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LILIOM 
I r l a : L A K A T O S L Á S Z L Ó 

A Liliom nagy, komoly amer ika i 
sikeréről é rkeznek megb ízha tó n e w -
yorki tudósí tások. A newyorki siker 
állítólag túltesz minden eddigin, ami-
ben Molnár F e r e n c ez ö rökszép drá-
mai kö l t eményének v a l a h a [és bárho l 
is része volt. Ez több, mint egy költő 
és egy kö l t emény sikere. Á l t a l ános 
je len tősége van , h i szen első eset , 
hogy a h á b o r ú ó ta m a g y a r m u n k a 
ilyen vi ta thata t lan diadal t ért el egy 
volt e l lenséges ország k ö z ö n s é g e előtt. 
Ez nemzet i és politikai e r edmény . A 
más ik e r e d m é n y irodalmi é s művészi . 
A z ö s s z e s m a g y a r d a r a b o k közül é s 
épen A m e r i k á b a n a Liliom ütött b e 
oly szenzác iósan , tehát n e m egy „ex-
portra szánt sz ínházi gyá r tmány" , h a -
nem az a lelkies és mélyen b e n s ő 
magya r d r áma i köl temény, a m e l y n e k 
egyes szakasza i t n e m k e v é s b é szi-
gorú kritikus, mint Kerr tette Sophoc-
les, S h a k e s p e a r e és Calderon örök 
életű je lenetei mellé. 

H a t a l m a s elégtétel ez. De azér t egy-
á l t a l ában n e m hisszük, hogy ez a z 
e redmény , amely oly kézze l fogha-
tóan cáfol ja meg,, min tha a m a g y a r 
d a r a b o k közül c s a k a z üzleti por téka 
kel lene odakint , el is hal lgat ta t ja azo-

kat a kifogásokat , amelyekke l a ma-
gyar „export d r á m á t " illetik n e m oda -
kint, h a n e m f u r c s a m ó d é s s a j n o s ide-
h a z a . Ez a kifogás n e m u jke le tü . 
Megszületet t a b b a n a pe rcben , amely -
b e n a külföldi s z í n h á z a k kitárták ka-
puikat a m a g y a r d a r a b o k előtt. A z 
e l lenzék és a g á n c s mindig egy idős 
a sikerrel és csak- vele együtt múlik 
el. A kifogások a z idők fo lyamán 
m á s é s m á s formát öl tenek, de ez 
csak külsőség, a lényeg e g y : ná lunk 
szeretik l ehordan i azt a z irót, ak inek 
a külföld is tapsol . H a ez igaz volna , 
akkor a s z í n p a d n a k n e m v o l n á n a k 
k ö z ö n s é g e s e b b mes te rembere i Shakes -
p e a r e n á l és W a g n e r n é l , ak iknek re-
meke i u g y a n c s a k vi lágjárók. 

Egy v á d igazságá t vagy igazságta-
lanságá t a matemat ika i e l l enpróba 
a d j a meg. H a a siker bün , akkor 
nyi lván az érti a mesterségét , a k i n e k 
a d a r a b j a i m e g b u k n a k . H a i rónak é s 
e m b e r n e k rossz, akit meg tapso l Ber-
lin, London , Newyork , akkor ugy-e 
az a nagy m ű v é s z é s n e m e s lélek, 
ak inek a m u n k á j a itthon se kell. H a 
a z vét a z i roda lom ellen, aki egyszer re 
t u d j a megütni anny i n é p és e m b e r 
szívbil lentyűjét , megrendí teni (akár tra-
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•gikummal, akár komikummal) millió-
kat, akkor logikusan a tiszta művész 
az volna, aki a legintenzívebb unal-
mat á rasz t ja maga körül. És ha lé-
leknélküli nemzetközi az, aki a ma-
gyar névnek tengeren tul is művészi 
hitelt szerez, akkor következőkép az 
haszná l a h a z á j á n a k legtöbbet, aki 
itthon sem tud kiemelkedni a tömeg 
közül. H a bün a tehetség, akkor erény 
a tehetségtelenség. 

Ezzel természetesen nem azt mond-
juk, hogy a Liliom newyorki sikere 
már rehabilitál minden ügyeskezü 
fércelményt, amit a színházi ügynök 
e redménnye l hordoz egyik országból 
a más ikba . De ezeket nem s z a b a d 
észrevenni . Nem számítanak. A fran-

cia irodalom dicsőségét nem éfínti é s 
nem homályosí t ja el, hogy esz tendő-
ről esztendőre üzle temberek is el-
e láraszt ják az ő színházi Camember t 
saj t jukkal a világot. Ez is más,, a z 
irodalom is más . De tételnek felállí-
tani, hogy csak az jó, ami nem kell, 
hogy a siker bün — egyenesen ne^ 
vetséges. Színház siker nélkül, olyan, 
mint a város házak , pa t ak viz, ég-
bolt nap, hold és csillagok, élet ifjú-
ság és szerencse nélkül. Egyáltalán 
miért a sz ínpadot kisérti, aki lenézi 
a sikert ? És ki az, aki őszintén és 
belülről is lenézi a sikert? Mutassa-
nak egy olyan szerzőt, aki azzal az 
eltitkolt szándékkal ir darabot , hogy 
az megbukjon . 

A SZERZŐ, A RENDEZŐ ÉS A SZEREPLŐK 
Somogyi Nusi, Stoll Károly, Lehár Ferenc, Matány Antal, Péchy Erzsi 

Latabár Kálmán, Nádor Jenő (Angelo fotografia) 
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Lehár Ferencet nem csak azóta számítjuk 
magunkénak, amióta világsikerei vannak és 
a Strauss Jánosok városában megtelepedve, 
vezére, fejedelme lett a modern bécsi operett-
nek, hanem az-
óta, mióta első 
kísérletező lépé-
seit tette nálunk 
mint operett-, sőt 
opera-kompo-

nista. Ezért van 
a Lehár-operet-
teknek Budapes-
ten nagy és je-
lentőségteljestra-
diciójuk és azért 
helyez különösen 
nagy súlyt a ma-
gyar Lehár Fe-
renc az itteni 
bemutatókra. 

"Egyébként a 
legtöbb Lehár-
operett a buda-
pesti premier 
után kezdte csak 
meg világkarrier-
jét és akadt 
olyan is, mint 
nálunk legutol-
jára játszott mü-
ve, .A pacsirta", 
melynek Buda-
pesten volt az 
első igazi bemu-
tatója. A Lehár 
Ferenc nevével 
összeforrott régi 
hagyományokat 
pedig különösen 
ápolja Budapes-
ten a Király 
Szinház, ahol Le-
hár leghíresebb 
müvei, a „Lu-
xemburg grófja", 
a .Cigányszere-
îem", a „Végre egyedül !" és az „Éva" 
sikerrel kerültek bemutatóra és ahol sokszor 
játszották annak idején a Magyar Színház-
ból áthozott „V.'g ö /vegy"et is. Három év 
óta nem volt már Lehár-premier Budapesten, 
ezóta, hogy 1918 február 1-én először ját-

szották „A pacs i r tá i t . A három éves szünet 
után most ismét megjelent nálunk uj operet-
tel a kiváló komponista : elhozta nekünk 
„A kék mazur"-t, egyik legköltőibb müvét. 

Az évad elején, 
még a mult év 
őszén, a Theater 
an der Wien- ben 
volt a bemutató-
ja néhány héttel 
ezelőtt, húsvét 
vasárnapjan pe-
dig a berlini Met-

ropol- Theater 
mutatta be nagy 
sikerrel. Pün-
kösdre im meg-
kaptuk mi is : 
harmadiknak kö-
vetkezett „A kék 
mazur ' ral a bu-
dapesti Király-
színház. 

Lehár Ferenc, 
aki nagyon ké-
nyes a librettó 
megválasztásá-

ban, ezúttal is 
finom, a vígjáték 
és vigopera ha-
tárvonalai között 
tartott operett-
szöveget válasz-
tott, amelyet 
Stein Leó és Jen-
bach Béla, a 
s o W o r kipróbált 
és bevált bécsi 
tá'sascég irt szá-
mára. A címnek 
bizonyos etno-
gráfiai jelentése 
is van a zenein 
tu! : a szerep-
lőknek egy része 
a'mazurka hazá-
jából való. ahol 

„Kék mazur"-nak hívják a béli mulatság 
utolsó táncét, amelyet a hajnali, kékes de-
rengésbenjárnak a párok és amelv Leng\el-
honbnn körülbelül ugyanazt a helyet tölti be 
a táncnak szívbeli vonatkozásaival, mint erre 
mifelénk a második négyes. 
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lengyelek felé: „Kohei misei", a bécsiek felé 
pedig a kedélyes „szeasz"-t. Blanka szép 
nyakán vékony aranyláncon finomművű ék-
szer függ. „Ez a pici medallion" magyarázza 
férjének, anyai örökség. Blanka fiatalon el-
hunyt anyja utolsó akaratát tartalmazza, de 
csak akkor szabad felnyitni a fedelét, ha va-
lami fenyegető komoly veszedelembe kerülne. 
Hiába szeretné Julián gróf megismerni a 
medallion tartalmát, Blanka nem engedi és 
ebből a kedves, szerelmes évődésből fejlődik 
ki az első melegdallamu, megkapó Lehár-
kerengő az operettben. 

Megérkezik a lakodalmi ünnepségre a vi-
dám Nepomuki János, a gróf régi mulatós 
cimborája is, aki odahaza, nőgyűlölő nagy-
bátyjának házában az erényesség mintaképét 
játssza, titokban azonban mulatni jár és épp 
ugy szereti a kis nőket, mint azelőtt Olinski 
gróf. Hölgytársaságban érkezik most is, bér 
akarata ellenére. Aigner Gretl, a jeles prime-
ballerina van vele, akit nemrég még gyengéd 
szálak fűztek Julián grófhoz. Gretl nagyon 
dühös, botrányt akar rendezni, nem türi, hogy 
a gróf megnősüljön Nagyon haragszik a sze-
relemre és Mukinak ki is jelenti nagy komo-
lyan: „En mér szerelmes többé nem leszek!. 

Muki ravaszsága folytán sikerül, leç-
alábbSegyelőre, elkerülni a botrányt és 
Gretl elvonul. 

Blankát szerelemtől túláradó sz i \ e 
féltővé teszi. Kijelenti férjének, hogy 
rajta kivül más nőt nem szabad sze-
retnie, mert abban a pillanatban, ami-
kor a legkisebb hűtlenséget venné észre, 
vége közöttük mindennek- „Csak egy 
nőt szabad szeretni és ez a nő a hit-
vesem !" énekli meggyőződéssel Julián 
gróf, aki magára maradva Mukival, 
poharazás közben kiönti könnyelmű 
keservét cimborája előtt és panasz-
kodik a hitvesi bilincsek miatt- Sajnos, 
az erkélyről, észrevétlenül, minden sza-
vukat hallja Blanka, akinek kétségbe-
esése és fájdalma csak akkor tör ki a 
maga egészében, mikor a pezsgőző 
két férfi között megjelenik Gretl is. 

— A kedvese I — sikoltja és befut 
az erkélyről. 

A botrány most mér elkerülhetetlen-
Blanka és Gretl találkozik a kertben 
és bár Julián gróf szertartásos merev-
séggel elvezeti karján a táncosnőt, a 
fulánk ott marad Blanka szivében. Igen, 
a férje mér házasságuk első órájá 
ban hűtlenné lett hozzá, találkozott itt 
az ő esküvőjükön a kedvesével, nem 
marad más hátra, mint futni innen, el, 
el . . . De hova ? Ekkor eszébe jut 
Blankának a medallion. Gyors elhatá-
rozással kinyitja fedelét. Egy cédula 
van benne, rajta néhány sor, az anyja 

Somogyi Nusi, Péchy Erzsi kezeirésa „Ha nagy bajba jutsz, ke-
Király Színház : „A kék mazur" resd fel Reiger Kelemen bárót. Ha éfet-

(Angelo fotogr.) ben van, nála védelmet fogsz találni !" 

Régen megszokott operettsablónoktól me-
részen eltérve ott kezdődik „A kék mazur" 
meséje, ahol a legtöbb operett végződni 
szokott : a házassággal. Olinski Julián gróf, 
a daliás lengyel főnemes tartja esküvőjét a 
szép Lorsin Blankával. A szertartás után a 
grófnak Bécs mellett lévő kastélyába vonul 
a násznép és lelkesen köszönti a fiatal há-
zasokat, akik itt fogják tölteni a mézeshete-
ket. A gróf, aki könnyelmű, mozgalmas ifjú-
kor után evez a házasság csendesebb vizeire, 
végtelenül boldog. „A férfi sorsa e földön a 
nő" — dalolja meggyőződéssel, miközben 
büszkén, szerelmesen nézi szép feleségét. 
Blanka árvalány, idegenek között nőtt fel és 
a rajongó álmodozásban eltöltött leányévek 
után vette fel a mirtuskoszorut. A szive tele 
van nemes érzelemmel, de azért ösztönsze-
rűen fél valamitől, egy árnyéktól, amely fe-
nyegetően emelkedik eléje. Hazájuk festői 
jelmezeiben lengyel urak és hölgyek lejtik a 
nemzeti táncot, melyet . nagy érdeklődéssel 
néznek Olinski gróf frakkos bécsi barátai. 
Az egyik lengyel lovag éles szavakban fel-
köszönti az ifjú párt, de az elfogult gróf nem 

'tud dikciózni, csak keresetlen, rövid szavak-
ban mond köszönetet és vidáman kiáltja a 
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Hiába tér vissza mosolyogva Julián gróf. 
hiába kezdődik a tánc, a mosoly eltűnt 
Blanka arcáról és mikor a tetőfokát éri el a 
lakodalmas jókedv, egy alkalmas pillanatban 
kiszökik a kertből, hogy autón a báró há-
zába siessen. Lassan bealkon\ odott, a ven-
dégek indulnak már, a gróf besiet a palo-
tába, azt hiszi, Blanka már visszavonult. A 
bécsi jóbarátok még egy szerenádot énekel-
nek az erkély alatt, azután mennek ők is. 
Julián gróf megtörten jön ki ismét a kapun : 
a felesége eltűnt. Freihoff lovag elmenőben 
még egy utolsó üdvözletet tolmácsol szeren-
csétlen barátjának: 

— A grófnő autón Bécsbe ment. Ezt küldi 
neked emlékül . . , 

És átnyújtja a nyitott fedelű, üres medailont. 
melyet kezében tartva szomorúan énekli 
Julián gróf : 

—... Csak egy nőt szabad szeretni és ez 
a nő a hitvesem 111 

* 

Két felvonásból áll „A kék mazur", de 
a z első felvonásnak két képe van, melyek 
szünet nélkül következnek egymás után. 
Ezt az újfajta és érdekes szcenikai 
beosztást már a premieren elárulta egy 
felirat, amely a vasfüggönyre vetítve 
figyelmeztette a közönséget, hogy az 
első kép után nincs szünet, maradjon 
mindenki nyugodtan a helyén. Talán 
nem is volna szükség erre a figyel-
meztetésre, mert alig gördül le a füg-
göny az első finálé után, felcsendül a 
zenekarban a gyönyörű, hatásos rész-
letekben bővelkedő, mesterien hang-
szerelt intermezzo, Lehár u) operettjé-
nek egyik legszebb ékköve, amely egy 
megkapóan szép dalban kulminál. Ju-
lián gróf énekli előbb a függöny mö-
gött, majd előtte : „Ugy érzem, üres 
a világ nekem, nincs velem más, csak-
is a szerelem I" 

Az újra felgördülő függöny egyszerre 
más világba visz bennünket : 

Reiger Kelemen báró bécsi lakásá-
ban vagyunk- Az őszhaju, jámbor báró 
réges-régen meggyülölte a nőket és az-
óta magányosan él palotájában két 
ugyancsak asszonyt kerülő régi barát-
jának társaságában. Egyszer volt éle-
tében csak szerelmes, de csalódott és 
azóta tudni sem akar a nőkről. Nézeteit 
osztják Plausing Albin báró és Klam-
dotsch Leó lovag is, két kiérdemesült 
gavallér, akiknek múltjában szintén 
van egy-egy szerelmi csalódás. 

Az öreg Reiger báró egyetlen öröme 
az unokaöccse, a szorgalmasi derék 
Jancsi, aki azonban nem más, mint a 
kikapós, .éjjeli életet élő Muki. Türel-
metlenül várja már a fiút, aki minden 
este pontban féltiz órakor érkezik haza, 
hogy az öregekkel dominózzék. az-
után tanulás ürügye alatt visszavonul 

gyerekszobájába és mikor elcsöndesedett a 
ház, felölti frakkját és megy vigadni az éj-
szakába. A titkot csak Alois, a vén szolga 
tudja, aki nagy kínjában azt mondja gazdá-
jának, hogy Jánoska ma is csak azért késik, 
mert titokban esti tanfolyamra iratkozott be 
és görögül tanul. 

Az öregek régi emlékeiket elevenítik fel és 
rezignáltán mondogatják egy finom' tercett-
ben : „Elmultak már az ifjú évek!" Azután 
megérkezik Jánoska. Rá se lehet ismerni 
benne a vidám Mukira. Rövidnadrágos, 
pápaszemes iskolásfiú itthon, aki szemérme-
tesen csókol kezet az öreg bácsiknak és 
elkényszeredetten ül le velük dominózni. De 
egyszerre csöngetés veri fel a ház csendjét. 
Egy felhevült hölgy érkezik az agglegény-
tanyára : Blanka, aki anyjának rendelkezése 
értelmében Reiger bárónál keres menedéket. 
„Márta leánya!" — ismeri fel benne ifjúkori 
szerelmének gyermekét a báró és kijelenti, 
hogy mindenben rendelkezésére áll. Blanka 
elmondja történetét, azután megállapodnak 
abban, hogy a történtekről mit sem szólnak 

»Nekem akarja bebeszélni ?" 
Somogyi Nusi, Latabár Kálmán 

Király Színház : „A kék mazur" 
(Angelo fotografia) 
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senkinek. Blanka felveszi ismét leénynevét 
és ott marad a báró házában, ameddig 
csak akar. A két öreg barát is el van ra-
gadtatva a vendégtől, csak Muki jön za-
varba, mert Blanka felismerte és igy félő, 
hogy kiderül kettős élete. Szerencsére sike-
rül Blankával elhitetnie, hogy más a Muki 
és más a Jancsi és kiadja magát saját „iker-
öccsé*-nek. 

A kimerült Blanka a pamlagra dÖlve el-
alszik. A három öreg ur lábujjhegyen jár-
kálva oltja el a lámpákat, betakarják, hogy 
meg ne fázzék, azután meghatva éneklik : 
„Egy napsugár köszöntött a házba !" De 
amikor üres lesz a szoba és a holdvilágos 
éjszaka borul a csalódott menyasszonyra, 
felcsendül Blanka álmában Julián gróf 
hangja: „ Ugy érzem, üres a világ nekem, 
nincs velem más. csakis a szerelem !" 

— Julián! — kiáltja a boldogan álmodó és 
— legördül a függöny. 

A második felvonás Reiger báró vidéki 
kastélyában játszik, ahol a báró nagy estélyt 

.Kisztihand papa" 
Latabár, Matány 

Király Szinház: „A kék mazur" 
(Angelo fotografia) 
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Nádor Jenő 
Király Szinház: „A kék mazur" 

(Angelo fotografia) 

ad Blanka tiszteletére. A házasság elől meg-
szökött fiatal asszonyon látszik, hogy már 
megbánta könnyelműségét, de a büszkesége 
erősebb, mint a szerelme. A báli társaságban 
szó esik a legújabb bécsi botrányról : egy 
lengyel gróf felesége megszökött a férjéiől 
az esküvője estéjén. Nagv a felháborodás, 
de legnagyobb megdöbbenésre Blanka az 
asszonynak fogja pártját. Reiger báró szem-
rehányásokat is tesz neki, hogy majdnem 
elárulta magát, de Blanka dacosan kitart 
meggyőződése mellett. 

