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5ZINHÁZI ÉLET 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 

MŰVÉSZETI É S MOZI HETILAP 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes 

budapesti színházak egész heti szlnlapjával. 
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Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR, 

Déryné ruhái és parfümjei. 
E g y régi m ű v é s z n ő g a r d e r o b j á b ó l . 

és fehér keszkenőmmel, 
mely az én kedvenc illatom-
mal esbouquet parfümmel 
volt meglocsolva, gyengén 
ajkira legyintettem. De ő a 
keszkenőt elkapta, keblébe 
rejtette, s minden szó nélkül 

távozott 
(Déryné naplója 211 1.) 

Francia parfum illata, rég elmúlt tova 
röppent szép idők levendulaillatával ke-
verve.... ez a különös izü, exotikus, finom 
illat árad ki annak az asszonynak Írásai-
ból, akinek gyönyörű sikerektől, bús csa-
lódásoktól, boldog és boldogtalan szerel-
mektől megédesített s feldúlt életénél 
szebb, gazdagabb, vonzóbb és meghatóbb 
asszonyi és művészi sors, nem adatott 
meg magyar színművésznőnek. Ha való-
ban igaz az a mondás, hogy minden 
embernek sorsa az arcára van irva, ugy 
Déryné asszony nemes metszésű, szép 
arcán ott találjuk nyugtalan, változatos, 
szeszélyes menetű életének minden jel-
lemző vonását. Amint nevetős szemű, 
mosolygós arcán kicsi korától késő öreg-
ségéig, ott borongott valami sajátos, kü-
lönös mélabús vonás, mely oly ellentétben 
állott az arc egyébként vidám charakteré-
vel, hogy a nagyhírű festő Barabás há-
romszor is hozzá fogott a festéshez, s 
utóbb kedvetlenül abbahagyta, nem tud-
ván kellőleg kifejezésre juttatni, ezt a 
sajátságos jellemző vonást, — ugy víg-
ságos élményekben gazdag, hosszú éle-
tének legderüsebb pillanataiban is átrez-
dül, valami mély, bánatos szomorúság.... 
Áttetsző, fehér, helyenkint szeplős, finom 
arcbőr, — kissé nagy, de éppen nem rút 

száj, — vöröses haj, mely Déryné nagy 
bánatára csak igen nehezen akart bar-
nulni, bármennyire is hajporozta és kente 
topolyapomádéval, — apró, karcsú filigrán 
termet, melyet hosszú, fáradságos vándor-
utakon akárhányszor vitt gyengéden ölé-
ben színésztársa Szentpétery, — ilyen 
volt a külső megjelenése a legnagyobb 
magyar színésznőnek. Ez a meghatáro-
zás természetesen nem ugy értendő, hogy 
akár hires kortársnői (Kántorné, Lend-
vayné, Laborfalvy Róza) vagy a későbbi 

Déryné, Széppataki Róza 
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szinészgenerációk nagynevű színésznői 
között nem akadt volna senki, aki vala-
melyik szerepkörében tul ne szárnyalta 
volna, de az tel jességgel bizonyos, hogy 
Dérynénél nagyobb univerzális tehetség, 
soha nem volt magyar színpadon. Arra 
nincsen példa színészetünk történetében, 
hogy elsőrangú koloratura-énekesnő, ki-
nek pompásan iskolázott hangja az alsó 
c-től a magas f-ig terjed, aki absolut 
könnyedséggel énekli az É j királynőjét a 
Varázsfuvolában, továbbá Rossini, Mer-
cadante, Boieldien, Bellini operáiban a 
magas szoprán parthiekat, el tudná éne-
kelni Rossini : Olasz nő Algírban c. ope-
rájának címszerepét, mely a legmélyebb 
hangú alt szerep. Speciális szerepköre 
volt ezenkívül a naiva szerepkör, drámák-
ban, társalgási darabokban, de játszott 
vandervilleben, népszínműben (ő a Tün-
dérkastély Magyarországon c. kedvelt 
népszínmű legelső Marcs i ja ) bohózatban, 
pantomimeben, balletben, női, gyermek, 
férfi és fiu szerepet, általában minden 
színpadon létező és játszható szerep-
osztályt. Hosszú szini pályáján ( 1 8 1 0 — 5 2 ) 
a kényszerűség és nyugtalan, sürü vére, 
keresztül-kasul vitte Magyarország és 
Erdély minden kisebb-nagyobb városán, 

»Csárdáskirálynő« 
Attems Lia grófnő előadás alatt készített felvétele. 

faluján. Beutazta az egész országot deli-
zsancon, zörgős parasztszekéren, ruga-
nyos grófi fogaton, lóháton és keskeny-
bokáju, finom lábacskáin, — „melyeken 
ugy állott a pántlikával felkötött Bandl-
Schuh, mint Helena lábain," — gyalog. 
Játszott Pesten a Hacker-szálában, a 
Rondellában, a Gizellatéri német színház-
ban, a Nemzeti színházban, Budán a 
Várszínházban, Kolozsvárott, Kassán, Vá-
radon a Sas fogadóban, Miskolcon kocsi-
színben, hol előadás közben nyakát-vállát 
ellepte a rosszul zsindelyezett tetőről 
beömlő hó és esőviz, Abrudbányán pa j -
tában, hol az operaelőadáshoz bivalyok 
secundáltak. Játszott elnémetesedett pesti 
burgereknek, erdélyi mágnásoknak, 19 
estén 19 operát a szebeni szászoknak; 
Brassóban, Zalatnán, Verespatakon, csi-
bukozó törököknek, durva oláh parasz-
toknak, díszes öltözetű bojároknak hir-
dette a magyar szó dicsőségét. Nem volt 
széles nagy Magyarországon és Erdélyben, 
a magyar Múzsának állandó vagy csak 
ideiglenes lakhelye, kőszinháza, vagy 
szálában, pajtában, félszerben, gyalulatlan 
deszkákból rögtönzött emelvénye, mely 
ne visszhangzott volna a „magyar Cata-
lani, Hunnia csalogánya" gyönyörű éne-

kétől S mindezek után, 
midőn Déryné 79 esztendős 
korában, betegségtől, nélkü-
lözésektől elgyötörve hoz-
záfog Naplója megírásához, 
olyan remekművel a jándé-
kozza meg irodalmunkat, 
mely nemcsak igazgyöngye 
a magyar memoireirodalom-
nak, — de egyenesen ko-
ronagyémántja. 

Ha óvatos, gyengéd kéz-
zel felnyitjuk a nagyasszony 
puha, sárga fából készült, 
három fiókos kis commo-
deját, melyet az első gázsi-
pénzből vásárolt 12 forin-
tért, bőrös ládáját, melyben 
fehérneműjét tartotta, kes-
keny, hosszú kofferjét, mely-
ben a színpadi ruhák voltak, 
a sok apró-cseprő skatulákat 
melyben blonde-csipkés fő-
kötőit, szalagait, ékszereit 
(vagy inkább zálogcéduláit, 
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mert többet voltak az ékszerek másutt, mint 
nála) őrizte, a már emiitett esboquet parfü-
mön kivlil, még egy másik finom illatot ér-
zünk. Csakhogy ez már nem patikában vett 
„illatszer", melyet pár garasért mindenki 
vásárolhat, hanem ennél sokkal f inomabb : 
a Déryné szag. „Én igen finom pot pourrit 
tudtam készíteni üvegbe — irja Déryné, 
mely papírral volt bekötve, s kötőtűvel 
megszurkálván a bDritékpapirost, az egész 
szobám tele volt a kiáradott illattal 
annyira, hogy minden ruhámba belevette 
magát azon kellemetes egyveleg szag és 
elnevezték Déryné szagjának." Találunk 
toiletteasztalkáján ezenkívül hat üveg 
heliotrope extractot, mellyel a gavallér 
Szatmári Károly ajándékozta meg Kolozs-
várott, szegény Szentpétery Zsiga nagy 
bánatára. Déryné általában sok gondot 
forditott parfümjeire, olyannyira, hogy 
midőn Kassán álarcosbálba megy, más 
parfümöt használ a megszokottnál, hogy 
fel ne ismerjék. 

Színpadi öltözeteit kezdő kis színésznő 
korában, de meg utóbb is maga készí-
tette, hímezte, mosta, vasalta. Alig tudunk 
bájosabb, elragadóbb jelenetet elképzelni, 
mint mikor a 17 esztendős Széppataki 
Rózácska, egy igen forró nvári délután, 
kis fehér alsószoknyában, 
csupasz nyakkal, vállal, künn 
az udvaron egy fehér szín-
padi mousselin ruhácskát 
mos s egyszerre csak kinyi-
lik a kiskapu, s belép az 
udvarra . . . Déry. Incsel-
kedik, tréfálkozik a kis 
lánnyal : „hogy már nagyon 
fehér az a ruha — éppen 
olyan, mint a nyaka", s 
mikor Rózácska megharag-
szik a tréfáért, engesztelésül 
megcsókolja. Talán ép ez a 
csók volt okozója, ezen 
egymáshoz nem illő ember-
pár későbbi szerencsétlen 
házasságának. 

Ha csak tehette, mindig 
fehér ruhában járt Déryné, 
ez volt a kedvenc szine. 
Sokat és szívesen öltözött 
színpadon és színpadon kí-
vül is, s igazán megható, 
hogy naplójában mennyi 

szeretettel és friss emlékezéssel tud elidőzni 
egy-egy ruhadarabja leírásánál, a 79 éves 
öreg asszony. Mikor halavány chamois 
szinü ruhájában, melynek alját egész tér-
dig, két ujjnyi szélességű bársonyszalag 
szegélyezte, fehér tulle-anglais ráncokba 
szedett kis kalapban, mely az arc körül 
rózsabimbókkal és egy nagy „Hochroth" 
rózsával van díszítve, — végig sétál a 
brassói promenadeon, a szőke szász 
szépségek, meg a fekele hajú bojár asz-
szonyok, el se hiszik, hogy szinésznő. 
„Ah! warum nicht g a r ? mondják, diese 
ist eine Offiziersfrau. Sie ist sehr nobel." 
„No — jegyzi meg kedves humorával 
Déryné, — nektek szép fogalmatok lehet 
egy magyar színésznőről, ha még ennyi 
csinosságot se tételeztek föl róla!" 

Ha játszott, volt olyan este, hogy tiz-
szernél többször is változtatta öltözékét. 
Szokásos ,olt akkoriban a vándortársula-
toknál, hol kellő szereplők hiányában csak 
ritkán adhattak jól összevágólag énekes 
darabokat, énekes egyvelegeket előadni. 
Ezek az egyvelegek, különböző magán-
számokból és kettősökből voltak össze-
állítva, s Déryné minden számhoz külön 
jltözött. A kassai, a miskolci, az egri 
publikum, na színházba ment, elébb 

»Csárdáskirályné« 
Attems Lia grófnő előadás alatt készített felvétele. 



4. oldal S/JflUMI ESXT 

megkérdezte : „Sokat öltözik ma Déryné ? " 
A korabeli szini kritikákban gyakran ol-
vashatjuk, hogy „Déryné pompás öltö-
zékei, méltán feltűnést keltettek." Kitűnő 
Ízléssel öltözködött, a ruhák terveit ren-
desen maga rajzolta, még pedig annyi 
hozzáértéssel és leleményességgel, hogy 
hónapokkal előre megjósolta az eljövendő 
divatot. Ha valami uj öltönyt rajzolt, 
szabónője, a kassai Benyák Krisztinké, 
nevetve jegyezte m e g : „No tekintetes 
asszony, egy hónap múlva megkapjuk 
ezt a bécsi divatlapban." E mellett min-
dig gondja volt rá, hogy színpadi ruhái 
szerepének jellegével tökéletes összhang-
ban legyenek. „En mindig sokat tartottam 
arra, hogy minden érdekes szerepemre 
legyen jellemzetes öltözetem, melyet én 
magamnak Ízléssel elkészítettem ; meg is 
hagytam azon módon csupán arra a 
szerepre, s el nem vettem volna belőle 
egy bojtocskát, hogy egyébre alkalmaz-
zam," — irja. Néha ilyen costume kér-
désekben érvényre juttatja a maga érdekes, 
okos, egyéni felfogását. így a Szevillai 
borbély Rozinájában, nem öltözik az 
akkori német színésznőknél szokásos, 
hosszú sezlis, fekete spenzerbe, mert 

>CsárdáskiráIyné« 
Attems Lia grófnő előadás alatt készített felvétele. 

szerinte, ez a nehéz öltözet nem egyezik 
a szerep pajzán charakterével „mert Ro-
zina fiatal pajkos nő, kit a szerelem visz 
némi ravaszságra, nem pedig valami ki-
tanult, ármányos nő . " 

Rendkívül szerette az uszályos, selyem 
bársonyból készült, nagy toiletteket, s a 
világért se vett volna fel a színpadon 
gyapot bársony ruhát „mert a manches-
ternek nincs az a fénye, s nem omlik 
oly duzzadtan, mint az echt, finom bár-
sony." Ezek az arannyal himzett, bársony 
és atlas ruhák, voltak garderobjának leg-
értékesebb részei, továbbá ezüst bordureös 
török és görög tunikák, no meg hab-
könnyű tulle-ruhácskák, melyekben ren-
desen a naiva szerepeit játszta, s melyekre 
saját bevallása szerint „Dárius kincsét is 
elköltötte volna." De bizony Dárius kin-
csét sohasem rejtegette, Déryné sovány 
kis pénzestárcája, kinek legnagyobb fize-
tése havi 100 forint volt, mikor már 27 
esztendeig működött a szini pályán, — 
a ruhák meg már akkor is, sok pénzbe 
kerültek. Könnyelmű is volt kissé, könnyen 
költekező, ha valami szép holmi megtet-
szett neki, megvásárolta, akár volt rá 
pénze, akár nem. Egy szép „g-ros des 

Neaples wicklerért, melynek 
fehér atlas kaputzen gallér-
kája, hasonló szinü felhajtása 
és selyembélése van," elzálo-
gosítja ékszereit 200 forint 
értékben. Egy másik „oliva" 
szinü, hamuszín prémmel di-
szitett nobel bundát," 150 fo-
rintért vásárol hitelbe. Az 
adósságok, zálogcédulák hatal-
masan felgyűlnek, ehhez járul 
még az is, hogy a kedves, 
jóhiszemű, tapasztalatlan asz-
szonykát, boldog-boldogtalan 
becsapja. Kassán kirabolja a 
cselédje, ami kevéske holmija 
megmarad, az odavész a pesti 
árvízkor, mosónője és szabója 
furfangos csalása folytán. De 
hosszú volna felsorolni azt a 
sok malhuvet, ami szegény 
Déryné garderobját éri. Mikor 
a Nemzeti szinház megnyitó 
előadásán, az „Árpád ébredé-
sében," egy pár szavas kis 
szerepet játszik, a feletti örö-
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mében, hogy a színház végre megnyílik, 
remek uj fehér atlas ruhát csináltat erre 
az alkalomra, bár a szerep jelentéktelen. 
A színház éppen csak hogy elkészült; a 
sok festékes, malteros láda között alig 
tudnak mozogni a színészek a színpadon. 
Roppant nagy a meleg és az izgalom, s 
Déryné, ki uj legyezőjével legyezgetve 
magát, folytonosan ott esetük-botlik a 
színpadon, hol boldogan, kíváncsian ki-
kandikálva a nézőtérre, hol beszaladgálva 
az öltözőbe, addig-addig járkál, míg a 
szép, fehér ruha tele lesz fekete, meg 
zöld festékkel. Képzelhetni Déryné két-
ségbeeséséi, ki oly kényes és hiu volt a 
megjelenésére. A bő, ráncos ruhán vala-
hogy eltüzdelik a foltokat, de Déryné 
öröme meg van zavarva. „Hej ! de rossz 
előjel ez nekem," — mondogatja, s csak-
ugyanettől kezdve hanyatlani kezd Déryné 
művészetének ragyogó csillaga. Lassan-
lassan, de őt is utóiéri, az igazi nagy-
tehetségek tragikuma, akik elérvén fejlő-
désük csúcspontját, nem tudnak maga-
sabbra emelkedni, csak lefelé szá l ln i . . . 

Déryné ruhái, par fümje i . . . istenem 
hová tünt el mindez? A parfum elszállott, 
a ruhák szertefoszlottak, s a nagyszerű 
színésznő, aki viselte őket, 
ott nyugszik csendesen és 
nyugodtan a miskolci nagy 
leány-temetőben. 

Kálmán Ilonka. 

Ha könnyeket kell eltemetni, 
Akkor tudunk mi csak nevetni, 
— Tapsoljatok I 

Táncos Pierrette táncra perdül, 
Kábulsz gavotte-tól, menuette-tül, 
A két szemed ragyog. 
Bolond bajazzó csókot esdve 
Pierrettehez fordul lihegve . . . 
— Tapsoljatok ! 

Ha majd egy este végezésül 
Bohó bajazzó menni készül, 
Végső tréfát dadog, 
A taps zúgjon majd el fölötte, 
És ő elalszik majd örökre . . . 
— Tapsoljatok ! 

Olasz harctér, 1916. augusztus. 
Bródp László. 

Fényképezőgép a páholyban. 
A Csárdáskirályné főszereplőit a mi-

nap kedves meglepetés érte. Kis csoma-
gokban sikerült fényképeket hozott a 
posta. Apró, ügyes fényképek, melyek 
rendkívüli közvetlenséggel több színpadi 
jelenést ábrázolnak. Színpadon készült 
felvételek, a nézőtér felől felvéve ! A ki-
sérő sorokból aztán kittint, hogy a ked-

Bajazzó-él et. 

A taps kisérget, mint az árnyék, 
Az életem egy babajáték, 
Bajazzótok vagyok. 
Kacagva szép csak ez az élet, 
Nektek mosolygok, csak 

[tinéktek, 
— Tapsoljatok ! 

Csak gyűljetek mind, mind 
[köröttem, 

Én egy bolond világból jöttem, 
Tinektek kacagok. 
Tréfát csinálok a porondon, 
Nevessetek csak a bolondon, 
— Tapsoljatok ! 

Egy bódító tündéri tánc van 
A festékes, cécós világban ! 
Mulassatok nagyot ! 

»Csárdáskirályné« 
Attems Lia grófnő előadás alatt készített felvétele. 
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ves meglepetés szerzője Attems Lyvia 
grófnő, ki a szélső páholyból előadás 
közben lefényképezte a Csárdáskirályné 
több érdekes jelenetét. 

A színpadi fotografálás a legnehezebb 
probléma. Világítás, a lehető legrosszabb, 
mert a villanyfény pillanat felvételre alig 
alkalmas, hosszabb exponálásra pedig 
nincs idő. Külföldi színházak fotografá-
lási-próbái nálunk nincsenek bevezetve, 
a színpadi felvételek igy a premierek vagy 
főpróbák felvonás közeiben történhetnek 
csak meg. 

Előadás közben pedig egyáltalán nem 
fényképeztek még nálunk. Attems grófnő 
finom, rendkívül értfkes fényképezőgépje 
az első, mely a páholyból, a nézőtér sze-
mével nézve, rögzíti meg a színpadot. 
Ez az ideális színpadi fénykép felé vezető 
ut — mely azt mutatná meg, hogy a 
közönség, hogy látja a színészeket. 

A kedves figyelem rendkívül jól esett 
a színészeknek. A Színházi Élet szer-
kesztősége természetesen megszerezte az 
érdekes fényképeket. E heti számunkban 
mutatjuk be őket. 

Bizonyos, hogy a Király-szinház szí-
nészei, mindjárt kedves mosollyal játsza-
nak majd, ha a szélső páholyban meglát-
ják Attems grófnőt. Az előkelő fotográfus-
nak nem is kell — „barátságos arcot" kérni. 

»Mágnás Miska« 
Attems Lia grófnő előadás alatt készitett felvétele. 

Kárpáthy Zoltán. 
— Beszélgetés Hevesi Sándorral. — 

Óh furcsa, felejthetetlen megható este, 
mikor Jókai drága, utólérhetetlenül pazar 
és szines fantáziájának szivünkhöz forrott 
alakjai ott mozogtak elevenen előttünk az 
álomszerű biedermejer-szinpadon, mintha 
csak az imént letett, diszes kötésű és 
dédelgetett könyvből keltek volna életre. 
A nemesszivü, tisztalelkü Kárpáthy Zoltán, 
az egyenes talpig férfi Szentirmay Rudolf, 
a finom és szenvedő Fanny, a szerelmes, 
szomorú, szép Vilma s mind, mind a 
többiek, a sok megálmodott, annyiszor 
magunk elé képzelt alak. Ott mozogtak 
és éltek a színpadon s beszéltek Jókai 
sajátos, színmagyar hangján és monda-
taival. S ahogy egy-egy frappáns, csat-
tanó befejezésü felvonásvég után alászállt 
a függöny, mindig ámulva kérdeztük, hát 
lehetséges ez, hát nem varázslat ez ? 
Egészen a regény és mégse az : egy nagy-
szerű, — s nem győzzük hangozlatni, 
hogy színmagyar, — levegőjű, hangulatu, 
mindvégig izgatóan lebilincselő dráma. 
Mindnyájan ismertük a regény minden 
részletét s mégsem hagytuk volna egy 
félvilágért ott a színházat előadás közben, 
annyira érdekelt, annyira lenyűgözött a 
következő másodperc cselekménye. 

