Nándor, Szabó Baby játsszanak. 
Jobbnál-jobb magánszámokat adnak elő: 
Szeless Elza, Weszely Ili, Betegh Böske 
László Böske, Vig Miklós, Németh Nándor. 



M l e g s z e b b f i l m 
- A Színházi É'ei uj pályázata -

Uj pályázatunk, mely a közönséget film-
iróvá lépteti elő, élénk visszhangot keltett 
az olvasók körében. Már az első hét postája 
igen figyelemreméltó pályamunkákat hozott. 
Egészen bizonyos, hogy szép számmal fog-
nak akadni ötletek, amelyeket a filmgyárak 
is használni tudnak. 

P: világirodalom melyik ismertebb miivét 
tartja megfilmesítésre alkalmasnak? — ez 
volt kérdésünk egyik fele. Ezenkívül azt 
kell megírni az olvasónak, hogy az illető 
iiimdarab szerepeit kikkel játszatná el? Ami 
a pályázatnak ez utóbbi részét illeti, sok 
jövendő filmíró élt az aikaiommal, hogy 
kedvenc művészét ismét vallomásokkal lepje 
meg. Freund Ibolyka (Budapest) például, 
midőn Dumas hires regényét, «A kaméliás 
hö/gy»-et ajánlja megfilmesítésre, nem mu-
lasztja el megemlíteni, hogy ez a darab csak 
akkor lenne jelentős moziesemény, ha benne 
Armandot az «aranyos» Tarnai Ernő játsza-
ná», Margit pedig maga a szerző: Freund 
Ibolyka lenne. Levele végén még megemlíti 
íbolyka, hogy nem lesz erőszakos és «csak 
egy csókot adok neki, mert azt muszáj». 

Komolyabb húrokat penget meg Döme 
Bözsi (Budapest), aki Faust I. és II. ré-
szét szeretné mozidarabnak átdolgozni, és 
a következő szereposztásban előadatni: 

Faust . . . . Törzs Jenő 
Margit . . . Lenkeffy Ica 
Mephisto . . Pethes 

Úgyszintén nagy fába vágja a fejszéjét 
Rotier Gizella (Budapest). Dante «Di-
vina comediá»-ját szeretné filmen látni. Ugy 
a Paradicsom»-ban, a «Pokol»-ban, mint 
a Pu gatorium^-ban Lukács Pál és Mattya-
sovszky Ilona lennének a főszereplők. 

Egy kis baj van Nyitrai Mária leved-
ben: 

— Én és még nagyon sokan szeret-
ünk látni filmen a «Legyőzhetetlen va-

:ázs»-t Lóth ïla és Petrovich Szve-
íiszláv alakításában. 
Mi ez a «Legyőzhetetlen varázs», és ki 

irta? Kiérjük Nyitrai Máriát, és társait, 

sürgősen közöljék: velünk a «Legyőzhe-
tetlen varázs-» szerzőjét. 

Egymagában tizenhat pályázatot küld be 
a szorgalmas Nagy Piroska. Alind a ti-
zenhat érdekes. Kiválnak közülük: 

Molnár Ferenc «Andor» cimü regénye. 
Főszereplők: Andor — Törzs, Ella — Jan-
kovich Magda, Olga — Gombaszögi Frida, 
Csirke — Bekker Bébi, Mariska — Ilosvay 
Rózsi. 

Harsányi Zsolt «Shakespeare a New-
Yorkban» cimü regénye, amely a «Színházi 
Élet»-ben jelent meg. Szerepelnének benne 
az összes pesti színésznők, színészek, irók. 

Bloch Erzsike Cnocker: «A spanyol nyak-
ék», Beníczkyné Rajza Lenke «Családi ha-
gyomány», Tutsek Anna «Ciliké viszon-
tagságai», cimü regényeit szeretné meg-
filmesíteni. Ezenkívül Jókai «Uj fcldes-
ur»-át a jánl ja a következő szereposztásban: 

Ankerschmidt Latabér 
Hermine Bánhid" l'ona 
Eliz L.óth II« 
Garamvöigyi Balassa Jenő 
Aladár Fenyő Emil 

A magyar irodalomból választ anyagot 
mozidarabra dr. Kabdebo Oszkár, amidőn 
Herczegh Fe)renc a Nemzeti Színházban szin-
rekerült színmüvét, az «Éva boszorkány»-t 
tartja filmesitésre alkalmasnak. A darab 
főszerepeit Lenkeffy Ica, Várkonyi Miháíy, 
Bakó, Rákosi Szidi, Kertész Endre ját-
szanák. Ugyancsak a hazait pártolja Beke 
Alice (Debrecen), aki egy egészen friss új-
donságot, Pékár Gyula «Danton»-ját vinné 
filmre Lenkeffy Icával, Várkonyi M i h á l -
lyal, Petrovich Szvetiszlávval, Lóth I Iával, 
Fény vess y Emilleíl a főszerepekben. A «Dan-
ton» mellett Madách «Ember tragédia -
ját tartja még mozira alkalmasnak. Adám 
Petrovich Szvetiszláv, Éva — Lenkeffy Ica, 
Lucifer — Rajnai Gábor alakításában ke 
rülne a közönség elé. 

A pályázatok leközlését jövő számunkban 
folytatjuk. 

B r i l U á n s o k a t , g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á i , é k s z e r e k « » 
mindenkinél drágábban vesz S Z E K E L Y EMIL ékszer 
üzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemplommal szén.-
l'en. Cimre tessék figyelni. — T e l e f o n } 6 z s e f 105-3 

hölgvek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLAK 
SABOLTA kozmet intézete, Bpest, Andrássy-ut 38 1. Miracle-
hajeltávolitószerszétküldése utasítással. Szépségápolás.Szemölci: 
irtás. Miracle emailkrém, púder, szappan: szépít, üdít, inherit g I 
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A í e l k e í e k a p i i á n y 
Tarkeövy István 8 felvonásos kalandor-

története nem azok közül az amerikai filmek 
közül vaió, amelyek Amerikában készülnek, 
vagy játszódnak le és ezzel aztán véget is ér 
amerikai mivoltuk. Ez játszódhatna Skandi-
náviában, vagy Bulgáriában, mint ahogy 
nem New-Yorkban készült, hanem Buda-
pesten .amerikai mégis a fölépítésében, a 
fordulatosságában, a szakadatlan trükkjei-
ben. Clifford mérnök feltalálja a távolba-
ölő gépet és Gibson «a fekete kapitány» 
bandájával elakarja ezt tőle rabolni. De 
hogy tulajdonképpen mi lesz Clifford talál-
mányával, azt még nem is tudjuk. Majd a 
film második és harmadik és negyedik ré-
sze után derül ez csak ki. Mert a négyrészes 
«Fekete brigád» filmnek az első része csak 
a «Fekete kapitány». 

A darab főszerepeit Gellért Lajos, Pár-
tos Gusztáv, Vrmössy Anikó, Müller Vali, 
a legújabb fiimstár, Jankovszky Mara, 
Bárdi Ödön játsszák kitűnően. Rendezte Fe-
jős Pál, készítette a «Afo£/7e»-filmgyár. 

Äz Omniában megtartott bemutatón jelen 
voltak Auguszta főhercegnő, József Ferenc 
főherceg, Sárkány tábornok, valamint Bu-
dapest előkelőségeinek szine-java. 

y í í I M H I R E K f á 
Az első angol filmet a Projektograph r -t. 

mutatta be az elmúlt héten meghívott kö-
zönség előtt. A film cime : Lady Mary. — Ki-
lenc millió koronába kerüli a Koldus és ki-
rályfi cimü film, amely rendezőjének — 
Korda Sándornak — világsikert hozott s 
mely már eddig a befektetett tőke tízszeresét 
hozta vissza. — A Ben Blumenthal tröszt 
első filmje már megérkezett a Projektog-
raphoz. A film cime : „Xa-Xa." — Miss Dio-
genes cimmel Illés István darabot irt. melyet 
a berlini Unió filmgyár filmesít meg, 

A FILMMŰVÉSZETI ÉVKÖNYV meg-
jelent Lajta Andor szerkesziésében. Kap-
ható a Színházi Élet boltjában. (VII., Er-
zsébet-körut 29.) 

