
FEDÁK SÁRI - NIOBE 
Vígszínház. - »Mátványmenyasszony«. Strelisky felv. 

VI. évfolyam. 1917. április 29-től május 6-ig. 18, szám. 
I ra Budapesten és vidéken 40 fillér. 

MHRVHNYMENYHSSZONY« SZHM. 

SZÍNHÁZI ÉLET 
Szerkeszti: 1NCZE SHNDOR 



SZINHHZI ÉLET 

FEDÁK SÁRI - NIOBE 
Vígszínház. - -Mátványmenyasszony« II. felvonás, finale. streiisky feiv. 



VI. évfolyam. 1917. április 29-től má jus 6-ig. 18 szám. 

Előfizetési á r a k : 
kotta-mellékletfel 

Bndapeai és v idékre 
Eaészév re 14,— kor 
P i l i s r e 7.50 • 
Negyedévre 4.—' . 

Egyes szám ára : 
Budapes ten és 

vfdéken 40 fillér. 

SZINHMI ÉLET 
Hirdetések d i j -
t z a b á s szerint . 

Előfizetési á r a k : 
kotta-mellékletfel 

Bndapeai és v idékre 
Eaészév re 14,— kor 
P i l i s r e 7.50 • 
Negyedévre 4.—' . 

Egyes szám ára : 
Budapes ten és 

vfdéken 40 fillér. 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
MŰVÉSZETI ÉS MOZI HETILAP 

»CCI3ELENIK MINDEN VASÄRNAP REQOEL >• össze« 
budapes t i színházai t egész betl sa ln layl iva l . 

Szerkesztőség £t 

kiadóhivatal : 

Erzsébet-kőrút 24. 

Telefon 34—97. 

Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. 

Franciaországban és Amerikában 
divatos a »vedette«, az a plakát, amely 
a színházi újdonság főszereplőit sze-
repüknek, sikerüknek és rangjuknak 
megfelelő kövér és még kövérebb be-
tűkkel sorolja fel. Egészen fenn öles 
betűkkel a star, a primadonna neve-
díszeleg, esetleg, ba több főfőszereplő 
is van a darabban, melléje kerül még 
egy-két másik is. Poincaré és Wilson 
hazájában nagy küzdelmek játszód-
nak le békés időkben az ilyen meg-
különböztetett helyekért és e küzdel-
meknek nem egyszer komoly, kés= 
begyig menő veszekedések, sőt szerző* 
désbontások a következményei. Ha 
nálunk is divatos volna a » vedette«, 
nagy zavarban volna most a Vígszín-
ház. Mert kétségen felül áll ugyan, 
hogy ama bizonyos legfelső helyen a 
legnagyobb betűkből Fedák Sári nevét 
kellene szedetnie, de melléje kellene 
tenni ugyanolyan nagy betűkből He-
gedűs Gyuláét is, Strausz Oszkárét is, 
Heltai Jenőét is és méltó nagy betűk-
kel kellene felsorakoztatni A márvány-

menvasszonv összes többi szereplőjét: 
liaraszthv Hermint, Pech y Erzsit, 
Csatai Jankát, Kertész Dezsőt, Fehér 
Hrthurt. R mai papirinségben nem 
is lehetne ekkora plakátot előállítani. 

R Vígszínház azonban megmarad 
a régi jó szokás mellett és rendes 
szerény szinlapjain R márványmeny-
asszony piros betűi alatt egyforma 
betűkkel sorakoztatja a darab összes 
szereplőit, e demokratikus módon 
jelezve, bogy a nagy sikerben része 
van mindenkinek, akinek nevét a 
szialap hirdeti. Mert hogy a Vígszín-
ház mostani szinlapja nem csak egy 
darabot, egy újdonságot jelez, hanem 
egy uj nagy, országraszóló sikert, azt 
kétségkívül jól tudják azok is, akik 
eddig nem jutbatbattak el R márvány-
menyasszony előadásához. 

flmióta különösen nagy divatja lett 
az autogrammgyüjtésnek, a darabuj-
donságok sikerét, művészek, szerzők 
népszerűségét legcsalhatatlanabbul 
jelzi az autogrammok keresete. Hki 
mostanában este tiz óra tájban a 
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Vigszinbáz tájékára vetődik, megle-
pődve szemlélheti azokat a csatákat, 
amelyeket az autogrammgyüjtők vív-
nak a Pannónia-utcai kiskapun kiszál-
lingózó művészekkel. Különösen erős 
ostromnak volt kitéve Strausz Oszkár. 
Oly heves offenzívát intéztek ellene, 

Fedák Sári — Niobc 
Vigszinbáz. - »Mátványmenyasszony« I. felv. 