Azok, akiknek alkalma volt a mult 
szezonban látni, a regény első részéből 
készült drámát, az „Egy magyar nábob"-ot, 
azok előtt egy egész csodálatos világ 
bontakozott ki s a minduntalan felkínál-
kozó összehasonlítások révén, a hatalmas 
arányú cselekmény minden rejtett szép-
sége előviláglott. De azok is, akik először 
láttak dramatizált Jókai-regényt, azok előtt 
is tökéletesen megállta a helyét, mint egy 
kerek felépítésű, nagyszerű miliőjü dráma. 
Mindenkinek az az első gondolata : Hogy, 
hogy eddig nem jutott eszébe senkinek 
ezt a pompás, minden izében színpadra 
kínálkozó cselekményt, drámává gyúrni. 
Ám de önként kínálkozik a felelet: kevés 
az olyan avatott kezű színházi ember, 
olyan józan önmérséklettel bíró irómü-
vész, mint Hevesi Sándor, kire ezt a 
képtelenül kényes és nehéz feladatot birni 
lehet. Mert ahhoz, hogy a dráma Kárpáthy 
Zoltán megszülessék, ahhoz egy ilyen 
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kettősszövetség kellett, mint a szinte szer-
telenül színes fantáziájú Jókai Mór és a 
minden simítást szerető kézzel végző, 
bravúros színházi rutinnal bíró Hevesi 
Sándor szövetkezése. 

E nagyszerű s minden izében művészi 
szövetség életképességét és igazát minden 
teóriánál meggyőzőbben igazolja az a si-
ker. ami a Kárpáthy Zoltán pénteki bemu-
tatóját kisérte. Bizonyos, hogy a „Magyar 
Szinház" hosszú időre megint elvetette 
egy uj bemutató gondját, a Jókai-Hevesi 
dráma estéről-estére zsúfolt házakat fog 
vonzani. S ebben legnagyobb mesélő ma 
különösen széles rétegekre terjedő nép-
szerűsége mellett nem kis szerepe van 
Hevesi Sándor pompás színpadi ismere-
tének is. 

A „Színházi Élet" krónikásának alkal-
ma volt néhány nappal a bemutató előtt 
beszélni Hevesi Sándorral, a Jókai-regé-
nyek dramatizálásának munkájáról, alkal-
ma volt betekintést nyerni e csodálatos, 
színes drámák titokzatos műhelyébe. A 
Szentkirályi-utca 13. számú ház második 
emeletén, a dolgozó szobájában, rengeteg 
sok könyvvel, képekkel, szoborral, koszo-
rúkkal, diadalmas esték reliquiáival bélelt 
puha fészekben, fogadott az író, Hevesi 
Sándor. Mert a rendező Hevesi Sándor, 
a cinikus-kedvű színházi szakember nem 
volt sehol, csak egy szimpátikus, aggo-
dalommal és várakozó feszültséggel teli 
színpadi szerző. 

— A magyar regény iroda lom klasz-
szikusai közül, — kezdte el kérdésünkre, 
mosolyogva, az író — senki sem alkal-
mas annyira, hogy színpadra vigyék, mint 
éppen Jókai, kinek müveiben annyi a 
szépség, hatás és pompásnál pompásabb 
drámai jelenet, hogy az embernek nem 
kis fejtörést okoz kiválogatni, mit hagy-
jon ott és mit vigyen el. A legszíveseb-
ben a maga egészében színpadra vinné 
a regényt, de igy bizony csak több estén, 
folytatólag lehetne előadni egy-egy drá-
mát. 

— Jókai regényei a színpadon nagy 
jövőnek néznek elébe. A magyar bieder-
mejer-kor levegője és világa igen érdekes 
és divatos ma, különösen ha olyan fan-
táziával, melegséggel, szinnel és erővel 
elevenedik válósággá, mint Jókainál. S a 

regényből gy.irt színdarab nem példátlan 
Franciaország az idősebbik Dumas, Ang-
liában Dickens regényei egytől-egyig szín-
padra kerültek s nagy, jelentős sikerrel. 

— Az első színpadra dolgozott Jókai-
regény, „Az uj földesúr" évekig hevert 
Beöthy fiókjában, nem mertünk kísérletet 
tenni vele. Végre egy szezon legelején 
megpróbálkoztunk a szinre hozatalával 
s vállalkozásunkat váratlanul nagy, nem 
is álmodott siker és tetszés követte. így 
került aztán a mult szezonban sor a 
„Egy magyar nábob" előadására, melynek 
most, a husz évvel későbbi cselekményü 
folytatása, a „Kárpáthy Zoltán" kerül 
színpadra s azt hiszem, hogy a sok mai 
miliőjü, tipikusan pesti darab között, na-
gyon frissen és üdén fog hatni a 19. 
század ez az érdekes, romantikus magyar 
világa. 

— A Jókai-drámák műhelytitkaiból 
csak annyit, hogy tisztára Jókai szavaival 
és szavaiból készült s mindvégig töké-
letes hűségre törekedtem. Az olyan pár-
beszédek, melyek a regényben nincsenek 
meg, azok is az ő mondataiból vannak 
összeállítva. így pl. van a drámában 
Kárpáthynak és Tarnavárinak egy pár-
jelenete, mi a regényben nem szerepel : 

Hevesi Sándor 
a „Kárpáti Zoltán" dramatizálója. 
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ezt Tarnavárynak egy a regénybeli leve-
léből állítottam össze. Lehetett volna más-
képen is, szabadabban megoldani, én 
azonban szándékosan választoltam ezt a 
nehezebb utat. Itt egyrészt a kegyelet ve-
zetett, másrészt az a tapasztalat, hogy a 
közönséget rendkívül megfogja, ha ráis-
mer a regénybeli, mondatokra a színpadon. 

— A dramatizálást folytatni fogjuk. 
A következő Jókai-regény, mely színpadra 
kerül „A kőszivü ember f iai" . Ennek az 
akciója hallatlanul érdekes és izgató, a 
4 8 —49-es idők minden tragikumával. 
Azért izgat különösen ez a feladat, mert 
ennek a történeti kornak komoly sikere 
magyar színpadon nem volt még . . . Ezek 
azonban távoli dolgok, a jövő színházi 
évadának zené je ; egyelőre a „Kárpáthy 
Zoltán" bemutatóján szeretnék tul lenni, 
s egy szép siker emlékével gazdagodni . . . 

. . . Most, hogy már tul vagyunk a 
bemutatón s a krónikásnak meg kell ál-
lapítania a teljes és őszinte siker, meg 
kell állapítani azt is, hogy Hevesi Sándor 
érzékeny szerzői aggodalmai nem voltak 
helyénvalók. Hozzá kell fogni most már 
a „Kőszivü ember fiai" átültetéséhez, mert 
elvárunk ezentúl minden szezonban egy 
Jókai regényt a színpadon, — ízes, gyö-
nyörködtető irodalmi c s e m e g é n e k . . . 

»Mágnás Miska« 
Attems Lia gréfnő előadás alatt készített felvétele. 

A színészek és rendezés munkájáról 
akarván beszámolót irni, csak a legna-
gyobb elragadtatás hangján szólhatunk. 
A címszereplő Törzs Jenő, átérezte és 
átértette szerepét s egy olyan brilliáns 
alakítást produkált, hogy, — s ez az el-
ismerés szuperlativusza, — elhomályoso-
dott lelkünkben a fiatalkori képzelt hős 
alakja, hogy az ő alakját vegye fel fan-
táziánkban a szivünkhöz nőtt regényhős. 
Báthory Gizella a legbájosabb és a leg-
üdébb mama, mikor leányával — kit 
Fényes Annuska személyesít — megje-
lenik a szinen, az első pillanatban min-
denki testvéreknek nézi őket. Szentirmay 
Rudolf szerepét Komjáthy János játszotta, 
vendégként ki egyike azoknak a ritka 
színigazgatóknak, kik elsőrangú színészek 
is egyszersmind. Vágó Béla is nagy-
szerűét produkál Tarnaváry szerepében. 
Z. Molnár László Maszlaczky-alakitásához 
azonban minden elismerő jelző kevés. 
Megszoktuk már, hogy ez a pompás szí-
nész mindig kimagasló értékűt produkál 
a színpadon, de amit e derűs, jellem-
figura ábrázolásán elkövet az minden 
dicséreten felül áll. A nők közül T . Forray 
Róza és Simonyi Máriáról kell még meg-
emlékeznünk. A szenvedések és a fájda-
lom kifejezésére pompás és egyéni hang-
juk külön-külön felejthetetlen Fényes 
Annuska derűs, bájos szerepében, Dobos 
Manci egy vak leány alakításával érdemel 
ki minden elismerést. De nem volna tel-
jes a beszámoló, ha nem emlékeznénk 
meg Zala Carola, Pártos, Tarnay, Ván-
dory, P. Tárnoky Gizella, Réthey és 
Jánosi (ez utóbbi kettő egy év óta, mikor 
is ugyanezt a szerepet az „Egy magyar 
nábob-ban játszották, — 20 évet öre-
gedtek szerep szerint) pompás játékáról. 

Az elsőrangú, művészi rendezés Már-
kus László avatott kezét dicséri. A kosztü-
mök, melyek külön szenzációt képeznek, 
s a nagyszerű díszletek mind az ő tervei 
nyomán készültek. S hetek óta az az 
emberfeletti munka, ahogyan a próbákat 
vezette, mind bizonyítéka annak a sok 
fölényes tudással alátámasztott művészi 
s szeretetteljes gondnak, mellyel ezt a 
darabot, a most már bizonyossá váló 
diadalmas sikerhez segítette. 
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0 Szirmai fellépési nyug-
tá i . Csütörtökön délelőtt, nagy 
meglepetésre Szirmai Imre egy 
helyett két fellépési nyugtát 
adott át a Király Színház igaz-

gatósági irodájában. A meglepetést első-
sorban az okozta, hogy Szirmai, aki es-
ténként 100 korona fellépési dijat kap, 
immár hetek óta nem játszik mást, mint 
Lippart Weilersheim herceg szerepét a 
„Csárdáskirályné"-ban. A művész mind-
amellett teljes komolysággal két fellépés 
díjazását kérte és mikor Beöthy csodál-
kozva kérdezte meg, hogy melyik a má-
sik szerep, amelyet ugyanaznap játszott, 
Szirmai elővette az Elvált asszony nép-
operai előadásának szinlapját, melyen 

tévedésből vagy feledékenységből a talen-
tumos, fiatal Ihász Aladár neve helyett még 
a régi szereposztás szerint Szirmai Imre 
díszelgett. A bizonyíték valóban meg-
dönthetlen volt, appellálni nem lehftett 
ellene, Szirmai Imre pedig diadalmasan 
nézett Beöthyre: 

— Lám, ha most akarnám, még be 
is perelhetném a színházat dupla gá-
zsiért. 

A direktor nem engedte perre a dol-
got. Annyira megtetszett Szirmai pompás 
tréfája, hogy kiegyezett 50 százalékra és 
gavallérosan kiutalta a fiktiv fellépés felét 
is. Ezúttal tehát 100 helyett 150 koronát 
kapott Szirmai Lippart Weilersheim her-
ceg szerepének eljátszásáért. 

Te rongyos élet. 
Irta : Gábor Andor. Zenéjét szerzetle Kálmán Imre. 
A „Csárdáskirályné"-ben éneklik : Rátkai Márton 

(Boni) és Szentgyörgyi Ida (Stazzi). 

I. 
Zajt ne üss, 
Mossziö, 
Ide süss . . . 
Amit válaszolok, 
Az is szimpla dolog: 
Lány van száz 
Aki véle cicáz, 
De azért te csak eggyel játsz 
Valahogy nehogy 
Elfeledjed, 
A szemeddel és a 
Sziveddel 
Kikeresni közülük 
Éppen azt az egyet, 
Aki neked k e l l . . . 

Refr. Te rongyos élet, 
Toprongyos élet 

Mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz, 
Te rongyos élet,; 
Tn rongyos élet 

Leszokni rólad istenem, milyen nehéz. 

II. 
Nékem ön, 
Nem kell, nem, 
Köszönöm, 
Nem veszem komolyan 
Mert ön is csak olypn : 
Gyönge báb, 
Akinek derekát 
Ráncigálják idébb-odább 
Baba ön, kit a 
.Női kezecskék, 

Huzigálnak és ez nagy baj, 
Mért nem ad isten önnek 
Egy kevés e s z e c s k é t . . . 
Báb, baba, bábu, — baj ! 

Refr. Te rongyos élet. . . stb. 

Szentgyörgyi Ida Rátkai Márton 
(Staizi grófnő) (Boni) 

Királyszinház. — „Csárdáskirályné '. sireüsky felv. 



12. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Notre Dame. 
ülföldi nagy sikerek után végre 

nálunk is előadásra kerül a 
magyar Schmidt Ferenc érde-
kes és vonzó operája, mely a 
romantikus regényirodalom leg-
népszerűbb alakjait, Esmeral-

dát, a szép cigánylányt, Quasimodot, a 
félelmetes erejű, nyomorék harangozót, 
Gringoiret, a rajongó diákból cigánnyá 
lett ifjú és Phöbust, a daliás testőrtisztet 
viszi színpadra. Az Operaház a honfi-
társakkal szemben kijáró kötelességet tel-
jesítette, amikor művészi áldozatkészség-
gel műsorába illesztette a Notre-Dame-ot, 
ezt az izzó muzsikáju, drámai szempont-
ból is pompásan felépített modern operát, 
mtly a bécsi Hofopernek immár két év 
óta kedvelt müsordarabja. Hogy azután 
mennyire volt előzékeny Operaházunk a 
külföldön élő magyar zeneszerző iránt, 
azt legjobban tudhatják azok, akik Bécs-
ben már látták a Notre-Dame-ot és most 
meglepetéssel állapíthatták meg, hogy a 
budapesti előadás mind belső művészi 
értéket, mind külsőségek tekintetében 
jóval fölötte áll a bécsinek. 

Kisszámú, intim közönség előtt folyt 
le a Notre-Dame tulajdonképeni, igazi 
bemutatója: a főpróba szerdán délelőtt. 
Az operaházi főpróbák nem csak hogy 
ritkák, de sok egyébben is különböznek 
a többi színházakban tartani szokott fő-
próbáktól. Mindenekelőtt ide valóban 
csakis a sajtó képviselői hivatalosak, 
Csepke bácsi gondos szeme és Kern 
Aurél szigorú ellenőrzése erősen ügyelnek 
arra, hogy avatatlan és hivatlan e napon 
ne kerüljön a nézőtérre. A tiz-tizenkét 
zenekritikuson kivül csak a színház leg-
szorosabban vett tagjai juthatnak be a 
főpróbához, néhány művész és művésznő, 
kik történetesen próbán voltak, kicsi 
balletlányok, akiknek Zőbisch mester 
megengedte, hogy ha jól viselik magukat, 
megnézhetik a szép Esmeralda szomorú 
históriáját. Egy egyenruha is feltűnik a 
sötét nézőtéren : Dalnoky Viktor dr., aki 
egy ugrásra eljött a kórházából megnézni, 
mit csinálnak a kollégák. 

Egymásután szállingóznak a zene-
kritikusok, akiknek mindegyike Lajos ba-
jor királynak érezheti magát : az egész 

operát csak nekik játsszák ezúttal. A 
legtöbben a középső széksorozatban he-
lyezkednek el, csak dr. Béldy Izor, a 
Pesti Hirlap kitűnő referense ül évtizedek 
óta megszokott főpróba-helyén, a jobboldal 
első sorában. Hammerschlag János, aki-
nek az irása kifelé is mérvadó, mert a 
Lloydba ir, partiturával kezében jelenik 
meg, Az Újságot ketten is képviselik: 
dr. Gajáry István és dr. Weiner György. 
Kálmán Jenő Ákos, a Pesti Napló kri-
tikusa, a legigazságosabb hangú, szelle-
mes zenereferens, mindenekelőtt a nézőtér 
hölgyei felett tart rövid szemlét és meg-
állapítja, hogy a főpróba kedvező au-
spiciumokkal kezdődik. Dr. Diósy Béla, 
a Neues Pester Journal népszerű kritikusa 
Hugó Viktor nagyszerű regényének egy-
kori sikeréről beszél a fiataloknak, mig 
Radó Emánuel kedves, aktuális bon-
mot-kkal kacagtatja meg a körülölte 
állókat. A Budapesti Hírlapot dr. Haraszti 
Emil képviseli, de a főpróba kezdetéig 
nem lapjainak megbízásából udvarol a 
hölgyeknek, Oszeczky Béla az első sor-
ban, a karmesteri emelvény mögött foglalt 
helyet és a pirtiturát tanulmányozza, 
miközben komoly vitába bocsátkozott 
Sereghy Elemérrel, az Alkotmány kri-
tikusával. Márkus Dez^ő Schmidt zene-
szerzői kvalitásait fejtegeti egyik kollégája 
előtt, Merkler Andor pedig már a Notre-
Dame melódiáit dúdolja, melyeket jól 
ismer a bécsi előadásokról. 

Pontosan tizenegy órakor megjelenik 
Kerner István klasszikusan szép feje a 
zenekar fölött, sietve helyet foglal min-
denki, két rövid toppanás és már benne 
is vagyunk a „Notre-Dame" vizió han-
gulatában, a középkori Párisban, a Valóink 
korában, vidám farsangi menet vonul fel 
előttünk és megkezdődik Esmeralda tra-
gikus története. A zenekar és a szinpad 
szines, változatos képeket vetit elénk. 
Gábor József csengő tenorján elhangzik 
a szép cigányleány sorsának elbeszélése, 
— nincs még egy magyar énekes, aki 
ily pompásan deklamálna, — a színfalak 
mögött Marschalkó Rózsi meleg, szindus 
mezzoszopránja vibrál a spanyol cigány-
melódia fölött, Szemere patétikus bari-
tonja szinte eeybeolvad az archidiakonus 
talárjával, Székelyhidy olvadékony lírája 
megkapóan érzékelteti a fiatal testőrtisz 



lángoló szenvedélyét, Venczell hangjának 
is, ökölcsapásainak is elhisszük, hogy 
hatalmas erejű ember Nagyszerűen 
felépített farsangi kórus, majd a villám-
gyorsasággal, hogy triviálisan fejezzük 
ki magunkat, moziszerüen lepergő drámai 
jelenet : az éjszakai légyott, Phőbus meg-
öletése és vége az első felvonásnak. 

A zenekritikusi tenyerek, melyek egyéb-
kor oly szigorúan némák, lelkesen verőd-
tek össze, mire a ballett szépei vidáman 
állapították meg: taps a főpróbán — nagy 
»iker. A meghívott közönség Kern Aurél 
körül csoportosult, aki a becsületes munka 
jóleső tudatával fogadja a gratulációkat. 

Valóban, ilyen főpróbára, ilyen be-
mutatóra rég nem emlékszünk az Opera-
házban. A „Notre-Dame" hosszas elő-
készületei felcsigázták a kedélyeket, de 
amit a zeneszerző és a színház beváltott, 
felülmúlt minden várakozást. Schmidt 
Ferencben, kinek egyik szinfóniája csak 
nemrég aratott nálunk nagy sikert, rend-
kívül értékes tehetségű modern zene-
szerzőt ismer meg a budapesti közönség. 
Cfeillogó hangszerelése a leghálásabb fel-
adatok elé állítja a zenekart, mely Kerner 
pompás vezetése alatt nagyban osztályosa 
a Notre-Dame budapesti sikerének. Ami 
Hugó Viktor regényéből a szövegkönyvvé 
történt átdolgozás után kimaradt, azt pó-
tolja Schmidt zenéje. Spanyol és cigányos 
ritmusok teszik jellegzetessé Esmeralda 
rokonszenves alakját, régi liturgikus motí-
vumokból szőtt zene kiséri a negyedik 
képet, archaizáló, stílusos melódiák festik 
a középkorú farsangi jelenetet és mind-
ezek felett hömpölyög csillogó arany-
folyamként Schmidt érző szerelmi lírája. 
A magánszereplők mellett derekasan ki-
tesz magáért az énekkar is, mely a tömeg-
jelenetekben bámulatos hatás volt. 

Kitűnő a darab Kiállítása. A korhű 
jelmez, a festői díszletek Kéméndy Jenő 
tervei szerint készültek. Különösen a két 
utolsó kép diszlete vált ki szenzációs 
hatást. A párisi Notre Dame székesegyház 
áll a színpadon, a maga impozáns mére-
teiben. Ezek a díszletek ábrázolási hűsé-
gükkel, távlati hatásukkal, anyagszerüsé-
gükkel, a modern színpadi díszítőművészet 
remekei. A rendezés Mihályi Ferenc fő-
rendező gondos, alapos megfigyelésre 
valló munkája. Különösen a tömegek 

magatartásában nagyszerű Mihályi rende-
zése. Végül meg kell emlékezni Lányi 
Viktor művészi fordításáról, mely a szöve-
get helyesen énekelhetővé és helyes 
magyarságuvá tette. 

Becsületes, nemes művészi törekvések 
jellemzik a Notre Dame budapesti be-
mutatóját és ezeket észrevette a közönség 
is, mely a csütörtöki bemutatón lelkes 
melegséggel ünnepelte a magyar szerzőt, 
aki végre méltó módon jut szóhoz itthon is. 

P. Márkus Emilia 
(Mariann) 

Nemzeti-Szinház. — „Szépasszony". Angeio rajza. 



III. 
A polgármester neje, m. v. 

Senki sem tagadhatja, hogy a balgóczi szín-
társulatot a legjobb erőkből állította össze 
Kövess direktor. A város fölött ragyogó balgóczi 
nap is szeretettel cirógatja, simogatja őket, amint 
próbák után, a szinházi kiskapu előtt össze-
gyűlnek. 