KÉT GENIALIS ÍRÓNAK, Jókai Mór-
nak és '/.óla Emilnek lesz premierje pénte-
ken, december harmadikán a Mozgókép 
Otthonban. Jókai: A névtelen vár cimü re-
gényéből készült hatalmas film első ré-
sze keiül ekkor bemutatásra, mely brilliáns 

technikájával és gyönyörű plenairjeivel fog-
ja lenyűgözni a nézőt. Nem kevésbbé ha-
tásos lesz Zola: «Nantes»-a a filmen, 
mely ennek a nagyszerű írónak érdek-
feszítő régenyéből készült s melyben nagy-
szerű színészi játékokban gyönyörködhetik 
a publikum. Két ilyen írónak egy műsoron 
való találkozásában lesz tehát alkalma gyö-
nyörködni a Mozgókép Otthon publiku-
mának, melynek ezúttal nemcsak elsőrangú 
szóiakozásban, hanem irodalmi csemegé-
ben is lesz része. 

M ü l c e t l v e l ö l c 
FELKÉRJÜK a műkedvelőket, hogy elő-

adásaik dátumát és műsorát pár nappal 
előbb velünk közölni szíveskedjenek. 

DEBRECENBEN sikerült jótékonycélu ka-
barékat rendez a «Nyulas» társaság Széli 
Károly főhadnagy vezetésével. 

A «JÖVÖ» műkedvelő társaság 28-án tánc-
cal egybekötött nagy kabaré-estélyt rende-
zett. A gazdag műsort Teller Mihály elnök 
beszéde nyitotta meg. Ezután egyfelvoná-
sos darabok következtek, amelynek során 
nagy tetszést arattak SzerrCere Rózsi, Koszta 
Manci, Szűcs Teréz, Fazekas Zsuzsika, F ra-
ti y ó Károly, Sarkadi Jenő és Roknyák Vince. 
Akik be akarnak lépni a társaságba, min-
den csütörtökön délulén hat órától a kör 
helységeiben (Király-utca 112. sz.) beirat-
kozhatnak. 

A «RAPID» társaskör 28-án jól sikerült 
kabaré- és tánc-estéi y t rendezett. Az est 
legünnepeltebb szereplői Gábor Erzsi, Tarr 
Juci, Rotkel fivérek, Kövessi, Nádas és Do-
mahidy voltak. A rendezést Frisch Anta1 

és Korényi Árpád végezték. 
A «RÁKOSPALOTAI ÖNKÉPZÖ EGYE-

SÜLET» 27-én táncmulatsággal egybekö:öti 
sikerült műkedvelői előadást rendezelt. Szín-
re került Géczy Istvánnak «Amit; az erdő 
mesél» cimü 3 felvonásos népszínműve. A 
szereplők közül sikert értek Bryzon Iboly, 
Herbst János, Kássa Klári, Tóth István, 
Fehér Károly, Stollár Teruska, Gábriel Ká-
roly és Fülöp Miklós. Az egyesület a tisz a 
jövedelmet jótékonycélra fordította. 

A PAL-UTCAI FIUK vt ^rnapi kab: ré-
ján nagy sikert aratott Czako Sándor «An-
toinette» cimü drámája és Czakó—Buttula 
operettje. A szereplők közül Soltészt 
kell megdicsérni és Berczy Cózáí, Somló 
Klárát, Verebes Ernőt, Orbán Zsuzsannau. 
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M ï f l r f w a « I í»s3haíö.? 

Harmadik sorozatát látogattuk meg ezen 
a héten azoknak a házmestereknek, akiknél 
színész lakik a házban. Ezzel be is fejez-
zük ezt a korszakalkotó riportot, amely-
nek adatait a színészek oknyomozó világ-
történelmének nyujtjuk át ünnepélyesen. 
Egyben köszönetünket fejezzük ki Budapest 
összes házmestereinek kitünö szolgálatuk fe-
jében. Az ő jutalmuk az, hógy ezentúl nem 
kötelesek tűrni szinészpartájaik zsarnoki 
uralmát. Házmesterek! Ha a partáj nem vi-
selkedik rendesen csak írjatok nekünk! Le-
velezőlap hívásra házhoz megyünk és ja j 
annak a művésznek, vagy művésznőnek, aki-
ről panaszt hallunk. Huszonnégy óra alatt 
kiszerkesztjük ! 

Népszinház-u. 22. 
Rózsahegyi Kálmánéknál egy ifjú hölgy 

i liftes. Nagyon meg van ijedve, mikor 
térdezősködni kezdünk, szentül meg van 
jyezödve róla, hogy detektívek vagyunk. 

— Nem szeretek a papa tudta nélkül in-
formációt adni — mondja. — Sohse tudja 
sz ember... 

Nagynehezen mégis beszélni kezd. 
— A Rózsahegyi ur a ház büszkesége, 

la valaki idejön, az az első kérdése, hogy: 
Ugye a Rózsahegyi is itt lakik?» Nagyon 

ierives művész, egyszer színházban is lát-
am, az «Aranyember»-ben ő vezette be a 
atonákat. Akkor nagyon jó volt. Egy van 
lála szebb szinészférfi, a Kertész Dezső a 
'igszinházból. Különben mint lakó nagyon 
o ember a Rózsahegyi ur. Csak az iskolá-

Rudolj-tér 5. 

A Palatínus ház házmesterlakásából éles 
visitás tör elő. Egy pirospozsgás csecsemő 
rendezi a szokatlan hangversenyt. A nagy 
kiabálásban alig lehet érteni a házfelügye-
lőnő szavát. 

— A legcsendesebb lakónk Oóth ur és 
a feleség«, a legfinomabb úriemberek a ház-
ban. Visszavonultan élnek, nem barátkoznak 
senkivel, alig lehet látni őket, a legideáli-
sabb partájok. Amíg kisgyerekem nem volt, 
valósággal elhalmoztak színházi jeggyel, 
minden szerepükben láttam őket. Most is 
elmennék oda ahol játszanak ha nem lenne 
a pici... 

Itt a babára néz a házmesterné. Ö moso-
lyog. A baba ordit. Még jobban mint az 
előbb. Azt hiszem, hogy ő is nyilatkozni 
akar. Vagy valami mást akar. 

Felsőerdősor 26. 

Tipikus pesti bérház. Az udvaron éppen 
egy kocsi fát raknak le. Zsigmond. Kál-
mán a ház őre vezényli a falerakást. Időn-

jával van mindig baj. Gyakran rá kell kia-
bálni a tanítványaira olyan hangosak. Min-
dig a lépcsőházban próbálják a hangjukat... 

Ennyit hajlandó beszélni a liftes hölgy, 
többet egy szóval se. Még a nevét sem 
akarja elárulni. Mikor kimentünk, halljuk 
amint odaszól a városi szolgának, aki ott 
ült egész intervju alatt a portásfülkében. 

— Mit mondjam meg neki, ki tudja mi-
féle?... 
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ké::t nagyot huz egy butykosból, ame',yi:en 
forralt bor van. 

— Kié ez a sok ia? — kérdezzük. 
— A Boross Géza uré, — feleli. 
Mikor elmondjuk jövetelünk célját, va-

ké: gátja a tejét, forgatja a sapkáját, nem 
tud beszélni. 

Boross Géza két gyermeke, künn játszik 
az udvaron. 

— Mit játszanak a gyerekek? — kérdez-
zük. 

— Hót színházat. Valóságos szinész az a 
két lurkó, jobb komikus már mint az apja. 
Az egész ház őket nézi, ha egyszer rákez-
dik... • 

— Alást nem tud Boross Gézáról? 
Zsigmondi mester ijedten néz körül, aztin 

mikor látja, hogy senki sincs a közelben a 
fülemhez hajol. 

— Hát kérem csak azt nehézményezem a 
Boross urban, hogy olyan kétszínű. Mert 
ö csak a kabaréban olyan nagyhangú ám ! 
Ott ledehonesztálja a gázresot, meg a víz-
vezetéket, amelyik nem folyik, itt meg ugy 
hallgat, ínint a csuka... 

Déri-utca 11. 

— Óh, a Galeíta ur, — mondja büszkén 
a Déri-utca 11. számú ház felügyelője — 
az egy nagyon fölkapott ember és mi büsz-
kék vagyunk arra, hogy a házunkban la-
kik. Ännäl is inkább, mivelhogy igen bará-
t i ag bánik velünk. Minden uj darabnál két 
injyet ad, hogy nézzük meg öt az anyju-
kommal. Legutoljára a «Szerelemkirály»ban 
néztük nrag, ő Völt a király. Ilyenkor min-

dig megkérdi másnap, hogy, hogy vol-
tunk megelégedve vele? 