A báró értesítést kapott, hogy Julián gróf 
el fog jönni estélyére. Sietve ad utasítást 
szolgáinak, hogy zárjanak be minden ajtót 
és idegent be ne eresszenek a világért se, 
de már késő : Olinski gróf megérkezik. A 
báró és két agglegény-társa védeni akar-
ják Blankát az> erőszakosság ellen, mert azt 
hiszik, hogy a gróf a feleségéért jön, de 
Julián kijelenti, hogy éppen ellenkezőleg,, 
azért jött. hogy Blankának visszaadja sza-
badságát, ő maga pedig visszatér Lengyel-
országba. De mit kezdjen Blanka a szabad-
ságával ? Kelemen bácsinak van egy mentő-
ötlete : váltsa valóra Blanka az ő régi, ked-
ves tervét, legyen a Jánoska felesége, 

De hol is van Jánoska? Az estélyre, mint 
szorgalmas kisdiák, természetesen nem hiva-
talos, igy tehát a mulatós, léha Muki képé-
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ben lumpolni indul, de nagy rémületére ta-
lálkozik Blankával, aki eddig kénytelen-kel-
letlen elhitte, hogy Jánoska és Muki két 
személy, de most már alaposan gyanakodni 
kezd. Muki se tud kiszabadulni a csávából, 
kénytelen magát szörnyű tettre elhatározni: 
testvérgyilkos lesz, megöli Jánoskát. 

— Itt hozom szegény ikeröcsémnek földi 
maradványait — mondja szomorúan és át-
nyújtja a mindent megértő Blankának Já-
noska gallérját, nyakkendőjét és kézelőit-

Váratlanul az estélyre érkezik Gretl is. 
Lelkiismeretfurdalásai vannak, jóvá akarja 
tenni a hibát, amit Juliánnal szemben elkö-
vetett. 

— Nincs más hátra, minthogy feláldozzuk 
magunkat, — mondja Mukinak. Te elveszel 
engem feleségül, hogy aztán emelt fővel áll-
hassunk a miattunk annyit szenvedett grófi 
pár elé. 

Muki szabadkozik. 
— Nincs jogom arra, hogy ilyen nagy ál-

dozatot elfogadjak tőled, — mondja. 
De amikor Gretl . a bécsi valcer"-ről kezd 

énekelni, meglágyul a szive és — mit te-
hetne egyebe!, beleegyezik. 

Blanka szivéből is elpárolgott már minden 
harag és keserűség. Dehogy akar ő szabad 
lenni, hiszen most lesz csak igazán rabja 
érzelmeinek és mikor Julián, Blanka minden 
szabadkozása ellenére is, vele táncolja a 
kék mazurt, „kéz a kézbe, szembenézve" 
egymásra találnak a szerető szivek. 

• 
Finoman, előkelő vígjátéki tónusban vonul 

el előttünk ez a történet, melynek szövegét 

Zágon István tolmácsolja magyar nyelven. 
A rokonszenves, fiáfal irónak eddig szám-
talan kabarédala és kis darabja szerzett 
népszerüseget, most „A kék mazur" szöveg-
fordításával egyszerre legjobb librettófordi-
tóink soréba emelkedett. 

A K rály-szinház, hagyományaihoz hiven, 
pazar bőkezűséggel állította színpadra Lehár 
Ferenc uj müvét, amely kiállítás és szereplők 
dolgában a legjobbat és legszebbet kapta 
meg, amit Budapest nyújtani tud. Blanka 
szerepében Pechy Erzsi jutott nagyszabású, 
hálás alakításhoz. Finom játéka, komoly 
énekmüvészete, megjelenésének előkelősége 
és szépsége a legszebb összhangban érvé-
nyesülnek uj szerepében, amelyben jelenté-
kenyen gyarapítja eddigi nagy sikereit. 

Aigner Gretl vidám táncos szerepe Somogyi 
Nusinak jutott, aki finom, ösztönös kómikai 
irzékkel pompás kabinetalakitást produkál 
ezúttal is. Alig van ma magyar színpadon 
szubrett, aki gráciás mozdulattal is ki tud 
fejezni humort és aki énekben, táncban, já-
tékban annyira harmonikusan egyesítené a 
legjelesebb kvalitásokat, mint ő. 

Péchy Erzsi partnere Julián'gróf szerepé-
ben Nádor Jenő, akinek elegáns megjelenése 
mellett pompás hangja is megkapóan érvé-
nyesül Lehár melegszavu melódiáiban. Muki 
vidám szerepében Matány Antal, a Belvárosi 
Színház kitűnő, komoly drámai szerepekben 
már sokszor méltatott művésze nyújt nagy-
szerű kettős alakítást- Finom, kómikus-tehet-
ségét és tánctudását most a Lehár-operett 
fedezte fel a budapesti közönség számára. 
A három agglegény-öregurat Latabár Árpád, 
Hajnal György és Gyöngyi Izsó személyesi-

„A kék mazurl" 
A Király Színház újdonságának harmadik felvonása 

(Röckel felvétele) 



A kék mazur toilette titkai 
PÉCHY ERZSI : Ruháját a FÖRSTER-NÖVÉREK iHaris bazár-utca 2.) készítették. 
Cipőjét BENCZE cipőszalonja (Bécsi-utca 5.) szállította. 
Harisnyája HORTI ERZSÉBET üzletéből (Király-utca 69.) való. 

SOMOGYI NUSI : Gallérját és biberkepjét a SOMOGYI-cég (Rákóczi-üt 19.) készítette. 
Keztyüit a KÖNIGSTEIN N. és TÁRSAI cég (Koronaherceg-utca 3.; szállította. 
Harisnyája FÉNYES MARCEL üzletéből (Teréz-körut 34.i való. 
Cipőjét a BENCZE cipőszalon (Bécsi-út 5.) készítette. 

S Z Í N H Á Z I É L E T 

Lehár 

tik és hozzájuk csatlakozik negyediknek a 
vén Alois szolga kedves figurájában Boross 
Endre, aki hosszú szünet után frissen tért 
viasza ismét a színpadra. A lakodalmi fel-
köszöntőt a fiatal László Andor énekli szé-
pen csengő hangon és nagyon jók az együt-
tes többi tagjai, valamint az énekkar is. 

A premier közönségét meglepetés érte : 
váratlanul megérkezett az ünnepi estre maga 
az illusztris komponista és Lehár Ferenc 
mesteri pálcája lengett a zenekar fölött- De 
hogy próba nélkül igy dirigálhatott Lehár, 
az Vincze Zsigmondnak köszönhető, aki fá-
radtságot nem ismerő lelkesedéssel tanította 
be'„A kék mazur"-t és aki ezentúl dirigense 
lesz a nagysikerű operettnek. Sikerben osz-
tályos társa S toll Károly, aki a színpadot 
dirigálja és pompás látványosságnak állította 

dirigál (Angelo fotografia) 

be az uj operett három képét. Lehár Feren-
cet szóval ugy fogadta a Király-színház, 
ahogyan ezt Budapest a régi pesti Lehár-
sikerekben megszokta. 

A S Z E L L E M 
Lábass Juci olyart szép, mint 
f\ kék begyek szellem«, 
Hogy a néző azt kérdezi 
Valóság vagy szel lem-e? 

HIR 
ft pesti özvegyek felé 
lljra v igság int. 
Mert Rátbonyi Hkos 
Pesten van megint. (BUFTI) 
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U t ó h a n g 
a lábversenyQez 

Irta: S j d s j Zoltán 

A Színházi Élet hasáb ja in lezajlott 
lábszépségverseny nem az a felületes, 
sőt léha hivalkodási alkalom, amilyen-
nek sok hamis moralista, sőt talán né-
hány tényező is vallja. Lehet persze igy 
is nézni, de sokkal jogosabb az effé-
lében egy mélyebb jelentőségű kór-
tünetet látni : a jogos és üdvös test-
kul tusznak egy tünetét. Természetes 
a z ilyen helyes felfogáshoz csak ugy 
jut el az ember, h a bizonyos zavaró 
gondolatoktól eltekint. A színésznők 
ha j lamát a lábmutatgatásra sok guny 
érte eddig s ez igazságos is akkor, 
mikor a színésznő hangbeli hiányos-
ságait aka r j a lábai vará-

. z sáva l pótolni. Nem tagad-
ható az is, hogy ma még 
l ábversenyeknek van némi 
mezte lenkedési mellékize. 
Mindezt elismerve azon-
ban, fenn kell tartani azt 
a z ál láspontomat, hogy egy 
ilyen lábverseny kulturüi-
net, sokkal fontosabb, bár 
olyasvalami mint egy — 
tenyészállatkiállitás. 

Itt megint belebukdácsol-
tunk a nevetségességbe. De 
ez azért igy van : az em-
beriség nem érett még meg 
eléggé arra, hogy a testi 
szépség és egészség nagy 
problémáját oly nyugodtan 
és komolyan tudja tárgyalni, 
mint a lótenyésztésre vagy 
növénynemesi tésre vonat-
kozó kérdéseket . Nem mint-
ha nem érezné át az em-
be r i s égaz ember testi szép-
ségnek hallatlan jelentősé-
gét. Az egész nemi élet s 
a költészet és a művészet 
jórésze e körül forog. A 
szerelem nem egyéb, mint 
tudat talan fajnemesitési 
törekvés s az a vizsgálódó 
pillantás, mellyel a férfiak 

estélyeken, s z ínházakban nézik, szin-
tén tu la jdonképpen tenyésztési terep-
szemle. 

Minden lábverseny, karverseny 
vagy á l ta lában szépségverseny jogos 
pendan t j a a sportoknak s mindenféle 
testi erőt és ügyességet p róbára tevő 
versenyeknek. Egy je lenség persze, 
mint már jeleztem, ezt az együvé 
tartozást látszólag még megzavar ja . 
E sportok ugyanis elismer'en anti-
erotikus ha t á súak s ép ezért a mora-
listák kegyeiben részesülnek, bár 
vannak egész szigorú, aszkét ikus haj-
lamú papok, akik a testnek még ezért 
a minden erotikától ment kultuszáért 
sem tudnak lelkesedni. Egész bizo-
nyos viszont, hogy az emberiség testi 
és lelki megerősödésével pá rhuza-

é s nők egymást a korzókon, A Színházi Élet díszoklevele — a győztesnek 
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m o s a n a s z é p s é g v e r s e n y e k s igy a 
l á b v e r s e n y e k is el f o g j á k v e s z t e n i 
n e m i l e g izga tó , p i k á n s m e l l é k i z ü k e t , 
a m i n t h o g y a z a m e r i k a i a k s z e m é b e n 
n e m is b i r n a k i lyenne l . 

A pár i s i l a p o k m o s t is r e n d e z n e k 
s z é p s é g v e r s e n y e k e t : e z a z u n a l o m i g 
a g y o n c s é p e l t n e k vé l t t é m a m a s e m 
v e s z t e t t e el v a r á z s á t . S a l a p o k a 
v e r s e n y e r e d m é n y é t f e l d o l g o z z á k 
e u g e n i k a i , a z a z f a j n e m e s e d é s i s z e m -
p o n t b ó l , o s z t á l y o z z á k é s megvi lág í t -
j á k a z e g y e s v i d é k e k e m b e r t í p u s á -
n a k m e g i s m e r é s e s z e m p o n t j á b ó l . Itt 
v a n a z i lyen v e r s e n y e k n e k a z igazi 
j ö v ő j e . E r o t i k u s v e t é l k e d é s e k é s hi-
v a l k o d á s i h a j l a m o k a f a j n e m e s e d é s 
n a g y l a b o r a t ó r i u m i k í sé r l e t e ivé vá l -
h a t n a k . Oly k í sé r l e t ekké , m e l y e k e t 
a z o n b a n n e m elzár t l a b o r a t o r i u m o k b a 
v é g e z n e k , h a n e m a z é r d e k l ő d ő é s 
r é s z t v e v ő n a g y n y i l v á n o s s á g előtt . 

A lábszépségverseny győztesei : 
I . Tisza Karola I I . Somogyi Nusi 

•I I . Hollay Kamilla 
Véget ért a lábszépségverseny. Egész 

pontosan 4012 szavazatot adtak le, s a 
legtöbb szavazatot, számszerint 1097-et 
Tisza Karola lába kapta. A lábszépség-
verseny győztese tehát Tisza Karola, a 
Városi Színház művésznője, akinek el-
küldtük a „Színházi Élet" díszoklevelét. 
Második lett pár szavazatnyi különb-
séggel Somogyi Nusi (1001 szavazatot 
kapott), harmadik pedig Hollay Kamilla 
902 szavazattal. 

A győztesekre szavazók között sorso-
lást rendeztünk: 

Kazi Gáspár (Szeged, 2. Posta) 
dr. Lajta Mórné (I., Verpeléli-ut 14. III. 4.) 
Csikós Lujia (V., Visegrádi-utca 26. I. 2 ) 
nevei kerültek ki az urnából. Az első 
Tisza Karola, a második Somogyi Nusi, 
a harmadik Hollay Kamilla autogrammos 
képét és egy-egy doboz „Floris"-bonbont 
kapnak. 

Az első magyar paródia cime: „A gara-
bonciás diák" tüneményes uj vígjáték 3 fel-
vonásba több népdallal, énekkel és tánccal. 
Irta Munkácsi János. Zenéjét szerzé Pály 
Elek. Első előadása 1834 aug. 23. Budán volt. 

A s a p h i r k ö v e s gyilrU 
Az flndrássy-uti színház uj műsorának 

külön érdekessége, hogy három felvoná-
sos darabot ad. A három felvonásos darab 
cirhe «A saphirköves gyürü», s szerzője: 
Lakatos László. Finom és ötletes az uj La-
katos-darab, arról szól, hogy egy fiatal 
asszony felmegy az udvarlója lakására, de 
az udvarlót, aki orvos, elhivatják hazulról 
beteghez. Az asszony ott marad egyedül 
a lakásban, ahová betoppan a doktor volt 
kedvese. A két nő hajba kap, s dulakodás 
közben az asszony elveszti saphirköves gyü-

Lakatos László, A saphirköves gyürü szerzője 

rüjét. A férj rájön a hűtlenségre, de 
az asszony imádója egy ügyes ötlettel meg-
nyugtatja a férjet. Mikor az orvos búcsúzik, 
emlékül egy saphirköves gyűrűt ad az 
asszonynak, amely épp olyan, mint az el-
vesztett gyürü. Kövében azonban egy kis 
repedés volt, az uj pedig ép-egész. A férj 
levonja a tanulságot: «Nagy sjzamár az a 
férfi, aki hisz egy nőnek, de még nagyobb 
az, aki nem hisz.» Lakatos László, irodalmi 
értékű háromfelvonásosát Báthory Giza, Tar-
nay Ernő, T. Oláh Böske, Abotiyi Tivadar, 
Makláry, Saáry Rózsi és Székely játsszák. 
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Az őrgróf 
Aki felületesen csak roppant mulatsá-

gos és kacagtató színházi estét akar, 
pompás, jókedvű előadást, gyönyörű, 
kellemes színházat, ragyogó diszletet, 
annak Harsányi Zsolt uj színpadi mun-
kája, „Az őrgróf" cimü háromfel vonásos 
vígjáték ideális színházi estét jelent. 

Aki pedig vacsora után se lusta oda-
nézni a dolgok háta mögé. megkeresni 
a vidámság mögött a bölcseséget, a tréfa 
mögött a mély életfilozófiát, aki vígjáték 
alatt a legmagasabb rendű műfajt érti, 
aki irodalmi gondolatot és költői lendü-
letet akkor is megtalál, ha szinpadi han-
curozások és kacagtatóan burleszk mó-
kák mögé nagyon mélyen van is el-
rejtve, az szeretettel öleli magához ezt 
a bájos és értékes darabot, az Őrgrófot. 

» Az őrgróf, az nem is igazi őrgróf. 
Básthy Gábornak hívják, meglett férfi 
és nem teszi őrgróf benyomását. A sza-
kálla borostás, a cipője szemétdombról 
való, a ruhája árokban való alvás és 
országúton való vándorlás nyomait vi- \ 
seli magán, kócos hajában szalmaszálak. 
És mikor belép az elegáns fasori villa 
halijába, — persze az ablakon át — 
akkor egy hasonló kinézésű csavargó 

a társa, egy csirkefogó, annak rendie é s 
módja szerint való betörő, tolvajnevén 
Pintyőke. Hogy kerülnek ezek ide? 

Nagy sora van annak. Vissza kell 
menni tizenhét esztendővel. Akkor Básthy 
Gábor fiatal, lobogó sörényű zongora-
fenomén volt Pesten. Virtuóz és kom-
ponista, feltűnést keltő fiatal lángelme. 
Első koncertjét adta a Zeneakadémián. 
Az első sorban ült a Lengyelországból 
bevándorolt katonamágnás, Wronszky 
gróf, a feleségével és bolondos leányé-
val, Éva grófkisasszonnyal. A kis kon-
tesz hallgatta, nézte Básthy Gábort és 
egyszer esek kijelentette szüleinek, hogy 
ő ehez az emberhez most azonnal fele-
ségül akar menni. A kétségbeesett grófi 
pár haza akarta vinni a leányt, de az 
ott nyomban megszökött tőlük, egyene-
sen a Básthy legénylakására. Ott is ma-
radt. Báslhy egy hét múlva feleségül is 
vette, a szülei kitagadták. 

Két évig mámoros és lángoló boldog 
ságban élt a két különös fiatal egyéni-
ség. Egy kisleányuk is született, Elza. 
De Básthy nem családi életre és nem 
nyugodt karrierre született. Az isten fék-
telen szabadságszeretetet oltott ebbe a 
furcsa emberbe. Kiment külföldre kon-
certezni és többé nem is jött haza. 

„Ide merjen jönni az a vőlege'ny l" 
Gyöngyi, Boross, Péchy, Latabár, Matány 

Király Színház: „A kék mazur" (Angelo totogratia) 
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Eleinte világsikereket aratott, királyokkal 
barátkozott, de aztán egyre több szer-
ződést szegett, végül már annyi yinku-
iummal tartozott az imprezárióknak, 
hogy tiz évig csak nekik keresett volna 
a koncertekkel. Egy szép napon nem 
lépett fel többet. E^yre kevesebbet lehe-
tett róla hallani, egyre lejtbb züllött, 
végre lebujok vidám csirkefogói, ország-
úti vándor csavargók, kikötői daloló 
matrózok között nyoma veszett. • 

Ezalatt itthon Éva szülei meghaltok 
és ő örökölte a vagyont. Előkelő villája 
van a fasorban, itt neveli a leányát, 
Elzát, aki már tizenhétéves eladó leány. 
Évának megyeri Mayer Vilmos udvari 
tanácsos udvarol, a nagyképű, korrekt, 
«lőkelő pénzemher, Elza pedig egy ifjú 
mérnököt szeret, Fábián Endrét. De 
Mayer Vilmosnak van az első házassá-
gából egy fia, Egon, aki házasu'ó sor-
ban lévő\ lipótvárosi aranyifjú. Mayer 

1^1 akarja venni Elzát, de az a kikötése, 

Latabár Kálmán 
Király Szinház : „A kék mazur" 

(Angelo fotografia,) 

„Hallod édes, a szerelem szavát?" 
Péchy Erzsi, Nádor Jenő 

Király Szinház: (,A kék mazur" 
(Angelo fotografia) 

ho?y Egonnak adják feleségül Elzát. 
lit a baj. Mert Elza és szerelme, Fá-

bián, összevesztek. Ez a Fábián tudni-
illik meg van bolondulva a muzsikáért. 
Mindenáron ott akarja hagyni az épi-
tészmérnökséget és zeneszerző akar 
lenni. Ezt pedig Elza kereken ellenzi. 
Az ő családjukban elég volt a .muzsi-
kából. Es ezen összevesznek. Évának 
és Mayernek kapóra jön a dolog, ha-
mar össze akarják jegyesiteni Elzát és 
Egont, mielőtt Elza Fábiánnal össze-
békülhetne. 

Ez a helyzet, mikor két rongyos em-
ber mászik be az ablakon. A k pun a 
portás nem engedte be őket. Először le-
fogja őket áz előrohanó cselédség, de 
aztán kiderül, hogy az egyik csavargó 
a holtnak hitt Básthy Gábor, aki volta-
képpen a ház ura. Básthy átveszi a ve-
zényletet. Rongyosan és piszkosan ül az 
előkelő hallban és elkezd intézkedni. 
Rövidesen tisztán látja, hogy itt szeren-
csétlen érdekházasság készül. Egysze-
rűen megtagadja apai beleegyezését. Az 
egész ház kétségbe van esve, hiszen az 
eljegyzési estélyre már meg vannak hi va 
a veindégek, a kultuszminiszter is itt lesz, 
egy rendőrfőlanácsos is. Básthy pedig 
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„Napsugár költözött otthonunkba" 
Gyöngyi, Boross, Péchy, Lalabór 
Király Szinház : „A kék mazur" 

(Röckl felvétel) 

nyugodtan bejelenti, hogy a vacsorán 5 
és barátja is részt fognak venni. Éva 
sikolt és elájul. 