Erőssy Pál, a hős szerelmes. Friss és erő-
teljes, bár tizennyolc esztendős is elmúlt már. 
Tavaly még a gimnazista pályán működött, 
Kalocsán. Némi nézeteltérés támadt közte és 
matematika tanárja közt, amit a kissé hirtelen 
haragú ifjú az ököljog alapján óhajtott elintézni. 
Ugyanekkor egy cirkusz is működött a város-
ban. Miután lovászfiura sürgősen szükség 
volt, Pál megragadta az alkalmat és rálépett a 
művészi pályára. Elvégre az nagyon mindegy, 
hogv istállóban kezdi-e el, vagy másutt, fő hogy 
kezdeni kell. így gondolkodott és helyesen, mert 
Balgóczra érve itt, Kövess direktor, felfedezte 
kezén a kissé ápolatlan oroszlán körmöket és 
tüstént leszerződtette. Igaz, hogy mint istállófiu 
nagyobb gáisit élvezett, de vájjon hitvány anya-

nerációhoz tartozott. Huszonhárom éves mult ez 
időtájt. Érthető tehát, ha merev szigorral utasí-
totta vissza a fiatal Erőssy Pál előretörését. 
Rákóczi Dénes a Kis és Nagy divatáruüzletben 
kezdte el művészi pályafutását, de főnöke, ki 
ósdi elvekkel felszerelt kulturátlan lény volt, 
sohasem méltányolta kellőleg azt, ha a létrán 
el kezdett szavalni. Pedig gyönyörűen tudott. 
Nagvon gyakran a magas c-t is elszavalta. 

Árpád Álmos, a táncos komikus, már kora 
ifjúságától kezdve művészi pályán mozgott. Mozi-
kikiáltó volt, a székesfővárosban. Édes anyja, 
Árpád Sárika sikerekben gazdag naivája volt a 
társulatnak. A szép Sárika, már negyvenhárom 
éve drámai szendéje a balgóczi színháznak. Még 
mindig a legteljesebb illúziót tudta kelteni a 
színpadról, ha ügyesen kifestette magát alig lát-
szott hatvankét évesnél idősebbnek. 

Fehér Róza, a primadonna, tizenkét évig volt 
Pesten szininövendék. Azután elhatározta, hogy 
mégis beiratkozik valamelyik sziniiskolába. Ekkor 
megismerkedett egy tehetséges szerzővel, ki igen 

jó szobalány-állást szerzett neki, dr. Vastagéknál. 
Tiz esztendeig élt itt, mikor tehetség ismét ki-
tört, és eget kért. 

Általában, míg a társulat férfi tagjai csak 
reményteljes jövőjükre hivatkozhattak, a nők a 
legnagyszerűbben felszerelt múlttal rendelkeztek. 
A balgóczi szinház elscrendü női csillagjairól 
beszámolva, nem hagyhatjuk ki a sorból Zsófi 
nénit sem, ki kettős minőségben szerepelt a 
színháznál. Mint Kövess direktorék szakácsnéja 
igen nagy tekintélyt és operaénekesi gázsit élve-
zett, ezenkívül, ha öregasszony szerepet kellett 
játszani, Zsófi néni hősiesen vállalta mindig, ê 

giakkal felmérhető-e az az erkölcsi siker amit 
H imlet-alakitásával aratott, Balgóczon. 

Rákóczi (Roth) Dénes volt Erőssy Pál leg-
hevesebb ellenfele. Rákóczi már az idősebb ge-

volt a társulat legvagyonosabb tagja. Mielőtt 
Kövess direktorékhoz került, öt évig egy gazdag 
agglegénynél gazdasszonykodott és becsületes 
gazdálkodásának előnyeit szívesen megosztotta 
a színész urakkal és delnőkkel, kik ennek követ-



keztében őszinte és érdeknélküii rokonszenvvel 
viseltettek nemes és egyszerű lénye iránt. 

Még néhány kiváló tagja volt a társulatnak, 
így Mirron Nóra, kiről a Balgóczi Hiradó szám-
talanszor megirta már, hogy a hires japán Olya' 
Nincs színháznak volt első művésznője. Nem 

szabad továbbá megfeledkeznünk a direktor-
család tagjairól sem, kik valamennyien elsőrangú 
művészek voltak. Névszerinti Kövess Alfréd, 
direktor, tenorista, drámai színész és komikus, 
Kövessné, ki szintén minden szerepkörre vállal-
kozott ; Kövess Mátyás, a direktor legidősebb 
fia. Rendező és szerző egy személyben. A bal-
góczi revü megteremtője, az „Ez Balgóczi" cimü 
hatalmas színpadi mü szövegírója, Kövess Erzsé-
bet, drámai. Különösen jól tudta ábrázolni a 
színpadon, szomorú nőknek bánat okozta korai 
hervadását. Kövess Sári, táncmüvésznő, Kövess 
Aranka énekművésznő, Kövess Olga szintén ének-
művésznő, Kövess Dénes, sugó, Kövess Palika, 
szereposztó, Kövess Béla, Zuárd és Töhötöm, 
valamint a család többi, helyszűke miatt fel nem 
sorolható tagjai, részint a színpadon szerepeltek, 
mint statiszták, részint pedig a nézőtéren, elő-
kelő páholybérlőknek maszkírozva. Diszletfestő, 
karmester, zenekar, kellékes, kulissza tologató, 
pá holy nyitogató, zeneszerző és drámaíró szintén 
a Kövess-család tagjaiból került elő. 

A társulat tehát teljes volt és ezt Balgóczon 
mindenki elismerte csak Darócz polgármester 
felesége nem. A Fehér Rózsa-láz nagyban dü-
höngött ez időben Balgóczon és a városi nép-
iskolákban egy Fehér Rózsa-autogrammért, két 
színes üveggolyót, három gombot és öt értékes 

Női divat nagy áruház 

ELSNER 

számolócédulát adtak. A polgármester felesége, 
ki már hosszabb ideje mint „városunk legszebb 
asszonya" szerepelt, nagyon megirigyelte Fehér 
Rózsának és a többi művésznőnek dicsőségét és 
egy szép napon beüzent a direktorhoz, hogy 
szombaton este ő fogja eljátszani a Nóra cím-
szerepét, vasárnap este pedig a Bob hercegct. 
Másnap már künn voltak a plakátok, melyek 
öles betűkkel üvöltötték: D, Magyar Olga, a 
polgármester neje, m. v. A polgármester az 
utcán értesült arról, hogy feleségének színpadi 
tehetsége is van és e kellemes felfedezés követ-
keztében kissé elvágódott az utcán. A helybeli 
mentők vitték haza. De otthon nem mert szót 
sem szólni. Az asszony pedig egész nap szavalt 
és énekelt, próbált és sikongott. Művészi kérdé-
seken kívül csak azzal foglalkozott, hogy a házi 
békét feldúlta. Ha férjét meglátta, drámai jele-
neteket rögtönzött. Szegény, üldözött polgármes-
ter rémülten gondolt arra az eshetőségre, hogy 
neje hosszabb ideig óhajt a szini pályán mű-
ködni. A következő napokat arra használta fel, 
hogy végigjárja a fütyülő és köhögő-párt összes 
tagjait és a premiert előkészítse. 

Táblás ház volt, természetesen. Egy ideig 
csendesen hallgatták a polgármesternét. De egy-
szerre csak Darócz polgármester felemelte 
ünnepélyesen kezét és megvakarta az orrát, Et 
volt a megbeszélt jel. Pokoli fütyülés és köhö-
gés támadt erre, D. Magyar Olga legszebb jele-
nete, belepusztulta nézőtér zajába. De Daróczné 
látta a polgármester mozdulatát és pilanat alatt 
megértett mindent. Odaállt a színpad szélére é« 
onnan dörögte a férje felé : 

— Megállj ! Majd otthon elintézzük ! 

A függöny legördült és egy gyönyörűen in-
duló müvész-pálya szakadt meg ezzel. A polgár-
mesterné sohasem lépett fel többé a balgócw 
színházban. 

A polgármesteri otthonban lezajlott családi 
jelenet ecsetelésére tollam nem érez elég erőt. 
Egy azonban bizonyos: Darócz polgármester 
sosem vakarta e naptól kezdve az orrát. Erről 
a kéz és ujj mozdulatról teljesen leszoktatta, 
eleség e D. Magyar Olga. 

Budapest, Koronahevczeg-u. 10. 
IV., Cálvin-tér 

Fiók-üzletek: VII., Rákóczi-ut 32. 
II., Buda, Fő-utca 52. 
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Julcsa—Juliette. 
Modern Színpad házi szerzői-
nek előkelő névsorában igen 
jelentős és fontos név az Emőd 
Tamás neve. A régi kabaré 

közínsége megszokta és szivből megsze-
rette azt a színmagyar, csupa érzés, meleg 
és megható hangot, amely a kitűnő poéta 
minden munkájából kiárad. Mióta ránk-
szakadt a háború, azóta Emőd lirája a 
háború feletti emberi fájdalmaké. Fantá-
ziáját most a magyar, deres bajszú nép-
felkelők lakják, ezek a rettenetes szenve-
dések között isteni hősiességgel viaskodó 
emberek, méltóságteljesek a nyomorban 
is, jóiztiek a legirtózatosabb szenvedés 
közepette is. Emőd minden szép kabaré-
versét és darabját annak a meghatott és 
meleg ragaszkodásnak jegyéhen irta két 
éve, amellyel a magyar katonát szereti. 

A Modern Színpad most intim szín-
házzá növekedett az uj helyiségben és 
Emőd — há uj dramaturgiai formák között 
is — de most is a magyar katona nagy 
szenvedéseit, isteni béketürésének tarka 
hányódását irja. A „Ha majd egyszer 
mindenki v i s z a j ö n . . . " cimti országos 
visszhangra talált dal és a „Két fa láb" 
cimü gyönyörű sanzon írója most az uj 
színház méreteihez szabott nagyobb lé-
legzetű színpadi jelenetet irt, amelynek 
Julcsa.. .Juliette a címe. Ez a darab is 
a magyar paraszt háborús sorsának regé-
nyességéről szól, izgató és erős dráma a 
magyar paraszt apai érzésének és szi-
gorú, tisztes moráljának összeütközéséről. 

Oroszországban történik a Julcsa... 
Juliette meséje. Ugy kezdődik a dolog, 
hogy egy pompás hercegi kastély parkos 
homlokzatát varázsolja elénk a gyönyörű 
szinpad és a széles márványlépcsőkön 
egy elbűvölően finom és szép hölgyet 
vezet le az orosz herceg. Hódoló lakáj-
sereg hajbókol előttük. Franciául váltanak 
egy pár szót, aztán a herceg kezet csó-
kol és elmegy. A tündéri szép nő egyedül 
marad a parkban s az enyhe alkony han-
gulatában elálmosodik. 

Ekkor két rongyos magyar népfelkelőt 
hajszol arrafelé az őr. Munkások a her-
cegi kertben a magyar foglyok. Szép 
csendesen, tempósan megülnek a diszes 
lépcső alján. És elbeszélgetnek. Magyar 

szavuk furcsán fest a muszka palota kert-
jében. Az egyik harmonikázik, a másik 
— sürübajszu, őszes, vén csont — el-
kezd hozzá dúdolgatni. 

A hercegi nő izgatottan felegyenese-
dik a magyar beszédre, magyar nótára. 
És egyszer csak folytatja a magyar nótát. 
A két magyarnak leesik az álla. Magyar 
szó ilyen előkelő ajkakról Muszkaország-
b a n ? Az ifjabbik baka megrémül: 

— El akarják foglalni ezek Pápát! 
Magyarul is megtanultak! 

A másik leinti és nagyon figyel a 
nőre. Elkezdenek beszélgetni. Az öreg 
megmondja a nevét, utcáját, pápai házi-
kójának számát. Az idegen nő pontosan 
ismeri a házat. És végre kipattan a titok : 
a szép nő elszorult torokkal, izgatottan 
rebeg : 

— Hát nem ismer meg? Én vagyok 
a J u l c s a ! . . . Édes apám ! 

Ez a szó szivendöfi az öreg népfel-
kelőt. De azért keményen tartja magát. 
Neki ugyan volt egy leánya, Julcsa, de 
rossz útra tért, nincs többé. Mennyit 
szégyenkezett miatta, mennyit bánkódott, 
mennyit emésztette magát. Nem. neki 
nincs Julcsa lánya többé! És most meg-
ragadó, heves harc keletkezik apa és a 
Juliette-té változott Julcsa leány között. 
A lány elsírja bukott életének sok szen-
vedését, a küzködést, a színpadot, a ven-
gerka sorsát, aztán szerencséjét és gazdag 
nyugodalmát a derék herceg oldalán. Az 
apa visszautasítja a védekezést is, a fel-
kínált jó módot, tiszta ruhát, finom ételt. 
Neki nincs leánya. Kevélyen a becsület 
kérlelhetetlen gőgjével vonszolja odébb 
fáradt csontjait a lerongyolt mundérban. 
Juliette egyedül marad a parkban és ke-
serves zokogással siratja az apját, akit 
most már örökre elvesztett. 

Ezt a megkapó történetet két ragyo-
góan művészi alakítás hozza elénk. 
A címszerepet Medgyaszay Vilma játsza, 
aki megdöbbentő színésznői erővel állitja 
a színpadra a megrázó lelki harcot. Az 
öreg népfelkelő pedig Rózsahegyi Kál-
mán, akinek nagy művészete ebben a 
szerepben a legszebb pillanatokat adja 
és zugó tapsvihart kelt. Nem szabad el-
felejteni a pompás Sajó Gézát sem, aki 
a másik bakát játssza, valamint Varsa 
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Gyulát, aki a herceget személyesiti kitű-
nően. Mindehez pedig olyan színpadot 
varázsolt Bárdos Artúr rendező művészete, 
amelyhez hasonlót nem sokszor van al-
kalom látni. A gazdagon felszerelt szín-
pad horizontjával olyan alkonyt produkál-

nak itt, amit magában véve is érdemes 
megnézni. 

A közönség ktílönöen nem szorul 
biztatásra. Az uj Modern Színpad- nak 
eddig kivétel nélkül minden előadását 
táblás ház nézte végig. 

Nyiregyházy Ervin. 
Hétfőn este a Zeneakadémia termében 

ülve, pillanatra ugy éreztük magunkat, 
mintha H. G. Wel ls csudálatos időgépén 
ülve visszaröppentünk volna századokkal 
a múltba és tanúi lennénk a 18. század 
legnagyobb zenei fanoménje, Mozart 
Wolfgang Amadeus produkciójának. Ilyen, 
egészen ilyen lehetett egykor a kis Mozart, 
mint ma a fialal magyar csodazongorás 
Nyiregyházy Ervin, akinek 
első bemutatkozása egy ra-
gyogóan induló művész-
pálya kezdetét jelenti. 

A szónak legtisztább, 
legnemesebb érteimétien Is-
tentől megáldott művész 
Nyiregyházy Ervin, aki ment 
minden csodagyermeki vo-
nástól és igazán nagy, ki-
forrott, kész művész. Bea-
vatottak már régen tudnak 
róla. Régi muzsikus csa-
ládból származik, az apja 
az Operaház kardalosa volt. 
A Kis Ervint bámulatos zenei 
intelligenciával áldotta meg 
a természet. Négy éves ko-
rában máir saját kompozí-
cióit zongorázta és öt éves 
volt, amikor atyját gyakorlás 
közben ellenőrizte. 

— Papa, ez nem jól 
van, — szólt közbe, mikor 
az öreg Nyiregyházy valamit 
hibásan énekelt. 

A kis fiu ritka zenei 
fejlettségének gyorsan hire 
ment és Székely Arnold, a 
Zeneakadémia kitűnő tanára 
vállalkozott a tanítására. A 
fenomén érdekelte a pszi-
hiátereket is. Dr. Révész 
Géza állandóan foglalko-
zott Nyíregyházival, figye- Nyiregyházy Ervin székely Aladár Wv. 

lemmel kisérte fejlődését, gondolkozását, 
apercipiáló-képességét életének különböző 
koraiban és tanulmányait feltűnést keltő 
könyvben most nemrég adta ki. A kis 
Nyiregyházy szülei nem voltak tehetős 
emberek, de a két lelkes művész és tudós 
oly támogatást szereztek a zseniális gyer-
mek számára, mely lehetővé tette, hogy 
a legszebben fejleszthessék kvalitásait. 
Nyiregyházy Ervin Berlinbe került, ahol 
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Dohnányi Ernő, majd Lamond Frederic 
voltak a tanárai. A nyilvánosság előtt 
nem szerepelt, csak tanult szorgalmasan, 
de mert a korai hangversenyek, csoda-
gyermeki produkciók nem vénitették a 
lelkét, gyermek maradt, ártatlan kedélyű, 
kedves és szeretetreméltó. 

De a Beethoven-versenyt ugy játszotta, 
mint a legmélyebben érző, filozófikusan 
gondolkozó művész, sőt voltak részletek, 
melyeket égészen uj, meglepő világításban 
hozott elénk a fiatal művész individuális 
felfogása. Így, ennyire világosan, ennyire 
tökéletesen nem hallottuk még Beethoven 
G-moll zongoraversenyét. Finom produk-
ció volt Schumann A-moll versenye is, 
Liszt bravúros magyar ábrándjaiban pedig 

erőt is tudott adni» Pompás technikája 
van ennek a tizenhárom esztendős m ű -
vésznek, aki okos fejével, szép szemeivel, 
karcsú, rövidnadrágos alakjával csak egy 
kis fitt, a lelkében, a tudásában kiérett, 
kész művész, egészen férfi. Mivé fog még; 
fejlődni, nem tudhatjuk. Talán világhírűi 
zongorás lesz, talán páratlan karmester,, 
de lehet, hogy kompozícióival fogja hali 
hatatlanná tenni nevét. Ma csak annyii 
bizonyos, hogy a kis Nyiregyházy Ervin 
máris nagy művész, bemutatkozása a 
legszebb művészi pálya indulása volt 
akik ott voltak a hétfői hangversenyen,, 
boldogok lehetnek, mert egy zenetörténet® 
eseménynek voltak tanúi. 

Operabál. 
Ami hihetetlennek látszott, azt Beöthy 

László keze valósággá varázsolta. A Nép-
opera végre üzleti és erkölcsi szempont-
ból is a legelső színházak sorába lendült. 

Most ismét érdekes színházi esemény-
nyel lepi meg a közönséget. Hellberger 
hires operettjét adja elő az „Operabál"-t . 
Viktor Leon vidám szövege és a rend-
kívül ötletes zene egymással karöltve, 
megtalálja az utat a pesti közönség szi-
véhez. A szövegkönyv „A rózsaszinü 
dominó" cimü híres vígjátékból készült, 
a zeneszámok pedig diadalmas körúton 
meghódították már az egész világot. 

A nagy női szerepet, annak idején 
Bécsben Pálmav Ilka alakította és ez 
volt egyik legemlékezetesebb sikere. Most 
Tisza Karolának jelent jelentős, nagy 
sikert. Nadrágszerep, és olyan kedves, 
hogy igazi primadonna-boldogság el-
játszani. 

Lábass Juci, ez a rendkívül tehetsé-
ges és pompásan kibontakozó művésznő 
szintén brilliáns szerephez jutott. Ő játsza 
a szobalányt. Hálás szerepet kapott Deila 
Donna Eugénia és Varga Irma is. Két 
fiatal asszonyt alakítanak. Féltékenység-
ből férjük után elmennek az Operabálba, 
ahol a férjek beleszeretnek saját asszo-
nyaikba. 

A zeneszámok egytől-egyig régen nép-
szerűek már. Különösen hires a második 
felvonás nagy szeparé-duettje, amely be-

járta az egész világot. A nagy levéliró-
quartett szintén elsőrendű érdekessége az 
operettnek. 

A férfiak közül különösen hálás sze-
rep jutott Gyáriásnak, Sziklay József-
nek és Nádornak. Gyárfás a tőkepénzest 
játssza, ki elmegy a bálba. A kitűnő 
művész népszerűsége napról-napra foko-
zódik. A legnagyobb örömmel szögezzük 
le, hogy a Népopera közönsége tapsokkal 
köszönti és búcsúztatja minden jelenésé-
nél. Hasonlóképen nagy és őszinte sikere 
van Sziklay Józsefnek. Ez a fiatal szinész 
nagyon rövid idő alatt a legelső sorba 
küzdötte fel magát. Megjelenése 1-ifogáS' 
talan, tánca és éneke egyaránt a legna-
gyobb dicséretekre méltó. Népszerűségét 
pedig mi látjuk legjobban, hiszen alig 
múlik el olyan nap, hogy ne kapnánk, 
levelet, mely Sziklay József iránt érdek-
lődik. 

Az operettnek még egy meglepetése 
van, a fordító: Hevesi Sándor, a kitűnő 
iró és rendező. 

Rendezés és kiállítás a legragyogóbb 
és mindenben méltó a Beöthy-korszak 
eddigi nagy eredményeihez. 

É R T E S Í T É S . 
F " Í N T, c s e m e g e - , sajt-, vaj-, é s 
borKeeskedést VIII . , József -utca 53. 

Ifj, Graumann~Gusztávné 
átvette. 
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I n t i m P i s t a , hogy B i ró L a j o s irt-e uj 
színdarabot . 

— Irt. 
— Haditudósitásait , regényeit olvas-

suk, képzelheti mennyire érdekel a 
darab. H á b o r ú s ? 

— Igen. 
— Részleteket tudna r ó l a ? 
— Gal íc iában játszódik, az orosz 

uralom idejében. Forró , lázas cselek-
ménye, igen nagy feltűnést fog kelteni. 

— C i m e ? 
— Még nincs végleges cime. Eddi-

giek szerint „Hotel Imper ia l " a legva-
lószínűbb. 

— Melyik színházban já tszák majd. 
— A Magyar-színházban. A darab 

már elkészült te l jesen és a végső si-
mítások után már B e ö t h y László is 
elolvasta. B e ö t h y direktor a legnagyobb 
e l ragadtatássa l nyilatkozott az uj Biró-
darabról , mely kélségtelenül egyik leg-
nagyobb eseménye lesz az uj színházi 
szezonnak. 