Strelisky felv. 

amilyenekre még a fronton megfor-
dult hadfiak sem emlékeznek. Mialatt 
még javában dirigált a színházban, 
már fekete tömeg fogta körül a kapu 
előtt álló két autót és a kiváló kom= 
ponista nem indulhatott el addig, amig 
kétszázharmincszor le nem irta a ne-
vét albumba, névjegyre, kartonlapra, 
kótapapirra. H dirigálásnál is fárad-
ságosabb munka után elroboghat 
Strausz, de a másik autó még ott 
marad. 

Kire várhat ez a gépkocsi? Csakis 
Zsazsára. Hz időközben megkétszere-
ződött tömeg tehát rendületlenül vár 
tovább. József, a hős kapus, aki sebe-
sülten tért haza a harctérről, a hábo-
rú Dan megtanult taktikával és erélylyel 
rendezi a terepet: 

- Helyet kérek! Csak egy kis helyet! 
Köpenyébe burkoltan egy nő jele-

nik meg a kapuban, felszökken az 
autóban, töfögés, a kocsi indul, fel-
harsan az éljen, de a következő pil-
lanatban már észreveszik, hogy nem 
Fedák ül a kocsiban. Csak Niobe 
egyik lánya robog el csendes kaca-
gással, maga a nagy Niobe időközben 
kiosont a másik kapun és már rég a 
Személynök=utcában jár, amikor a 
Pannónia-utcában még mindig lesik. 
Zsazsa zavartalanul pihenhet az est 
fáradalmai után. 

Van is mit kipihennie. Nem csak 
az előadás fáradalmairól van szó, mert 
bizony érzi még a próbák izgalmait, 
erős munkáját is. flmig a premiérre, 
a kész előadásra került a sor, száz-
szor és százszor kellett kipróbálni, 
formálni, javítani azokat a mozdula-
tokat, táncokat, pózokat, amelyek ma 
már oly természetes plaszticitással, 
oly maguktól érthetően hatnak. Niobe 
s; erepe hosszú beteknek komoly mun= 
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kában való eltöltését jelentette Fedák 
Sári számára. Zsazsa a legalaposabb 
színésznő, az elve: mindent a legjob-
ban, legstilusosabban. H márvány-
menyasszony próbáinak megkezdése 
előtt már tanult otthon Zsazsa. Gon-
dosan átolvasta a görög mitológiát, 
szótárakat hordott össze, beleélte ma-

gát az antik világ szellemébe, tanulmá-
nyozta a görög szobrászművészetet, 
kulturbistóriai müvekből töviről-be» 
gyire megtanulta az antik peplon vise-
lésének módját, ugy hogy kész görög» 
pótló tanár volt, mire a márvány-
menyasszony próbáit megkezdte. 

De meg is volt a haszna és az 

Fedák Sári (Niobe) Hegedűs Gyula (Dunn Péter) 
Vígszínház. - »Márványmenyasszony« I . felvonás. Strelisky felv, 
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eredménye ennek az alaposságnak. 
Fedák Sári mint Niobe szobra a leg» 
gyönyörűbb szinbázi p5z, amilyenben 
az utóbbi időben részünk lehetett. 
R fehér csipkébe burkolt Oroszy Ka-
milla után a még fehérebb Nióbe 
mozdulatlan alakja. 

Azután megmozdul a szobor. És 
innen kezdve Fedák Sári uralja a szín-
padot, minden szava, minden gesztusa 
kész szenzáció. Homéroszi hanglejtés-
sel szól le az álmélkodó Dunn Péter* 
nek: 

- Ki vagy te fiam, szánandó ha= 

Szerémy Zoltán (dr. Stephenson) 
Vígszínház. - »Márványmenyasszony. 