— Mint ember is nagyon korrekt úri-
ember. A gyerekekkel néha egy negyedóráig 
is elbeszélget, éppen tegnap adott ötven 
koronát, hogy vegyünk nekik majd miku-
lásra valamit. A felesége is gyakran küld 
le egyetmást. A házban mindenki kedveli, a 
lányok különösen rajonganak érte, mert 
igen jóképű ember. Rengeteg szerelmes le-
velet is küldenek neki, da a feleséga csak 
nevet rajta, nem félti. Mikor idehaza ém-
nyörüen énekel, szebben, mint a Steinhardt. 

Kecskeméti-utca 20. 

A talon bekeretezett plakátok «Münch-
ner Kindl Bräu» és telragasztott képeslapok, 
«Palicsi emlék» és «Üdvözlet Füzesabony-
ból». Mészáros Gizáék házmestere, egy de-
rék úriember, pipálva áll előttem. 

— Nagy strapa a színésznő lakó — 
mondja elgondolkozva — sokkal több baj 
van vele, miut egy priváttal. 

Mészáros Gizáról a felesége beszél. 
— Nagyon derék nő, minden premierjére 

ad egy jegyet. Legutoljára a Marionettekben 
láttam, no mafia egy darab, da ö nagyon 
jó benne. 

— Ez semmi — vág most közba a ház-
mester — mondok én magának egy szín-
házi szenzációt, azt irja meg a lapjába. 
Jövö hónapba házajön a másik szinészia 
kónk, a Rázár Gitta nagysád. Mármint asz 
szony jön vissza Párisból, az urát is ma-
gával hozza, azt irta nekünK. 

Mikor becsukjuk az ajtót, benn kitör £ 
vihar. Azon veszekednek benn, ki a jobi 
lakó, Mészáros Giza, vagy Bázár Gitta? 

AZ ERNST-MUZEUM AUKCZI0I, BUDAPEST 

XIII-XIV. Nagy gyűjtemény, 
melv áll Ilire» mesterektől eredő képekből (Bassanó, 
E e c k n o n t , Govaerts, Quurdi, Helemont von Men-
ten, Rugendas. J a n S t e a n , U n d e n , Wouwermann, 
D a f f i n g e r , W a l d m ü l l e r , Zügel, Barabás, Bencur, 
Borsós, László, Lötz, Markó. Mednyánszky, Mészöly, 

Munkácsy, Paál, Szinnyei stb.) 

nagyértékü poree l lánokból 
(Bécs, Meissen stb.í e z ü s t - é s a r a n y t á r g y a k , 
s z e l e n c é k , é k s z e r e k , b r o n z o k , s z ő n y e g e k , 

b ú t o r o k »tb. 

K i á l l í t á s : 1920 dec. 5, 6, 7-én d. e. 9-től d. u. 5-ig. 
A u k c i ó : 1920 dec. 8-tól naponkint d. u. 3-tól kezdve. 

A k a t a l ó g u s á r a 59 k o r o n a 

Szilágyi László 

Kimérve RapQaíó 
legfinomabb 

6 ö éves 
L ' A m b r e a n t i q u e : 

Illatszer 
Kertész Károly M. T. 
Budapest, IV., Bécsi-utca 2. 

Kölnivíz főraktárában. 
Telefon 133^17. 
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Komédia egy felvonásban. Irta: DRÉGELY GÁBCR 
Bemutatta az Andrássy-uti színház 

Személyek ; 
A színésznő Az udvarló 
A kezdő színésznő A kedélytelen apa 

A szobalány 
(Történik a színésznő lakásán) 

Szín: a színésznő szalonja, a háttérben 
ajtó, mely a boudoirba, balra ajtó, mely 
a garderobba és jobbra egy ajtó, mely az 
előszobába vezet. Fotellek, kerevetek, asztal. 

1. JELENET. 
Színésznő, Kezdő színésznő, Szobalány. 

Szobalány: (jő) Művésznő kérem, a Fe-
kete Böske kisasszony Van itt. Eljött a 
művésznő régi sellyemharisnyáiért. 

Színésznő: Jöjjön be, hiszen egyedül va-
gyok. 

Szobalány: (kinyitja az ajtót) Tessék besé-
tálni kisasszony. (El). 

Kezdő színésznő: Jói napot. 
Színésznő: (feláll) Szervusz Bözsikém, jó 

hogy eljöttél. Úgyis unatkozom. Ä vőlegé-
nyem Bécsbe ment az őszi versenyekre, az 
udvarlóm pedig üzletileg Svájcba utazott. 

Kezdő színésznő: Miért engedted el egy-
szerre mind a kettőt? 

Színésznő: A vőlegényem coboly bundát 
igért, ha elengedem. Az udvarlóm meg 
svájci modélleket hoz, igy hát elengedtem 
mind a kettőt, (asztalhoz ülnek.) 

Kezdő színésznő: Milyen jq is neked. AMrid 
a kettő gazdag. 

Színésznő: Kedvesem, egy színésznőnek 
meg kell válogatni azokat a férfiakat, aki-
ket közeledni enged magához. Csak az 
olyan fiatal kezdők, mint te dűlnek be egy 
férfinek azzal a jelszóval, hogy «fő a sze-
relem.» 

Kezdő színésznő: Édes istenkém... 
Színésznő: Aztán járhatnak a kolléganőjük 

kimustrált selyemharisnyáiban. 
Kezdő színésznő: Nekem jók azok is. Az-

tán meg lesz ez még máskép is. A barátom 

nagyon élelmes ember. Most olyan kitűnő 
ötlete van, ha az beválik, nem fogok többé 
a te régi selyemharisnyáidban járni. 

Színésznő: Ötletek. Ilyesmivel csalogatják 
az üres zsebü férfiak a tapasztalatlan lá-
nyokat, mig el nem hervadnak. Ki kell 
egy nőnek használni a fiatalságét. A vőle-
gényem Bécsben van, az udVarlóm Svajc-
ban dolgozik értem, négy órára pedig egy 
uj ismeretlen rajongómat várom ide, aki 
ezt a piros rózsacsokrot küldte és arra 
kért, hogy fogadjam. 

Kezdő színésznő: Ki az? 
Színésznő: Tót sók i Pálnak hívják. 
Kezdő színésznő: És te Fogadod? 
Színésznő: Egyelőre igen. Természetesen 

hűvösen, amíg ki nem tapasztalom, hogy 
érdemes-e közel engedni magamhoz. 

Kezdő színésznő: (át ül a kanapéra) És 
hogy tapasztalod azt ki? Ugy szeretném én 
is megtanulni. 

Színésznő: (hozzá ül) Tudod mit, ha jön, 
menj a tudoiromba és hallgasd ki a beszél-
getésünket. Fogadok, hogy holnap szélnek 
bocsátod az udvarlódat, aki csak ötletekkel 
traktál. Majd én leckét adok neked. 

Kezdő színésznő: Kíváncsi vagyok a lec-
kére. 

Színésznő: Négy óra lesz öt perc muiva, 
meglásd rögtön itt lesz. (Csöngetnek.) 

Kezdő színésznő: Talán már itt is van. 
(felugrik). 

Színésznő: Ugy látszik nagyon fiatal em-
ber, azok türelmetlenek szoktak lenni. 

2. JELENET. 
Voltak, Szobalány. 

Szobalány: (jő és névjegyet ad át) Ez 

rókD-lioák, IÍIUÍÍOK 

L e g j u f á n y o s a b b 
árban kapható 

i w e t o w i c s s z ű c s 
E r x s é h e t - t é r 8 . I. e m e l e t 

Szinésznők, artistanők 10 százalék engedmény. 
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az ur kérdezteti, hogy a művésznő fo-
gadja-e? 

Színésznő: (átveszi a névjegyet) Tótsóki 
Pál.. — Milyen ember? 

Szobalány: Nagyon szép fiatal ember. 
Színésznő: Ä te ízlésedre ugyan nem 

sokat adok. Egy művésznő szobalánya leg-
alább is újságíróval udvaroltasson magának, 
de nem dűl be a szinházi tűzoltónak. 

Szobalány: Kérem, az ember sohasem tud 
szerelem dolgában az asszonya kedvére jár-
ni. Ä mult helyemen meg az nem tetszett 
a nagyságámnak, hogy az udvarlójával, a 
trankár úrral folytattam szerelmi viszonyt. 
Pedig az nem is volt olyan szép ember, 
mint a szinházi tűzoltó. 