A második felvonásban mér közele-
dik a vacsora ideje és Básthy még min-
dig rongyaiban üldögél. Éva sirva kö-
nyörög neki, hogy legalább öltözzék ót, 
Neki azonban fontosabb dolga van 
egyelőre. Levizsgáztatja zeneszerzésből 
Flóriánt. Az ifjú komponista csúfosan 
megbukott a világhírű zeneszerző előtt, 
aki Strauss Richárdot és a modern 
zenedrámát magyarázza, mialatt talpat-
lan cipőjéből kedélyesen a szőnyegre 
rázza a homokot. Fábián tehát belátósn 
lemond a zenéről, az apa egymáshoz 
vezeti őket Elzával, a fiatalok boldogan 
omlanak egymás keblére. De Éva csö-
könyösen ragaszkodik a tervezett házas-
sághoz. Észreveszi magán, hogy még 
mindig őrülten szereti Básthyt. Nincs 
más menekvése ez elől a végzetes em-
ber elől, mint hozzámenni Mayerhez. 
Tehát erőszakolja, hogy Eiza menjen 
hozzá a kis Mayerhez. 

Básthy nagyszerű trükköt eszelt ki, hogy 
felborítsa az eljegyzést. Egyszerűen sze-

relmi mámorba lovagolva feleségét a haj-
dani nagy szerelem zenei emlékeivel és 
mikordühösen csapnak egy csókban?egy-
más ajkára a régi szerelmesek, akkor a 
csók percében rajta kapatja magát az 
egéz vacsora-társasággal. À trükk fénye-
sen beválik. Mayer borzasztó féltékeny 
a neve és hire tisztaságára, a botrány 
után lemond Éváról, a fiát is lemondatja 
Elzáról. Mindaketten sértve és méltósá-
gosan vonulnak el az estélyről. 

A harmadik felvonásban teljes lehelne 
a boldogság. De most már Básthyn van 
a baj sora. Régi otthonának emlékei, régi 
nagy zenei terveinek kotta-skiccei erősen 
vonzzák vissza a polgári nyugalomba. 
Nemi 0 szabad ember akar lenni. 
t?Í— Vesszenek a kották! Nem az övék 
akarok lenni, hanem a magaméi 

És ahogy jött, az ablakon át vissza-
ment az országútra, a züllöttségbe. 

PLETYKA 
Oly tiszta, mintha 
Oda lenne festve : 
Hz őrgróf a Pesti aszony után 
Jött Pestre. (BUFTI) 

„Súgok valamit kicsi párocskám" 
Matánv, Somogyi Nusi 

Kiráb Szinház: .A kék mazur" 
(Rockel felvételi 
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Május 22-én délelőtt Budapest közönségé-
nek ritka élményben lesz része a Városi 
színházban. Igazi, hamisítatlan haditogoly-
előadásban színre kerül a szibériai hedifo-
goly-szinházak legnagyobb sikere, Kálmán 
Imre Csárdás-
királyné ja, a 
mely egvik-má-
sik hadifogoly-

színházban 
Tiem kevesebb, 
mint harminc 
sorozatos elő-
adást ért meg. 
Az előadásnak 
'kettős célja 
van . A még 

Oroszország-
ban sínylődő 
hadifoglyok se-
gélyezése és 
hazahozatala 

az első cél. A 
snásodik, hogy 
m hazai közön 
-ség egy kis ize 
fiitöt kapjon ab 
ból a nagysze 
rü munkából 
amelyet na-
tgyobb részt' műkedvelő hadifog 
lyaink a magyar színházi kulturáért 

rfolytattak a messzi idegenben. 
Itt persze egy kissé furán fo3 

•hatni a primadonna, aki férfi s az 
énekes naiva, aki szintén férfi és 
a többi nőimitátor, aki még a hadi-
fogoly-előadás keretében föl fog 
lépni. De igv legalább valami mégis 
megmenekül a hfldifogoly-szinházak 
eredetiségéből. Mert bármily mulat-
ságosan hangzik is, tény, hogy ezek > 

.a szibériai férfi-primadonnák oda-
kint egy igazi primadonna-kultusz-
középDontjában álltak és az eltoló-
dott keretekhez mérten élvezték 
mindama színpadi és privát dicsőséget, 
ami színésznőknek ősidők óta kijár. A 
szibériai Kosáry Emmil esetleg Guóth Kál-
mánnak, Fuzák Sebestyénnek, vagy Proezig 
Károlynak hivták, de amíg primadonna volt, 

<a közönség.kegye ezer kedveskedő tényben 

Fuzák István, zász'ós 

sugárzott feléje. À hadifogoly leleményesség 
ezen a ponton jutott el a végső határig. Ha 
mindent meg tudott csinálni semmiből, itt, 
egy kis megalkuvással áttette magét az illúzió 
birodalmába és boldog volt, hogy becsap-

hatta magát. 
A Városi Színház Csárdáskirálynéjának 

Silviája Acsinszk és Dauria táborok kö-
rülrajongott p imadonnéja volt. Guoth 
Kálmánnak hívják és ez a kis statisztika, 
amit szerepeiről adunk, élénk bizonyság 
arra, hogy a divák dicsőségét Szibériá-
ban sem adták olcsón- 0 játszotta az 
Elvált asszonyban Gondét, a Vig özvegy-
ben a címszerepet, a Gül Babában Leilát, 
a Leányvésárban Bessyt a Tatárjárásban 
Rizát, a János vitézben a címszerepet, a 
Testőrben a színésznőt, az Öfdßgben 
Jolánt, a Baccarat-ban Helént s a Falu 
rosszában Finom Rózsit. Szóval egész re-
pertoárja van operett és drámai szerepek-

ből, épp ugy, 
mint Strauss 
Gézának, az 
énekes naivá-
nak, aki a Per-
vaja Rjecska-i 

színházban 
tündökölt mint 
Stázi grófnő, 
mint az Obsi-
tos Piroskája, 
vagy mint Ilus-
ka a János vi-
tézből. 

A Csárdás-
királynő sze-
replői a Bere-
zovka-i tiszti 
társulatból ke-
rült ki. Bere-
zovka volt az 
a tábor, ahot 
egy ! időben 

Sárosi, Fuzák, Frey n é g y színtár-
sulat és két ka-

barétársaság valósággal világvárosi versenyt 
fejtett ki a hadifoglyok elismeréséért. Itt ment 
en suite előadásban harmincszor a Csárdás-
királyné és a Tatárjárás, talán ugyanannyi-
szor a Leányvásár. A közönség keg>éért 
való versenyben mind a négy színház a 
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legpompásabb erőit állította csatasorba. A berezovkai legénységi Szinház tagjai közül 
Sárosi Mihály most a Renaissancebau Babrik János az Andrássy-uti Színházban énekel 
néhány hónap óta. Most alkalmunk lesz megismerni a tiszti szinház énekes bonvivántját, 
Frey Endrét, aki Edvint játsza, továbbá Bonifác gróf megszemélyesítőjét. Buchstabier 
Rezsőt, aki, mint a sziniakedémiának egyik jeles tehetségű növendéke amúgy is a 
közönség elé fog kerülni. Rajta kívül a tiszti színháznak még egy hivatásos tagja volt. 
Szőke Kálmán sziniakadémiai növendék, aki a darabot ezúttal is a berezovkai előadás 
mintájára rendezi. 

Berezovkai, majd később nikolszk-uszuriszki hadifogoly Bárányos is. aki az öreg 
Lippert-Weilersheim herceg szerepét játssza s aki odakint Szibériában egyike volt a kö-

zönség kedvenceinek. Fő 
szerepei a Tatárjárás tá-
bornokja, a János vitéz 
francia királya, az Obsitos 
Százszorszép zsidója, s a 
Nebántsvirág őrnagya. 
Azonkívül ő játszotta a 
Képviselő ur címszerepét 
és a Falu rossza Feledi 
Gáspárját. 

E sok szerepből a kö-
zönség mág egy kis kul-
túrtörténeti képet kapha-
tott abból a munkából, 
amely hadifogoly-szinhá-
zakban folyt, de a műhely-
titkokba^ csak az lát bele. 

aki tudja, meny-
nyi önfeláldozás-
sal, gonddal, ügy-
gyel-bajjal csiná-
lódott meg egy-
egy előadás. A 
Csárdáskirályné 

kivételével amely-
nek teljes és pre-
cíz szövegkönyve 
a Színházi Élet 
egyik szamában 
jutott a berezov-
kai tiszti szinház 

birtokéba, a legtöbb ope-
rettlibretto emlékezetből 
készült. A hadifogság 
ezen' a téren is páratlanul 
érdekes egyéniségeket mu 
tat föl. Akadt például egy 
szolgabíró, aki Jókai re-
gényeket mondott el dél-
utánonként a legénység-
nek, olyan tökéle'e»en, 
hogy azok, akik titokban 
könvvvel kontrollálták, 
egyik ámulatból a á 
síkba estek. Igy az sem 
csodálatos, ha voltak szín-
házrajongók. akik ugy-

A berezowkai .Csárdáskirályné" szereplői : 
1. Buchstabier, Fuzák, Frey. 2. Tanyai, Fuzák, Buchstabier. 3. Az 1200 személyes berezowkai 

színház. 4. Militzer, Deli, Bőthy Viola, Tanyai. 5. Mertl Imre, Bárányos Jenő 
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FÁY GYÖRGY KAL1X BÉLA 
a szövegbetétek írója karmester, a betétzeneszámok szerzője 

Amikor ezeken a gondokon tul vollak, a 
többi mér nem okozott különösebb nehéz-
ségeket, Festőművészek megtervezték és meg-
csinálták a díszleteket, szerelők komplikalt 
vilégitókészülékeket helyeztek el színpadon 
és nézőtéren, élelmes hadifoglyok orosz 
hölgyismerőseik körében gondoskodtak "i 
nőszereplők toalett-kérdésének megoldásáról 
é i. egtörtént, hogy. Tuzák, a berezovkai 
Sylvia egy estén hét szenzációs -toalettben 
jelent meg. A gazdagabb táborokban, mint 
például a Krasznaja-rjecskaiban is, amely 
egyideig amerikai, majd japán fennhatóság 
alatt állt, a pesti viszonyokhoz mérten is 
óriásit költöttek díszletre és ruhatárra. De a 
közönség szívesen áldozott, mert színészei 
részéről is hasonló áldozatkészséget ta-
pasztalt. 

Hogy most ez a hadifogoly-társaság i&y 
összekerült és bemutathatja magét Buda-
pesten, ez a honvédelmi minisztérium hadi-
fogoly-osztályának érdeme, amelynek élén 
Kirchner ezredes már évek óta rendkívül 
áldásos és eredményes működést fejt ki. 
Kirchner ezredes megbízásából Fáy György 
százados, volt hadifogoly toborozta össze a 
társaságot. Az előadás külön érdekessége az 
a néhány eredeti betét, amelynek muzsikáját 
Fáy György szövegére Kalix Béla, a társa-
ság tehetséges karnagya szerezte._ 

Az első magyar gróf-színész Bethlen Mik-
lós, ki Bolnai néven színészkedett ; 1855-ben 
tagja volt a Nemzeti Színháznak. (Öt követte 
Apraxin Julia, — gr. Batthyányné — ki Bu-
dai néven működött Molnár Györgynél, végül 
Fesietich Andor gróf, a Nemzeti Szinház volt 
igazgatója és a vidéki színészet volt felü-
gyelője. 

SZŐKE KÁLMÁN 
rendező 

Guoth Kálmán 
a „Csárdáskirályé" címszereplője 

szólván hiba nélkül öszze tudták állítani a 
Tatárjárás, a János vitéz vagy a Gül Baba 
librettóját, sőt ami még csodálatosabb, a 
Nebántsvirág és a Baba szövegkönyvét is 
meg tudták irni s ez utóbbi két operett mu-
zsikáját is összeállították emlékezetből a 
finálékkal együtt. 
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A Rip van Winkle I. felvonása 
Scala Szinház : .Rip van Winkle" 

(Rocki felvétel) 

Nem is nagyanyánk csak'édesanyánk bakfis 
korának szerelmes dala csendült fel egy 
nagyszerű színésznő ajkán a Skála Szinház 
megnyitó előadásán, amikor felújították 
Planquette örökszép operettjét a Rip van 
Winklét. Ki ne emlékeznék erre a dalra : 

„Kinyitni nem merem 
Elfog a félelem . . . " 

A publikum szive, mint egy emberé, ugy 
dobbant meg a régi, kedves melódiák halla-
tára. Eszébe jutottak azok a feledhetetlén 
szinházi esték, amikor Komáromy Mariska. 
Hegyi Aranka meg Kopácsi Juliska játszott^ 
a Népszínház színpadján a hármas szerepet. 

A Skála Szinház uj rezsimje az Unió mű-
vészi gondozásában indul el a Rip van 
Winkle-vel, ilyen kezdet után kétségtelenül 
dicsőséges, művészi eredményekkel gazda-
godó pályafutása felé. 

Az előadás külső és belső értékei egy-
aránt valóban rendkívüliek. Környei Béla, a 
világhírű tenorista és R, Lábass Juci, a Ki-
rály-Szinház primadonnájának neve ékeske-
dik a szinlapon, de a szereplők mindegyike 
pompás, valóban e két névhez méltó színészi 
értéket képvisel. Valójában a Revü Szinház 
tagjainak többsége vesz részt az előadásban 

Szirmai Imre igazgató alatt. Tihanyi Vilmos 
rendezésével. 

A Rip van Winkle meséjét annyira ismeri 
ma is mindenki, mint akar a Hófehérkét, 
vagy a Piroska és a farkast. Ha nem is 
látta mindenki magát a darabot, de annyit 
hallott róla, hogy a történet maga senki szá-
mára se újdonság. De, mint ahogy öregedő 
fejjel és szívesen végigolvasunk egy mesés-
könyvet, olyan szívesen hallgatjuk újra ezt 
a történetet is. 

Elmondjuk hát mi is a mesét. 
Brabantvillében él Rip van Winkle, a ter-

mészetimádó szilaj, vadászember, feleségé-
vel, Lisbettel és kis leányával, Alice-vel. 
Egész heteken keresztül a hegyek között kó-
borol, csak néha jön be a városba a család-
jához, akkor is egyre szaporítja az öreg Nick 
korcsmárosnál a kontóját. A városka polgár-
mestere : Derrick igen sokat legyeskedik 
Rip-Rip felesége, a szépséges Lisbet körül, 
aki természetesen kineveti a komikus, tola-
kodó öreget. Nick fogadós leánya, a bájos 
Charlotte viszont szerelmes a város fiatal 
orvosába, Vanderbildbe, de a fogadós 
hallani sem akar a házasságról. Maga az 
öreg azonban szintén ott legyeskedik t a 
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lata az, hogy a pénzt egész biztosan meg 
tudja fizetni. És csakugyan még mielőtt a 
határidő lejért volna. Rip jön és nemcsak a 
száz aranyat hozza magával, hanem kincs-
csel van tele a tarisznyája. Senki sem tud 
az aranyak eredetéről, csak a felesége, ez is 
csak sejti, hogy Rip-Rip azért barangol örö-
kösen a hegyek között, az erdők mélyén, 
hogy felkutassa Hudson kapitány elrejtett 
kincsét. Rip-Rip ugyanis elmondja a felesé-
gének, hogy kizárólag ő tudja, hol van ez a 
kincs, amelynek jogos tulajdonosa most mér 
meghalt és sohasem keresheti többé. Amikor 
Rip a pénzt átadja a polgármesternek, az 
sehogysem akarja néki elhinni, hogy a pénzt 
becsületes uton szerezte és azt mondja, 
hogy bizonyára kémkedésért kapta. Éppen 
akkor tartózkodik a városban az angol ka-
tonaság is, a polgármester azzal fenyegeti 
meg Ripet, hogy feljelenti. Rip nem tud, 
illetve nem akar számot adni a pénz erede-
téről és még mielőtt a katonák, akiket a 

polgármester odahívott, 
j elfoghatnák, elmegy, hogy 

a hegyek közé bujdosson. 
Elbúcsúzik feleségétől, azt 
mondja néki, hogy nem 
fog sokáig maradni s mire 
visszajön, gazdag ember 
lesz belőle, addig csak 
várjon reá hűségesen. 
Amikor a katonák meg-
érkeznek, fegyvert fognak 
Ripre, Rip azonban elme-
nekül, semmi baja sem 
történik. Igen kedves jele-
nete az első felvonásnak, 
amikor a polgármester kis 
fia és Rip-Rip leánykája 
ülnek Rip ölében. Szerel-
mes egymásba a két gye-
rek, ez az a hires, kedves 
jelenet, amelyről annak 
idején olyan sokat be-
széltek. 

A második felvonásban 
már kinn, a sürü erdőben 
bolyong Rip. Elrejtőzkö-
dött egy barlangban, hogy 
senki meg ne találhassa. 
Már kezd nyomára akadni 
a kincsnek, éjjel-nappal 
csak azt keresi, amely őt 
gazdaggá és boldoggá te-
szi. Felesége keresésére 
indul, meg is találja és 
arra kéri, hogy térjen mér 
vissza a városba, de Rip 
erre nem hajlandó. A vá-
ros asszonyai és leányai 
mind Lisbettel jönnek, 
mert mindnyájan szeretik 
Ripet- Ugyanekkor Derrik, 
Vanderbilt és Nick is ki-
mennek az erdőbe, hogv 

(Angelo fotografia) megkeressék a vadászt. A 

Lábass Juci 
(Lisbeth) 

Scala Színház: „Rip van Winkle" 

gazdaasszonya szoknyája körül. Így tehát két 
komikus szerelmespár is végig kiséri a fő-
történetet. 

Derrick polgármester ravasz számítással, 
gonosz tervet eszel ki Rip-Rip ellen. Pár év 
előtt száz dollárt adott kölcsön neki azzal, 
hogy ezt az összeget a lejárat napján ki kell 
fizetni, vagy pedig elárverezik Rip-Rip házát 
és földjét. A lejárat napja még nem érkezett 
el, de Derrick azt hazudja Ripnek, hogy itt 
a fizetés napja. Rip természetesen nem ké-
szült el a száz dollár kifizetésére és azt 
mondja Derricknek, hogy várjon egy napig, 
addigra meg lesz a pénz. A polgármester 
azt ajánlja, hogy a házat és földet ezer dol-
lárért megveszi azzal a kikötéssel, ha a vi-
dékről azonal elköltözködik. Az angolok 
ugyanis erődítést akarnak építeni a Rip föld-
jén és ha ezeket a polgármester megszerzi 
egy millió dollárt kap érte. Rip azonban nem 
akar ráállni az alkura, ragaszkodik a föld-
jéhez, annál is inkább, mert titkos gondo-
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A Rip van Winkle II. felvonása 
Scala Szinház : i,Rip van Winkle" 

polgármester vezetésével jön a gyáva csapat : 
„Óvatosan és okosan lép a derék. 
Csakis a gyáva félhet 
Hisz nincs sehol kisértet. 
Mivel sokan vagyunk 
Vigyázva marsolunk." 

Reszketve éneklik a dalt. minden falevél-
zizzenésre azt hiszik, hogy jön Rip van 
Winkle. A polgármester komikus fegyverzet-
tel látja el őket, ő maga egy nagy mosó-
fazék teknőjét- tette a hátára páncélnak, hogy 
— amint mondja : „Rip-Rip hátulról mellbe 
ne lőhesse őt." Haditanácsot tartanak az 
erdő közepén, hogy merre keressék Rippet, 
amikor meglátják, hogy az asszonyok is itt 
vannak az erdőben Lisbet vezetésével. Ter-
mészetesen a polgármester azonnal újból 
udvarolni kezd Lisbetnek, aki ugy tesz, 
mintha meghallgatná és arra kéri Derriket, 
hogy kisérje haza. Mindezt csak azért, hogy 
az ura közeléből eltávolítsa. Előzőleg Van-
•derbild is találkozott a szerelmesével és an-
nak gyámapjával, akitől újból megkérte a 
kezét. Nick azonban csak ugy hajlandó a 
házasságba beleegyezni, hogyha az orvos 
viszont abba egyezik bele, hogy elvehesse 
a gazdaasszonyát. Vanderbild szívesen rááll 
erre is, csakhogy végre megkaphassa Char-
lotteot. 