— P r e m i e r ? 
— J a n u á r végén valószínűleg. 
— B e ö t h y direktorról a múltkor azt 

mondotta, hogy B é c s b e n van. Hazajött 
m á r ? 

— Igen. Még pedig csupa uj slá-
gerrel megrakodva. E g é s z sereg uj da-
rabot vett meg, többek között Fali 
Leó legújabb operett jét , a csodálatos 
zenéjü Sztambul rózsá já t 

— Még egyet — szól Ható 
— N o s ? 
— A „Modern Sz ínpad" mostani 

műsorát természetesen láttuk már. De 
mikor lesz uj műsor ? 

— E g y e l ő r e nem lesz uj műsor, 

hiszen minden este sereg ember megy 
el még jegy nélkül. 

— Milyen kár — sóha j t Kató, — 
hogy nincs két Modern Szinpad. Bár , 
mind a két helyiségben játszanának.. . 

— H á z a s s á g , elválás, e l jegyzés 
n i n c s ? — érdeklődött Gizi. 

— H á z a s s á g ? íme egy szenzáció : 
A pesti korzó legnépszerűbb embere... 

— Szirmay Imre ? 
— Ugy van, Szirmay Imre megnő-

s ü l j 
— Színházi nőt vesz e l ? 
— Nem színházi nőt. Az esküvőt 

néhány hét múlva már meg is tart ják.. . 

P. Márkus Emilia (Mariann) 
Nemzeti-Szinház. — „Szépasszony' 

Anfdo£raju. 
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— Uraim, — kérdezte már 
az ajtóban lázas kíváncsisággal 
Zugligeti, lapunk bámulatos 
barátja, — mi a kvalifikációja 
annak, hogy valaki aranysar-
kantyús vitéz lehessen? 

— Semmi, — feleltük, — az 
aranysarkantyús vitéznek ki-
fogástalan gavallérnak és ne-
mes embernek kell lennie, 
egyébként nem kell más külö-
nös kvalifikáció hozzá. 

— És a kormány előterjesztésére a király 
nevezi ki az aranysarkantyús vitézt, ugyebár? 

— Ugy van. Miért kérdi? 
— Mert én is aranysarkantyús vitéz aka-

rok lenni. 
—• Ojjé. Milyen alapon? Nemes ember ön? 
— Az az én magánügyem. Különben ne-

mes ember vagyok, de a kutyabőr leégett a 
nagy tűzvész alkalmával Szegeden. 

— Szegeden nem tűzvész volt, hanem 
árviz. 

— Az mindegy. Nemes ember vagyok és 
aki ebben kételkedik, azt pisztolyom csöve 
elé állítom. Én ismétlem, aranysarkantyús vi-
téz akarok lenni. Nem is lesz nehéz. A vité-
zek közé ugyebár a művészvilágból is kell 
venni valakit, ezt Tisza be fogja látni. Már 
most kik jöhetnek számba? Csortos, Király, 
Hegedűs, Törzs, Székelyhidy, Góth, Beregi és 
még egy páran egyaránt jogosan reflektálhat-
nak rá, ha már a kormány szeme a színészet 
felé fordul. De akármelyikre esik a kormány 
választása, a többi méltán és joggal megsér-
tődik, hogy miért nem ő. Olyat kell tehát ke-
resni a színházi világban, aki indifferens, aki-
nek nincs vetélytársa. Erre egyedül csak én 
vagyok alkalmas Arra kérem tehát az urakat, 
pendítsék meg jelöltségemet egy csinos vezér-
cikkben. 

— Kedves Zugligeti, magának folyton a 
koronázással van baja. Megint arra pályázik, 
hogy egy koronával megkoronázzuk? 

— Rut és felületes gyanú. Egyébként hol 
az a korona ? 

Megkapta. Megsarkantyúzta kedélyét és 
kedvenc paripáján, az egykoronás pénzdara-
bon, lovagolva elvágtatott a Newyork-kávé-
házba, ahol igen fölényesen, mondhatni lóhát-
ról, egy spriccert rendelt és elhozatta a Va-
dász- és Versenylapot. 

Üt 
Szappan 3 korona 
K r é m . . 3 korona 
P u d e r . . 3 korona 

a német urinők eredeti h á z i s z e r e a fedet-
len tes t részek ápolására é s szépi tésére . 
Becsületes, ártalmatlan német gyártmány! 
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában 
és illatszertárban. — Magyarországi főraktár : 

SZÉKELY VILMOS 
B U D A P E S T , VIII., Rökk Szilárd-utca 10. 

T e l e f o n : T ó z s e f 52-37. 

A l e g n a g y o b b m a g y a r z e n e g y ü j t e m é n y a z 

1917 CDÍ róz5űDöIgyi karácsonyi album 
37 zeneszámot tartalmaz az uj 
album. 10 operett részletet , 13 
orfeum és kabarédalt, 10 magyar 
nóiát és műdalt, 4 operarészietet 
és szalondarabot . :- :- : 

A legnagyobb, a legszebb magyar zenegyüjtemény 
a legalkalmasabb karácsonyi ajándék. 

A r a f ű z v e 6, k ö t v e 8 k o r o n a . 
Kapható és megrendelhető az album kiadójánál, 

Rózsavölgyi és Társa cs. és kir. udv. zeneműkiadónál 
Budapest, IV , Szervita- tér 5. 

Részletes tartalomjegyzéket kívánatra szívesen küldünk. 

müDésznőb beüd5QrlQ5i forrósa 

VAS BÉLA 
női kalap áruháza 

BUDAPEST, Holló-utca és 
Király-utca sarok. 

K A R D O S R O Z 5 I É s J U C Z I 
FÉNYKÉPÉSZETI f lUTEREM 

Y/ÍCZI 'U. 1 1/B. TELEFON 1 0 5 - 8 0 . 
R O S S I R O S I N A óperaénekesnő 

E R É N Y I R . A N T A L énekmester 

hangképző és hangfejlesztő 

M A G Á N É N E K I S K O L Á J U K B A 
felvélel egész éven át 

K i k é p z é s : a k e z d e t t ő l a l e g m a g a s i b b művészi k iképzés ig 
Jelentkezések naponta d. e. 11-től d. u. 5 - i g 

E R Z S É B E T - K Ö R Ű T 4 0 — 4 2 . II. 12. 

T E L E F O N 
37—74, 

B k u l ; J L 3 L , I R M A TELEFON 
37—74. 

T E L E F O N 
37—74, NCI KALAPDIVATTERME 

BUDAPEST, IV., PÁRISI-UTCA 1. SZÁM. 

TELEFON 
37—74. NCI KALAPDIVATTERME 

BUDAPEST, IV., PÁRISI-UTCA 1. SZÁM. 
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Azt hiszem csalódtam önben. 

" J r t a Kalmár Tibor. Zenéjét Kovács Károly. 
Aj,Fővárosi Orfeumban" énekli: Hollós Terus. 

I. 
Legutolsó leveléből észrevettem, 
Hogy a hangja nem a régi már 
S ha valaki ugy szeret, mint ahogy én szeretem 
Annak minden százszor jobban fáj 
Érzem ezt a levelét már nem a sziv diktálta 
Olyan volt mint egy fagyott virág 
Pedig annyi melegséggel szerelemmel várta 
A sok emlék és a régi vágy. 

Refr : Azt hiszem csalódtam önben 
Ugy érzem, válni akar, 
Ön el fog feledni könnyen 
Másra talál majd hamar 

Talán van szivében vágy még 
De ez már csak muló játék 
Önnek nincs több szava, nekem nincs 

Tkönnyem 
Csalódtam Önben, csalódtam Önben. 

II. 
Ha nem muzsikál szivünkben már a multunk 
Rövidebb lesz a hosszú levél 
így a nóta, amit egykor egymásnak daloltunk 
Jobb, ha most egyszerre véget ér. 
Könnyek nélkül bucsuzzunk, a válás könnyebb 

[igy még 
Elfelejtett dalok sorsa ez 
És ha később egy-egy órát vissza-visszasirnék 
Könnyem, multunk igaz gyöngye lesz. 

Refr. 

Részlet a Vígszínház „Az a huncut kéményseprő" cimii Komor—Slefanides gyermekdarabjából. 
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Uj Guthi-mondások. 
Guthi Soma dr., az elpusztíthatatlan, mfndïg 

jó kedvű Qutius, a Korminybiztos, Tartalékos 
férj, Cilinder, Sasok meg sok mis kedves vi-
dám darab, bohózat szerzője, aki sajnos, bok-
ros ügyvédi elfoglaltságai következtében az 
utóbbi időben nem igen dolgozik a szinpad 
számára, arról nevezetes, hogy a magánéletben 
is egyike a legötletesebb embereknek. Mindig 
van valami jó mondása, élce. A Fészek és New-
York-kávéház környékén, ahol gyakrabban meg 
szokott fordulni, napokig mesélgetik az emberek 
fuldokló kacagások és sürü könyhullatások kö-
zepette a leeujabb Gutiádákat. Néhányat közü-
lök itt,közlünk, hadd kacagjon rajtuk a „Szín-
házi Élet" közönsége is : 

— Vettem a fiamnak egy órát — mesélte 
Guthi —. Nagyon szép óra volt, tulaezüstből, 
becsomagolták, indultam vele haza. Ahogy a 
házunk kapujába érek, keresem az órát : nincs. 
Kikutatom valamennyi zsebemet, csak nem ke-
rül elő. 

— Ejnye, — mondom magamban, — bizto-
san ott felejtettem az órásnál. 

Már meg is fordultam, hogy visszamegyek 
érte. De közben eleredt az eső. 

— Eh, — gondoltam — hazamegyek és tele-
fonálok a kereskedőnek. Ismer jól, biztosan 
emlékszik is rá, hogy a csomagom ott maradt. 
Majd utánam küldi. 

Hazaérek, odalépek az Íróasztalhoz, — hát 
képzeljék, — ott az óra. Ott feküdt az írások 
tetején és ketyegett. Hamarabb volt otthon mint 

Izsáky Margit Lubinszky Tibor 
(Julia) (Rómeó) 

az Országos Színművészeti Akadémia 
vizsgaelőadásán. 

,Romeo és Julia". Hj. Aiexy feiv. 

Blaha Lujza filmen. 
Megiituk már, hogy Blaha Lujza asz-

szony, a magyar színészet dicsőséges és 
nagy művésznője filmen is fellép. Dr. 
Janovics Jenő Corvin filmgyárának ju-
tott a tisztesség ezt a filmet elkészíteni. 
Beszámolhatunk róla, hogy a film ragyo-
góan sikerült. Nemcsak Blaháné bűbájos 
alakítása ad különös értéket a nagyma-
mának, de az is, hogy a film a legsike-
rültebb, legművészibb és legkedvesebb 
alkotása a magyar kinematográfiának. 

Blaháné partnerei a legelőke-
lőbb és legjobb magyar színészek. A bá-
jos Fényes Annuska játsza Márta sze-
repét, Aghy Erzsi, a Nemzeti-Színház 
talentumos művésznője Piroskát, a férfi-
szerepeket pedig Szirmay Imre, Mészá-
ros Alajos, Várkonyi Mihály és Ilajdu 
József játszották el. Szirmaynak első 
filmszerepe az Örkényi ezredes, daliás 
és finom benne. Várkonyi és Mészáros 
Alajos kedvencei már a moziközönségnek. 
A két pompás művész ragyogó alakitá-
sok egész sorát adta már, s a legnépsze-
rübb alakjai a mozivászonnak. Hajdú 
József Tódorkája — mint e kiváló szinés^ 
annyi sok más alakítása — szintén első-
rendű. 

Nagy sikert jósol mindenki a Nagy-
mamának. Bájos, derűs és finom film, 
amiben főérdeme van Korda Sándornak, 
a Corvin filmgyár kiváló rendezőjének. 
Ő irta filmre Csiky Gergely vígjátékát 
fölényes intelligenciával. Ötletekben és 
finomságokban gazdag rendezése igazolta 
a hozzáfűzött komoly várakozásokat. 
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-én. Megyek a telefonhoz, felhívom az órást. 
Akkor aztán kiderült minden. Tudják miért ke-
rült az óra hamarabb a akásomra, mint én ? 
Mert — sietett. 

a * • 

;Ott ül Guthi Soma délután a meszekben, egy 
elhagyott kártyaasztalnál, melyen, mint elcsön-
desült csatatéren a fegyverek, ugy hevernek 
szerteszét palatábla, kréta, meg egy csomag 
kártya. Az asztal másik oldalán telepszik a klub 
egyik idősebb, nem bohém tagja. 

— Látod öregem, látod, — mondja neki 
Guthi, — az idő, hogy eljár. 

— Bizony, bizony, — mosolyogja a másik 
meghatva, — megöregedtünk. 

— Mióta is ismerjük mi egymást? 
Amaz gondolkozik, számol, bököd az ujjaival 

a levegőbe, aztán kivágja : 
— Lesz már vagy huszonöt esztendeje, — 

állapítja meg aztán önelégült mosolygással. 

Guthi gyorsan az asztalon heverő kártya-
csomag felé kap: 

— Huszonöt ? — kérdi, — Tudod mit ? Emel-
jük el ! Dupla vagy semmi ! 

* 
* * 

A jó öreg alsóst ismét uj figurává játsszák. 
A kézből való bemondással. Aki, mikor az első 
kártyákat a kezébe kapja előre bemondja, hogy 
a partiban milyen' figurákat fog megcsinálni, 
annak az elért poénszámai duplán számítanak. 
Ennek az előrebocsátása után, most már nyu-
godtan el lehet mondani, hogy Guthi, amikor a 
múltkor valamiért nagyon megharagudott vala-
kire, egyszer csak rárivalt : 

— Maga szamár! Nêm s szamár — kézből 
szamár ! 

Amire azután az aposztrofált ember kezdett 
el legjobban kacagni. 

Növendékelőadás 
az Urániában. Az or-
szágossz inmüvészet i aka-
démia növendékei kedd 
este tartották meg ebben 
a szezonban e lső e lőadá-
sukat. A növendékek kö-
zül különösen Bartkó E l -
za nevét kell k iemelnünk, 
aki aTartüffeben Marianna 
szerepét játszotta roppant 
ügyesen. Játékát a közön-
ség le lkesen megtapsol ta . 
B a r t k ó Elza cs inos sz ín-
padi je lenség, jól beszél 
és mozog a sz ínpadon. 
Kivüle nagy s ikere volt 
Andorííy Idának is , aki 
különösen Stuart Mária 
szerepében ért el nagy 
hatást. Lubinszki T i b o r 
és Izsáky Margi t a R o -
meo és Jul ia egyik je le -
netét játszották el s iker-
rel. Fehér Gyula , aki 
sz ívességből vállalt sze-
repet ezen az estén, a 
R e m é n y c. ha lászdrámá-
ban kiváló volt . A ren-
dezésért és betanításért 
különösen Gál Gyulának , 
Szacsvay Imrének és C s á -
szár Imrének jár ki a di-
cséret és meleg el ismerés . 

az Orsz. 
Bartkó Elza 

Színművészeti Akadémia III. éves növendéke. 
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Mit mond a csizió ? 
— Szép Ernő és Nádor Mihály operettje az 

Apolló-Kabaréban. — 

ö t főszereplője van Szép Ernő han-
gulatos, kedves kis pesti darabjának ha 
a színlap csak hármat tüntet is fel : Németh 
Juliska, a takaros kis cselédleány a 
„Schwarzéktul", Kőváry Gyula, a piros 
mellényes, zöld nyakkendős iparoslegény, 
Mály Gerő, a tipikus, raffinált ligeti ki-
kiáltó, s végül még ketten: egy intelli-
gens planétás-papagály (eláruljuk indis-
krét módon, hogy két forint a fellépési 
dija esténként a pompás kis madárnak) 
és a népszerű, mord pof ember, ki jelen-
leg szintén valódi: kócból, gummiból for-
mált pufokképü bábu. De szereplője még 
a ligeti jelenetnek az egész vasárnap 
délutáni vurstli. A színfalak mögül be-

szűrődik a zongora-
verkli méla hangja, a 
körhinták pajkos lár-
mája ; szinte érezzük 
azt a mámorító, fiata-
los szédületét a kör-
hinták tükrös, tün-
dérfényes világának, 
mit csak egyszer 
érezhet életében az 
ember. S pláne érez-
zük Szép Ernő vará-
zsos, kedvesen mu-
latságos szavai nyo-
mán, ahogy siklik 
a lelkünk a lenge, 
bohókás mese csodá-
latos s í n é i n . . . 

A vasárnapi vurstli 
zajából rekedten válik 

ki a planétás ember, 
— Mály Gerő — 
borizü hangja: „Ide, 
ide hölgyeim és 
uraim, itt a csodá-
latos, jövőbelátó pa-
p a g á l y . . . Minden-
ki megláthatja a 
jövendőjét!... Gye-
rekek, h á t r á b b . . . 
Ne tessék tovább 
menni, virulószép 
naccsád!. . Körhin-
ta ? Az ledér, köny-
nyelmü mulatság ! 
Itt tudományos ala-
pon, a jövendő-
jébe lá that . . . Gye-
rekek hátrább ! . . . 

„A virulószép 
nacc?ád", — Né-
meth Juliska, enni-
való kék perkálru-
hában,ráncos rövid 

Németh Juliska (a esek 
Apolló-Kabaré. — „Mit moi 

Mály Gerő (a papggályos) — Németh Juliska (a cseléd) 
Apolló-Kabaré. — „Mit mond a csizió?". Amster feiv. 
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szoknyában, csíkos ha- cióját, egy pillanatra sem szűnik meg 
risnyában, — szabó- az ellenállhatatlan erejű derültség. . . 
dik: Azután planétást huzat ő is s kibetűzi 

— Nem vagyok ugyanarra a melódiára, (bár kacagtató, 
én „naccsád"! Szol- más mimikával), — ugyanazt a szöve-
gálló vagyok é n ! . . . get. Mindössze annyi az eltérés, hogy 

— Sebaj, nálunk ,,szöké"-ről van szó. 
minden utolsó rongy, A továbbiakban aztán gyorsan perdül 
naccsád... Gyerekek a cselekmény. A két fiatal egy ligeti pa-
hátrább í... — És már don összetalálkoznak, megtalálják egymás 
tartja is a papagály kezét, száját, szivét, — és a boldogságot, 
elé a splanétás-ládát. ahogy bejövendölte a c s i z i ó . . . 
A keszkenő csücské- Mert babonás kis darab, a „Mit mond 
bői előkerül a „négy a csizió". Nem mond biz' az sosem valót-
krajcár, azaz tiz fii- lant, akkor sem, ha bejövendöli, hogy 
lér" : Mit mond a belátható időn belül, mindvégig telt házat 
csizió? fog jelenteni a finomtónusu kis darab, 

Hangulatos, bájo- az Apolló-Kabarénak... 
san primitiv kis dal 
következik, Nádor Mi-

Köváry Gyulafa legény)^ 
csizió ? " Amster felv. 

hály pompás szer-
zeménye ; a kis 
cselédlány kibetűzi 
a planétáról a jö-
vendőjét. A plety-
káról, a sorsjegy-
ről, a barnáról, 
aki esedékes és a 
boldogságról.. . 

Majd Kó'váry 
lép a szinre. Har-
sogó kacagás ün-
neplés fogadja. Te-
tőtől talpig, a ruhá-
zata, pici bajusz-
kája, az óralánca, 
a mozdulatai mind 
egy tipikus vasár-*-
napi iparoslegényé. 
Ahogy lerakja a 
szines kézelőit,hogy 
a pofembernek le-
ossza a maga hár-
mas vasárnapi por-

Kőváry Gyula (a legény) Mály_Gerő (a papagályos) 
Apolló-Kabaré. — „Mit mond a csizió ? Amster felv. 

1 
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Egy forró nap. 
— Fővárosi Orfeum bohózata. — 

A Fővárosi Orfeum uj rezsimje nagy-
szerűen eltalált valamit: azoknak a kis 
bohózatoknak a műfaját, amelyek ugy 
hatnak a háborús világban, mint a manna: 
egy órán keresztül elfelejtetik az emberrel 
a háborús nyomorúság minden gondját 
és szenvedését. Őszinte, szivből jövő, 
hangos kacagások színhelye mirden este 
a Fővárosi Orfeum. A színházi nézőnek 
ma egyetlenegy a vágyódása: felejteni. 
Aki pedig a nagymező-utcai szép és ba-
rátságos színházba beteszi a lábát, az 
minden búját-baját elfelejti és a köznapi 
élet vesződségeit, kellemetlenségeit mind 
kinn hagyja az utcán. 

A decemberi műsornak van egy sláger-
bohózata, amelynél pompásabbat régen 
láthatott a főváros közönsége. Hires német 
bohózat ez D e r heisse Tag cimen Bécs 
és Berlin színpadain megszámlálhatatlan 
sokszor játszották, és szerzői, Antonius 
és Aldeimann, mindenfelé zugó tapsok 
és orkánszerü nevetések sikerét aratták 
vele. Magyarra Ilarsányi Zsolt dolgozta 

át és a darab, amely nálunk az Egy íorró 
nap cimet kapta, éppen annyit nyert ujabb 
tréfákban, kacagtató elmés ötletekben, 
mint minden darab, amely az ő átdol-
gozói tolla alól kikerül. 