Színésznő: Ne kotyogj oiyan sokat, bo-
csásd be azt az urat. (a Kezdő színésznő-
nek) Te pedig menj a budoiromba. 

Kezdő színésznő: A viszontlátásra drá-
gám (szobalány az előszoba felé, Kezdő 
színésznő a budoir felé el.) 

3. JELENET. 
Színésznő, Udvarló. 

Udvarló: (jő) Äh művésznő, boldog va-
gyok, hogy fogadott. 

Színésznő: Foglaljon helyet kedves bará-
:om. 

Udvarló: Tudom, hogy vakmerőség mű-
vésznőhöz betörni, dé végre is meg kellett 
:ennem. 

Színésznő: Kellett? 
Udvarló: Igen művésznő. Én most huszon-

íat éves vagyok, de maga az egyetlen, akibe 
izerelmes voltam, vagyok és leszek. 

Színésznő: De uram, ne mondja ezt ki 
)lyan könnyen. 

Udvarló: Nem mondtam ki könnyen, amit 
etsziett látni, kissé hebegtem is, mert sok 
ilmatlan éjszakám vívódásának következ-
nénye a mai látogatásom. Száznegyvenöt -
;zör néztem meg a Bábel tornya cimü ope-
ettet, hogy minden este lássapi Önt. 

Színésznő: Érdekes. Nem is tudtapi róla. 
Udvarló: Máig titokban kellett Önt sze-

retnem. 
Színésznő: Csak máig? És miért? 
Udvarló: Mert... de ne nevessen ki... 
Színésznő: Mondja hát. 
Udvar/ló: Máig nem volt pénzem. 
Színésznő: És ma milliomos lett kedves 

barátom? (közelebb ül). 
Udvarlló: Még nem. De a legjobb uton 

vagyok, hogy nagyobb pénzösszeget szerez-
zek. 

Színésznő: Hogy hogy? 
Udvarló: Tetszik tudni, az apám jómódú 

aranylánc-lánckereskedő, de nekem csak né-
ha juttat egy-egy láncszemet. És én tu-
dom, hogy az ilyen nagy művésznő csak 
akkor kezdi ideálisan szeretni az embert, 
ha már előbb reálisan meghódította. 

Színésznő: Maga nagyon értelmes, kedves 
barátom. 

Udvarló: Err® a művésznő későbben maga 
is meg fog győződni. 

Színésznő: Folytassa barátom. 
Udvarló: Tudtam, hogy ilyen nagy mű-

vésznő csak akkor jön rá az ilyen igény-
telen ember izére, mint aminő én vagyok, 
ha előbb drága ruhákat ajándékoz neki, el-
halmozza ékszerekkel, vesz neki gyönyörű 
prémeket és hasonló módon hivja fel ér-
deklődését a maga igénytelen személyére. 

Színésznő: (átül a székre) Ne mondja, 
hogy igénytelen, — sőt egyenesen érdekes 
embernek látszik. 

Udvarló: Köszönöm kedvességét. így leg-
alább bátrabban mondhatom el, hogy fog-
tam álmaim megvalósításához, hogy magát 
az enyémmé tegyem. 

Színésznő: Erre igazán kíváncsi vagyok, 
(leülteti iróasrtalt)ól jobbra.) 

Udvarló: Apámnak régi kedves gondolata 
volt, hogy én a csopaki Cseppkő lányt ve-
gyem feleségül. Ez egy dúsgazdag, de vér-

Alapíttatott: 1890. évben. FELEKY KÁROLY 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, Hew-Vork 

Kábeleim : FELEKY Rewyork FELEKY KÁROLY 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, Hew-Vork 
Magyar, színműveket, operet teket színrehoz, d rámai és zenei ki tűnő-
ségeket Amerikában és K a n a d i b a a . Színműveket vesz és e lhelyez. 
Megszerzi amer ikai darabok e lőadási Jogát Magyarország terü le tére . 



szegény kisasszony és én eddig hallani sem 
akartam róla. Ma reggel azután, mintha 
meggondoltam volna a dolgot, azzal állítot-
tam be az öreghez, hogy feleségül akarom 
venni a Cseppkő lányt. Ä papa el volt ra-
gadtatva. 

Színésznő: Érdekes. 
Udvar 116: Csakhogy valami bibéje van a 

dolognak, mondtam az öregnek. Miféle bi-
béje, szólott ő? És akkor ki vágtam azt a 
nagyszerű ötletet, amely álmatlan éjszakáim 
vivódása közepette jutott az eszembe. 

Színésznő: És mi volt az? (föláll) 
Udvarló: Äzt mondtam neki, hogy sze-

retöm van, akivel előbb szakitanom kell. 
Színésznő: És? 
Udvarló: És mit gondol, mit mondtam 

az apámnak, ki a szeretőm? 
Színésznő: Kicsoda? 
Udvarló: Ön művésznő, Ön. 
Színésznő: Ez már a legnagyobb szemte-

llenség! Hogy mer engem hirbe hozni? 
Udvari ló: Ne tessék felforrni kedves mű-

vésznő, én azért diszkrét fiu ragyok. És ha 
a szeretőm lesz, soha senkinek nem fogom 
elmondani, de valamelyik római hadseregfő-
parancsnok azt mondta, hogy «a cél szen-
tesíti az eszközt» és nekem élnem kellett ez-
zel az indiszkrécióval. 

Színésznő: Nem értem. 
Udvarló: Äzt mondtam neki, hogy szakí-

tani akarok Önnel mielőtt megnősülök, száz-
ezer korona végkielégítést akarok adni ön-
nek. 

Színésznő: Százezer koronát? (kalapot ki-
kapja.) 

Uavartó: Igen. Ö sokalta, csak húszat 
akart adni de én megmagyaráztam neki, 
hogy százezer korona ma semmivel sem 
több mint azelőtt kétezer korona. Különben 
a pénzt, mint egy getlemann a feleségem 
és becsületszavamra kijelentettem, hogy ezt 
hozományából 6% kamattal vissza fogom 
neki fizetni. 

Színésznő: És ö bieieiment a dologba? 
Udvarló: Ä kamatot 8°o-ra srófolta fel, 

de belement és négy órára randevút adott 

nekem idelenn a Bristol halljában, hogy el-
jöjjön velem a művésznőhöz és átadja Ön-
nek a százezer koronát. 

Színésznő: Nagyon érdékes ! És mi fog 
történni azzal a százezer koronával? (széket 
huz Íróasztalhoz.) 

Udvarló: Ön átveszi az öregtől, megígéri, 
hogy szakítani fog velem, aztán átadja ne-
kem a pénzt és én meg fogom kezdéni vele 
az ostromot, hogy Végre is a művésznő rá 
jöjjön az izemre, (feláll, majd a kanapéhoz) 

Színésznő: Nagyon ötletes. Öljön idé ba-
rátom, — mellém a sezlonra. 

Udvarló: Olyan közel enged magához? 
Óh művésznő, ezt alig reméltem. 

Színésznő: Ne legyen gyáva barátom. Äzt 
hiszem mi még közelebb is leszünk egymás-
hoz... 

Udvarló: Óh művésznő. . 
Színésznő: De mi lesz a Cseppkő kisasz-

szonnyal? 
Udvarló: Holnapután azt fogom mondani 

az apámnak, hogy jobban megnéztem és mái-
nem tetszik az orra. 

Színésznő: Milyen szellemes. Kedves ba-
rátom, félek, hogy maga lesz a végzetem. 

Udvarló: Hát remélhetek művésznő? 
Színésznő:# Reméljen kedVes barátom, de 

siessen a papájáért, alig várom, hogy be-
szélhessek vele. 

Udvarló: Igen művésznő, beszéljen a pa-
pával. 

Színésznő: Siessen barátom, várni fogom. 
Udvarló: Óh művésznő, ha meggondolom, 

hogy ilyen nagy művésznő — és ilyen közel 
engedett magához és hogy esetleg... míg 
közelebb is fog engedni... 

Színésznő: Egy szót se, az ilyesmit csak 
gondolni illik, de kimondani nem... 

Udvarló: Bocsánat, de én még szerelmi 
téren olyan tapasztalatlan vagyok, nem tu-
dom mit illik mondlani és mit kell csak 
elgondolni. 

Színésznő: Majd'ímegtanitom rá kedves ba-
rátom, de most siessen. 