A polgármester Lisbettel együtt elindul 
hazafelé. Rip ismét egyedül marad az erdő-
ben, hogy tovább keresse a kincset. Most a 
színpad hirtelen átváltozik és a következő 
felvonásban már'a kék hegyek felhőkig nyúló 
sziklái között barangol Rip, ahol meg akarja 

találni Hudson kapitány aranyait. Dalba 
kezd és a dalnak minden egyes szavát va-
lami ismeretlen erő megismétli, titokzatos 
kórusok hallatszanak. A borzongás végigfut 
Ripen, most már attól tart, hogy igaz a le-
genda, amit erről a helyről beszélnek, hogy 
szellemek őrzik Hudson kapitány kincsét. 
Amint az egyik sziklára fel akar hágni, 
amelynek olyan alakja van, mint egy ember-
nek, a szikla tiltóan nyújtja ki a karját Rip 
felé. Egyszerre minden oldalról megmozdul-
nak a sziklák, a sziklákból emberek lesznek, 
amelyeknek szeme kísérteties sárgás fényben 
világlik- Rip ijedten áll közöttük, először 
szólni próbál hozzájuk, de azok semmire 
nem felelnék, csak félelmetes mozdulattal 
tárják felé karjukat. Rip pipára gyújt és tüzet 
kér tőlük, a szellemek kísérteties fényben 
lobogó lángokat nyújtanak feléje, amelyek 
még jobban megriasztják őt. Egyszerre az 
egyik sziklából előtör Hudson kapitány. 

Még alig tért magéhoz Rip az ámulattól 
és remegéstől, égető szomjúság gyötri a tor-
kát és italt kér a szellemektől. A legmaga-
sabb szikla tetején erre megjelenik egy káp-
rázatos, csodálatos tündér, aranyserleget tart 
kezében és arany korsóval a karján, lejön 
egyenesen Rip felé- Az elbűvölt vadász hinni 
sem akar a szemeinek, a tündér éppen olyan, 
mint az ő felesége, Lisbet. Tölt az italból, 
ajkához emeli és ettől bóditó kábultság vesz 
erőt rajta, szempillái lezáródnak és lefekszik 
egy sziklára. A szellemek kara elénekli néki, 
hogy mostantól kezdve husz esztendeig aludni 
fog ezen a helyen, barátait, hitvesét, roko-
nait mind el kell felejtenie, mindből más 

( Röcke I felvttelej 
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A „Rip van Winkle" III. felvonásának díszlete 
Scala-Szinház : „Rip van Winkle" (Rockel felv.) 

„A kútnál' 
Scala-Szinház : „Rip van Winkle" 

ember lesz, mire ő felébred. A szellemek 
ezután ismét sziklákká változnak, Rip ott 
fekszik a földön, a bűbájos állomban, manók 
perdülnek elő a fák mögül, groteszk táncot 
lejtenek az alvó Rip körül, azután kettő elő-
jön egész a rivaldáig, odamennek a függöny-
höz, lassan lebocsátják és eltakarják a nézők 
szeme elől a káprázatos mesés jelenetet. 

A következő felvonás ismét az első felvo-
nás szinterén történik, de már husz évvel 
később. A várost Brabantville helyett Zsu-
zsonvillenek nevezték el, a régi házakat le-
bontották, az öreg Nick korcsmáros régen 
meghalt, a fia, a fiatal Nick vezeti a foga-
dót, aki elvette feleségül a kis Charlotteot. 
Éppen választási harc van a városban. 

Derrik polgármester és 
Vanderbild a jelöltek. Ter-
mészetes, hogy Vander-
bild is feleségül vette 
régi szerelmesét és a pol» 
gármester fia is boldog 
férje már Rip van Winkle 
kisleányának. Egy öreg 
koldus érkezik a városba, 
fehér szakálla a melléig: 
ér, ruháját kiette az idő. 
csupa föld, valósággal 
moha nő rajta, szemeii 
megtörtek, járása lassú. 
Szomjúság gyötri és a kut 
mellett álló vödörből vizet 
akar inni, a viz tükrében, 
meglátja az öreg. néki 
idegen arcot. Rip-Rip ez 
az aggastyán, aki husz 
esztendei alvás után fel-

iRöckel felv.) ébredt és mintha mi sem-
történt volna ezalatt az 
idő alatt, indult volna meg-

keresni Hudson kapitány kincsét, jön vissza, 
az erdőből feleségéhez. Először azt hiszi, 
hogy megőrült, de mikor csalhatatlanul meg-
győződik róla, hogy csakugyan ő maga, kezei 
öntudatra ébredni. Jön a leánya, aki nem 
ismeri fel és rá akarja birni, hogy szavazzon 
Vandenbildre, a lény azonban annyira ha-
sonlít édesanyjára, hogy Rip azt hiszi, hogy 
a felesége, A fiatal Nickre is azt hiszi, hogy 
az öreg Nick, fogalma sincs arról, mi min-
den történt itt husz esztendő alatt- Lassacs-
kán azonban mindent megtud, eszébe jutnak 
azok a csodálatos dolgok, amik vele történ-
tek. A polgármester, aki azt hitte, hogy Rip 
régen meghalt, elvette tőle házát és földjét 
adóssága fejében. Most ismét összetalálkoz-
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Lábass Juci játszotta hármas női 
szerepet, szinésztalentumával és 
kristályosan csengő hangjával és 
szépségével egyformán hatott. Ked-
vessége, temperamentuma, stílusos 
játéka, színészi pákájának egyik 
legnagyobb sikerét hozták meg szá-
méra. Igen bájos volt Bercelli Mag-
da a kis Charlotte szerepében. 
Nagyon ügyesen énekelt is. Katri-
nát Tarnai Leona alakította, kómi-
kai vénájának minden humoros 
színével. Ujj Kálmán a polgármes-
ter szerepéhen aralott jelentékeny 
sikert közvetlen humorával, művészi 
önkonomikus játékával. Fülöp Sán-
dor, a naturburs szerepet Vander-
bildet játszotta, fürgén, színesen, 
rokonszenvesen. A két kis gyerek 
szerepében külön meg kell dicsér-
nünk a bájos, aranyos apróságokat 
Csendőr Etust és Jacfeó Ciát, akik 
nagy színészeket is megszégyenítő 
otthonossággal valóságos színészi 
alakításokat produkáltak Es elis-
merés illeti az előadásnak minden 
egyes résztvevőjét. 

Csendőr Etus és Jackó Cia 
Scala-Szinház : „Rip van Winkle" (Angelo fotogr.) 

RIP 
Környei Béla mint Rip 
Húsz év előtt elaludt 
H budai arénában 
És most felébredt a Skálában. 

(BUFTI) nak,*Rip megmutatja az iráat, amely igazolja, 
hogy az adósságot régen megfizette, a pol-
gárok erre elűzik a polgármestert. Lisbet ré-
gen meghalt a férje utáni vágyban. Rip el-
siratja és ott maradt Zsuzsonvilleben gyer-
mekei között és tovább meséli Hudson ka-
piiány kincsének legendáját. 

Planquette csodálatosan dallambő muzsi-
kája kiséri végig ezt a bájos librettót, min-
den szám olyan pompás, könnyen megtanul-
ható és mégis értékes zene, amilyenre csak 
a régi operettek adnak példát. 

Legelsősorban kell beszélnünk a rende-
zésről. Tihanyi Vilmos ezzel a munkájával 
ujabb jelét adta annak, hogy valóban európai 
nívójú, kivételes képességű rendező talentum. 
Csupa ötlet, stilus minden, amit csinál, a kar 
mozgása nem sablonos, nem erőltetett klasz-
szikus, újszerű és mindemellett a cselek-
ményhez hozzákapcsoló kísérete a darabnak. 

Környei Béla a címszerepben gyönyörű 
alakítást produkál. Nemcsak fölséges szépen 
énekel, amihez nála hozzá'vagyunk szokva, 
de szinészileg is mesterien játssza meg ezt 
a nehéz feladatot. Az első felvonás szilaj 
Ripjét épp ugy eltalálja, mint a megtört, öreg, 
varázslattól gyötört öreg koldust. 
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Herczeg Ferenc és Márkus Emilia 
nyilatkoznak 

az Apolló Kabaré újdonságairól 
Az Apolló Kabaré nem is fejezhette volna 

be idei szezonját stílusosabban, méltóban 
mint azzal, hogy májusi műsorában Herczeg 
Ferenc-darabot hozott- Sikerekben gazdag a 
kabaré idei szezonja, de valamennyi műsorra 
rádupléz a májusi. Mindig esemény számba 
megy, ha Herczeg Ferenc megszólal vala-
melyik színpadunkon, hiszen ünnep már az 
is, ha reprizre kerül egy-egy Herczeg-darab. 
Az Apolló Kabaré Herczeg-ujdonsógának a 
„Violante, a biró" a címe, egy ragyogóan 
megirt, frappáns, monológ az egész, s ezt a 

monológot Márkus Emma mondja, illetve-
játsza el. Formájában is meglepő már Her-
czeg darabja. Tulajdonképen négy szerep-
lője van, de a négyből — csak egy beszél-

Három biró áll a bűnös asszonnyal szem-
ben. Már tul vannak a kérdéseken, amikor 
a függöny felmegy, csak nézik szuróan és. 
merően az asszonyt, aki halkam reszkető 
hangon mondja vallomását. A hat szem 
sürgeti, parancsolja : vallj be mindent 1 . . . 
És az asszony, hipnozitáltan, megbabonázva 
a szemektől, beszél...|És bevallja minden bűnét 

Erről a grandiózus, idegfe-
szítő monológról, a követ-
kezőket mondotta a szerző: 

.A szivem oly nehéz, Istenem..." 
Péchy Erzsi, Nádor Jenő 

Király Színház: „A kék mazur" (Angelo fotografia; 

— A „Violante és a bíró" 
tulajdonképen egy mono-
log, csak meg van indo-
kolva azzal, hogy itt a nő 
biróság lelőtt áll és védő-
beszédet mond. Nekem 
egy régi gondolatom volt 
az, hogy egy drámai szí-
nésznő számára egy mo-
nológot irok. Erre külö-
nösen Márkus Emilia in-
spirált. Ugy vettem észre, 
hogy Márkusnak nagyon 
tetszik a monológ és re-
mélem, hogy az ő nagy-
szerű művészete kitűnően 
fog vele érvényesülni. 

— A darab témája egy 
bűnös asszony, aki bírái 
előtt áll és anélkül, hogy 
a birák hozzá egy szót 
is szólnának a birák szug-
geszciója alá kerül és el-
mondja összes titkait. A 
darab cselekménye a kö-
zépkorban játszódik le 
igen érdekes és stílszerű 
miliőben. 

Márkus Emmával az Apolló 
Kabaréban beszéltünk. A Ke. 
leli vásárról jött éppen, ahol 
Horthy Miklós kormányzó 
nagyon megdicsérte a .Már-
kus Emma féle szappano-
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kat." A művésznő a következőket mondotta: 
— Rendkívül boldog vagyok, hogy 

Herczeg Ferenc d a r a b j á b a n felléphetek. 
Kivált arra vagyok büszke, hogy Herczeg 
Ferenc az én számomra irta ezt a dara-
bot, és ezzel olyan megtiszteltetésben 
részesített, ami lyenben magyar művész-
nőnek eddig része nem volt. Herczeg 
Ferenc eddigi da rab j a iban csak általá-
nosságban jellemezte a személyeket, 
sohasem gondolt valakire, akire a sze-
repkör el játszását akar ta bizni. Ennél a 
da r abná l a z o n b a n kivételt tett és tisztára 
az én egyéniségemre formálta a d a r a b 
hősnőjét, aki egyedül já tssza végig a 
d a r a b cselekményét és vele szemben 
csak n é m a alakok ál-
lanak, akik szó nélkül 
hal lgat ják végig a bű-
nös asszony súlyos val-
lomását . Annyit mond-
hatok, hogy amennyi re 
örömmel készülök sze-
repem el já tszására , oly 
nagy mértékben is félek 
tőle, mert va lóban nem 
mindennapi , különleges 
és igen nehéz feladat . 
Egyébként első ízben 
játszom az Apolló Ka-
ba réban . 

A művésznő végül an-
nak a reményénnk adott 
kifejezést, hogy az Apolló 
Kabaré közönsége meg 
lesz vele elégedve. A kö-
zönség valóban meg volt 
elégedve. A premieren va-
lósággal ünnepelhette a 
közönség Márkus Emmát. 

AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ-EGYESÜLET 
szinésziskolájának növendékei szombaton 
tartották első vizsga-előadásukat. Szinre ke-
rült Rákosi Jenő történelmi vígjátéka, a 
«Krakói barátok». Előadás előtt Czettel 
Imre szavalta szépen Szávay Gyula versét, 
utána dr. Galamb Sándor tartott előadást 
Rákosi Jenőről. H kitűnő előadás szerep-
lői közül kiváltak: Forgács Änna, Gavora 
Jolán, Rónai Ede, Berlányi Jenő, Knebl 
Antal, Szécsi Imre, Németh Béla és Fa-
zekas Imre. Rendező-tanáruk Pataky Jó-
zsef volt. Az előadást Rákosi Jenő is végig-
nézte. 

A legjobb Komédia az, Járjuk el a lakodalmas táncot" 
melyet magunk játszunk. Péchy Erzsi, Nádor Jenő 

Molière Király Szinház : „A kék mazur" (Angelo fotográfiái 

A színésznek kifejezési 
eszköznek kell lenni — ! 
és csakis annak — hogy 
a drámai előadásban a 
művészi alkotás összes-
ségét kapjuk. Arra kell 
büszkének lennie, hogy a 
holt szókba életet lehel. 

I 
Wauer Vilmos t 
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A piktor és a gróf 
(Tragédia 2 Felvonásban) 

I. FELVONÁS. 
Szin: a Fészek klub. Szereplők: Németh 

Lala és Lányi Pipi. Idő: Jelenkor. 
Németh: Rémes, micsoda idők! . . . 

Az ember csak fest, fest, fest és a kutya 
sem vesz képet. 

Lányi : (csodálkozva) Lehetetlen ! Hi-
szen a grófok most egyre-másra vásá-
rolják a képeket. Tőled nem vettek? 

Németh: Nem. miért vennének? 
Lányi : A grófok nem börzéztek, őket 

nem érinti a krach, megmaradt a pénzük. 
Németh: (sóhajtva) Hiszen csak is-

mernék én egy jó pénzes grófot ! . . . 
De pénztelent sem ösmerek. 

Lányi: Ha csak az a baj, majd én 
bemutatlak egy grófnak. 

Németh: (áradozva) Pipikém! Ha ezt 
megteszed, örökké lekötelezetted mara-
dok. Mondd,drágám,mikor mutatod be? 

Lányi: Holnap délelőtt érted megyek 
konflison, addigra pakolj össze pár 
képet s megyünk a grófhoz. 

Németh: (meghatottan, már könnyek-
kel a szemében) Hogy az a jó Isten 
áldjon meg a jóságodért !. . . 

Pólya Tibor rajzai 

II. FELVONÁS. 
Szereplők: ugyanazok. Idő: másnap. 
Lányi: Mehetünk? 
Németh : Hogyne, kész vagyok. Össze-

csomagoltam 29 képet. Hadd legyen bő 
választéka a grófnak. 
(Konflisba ülnek. Illetve nem ülnek, 
mert a 29 képtől lehetetlen ülni. Csak 

ugy kuporodnak a festmények tetején. 
Némethnek nagyon melege van, a nap-
tól is, amely süt és az. izgalomtól is, 
hogy bemutatják a grófnak. A konflis 
lassan döcög az Országház-tér felé.) 

Németh: (nagyon izgatottan) Jaj, de 
drukkolok, drága Pipim, hogv végre ma 
elérem álmaim álmát s bemutatnak egy 
grófnak. Mikor leszünk nála? 

Lányi : Már ott is vagyunk. 
(A konflis hirtelen megáll az Andrássy-

szobor előtt.) 
Lányi: (kiugrik a konflisból, meghajol 

(Pólya Tibor rajza) 

a szobor előtt s bemutatja az elképedt 
Némethnek) Gróf Andrássy Gyula! 

(Függöny nagyon gyorsan.) 

Műkedvelők 
Szemükben annyi hit és annyi szent 
Rajongás tündököl. Kimondhatatlan, 
Forró, sebző szerelmük ugy kizeng 
A vén szövegből, a kopott szavakban. 

A szende csurranó tej, égi báj, 
A cselszövő oly rút, akár az ördög. 
A hős fenségesebb, mint egy király, 
A hősnő a jóság, mely testet öltött. 

A nézőtéren tisztes, jó apák 
Szent büszkeségtől lángoló mamákkal, 
Csak ugy dagad rajtuk bluz és kabát, 
A szemük csupa napfény és madárdal-

De mikor hazakísérik az uj Dúsét, 
Van kifogása is a jó anyának: 
— Szép a művészet, szó se róla, szép .. • 
De muszáj volt, hogy a jegyzősegéd 
Olyan erősen csókolja a szádat ? 

GÁCS DEMETER 
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Haraszíhy Hermin 

Élte virágában, művészete delén dőlt ki. 
Ugy halt meg, ahogy maga is kivánta, 
különösen a legutóbbi időkben, amikor egy 
baleset ráijesztett. 

— Ä jó isten óvjon meg a sinylődéstől. 
Ha cl kell költöznöm, történjék egyszerre, 
hirtelen. Ne lássanak szenvedni. 

Nem látták szenvedni. Pedig hónapok 
óta foglalkoztatta az elmúlás sötét gon-
dolata. De éppen pünkösd napján érezte 
nagyon jól magát. Hétfőn a Hattyúban 
játszott, és feltűnt a kacagó jókedve. Ked-
den reggel már gyászbaborult a Vigszin-
ház. Hermance meghalt. 

Megvárta a jubileumot. Ä nyolcak közt 
volt, akik ott működtek már a megnyitó 
estén és ott játszottak a Piros bugyelláris 

estéjén is. Ä budai színkörből szerződtették 
annak idején. Äkkor már néhány éve ked-
vence volt a közönségnek az esztergomi 
patrícius leány, büszkenevü polgármester 
család gyermeke, akit ellenállhatatlan vágy 
vonzott a színpadra. 

Ä Vígszínháznál első szenzációs sikerét 
a Becstelenekben érte el. Gál Gyulának volt 
a partnere és amikor utóbb Zacconi olasz 
társulata is játszotta a Dishonestit, egy-
hangú volt a vélemény, hogy ezúttal a 
magyarok tultettek a vendégeken. Lassan 
terelődött át az anya- és kómika szerep-
köre és tökéletes volt minden, amit játszott. 

Végtelen jóság, ki nem apadó jókedv, 
munkavágy, szivnemesség jellemezte. Soha 
nem volt baja senkivel, soha nem irigy-
kedett, soha nem haragudott. Tökéletes volt, 
mint művésznő, tökéletes, mint asszony, 
tökéletes, mint anya. 

Isten nyugosztalja szegényt. 

BEN BLUMENTHAL MODELLT ÜL KISFALUD1 STROBLNAK 
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Frici és Lici 
Most aligha van kettőjüknél népszerűbb 

szerelmes pár Budapesten. Szombaton lej-
tették ragyogó sikerrel a Szerencsetáncot 
először. Ämig csak végkép össze nem ke-
rültek, nem sziint meg a nevetés a néző-
téren. Sőt még a színpadon sem. Sarkadi 
Âladâr minden lében kanál Plakerje gon-
doskodik erről alaposan. Äz előkelő inas, 
a páratlan Zsán, hasznát veszi annak ta 
sok bölcsességnek, amit még jegyszedő ko-
rában tanult. És elintéz mindent, óriási 
derültség között. Amikor a «grófja» felől 
érdeklődő kalapgyárost kioktatja, vagy a 
grófi szülőket — Márkus Jánost és Vándory 
Margitot — a fiuk eljegyzésére meghívja, 
a közönség percekig nevet és tapsol. Platzer 
elmés, félre nem érthető célzásokban fe-
jezi ki rokonszenvét a dohánynemüek és a 
szeszes italok iránt. A nők már kevésbbé ér-
deklik, de amióta magsimerkedett Lici négy 

s 

barátnőjével, bizonyára megváltozott a vé-
leménye. Hiszen a kis lányokat Füredi Elly, 
Tihanyi Ilona, Mezey Gabi és Timár IIa 
játsszák. . 