A forró nap azzal kezdődik, hogy a 
kikapós fiatal orvos, akinek a felesége 
fürdőn van, egy forró randevú után reg-
gelizni készül bájos vendégével, egy Zizi 
nevü színésznővel. De Zizi nem csinálhat 
toalettet, mert váratlanul betoppan az or-
vos sógornője, a csinos fiatal bakfis. 
Zizinek alig van annyi ideje, hogy befus-
son a fürdőszobába. A sógornőnek az a 
kérése, hogy az orvos adja át neki az 
asszony dominóját, mert ő este álarcos 
mulatságba akar menni. 

Alig távolítja el az orvos az alkal-
matlan időben jött sógornőt, egyszerre 
rémületes meglepetés: a felesége várat-
lanul hazajött a fürdőhelyről, kinn áll az 
ajtó előtt és csenget. Az orvosnak alig 
van rá ideje, higy kétségbeesett zavará-
ban babujtassa Zizit a nagy utazókosárba 

Mezei Ilonka Kabos Gyula 
(Zizi) (dr.Pataki) 

Fővárosi Orfeum. — „Egy forró nap". Mészöly feiv. 
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Most aztán egy félórai kinlódása követ-
kezik: el akarja terelni a kosárról a fe-
lesége figyelmét, sőt az anyósa figyelmét 
is, aki szintén betoppan. . Nem használ 
semmi: a kosarat felkapja egy hordár és 
elviszi az após lakására, aki utazni ké-
szül. 

A kosár tehát ott van az öreg tanár 
lakásán, és benne a hiányosan öltözött 
kis Zizi, aki különben az öreg tanárral 
is udvaroltat magának. Most már hárman 
vigyáznak a kosárra : az após, aki szin-
tén jóban van a kis Zizivel és retteg attól, 
hogy a felesége meglássa a véletlenül 
idekerült kis hölgyet. Vigyázz továbbá az 
orvos, aki kétségbeesve szalad az apósa 
lakására utánanézni, hogy mi van a ko-
sárral. Végül vigyáz a bakfis is, aki azt 
hiszi, hogy a dominó van a kosárban. 
Leírhatatlan és kacagtató bonyodalmak 
követik itt egymást, mignem Zizi az orvos 
praktikája folytán, valahogy észrevétlenül 
ki tud szökni a meleg helyről. 

Ezt a nagyszerű darabot a Fővárosi 
Orfeum társulata nagyszerűen játssza. Az 
orvost az utólérhetetlen Kabos alakítja 
tengernyi ötlettel, páratlan humorral és a 
színészi elmesség kiváló ötleteivel. Part-
nere Zizi szerepében Mezei Ilonka, aki 
rendkívül csinos és kedves jelenség, azon-
kívül önfeláldozó fáradsággal játssza a 
fizikailag is igen nehéz szerepet. Az após 
alakját Hunyadi Emil őshumorára bizta 
az igazgatóság. Az orvos feleségét Balogh 
Böske, a húgát Hollós Teri játsszák igen 
kedvesen, az anyóst pedig a kitűnő Au-
binyi Magda alakítja. Szepesi Vilmos 
Szabados Sári, Körmendi József kis sze-
repeikben is olyan jók, hogy külön meg 
kell őket említeni. 

Estéről-estére táblás ház nézi végig 
ezt a ritka sikerű daróbot és nincs öt 
percnyi időköz, amelyben hangos hahota 
ne futna végig a publikum tömött sorain. 
Az Egy íorró nap hatása Budapesten: 
harminc forró est. 

Hunyadi Emil Mezei Ilonka Kabos Gyula 
(Petko Jeromos) (Zizi) (dr. Pataki) 

Fővárosi Orfem. — „Egy forró nap". Méizöiy few 
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Hozzátartozik a téli szezon szenzációi-
hoz, hogy Budapesten minden évben egy 
Hj nagyszabású mulatóhely nyiljék meg. 
Budapest világvárosi fényét ismét egy 
impozáns szórakozási hely fogja emelni. 
A Nagymező-utcai Télikert, amely pár 
évvel ezelőtt nyilt meg, ma Európa leg-
szebb orfeuma. Ez a grandiózus, építé-
szetileg művészi stilü mulatóhely azonban 
csak most nyert tulajdonképen tökéletes 
befejezést. A Télikert, amelyet Neubauer 
és Veinzel kiváló műépítészek terveztek, 
fényesen berendezett, uj helyiségekkel 
bővült. Az épület frontján ugyanis az 
egész utcai rész félemeletén most lettek 
készen a Télikert.Bar és Kávéház gyö-
nyörű helyiségei. A helyiségek berende-

zései látványosságszámba mennek. Nem 
is csuda, hiszen azok Falus Elek és 
Herquet Rezső, e két kiváló rajzoló ter-
vei szerint készültek. Mindkettőnek geniali-
tását már az uj Modern Színpad beren-
dezéseinél alkalmunk volt megcsodálni. 
Ha hozzávesszük még azt, hogy ez az uj 
szórakozóhely a Télikert pompázó épüle-
tében van, ott ahol Rátkai Márton, e 
népszerű művész esténként mulattatni 
szokta a közönséget, bizonyosra vesszük, 
hogy a Télikert-Bar és Kávéház leg-
forgalmasabb, legnépszerűbb hely lesz 
egész Pesten. Az uj szórakozóhelyiséget 
szerdán este adják át a forgalomnak és 
a kávéházi része naponként már déli 1 
órától nyitva lesz. 

MM WIND H A BER »« kalap terem. 
Nagy választék kalap-modellekben. 

Budapest, IV., Koronaherceg=utca 6., IUJ4. 

V i o l d n é f ü z ö t e r m c 
BUDAPEST, IV. Váci-utca 24 szám. I. em. 5. 

B é c s i blus , p o n g y o l a m o d e l l e k 

KRAUSZ MIKSÁNÉNÁL 
E r z s é b e t - k ö r u t 8. s z . I. e m e l e t 5. 

HIRDESSÜNK A „SZÍNHÁZI É L E T " - B E N 



SZÍNHÁZI ÉLET 29. oldal 

Tul az Óperencián.*) 
Szövegét irta Gibor Andor, zenéjét szerzette 
Kálmán Imre. A „Csárdáskirálynő" cimii ope-
rettben éneklik Szentgyörgyi Ida (Stazzi) és 

Király Ernő (Edwin). 

Mióta lesek a csodára tralala, melyért a sziv 
[remeg. 

Kár arra időt pazarolni tralala, csodák ma nin-
icsenek. 

A házasság tán ilyen csoda tralala, két sziv egy 
[dobbanás. 

Csak eleinte van az ott is tralala, de aztán ó 
[más. 

Hát hol van az a csodavilág tralala, 
Ahol mindig csók terem a fán. 

ReFr: Tul tulipiros telepen tralala s az Óperencián 
Tul az Óperencián boldogok leszünk. 
Tul az Óperencián csókra éhezünk. 
Tul az Óperencián lesz mesés tanyánk. 
Tul az Óperencián fészek vár reánk. 

De megesik a férjjel ott is tralala, a hámból 
[hogy kirúg. 

A férjek, kiről kegyed beszél tralala, be furcsa 
[kis fiuk. 

A feleség csak, az csak ül otthon tralala és stik-
[kel már. 

S ha kimaradsz, nincs egyéb dolga tralala, csak 
[szépen nézni rM. 

Ez igy van és nem változhatik tralala, 
Pesten ugy mint Bergengócián. 

*) Az operett zenéje megjelent és kapható Rózsavölgyi 
és Társa zeneműkiadó cégnél, Budapest, IV., Szervita-tér t 
és VI., Andrássy-ut 45. 

„A jó Hatvani.'* 
Színháziak, felvonásközben mondják : 
— Hová mégy vacsorázni? 
— A jó Hatvaniba. 
Jelszó és közhely 

lett: „a jó Hatvani." 
A Király-szinház 

bejárója mellett van 
a Hatvani-vendéglő. 
Vidám, bohémta-
nyája a Király, Ma-
gyar, Népopera szö-
vetkezett Beöthy-
szinházaknak, de a 
többi színészek és 
bohémek minden 
fajtájából való „e-
gyéb csirkefogók" 
mind stirün keres-
ték fel a jó Hatvanit. 

Fedák is gyakran vacsorázik itt. Hét-
főn elnézett Zsazsa a Királyba, megnézte 
a Csárdáskirálynét. Sokat tapsolt és 

nagyszerűen mulatott. Felvonásközben 
meglátogatta Ráikait az öltözőben és 
percekig áradozott: 

— Régen nem mulattam ilyen nagy-
szerűen. Percig sem hagyhattam abba a 

nevetést. ; . 
Előadás után a 

jó Hatvaniban Fe 
dák élűiről kezdte 
a Rátkairól fszójó 
dicshimnuszokat. És 
a szomszéd asz-
talok mellől egyre 
sűrűbben hangzot-
tak a helyeslő nyi-
latkozatok. Persze 
a szomszéd aszta-
loknál is „család-
beli"-ek ültek. 

Az estét kitűnő 
aangulatDan töltötték. 

Valaki megjegyezte : 
— A kitűnő Zsazsa ennivaló, az enni-

való pedig kitűnő 

Harmath Ilona — Fedák Sári — Csatay Janka 
a Hatvaniba. 

Virányi Sándor és a Leszkay család 
a Hatvaniba. 
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Kellően leszállítva. 
Az uj igazgatók természet-
rajzához tartozik, hogy min-
dig fanatikus bevételekkel di-
csekszenek. Egyrészt szemé-

lyes hiúságból, másrészt, hogy a fiatal 
vállalat hitelét emeljék. De tapasztalt szín-
házi ember már kellő értékére tudja le-
szállítani a friss igazgatók nagyhangú 
kijelentéseit. Ugy van ez mindenütt, akár 
Párisban, akár Budapesten. 

U . 

Apolló-Kabaré. 
Szöllőssy Rózsi 

Angelo rajza. 

Most például Bécsből hozott haza 
valaki egy olyan törénetet, amely ebből 
az eszmekörből való. Bécsben is van 
most egy fiatal direktor, aki megdöbben-
tően nagy számokat szokott lódítani az-
napi elővétel, vagy tegnapi bevétel gya-
nánt. Ez a direktor tünt fel ennek a 
kávéháznak (a bécsi operett-börze híré-
ben álló Caíé Heinrichshoí- n a k ) az aj-
tajában, ahol barátai között ott ült Jen-
bach Béla, a magyar származású kitűnő 
librettista, a „Csárdáskirályné" egyik 
szövegírója. Jenbach így szólt az uj di-
rektor megjelenésekor: 

— Figyeljetek ide. Most meg fogjuk 
tudni, hogy tegnap mennyi bevétele volt. 

Azzal hamar ráirta az asztalra a kö-
vetkező titokzatos jelet : 

_ . . ! " " ' ' i i _ 
Q Megírta és^letakarta a kezével. Aztán 
rákiáltott a direktorra: 

— Mondja, igazgató ur, mennyi volt 
tegnap este a bevétele? 

Az igazgató egy kicsit tűnődött, hogy 
mennyit mondjon, aztán vakmerően ki-
mondta : 

— Kétezer korona ! 
— írja ide a kezem mellé ! — mondta 

Jenbach. A direktor csodálkozott a fel-
szólításon, de azért odaírta a 2000-es 
számot Jenbachnak az asztalon nyugvó 
keze mellé. Ekkor Jenbach elkapta a ke-
zét. Az asztalon ez állott: 

[ 2 0 0 0 : 4 
— Ennyi? — kérdezte szigorúan 

Jenbach. 
Az igazgató elpirult, megadta magát 

és szégyenkezve mondta: 
— Ennyi. 

Képviselő ur hang-
versenyen. Szüllő Géza 
országgyűlési képviselő, aki 
Apponyi Albert gróf után ma 
a leglelkesebb zenekedvelő a 

parlamentben, a minap egyik hangverse-
nyen Kálmán Jenő Ákos, a „Pesti Napló" 
kitűnő kritikusa mellé került. Együtt hall-
gatták a művész játékát, közösen tették 
a megjegyzéseiket és a hangverseny vé-
gén együtt indultak a ruhatár felé. Kál-
mán előbb ért az ajtóhoz és udvariasan 
megvárta Szüllőt, aki visszasietett helyé-
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hez, felvett valamit a székről, zsebre-
vágta és ugy ment ismét a kijárat felé. 

— Elvesztett valamit képviselő ur? 
— kérdezte Kálmán. 

— Nem, csak elfelejtettem a műsort 
eltenni. Minden hangverseny műsorát 
elteszem. 

— Végre egy képviselő, aki meg-
tartja programmját! — állapította meg 
Kálmán/ 

nők közé tartozik. És hogy szerencsés külsejével 
tehetség és tudás jár karöltve, azt a Kristály-
palota német operett-újdonságában sikeresen 
igazolja. A „Prinz Rappaport" hercegnőjét játssza 
egy kedves és vidám lányt, ki sok vidám és 
megható kaland után végre boldog lesz. A vidám, 
könnyed játékot az ő személye viszi előre. Aline 
Dawis olyan vendége Budapestnek akire mindig 
kedvesen és örömmel fogunk emlékezni mer' 
azokhoz a kivételes német művésznőkhöz tarto-
zik, kiket szívesen látunk Budapesten. 

Aline Dawis. 

Magas, rendkívül érdekes, hajlékony, karcsú 
alak. Szőke haj, mely finom vonalakat árnyékol. 
Nagyszerű ragyogású szeme örök mosolygást 
varázsol erre a csupa-kedvesség arcra. Aline 
Dawis a legszimpatikusabb megjelenésű szinész- Aline Dawis 

A nagy szerep A ki-
tűnő Rákosi Szidi iskolájának 
van egy nagyon kedves és 
nagyon csinos kis növendéke, 
aki egyúttal ösztöndíjas tagja 

is a Király-Színháznak. Nagyon szemre-
való, temperamentumos a lányka, hát 
fölléptették a „Csárdáskirályné" egyik 
apró, szempillantásnyi szerepében. A nagy 
eseménynek persze hire ment a művésznő 
fatornyos hazájába is és a jámbor fel-
vidéki rokonság tagjai egymásután cihe-
lődtek fel a fővárosba, hogy megnézzék 
a gyors karriert csinált családtagot első 
szerepében. Feljött a minap az egyik 
szolgabiró-nagybácsi is, fekete ruhát öl-
tött, piros szekfüt tűzött a gomblyukába, 
galambszürke keztyüt húzott, aztán leült 
az első sorba, onnan gukkerezte egész 
este — Kosáry Emmit. Előadás után az 
unokahug és nagybácsi együtt vacsoráz-
tak. A csitri már nagyon kiváncsi volt, 
milyen hatást keltett az ő működése, 
megkérdezte tehát: __ 

— Nos bácsi, hogy tétszettem? 
Az öreg pillanatra zavarba jött. 
— Hát i z é . . . hugám, ne vedd rossz 

néven, de nem sokat láttam belőled, mi-
kor a színpadon voltál éppen tüsszen-
tettem. . . 
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HALLU MIUJ5ÁG 
E heti vezető cikkünk alatt Kálmán Ilonka nevét 

találja az olvasó. A finom 
és nagy tudással megalapozott cikk szerzője, a 
huga, a népszerű zeneszerzőnek Kálmán Imrének 
és a bölcsészeti fakultás hallgatónője. A szín-
házat és színpadi dolgokat közelről figyeli és 
igen jól látja. Megfigyeléseit nagy, széles látkörü 
tudással építi fel. A magyar szinpad múltja és 
jelene legteljesebb mértékben érdekli ; e heti 
cikke a magvar színházi élet egyik legragyogóbb 
alakjáról Dérinéről szól. 
,.Démonok". A Vígszínházban a jövő héten Hajó 

Sándor jut szóhoz. Molnár Ferenc 
után a dialógus másik mestere, aki különösén a 
„Lakájok"-ban és a „Délibáb-utca 7 " cimü da-
rabokkkal ért el sikereket, amelyek nevét is-
mertté tették messze tul az ország határán. ízlés 
és finomság jellemzik uj darabját is, amelynek 
előadását szenzációssá teszi a szereposztása is. 
Először lép fel benne a Vígszínház uj tagja : 
Gombaszögi Frida. A cselekmény szerint vetély-
társa lesz a színház régibb tagja: Gombaszögi 
Ella. Először kreál szerepet az újonnan szerződ-
tetett Hegedűs Gyula és nagy szerepet játszik 
Tanav Frigyes, aki amióta katonáéktól vissza-
jött, jóformán minden este fellép. Szerémy Zol-
tán nagyarányú alakításra talál alkalmat, és jóizü 
figurát mutathat be Bárdy Ödön. Ennyi éppen 
elég, hogy a Hajó-premier igazi eseménynyé 
legyen. Az újdonságot Jób Dániel rendezi. 

Lehár " Ferenc uj op«rettjév«l elkészült, amelynek 
„A pacsirta" a cime. A szö-

veget Martos Ferenc, a sok sikert aratott ma-
gyar librettista és a bécsi Willner irták. Az uj 
operett, melyről azt mondják, hogy mindenképen 
méltó lesz a „Vig özvegy" komponistájához, 
Bécsben kerül színre először a Theater an der 
Wienben. Budapesten előreláthatólag a Király-
Színház fogja előadni. • i ^ 
Az a huncut kéményseprő ! Mindenütt a világon a 

nagy városokbán ilyen-
kor, karácsony táján, a gyermekekre is gondol-
nak a színházak, Londonban — legalább béke 
idejében — jóformán valamennyi színház csak 
a gyermekek számára hoz újdonságokat, de 
mindig csak a régi meséket variálják: Hófe-
hérke, Hamupipőke, Jancsi és Juliska. 

A Vígszínház most már másfél évtized óta 
követi ezt a szokást, még pedig ugy, hogy év-
ről-évre jobbat és szebbet nyújt a gyermekvi-
lágnak, amely már annyira megtanulta ezt a spe-
cialitást, hogy nem csoda, ha az uj gyermekdarab 
első hirére elkapkodják a jegyeket. Már most 
mamák azok a kislányok, akik Komor Gyula 
régibb darabjait nézték, és szépen viszik a 
maguk babáikat az ujabb darabokba, hogy hadd 
gyönyörködjenek azok is ugy, mint annak idején 
a mamák. 

Különösen szépen fejlődtek ki ezek a gyer-
mekdarabok azóta, hogy a zenei részt Stepha-
nides Károly látja el, aki olyan bőséggel ontja 
a melódiákat, hogy az valósággal csoda. Az idén 

pedig ezt annál is inkább tehette, mert olyan 
énekeseket bocsátottak rendelkezésére, akik 
akármilyen „felnőtt" operettnek is díszére vál-
nának. 

Péchy Erzsi különösen jó és kedves ismerő-
sünk. Ö adja Emőke királyleányt, akinek ked-
veért minden poklokon keresztül harcol és 
győz Boris herceg. Ezt a herceget Tihanyi 
Zoltán adja, akinek a nevét meg fogjak ta-
nulni. Ritka szép hanganyag. » Komolyan kell 
vele számolni. Honihy Hanna szubrett tehet-
sége pompásan fejlődik, Pártos Gusztáv énekes 
siheder talentumát pedig most fogják először 
észlelni. Ez a vidám párocska segiti elő a király-
kisasszony és király úrfi frigyét. Dehát persze 
a főrésze ebben a Miska bácsi kéményseprőé, 
akit — ki más lehetne?! — Sarkadi Aladár 
ábrázol. A gyermekvilág Hegedűs Gyulája, Gi-
rardija, Harry Waldenje, és kit akartok ! 

Csatay Janka, Kürthy Sári, Horváth Lenke, 
Fehér Artúr, (hatalmas basszusával), Győző La-
jos, Bogyó Zsigmond küzdenek a sikerért, és 
őket vezérli, mint rendező, Bárdy Ödön, akinek 
már nagyszerű praxisa van a látványosságok 
rendezése terén. 

A zenekar és a kórusok is megérdemlik a 
dicséretet, 
A háború és a színház címen tart felolvasást Szenes 

Béla, a „Március kör"-ben (VI., Király-u. 65.) 
hétfőn este 1/28 kor. Vendégeket szívesen látnak. 
Papp Manci nevét néhány nap óta szárnyra kapta 

a napi sajtó. Igazi piimadonna-
karriérek kezdődnek csak igy ; még a mai moz-
galmas, nagy időkben is erősen kicsendült a 
neve a mult heti lapokból. Kedden este a 
„Leányvásár" Lucy szerepét játszotta és együtt 
tapsoltunk a tapsolókkal, mert kivételes tehet-
sége ragyogóan nyilvánult meg. Egy bizonyos : 
messze kimagaslik a középszerű űgyeskidok 
táborából és a legelsők közt van helye Hogy a 
végleges érvényesülésig milyen ut és milyen harc 
van még hátra, azt nem tudjuk, de az ut csak 
virágos diadalok mellett veíethet és a harc ered-
ménye csak országos hírnév lehet. Mult heti 
számunkban már rámutattunk erre és most 
ölömmel számoltunk be az uj primadonna diadal-
mas indulásáról. 
Mühlbeck Károly, a kitűnő, országos nevü rajzoló-

művész illusztrálja Szenes <m-
ber: „A balgóczi színház rejtelmeiből" cimü 
tréfa-sorozatát. A kifejező művészi raj70k álta-
lános feltűnést keltettek. Ugyancsak Mühlbeck 
Kárcly fogja Szomaházy Istvánnak a népszerű 
regényírónak a „Színházi Élet"-ben meginduló 
regényét illusztrálni. 
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A szerződés. 
Egyfe lvonásos drámai vázlat. Irta: Egyed Zoltán. 