Udvarlló: Kisztihand. (El). 

Megkezdődöt t a N A G Y FeltUnö olcsó árak ! 

KARÁCSON!)! VÁSÁR Szöiiósí és Klein 
SEL9MEKBEH ÉS SZÖSÍETEKBEH ! ' M a ' t ' " c " , „ ! í ' s l â m 
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1. JELENET. 
Színésznő, Kezdő színésznő, majd Szobalány. 

Színésznő: Nos Böske? 
Kezdő színésznő: Mindent hallottam. 
Színésznő: Ugy-e nagyon kedves iiu? 
KeZdő színésznő: Nagyon. Nelked is tet-

szik? 
Színésznő: El vagyok tőle ragadtatva. 
Kezdő színésznő: És mit fogsz kezdeni 

vele? 
Színésznő: Egyelőre játszom vele egy 

kicsit. Egy kis flört, egy kis mámor. Egy Öt-
let: végy a gárdrobombó! szobalány ruhát, 
ha sikerül kivasalnom az öregtől a százezer 
koronát, itt fogom tartani a fiút teára és te 
fogsz felszolgálni nekünk. Akkor legaiább 
meg fogod látni hogy játszom vele. 

Kezdő színésznő: Nagyserü , már olyan kí-
váncsi vagyok. 

Színésznő: A szobalányt majd elküldöm 
ma estére. 

Szobalány: (jő) Az előbbi fiatal ur van 
itt egy idősebb úrral. 

Színésznő: Bocsásd be őket, azíán tűnj el 
a balfenéken és holnap reggelig ne is jöjj 
haza. 

Kezdő színésznő: Sok szerencsét kedves 
barátnőm. (El a garderob felé.) 

5. JELENET. 
Színésznő, Udvarló, Kedélytelen apa. 

Apa: Jó napot kisasszony ! 
Udvarló: (bemutatja az édesapját) Az 

édesapám ! 
Színésznő: (nagyon kedvesen) Hozta is-

ién kedves Tótsóki ur. 
Apa: (mormogva) Még Teitelbaum. 
Színésznő: Foglaljon helyet ids a karos-

székbe, a pap székbe ! 
Apa: Köszönöm, jól ülök itt is. És ne 

lessék engem összetéveszteni azokkal a ke-
délyes apákkal, akik a színdarabokban át-
szanak. Én kedélytelen apa vagyok és csak 
kötelességemet jöttem ide teljesíteni. 

Színésznő: Ah! Csak nem akarja őt el-
szakítani tőlem? Mondja, hogy nem! Ugye 
hogy nem ! 

Apa: Sajnos, arról van szó. 
Színésznő: És maga, Palikém, el tudna 

szakadni? 

Udvarló: Édes Istenkém... Ugy-e papa na-
gyon szép?! 

Apa: Molettnek elég molett, de azért 
láttam már szebbet is. 

Színésznő: Ah ! Véleménye kedvezőtlen ró-
lam papa? 

Apa: Ha rólam volna szó, talán nem 
volnék ilyen szigorú. De a íiami jövője forog 
kockán és Önnek be kell látnia, hogy egy 
fiatal ember, akire komoly élethivatás vár... 

Színésznő: Semmit sem látok be, szeretem 
őt, szeretem ! 

Udvarló: Én is szeretem papa, nem tudok 
nélküle élni? 

Apa: Fene egye meg a dolgodat. Ha 
te is szereted, kár azt a sok pénzt kidobni 
az ablakon. Akkor még nem értél meg a 
házasságra. Várjuk meg inkább, amig íreg-
csömörlöttél a nagy szerelemtől. 

Színésznő: (félre) Ja ja ja j , az már baj . 
Udvarló: De papa! (kérdőn tekint a szí-

nésznőre.) 
Apa: Gyere. Már mehetünk is. 
Színésznő: Hogyhogy, el akarná vinni öt 

tőlem... Meg akarja házasítani, mikor ne-
kem igért házasságot? 

Apa: Tessék? Te házasságot ígértéi a 
művésznőnek? 

U avar ló: Én Istenem, mikor az ember 
pénzzel nem hálálhatja meg egy nő érdek-
nélküli szerelmét, hát olyankor rendesen 
házasságot igér az ember. 

Apa: Hallatlan ! És miből tartottad volna 
el a művésznőt? Talán a zsebpénzedből? 

Színésznő: Elltartani Engem? Haha. Hi-
szen nekem van a legnagyobb gázsim a 
színháznál. 

Apa: Nos hát, ha ennyire fajultak a 
dolgok, kötelességem Öntől elszakítani a 
fiamat. 

Színésznő: Az nem fog önnek sikerülni 
uram. Tőlem csak azt a férfit lehet el-
szakítani, akit én szabadon akarok bocsá-
tani. Vagy azt hiszi, van olyan távolság, 
ahonnan nem jönne vissza a fia, ha én azt 
Írnám neki, hogy ajkam szomjazik egy csók-
ja után és a karjaim ölelni kívánják. Ugy 
van-e Pál? 

Udvarló: De mennyire ugy van. Egy 
csókjáért visszajönnék a világ másik vég rí 1. 

S p i r o é s B e r e g i 
Uridlivai é s f e h é r n e m ű 

különlegességeit 
IV. ker. Kosuth Lajos-utca 15. Astoria szálló mellett. 
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Színésznő: Drága kis barátom. (Megöleli) 
Udvarló: Egyetlen szerelmem. (Meg-

csókolja ) 
Apa: (szétválasztja őket) El innen egy-

mástól ! 
Udvarló: Szeretem papa, szeretem ! 
Apa: Meg vagy bolondulva. Takarodj 

innen. Négyszemközt akarok beszélni a kis-
asszonnyal. 

Színésznő: Menjen a budoiromba, s ott 
várja be, amig meglágyítom apjának szivét. 

Apa: Ne appelláljon kérem a szivemre, 
nekem rossz szivem van, tizenöt éve szervi 
szívbajban szenvedek, az én szivemet hagy-
ja ki a dologból. 

Udvarló: Megyek szerelmem, (súgva jki-
ptinak) Ugy-e papa, milyen szép. 

Apa: A fene egye meg a dolgodat. (Ud-
varló el ) 

6. JELENET. 
Színésznő. Kedélytelen apa. 

Apa: Művésznő! Adja vissza a fiamat. 
Hiszen maga szép és guszta nő. Kaphat 
gazdagot, gavallért. Miért ragaszkodik ép-
pen az én fiamhoz? 

Színésznő: Mert ugy szeret, ahogy még 
senki s e n szeretett. És az az egyetlen vágya, 
hogy a felesége legyek. 

. Apa: Ez a legnagyobb tévedés. Sőt mar 
napok óta azon töri a fejét, hogy oldoztat-
hatná fel magát könnyelmű ígérete alól. 
Hiszen éppen arra kért engemet, hogy le-
gyen ebben a segi tségire . 

Színésznő: \Tem ériem. 
Apa: Bevallott mindent, és abban álla-

odlunk meg, hogy felkérem önt, engedje 
ki őt a karmai közül és ez esetben... ötven-
ezer Korona vt'gkie gilést fogok önnek fel-
ajánlani. 

Sílnésznő: P-'mzel akar végkielégiteni? 
C.sak annyit ért neki az én gyönyörű szerel-
mem? Az nem lehet igaz!. Különben majd' 
megtudom én mindjár t (az ajtó jelé megy, 
mintha be akarná hívni az udvarlót) 

Apa: (visszatartja) Ne hívja be. Ráadá-
sul inkább felajánlom magának az én ba-
rátságomat, ha mindenáron ragaszkodik a 
családomhoz. Hiszen ha nem is vagyok na-

gyon szép ember, de ha leveszem a pápa 
szememet (leveszi és az asztalra teszi) há 
mindjárt fiatalabbnak látszom és tudok ked 
ves is lenni, ha akarok. Nem vagyok min 
dig kedélytelen apa. 

Színésznő: Takarodjék nyomorult csábitc 
El akar csábitani a sa já t fiától. 

Apa: Ne csináljon kérem skandalumo 
Inkább adok magának hetvenezer korcrá 

Színésznő: Hetvenezret? Most, mikor tó 
korona ötven fillért ér száz korona a züricl 
tőzsdén? 

Apa: Az igaz, szomorú idők. Mikor jö 
vissza az az idő, mikor a nőket is két kc 
rona ötven fillérrel jegyezték a... 