A Magyar Erzsi pompás Licijét pedig 
már az első pillanattól kezdve elragadónak 
találta. Akárcsak a közönség. És a ravasz 
Platzer összeboronálja, helyesebben össze-
manikürözi Licit a Sziklay József nagy-
szerű, kedves, egy kicsit szélhámos Frici-
jével; Desiréet pedig| a Tisza Karola tempe-
ramentumos diváját férjhez adja a gro-
teszk, gyerekesen mókás Bibersbach gróf-
hoz. A kis grófot Halmay Tibor já tssza . 
Szabatosabban szólva táncolja; mégpedig 
szédületesen. De ne feledkezzünk meg az 
egyetlen emberről, aki szomorú marad a 
harmadik felvonás általános jókedve kö-
zepette is, egy olyan borbélymiihelyben, 
amelyet Ferenczy Frigyes bravúros ügyes-
sége olyan mesteri módon varázsolt a szín-
padra, hogy már a díszlet is megnevet-
teti a nézőket. Hát még a személyzet! 
Hajagos Károly,, a borbély alakitója, ugyan-
csak érti a módját. Olyan csinos pénztá-
rosnője van, mint Ráday Aranka és 'a 
csöpp Halmai Imruskát fogadta föl inas-
nak, aki különösen szerelmi dolgokban, meg 
társadalmi kérdésekben bizonyul szakértő-
nek. Hiszen legalább három éves már. A 
szomorú ember, akit mindez nein derít 
fel, a szegény Solymossy Sándor, aki azért 
bolondozott két* felvonáson keresztül a kö-
zönség nagy mulatságára, azért tűrte fél-
tékeny hitvese — Mihályi Juliska — zsar-
nokságát, hogy a sors hálója a Platzer bo-
rotvája és drótkeféje alá juttassa. Az elő-
adás valósággal megakadt, annyira sa jná l -
ták a nézőtéren... Mindenki könnyezett — 
a nevetéstől. 

Berczelly Magda, Fülöp Sándor 
Scála Színház: „Rip van Winkle 

(Angelo fotografia) 

D'Orsay, Roger-Gallet 
Coty, Houbigant, PARFOMÖK 

és kozmetikai különlegességek 
KOSZTELITZ KÁLMÁN. V.. Dorottya-u. 12. 
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3. Komolyan senki se lehet szerelmes színészbe, színésznőbe, 
mert ezt az érzést csak a rajongás váltja ki és igy ez tulaj-
donképen csak fantáziában nevezhető szerelemnek. Az igazi 
szivbeli szerelemhez igen nagy a szinpad es a nézőtér közötti 
távolság, hiányzik a lélek ismerete és legalább is egy kézcsók, 
vagy egy gyengéd, finom kézfogás, amely közben két szem 
összevillanhat. Mert ez teremti meg az igazi szerelem alapját. 

Bányai Ernő 
3. Bányai Ernő 

Uj pályázattal lépett a Színházi Élet mult 
héten olvasói elé. Azt a problémát vetettük 
fejt lehetne szerelmes, komolyan szerelmes 
valaki egy színészbe vagy színésznőbe, akit 
csak a szinpad távlatából ismer, és szerelem-
nek nevezhető-e egyáltalában ez az érzés ? 

A feladat ebből állt: lehetőleg rövid1,. 
8—10 soros, szabatos feleletet adni arra a> 
kérdésre, s a pályázók a válasszal egyidejű-
leg fényképüket is küldjék be a szerkesztő-
ségbe. A fogas kérdés megoldására beérkezett 
első pályázatok itt következnek : 

1. Ha lehetséges, hogy egy férfi első látásra beleszeressen 
egy nőbe. ha emésztő szerelemre lobbanhatott Dante Beatrice-
iránt, akit csak látásból ismert, miért ne lehetne szerelmes 
valaki olyan színésznőbe, akit csak a színpadról ismer és 
láthat annyiszor, ahányszor akarja ? Ha igazi ez a szerelem, 
akkor a színésznő csak neki játszik, csak számára van a 
színpadon és hogy ez a legszebb szerelem, mert tiszta és 
önzetlen, az nem is szorul közelebbi magyarázatra. 

Englerth József 

1, Englerth József 

szerelem érzését kelti. Hogy 
ez az érzés valóban szerelem, 
azt — sajnos, — tapaszta-
lásból tudom és állítom. 

Kozma Marcsa 
2. Kozma Marcsa 

2. Igen könnyen el tudom 
képzelni, hogy valaki olyan 
színészt szeressen akit csak 
a színpadról ismer. A színész 
a színpadon mindig az ideális 
szerelmet személyesiti és a 
nézőben ezáltal a reális 
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CMK 

INTIM PISTA, hogy mikor lép fel a 
Vígszínházban Kosári Emmy és Ki-
rály Ernő? 

— Pontosan nem tudom, julius 10. 
és 15~ike között csendülnek a szép 
operett-melódiák a Vígszínházban, ha 
ugyan ebbe a programmba a Piros 
bugyelláris bele nem szól, - amely 
olyan, mint egy mesebeli erszény, ál-
landóan tele van. 

— Mi van Zsazsával ? Az egész 
szezonban most már nélkülözni fog-
juk? 

— Zsazsa most Bécsben a Lust-
„Ez a kicsi médaillon" 

Péchy Erzsi 
Király Színház: ,,A kék mazur" 

(Angelo fotografia) 

„Shimmyzzünk egyet ' 
Matány, Somogyi Nusi 

Király Színház: „A kék mazur" 

spiel Theaterban a Lotli ezre-
deseit játssza a legnagyobb si-
kerrel, különben van egy bäby-
száma, amiről a legnagyobb 
lelkesedéssel beszélnek a Bécs-
ből érkezők. Még ebben a pilla-
natban ellentállt Zsazsa minden 
hazainvitáló tervnek, reméljük 
azért, hogy egyszer csak enged 
és itthon terem. 

- Na most meséljen valamit 
Medgyaszayról, a hűtlen, drága 
Mimiről. 

— Mimire már van biztos ter-
minusom, Julius elsejétől fellép 
a Jardinban. Azt hiszem, tudják, 
hogy a Jardin-szinház művészi 
vezetője Békeffy László, de ma-
gát az egész Jardin intézményt 
Tarján Vilmos Az Est régi hires 
riportere, most aNew-York kávé-
háztulajdonosa, dirigálja. Tarján 

(Angelo fotogr.í a napokban megállt hírlapíró 



SZÍNHÁZI ÉLET 29 

barátainak asztalánál és szomorú 
volt hallani, hogy a régi hires ripor-
ter, aki a sajtóbap mindig csak ha-
dakozott, rezignáltán panaszkodikegy 
rendőrfogalmazóra, aki az étlapját 
folyton kifogásolja. Kemény Simon 
harcias tanácsot adott neki, támadja 
meg azon a lapon, amihez még köze 
van, vagyis az étlapon. 

— No és megtámadta már? 
— Egyelőre még nem, de minden 

nap izgatottan várjuk a fejleményeket. 
— Beöthy direktor lement egy ki 

csit Lontóra kipihenni a premiérek 
fáradalmait. Előbb azonban egy 
gyönge pillanatban elfogadta Bus 
Fekete László „Gyönge pillanat" cimü 
háromfelvonásos darabját a Magyar 
szinház számára. 

— Mi történt egyéb érdekes dolog 
a héten ? 

— Karinthy Frigyesnek majdnem 
komoly afférja volt a Wéber-féle 

budai vendéglőben, ahová most a bo-
hémtársaság gyakran eljár. A szom-
széd asztalnál egy rendkívül molett 
nő ült bordó ruhában, mire Karinthy 
a társaságának kijelenti, hogy hordó 
bordót már látott, bordó hordót azon-
ban most lát először. Ezt meghallot-
ták a szomszédban és a társaság 
férfi tagjai kérdőre vonták Karinthyt 
eme kijelentéséért, mire Karinthy gyá-
ván retirált és kijelentette, hogy nem 
látott hordó bordót csak üvegben. 

- Valami friss pletykát kérünk ! 
— Egyik fiatal művésznőnket fele-

ségül fogja venni a színházi világ-
nak régi kedvelt barátja. Mi már 
mindnyájan tudjuk e csaknem befe-
jezett tényt, csak ők nem tudják. 
Várjuk a kedvező alkalmat, hogy 
kíméletesen megmondjuk nekik. 

— Csak nem megy nekik meg-
mondani ? 

- Nem, nem, én tőlem rossz hirt 
még senki sem hallott. 

„Vőlegény most láncra fel és mulass ma még 
Holnap ugy sem engedi a feleség" 

Nádor Jenő és a kar 
Király Szinház: „A kék mazur" (Angelo íotografia> 
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S z í n é s z e k 
a k u t y a k i á l l i l á s o n 

ÄZ idei kutyakiállitás, melyet Pünkösd 
vasárnapján és hétfőjén tartottak meg a 
Tattersall óriási fedett csarnokáoan, valósá-
gos társadalmi esemény számba ment. 

Persze a kiállítók között a főváros szi-
nészgárdája is képviselve volt, még pedig 
szép számmal. Ä tavalyi kiállítók közül 
fájdalommal kellett nélkülöznünk Ilosvay 
Rózsi gyönyörű Bismarck-doggját, aki — 
nem visz rá a lelkem, hogy azt mondjam: 
amêly — jelenleg vidéken rémítgeti a tyú-
kokat. Szilágyi Rózsi japáni selyempincsije 
pedig «gyöngélkedése» miatt nem vehetett 
részt a kiállításon, amelyen négy szinész-
kutyát sikerült felfedeznem. 

Rózsahegyi Kálmán okos szemű barna 
vizslája, a hároméves Bäby, pár hónappal 
ezelőtt közbeszéd tárgya volt Budapesten. 
Valahogyan elveszett az utca forgatagá-
ban, és szegény Rózsahegyi, aki a hü ku-
tyát kölyökkora óta nevelté, kétségbeesett 
hirdetéseket adott le a lapokban. Az il-
lusztris gazda neve megtette a kivánt ha-
tást: egy szép napon egy jámbor suszter 
toppant be Rózsahegyihez, pórázon vezetve 
;az örömtől még csak ugatni sem tudó 
Bäbyt. Äzöta nagyon vigyáz a Mester a 
kutyájára és már előre örül az őszi vadá-
szatoknak. Itt már nem kell félteni a Bäbyt. 

R Bäby szomszédjára, egy több első dijat 
nyert gyönyörű vizslára, külön felhívja a 
figyelmemet Rózsahegyi. Lady /Huszár a 
kutya neve, Huszár Pufi nevelése, aki — 
mint Rózsahegyi meséli — tavaly megette 
a vizsláját. 

Színészek a kutyakiállitáson 
D'Arrigo Cornél, Rózsahegyi Kálmán 

(Vasadi felvétele) 

— No igen, — magyarázza a Mester, 
— eladta és az árából vett egy pár sonkát. 

Hollay Kamilla, egy vicsorgó fogú, ló-
gós pofájú angol bulldogg mellett áll. Ä 
buli előtt aranyóra fekszik a földön, de 
senki sem mer hozzányúlni, még ha raj ta 
és a kutyán kívül egy teremtett lélek sem 
volna a Tattersallban. Kötelességtudón őrzi 
a buli az órát és még akkor is mérges ar-
cot vág, amikor kisétáltatják a csarnok 
mögé, hogy lekaphassam szép úrnőjével 
együtt. Foka a buli neve és talán azért 
mérgelődik folytonossan, mert Hollay Ka-
milla semmi körülmények között sem haj-
landó a kutya nevében előforduló o-ra 
vesszőt tenni és így mindenki azzal gya-
núsíthatja szegényt, hogy nem tudja a he-
lyesírást. Egyébként a hat éves Foka már 
számos külföldi díj boldog birtokosa, Rad-
zivill herceg híres tenyésztéséből való és 
legközelebb filmszínész lesz: Hollay Kamil-
lát fogja támadói ellen megvédeni és hősi-
esen birkózik majd úrnőjéért, amit alkal-
masint több filmszniész nadrágja fog meg-
bánni. 

Van azonban a szinész-kutyák között 
olyan is, amelyik már régen tul van a ï 
első premiere izgalmain. D'Arrigó Kornél 
Beppo-ja még csak két éves, de már jóval 
a gazdája előtt tagja volt a Király-szinház-
nak, ahová — a rossz nyelvek állítása sze-
rint — ő maga protezsálta be D'Arrigól. 
R Cigánygrófnő-ben játszott már számta-
lanszor Beppo, a művész saját nevelése. 
Egyébként foglalkozására nézve máltai se-
lyempincsi és borzasztóan müveit: vezény-
szóra tud ugatni, sirni, bukfencet hányni, 
két lábon állni, meghalni és feltámadni. Ä 
kutyaegyetemen biztosan megkapná a dok-
tori diplomát. 

Titkos Ilonával is találkozom, aki szomo-
rúan sétáltatja kis fekete denevérfülü fran-
cia buliját. Egy nappal lekéste a nevezési 
határidőt és igly; a két éves, hat őssel biró 
Bij'ou von der Volksbrück még egy eszten-
deig kénytelen lesz várni az őt okvetlenül 
megillető első dijra. 

Utolsónak hagyom a kiállítás leggyönyö-
rűbb francia buliját, Somogyi Nusi Niris-
ki/ét. R füle majdnem olyan nagy, mint ő 
maga egészben és amikor a felvétel pilla-
natában hegyezni kezdte, szinte eltakarta 
vele Somogyi Nusi arcát. Nagyszerű kutya, 
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még a nagy háború előtt kiment az Ameri-
kába, de mikor a harc elkezdődött, egyszerre 
e lmaradtak a levelei,. Pénzt se küldött töb-
bet, pedig de elkelt vóna. Talán már nem 
is él a lelkem . . . Ha meg él, hiába irna, 
nem maradtunk mi otthon a csehek alatt, a 
pesti cimet meg nem tudja, szegény. 

— No, hát csak ad j a ide a cimét, kedves 
Havranekné I Mi majd betesszük az ameri-
kai a lbumba, hogy maga keresi a fiát. ifj. 
Havranek Jánost Pittsburgban, aztán meg-
látja, egyszerre csak megjön a levél Ameri-
kából. 

— Az Isten is megáldja érte, jó uram I — 
rebegte. — Aztán mikor jön ki az az album 
Amerikába ? 

— Junius elején. A jövő hónap derekán 
már a fia is olvashatja odakinn, mert mihelyt 
megjelent a könyv, ezrével küldjük ki Ame-
rikába az ottani magyaroknak. 

Hálás mosoly volt érte a köszönet. Csak 
egy anya, egy sokat szenvedett öregasszony 
tud igy mosolyogni és mi ugy éreztük, ezért 
a mosolyért érdemes a véreitől elszakadt 
magyarok cimeit összegyűjteni a magyar-
lakta amerikai városokban. Nyolc éve nem 
látták egymást özvegy Havranek Antalné és 
a fia. Most, a „Szinházi Élet" amerikai a lbuma 
utján reméli, hogy újra találkoznak. 

Ilyen találkozásokat minél többet szeret-
nénk létrehozni a Szinházi Élet juniusban 
megjelenő amerikai albumával, amely mint 
lapunk melléklete vaskos kötetben „Magya-
rok Amerikában" cimmel a jövő hónapban 
jelenik meg és külön fejezetben közli azokat 
a kereső-hirdetéseket, amelyeket Incze Sán-
dor hozott magával, valamint azokat is, 
amelyeket az itthoniak részéről hoz nap-nap 
után a posta a „Szinházi Élet" szerkesztősé-
gébe. 

Színésznők a kutyakiállitáson 
Titkos Ilona Hollay Kamilla 

(Vasadi félvétele) 

három első di ja t nyert az idén, megér-
demli, hogy leközöljem a katalógusból az 
anyakönyvi kivonatát: 

Pia via Niriske. M. E. T. 1486. Szül. 
1917. jun. 28. Szine fekete. Äp. Äppien 
Plavia. M. £ . T. 819. Äny. Sybill Plavia. 
M. E. T. 820. Teny. kisbábi Strasser 
Richárd, Bpest, V. Honvéd-u. 29. Tul. 
Somogyi Nusi, 'Bpest, VIII., Szent-
királyi-u. 6. Díjazásai: Bpest, 1920. Ny. 
o. II. Ke. o. II. Nye. \o. I. K, 1, Z, 
III. 

Ilyen nacionáléra aztán büszke lehet az 
ember, még ha kutya is. 

Vasadi Ottó. 

Havranekné 
Tur dósról 

Öreg, töpörödött asszonyság állított be a 
napokban a Szinházi Élet szerkesztőségébe. 
Tíz lépésről meglátszott rajta, hogy vidéki 
és hogy vajmi kevés köze lehet a színház-
hoz, bérmilyen nagyon is erőlködött, hogy 
sürgősen kell beszélnie a szerkesztővel. 

— Özvegy Havranekné vagyok Turdosról, 
Árva-megyéből. A fiam végett jövök, kérem. 
A lányom olvasta az ujságjukban, hogy meg 
tetszenek keresni az olyan embert, aki Ame-
rikában van, oszt nem ad hirt magáról . . . 

— Ahá, az amerikai album végett jött I 
— Az, az, kérem szeretettel. Másfél éve 

itt élünk már a nagyvárosban. A Jani fiam 

Somogyi Nusi 
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Az Opera 
Wagner-ciklusa 

y 
Juniusban nagyszabású Wagner - ciklust 

rendez az Opera, a bécsi, berlini, müncheni 
és drezdai operák legkiválóbb énekeseinek 
és énekesnőinek vendégfelléptével. Tizen-
négy estét fog betölteni a Wagner-ciklus, 
melynek keretében a nagy német mester 
valamennyi operája szinre fog kerülni, a 
Rienzi meg a Parsifal kivételével. Az ünnepi 
előadásokat felváltva dirigálják majd S chalk 
Ferenc, a bécsi Opera' igazgatója és Kerner 
István, a budapesti Opera főzeneigazgatója. 

A kilenc Wagner-operában vendégszereplő 
művészek szereposztása a legutóbbi meg-
állapodás szerint a következő lesz : 

Junius 1. Nürnbergi mesterdalnokok. Ve-
zényli Kerner István. 

Éva Kiurina, Magdalena Färber-Strasser, 
Sachs dr. Schipper, Stolzingi Walter Oestvig. 
Pogner Mayr, Beckmesser Wiedemann, 
Kothner Krenn, Dávid Seidl. 

Junius 2. Bolygó hollandi. Vezényli Schalk 
Ferenc. 

Senta Jeritza, Mary Färber-Strasser, Da-
land Mayr, Erik Leuer, A hollandi Jerger, 

Junius 3. Szünet. 
Junius 4. Tristan és Izolda. Vezényli Ker-

ner István. 
Izolda Wildbrunn, Brangene Paalen, Tristan 

Schubert, Kurwenal dr. Schipper, Marke Mayr, 
Melót Breuer, kormányos Gruber. 

Junius5. Lohengrin Vezényli S chalk Ferenc. 
Elsa Jeritza, Ortrud Weidt, Lohengrin 

Oestwig, Telramund Jerger, Madarász Henrik 
Mayr, Herold Krenn. 

Junius 6, Szünet. 
Junius 7. ,Tannhäuser. Vezényli Schalk 

Ferenc. 
Erzsébet Jeritza, Venus Färber-Strasser, 

Pásztorfiu Raydel, Tannhäuser Schubert, 
Wolfram dr. Schipper, őrgróf Mayr, Walter 
Gruber, Heinrich Breuer. 

Junius 8. Rajna kincse. Vezényli Schalk 
Ferenc. 

Erda Färber-Strasser, Fricka Paalen, Freia 
Raydel, Wotan Jerger, Loge Leuer, Alberich 
Wiedemann, Mime Breuer, Fasolt Markhoff, 
Fofner Marowarda , Donner Krenn, Froh 
Gruber. 

Junius 9. Walkür. Vezényli Schalk Ferenc. 
Sielinde Jeritza, Brünnhilda Wildbrunn, 

Fricka Färber-Strasser, Wotan Jerger, Sieg-
mund Schubert, Hunding Markhoff. 

Junius 10. Szünet. 
Junius 11. Siegfried. Vezényli Schalk 

Ferenc. 
Brünnhilda Wildbrunn, Erda Färber-

Strasser, Erdei madár Raydel, Siegfried 
Schubert, A vándor Jerger, Tafner Markhoff, 
Alberich Wiedemann, Mime Breuer. 

Junius 12. Istenek alkonya. 
Vezényli Schalk Ferenc. 

Brünnhilda Wildbrunn, Gatrune 
Kiurina, Waltraute Färber-
Strasser, Siegfried Leuer, Gunther 
Krenn, Hagen Manowarda. Al-
berich Wiedemann. 

Junius 13. Szünet. 
Junius 14. Nürnbergi mester-

dalnokok. 
Junius 15. Tannhäuser. 
Junius 16. Lohengrin. 
Junius 17. Szünet. 
Junius 18. Bolygó hollandi. 
Junius 19. Tristan és Izolda. 