A „Modern Színpad" színpadán színre került a következő szereposztásban : 

A Színész Varsa Gyula 
A színésznő Medgyaszay Vilma 
A szobalány . . Ürmössy Anikó 

Szín: (A színésznő legbelsőbb szentélye: a bou-
doir, egy tökéletes izlésii asszonynak nagjszerű 
érzékkel berendezett puha, illatos, meleg fészke. 
Szőnyegek, képek. — Balról : függönyös kijárat 
(a hálószobába), a háttérben szintén, (a fogadó-
szobába vezet.) Toilettasztal, kis Íróasztal, rajta 
telefon, jobbról egy nagyon széles alacsony ke-
revet, prémmel letakarva, rajtakis párnák: 5 - 6 -
darab. Szoba közepéről zöldernyős luszter, fo-
kozható fénnyel. Kandalló, pirosfényü tűzzel, a 
párkányán egy váza, benne egyetlen szál chry-
santéme. Íróasztalon dohánykészlet, cigaretták. 
Mikor a függöny szétmegy : a szinen senki sincs, 
teljes sötétség, — világosságot csak a kandalló 
tüze áraszt, rőt fényfoltok vibrálnak a szőnye-
gen. Az összbenyomás valahogy nagyon diszkrét, 
mintha egy drága és nagyszerű asszonyi test illa-
tát lehelné magából. Pillanatnyi csönd. Majd 
kívülről rövid határozatlan csengetés. A csen-

getés megismétlődik.) 

1. Jelenet. Szobalány, majd Színész. 
SZOBALÁNY (Bejön balról, a hálószobából, 

meggyújtja a villanyt, enyhe tompa fény, kimegy 
a függönyös ajtón a fogadószobába, majd kívül-
ről a hangja) : Nincs itthon, kérem szépen. Elő-
adás után vacsorázni ment a méltóságos úrral... 

SZÍNÉSZ (kívül): De én igen sürgős ügy-
ben . . . még ma szeretnék beszélni a művész-
nővel . . . okvetlenül még ma . . . 

2. Jelenet. Szobalány, majd Színész. 
SZOBALÁNY (kívülről): Hát tessék talán 

megvárni. . . Sokáig már úgysem késhet a nagy-
ságos asszony . . . (Bejön a szinre, amint a füg-
gönyt félrebillenti, egy pillanatra láthatóvá válik 
a szinész alakja és a fogadószoba berendezése. 
À szinész tétován, ügyetlenül áll, kabátban, ka-
lapban, a szobalány kiviszi a dohányzókészletet.) 
Tessék talán a kabátot az előszobában levetni... 
És itt van a cigaretta . . . 

SZÍNÉSZ (kívülről) : Köszönöm... 

3. Jelenet. Szobalány. (Egyedül.) 
SZOBALÁNY : (Bejön a szinre, miközben a 

függönyt nem huzza össze egészen, ugy, hogy 
egy keskeny sávon keresztül a fogadószoba vi-
lágossága bevetődik a s,inre, — eloltja a vil-
lanyt, a kívülről jövő fény most valahogy keresz-
tül süt az egész függönyön, de intenzív, határo-
zott fény csak az ugy felejtett résen keresztül 
jön. Kimegy újra balra, amerről bejött. Látszik, 
amint a szinész odakünt fel s alá jár, majd ci-

garettára gyújt, ugy, hogy ez a résen keresztül 
látszódjék'. Odamegy a függönyhöz, óvatosa« 
széjjelnyitja, bedugja rajta a fejét, a beszürimlé 
tétova világosságban végignéz a szobaberer.de-
zésen, sóhajt, bejön, a háta mögött összehúzza 
a függönyt. Teljes sötétség; a külső fény csak 
ugy átsejtődik a függönjön. Cigaretta ég a ke-
zében. Előrejön. Leül egy székre. A cigaretta 
piros pont, fel és alászáll a levegőben, amint a 
szájához viszi és ismét leereszti. Pillanatokig 
tartó szünet. Egyszerre kívülről suhogás. A ha-
zatérő színésznő hangja hallatszik az előszo-

bából.) 

4. Jelenet. Színésznő, Szinész. 

Színésznő (kívülről): Nahát, ez érdekes! Az 
előszoba ajtaja félig nyitva, itt megég a villany; 
nem értem, — Klári !... (a második „Klári"-nál 
egy mozdulattal széttolja a függönyt, már bent 
is van a szinen ; egy másik mozdulattal meg-
gyújtja a villanyt, mindezt nagyon gyorsan, kö-
rülnéz, ebben a szempillantásban észreveszi a 
férfit, aki — mikor a villany felgyúl, — már áll, 
szembefordulva a színésznővel, rosszul szabott, 
okvetlenül készen vett benyomást keltő ruhában, 
— és csak néz, néz a színésznőre, mint akit 
megigéztek. A második „Klári" még rezonál a 
fülekben, — a színésznő meglepetten, deriagyo» 
halkan felsikolt, gyorsan kérdez) : Kicsoda maga? 
mit akar? hogy kerül maga ide? 

SZÍNÉSZ : Nagyságos művésznő.. Én azért 
jöttem, hogy megmondjam... hogy én meg fogok 
halni... , 

SZINESZNÓ (Nem érti a helyzetet) : Mi ez ? 
Meg van maga bolondulva ? Hát hogy jövök é« 
ahhoz, hogy mikor hazajövök az előadásról, egy 
idegen férfi vár a lakásomon, akit soha nem lát-
tam és aki minden bevezetés nélkül azt mondja 
nekem, hogy ő meg fog halni. Hát kicsoda 
maga ? 

SZÍNÉSZ (Lassan elfogódva beszél) : Kérem, 
szépen, én Kovács Károlv vagyok... tanártejáít..j 
ma egy hete jöttem fel Pestre... és kérem, "ttiÖM 
meg fogok halni... 

SZÍNÉSZNŐ (Előrelép, idegesen, türelmetlen, 
valószínűleg el van fáradva az előadástól, sze-
retne már tisztán látni, valahogy egy olyan moz-
dulatot tesz, mintha csak monaaná: „Isten látja 
lelkemet, én magam sem tudom, hogy jutok eh-
hez az egész komédiához", — majd hirtelen u 
csengő felé tart, hogy hátha a szobalánytól tudna 
meg valamit.) : Nahát ez igazán érdekes. 

SZÍNÉSZ : Ugy-e bár kérem szépen, nem tetT 
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szik rám haragudni?... (Azt hiszi, hogy a csen-
getés valahogy az audiencia végét jelentené, kö-
nyörgő pillantást vett a nőre, akit tényleg meg-
állít ez a néma esdeklés.) 

SZÍNÉSZNŐ : De hát ember, az isten szerel-
mére, hát beszéljen, hát hogy jön maga ide, mit 
akar? mi közöm nekem magához? mért mondja 
maga nekem, hogy meg akar halni? (kabátot, 
kalapot leteszi.) 

SZÍNÉSZ : Kérem szépen, én ma egy hete 
jöttem fel Peslre, Szamosujvárról. Ott végeztem 
a gimnáziumot. Egyetemre jöttem. Én még so-
hasem voltam Pesten. 

SZÍNÉSZNŐ (közbevág): Jó, jó, de hát mi 
közöm nekem mindehhez ? hát mért mondja el 
maga itt ezt nekem? hát hogy jövök én ahhoz... 

SZÍNÉSZ (közbevág): Én a nagyságos mű-
vésznőért fogok meghalni. 

SZÍNÉSZNŐ : Értem ? 
SZÍNÉSZ: Igen! 
SZÍNÉSZNŐ: Értem? Hát... hát azíán nem 

volna szíves megmagyarázni, hogy miért? (Leül 
egy székre, határozott érdeklődéssel várja a fej-
leményeket. — A fiu előtte áll.) 

SZÍNÉSZ : Mikor a, vonat megérkezett a pá-
lyaudvarra, este volt. Én ennyi lámpát egy ra-
káson még sohasem láttam. Nálunk odahaza 
petróleummal világítanak az utcán. És a villa-
mosok csilingeltek — És nekem volt 40 forintom. 
Sok pénz ! Most már látom, hogy nem is olyan 

SZÍNÉSZNŐ (Mosolyogva): Hát bizony az 
nem is olyan sok. 

SZÍNÉSZ : De kevésnek, kérem, nem kevés... 
Aztán elindultam az utcán, csak ugy találomra. 
Ennyi embert én még sohasem láttam. (Rámered 
a színésznő lábára, amely véletlenül bokán kissé 
jóval felül kikandikál a szoknya alól. Azt sem 
tudja, mit mond, öntudatlanul ismétli.) Ennyi 
embert még sohasem láttam... 

SZÍNÉSZNŐ (Követi a fiu tekintetét, észre-
veszi, hogy az a lábát nézi, hirtelen letakarja az 
aljával, valahogy kezd már neki az egész ügy-
ből annyi derengeni, hogy ez a fiu szerelmes 
belé ) Sohasem ? Pedig Pesten mindig sok em-
ber jár. 

SZÍNÉSZ : De én kérem ezelőtt sohasem vol-
tam még Pesten. Aztán mentem tovább az utcán, 
a kirakatokban mindenféle fényes holmi csillo-
gott, én azt hittem, hogy én akár egész Buda-
pestet is meg tudom wnni, annyi pénzem van. 
Aztán egyszer csak ahogy mentem — gondolom : 
az Andrássy-uton, — egy fényesen kivilágított 
épülethez értem. Ki volt rakva a homlokára szép 
csillogó villanykörtéből : Uj színház. Borzasztóan 
tolongtak befelé az emberek. Gondoltam : be-
megyek. 

SZÍNÉSZNŐ: És bement? 
SZÍNÉSZ : És bementem. Hanem ez borzasz-

tóan gyönyörű színház volt ám. Nálunk — ha 
hébe-hóba lejöttek — a nagyvendéglőben ját-
szottak a színészek. Ha leghátul ültem, akkor 
is közelebb voltam, a színpadhoz, mint itt elöl. 
És soha annyi szép... (itt valahogy idegen még 
neki ez a kifejezés, hogy nő, de a végén mégis 
kimondja) nőt még nem láttam, mint itt. És 
•lyan... olyan jószaguak voltak. 

SZÍNÉSZNŐ: Jószaguak? (nevet) És tetszet-
tek magának? 

SZÍNÉSZ (Nem felel rögtön, kis szünet után) : 
Aztán megkezdődött az előadás. Éppen ugy kez-
dődött, mint otthon nálunk Szamosujváron, csak-
hogy itt mindenki szebb volt, Valahogy azért 
mégis — valahogy más volt. És mintha jobban 
is játszottak volna. 

SZÍNÉSZNŐ (Nevet) : Nahát, azt szívesen el-
hiszem magának. 

SZÍNÉSZ: És akkor csak egyszerre kijött a 
színpadra a grófné. A kegyelmes asszony. Ara-
nyos volt a ruhája. Nálunk is van egy kegyel-
mes asszony, a jótékony nőegylet elnöke, de az 
nagyon csúnya és olyan öreg, hogy csak bottal 
tud járni. Ez a kegyelmes asszony szép volt, 
mint egy álom és a bőre fehér volt, mint a hó 
a borgói havasokon és vékony, nagyon vékony 
selyemharisnya volt a lábán. Nálunk nem visel-
nek ilyen vékony selyem harisnyát a — hők, 
ilyen vékony harisnyát még az Aján Kristóf ki-
rakatában sem láttam, pedig az mindenféle mó-
dis doleot tart. (Kis szünet.) Én olyan furcsát 
éreztem, mikor a bokáját megláttam, szinte... 
(keresi a kifejezést) szinte foszforeszkált a ha-
risnya alatt a csillárok fényében, mint nálunk a 
polpármesíerné fülében a gyémántok, március 
15-én — és én arra gondoltam: ha én ennek a 
szinésznőnex a kezét, vagy... inkább a lábát 
megcsókolhatnám, hát akkor én szivesen meg-
halnék. (A színész itt játsza az öntudatlan per-
verzei, hogy érdeklődést keltsen, — rámered a 
színésznő lábára, melv ismét kilátszik kissé, — 
megismétlődik az előbbi játék, — a színésznő 
letakarja,a lábát.) 

SZÍNÉSZNŐ: Csacsi, hát azért nem kell 
mindjárt meghalni, — egy csókért ? ! Oh, oh, 
maga naev gyermek ! 

SZÍNÉSZ : Mikor vége volt az előadásnak, 
megkérdeztem, hogy ki volt a kegyelmes asz-
szon : A naevságos művésznő volt. 

SZÍNÉSZNŐ (Nevet) : Ezt én már ezelőtt 5 
perccel kitaláltam. 

SZÍNÉSZ: Aztán másnap is elmentem a szín-
házba és azután is mindennap. Ma is ott vol-
tam. És nem iratkoztam be az egyetemre. Ma 
már az utolsó pénzemen váltottam jegyet. Már 
csak a karzatra. És most meg fogok halni. 

SZÍNÉSZNŐ: Ugyan tán csak nem azért, 
mert elfogyott a pénze? 

SZÍNÉSZ : Nem, nem azért ! Azért fogok meg-
halni, mert én így úgysem élhetek tovább. Én 
eljöttem Pestre, tanár akartam lenni a szülővá-
rosomban, bementem véletlenül abba a szín-
házba, ahol a nagyságos művésznő játszik és 
akkor már el is vesztem, mint az aki véletlenül 
egy ópiumbarlangba téved, aztán egyszerre any-
nyi ópiumot szi magába, hogy belehal. En ed-
dig azt hittem, hogy a legszebb, a leggyönyö-
rűbb nő a világon a Flórián Gizi, a bankigaz-
gató lánya, én eddig csak olyan lányokat láttam, 
akik sötétkék kosztümben járnak és magasszáru 
cipőt viseltek és a harisnyájukon nem süt ke-
resztül a bokájuk, mint a kegyelmes asszonynak 
a színházban, — nekem fogalmam sem volt ar-
ról, hogy mindez máskép is van ; én azt hittem, 
mikor a nagyságos művésznőt megláttam, hogy 
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abban a momentumban meg kell haljak a gyö-
nyörűséges nagy boldogságtól, csak azért, mert 
láthatom, csak ugy magamtól, anélkül, hogy ké-
szülnék rá. De nem haltam meg. Hát most meg 
akarok halni, — én... én nem tudok igy élni, 
én... (itt kitör belőle minden) meg .-»karom csó-
kolni magát, én azt akarom, hogy maga csókol-
jon, én azt akarom, hogy megöleljen, hogy azt 
mondja nekem,,: szeretlek... 

SZÍNÉSZNŐ (AZ utolsó mondat szavai alatt 
felállott, a karjait mintegy védő mozdulattal tárja 
ki a fiu felé, aki egészen ki van kelve magából 
és mintha egy lépést akart volna a színésznő 
felé tenni, hogy megcsókolja, de aztán meggon-
dolja magát): De csillapodjék le, az istenért! 
hát hová gondol ? hát mit gondol maga tulaj-
donképpen ? 

SZÍNÉSZ (Aki mint reménytelenül szerelme3 
tanárjelölt tulajdonképen ezért a : „hova gon-
dod-ért akar meghalni, ő tudja, hogyha idáig 
eljut, hát csak ezt kaphatja feleletül, mintha a 
szavaira akarna mutatni a következőben : vég-
telenül csendes, szomorú resignációval) : Hat... 
ugy-e?... ugy e, hogy igy én nem é'hetek tovább? 
Ezt én tudom. Hát — ezért akarok meghalni. 
De mielőtt meghalnék, kérem szépen... ezért 
jöttem ide,., könyörgöm... (letérdel, ö.-szecsukja 
a kezét) tessék szives lenni megengedni, hogy 
megcsókoljam a kezét... meg a lábát... aztán 
olyan naivon szívesen halnék meg... 

SZÍNÉSZNŐ (Nagyon meg van hatva, egy 
pillanatig elgondolkozva nézi az előtte térdeplő 
fiút, de aztán hirtelen elhatározza magát va a-
mire. Rászól): Álljon fel! Jöijön ide! Közelebb! 
Jöjjön ide, üljön mellém a pamlagra. Hallgas-
son ide, fiam, hiszen maga egész okos ember-
nek látszik (Nézi, elneveti magát. Azért mégis 
nagv szamár maga, fiam. (Felkel, odamegy a 
villanyhoz, csavar egyet rajta : teljes fény) (Vísz-
szajön) Ide nézzen : látja ezeket a ráncokat az 
arcomon? Ide nézzen: látja ezeket az ősz haj-
szálakat a hajamban ? Fiam a kegyelmes grófné 
előadás előtt olyan, mint én most ; egy egyszerű 
színésznő, aki éppen ugy levest, hust, meg tész-
tát eszik ebédre, mint a többi emberek, — 
aztán bemegy az öltözőjébe, az arcát befesti 
rózsaszínre, a száját pirosra, a szemét feketére, 
aztán az aranyos ruha, amit felvesz, csak taimi-
arany ám ; a mosolygása is talmi, mert miköz-
ben mosolyog : arra gondol vájjon milyen sze-
repet fog eljátszani a jövő hónapban ? Hiszen 
a mi életünk tele van örökös rettegéssel; féle-
lemmel a jövőtől; ma még minden rendben van; 
hír, dicsőség, pénz, minden van és holnap ta-
lálok két olyan szót mondani a színpadon, amit 
nem kellett volna, akkor 4 hétig az egész város 
arról be?zél; a vetélytársnőim konstatálják, hogy 
már nem vonz a mágnes, — talán bizony akkor 
még a színházba se tolongnának igy az emberek ; 
eh, fiam, nem szabad hinni mindenről, hogy 
mert fénylik, hát mindjárt arany. Minden talmi, 
minden ; ezt tanulja meg maga pólyás baba, — 
(csendesebben) talán.. a művészetem... az... 
nem talmi ! De aztán fiam, ha bemegyek az öl-
tözőmbe s lemosom a rózsaszínt az arcomról, 
a pirosat a számról s a feketét a szememről s 
levetem a kényelmetlen aranyos ruhát, hát eset-

leg én is olyan sötétkék kosztümöt veszek fel, 
mint a maga Flórián Gizije Szamosujváron s 
ha esik az eső, hát én is magasszáru cipőt hor-
dok; különben most akkor is magasszátu cipőt 
hordok, ha nem esik, mert most az a divat. Az-
tán meg higyje meg nekem, maga nagy gyermek : 
nem érdemes ám egy asszonyért meghalni ! Hisz 
annyi asszony van a világon ! Nem csak én va-
gyok a világon ; aztán meg nézZe, fiacskám : 
maga tanárnak készül — hát a tanár mellé egy 
pillanatig sem lehet egy színésznőt odakép-
zelni. A tanár mellé egy jó, szelid, dolgos és 
házias Flórián Gizike való, aki rendet tart a 
házatája körül, aki ügyel a cselédekre, aki her» 
bateát főz a náthás tanár urnák, aki figyelmez-
teti a tanár urat, hogy az esernyőjét ne felejtse 
a villamoson. 

SZÍNÉSZ : Szamosujváron nem jár villamos. 
SZÍNÉSZNŐ : Hát akkor a kávéházban, vagy 

mit tudom en, hol. Nem ez a fontos. A fontos 
az, hogy maga egy romlatlan, naiv kis vidéki 
fiu, ne szédüljön el, ne akarjon ópiumot szivni, 
mikor még cigarettázni sem tud ! (Más hangon.) 
Aztán meg én nem is vagyok szép ; vagy talán 
szép vagyok? (X színésznőnek ez az utolsó kér-
dése az asszonyi lélek öntudatlan kacérkodása, 
hiszen mindiz, amit önmagáról elmondott, csak 
P art pour I' art volt elmondva, meg talán azért, 
mert ambicionálja, hogy ennek a kis vidéki fiú-
nak lelkinyugalmát, amit ő rabolt el, visszaadja 
és ezzel az egész gordiusi csomót kettévágja. 
Ebben a kérdésben ott vibrált az örök Éva, aki-
nek mégis csak, akárhogy is, de jól esik a hó-
dolat, — nem akarja, hogy ugy mondjam: ön-
magát „egészen levágni" — ezzel az inkonzek-
venciával azonban el is vesztette a csatát, mert 
a fiu újból lélekzethez jut. Felismeri a helyzetet 
rögtön s a női hiúság által szolgáltatott pici ré-
sen befurakszik, a következőkben már nem a 
szerelmes vidéki fiu diktálja neki a mondaniva-
lóját, hanem a szinész, a tapasztalt csirkefogó, 
aki tudja, hogy mit mikor és milyen hangsuly-
lyal kell mondani. A szerepéből azonban egy 
vilásért sem esne ki egy szempillantásra sem.) 

SZÍNÉSZ : Nem, nem szép ! Gyönyörű ! És 
fenséges! (valami nagyot akar mondani) Olyan 
fenségesen gyönyörű, mint — a bűn ! 

SZÍNÉSZNŐ (Meg van lepetve a nem várt 
hasonlattól, végleg elveszti a talajt, mert kéide-
zősködik): Mint a b ű n ? ! 