Színésznő: Távozzék, vagy rendőrt hivf 
tok! 

Apa: Nyolcvanezret adok, csak adja v s; 
sza a fiamat. 

Színésznő: Soha ! soha ! soha ! 
Apa: Százezer koronát, de többet eg 

fillérrel sem. 
Színésznő: (hirtelen csendes sirdogálásst 

az apa keblére Veti magát) Maga nem tudj 
bácsi, hogy mi volt nekem a maga fia. 

Apa: (ugyanazon a hangnemben) Mag 
nem tudja, kisasszony, mi nekem százez« 
korona. (mélaBus tekintettel kivesz egy esi 
mag ezrest és átadja) íme. De bizhatoi 
önben? 

Színésznő: (keblére rejti a pénzt) Ma 
lesz velem elégedve. 

Apa: Milyen nagy keble van, belefi 
százezer Korona ! Behívhatom a f iamat? 

Színésznő: Ne az Istenért. Beláthatj 
hogy itt ön előtt nem utasíthatom el r 
degen azt a férfit , akit szerettem szive 
egész hevével és ha meg is tenném azt c 
előtt, senki sem biztosíthatná önt, hoc 
holnap nem hívnám-e vissza, vagy nem jö 
ne-e vissza ő azt gondolva, hogy csak 
kényszernek engedve szakítottam vele. 

Apa: Az igaz, egy ilyen hóbortos fiu.i 
sohasem tudhatja az ember előre, mik 
jön rá íujra a szerelem. De hát mit tegyünl 

Színésznő: Nekem ugy kell sza'kitanc 
vele, hogy meggyűlöljön. Hogy többé e z 
be se jusson visszatérni hozzám. 

Apa: Brávó! Hát hogy fog vele sza! 



-36 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

ani? 
Színésznő: Egy fájdalmas komédiát fogok 

({játszani előtte ma este, mely után undor-
ai fog eltávozni tőlem. Hagyja őt itt ná-
am ma estére. 

Apa: Kérem, ha kell, hát éjszakára is. 
félre) Hiszen most már úgyis egy pénzbe 
isrül. (fenn) Hanem aztán végleges le-
[yen a szakitás! 

Színésznő: Nyugodt lehet. Ami eddig kö-
attiink törtiént, az nem fog többet meg-
Imétlődni. 

Apa: Bizom önben! Látom, hogy jobb 
övei van dolgom. Most hát mit tegyek? 
Színésznő: Menjen el anélkül, hogy el-

ucsuzna a fiától. A többit bizza rám. 
Apa: Kezeit csókolom. És ha nem fogja 

lyan nagy bűnnek tekinteni, hogy egy apa 
Icsábitja a fia kedvesét, hát hivjon fel 
gyszer telefonon. Este hét és nyolc között 
indig megtalálhat a lánckereskedelmi csar-
3kban. Akkor legalább a családban marad. 
Színésznő: Majd gondolkodom a dolgon, 
ípuska. 
Apa: Kisztihand'. (kezet csókol) 
Színésznő: Isten vele papa. (Am el/ 

7. JELENET. 
Színésznő. Udvarló. 

Színésznő: (beszól a btídoirba) Jöhet Tót-
ki ur, jöhet. 
UÍVMTIÓ: Művésznő? Hát sikerült? 
Színésznő: (előveszi kebléből a pénzt s 
nyújtja). Itt a százezer koronája kedves 
[látom, tehet vele, amit akar, vehet rajta 
t, amit akar, hódolhat vele annak, akinek 
:ar. 
Udvarló: (elragadtatással) Tehetek vele 
t, amit akarok, vehetek rajta azt, amit 
arok, hódolhatok vele annak, akinek aka-
k! 
Színésznő: De most pár percig egyedül 
Gyom, a szobalány majd felterit a teá-
z. Addig pedig átöltözöm. 
Udvarló: Miért? • 
Művésznő: Mert ma este tetszeni akarok 
igának. 
'dvarló: Óh művésznő. 
Színésznő: A viszontlátásra, (el) 

8. JELENET. 
Udvarló, majd kezdő színésznő. 

dvarló: (hirtelen számolni kezdi a 
-.zt) Egy, kettő, három, négy, Ajaj, há-

rom lebélyegzetlent is csempészett közé az 
öreg. Hallatlan disznóság. Hét, nyolc, ki-
lenc, tíz. Megvan mind a százezer korona. 

K. színésznő: (szobalánynak öltözve jő) 
Pali, sikerült! 

Udvarló: Drága kicsikém, itt a százezer 
korona. Kilencvenhét lebélyegzett és három 
lebélyegzetten ezres. 

K. színésznő: Édes, okos fiacskám, milyen 
nagyszerű ötleteid1 vannak. (megöleli) 

Udvarló: Drága szerelmem, most hát vég-
re élhetünk! élhetünk! 

VÉGSŐ JELENET. 
Voltak, szjnésznô, majd kedélytelen apa. 

Színésznő: (jő, könyvvel a kezében) Hogy 
ne unaljkozzék, amig... Mi az, maga csóko-
lódzik a szobalányommal? 

Udvarlló: Dehogy kérem, ő nem szoba-
lány, ő az én szerelmem, Fekete Böske. 
Hiszen tetszik tudni, (énekelve) Fekete, 
fekete, fekete, fekete! 

Színésznő: De hát mit jelentsen ez? 
Udvarló: Bocsásson meg, csak egy trükk 

volt az egész. Tudniillik neki az apám 
nem adott volna százezer korona végkielé-
gítést, mert csak egy szegény kezdő lány, 
aki még stoppolt harisnyában jár. Ahhoz, 
hogy az öregtől annyi pénzt ki lehessen 
srófolni végkielégítésül, ilyen közismert, érett 
démont kellett kiválasztani. De én nem 
tehetek róla. Én mégis csak ezt a drága 
fiatal, stoppolt harisnyá'ju lányt szeretem. 
Csak pénzem nem volt hozzá, hogy selyem-
be öltöztethessem. 

K. színésznő: Ne haragudj drágám, de 
én is untam már, a stoppolt harisnyákat. 

Művésznő: Hah! Ilyet! 
Udvarló: És most vehetek ezen a pénzen 

azt, amit akarok, hódolhatok neki ugy, 
ahogy akarok, művésznő, ön boldoggá tett. 

Színésznő: Nyomorult, takarod'jék! (A ke-
zében levő könyvet hozzávágja, majd lekap 
egy vázát és azt is feléje dobja és e pilla-
natban belép a kedélytelen apa) 

Apa: A pápaszememet itt felejtettem ! 
Nagyszerű, már szakit is vele! így szakit 
egy karakter! Művésznő, ön megérdemelte a 
végkielégítést ! 

R U H Á K A T 
művésziesen alakit modellek szerlní. 

FÜREDI BÉLÁNE angol, francia női divatterme. 
Kossuth-La jus-u tea 
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HA££G„ M I ÚJSÁG? 
MAGYAR SZÍNHÁZI ÜGYNÖKSÉG ER-

DÉLYBEN. A megszállott területek szín-
házai csak nagyon nehezen tudnak össze-
köttetést találni a nagy pesti színházi ügy-
nökségekkel. Igen sok esetben magyar szí-
nészek és artisták kénytelenek külföldi ügy-
nökségekhez fordulni, hogy szerződést kap-
janak. Ezen a helyzeten óhajt segíteni az 
Orient cimü uj vállalkozás, amelynek köz-
pontja Kolozsvárott van, vezetője pedig 
Iván fi Jenö. A vállalkozás célja, hogy a 
megszállott területeken működő magyar szí-
nészek és artistáknak érdekeit megvédje és a 
nagy külföldi ügynökségekkel fenntartsa az 
összeköttetést. A vállalat hivatalos lapja a 
Kolozsvárott megjelenő Szinház és társaság, 
amely hetenként harminckét oldalon, igen 
változatos és nívós tartalommal jelenik meg. 

BIBORHULLAM. Forró Pál u j regényé-
ben" egy pesti szinésznövendéknek történe-
tét mondja el. A szerző alapos ismerője a 
szinliázi világnak, megdöbbentően élethű ké-
pét festi annalk1 a nehéz, szinte hősi harcnak, 
melyet az álmokat hajszoló és a nyomorult 
kínlódásokkal teli életen győzedelmeskedni 
akaró leány viv. Forró e munkájával ujabb 
bizonyítékát adta nagyszerű elbeszélő és 
emberábrázoló erejének. A könyv1, melyet 
Szántó Lajos művészi boritéklapja diszit, 
kapható a Színházi Élet könyvesboltjában. 
Ara 12 korona. 