Az utóbbi öt opera előrelát-
hatólag másodízben is ugyanab-
ban a szereposztásban fog szin-
rekerülni, mint az első elő-
adásnál. 

Sauer Emil 
autogrammot ad a Vigadóban mult heti 

hangversenye után (Vasadi felvételei 
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A Jardin-kabaré társulata 
(Diskay íevétele) 

legelőkelőbb fővárosi színészekből, akik 
nagyszerű színpadi szerzők pompás darab-
jait, jelmezeit, magénszámait játsszák el. 

Az egész műsor olyan, hogy minden szá-
mánál más-más hangulat önti el a nézőteret. 
Van dráma, humoros jelenet, szeriőz dal, 
kupié, operett és minden egyéb, amit egy 
kabaré műsor csak felölelhet. 

A szereplő színészgárda is a főváros elit 
művészeinek neveivel ékeskedik, az élén 
Fenyvesi Emillel, akit igen nagy áldozatok 
érán sikerült a Zsarden igazgatóságának 
megnyerni. Ifjú Radó Antal egyfelvonásos 
drámájának a Lucidin-nak főszerepét játssza 
el Fenyvessi, aki feltalálja a legveszedelme-
sebb betegségek gyógyító szerét és ezt egy 
hálójába került szegény nőáldozaton pró-
bálja ki. Vérfagyasztóén realisztikus jelene-
tek vannak a darabban, megdöbbentő hatá-
rozottsággal fejlődik ki a dráma ennek az 
aránylag kis lélekzetü színdarabnak a kere-
tében, amely alkalmat ad Fenyvessi Emil-
nek legnagyobb képességei érvényesítésére. 

Jé, 
mi lett a Zsarüenböl? 

Nincsen ma Pesten igazi, vérbeli nagyvá-
rosi ember, aki az utóbbi napokban ismé-
telten ne hallotta volna ezt a felkiáltást: 
Jé, mi lett a Zsardenből ? Társaságban, 
színházi körökben, mindenfelé, ahol csak 
foglalkoznak ennek a forró-pezsgő városnak 
eseményeivel, a sok premier és főpróba meg-
vitatása során a Zsarden épen ugy beleke-
rül a kritika és elismerés forgatagéba, mint 
akármelyik nagy pesti kőszinház. 

Mindez pedig a Zsarden kiváló művészeti 
igazgatójónak Békeffy Lászlónak az érdeme. 
Ezermester ez a Békeffy. Eddig megismerte 
őt a publikum mint színészt, konferansziét, 
kabarészerzőt, komoly drámai szerzőt, most 
mindezeken felül bemutatkozik, mint igaz-
gató is. És igy sem marad alatta sikere az 
előbbieknek. 

Nagyszerű társulatot állított össze a Zsar-
den világvárosi nívójú színpadja száméra, a 
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Régen tudja mindenki, hogy Fenyvessi mű-
vészete a színészi lehetőségek teljes skálá-
ját kimeríti, ebben a kis darabban összesű-
ríti mindazt, amit komoly háromfelvonásos 
szerepekben eddig produkált. Minden mozdu-
lata a megtestesült művészet, szinte nem is 
szinész, hanem sokkal több annál, a szó 
igazi értelmében alkoió miivész-

Egy fiatal drámai színésznő, Benedek 
Margit a partnere Fenyvessi Emilnek. Nem 
kell szégyenkeznie illusztris partnere melleit, 
mert ő is teljes mértékben rászolgált az el-
ismerésre. A darabnak harmadik szerepét, 
egy fiatal orvost Ritika Ferenc játssza, igen 
találó, közvetlen színekkel. A dráma végén 
percekig ünnepli a közcnség Fenyvessi Emilt 
és partnereit. 

A műsor másik nagyobbszabásu száma ; 
Forró Pál és Vincze Zsigmond operettje, 
amelynek cime : Démonok a falun. Csupa 
finom, pompás ötlet, csupa magával ragadó 
humor, elevenség, szin ez a nagyszerű kis 
operettlibretto, amely annyi mindent össze-

Sebestyén Károly dr., 
a Színművészeti Akadémia tanéra, tekinté-
lyes kritikus, sok értékes könyv szerzője, 
akit most ünnepeltek negyedszázados tanári 

működésének alkalmából. 

sűrít, hogy egészen bátran kitellene belőle 
háromfelvonásra való is. A muzsika is nagy-
szerű, invenciózus, pattogó ritmusu operett-
zene," a Cigánygrófné komponistájának ra-
gyogó dallambőségével. Szebbnél szebb da-
lok és táncok kergetik egymást a darabban, 
amelyet Abonyi Marianne, Nyáry Emmy, 
D'Arrigó Kornél, Dezsőffy László, Rittka 
Ferenc játszanak. Abonyi Marianne, a Király 
Színház máris kedvelt művésznője igen bá-
jos alakítást produkál egy fiatal lény szere-
pében, Nyáry Emmy pedig Dezsőffyvel együtt 
szenzációsan táncol, D'Arrigó Kornél, a 
nagyszerű bonvivant itt is ép ugy meghó-
dítja a sziveket és a komoly kritikust is, 
mint a Városi Szinház vagy a Király Szín-
házban. 

A tréfák, jelenetek, magánszámok tekinté-
lyes részét természetesen a kiapadhatatlan 
humoru Békeffy László irta. Először mint 
conferancier csinálja meg az előadás pom-
pás hangulatát, azután A férjem tömörül 
cimü tréfája kelt harsogó kacagást, amelyet 
Békeffy és Baracsy Gizi já'szanak el. 

Karinthy Frigyes is szerepel egy tréfával a 
műsoron. Ferenczy Magda, a kitűnő Czobor 
és a tehetséges Baló Elemér játsszák el a 
Lelki fölény cimü pompás jelenetet igen 
nagy sikerrel. Forró Pálnak még egy kis 
szatírája is megy, a Gróf ur, amelyben külö-
nösen Baló Elemérnek jutott pompás fel-
adat. Vig Miklós a kitűnő fiatal komikus 
és Baracsy Gizi viszik még sikerre ezt a 
számot. 

Nagy Endre is irt egy tréfát a műsor szá-
mára Szanatórium cimen, amelyben a pesti 
kabaré két régi kedves ismerőse, Czobor 
és Máhr Nándor képviselik a nagyszerű 
humort. , 

A magánszámok között igen nagy sikere 
van Vig Miklós két dalának, amelyeket 
igen kedvesen ad elő. Egyiket Halász Ernő, 
másikat Harmath Imre irta. Pásztori Lola 
Békeffy István pompás kupiéját énekli de 
főslágere a kabarénak , az ellenállhatatlan 
Boross Géza, akit a publikum alig akar le-
ocsájtani a színpadról. Magánszámokban 
nagy sikere van Krémer Lilinek és Kacziany 
Olynak is. Az előadást Czobor rendezi ki-
tűnő érzékkel igen gondosan. A zongoránál 
Erdélyi Patat Leó ül. Békeffy László, mint 
igazgató is megérdemli a teljes elismerést. 
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A Sampuszgróf 
A Budai Szinkör, amióta Sebestyén Géza 

igazgatja, minden évben bemutatja' egy-
két magyar szerző uj darabját. Nem egy 
később híressé lett színpadi szerző indult 
már el a romantikus Horváth-kertből és 
nem egy darabja szerezte már meg" a vi-
lágsikert. Mást nem kell említenünk, mint 
a Tul a nagy Krivánon-t, amelyet ima 
már Amerikában is hónapok óta játsza-
nak. Most ismét magyar zeneszerző ope-
rettejére készülődik a színház. Hetek óta 
szorgalmas, lázas munka folyik a zongora-

termekben, a színpadon, ahol Oráber Lajos 
Sampusz gróf cimü háromfelvonásos nagy 
operettejét próbálják. 

Gráber Lajos neve nem ismeretlen a go-
moly zenei szakkörök előtt. Évek óta kiváló 
nevet szerzett magának mint szerző |és 
mint zenepedagógus egyaránt. Ezt az ope-
rettjét két " év előtt mutatta a hamburgi 
Operett Theater. Olyan sikerrel, amilyent 

Grober Lajos 
a „Sampuszgróf" szerzője 

(Diskay felvétel) 

csak a Lehár és Fali-darabok aratnak kül-
földön. 

A Sampusz gróf . librettóját, két bécsi 
ismert szövegiró: Welleminszky és Hardt 
irták. Pompás, izig-vérig igazi operett 
szöveg ez. Nem azokkal a sablonos kellékek-
kel, amelyek annyira jellemzik a bécsi ope-
rettet, hanem eredeti ötletekkel, u j hely-
zetekkel, uj alakokkal és teljesen újszerű 
érdekes beállítással. A humor szövi át az 
operettnek csaknem minden jelenetét, de 
nem az erőltetett, nivótlan, vastag ope-
retthumor, hanem természetes, közvetlen tré-
fák sorozata. Az alakok mindegyike pom-
pás figura, mind egy-egy nagyszerű szí-
nészi alakításra nyújt alkalmat. 

Gráber Lajos muzsikája olyan, amilyennel 
csak a legnagyobb sikerű operettek dicse-
kedhetnek. Hamburgban még ma is nép-
szerűek aE operett melódiák, amelyeket 
nálunk is már az első előadások után min-
denki dúdolni fog. Pazar dallambőség, 
nagyszerű invenció, stílusos, művészi hang-
szerelés jellemzik ezt a partiturát, amely 
szerzőjének minden bizonnyal megérdemelt, 
komoly sikert fog hozni. Különösen a máso-
dik felvonás nagy keringője és tercettje 
számithat fokozottabb elismerésre, de nem 
marad ezek mögött az operett egyetlen szá-
ma, de még a kórusok és finálék sem. 

Sebestyén Géza nagy gondot tordit arra, 
hogy társulata kifogástalanul mutassa be a 
magyar szerző munkáját. Teljesen uj dísz-
letek és jelmezek készülnek a bemutatóra, 
amelyet, május 27-én tartanak meg. Az 
operett szereposztásának külön érdekessé-
ge, hogy a primadonna szerepre sikerült 
leszerződtetni a szerep eredeti hamburgi 
kreálóját: Perczel Olgát. Ennek a kitünö 
művésznőnek a neve, igen jó hangzású már 
a budapesti közönség elptt, a Városi Szin-
ház színpadján aratott jelentékeny sikert 
a Médi egyik főszerepében. Pompás hangja 
van a fiatal és nagyon szép színésznőnek. 
Nagyszerűen táncol és színészi készsége 
is teljes mértékben kibontakozott. Egyaránt 
kitűnő lesz a drámai és a humoros jele-
netekben, toilettejei pedig egyenesen szen-
zációt fognak kelteni. A címszerepet a 
társulat kitünö bonvivant-szinésze: Huszár 
Károly fogja játszani. Huszár Károly kiváló 
képességeit nemcsak a Budai Szinkörből, 
de már a Népoperából is előnyösen is-
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merte meg a publikum, ahol A kis király 
címszerepében megállapította róla, a ko-
moly kritika, hogy kiválóan képzett, pompás 
hangit énekes és valóban elsőrendű, intel-
ligens színész, ennek a szerepkörnek mni-
den kellékével felszerelve .Ebben a szerep-
ben alkalma nyilik, tehetségének teljes ki-
fejtésére. 

Az operett másik vezetőszerepe, egy hal-
latlanul mulatságos figura a kiváló komi-
kusnak, Tamás Benőnek jutott. Tamás ma 
egyike a főváros legnépszerűbb színészei-
nek, és ezt a nagy népszerűséget való-
ban meg is érdemelte. Nemcsak bravúro-
san táncol, nemcsak igen kedves behízel-
gő énekhangja van, — ami komikus szi-

'nésznél a legnagyobb ritkaság — de emel-
lett a legtermészetesebb színész is, akniek 
főereje éppen ebben a ritka és kiváló kva-
litásábán rjejlik. Csak meg kell jelennie a 
színpadon, és máris kész a siker. 

Pompás szerep jutott Papp Mancinak is, 
aki valóban kiváló tehetségű színész-
nő. Drámában, vígjátékban, bohózatban, 
operettben egyaránt nagyszerűen megállja 
a helyét, mindent tud, amit csak 'egy szi-
nésznő tudhat. A Sampusz grófban is ki-
tűnő szerepet játszik, még a szerepnél is 
kitünőbben. 

És elsőrangú feladat jutott a budai tár-
sulat másik kedvelt komikusának, Pataki 
Ferencnek is. Pataki, a groteszk humor 
képviselője; ebben a szerepkörben senki sem 
ért nálánál jobban a publikum megkacag-
tatásához. Minden mozdulatát kacagás-ten-
ger követi. Nyugodtsága, komikus ereje a 
Pallenberg száraz és mégis ellenállhatatlan 
humorára emlékeztet. És elsőrendű, pom-
pás szerepeket játszanak a kiváló budai 
társulat többi tagjai is. Nagyszerű epizód 
figura jutott a kitűnő Pallós-nak, Bacsányi 
Paulának és a többieknek. 

A rendezés Vágó Géza munkája. Naponta 
ujabb és ujabb ötletekben töri a fejét ez a 
kiváló színpadi rendező, aki a Budai Szín-
kör színpadján már eddig gyönyörű mun-
kát végzett. Szinte hétről-hétre uj dara-
bot rendez és mindegyikben tud valami, 
pompás, érdekes uj ötletet hozni. A Sam-
pusz gróf rendezésileg is szenzációt fog kel-
teni. Ilyen kedvező auspiciumok között in-
dul útjára ez az uj magyar operett, amely-
nek sikere eltnaradhatatlun. 

Rátkai Márton május 24-én lép fel 
először Amerikában. 

Molnár Ferenc két hete Bécsben tar-
tózkodik. 

Petráss Sári máju< kilencedikén ját-
szotta először Londonban a „Csárdás-
királynő" címszerepét. 

Galetta Ferenc, aki most jött ki a sza-
natóriumból, ahol könnyebb operáción 
esett át, Keszthelyre utazott nyaralni. 

Sándor Erzsi lemegy Kolozsvárra ven-
dégszerepelni a nyáron. 

Gellért Lajos „Meddők" cimü drámá-
ját most fordítják németre. 

Paulay Erzsi egy hétre Bécsbe utazott. 

Kosztolányi Dezső elkészült a Vig-
szinház uj Bg-
taille-darabjának 
forditásával. 

Fellegi Teréz, a 
Városi Színház 
volt tagja New-
yorkban játszik, 
mint 1 az uj ma-
gyar operettetár-
sulat primedon-
nája. 

A Városi Szín-
ház ügyében a 
főváros május 
24 i közgyűlése 
dö t v ; g ' g^sen. 
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I. óra : Irodalom és helyesírás. 
Ma mér mindenkinek van magán sziniis-

kolája. Aki 61 növendéket tud felmutatni, 
azt már intézetnek hivják. Több növendék 
akadémiát jelent- Elhatároztam, hogy jöve-
delmeim fokozása céljából én is iskolát nyitok, 
egyelőre szabadiskolát, mint Szókratész. A 
metódust a görög bölcstől tanultam, azaz ott 
tanitok, ahol rámjon, utcán, kávéházban, vil-
lamoson és azt tanitom, amit az élet válta-
kozó jelenségeiből megmag}arázni jónak lá-
tok- Tanításaim természetesen elsősorban 
színházi vonatkozással birnak, kiterjeszkedvén 
e bonyolult mechanizmusnak az élettel való 
közeli és távoli vonatkozásaira. Tandijat egy-
előre nem szedek, ezzel szemben tanítvá-
nyaimnak élénk esélye van mindama ösz-
töndijakra, amelyeket a kultuszminisztérium 
és a magyar színészet jövőjéért lelkesedő 
gazdag magánosok iskolám száméra alapí-
tani fognak. Egyelőre csupán egy tanítvá-
nyom van, akit Böskének hivnak és akivel 
délutánonként a New York kávéházban 

haboskávé mel-
lett különböző 
leckéket veszünk 
(Mellesleg meg-
jegyezve, már az 
első órán egy 
magántanulóm 

is akadt, egy 
szemtelen, kopaszodó fiatalember, akit kény-
telen leszek megleckéztetni). 

Első előadásomon az irodalomnak a New 
Yorkban tartózkodó nagyjait mutattam be 
Böskének, természetesen csak a távolból, 
mert a személyes bemutatást nem az elmé-
leti, hanem a gyakorlati órák számára tar-
tottam fönn. Nádpálcámmal, melyet régi 
nevelési szisztéma szerint mindig magam-
mal hordok, rámutattam Heltai Jenőre és 
igy szóltam : 

— Tanulja meg gyermekem, hogy az a 
kedves, sasorrú, kövér ur ottan Heltai Jenő-

Most vésse jól az emlékezetébe és majd ha 
-betéve tudja, akkor tovább folytatom. 

Böske egy kokett pillantást lövellt a nyá-
jasan diskuráló iró felé és csöndesen ma-
golni kezdett. Azalatt én megvonaloztam a 
márvány asztalt és megtettem a szükíéges 
reflexiókat : 

— Gyermekem, figyelnie kell az irók&t és 
az irodalmat, mert belőlük és általuk fog 
megélni. 

— Ha tényleg az irodalomból kell meg-
élnem, akkor nagyon gazdagnak kell lennie 
az irodalomnak — mondta ábrándosan 
Böske, — mert én nagyon szeretek autózni. 
Én azt. hiszem, hogy az amerikai irodalom 
lehet a leggazdagabb, mivel a dollár legjob-
ban áll. é ^ j í . 

— Erről majd 
máskor fogok 
beszélni — 
ütöttem el a 
kérdést. — 
Egyelőre tér-
jünk át mai 

előadásunk 
lényegére, mely a jelenlevő irodalmárok egy-
némelyikéről jutott eszembe, a helyesírásra. 
Egy jólnevelt művésznőnek tisztában kell 
lennie a helyesírás alapvető elemeivel. 

— Az Írónak is vetette oda Böske őszinte 
megvetéssel- — A múltkor például kaptam 
egy írótól egy levelet, amelyben egy főhad-
nagynak velem szemben tanúsított viselke-
dése miatt egyszerűen szakított velem. Hát 
ez helyesen volt irva ? Hol van itt a helyes-
írás ? Nem én voltam illetlen, hanem a fő-
hadnagy. 

— A helyesírás egész másutt van elte-
metve. Az előbbi kérdést majd a lélektan és 
logika cimü fejezetben tárgyaljuk, ezúttal 
csakis és kizárólag arról van szó. hogy amit 
leírunk, nyelvtanból korrekt legyen. 

— Igen, mondta Böske, — azért láttam a 
levelezés-rovatban, hogy bizonyos hölgyek 
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T. Jobb Dani igazgató.urnak Hejben• 

Tisztelt Jobb igazgató ur!! Ezenel 

visszaküldöm a szerepet, mert ez nem 

• egy tzerep egy ojjan nőnek mind én 

aki egy művésznő vagyok, tessék 

eszt odaadni a Varsányinak vagy 

akárkinek Tiztelettel 

Rigó Böske 

színművésznő 

korrekt úriemberek barátságát keresik. Bizo-
nyára nyelvtanilag is korrekt úriemberekről 
van szó. 

— Elég a megjegyzésekből. írja le a kö-
vetkező mondatot : 

Böske megnyálazta a ceruzát és a már-
ványasztal megvonalozott lapjára a követ 
kező mondatot irta le : 

— A mondat általában véve helyes s ez 
azt bizonyítja, gyermekem, hogy a stílushoz 
sok született érzéke van. Ami a helyesírási 
hibákat illeti, általán meg vagyok velük 
elégedve. Igen szép, kövér hibák, csak azt 
nem értem, hogy miért irja maga a Jób di 
rektort két „b"-vel. Nem Jobb, hanem Jób 

— Nem Jobb ? Hát mondjon jobbat. 
A kopasz magántanuló a szomszéd asztal 

nál szemtelenül odamosolygott, ezért elha 
tároztam, hogy az első órát félbeszakítom 
Böske azonban még mindig firkált valami 
a márványasz-
talra. 

— Leteheti a 
ceruzát, gyerme-
kem. a mai elő-
adásnak vége-

— Tudom — 
válaszolt Böske 
— és ez is tar-
tozik az órához. 

— Hát akkor mit ír mégis? 
— Csak autogrammotadok egy tisztelőmnek. 
Mondanom se.kell, hogy az a bizonyos 

tisztelő azonos volt a magántanulóval, akit 
még megfogok leckéztetni. 

Kálmán Jenő. 