SZÍNÉSZ : Igen, mint a bűn ! Egy festőnek 
láttam egyezer egy képét reprodukcióban. Egy 
nő, meztelen a teste, egy párducbőr van a vál-
lára terítve és kilátszik a melle. Az egyik sze-
mével ugy néz, mint Szűz Mária azon az olaj-
festményen odahaza nálunk a katholikus temp-
lomban, de a másik szeme ég és gyújt, mint az 
élet, a nagyszerű égő élet, mint a vágy, amely 
engem 7 hosszú éjszakája kinoz, mint az imád-
ság, amely éget belülről, mert nem tudom ma-
gához igv elimádkozni, aho^y érzem, nem talá-
lom a szavakat, csak ugy sejtem őket, csak ugy 
halványan derene nekem, hogy a?t kellene mon-
danom: drága, drága, drága, amíg eláll a léleg-
zetem és le kéne borulni a gyönyörű lábai elé 
és megcsókolni őket és ordítani és sikoltani a 
boldogságtól és azután meghalni. Meghalni ér-
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ted, érted, te szent, te csoda, te isten, te gyö-
nyörű drága asszony, óh, adj egy csókot — (el-
fúlva) egy csókot adj nekem... (a két kezét öle-
lésre tárva megy a színésznő felé, aki. a mámo-
ros szavak kezdetén amint a mélység a férfi 
szavaiban lassanként extázissá fokozódott, éppen 
olyan mértékben tárta ki mintegy védöleg a 
karjait a férfi felé. Valahogy a karok találkoznak 
a levegőben, talán az utolsó szavak szuggesz-
tiója is, de valahogy inkább önkéntelenül a vé-
dökarok ölelésre válnak, — végtelenül hosszú 
csók következik. A kibontakozás után a férfi 
maga is meg van illetődve, de aztán egyszerre 
egészen, de egészen más hangon beszélni kezd.) 
És most engedje meg nagyságos asszonyom, 
hogy újból bemutatkozhassam : én Dernyei Kál-
mán vagyok, a gernyeszegi színház szerelmes 
színésze, — de mivel nem foglalkoztattak, mert 
nem tartottak jó színésznek, hát én most feljöt-
tem Pestre, hogy bebizonyítsam valakinek, hogy 
igenis : jó színész vagyok ! Tudom, hogy a nagy-
ságos asszony mindenhaló az Uj színháznál, 
igen kérem, kegyeskedjék az érdekemben egy 
pár szót szólni a direktor urnák... Ugy gondo-
lom, eléggé bebizonyítottam... 

SZÍNÉSZNŐ (Néhány pillanatig hangtalanul az 
asztalba fogódzik, felháborodásával és mély 
megszégyenülésével küzd ; majd lassan össze-
szedi magát, mosolyogni próbál mindenáron fe-
lül akar kerekedni.) Mi ?... Hogy maga ?... hogy 
maga... bebizonyította?!... (görcsösen nevet.) 
Csak nem gondolja fiacskám, hogy egy percig 
is elhittem, amit mondott ? És hogy belementem, 
hogy belevitt? Maga? maga? engem?!... Csak 
nem gondolja, hogy nem ismerem meg már 
messziről a ripacsszagot?!... Tudja, hány éve 
vagyok én a „szakmában", kis fiu? Már csak-
nem 20 éve ! Tudja mennyi vidéki vendégsze-
replést jelent e z ? Mennyi érintkezést a maga 
fajtájával ? Hiszen maga a tipikus vidéki szí-
nész, — (nagyon gúnyosan) az „igazi hősszerel-
mes", a legigazibb, a legostobább, a legéme-
lyitőbb ! Ez az a fajta, mely arra született, hogy 
a vidéken is fejezze be pályafutását. Nem drága 
hősszerelmesem, nem tehetek semmitse magáért. 
Maga nem a fővárosba való. Közepesen játszott, 
nagyon közepesen. 

SZÍNÉSZ : (Lesújtva áll, majd néma mozdu-
latot tesz: „H*t megbuktam, nem sikerült'.) 

SZÍNÉSZNŐ (Diadalmasan, de nagyon is el-
árulva, hogy ez csak utólag jutott eszébe.) : Meg 
aztán egy kis próbát is akartam tartani a leg-

közelebbi darabunkból. Ha már ilyen kitür.ő al-
kalom kiná'kozott rá. Egy egészen hasonló hely-
zet van benne. Ki akartam próbálni a hatást. 
No, de ott legalább jobb partnerem lesz ! 

SZÍNÉSZ: (Szótlanul meghajol.) 
SZÍNÉSZNŐ (Gúnyosan) : Adieu, kolléga ur ! 

Máskor több szerencsét! Több fölény és több 
természetesség! És máskor érje be azzal, ha a 
publikumot meg tudja főzni. Céhbeliekkel ne 
próbálkozzék! Ahhoz maga nagyon is közepes. 
Égészen közepes. 

SZÍNÉSZ: (Az utolsó szavak alatt lassan ki-
sompolyog.) 

SZÍNÉSZNŐ (Egyedül marad. Még egy da-
rabig uralkodni próbál magán, aztán hirtelen a 
díványra veti magát és zokogásba tör ki. A szo-
balány ekkor megjelenik a hálószoba bejáratá-
nál, balról, látja, megérzi, hogy itt nem lehet 
kérdezősködni, nesztelenül odamegy a villany-
hoz, leoltja ; nem marad égve csak egy körte 
az Íróasztalon; — kimegy a fogadószobába, el-
oltja ott is a villanyt, egy névjegyet tart a kezé-
ben, ki akar ismét menni, de a színésznő, aki 
eddig valahogy magához jött, rászól, nagyon 
csendesen.): Klári, senkinek sem vagyok idehaza. 
Érti ? Senkinek ! 

SZOBALÁNY (Bólint) : Igenis. (A névjegyet 
átnyújtja.) Ezt az ur hagyta itt ! 

SZÍNÉSZNŐ (Odanéz) : Tegye le ! 
SZOBALÁNY : (Leteszi az iróasztalkára, el 

balra.) 
SZÍNÉSZNŐ (Maga elé néz, majd felkel a 

kerevetről, lassan gondolkozva odamegy az Író-
asztalhoz, felveszi egyik kezével a telefonkagy-
lót, a másikkal a névjegyet, olvassa) : „Deregnyi 
Kálmán, hősszerelmes"... (Sóhajt, ledobja a név-
jegyet, közben a központ jelentkezett, bemondja 
a számot.) A direktor urat kérem ! Ön az ? Csak 
azt akartam monda ii, hogy mégis csak elmegyek 
vagy 2 hétre a Tátrába. Nem érzem jól magam. 
Nem, ez az elhatározásom megmásíthatatlan. 
Megyek. Igen. Aztán ha valami Dernyei Kálmán 
nevü színész jön el magához, hát bátran szer-
ződtetheti. Ismerem. Jó színész. Nagyon jó szí-
nész. (Belebólint a telefonba, olyan „jó napot"-
féle jelzése a telefonbeszélgetésnek; leteszi a 
kagylót, lassan előrejön. A színpadon csak az 
Íróasztal egyetlen zöldernyős körtéje meg a 
kandalló piros fénye áraszt világosságot. Bele-
bámul a kandallóba, sóhajt s a sóhajtás utolsó 
hullámaival egyszerre szalad ki nagyon halkan 
az ajkai közül) Milyen... kár!... 

László és Fekete 
különleges női dlvatkelme-áruháza Budapest, IV., Koronaherceg-utca 14—16. 

Szíves tudomására hozzuk mélyen tisztelt vevőinknek, hogy a 

karácsonyi vásár 
már kezdetét vette, mely alkalommal női kosztüm szövetek, nyári mosókelmék, barchet és 

flanell, valamint bluz és pongyola cikkek kerülnek eladásra. 
Vidéken lakó úrhölgyeknek a mintagyüjteményt készséggel bocsájtjuk rendelkezésére. 
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i : 

NOTRE-DAME. * 
Regényes opera 2 felvonásban, 5 képben. 
Szövegét Hugó Viktor hasonló cimii re-

énye után irták Wilk Leopold és 
jchmidt Ferenc. Fordított»: Dr, Lányi 
Viktor. Zenéjét szerzette: Schmidt Fe-
renc. Az előadást vezényli: Kerner István, 

rendezi : Mihályi Ferenc. 
Személyek: 

Szeaere Árpád Az archidiakonus 
Venarell Béla Quasimodo, haran-

gozó 
Székelyhidy Ferenc Phőbus, testőrtiszt 
Gábor Jó-ísef Griugoire 
Marachalkó Rózsi Esmeralda, cigány-

lány 
R. B«rts Mimi Falourdel asszony 
Pusztai Sándor Tiszt 

Katonák, nép, papok. 
Tli 'Unik Párisban, a XV. század végén. 

L felvonás. Első kép. A középkori 
Pária egyik utcája, mely a Grave térre 
torlóAk. A téren vidám farsangi mula-
tozók asoportjai nyüzsögnek. Phőbus egy 
másik testőrtiszt társaságában jön a tér 
felől. Rajongó szavakkal ecseteli Esme-
ralda. a szép cigánylány iránt érzett izzó 
szerelmét, mely nem nyer viszonzásra. 
Griugoire kihirdeti az utca közönségének, 
hogy Esmeralda táncolni és énekelni fog. 
Már kttzeledik a cigányok tarka kara-
vánja amikor a tér felől fúlva jön Qua-
simodo, a székesegyház nyomorék ha-
rangoiója dühösen kiabáló tömegtől ül-
dözve. Súlyos ökölcsapásokkal védekezik 
támadói ellen, kik közé kivont karddal 
áll Phőbus, de az odasiető Esmeralda 
szétválasztja a verekedőket. Az arra ha-
ladó archidiakonus, a Notre Dame főes-
perese, kemény szavakkal dorgálja meg 

tcsőcseléket és Quasimodot hazakergeti, 
közken Phőbusnak sikerült Esmeraldá-

val néhány szót váltani és találkát ad 
estére az öreg Falourdelnél. Gringoire, 
aki ajból kikiáltja, hogy Esmeralda tán-
colni fog, kétségbeesetten hallgatja a si-
etve ejtett suttogó szavakat és bosszút 
esküszik. A visszatérő archidiakonus 
szembe találja magát vele és felismeri 
Gringoireban egykori legjobb tanítványát. 
Miközben Esmeralda a téren megkezdi 
a tánoat, Gringoire elbeszéli sorsát a fő-
papnak. A cigánylány csodás szépsége 
elvakította, nyomon követte az egész vá-
rosban. Az esti sötétségben egyszerre 
két rabló vetette magát a lányra, kit el 
akartak hurcolni. Segítségére sietett, de 
az útonállók leütötték. Ebben a pillanat-
ban egy testőrtiszt vágtatott arra, elűzte 
a rablókat és megmentette a lányt. Phő-
bus volt. Gringoire nehezen vánszorgott 
tovább és a cigányok tanyájára ért, ahol 
a vezér halálra Ítélte, kivéve, ha nem 
választja valaki férjül. A hóhér kötele 
már a torkán volt, mikor Esmeralda oda-
futott és kijelentette, hogy férjül fogadja 
Gringoiret és ezzel megmentette életét. 
A házasság azonban csak színleges, Es-
meralda továbbra is lány marad és nem 
szereti Gringoiret, aki elpanaszolja a fő-
papnak nagy csalódását is. 

Második kép. A vén Falourdel sze-
gényes szobája. Gringoire féltékenységé-
fői flzve idesiet és elkeseredetten látja, 
hogy Esmeralda eljött a légyottra. A szo-
biból nviló kamrába rejtőzik. Megérke-
zik Phőbus és áradozó szavakkal beszél 
szerelméről Esmeraldának, aki mind job-

ban enged tartózkodásából, bevallja, hogy 
viszontszereti őt. Boldogan borulnak egy-
más nyakába a szerelmesek, de beront 
Gringoire és tőrével leszúrja Phőbust, 
aztán kiugrik az ablakon. Esmetalda 
ájultan borul Phöbuszra. 

II. felvonás. Harmadik kép. Sötét, 
földalatti börtön. Ide zárták Esmeraldát, 
akiről azt hiszik, hogv ő gyilkolta meg 
Phőbust és ezért boszorkánysággal vá-
dolják. Az archidiakonus, aki titkon 
szintén szereti Esmeraldát, felkeresi őt 
börtönében, tudtára adja, hogy halálra 
Ítélték és kén gyónjon meg neki. A ci-
gánylány nem védekezik a vád ellen, fá-
sultan veszi tudomásul, hogy börtönéből 
már csak a vérpadra kerülhet, hiszen a 
másvilágon majd újra találkozik szerel-
mesével. Az archidiakonus ekkor elárulja, 
hogy Phőbus nem halt meg, csak súlyo-
san megsebesült, Esmeralda most már 
kétségbeesetten hangoztatja ártatlansá-
gát. Ha Phőbus él, ő nem akar meghalni. 
Odaveti magát a főpap elé és segítsé-
gért könyörög. Az archidiakonus elhatá-
rozza, hogy megmenti Esmeraldát és ke-
zét nyújtja feléje. A lány örömittasan 
borul keblére, de ebben a pillanatban a 
főpap eltaszítja magától: mégis csak a 
sátán lánya, lám hogy felperzseli a vérét. 
Esmeralda kétségbeesett kiáltással ros-
kad össze. 

Negyedik kép Tér a Notre-Dame 
székesegyház előtt. A templom kapujában 
gyertyával kezébe áll a halálra itélt Es-
meralda A papok az archidiakonus ve-
zetése alatt kijönnek a templomból és 
átadják a lányt a hóhérnak. Ebben a 
pillanatban előront a Quisimodo, ellöki 
a hóhérokat és felkapva Esmeraldát, 
vissza fut vele a templomba, mely me-
nedéket ad minden bűnösnek. A törvény 
keze ide nem ér el. A téren álló tömeg 
lelkes örömmel élteti Quasimodót, ki 
megmentette a szép cigánylány életét. 

Ötödik kép. A Notre-Dame két tor-
nya közt levő erkélyen. Ide hozta magá-
val Quasimodo a megmentett Esmeral-
dát, kinek megmagyarázza, hogy amig a 
székesegyház talai között van, nem ér-
heti bántódás. A lány szomorúan tekint 
a mélységbe, ahol egyszerre fegyveres 
csoportokat vesz észre, megretten és 
nyugtalankodni kezd. Quasimodo is, bár 
tudja, hogy a templom védelmet nyújt. 
Odalent azonban fáklyákat gyújtottak, 
melynek fénye egyre kö7eledik. Most 
már a harangozó is megdöbben, titkos, 
földalatti uton akar elmenekülni a lány-
nyal, de mikor indulni akarnak, megje-
lenik az archidiakonus. Közli, hogy a 
királlyal felfüggesztette a templom mene-
dékjogát és átadja a katonáknak Esme-
raldát, akit gyorsan elvezetnek. Quasi-
modo az erkély korlátjához siet, letör 
belőle egy hatalmas darabot és dühében 
ledobja a magasból, majd heves szemre-
hányásokkal illeti az archidiakonust, Es-
meralda gyilkosát. A főpapot feldühösiti 
a kemény hang, elkeseredetten ront Qua-
simodora, aki azonban félelmetes erejével 
könnyedén felkapja és az imént ütött 
résen letaszitja a mélységbe. Beteljese-
dett Esmeralda végzete is : a tömeg uj-
jongva adja hírül, hogy „a boszorkány 
nem fog többé táncolni." Quasimodo 
térdre roskad, majd indul, hogy Esme-
ralda lelkiüdvéért megkondítsa a haran-
gokat. 

n m z n i w szirmú 
SZÉPASSZONY. 

Vig|áték 3 elvonásban. 
Irta : Gábor Andor. 

Személyek : 
Odry Árpád Benedek Albert 
P. Márkus Emília Mariann 
Cs. Alszeghy Irma Ilka néni 
Bajor Gizi Rózika 
Bartos Gyula Heirich 
Kiss Irén Heirichné 
Rózsahegyi Kálmán Forbát 
Kürthy György Bogáti Félix dr. 
Bonis Lajos Ügyvéd 
Szőke Lajos Péter 

SZÉKELY JENŐ 
F E H É R N E M Ű é s V Á S Z O N -
Á R U Ü Z L E T E . K A M M E R -
M A Y E R K Á R O L Y - U . 2. S Z . 
S E R V I T A - T É R S A R O K ! ! 

V I Í 1 H / Z 
F A R S A N G . 

Szinmü három felvonásban. 
Irta: Molnár Ferenc. 

Személyek : 
Fenyvesy Emil 
Fedák Sári 
Tanav Frigyes 
Szerémy Zoltán 
Gazsi Mariska 
Kertész Dezső 
Bárdi Ödön 
Kemenes Lajos 
Balassa Jenő 
Kardoss Géza 
Kende Paula 
Kürthy Sári 
Kész Rózsi 
Győző Lajos 
Pártos Gusztáv 
Szalay Károly 
Történik Pesten, 

üroszy b 
Kamilla, felesége 
Miklós 
Oz Mátyás 
Liszka, a huga 
Rudolf 

Edmond 
Főbiztos 
Rendőrtitkár 
Első ruhatárosnő 
Második ruhatárSMi 
Harmadik . 
Titkos rendőr 
Pincér 
Portás 

az ötvenes évek végéa. 

Legfinomabb színházi cukorka és 
, csokoládé különlegességek 

Reisz Ábrahámnál Lipót-körut 23. 

HEGEDŰS 
Röntgen-

Intézst 
Budapest, 

József-körut 51. z. ::: A kontines leg-
nagyobb k o s m e t i k a i laboratóriumai 
Rendel hétköznapokon délután 4—8-lq. 

F E R E N C Z I JOLÁN Budapest, IV. Mehmed 
szultán-ut 21. — Régi és uj háziipari 
kézimunkák, népviseletek, régiségek. 

N E M E S N É É S T Á R S A 
b l o u s , p o n g y o l a , é s 
: f e h é r n e m ü - ü z l e t e : 

B u d a p e s t , IV. K o r o n a - u t c a 3 
T e l e f o n 178-86. 
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Az a huncut 
kéményseprő. 

Látványos bohózat énekkel és tánccal 
három felvonásban. Irta : Komor Gyula. 
Zenéjét szerzette: Stephanides Károly. 

Személyek : 
Sarkadv Aladár 

Balassa Jenő 

Csatay Janka 
Péchy Erzsi 
Tihanyi Zoltán 
Kürthy Sári 

Fehér Artúr 
Győző Lajos 

Pártos Gusztáv 
Honthy Hanna 

Bárdy Ödön 

Horváth Lenke 

Berkes Erna 
Varga Szeréna 
Jávor Anna 
Bogyó Zsigmond 
Balogh Manci 

Miksa bácsi, ké-
ményseprő 

Badacsony, Tulipán-
ország királya 

Dundi, a felesége 
Emőke, a lányuk 
Boris, lantos 
Bibircsók, boszor-

kány 
Rumuny, as unokája 
Daszkal, Hiénaor-

szág hercege 
Bandi, cukrászinas 
Biri. Emőke tejtest-

vere 
Hólyag főudvarmes-

ter 
Szitakötő, tündéki-

rálynő 
Pipiske ) fény-
Jajbeszép) boga-
Kellemes ) rak 
Kántor 
Marci, tengeralatti 

matróz 
I. felvonás. Emőke, Badacsony király 

leánya, születésnapját ünnepli. Régi ba-
bonahit szerint gondoskodnak róla, hogy 
az első ember, akivel a nagy napon 
találkozik, kéményseprő legyen, mert a 
kéményseprő Tuhpánországnan is sze-
rencsét jelent. Emőkének szüksége is 
lenne egy kis szerencsére, mert bár szive 
egy ismeretlen fiatal hegedűshöz vonzza, 
Borishoz, atyja mégis kénytelen jól fo-
gadni Dászkált, az ellenséges ország 
trónörökösét, aki a gonosz Rumunynyaf 
csak azért jön, hogy feleségül vegye a 
királykisasszonyt. Nehéz neki ellenállni, 
mert szörnyű háborúval fenyeget. Boris 
azonban nem hagyja magát. Kijelenti, 
hogy ő is királyi sarj, és bár messze 
szakadt hónától, hazasiet, és mint herceg, 
kellő diszben fog visszatérni. Addig is 
megbízza Miska bácsit, a kéményseprőt, 
aki útjába akad, hogy képviselje érdekeit. 
Badacsony király elhatározza, hogy köz-
ben őseinek templomában tanácsot kér 
az égiektől. Dászkál és Rumuny pedig 
készülnek arra, hogy kijátsszák Borist 
és Miska bácsit. 

II. felvonás. Szitakötő, a jóságos 
tündér, akit Dászkál durván megbánt, 
Boris pártjára áll, és felhőkocsiján ha-
zájába szállítja. Dászkál és Rumuny élnek 
az alkalommal, és ragadozó madara < 
képében elrabolják Emőke királykisasz-
szony szivét. Mire Boris a tengeralatti 
hajón visszatér, kétségbeesetten veszi 
észre, hogy Emőke már nem törődik sem 
vele, sem mással : Nincs szive. Miska 
bácsi, a kéményseprő észreveszi, hol a 
baj. Vissza kell szerezni az elrablott 
szivet. Bandi és Biri, Emőke vidám ját-
szótársai szövetkeznek vele, és a tün-
dérek segítségével hamarosan hozzá is 
látnak a mentőakcióhoz. 

III. felvonás. Bibircsók, Rumuny 
nagyanyja hiába siet a gonoszok'segít-
ségére. Rajtavész. A huncut kéményseprő 
túljár a gonoszok eszén. Emőke vissza-
nyeri az elrabolt szivet, azzal együtt 
Boris herceget, Bandi pedig Birikével 
lesz boldog. 

B I / ü Z M O D R t L 
különlegességekkel Bécsből most érkez-
tem. — J v ( ) I Î S 1 ' IC I X 

Ferenc-körut 17., IL 16. 

g KRISTÄLYPALOTÄ § 
• VI., SZERECSEN-UTCA 35. • 

Clarie Waldoff 
a világ leghíresebb dizőze. 

Aline Dawis 
a bécsi Ronacher-Theater primadon-

nája. 
JOSEPH WÇISE, udvari opera éne-
kes és UJVARI KÁROLY felléptével: 

Prinz Roppaport. 
Német operett 1 felvonásban. Irta : 
Kurt Robitschek. Zenéjét szerzette : 
Holitscher Felix. 