H r j b e z akar menni ? Akar nősOjni ? 
Kérje 2 0 4 - e s b i z a l m a s k i m u t a t á s t a d a t o k k a l , a r c k é p e k k e 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. ( C é g j e l z é s t e l e n ) 

UJ CRESPEL ÉS FERNANDO. A Vá-
rosi Színházban a csütörtöki Hoffmann me 
séi előadáson Koller János, a kolozsvári 
Nemzeti Szinház baritonistája énekelte Cres 
pelt. A kiváló énekesnek nagy sikere volt 
Vasárnap délután Koller János fogja éne 
kelni a Troubadourban Fernando szerepét 

AMERIKAI REKLÁM. Amerikában tud 
valevőleg még mindig tilos az alkoholfo 
gyasztás és ez a tiltó rendelet csak akkoi 
veszíti el érvényességét, ha az összes veri 
ellenséges országokkal ratifikálják majd < 
békét. Mi sem természetesebb, minthogy 
titokban igen nagy árakat fizetnek az eltil-
tott alkoholért és az amerikaiak kedvenc 
itala, a whisky ma a legkeresettebb áru 
cikk az egész uj világban. Az egyik ame-
rikai operettszínház, a Hammersteins The-
ater ezt a nagy whisky keresletet ügye-
sen használta fel reklám céljára. Az is-
mert whisky-üvegek mintájára miniatür-iive-
geket késziteten és ezeket a whiskyhez 
hasonló szinü folyadékkal töltötte meg. Min-
denki, aki a «Tickle me* (Csiklandozzál 
engem...) cimü darab premierje eljött, ka-
pott egy ilyen üveg whiskyt. A rendőrség 
természetesen elkobozta ezeket az üvegeket, 
amelyekről másnap megtartott vegyvizsgálat 
kiderítette, hogy egyszerű hideg teát tar-
talmaztak, de persze egész Newyork tele 
volt a whisky-üvegek hírével, ugy hogy a 
jegyekért életveszélyes tolongás keletkezett. 

H n î f r r i l n b n t é s minden szépséghibákat, aroránookat, IlUjatUlUaUl szemölosnt, azeolöt, pattanást végleg el-
távolít vlllanykezelésssl BUCHOLCZ NŐVÉREK Kozmetikai 
Intézete Budapest, Király-u. 51. I. 9. Arokrémek és pú-
derek diszkrét vidéki szétküldése 

BLUZ-MODELLEK 
r u h á k , k o s z t ü m ö k 

saját valamint hozott anyagból is készülnek. 
Átalakítások a legújabb divat szerint. 

U N G Á R É S W E I S Z M A R G I T 
_ . , . . . _ „ IV., K o s s u t h - L a j o s - u . O 
T e l e f o n : 1 0 4 — 5 8 t é l e m e l e t ö 

Uj SARCIPŐK, sár- és hócipő-javítások 
B Ő R C B P Ő - T A L P f i L á S G U M M I V A L 

Neumannél, VI., Nagymező-u. 44. 

H U E T É l M R S A K 

a Tivoliban 

Szakorvosi 
VII . Dohány-utca 39. Rendel : 1 1 - 1 és 4 - 7 óráig 

§10 N BONN ER IE FLOUS! csokoré. 
S H l n é h á n y e l ő k e l ő ü z l e t b e n k a p h a t ó k I LOWLEGESSÉGEt 
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Ä PESTI VIGADÓBAN december 5 én, 
a árnap tartandó Mikulás-est szépségver-
eny győzteseinek fényképét a «Színházi 
•let» legközelebbi számában közöljük. Itt 
miitjük meg, bogy az est művészi részének 
ezetését Kovács Károly, az ismeri zeneszer-
ö vállalta. Jegyek a «Színházi Élet» holt-
ában kaphatók. 

FÉLMILLIÁRD FELLÉPTI DÍJ. Ekkora 
ss.eget tesz ki a mi pénzünk szerint az 

pályadíj, amelyet az amerikai Salis Floto 
.irans tűzött ki egy boxverseny győzte-
ének. Egy millió dollárt nyer vagy Carpen-
er a francia boxvilágbajnok, vagy Dempsey, 
•L amerikai champion, akik karácsonykor fog 
ak mérkőzni egymással. Érdekes, hogy a 
oxmatchre 50.000 jegyet adtak ki és ezek 

jegyek mind elkeltek két hónappal a mèr-
jözés előtt. Carpentier az idén több box-
loadást (boxing exhibitions) is tartott New-
roi"kban és az egyesült államok más városai-
fan és egy ilyen előadásért 5000 dollárt 
apott. A boxmérkőzésröl filmfelvétel is 
észül és a filmvállalkozók 450.000 dol-
ár : fizetnek azért, hogy az érdekes mérkö-
ést lefotografálhassák. 

TÁNCOS MIKULAS-EST lesz december 
-án Vog> Imre (II., Medve utca 6.) tánc-

iskolájában. Beiratkozni 
minden naD 5 órától lehet. 

a tánciskolába 

MEGÉRKEZETT Svájcból B. Csillag 
Karla s csupa szenzációs újdonságot hozott 
Váci-utca 10. szá mialatt levő szalonjába. A 
budapesti előkelő hölgyközönség rokonszen-
vét már rég kiérdemelte; ez a szalon, ahol a 
legizlésesebb, legfinomabb ruhák készülnek 
a lehető legolcsóbb áron. 

NEM KIS GONDOT okoz manapság a 
hölgyközönségnek — a harisnyakérdés, h 
nom harisnya formát, bá j t és eleganciái ko -
c.sönöz a lábnak, mig a rossz harisnya még 
a legformásabb lábat is elékteleníti. A ha-
risnyaválasztásnál fontos a megfelelő szín 
és a megbízható jó anyag. A legnagyobb 
színválasztékot a legfinomabb harisnyák-
ban jelenleg Weiner harisnyaáruháza (Ki-
rály-utca 73. sz.) a h'iráiy Színház bajárala 
mellett tar t ja raktáron, kinek harisnyáit es-
ténként a Király Színház nézőközönsége 
több művésznő lábán csodálja meg. A Wei-
ner-harisnya lassankint hozzá fog tartozni 
a darab sikeréhez. 

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 
» 1 Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
lOO.OQO-nél tttbb magvar, rémet , francia, «ne" ' «.Onyv 

garnis fogakat 
plat inát 
Ékszert 
f r á n y á t 

g z üstöt 
Cigarettatárcát 
Pisztárgyakat 

szeplő, májfolt, pattanás és arc-
tisztátlanságok ellen. Ideális arc-inni A Arci tnrnii a ápoló T Ara 

Főraktár 

ttócz® János 
gyógyszertára 

Kiskünfiüfos 
n 

ISlgyfodiászát ondulációval, hajmosás, manikür, szí-p-
;égapolás és fagvkezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
nurjka, Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
Sssân îûHé, V f . , H o r n Etíe-M<;ta 1 2 . s x . 

^ F É R F I É S NŐI CON-

Őszülés ellen használjon dr. Dy„.. 
Hairrestorert. Nem hí.' i-
festíi szer, hanem a t i ! 
eredeti színét stdja viss. 

30 kor. es postaköltséc 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. "f 
H O N V É D D R O G É R I A , I., At t l Ia -börut 2. s z á r 

F É R F I É S NŐI CON-
FECTIO O S Z T Á L Y A 

A LONDON! 
THE ANGLO-HUNGARIAN CORPORATION LIMITED 

MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

B U D A P E S T , VII . , D O H Á K Y > U . 1 2 . 