?A mult héten egyik reggeli lap a kö 
m vetkező szenzációs hirt hozta : 

„Beavatott hejyről azt az értesítést 
kaptuk, hogy Ábrányi Emil, a szezon 
végén ismét igazgatója lesz a m. kir. 
Operaháznak, ennélfogva lemond a Vá-
rosi Színház bérletéről a kultuszminisz-
térium javára, az állam bérbe veszi a 
Városi Színházat is Ábrányi mind a két 
színházat igazgatói minőségben [fogja 
vezetni. 
A hír valóban szenzációs. A Színházi Élet 

munkatársa sietett gratulálni és meginterjú-
volni Ábrányit. Az intervju igy folyt le: 

— Gratulálhatok igazgató ur ? 
, — Köszönöm szépen — feleli mosolyogva 

Ábrányi — oh miben ? 
— Hát a kettős igazgatósághoz I 
— Igazán ? Hát már biztos a dolog ? 

Én magam is nagy meglepetéssel olvas-
tam, aztán telefonáltam dr. Béldi Izornak, 
hogy honnan vette a szenzációs hirt. Béldi 
azt válaszolta, hogy értesülését a lehető leg-
jobb forrásból hozta, de erre nézve minden 
további felvilágosítást meg kell tagadnia és 
legfeljebb csak szívből gratulálhat. 

Az intervju után lefotografáltuk Ábrányit 
— mindenesetre a Városi Szinház előtt. ) 

A direktor ur azt a tanácsot adta, hogy 
a felvétel alá, s esetleg a cikk ele címül 
egy kérdőjelet tegyünk. Ez a ? a válasz 
minden kérdésre. 

Ábrányi a Vóroíi Szinhuz — igazgatója ? 
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HACCÓ, MI UJSAG ? 
OPERETT A VÍGSZÍNHÁZBAN. Meg-

kezdődtek a Vígszínházban az uj Stoiz-
operett próbái, melyeket Király Ernő 
vezet. Az újdonság szereposztása a kö-
vetkező : 
Colette grófnő . . . . Kosáry Emmy 
Octave Király Ernő 
Keleti Pista cigányprímás Tanay Frigyes 
Pikador Ujváry Károly 
Etel . . . Vigh Manci 
Alexandre Hajdú József 
Japonet Dénes György 
Magyar ^cime még nincs az operettnek. 
„Colelte", „Montmartrei lény" és „Táncos 
grófnő" között fognak választani. 

AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESOLET 
régi alapszabályai szerint külföldön mű-
ködő magyar színész nem lehetett az egye-
sület tagja. Ä legutóbbi közgyűlés ezt a 
pontot megváltoztatta és most már azok a 
színészek, akik bármely okból külföldön 
működnek, tagjai lehetnek az egyesületnek. 

RÓZSA LAJOS A METROPOLITAN-
BAN. Az Amerikában élő magyar mű-
vészek között Rózsa Lajos, az Opera 
kiváló baritonistája éri el a legnagyobb 

$Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban vesz 

ZÉKELY EMIL ékszerész 
Király-utca 51, sz. Teréztemplommal szemben 
Telefon József 105—35 

sikereket. Nemcsak a kinn élő magyarok, 
de az amerikaiaknak is kedvence már 
Rózsa, akit épen ugy ünnepelnek, mint 
idehaza. Legutóbb a Metropolitan ope-
rában tartott nagy hangversenyt, amely-
nek meghívóját és műsorát beküldte a 
„Szinházi Élet" egyik newyorki olvasója. 
A Bajazzók, Walkür, Rigoletto áriéin 
kivül Kurucz János és Sztojanovits da-
lait énekelte Rózsa rendkívüli sikerrel. 

AZ «ERÉNYI-ROSSI-ROSINA»-féle ma-
gánének iskola 1921. május 26. és 29-ikén 
délelőtt 10 órakor a Zeneakadémiában kez-
dő és haladó, 1921. május 28-án este fél 
6 órakor müvésznövendékeivel tart ja év-
záró hangversenyét. Jegyek az intézetben 
(Erzsébet-körut 40—42.) és a Zeneakadémia 
portásánál kaphatók. 

KOSARY EMMI ÉS KIRÁLY ERNŐ du-
ettjei az «Ezüstsirály» operettből és egy 
bűbájos dalaik gramafonlemezen Sternberg 
királyi udvari hangszer-gyár Rákóczi-ut 60. 
számú Zenepalotájában kaphatók. Műsor-
jegyzék vidékre ingyen és bérmentve ugy 
ezekről, mint egyéb művész-hanglemezekről. 

CARYLLA címmel pünkösdkor jelént meg 
Rózsavölgyi és Társa kiadásában Holló Fe-
renc boszton-keringője. A szépen kiállított 

IfflNTOR ÉS KELEMEN 
» VII . , Erzsébet-körut 56 . 1/4. 

Hamis fogakat CD ^ 
piatinát S j^j^f® 53 

Ékszert v- CO « „•••ni <N 
Aranyat 2- 3 es C c r fc Ezüstöt S c ^ « C. cc ^ ^ o 
Cigarettatárcát CS N s — 5 
Dísztárgyakat 01 g ír 

PALMA 
MÜBÉSZHÖK FI6VEIMÉBE! 
Ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán 
konyhaedény különlegességi céghez a Király-
szinháezal szemben, hol most 10% enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. 

4424 Woodland Aue Z E I G E R & S C H Ö N 
m a g y a r k á v é h á z é s v e n d é g l ő Amerika Cleveland 0. 
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finom, dallamos uj táncdarab ára 40 ko-
rona. Kapható a Színházi Élet kiadóhiva-
talában is. 

KÖNYVÚJDONSÁGOK. Hegedűs Gyula: 
Emlékezések K. 66.—, Fehér Krisztin: A 
boldogság ára K. 88.—, Lőrinczy: Az öreg 
pandúr K. 11.—, Sárosi: Szépségápolás K. 
55.—, Szépség művészete K. 39.60, Oszip 
Diimov: A nagy ember K. 77.—, Swift 
teaubriand: Az utolsó abencerrág K. 19.80, 
teantriand: Az utolsó abencerrágó K. 19.80, 
Kohanovszky Ulászló: Ivanov diák K. 16.50, 
Andersen: Tovább, Kellermann: A bolond 
K. 99.— Elvstad: Kapitány K. 38.50, Mi-
hály.I : Ó; Czjejzler ur K. 33.—, Boccaccio: 
Dekameron í. ;és II. K. 198.—, A XX. szá-
zad könyvművészete 69.30, A kuliura agy-
mesterei: Oroszok K. 82.50. Kaphatók a 
Szinházi Elet boltjában: Erzsébel-körut 29. 

FORRÓ PAL: KÜLÖNÖS TÜZEK. Forró 
Pál uj regénye bővelkedik irói és művészi 
szépségekben és bizonyára növelni fogja 
szerzője népszerűségét. A könyv, melynek 
cimlapját Szántó Lajos művészi rajza di-
sziti 55.— korona ' bolti áron kiadóhiva-
talunkban is kapható. 

A SZARVASI IFJÚSÁG május 9-én kaba-
réval egybekötött táncmulatságot rendezett 
óriási sikerrel. Közreműködtek: Kerzt Eta, 

Simkó Böske, Ungár Böske és Ica, Glasner 
Irén, Weinberger Marcsa, Buk Lulus, 
Weiczner Ancsa és Jenő, Fisbein Imre. 
Különösen kitűnt Robitsek Mária énekszá-
mával és nagy tetszést aratott egy angol 
táncuettben Wigner Marcsa és Steiner Hu-
gó. Utóbbi játékával és a rendezés nehéz 
munkájával tehetségről tett tanúságot. 

STEVENSON: JOHN NICHOLSON VI-
SZONTAGSAGAI. Az Olcsó Regény leg-
újabb kötete friss, gyorsütemű olvasmány, 
kitűnően szirakoztató és mulattató. Ara 
15 korona. Kapható a Szinházi Életnél. 

A VÖRÖS ÉVA. Rider Haggardnak a 
hires és népszerű angol irónak uj regénye 
egészen elüt többi, exotikus tárgyú írá-
sától. A XIV. századba, a lovagkor ragyo-
gásába vezeti vissza olvasóit R. Haggard, 
de nemcsak a ragyogó udvari életbe, hanem 
az akkortájt világszerte duló pestisjárvány 
kellős közepébe. Az Athenaeum kiadásában 
megjelent vaskos kötet ára lOo/o felárral 
88 korona, kapható a Szinházi Életnél: 
Erzsébet-körut 21. 

S Z Ő L L Ő S I é s K L E I N 
IV., Hafó-uica 16. {Süiö-u. sarok) 

selyem és sxövet különleges-
ségek áruQáza 

éneklik 

K>«ákv 

- t 

ROSARY EMMY 
és 

KIRÁLY ERNŐ 

írammofon-lemezen. 
Árusítása : 

STERNBERG 
F ^^Äb-Jl^^^w JL W r t l ' ' udvar i hangszer-gyár 
L M H I » « W O V I , M r á k ó c z i - ú t 6 0 s z . 

( Z e n e p o l o t á ) á b a D ) 

Mélyen leszálliioiiuK a z össxes lemezárakat ! 
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Magyar arisztokraták 
a filmen 

Az idei magyar filmgyártás egyik ki-
magasló filmeseménye lesz a «Fogadalom» 
cimü Orion-film, amely arról hires és ne-
vezetes, hogy a darab keretében a magyar 
arisztokrácia tagjai vesznek részt. A «Fo-
gadalom» izzó magyar levegőben játszó-
dik le, cselekménye is bűbájos wiagyar 
történet. A darab érdekessége egy falka-
vadászat, amelyet a székesfehérvári huszár-
ezred tisztikara rendezett gróf Széchenyi 
Viktor és Hamvay László huszárőrnagy ve-
zetésével. A «Fogadalom» külső felvéte-
leit Széchenyi Viktor gróf sárpentelei és 
gróf Károlyi József csurgói (fehérmegyei) 
birtokán' vették fel, mig a belső felvéte-
lek nagyrésze a Fészek müvész-klubban ké-
szült. A darab szereplői közül ki \ kell 
emelni a következőket: Kürthy József, Csil-
lag Teréz, Sacy von Blondel, Bárdoly IIa, 
Mihályffy Károly, Dömötör Ilona, Szeré-
my Zoltán, Gyenes László, Tolnay Akos, 
Lánczy Margit, Thury Elemér, Zala Ka-
rola, dr. Baik Mihály, Kornay Richárd, 
Pálffy György, Bárdi ödön, Pázmán Fe-
renc, Vándory Gusztáv. Náday Béla irta 
a filmet, amely május 23-tól 29-ig megy a 
Kertmoziban. A premiert a magyar arisz-
tokrata- és müvész-világ érthető nagy ér-
deklődéssel várja. 

MARY ÉS DOLLY. Ez a két bájos ame-
rikai gyermek valójában egy: Máry 
Ostorn, a kitűnő és világszerte ismert ame-
rikai gyermek-filmszinésznő. Egy kettős sze-
repet játszik ez a kedves amerikai star 
ebben a háromfelvonásos filmben, amelyet 
május 23-tól 29-ig adnak elő a kertmozi-
ban. 

Világvárosi é j s z a k á k 
Modern kalandordrámák történetében u j 

fejlődési fázist jelez, a külföldet már dia-
dalmasan megjáró «Világvárosi éjszakák». 
Ez a kivételes klasszisu filmattrakció egyi-
ke a modern kinematografia legnagyszerűbb 
eszközeivel felépített filmjének s egyesíti 
magában mindazokat a bámulatos eredmé-
nyeket, melyeket más szezon ismert ame-
rikai slágerekben is megcsodálhattunk. A 
film minden egyes mozzanata lebilincselő, 
izgalmas, s az újszerűség varázsával hat 
a nézőre. Már maga a témája mentes 
minden sablontól, felépitése s kidolgozása 
külön szenzációja lesz a moziba járó kö-
zönségnek. A film május 23-án jelenik 
meg a főváros két legelőkelőbb színházá-
ban, az Omniában s a Tivoliban. 

KLEIN SÁRI 
f ű z ö k é s z l t ö 

BUDAPEST. V., LIPÓT-KÖRUT 17. 

T o l l e t t e é s n e g l l g é l t t z ö k e l a 
l e g j u t á n y o s a b b á r o n k é s z í t 

Brilllűnst 
a r a n y a t ezüstöt , plat inát és 
ékszer t legmagasabb 
napi á rban veszek 

SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124-21. 

Kényelmes, jó 
szabásuak a THERDPIA FŰZŐK 

THERAPIA Budapest, VI., Nagymezö-utoa 14. 
Szerecsen-utca sarok (Hygenikus cikkek) 

ü l I C 7 Í I HURT végleg eltávolít B / ^ C t i M A N C I 
üí l 1,1/Il ÜHU kozmet ikai intézete. M i n d e n n e m ű 
nnjm.nbnnni 3 z é p s é g h i b â k kezelése, azeplöeltávo-
litás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszáz« 
ju tányos bérletben. B u d a p e s t , V I I . , A l m á s s v - u . a. 

Bic i - B I I L L - B A R R Y 

a ROyU-AFOLLOBAN 
és OMNIÁBAN -

Második rész: 

Hesven-völavön, tűzön-vízen 
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B Ú Z A V I R A G 
Játék négy felvonásban. Irta : BÚS FEKETE LÁSZLÓ 

Bemutatta a Magyar Szinház 1921. február 5-én. — Ötvenedszer 1921. április 18-án játszották, 
A második felvonás szereplői : 

Sivó János . • 
Helkin Elli . . 
Schulteiszné. . 
Harsányi Béla . 
Széli Kata . . 

Törzs Jenő 
Darvas Lili 
Forrai Rózsi 
Uray Tivadar 
Jankovich Magda 

Inas 

Fröhlich tanár . . 
báró Hanzély . 
Tódor Jenőke . . 
Bejczi Péter . . 
Pólika 
. Vaszary János 

Pártos Dezső 
Zilahy Gyula 
Horváth Sándor 
Körmendy János 
Simon Marcsa 

Az I-ső és IV-ik felvonás Sivó vidéki kastélyéban, a II. és III-ik Budapesten történik 

(Kis hónapos szoba, amilyet diákoknak 
bérbe adni Pesten. Ä hátsó falon ajtó a 
szomszéd szobába, a jobb falon ajtó az 
előszobába, szekrény, mosdó, sezlon. Asz-
tal, három szék, a sarokban kis vaskályha. 
Ä falakon rossz olajnyomatok és, néhány 
fénykép, Harsányi önarcképe. Február este). 

ELSŐ JELENET. 
Széli Kata, Harsányi Béla, majd Schul-

teiszné. 
Kata: (fiatal szininövendék, rövidre nyirt 

fekete haj, egyszerű «ruha. Az asztal mellett 
ül) Én nem tudom, hogy mit yirjak. írd 
te, amit akarsz!, a te ideálod, strapáid ma-
gad egy kicsit érte. 

Béla: (huszonnégy éves bankhivatalnok, 
a szomszéd szobá bérli, ahova a hátsó ajtó 
vézet. Kicsit kopott, de tiszta) írd azt, hogy 
Helkin Ella, tizennyolcéves, szőke hajú szi-
nésznövendék eltűnt a lakásáról. Mikor volt 
itthon utoljára? 

Kata: Hétfőn ment el, ma csütörtök van. 
Béla: Tizenkilenc, 18—17... hétfő tizen-

hat... (folytatva a diktálást) február 16-án 
hétfőn Tátra-utcai lakásáról eltávozott és 
azóta nem tért vissza... így jó ilesz. Kész? 

Kata: Azt is bele kellene irni, hogy kék 
kosztüm "volt raj ta. 

Béla: Azt is lehet, (diktál) Eltűnésekor 
Kék kosztümöt viselt, aki tud valamit róla, 
értesítse Harsányi Bélát... 

Kata: Nem, az én nevemet irjuk belé, 
tudod milyen buta az Elli, még megharag-
szik, hogy kompromitálod. 

Béla: Bár haragudna, csak már itthon 
lenne! Különben ird! a te neved1... I(a lány 
fölé hajolva) Hol tartsz? Aki tud róla, érte-
sítse barátnőjét S2éll Katát... 

Kata: Katinkát... 
Béla: (beleegyezően) Katinkát... Tátra-

utca 9. II. emelet 16. Jól van, add ide. 
Schulteiszné: (aki a szobát bérbe adja, 

negyven év körül, kócos, gondozatlan, jobb-
ról jön diadallal) Megvan a kisasszony! 
Autón ' látták. Mondtam ugy-e, hogy az 
Ellit nem kell félteni. Az Elli nem csinál 
ostobaságokat. 

Béla: Látták az Ellit? 
Kata: Ki látta az Ellit? 
Schulteiszné: (felindulva ) A freulein az 

első emeletről. Vitte a gyerekeket az ús-
kolába. Az Oktogonon egyszer a nevét 
hallja kiabálni. Freilein... Freilein... Körül-
néz... Az Elli kiabál egy nagy piros autón. 
Nevetett, ugy kiabált... Freilein, Freilein.,. 
Mikor a kisasszony magához tért a nagy 
csodálkozástól, már- eltűnt ' az autó. 

Béla: Egyedül ült a kocsiban? 
Schulteiszné: Szépen egyedül. Egy fér-

fival! 
Béla: Egy férfival? 
Schulteiszné: Igenis egy férfival. Majd 

bolond lesz és végleg bepenészedik a Har-
sányi ur mellett. Hány milliója van a Har-
sányi urnák? ö t forintja! Micsoda palo-
tája van -a Harsányi urnák? Egy hónapos 
szobája, amit tőlem bérel! Istenem, egy 
próbaidős gyakornok... minden újévkor pre-
numerációt kap, hat azért? 

* Minden jog, különösen az előadás és a fordítás joga fenntartva. Mindennemű megkeresés dr. Marton 
Sándor színpadi ügynökségéhez (IV., Bécsi-utca 1. szám) intézendő. Copyright by Alexander Marton Budapest, IV. 
Bécsi-utca 1 

— ^ l j d e aRcsx/n THOixsonaz 
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Kata • (Schulteisznéhoz) Jól van, na... 
(Bélához) Te meg ne légy mindjárt, ugy 
oda. örülj , hogy megkerült az ideálod! 

Béla: Megkerült? Hol van? Autón látták. 
Nem ő volt! 

Schulteiszné: Ö volt. Én mérget veszek 
rá, hogy az Elli kisasszony volt az autón. 
Mi jajgatunk utána negyedik napja, telefo-
nálunk a rendörségre, hirdetni akarunk az 
újságokba, ö ez alatt vigan autózik és 
eszébe sem jut, csak egy pillanatra ide 
kukkantani: itt vagyok, ragyogok... Ez az 
Elli. Ráismerek, (kin szól a csengő) Ez a 
§zén lesz. (jobbra el) 

Kata: Olyan féltékeny és buta vagy, mint 
egy férj . Meg se csókoltad, még .és már 
verekedni ak'arsz érte. 

Béla: (közbevág) Kata, megvan az Elli 
és el is veszítettük. Én mindig ettől fél-
tem. Köztünk ugy élt, mint valami szent... 
Tudtam, hogy ez lesz a vége. 'Egy nap 
schluss, vége a nagy büszkeségnek; s a 
szűzi ártatlanság oda szédül egy gazdag 
csirkefogó karjaiba. 

Kata: Na ne szamárkodj ! Még nem le-
het semmit se tudni. Elli nem ilyen vállal-

HADAS JENŐ 
IV., DE&K FERENC-UTCJ 23. SZ. 

Harisnyák 
rendkívül leszállított Arakon : 

l -a Flor e < l I f 
minden szinhen • • 

l -a Selyem muszlin <| 
minden színben . . 140 K 

Tiszta cérnafátyol a 
minden színben . . . 1 90 K 

kozó lélek. Benne nincs ehez elég józan 
ész. Várj addig. 

MÁSODIK JELENET.. 
Voltak. Helkiti Elli. Schulteiszné. 

Schulteiszné: Na elveszett kisasszony! 
Jesszusom, milyen elegáns. Micsoda cipő, 
micsoda jó szag. (szagolja) Mi ez, gyöngy-
virág, vagy tripl sekk? Kit rabolt ki a 
kisasszony ? 