Aline Dawis Prinzessin Aartje 
Leona Tarnai Ihre Hofdame 
Joseph Weisse Prinz Georg 
Wilhelm Rotschild Sein Kammerherr 
Emerich Dalnoki 
Grethe Horst 
Karl Újvári 

Klaas, Gastwirt 
Minte, seine Frau 
Hans Rappaport, 
Fleckseifenfabrikant 

u. lyrischer Dichter 

Mi boldoj Pestiek! 
Pesti revü 9 képben. Irta : Mérei 
Adolf, Szenes Béla és Harmath Imre 
Zenéjét szerzette: Pártos Jenő. 
1. kép : ...rózsákat hint az áimodó 

katonákra... 
2. kép : A t an-tlen napok: 
3. kép: A záróra. 
4. kép : A női „kalóz". 
5. kép : Háborús alsós (mozi) 
6. kép : ...ha van bőven dohán 
7. kép : Az uj térkép (mozi) 
8. kép : Adóösszeirás. 
9. képi A magyar gólya, 

szereplők : Ferenczy Károly, Újvári 
Károly, Bordás Rózsi, Pártos Jenő, 
Gallai Nándor, Wirth Sári, Geiger 
Irma, Tarnai Leona, Tubái Aranka, 
Lehner Margit, Szende Lajos, Kalo-
tai Irén. 

FerenczyJKároly 
Katonakarácsony.,, — és A cipő c-

Jbőrlenyuzó operett"-ben, Bordás 
Rózsival. 

Elwino 
a rejtélyes „élő csomag" 

Pártos és Galiai 
„Angol keserű" 

Balzar 
és kómikus szolgája. 

Az előadás vége V« 12 órakor. Utána: 
TáncrevU Ethel Adams és még tizenöt 
táncmüvésznő felléptével. 

Minden vasárnap délután 3 órakor ugyan-
ez a műsor kerül szinre mérsékelt hely-

árakkal 11 

Kezdete 3/S órakor. 

ámul ís/inuÁz 
Csárdás királyné. 

Operette 3 felvonásban. Szövegét írták: 
^enbach és Stein. Fordította : Gábor 
Andor. Zenéjét szerzette: Kálmán Imre 

Személyek: 
Szirmay Lippart Weilersheim 
Gerő Anhilta 
Király Edwin Ronald 
Szentgyörgyi Stazzi grófnő 
Rátkay Boni 
B. Kosáry E. Vereczky Sylva 
Örvössy Rohnsdorff 
Latabár Feri 
Eperjessy Mac Grave 
Stoll Biliing 
Sebestyén Mérő 
Juhász Szerényi 
Horváth Vihar 
Zöldhelyi Juliska 
Freund Irén Aranka 

B E V O N U L Á S K O R N E 
FELEJTSE OTTHON AZ E6LE0 FOG-

PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜR 

ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

NA6YAPFFLSZIRIU/\Z 

KÁRPÁTI ZOLTÁN 
Regényes színjáték 5 felvonásban és 6 
képben. Jókai Mór regényéből színpadra 
írta : Hevesi Sándor dr. Rendező : Már-

kus László. 
Személyek : 

Törzs Jenő 
Komjáthy 

Báthory Gizella 

Fényes Annuska 
Pártos 

T. Forray Róza 
Simonyi Mária 
Vágó Béla 

Zala Carola 
Z. Molnár 

Tarnay 

Kardos Andor 

Ihász 

Jávor 
Kenessey 
Vándory 
P. Tárnoky Gizella 
Földváry 
Dobos Margit 
Réthey 
Körmendy 
Jánosi 
Madaras 
Komlóssy Laura 
Abonyi 

Kárpáti Zoltán 
Szentirmay Rudolf, 

nevelőapja 
Flóra, Szentirmay 

neje 
Katinka, a leánya 
Keőcserephy Dániel, 

tanácsos 
Evelin, a neje 
Vilma, a leánya 
Tarnaváry szeptem-

vir 
Leona, a neje 
Maszlaczky Gábor, 

táblai ügyvéd 
Kovács jurátus, utób 

Kárpáti ügyvédje 
Bogozy, irnok Masz-

laczkynál 
Dabroni, erdélyi ne-

mes 
Mintizláv ) gaval-
Emmánuel) lérok 
Báró Bezzy 
A süket Ilvayné 
Egy jurátus 
Liza, vak leány 
Va ga Péter 
Pál jöreg hajdú 
I. inas 
II. inas 
Ilvay Laura 
Párbajsegéd 

I. kép. Keőcserephyék svábhegyi vil-
lájában Keőcserephy aljas tervet kohol 
Maszlaczky ügyvéddel, hogy kiforgassák 
Kárpáthy Zoltánt birtokából. Azt a rá-
galmat terjesztik ugyanis, hogy Szent-
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irmay grófnak fia tulaidonképen Kárpáthy 
Zoltán, s igy a kárpáti kastély és birtok 
nem őt, hanem Abellinót illeti, ki viszont 
lemond róla hitelezői : Keőcserephy és 
Maszlaczky javára. Hallván e rágalomról, 
Szentirmay Rudolf azonnal lemond Zol-
tán gyámságáról s igy Kárpáthy Zoltán 
Tarnaváryékhoz kerül. 

II. kép. Tarnaváry lakásán vagyunk. 
Itt él Kárpáthy Zoltán s nemsokára meg-
ismeri a pert minden aljasságával. Szent-
irmay gróf itánti szeretetből önként le-
mond birtokáról. Tarnaváryéknál estély 
van. Jön Zoltán sá'osan, csatakosan, 
hireket hoz az árvízről A vendégek kö-
zött óriási pánik tör ki, mindenki el-
széled. 

III. kép. Ezalatt Keőcserephy Vilma 
egyedül van otthon, egy kis vak leány 
társaságában. Szülei elmentek, a cselé-
dek az árviz közeledtére elmenekültek. 
Elkészülnek már a halálra, mikor meg-
jelenik Kárpáthy Zoltán s megmenti 
mindkettőjüket. Ideje volt, mert alig 
hagyják el a lakást, a fal: k megrepedez-
nek s a ház óriási robajjal összedűl. 

IV. kép. A kárpáti ősi kastélyt át-
adja Zoltán s Keőcserephyék beköltöz-
nek. Maszlaczky pórul jár, mert a rava-
szabb Keőcserephy, azzal az ürüggyel, 
hogy a feleségének udvarol, kiutasítja 
házából. 

V. kép, A pozsonyi diétán egy mes-
tervivó. Spadassé, kit Keőcserephyék 
béreltek fel, megvádolja Zoltánt, hogy 
Szentirmay gróf fia. Zoitán is, Rudolf is 
párbajra hivják az olaszt, azonban egyik 
sem tud a másik tervéről. Vilma, ki sze-
relmes Zoltánba, névtelen levélben figyel-
mezteti Szentirmay grófnét a veszélyre. 
Nagyne ezen megnyugtatják az asszo-
nyokat és Rudolf elmegy. Nemsokára 
visszahozzák, halálos lövéssel. Zoltán 
elbúcsúzik tőle, majd bosszút esküszik. 
De jönnek jelenteni, hogy Spadassé köz-
ben Wessel nyivel való ujabb párbajában 
karját vesztette s igy nem állhat ki már 
Zoltánnal párbajozni. Rudolf meghal. 

VI. kép. Keőcserephy Vilma haldok-
lik. Hivatjak Zoltánt, ki eljön Katinká-
val s nagylelkűen megbocsájt a megtört 
szülőknek, Vilma boldogan hal meg 
Zoltán karjaiban. 

ÉRDEKES KABARÉ 
Teréz-körut 46. Igazgató: Sziklay CornAI. 

Telefon 65—54. 
Kezdete 9 pénztár ll-l-lg, 5-7 és 8 órakor. 

L A T A B Á R Á R P Á D 

G A B Ä I N Y I L Á S / L Ő 

S Z I K L A Y C O R N É L 

S Z A L K A Y L A J O S 

G A L A M B O S E R Z S I 

B O G Á R G I Z I 

H . B A L L A - F Ö L D E S 

V Ö R Ö S ILI , fellép 

B O T O T V I G Y E K , 

V A G Y E R N Y Ő T . 

Vasár- «s ünnepnapokon délután 4 órakor 
FEHÉR-KABARÉ. 

R Á C Z J Ó Z S E F 
fényképész és arcképfestő műterme 

B U D A P E S T IV. Calvin-tér 3. sz. 

MODERN SZÍNPAD 
Igazgató : B á r d o s A r t h u r . 

(A volt Andrássy-uti kabaré) 
IV. Koronaherceg-utca 6. 

T e l e f o n 93-16. K e z d e t e 9 ó r a k o r . 

Mihók, mit n e v e t s z . 
Harsányi Zsolt tréfája. (Bánóczi, Bé-
keffi, Gellért.) 

R o s s J e n ő 
Harsányi Zsolt—Szendrei Aladár : 
Ifjúságom 

H o l l ó s RŐÍSÍ 
Mohácsi Jenő : Bölcső. 

C I G A R E T T A . 
Tragédia néhány szippantásban. Irta : 
Gábor Andor. (Boross, Sajó, Gellért.) 

L u k á c s S á r i . 
Szép Ernő—Szendrei Aladár : Chanson. 
Dell'Acqua: Menüett 

S a j ó G é z a . 
Ilyen a pesti élet. — A csillagok. 

B o r o s s G é z a . 
Búval bélelt dal. — Hadüzenet. 

B o r o s s G é z a — S a j ó G é z a 
uj duettje. 

C s e v e g é s k ö z b e n . 
Jelenet. Irta: Bródy LMiksa. (Mészáros 
Gizi, Bánóczi) 

K A R O L I N A 
vagy egy szerentsés flótás 
Komédia egy játékban. 
Irta: Herczeg Ferenc. 

Személyek : 
Bánóczi Dezső Hertzeg Cerigo, ge-

nerá is 
Vendrey Ferencz Nyeviczay, bihar 

prépost 
Ross Jenő I Nyeviczay, lovas 
Varsa Gyula / százados 
Uray Tivadar 
Gellért 

Flórián, bétsi pincér 
Lajos Wöber, komisszárius 

Bábi, komorna Nagy Margit 

J U L C S A , J U L I E T T E . 
Drámai vázlat. Irta: Emőd Tamás. 

Személyek : 
Medgyaszay Vilma Juliett 
Varsa Gyula herceg 
Rózsahegyi Kálmán Mihály 
Sajó Géza A 44-es baka 
Uray Tivadar Komornyik 
Erődi Jenő A kozák őr 

K ö k é n y I lona. 
Szobrok a fronton, 
figyelmébe. 

A T T A K . 
Jelenet. Irta: Villányi Andor. 

Személyek: 
Mészáros Gizi A szép asszony 
Sajó Géza Az ezredes 
Uray Tivadar A huszárönkéntes 

M e d g y a s z a y V i l m a , 
A halottakhoz. — A buza. — Ödön. 

K Á V É H Á Z . 
Rémdráma. Irta: Gábor Andor (Békeffi, 
Sajó) 

N Ê P - a f l O P E P A 
Az Operabál. 

Operett 3 felvonásban. — A „Rózsaszínű 
dominók" című vígjátékból írták: Leon 
Viktor és Waldberg H. — Fordította: 
Hevesi Sándor. — Zenéjét szerezte : Heu-
berger Richárd.—Rendező : Stoll Károly 

Személyek. 
Gyárfás Beaubuisson, tőke-

pénzes 
Simon Mariska Palmyra, a felesége 
Tisza Karola Henry, az unokaöcs-

cse, tengerészkadett 
Sziklay Aubier Paul 
Varga Irma Angela, neje 
Nádor Duménil Georges 
Deila DonnaEugénia Margueritte, felesége 
Lábass Juci Hortense, szobalány 
Nagy Magda Feodora, chansonért 

N é m e t h . J á n o s 
e z u k r á s z 

Budapest, VIII., József-körut 18. szám. 
Telefon : József 32—76. 

I Z S Á K S Á N D O R É S T S A 

T FI F v n N irógép telepe<IV-Kossuth 
1 t i t i h r U N Lajos-u. 13. Állandó rak-

tár uj és használt irógé-
t C i n n pekben. író és sokszo-

1 0 1 " I u rositó gép kei,ékek a i 
összes rendszerekhez I ! 

Mérvadó körök 

Vasár- és ünnepnap délután fél 4 órakor 
mérsékelt helyárakkal Fehér kabaré. 

OFNER I. cukorka-különlegességek 
BUDAPEST IV. Koronaheroeg-utoa 6. 

P U D B R 
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.Kabaré a Rákóczi-uti 
MAPOLLOBAN 

V! H a g y n i u t > utca 17 flz uj decemberi műsor : 

A nagyszabású decemberi 
műsor : 

Otto Röhr 
j humorista a zongorán. 

Az eltörött tOkör. 
Eredeti szkecs. Előadják: Carl Ca-
milo és Friedel Schwartz. 

Lina Marrder 
szerpentintánc a lovon. 

Hany Garden 
modern trapézművésznő. 

•erard és Göndör-csoport 
kómikus akrobaták. 

Vori 
gyorsfestő. 

Egy forró nap. 
Bohózat 1 felvonásban, két képben. 
Írták: Antonius és Alderman. Fordí-
totta : Harsányi Zsolt Rendezte : 
Kabos Oyula. 

Személyek: 
Kabos Gyula Dr. Pataky György 

orvos 
fcalog Bö»ke Klári, felesége 
Hunyadi Emil Petko Jeremos 
Kubinyi Margit Boriska, felesége 
Hollós Terus Böske, leányuk 
Mezei Ikmka Zizi, szinésznő 
Szepessy Vilmos Jankó, inas 
Körmendy József Hordár 
S«abados Sándor Szobaleány 

Vendéglátás. 
Tréfa egy felvonásban. Irta : Gábor 
Andor. 

Személyek : 
Huszár Károly Buchbinder 
Balogh Böske Buchbinderné 
Kön-ssi Lajos Lincepolc 
Kubinyi Margit Lincepolcné 

» • * A kisbaba 
Faragó Sári Rózsi, a cseléd 

Igazolja magát! 
Énekes jelenet. Irta: Harsányi Zsolt. 

Személyek: 
Seepessy Vilmos Állomásparancsnok 
Misi Mihály Önkéntes 
Pataky Vilma A szinésznő 

Továbbá : Hollós Terus, Ba-
logh Böske, Hunyadi 
Emil. 

Mozgókép. 
Kőváry Konferál 
Andai Terka. 

Olly (Lóránt—Virányi) 
Sándor József 

Üzenet a községi élelmiszerüzemnek 
(Harmath—Buday) 

Dunda-bunda . . . 
Jelenet. Irta : Ernőd Tamás. 

Szereplők : 
Gózon Dani 
Mály lani 
Andai Terka Valeszka 
Történik Szibériában egy fogolytibor 
melletti falu határábán. 

Ungarische Dakalieder 
Kőváry Gyula egyvelegje. 

Szerepiők : 
Kőváry Magyar baka 
Herczeg Német katona 

Gózon Gyula. 
Kacagj Bajazzó (Harmath—Buday) 

Haraszthy Mici 
Egy lovag kerestetik (Harsányi Zsolt 
magánjelenete) 

Szőllőssi Rózsi. 
Álmodj szépet (Harmath—Buday) 
Karmester ur I Ki le»z előbb kész ? 
(Harmath—Marthon) 

Lajthay Káró / 
Jó pipa! (Emőd Tamás magánjelenete) 

T h e S i s f e r s - B r o t h e r s f es foéreb 
Énekes és táncos jelenet. Irta: Har-
math Imre. Zenéjét szerzette : Marthon 
Géza. Játszák: Lenkeffy Ica, Erdélyi 
és Herczeg. 

Mit mond a csizió. 
Kis operett. Irta : Szép Ernő. 

Szereplők : 
Németh Juliska A cseléd 
Kőváry A legény 
Mály A papagájos 

Vidor Ferike. 
Hadisegély (Ceglédi Gyula zenéjével) 
Hogy én miről álmodozok (Marthon 
Géza zenéjével) 

Mály Gerő. 
Zsirtalanul ebédeltem 

Németh Juliska. 
A doberdói Mária (Somlyó—Buday) 
Ugye jól tettem (Somlyó—Ceglédy) 

Kőváry —Sándor. 
Kávé-kávé hova lettél ? 

Künn a bárány benn a — 
Farsang. 

Irta: Kőváry Gyula. Játszák: Haraszthy 
Mici, Szőllősi Rózsi, Kőváry, Herczeg, 
Lajthay, Erdélyi és Fekete. 

Előadások hétköznapokon Vs8 
és 10 órakor, vasár- és ünnep-

napon 6, 8 és 10 órakor. 
Elővételi pénztár délelőtt 11 órá-
tól l-ig, d. u. 4 órától kezdődőleg 

TÉLIKERT 
VI., Nagymező-utca 22-24. 

Telefon 167—25. 

Az előadás kezdete 
háromnegyed 8 órakor. 

Szenzációs uj műsor! 

J O S E F JOSEPHI ven-
dégjátéka a 

Servus 
Madel ! 

cimíi operettben. Az eredeti 

Willi P a n t z e r 
teljes csoportjával. 

Viola Kutil 
egyensúlyozó művészek. 

RÁTKAY MÁRTON és 
SOMOGYI NUSI 

felléptével 

Az éhen-
kórászok. 

Lovászy Károly és Hetényí Heidl-
berg Albert operettje. 

Azonkívül a többi pom-
pás attrakció. 

TÁNC A PARKETTEN 
éjjeli egy óráig. 

minden Dasár- és ünnep-
napon délutdn fél 4 óra-
kor családi előadás fél 

helyárakkal. 

Előadás kezdete naponta 
háromnegyed 8 órakor. 



SZinUAZl L U T ili 

L O H H M Á R I A — K t t O N F U S Z 
A Kvâro* el»« lacrôribb csîpketliîtiiô-, 
vejytltztlfő As boSBÙJffsctâ «sà.-l lts«6zstt 

B U D A P E S T , V I I I . K 2 R . , B A K Q S B - O T C A sa. SZ, 
F iókok: II., r s - n t c a 37, IV., E e k i - n t a fix Kecske 
mâtl-atca 1«, VI., Andrâsc^-st 11 í s ï e r é n - k ô r » 

M, V., Hannlocad'Utra ». VHI., 1<3s»e!.k5rat a 

B E N E D E K F R I D A 
K I R Á L Y - U T C Z A 93. SZÁM. 
•-ajat k é 7 i t m é n v ü f ű z ö k r a c v v á l a s 7 ' e l < b a n ! 

B é c •» i b l u x n i o d e l i 
őszi színházi különlegesség ruha pongyola ujdon ágok 
W E I S Z M A R G I T , Kossuth La;os-utcz-> 8. szám. Felemelet. 

Horváth Akos 
• kézimunka üzletei 

BUDA PEST 

ipartelep és főüzlet: 
ERZSÉBET-KÖRŰT 24. sz. 

Fiókok: Kossuth LsjOi-utca li 

Vámház-körut 6., Lipót körút IS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mmspJi 
c y r p x / t t i c i P É f x s ) 
^/JjVUa ZUÓRAtfGll 
CIPÖKULÖMtCGEJ-SEGtir 

B U D 4 P m : r ï o i P i Q t ë f v 3. 

Pompás kivitelben 
elkészült a 
„Színházi Élet" 
1916 január 1-tól junius 25=ig 
(1—26) összegyűjtött számainak az 

ALBUMA. 
Varsányi Irén 
dombovnyomâsu képe a fedőlapon 

Tiz korona beküldése ellenében 
megküldi a 
kiadóhivatal: VII., Erzsébet-körűt 22. 

a s p M 

Wámoscher és Társa 
F Ű Z Ő - Ü Z L E T 

Dudapest, V., Dorottya - utca 12. 
T E L E F O N 124- 70. 

Saját készitményü fűzőkülönlegességek. 
Halcsontnélküli fŰ7Ök, 
melltartók, mellvédők. 

A „Színházi Ele t " 
az Andrássy-uton 

előfizetési irodáia 
Telefon 139—39. 

A színházlátogató közönség figyelmébe 1 
Uj vállalkozás Budapesten I 

Lovászyné színpadi i r o d á j a 
Beszerez és házhoz szállít 

mindennemű szinház-, kaba é- orfeum- stb. 
iegyet. Pontos és szolid kiszolgálás. ' í 

IRODÁJA, Andrássy-ut 39. szám. " 
LOVÀSZINÉ SZÍNPADI 

Telefon 139—39. szám. 

Gyönyörű modellkalapok 
elegáns kivitelben, dús vâlas/tékhan Mme S tern , 

Koronaherceg -utca 10 szám 

« Z X p p a x 
S z e g e d i M Z H p p u n , 

kiváló minőség, 5 kilós pos'acs miag . . l - t î Î < > . 
I I i I U " s y . t i p 1 1 m I . 

kiváló minőség, 5 kilós postacsomag . . K 
M e g y e r i s z a p p t i n . 

kiváló tninöség, 5 kilós postac omag . . K S 3 « . — 
H e r m e l i n s a a p p a n , 

kiváló minőség, 5 kilós postacsomag . . I C 4 O . -
S K l n x z a p p a n , 

45—50o/o-ns zsírsav tartalmú K - Ü 5 — 
100 kiló vételnél korona 20 — engedmény raktárunkban értve 
M e g y e r i é « V é r t é « i 
Export-import: B U D A P E S T , VI., GYÁR - UTCA 12. SZÁH. 

! ! Ahol minden kapható ! ! 

GOmBHÁZ 
S Z E M E R E G Á S P Á R , 
Deák Ferencz-utca 13. sz. 

R i t i k ü » ö k , h a j d i s z e k , k a l a p d i s z e k s t b 



Lengyel Lipót líthosratiai és krtnwnvomda' műintézete Budapest V. Visearadi-utca 3. — Telefon 13-31. 

SZÍNHÁZI ELET 

] e l e n e t a „Homunculus" - f i lmből . 

Olaf F ö n s — H o m u n c u l u s . 