SZ L O V Á K . OTT Ó N É ! 
Színpadi és táncfűzők specialistája s 

UIIL, Mátyás tér 4. j 

fiSCHER M C H H U . 
III. D H U N ' Mita: feil 10 72 is feil M-S! 
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SxerMessstöi üzeneíek 
iE rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tási 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokai nem adunk viasza és azok 

megőrzésére nem nállalkozunk.) 
EcdeUlődS. Igaza van, a sajtóhiba vég-

zete érte utói Intim Pista mult heti be-
szélgetésében a Petráss Sári férjének a 
nevét. A kedves és kitűnő amerikai ur 
nem Dobelhof, hanem Sommerhof. — 
Regi b'vünK. A Gyapju-utcai német szin» 
ház 1869 december 21-én nyilt meg a Va-
rieté-nevű részvénytársaság által, az öreg 
Strausznak „Die blaue Donau" c. operettjé-
vel A szinház 1889 december 20-án, d. u. 
3 órakor kigyulladt. A színészeknek sikerült 
a ruháikat megmenteni. E napra a „Der 
dumme August" c. vígjáték volt kitűzve az 
izr. nőegylet javára, Sonnenthal Adolf ven-
dégfelléptével, melyre állítólag előzőleg 5000 
forint áru jegv kelt volna el. A színház 
245.000 forint erejéig biztosítva volt. Igazgató 
Lesser Szaniszló volt. a tagok száma 132 
főra rúgott. A nyomor envhitésére a M- kir. 
Opera, Nemzeti és Népszínház személyzete 

előadásokat tartott, úgyszintén a Kolozsvári 
Nemzeti Szinház is A kárt 130.000 frtra be-
csülték. A leégett szinház erkölcsileg nagyot 
lenditeit a magyar színészet ügyén, a m e n -
nyiben a főváros megmagvarosiiésa körül 
ezentúl semmi akadalv nem forgott fenn. — 
Első kvirina A kiadóhivatal utján megren-
delhető. — Faus t 1 Villanyerővel hajtják. 
2. Bécsben van, Dunaföldvár . A Szín-
házi Életben a nem előfizető olvasóinknak 
is mindedenkor készséggel szoktunk vála-
szolni 5 színházi tárgvu kérdésre — Mű-
kedvelő <. Palinké. Fr«ncia népszínmű 5 
felvonásban, 8 képben Emile Zola : „L'Asso-
moir" cimü regénve után irlák W. Busnach 
és 0 Gast n'-au Fordi'olta Rákosi Jenő. Eis-.; 
előadása 1882 juniu-< 24-ën volt a Népszínház-
ban. Személyek ; Coupeau—Hclmy Ferenc 
m. v.. Lontier—Eőry Gusztáv. Jaj a csizmám 
—Horváth Vince, Goujet —Tihanyi Miklós, 
Rostélyos Bibi—Kassai Vidor. Csahos—Újvári 
Károly, Barougue—Ditrói Mór. Lorilleux — 
Toldi. Madinier— Sánthn Antal. Gervaise— 
Rákosi Szidi, Virginie—Nagy Ibolyka. Gou-
letné — Párlénviné, 1 orilleuxné—Csatay Zsófi. 
Bochené—Klé'né A novai lika és Poisson— 

Telefonon is megrendelhet i 

A Z UJSÁG-ot 
Telefonszámok: József 16«26, József 13-35 

c EZARINA ÜL iss Mà 

Esiélyi-
Uícai-
Tánc- és 
Színpadi-

Cípö 
Különlegességeit 
nagy választékban Cafayeiie 

Francia cipőáruház 
Budapest, IV. ker. Váczi-utca 35. 

az QNNIÁlAif 
i f f l N T O R ÉS KELEMEN « q i » 

V I I . , E r z s é b e t - k S r u t 5 6 . 1 / 4 . 

Islilycipfik GERÖtfÉL. 
B u d a j í e s t , K o s s u t h L a j o s - u . <£ 

i k u l á & 

ABEL GANCE 

A TIZEDIK 

a ROYAL-APOLLOBAN 

Szabni , varrni tani lok 
magántanulásra tanköny-
vem kapható, varrónőknek B. GEIGER ETELNÉL, 
tanítónőknek kfllSr. tanfo'.yair Káro ly -köruf 10. s z á m ^ B u d a p e s t , V I I ! . , J Ó S S S S - 3 « Ö r u t 9 . S 

vöröses szekrényben 
e r ő s h a n g ú 
800 korona 

üanolemsz-iijilQnsáoGk 
t a r t a l m a s m ű s o r é i 
i n g y e n tessék kérni 

S?»h9os„2ep- Fekete Nlháln 
gramofon-osztályában 
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Kovács István. — W. Terike. A „Ha már" 
pályázatot befejeztük, tessék az ujabb pályá-
zaton részt venni. V. B ö s k e é s Ica. Petro-
vics Szvetiszláv 1894 január 1-én született 
Budapesten. Iskoláit a budai, II. kerületi fő-
reáliskolában végezte, onnan a királyi József-
műegyetemre iratkozott. Többek unszolására 
művészi pályára lépett és 1919 augusztus 
eleje óta már a filmművészet terén elsőrangú 
művésszé emelkedett. — Előf izető. 1. Ber-
linben. 2. Egyelőre nem. 3. Bécsben. — B. 
Gyula, Csarodán. Tessék dr. Marton Sán-
dor ügyvédhez fordulni, kinek egyben szín-
házi ügynöksége is van. Cime IV., Bécsi-
utca 1. — Művészet- imádó. Az Évkönyben 
meglesz. — Biri. A kotta még nem jelent 
meg. — Vácy Nagy János . Nincs meg. — 
P. J- 1. 23 éves. 2. Petrovich Szvetiszláv. 
3. 1899 szept.;10-én született. — S a n Toy. 
1. 23 éves. 2. 1882-ben született. 3. E szí-
nészi kifejezés taglalását megtalálja a Szín-
házi Élet egyik nyári száméban. — Szőke 
é» b a r n a . Még növendék. - De Áral50kor. 
— G. K. 1.27 éves. 2. Bonbonerie Floris, 
Kék golyó-utca 15-a, 3. Nőtlen. — L. L.-né, 
Győr. A kérdezett művész 1887 április 23-án 
született. — Eva. 1. 17 éves. 2. Igen. 3. 1899-
ben született- 4. Kellemes külső a fő dolog. 
5. 100 K-tól feljebb. - N. György. Nem 
közölhető. — B. Sándor. Az első Szép He-
léna-előadás Kassán volt Latabár Endre tár-
sulatánál 1864-ben. 2. 1887-ben. 3. 1908-ban 
lépett a szinipályára. 

felyemiiarlsnyált is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a TERÉZVÁROSI HARISNVflJfiVlTO Király-utca 80. (Királyszinházzal szember.) 

Sxin&áxi k é p r e j t v é n y 

Megfejtési határidő 1920 december 10. 
A megfejtést lapunk 1920 évi 51. számában 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 

I. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé 
bonbon 

II. dij : Egy kotta 
III. dij : Egy fénykép 

A Színházi Élet 1920. 47. számában közölt 
rejtvény helyes megfejtése: „A szerelem is-
kolája. " 

Helyesen fejtették meg 618-an. 
Az első dijat özv. Cebe Istvánné, Buda-

pest, Bokréta-utca 33, a második dijat Bock 
Klári, (Budapest, Krisztina-körut 101), a har-
madik dijat Heckert Rezső (Kispest, Berzse-
nyi-utca 14) nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 
Kiadja a .Színházi Élet« r.-t 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel . . . . . 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel: Erzsébet-körut 29 

A „Szinházi Élet" kiadójában 

VÉTEL - ELADÁS 
Sxörme-kabátok, gyönyörű 

szörme-garniturák olcsón 
csakis Heves Mórnénál, Ki-

rály-utca 51. 
Veszünk, eladunk bútort, 
szőnyeget, zongorát. Behr, 

Andrássy-ut 66. 

H Á Z T A R T Á S 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben. 

V E G y E s 
Rejtvény-pályázatot hirdet 
a Debreceni Hét, Szinházi 
Újság 500 koronás pálya-
díjjal. Állandóan közöl ven-
dégszereplő pesti művészek-
ről élvezetes intimitásokat. 
Kapható a . S z i n h á z i Élet" 

boltjában. 

„Unió" mindent fest, tisz-
titlegszebben, legjobban 6 nap 
alatt. Gyár-telep VI., Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb pontjain. 

K Ö N y V E K 
Magyar é s német könyv-

újdonságok kaphatók a Szin-
házi Elet boltjában (VII. Er-
zsébet* körút 29.) A Remek-
írók Képekönyvtára fűzve és 
kötve. Kiss József: Esteledik, 
alkonyodik. Költemények, fűz-
ve 39.60, kötve 52.80. Dócy 
Lajos: Összes munkái —.—. 
Henri Ardel: Zsuzsika álma 
66.—. Krenedits Ö.: Baromfi 
tenyésztés 55.—. Fodh 1. : 
Cipészipar kézikönyve 39.60. 
Brett Harte: Jeffs Briggs sze-
relme 8.80. 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13—31 