Elli: (Schulteisznéval az oldalajtón, fel-
tűnően hasonlít Viktusra, ez már nem is 
hasonlatosság, egészen Viktus, csak szőke és 
az arca sápadt, városi arc. Elegáns estélyi 
ruha Kalap, cipő, bunda. Jókedvűen körül-
táncolja az asztalt. Megforgatja Bélát és 
Katát) Szervusztok gyerekek. Bevoltatok 
gyulladva, mi? Ugy drukkoltam mindig, 
hogy ti itthon mennyire meglehettek ijed-
ve. A Kata bőg. Schulteiszné szid a bérért, 
amivel tartozom, Béla pedig szomorú áb-
rázattal siratja el kegyetlen végzetét, aki 
eltűnt és négy napja nem ád életjelt ma-
gáról. • 

Béla: Hol voltál? Az egész ház kétségbe 
van esve miattad. 

Kata: Elli te... ez a bunda! És a cipőd, 
mutasd magad, ez a ruha, a kalap... Elli, 
honnan szerezted ezeket a kincseket? 

Schulteiszné: Jó helyről. Nekem legyen 
mondva. 

Elli: (ledobja a bundát és kalapot a 
sezlon melletti székre) Hát, kérlek szépen... 
(felkacag.) 

Kata: Na, beszélj ! 
Béla: (leül az asztalhoz, nem veszi le 

szemét Elliről ) 
Elli: (Bélához) Mi újság, nagyságos ur. 

(összeborzolja a fiu haját) 
Kata: Elli beszélj, mert hátba váglak. 
Elli: Kérlek, ha ilyen szépen Kérsz... 
Kata• Először is hol voltál hétfő reggel 

óta? 
Schulteiszné : Igen. 
Elli: (behunyt szemmel) Hogy hol? Mesz-

szi... majd elmondom. 
Kata: Hát moncjd, mondd! 
Elli: Hétfőn délben álltam a színháznál, 

a kis kapuban. Sütött a nap, sütkéreztünk. 
Nusi... Kelemen... Jócó.. 

Kata: A többit levélben. Nem fontos, 
hogy kik voltak ott. 

Elli: Mindnyájan, akik statisztáltunk a 
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próbán. Ahogy ott állunk a színház előtt, 
arra jön egy nagy piros automobil. Hár-
man ültek benne, bámultak mifelénk. Is-
mered a Jócót, nem fért a bőrében. Ki-
nyújtotta rájuk a nyelvét és az orrához 
emelte a kezét... (csinálja) igy és kicsú-
folta őket... mee... A lányok, meg a fiuk 
borzasztóan nevettek és egyszerre képzel-
jétek, megáll az automobil. Egy férfi ug-
rott ki a kocsiból és elindult, 'futva mi-
felénk. Lett nagy ijedtség, az egész társa-
ság beszaladt a színházba. Gondolkoztam, 
hogy mit csináljak? Ekkor már alig volt öt 
lépésnyire. Azért is ott maradtam. Oda-
ért hozzám, (közben Kata haját babrálja) 

Kata. (ráüt) Ne babrálj most, mondd 
tovább ' 

Elli: Ja, hát mondom. Odaért hozzám. 
Megállt, olyan közel hozzám, hogy éreztem 
lehel letét. Rámkiabált: Viktus... így... Több-
ször egymásután: Viktus! Hátra fordultam, 
r.em állt mögöttem senki. Bizonyos, hogy 
hozzám szól, gondoltam ijedten... Uram, 
ön téved... Csak ennyit tudtam hirtelen ki-
nyögni, én nem vágyok semmi Viktus... Az 
én nevem Elli... Helkin Elli... higyjétek el, 
ugy meg voltam ijedve, hogy még knixet 
is csináltam kínomban, (mutatja) Ahogy 
a tánc órán tanultuk az iskolába. Nem 
szólt egy szót se, csak nézett tovább erősen. 
Én visszanéztem... Dacosan néztem, de kezd-
tem félni... Szép ember, ha csúnya lett 
volna, kinevetem. De igy... 

Béla: De igy a szeretője lett és innen 
van a bunda, a cipő, a ruha, minden. 
(Katához) Akarsz még valamit tudni? 

Kata: Hát innen van, nem tetszik? Hála 
istennek, hogy végre megjött az esze. 

Elli: Bemutatkozott, mondta a nevét, de 
nem hallottam... aztán újra elkezdte azt a 
Viktust emlegetni. Most már szelíden be-
szélt, olyan szelíden, hogy nem tudtam 
otthagyni. Egyre könyörgött, hogy ne tré-

fáljak vele, valljam be, én vagyok a Vik-
tus. Újra mondtam, hogy én Elli vagyok, 
— Helkin Elli — sosem voltam Viktus, 
menjen be a színházba, ott megmondják, 
iiogy hivnak és ki vagyok. Elhallgatott, 
aztár: megkérdezte szegény vagyok-e? Nem 
feleltem. 

Schulteiszné: Miért? Az nem szégyen! 
Béla: Azt kellett volna felelned: igen is 

szegény vagyok és gyűlölöm az autón járó, 
üres fejű, ostoba mamlaszokat. 

Kata: Hagyd te az Ellit. Tudja ö, hogy 
mit kell felelnie. 

Elli: Nézett a szemembe. Szép, meleg 
szomorú szeme van. Ugy éreztem, mintha 
megsimogatott volna, pedig csak nézett. 
És azt mondta: Kis lányom... ugy mondta, 
hogy végig futott a hidegség a hátamon.. 
(elmereng) János... 

Kata: Ki az! a 
Elli: Hát ő! 
Béla: A szeretője. 
Kata: (Bélához) Na és? 
Elli: Megfogta a kezem és hívott, men-

jek velük automobilozni. Nem mondtam 
se igent, se nemet, ő vitt a kezemnél 
fogva és már benn ültem az 'autóban é« 
már kinn voltunk a Stefánián. 

Schulteiszné: A víztoronynál? 
Kata: És... na és? 
Elli: Délben ebéd a ligetben, este vacsora 

a Dunaparton a szálló terraszán. 
Schulteiszné: A Ritzben? 
Elli: Ahol ő lakik. A másik .kettő is 

ott volt. Disznóságokat kezdtek beszélni... 
Schulteiszné: Mondjon egy párat! 
Elli • Rájuk nézett, elhallgattak. Ö keve-

set beszélt, csak nézett. Folyton figyelt, per-
zselt a tekintetével. Vacsora után haza akar-
tam jönni. Nem engedett. Szobát nyit-
tatott «jó éjszakát» és ott hagyott. Meg 
se csókolt. 

Kata: Ez egy sértés. 

DIANA 
PUDER 

Mindenütt k a p h a t « ! 
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Elli: Pedig hagytam volna, csak meg-
simogatta a hajam és én sokáig nem tud-
tam elaludni, éreztem, puha, könnyű ke-
zét a hajamon. 

Béla: (ijedten) Elli te szerelmes vagy 
bele! 

Kata: Egy frászt! Csak egy kicsit főzve 
van tőle! 

Elli: Másnap reggel olyan kedves volt. 
Nem jött, amig nem hivattam. Aztán vásá-
rolni mentünk s a kétforint hetvenből, ami 
a retikülömben volt, vettük a bundát, ia 
ruhákat és mindent. Te olyan, mintha száz 
esztendeje ismerném. Akármit mondtam, tet-
szett neki. Mosolygott... Szórta az ezreseket. 
A Viktust többé nem hozta elő. Este fönn 
vacsoráztunk a szobájában. Igaz, előbb Or-
feumban is voltunk... Te, van ott két zene-
bohóc, hogy én mennyit nevettem rajtuk. 
Az egyiknek a lábán csengetyü van... 

Kata: Bánom én a (felugrik) zenebohó-
cokat! Mi volt este? 

Elli: Megcsókolt! 
Béla: (felugrik) Ezt én nem hallgatom 

tovább, (a mellette levő széket felkapja, 
dühében földhöz vágja, középen el) 

Kata: Majom! Ne törődj vele. Na... meg-
csókolt?... 

Elli: Megcsókolt. Tudod... ez valami más 
volt... mint, ahogy ti gondoljátok... Igy 
még nem csókolt meg, soha senki. iEttől 
az egy csóktól készlettem. Részeg és szédült 
és mámoros. És beszélt és ittunk... és ott 
maradtam, (sirva, nevetve) 

Schulteiszné: (sir) 
Elli: Olyan boldog, olyan nagyon boldog 

vagyok... olyan könnyűnek érzem magam. 
Kata: (Schulteisznéhoz) Mi baja, Schul-

teiszné? 
Schulteiszné: Szegény boldogult férjem, a 

Schulteisz jutott eszembe. 
Kata: Nekem milyen pechem van. Én 

elaprózom itt magam, cipőkért, kalapo-
kért, gummikabátokért és neked véletlenül 
öledbe hull egy ilyen nagy szerencse, i 

Filli: Szerencse? Még nem lehet tudni! 
Hány óra? 

Schulteiszné: Fél hét, mindjárt hét. 
Elli: Hü!... rendet kéne itt csinálni. Ide-

jön értem. 
Schulteiszné: Ki jön ide? 
Elli: Az operába ment, sehogysem akart 

elválni tőlem. Elindultam vele, aztán erő-
szakkal k ü l d t e m . n e m hozhattam ide ebbe 
a rumliba. Ide jön értem. 

Kata: Idejön? 
Schulteiszné: (a futószőnyeget á sezlonra 

teriti, szekrénybe hajigál minden lim-lo-
mot. Béla önarcképét megfordítja arccal 
befelé a falnak) 

Elli: Milyen rossz szag van itt... és mi-
lyen rendetlenség. Kata, szaladj le a drogé-
riába szobafüstölőért... 

Kata: Schulteiszné, hol a kendője? (el-
szalad jobbra) 

Elli: Az előszobában láttam. Meg kel-
lene valamivel kínálni, 

Schulteiszné: Kérem, kisasszony, van ne-
kem eldugva egy üveg tízesztendős, de 
többet nem mondok. Akármilyen nag"y ur 
is jön ide. 

Elli: Nagyszerű, Shulteiszka, siess, hozd 
be. 

Schulteiszné: (ide-oda kapkodva) Wei-
széktől elkérem a pálinkás szervizt, (jobbra 
elszalad ) 

Elli: (rendezi a szobát, leül az asztal 
mellett álló jobb oldali székre, arcát [ke-
zébe temeti, kopognak a hátsó ajtón, nincs 
válasz, újra kopognak) Tessék! 

Béla: (bejön a középajtón) Elli, én be-
szélni akarok veled ! 

Elli: (feláll) Ne légy ilyen ünnepélyes. 
Én ezt nem birom és pincs értelme! 

(Folylatása következik) 

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 
• m Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
100.000-nél tfibh magvai, német, f rancia , 'angol könyv 

Női RUHÁKAT ANGOL és FRANCIA 
model lek szerint jutányosán készít 
és alaki t Laky Mariska, IV. , Szép-
utca 3 . I I I . Kossuth Lajos-u. sarok. 

V acuum és Sulfid Vállalat R. T. 
Teieyonaxdm^-Pi Buűapesí, VI.. DalnoJc-u. 11-13 

Szőnueg megóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-
Alaptőke : 1,500.000 kor. festés, mázolás, tapétázás a legizlésésebb kivitelben 
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SserUesxiöl UseneteU 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
K. H. Uri-utca. Nagyon megható a verse. 

Olyan megható, hogy pár sort le is közlünk 
belőle : 

„Megtorpan a szinész, 
Tán sirni is próbál 
Hivják a színpadról: 
— Jelenésed van már 1 

Nem megy most a játék 
Felejteni nem tud, 
Réveteg szemével a távolba bámul. 
Zajgó mormogással 
A közönség igy szól : 
„— Milyen rosszul játszik, 
Mily osteba fickó." 

A közönségnek azért van olyan lesújtó vé-
leménye, mert mint Ön a versben irja : a 
színésznek sürgönyt kézbesítettek, hogy 
menyasszonya meghalt, s nem tud most ko-
médiázni. A vers közölhetetlen. Ugyanis a 
költő nem tudja, hogy a színésznek, ami-
kor játszik, sem levelet, sem sürgönyt nem 
kézbesítenek a színpadra- — Mädyke. 1-Meg-
kapta a levelet. 2. Juliusban Bécsben lesz. 3. 
Többé vissza sem engedi. 4-Nagvon szomorú. 
— S. László. 1. Szondy-utca 98/a. 2- Eddig 
nem lépett fel sehol. Címe : Izabella-utca 52. 
— Principitus placuisse stb. Az apróhir 
detés közölhető, tessék a kiadóhivatalhoz 
84 koronát beküldeni. — Juci. Cibakháza. 
1. Minisztériumi tisztviselő. 2. 23. 3. Igen 
4. Pihen. 5. Bécsben. — Kíváncsi 10 
1. 26. 2. 26. 3. 22. 4. Több vállalat 
nál. — Cs. E, Tessék Rózsahegyi isko-
Iájánál érdeklődni, Népszinhéz-utca 22. — 
Szakértő. 1. Herbert-cég, 2. Vidéken. —, 
ft B. fbdgy. 1. Címét közöltük az Almanach-
ban. 2- 22 éves. 3. 4. Magánügy. 5 A Szín-
házi Elet kiadóhivatalában ki lehet keresni. 
— P. G Levele a Renaissance-szinháznál 
megtalálja. — P -rajongó. 1. 27. 2. Sokban. 

3. 2 év óta. 4. Igen. 5. 21. — S. Margit 
Az Almanachban megtalálja. — H,-imádó 
1. Egyelőre pihen. 2. Uj szerepét a jövő 
szezonban játssza. — Csönd. 1. Igen. 2. 
Filmművészeti Évkönyvben megvan. — P. 
P. P. Rökk Szilárd-utca 6. — D. J . Berlin. 
Nem küldte meg. — Madame 55. 1. 1884. 
április 26-án született Kiskeszin, Nyitra m. 
2. 1889-ben. 3. Almanachban megtalálja. 4-
Nem. 5. Elvált. — Lélekidomár. Ném nős. 
— Zsóka. Nincs Pesten. — Ida 18. Igen. — 
Szinbázi rajongó. 1. Majd megüzenjük. 2. 
41 évvel ezelőtt. 3. Berlinben. — R. imádó 
Győr. Dán nyelven beszél. — Komorna. 
El vannak látva. — K. K. Valamely film-
vállalatnál kell érdeklődni, - - R. Ilyke. 
Köszönjük a tippeket, sajnosi már mindez 
volt. 2. Budapesten született. 1894. január 
1-én. 3- 1890. február 2-án született Aradon. 
4. Nem. 5. Dr. Márton Miksa. — Erzsébet-
falva 16,. Előbbi üzenetben 2. számozással 
felelünk. 2. Nincs. 3. Ügyvéd. 4. 24. 5. Koholt 
hir. — Falusi kislány. Pesten nem játsszák. 
— Böske. Cime az Almanachunkban. — 
5. M. é s P. R. 1. Nem. 2. Rózsa-utca 35—6. 
— G. M. Bárkinek lehet átadni. 2. Nincs. — 
K. E. Petrovich Szvetiszláv 1894 január 1-én 
született Budapesten. Tanulmányait a budai 
II. kerületi főreáliskolában végezte, majd a 
királyi József-műegyetemre iratkozott. Többek 
unszolására művészi pályára lépett és 1919 
augusztus eleje óta mér a filmművészet terén 
elsőrangú művésszé emelkedett. — B. D. 
A klakk megalapítója Nero császár, ki a 
római Amphitheatrumban 5000 erőteljes fiatal-
embert fogadott, kik fényes fizetést húztak 
és elegáns öltözetet, gyűrűket és egyéb aján-
dékokat kaptak a császártól. A bécsi Burg-
szinházban 1886 junius havában Wilbrandt 
igazgató beszüntette a fizetett tapsoncok mű-
ködését. Nálunk a m. kir. Operaházban 
Weidinger Henrik volt a hires klakkfőnök. 
— Hü olvasó. A publikum szót a régi szí-
nészek idején ugy mondták, hogy : hallgató. 
(A szót először a Magyar Hírmondó hasz-
nálja és magyarázatképen zárjelben teszi az 
1793. évf. 1. kötet, 216. oldalán.) 

U n l n i i f n r f v H F i r f t ondulációval. manikűr, szépség-
nUlSMUlirUUUI ápolás és archajszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ S zabni, varrn i tani lok magantanulásra 

Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. B p i . i - i i KAROLY-KÖRUT IO. B. Geiger Eteinei 

KISBÉR HENRIK 
m i l H u n t e n Z 9 . T e l e f o n : J ó z s e f 3 - 8 6 K T o S t » * ! 

Szőrme-, szőnyeg-
poroló, megóvó, szőnyeg-
mosó és javító-intézet. 

L a k á s t a k a r i t á s , 
padlóbeeresztés és féreg-
irtási vállalat. 
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Sxlnfiáxi. rejtvény 

Megfejtési határidő 1921 junius 4. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 23. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 19. számában közölt 

rejtvény megfejtése : „Színházi jubileum." 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. dij: Péchy Erzsi autogrammos fényképe. 

II. dij: Egy doboz „Floris" csokoládé-bonbon 
III. dij: Egy üveg Eau Colcgne „Fée" Wittek 
Helyesen fejtették meg 701-en. 
Az első dijat Krebsz Rózsi (IX., Márton-

utca 21.) a második dijat Derner Józsa (IX., 
Viola-utca 3.) a harmadik dijat Bányay Er-
nőné (VU., Dembinszky-utca 29. IV. 38.) 
nyerték meg. 

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

A kli6ék Herbst reprodukáló miiinté-
zetében (Bezerédy-ulca 19) készülnek. 

I A J N Ö V E S Z T Ő Ü 
' ® Rövid idő alatt a hajat nö-

veszti, hajhullást megaka-
dályozza, az ősz hajnak 
visszaadja az eredeti sziliét. 

Ára 3 0 - 4 0 korona. 
VII., Erzsébet-körút 34.1, em. 

Fiatalos 
üde arcbőrt 

varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden teint-
hibát u. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt petyhüdt bőrt, a 

dr . Kayserl íg-féle „ H Y V A R I O N " 
szépitőszer. A kura egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltüóés nélkül. Befejezése után az arc-
bőr ragyogó szépségben gyermeki üdeségben és 
t isztaságban pompázik. — Egy adag 75 .— K. 
Vidékre szétküldés diszkréten, bérmentve 90 .— K. 
előzetes utalványozása ellenében. Hyvarion-gyár 
szétküldés) telep: RÓNA-DROGERIA 
Budapest, VIII. kerület, József-körut 5 0 . 

Jól Olcsón csak 

az -nál 
vásárolhat ! 

1 

Szőrmék:, íélíruhák 
és szőnyegek 
megóvása biztosítással és jótállással 

Telefon hívó- B O D N Á R J Ó Z S E F 
szám: 1P5-53. szűcsmester, V., Nádor-utca 15. szám. 

X Q I R U H Á K A T 
művésziesen alakit modellek szerint. 

FÜREDI BÉLÁNÉ angol, francia női divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca 

TeJe/o" L s k d S t keres 
cserél 

bútorozott v. bútorozatlant 
DITRICHSTEIN Lakásközvetitö 

Hajellávolilás 
villannyal. — Szépségápolás. — Kozmetikai szerek. — 
JULIA KOZMETIKA, Budapest, Vilmos császár-ut 46. 

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

A „Színházi Élet" kiadójában 

V E 6 y E s 
A legutóbbi autogramm-

délelőttön m e l l e t t e m á l l ó 

s z ő k e , k a r c s ú h ö l g y e t k é r e m , 

ki a u t o g r a m m k ö n y v e c s k é j é t 

K i c s e r é l t e a z e n y é m m e l , k é -

r e m k ü l d j e v i s s z a p i r o s b á r -

s o n y f e d e l ű k ö n y v e m a k i a d ó -

h i v a t a l b a „Autogramm" j e -

l i g é r e . 

Batikolást, lámpaernyő-
készitést tanit fővárosi taní-
tónő. Beiratkozás, tanítás 
délután. Krisztina-körut 8. sz. 
III. 39. 

Keresek megvételre hasz-
nált női színpadi ruhákat. 
Ajánlatokat „Lisbeth" jeligére 
kérek a Színházi Élet kiadó-
hivatalába. 

Mi a hipnotizmus ? Irta : 
Knut Boström. Tudományos 
alapon és mégis népszerűen 
ismerteti e sok tekintetben 
misztikus tudományt. Ára : 
postadíjjal 30 kor. — Alexy : 
„A lélek útja" (Teozófiai 
megvilágításban.) A buddha-
vallás misztikus tanát ismer-
teti. Az újraszületést, az élet 
rejtelmeit. Ara postadíjjal 
26 kor. Magyar könyvkiadó, 
Budapest, Szentkirályi-u. 23. 

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