Kertész Dezső (Kornél) 
Strelisky felv. 
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landó? És e tarka rongyokat, mondd, 
bol ve véd? 

Rz ember pillanatra azt biszi, bogy 
egy szofokleszi tragédiát ballgat, de 
azután megszólal Hegedüs-Dunn Péter : 

- Ne rázza ugy nagysád e tarka 
rongyokat. Weiner és Grünbaumnál 
vevém, még pedig elég drágán! 

Felharsan az első kacaj, mely ezen-
túl állandó kísérője a színpadi esemé 
nyeknek. Niobe pedig, kinek hasított 
leplén oly kívánatosan kandikál ki 
szoborszép lába, megvetően kérdi: 

Hegedűs Gyula (Dunn Péter) 
Strelisky felv. 

Pártos Gusztáv (Innings) 
Vígszínház. - »Mátványmenyasszony«. 
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fingelo rajza, 
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- Miért nem mutatod a lábaidat? 
- Jobb, ba nem látja őket, maga 

kis kíváncsi - feleli Hegedűs. 
H megelevenedett szobor pedig 

(biába, igy van az, ba a szobrok meg» 
elevenednek!) tovább faggatja a jám-
bor biztosítási ügynököt : 

- E bázban itt rabszolga vagy 
talán? 

- Igen... nem - tiltakozik gyorsan 
Dunn Péter ur és hozzáteszi magá-

ban: Nem kell mindjárt megtudnia, 
milyen a viszony köztem és a fele-
ségem között. 

Keserves dolog az antik vendég 
faggatása. Niobe pedig egyre-másra 
álmélkodik a szokatlan újságok felett 
és egyszer fel is kiált: 

- Kővé meredek! 
— Bár már látnám ! - mondja 

mélabúsan Dunn Péter. 
H beszélgetés során esik itt-ott 

Csatay Janka Pártos Gusztáv Pécby Erzsi Kertész Dezső 
(Harriet) (Innings) (Hetty) (Kornél) 

Vigszinbáz. - »Márványmenyasszony«. Strelisky felv. 
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persze egy kis pikáns megjegyzés is. 
Nem kell megi edni és nem szabad 
haragudni érte. Nagy igazság van 
abban a pompás; kvintettben, amit 
egyébként utólagosan komponált a 
budapesti bemutatóra Strausz, ahol 
az úgynevezett »fehér darabokéról 
éneklik, hogy: 

És bogyba fönn a színpadon 
H helyzet illetlen nagyon, 
Bezzeg van ott sopánkodás. 
Ób, sboking! 
fl vélemény titokban más, 
S a taps is ál talános: 
Ob pfuj , de bájos! 

fizután következik a nagy együt-
tes, amelyben Niobe már missz Mif-
Ion kackiás ruhájában pompázik ka-
cagtatóan bájos groteszkséggel. Strausz 
pezsdülő ritmusain pedig felhangzik 
Heltai Jenő pompás verse: 

No mit szólsz drága néni, 
Hogyan tud ez beszélni ? 
Ez a szelem, 
E a szellem, 
Ez egy antik női jellem! 

Heltai Jenő versei és az egész 
szöveg külön erőssége a darabnak és 
jelentős osztályosa a sikernek. fl ki-
váló iró munkáját ugyancsak »fordí-
tás inak jelzi a szinlap, de ez több a 
fordításnál ! Heltai magyar nyelven uj 
szövegkönyvet irt Strausz operett» 
jéhez. 

fl főszereplő müvészpár, Fedák 
Sári és Hegedűs Gyula mellett egy uj 
pár vonja magára a figyelmet fl mát-
ványmenyasszony előadásán : Péchy 
Erzsi és Kertész Dezső. fl bájos meg* 
jelenésü Péchy Erzsi annak idején a 
»Három a kislány« Médijében debü-
tált a Vigszinház közönsége előtt, 
most pedig mint Dunn Péter leánya 
arat őszintén megérdemelt nagy si-
kert esténként. Kertész Dezső ismé-
telten tanúságot tesz arról, hogy bá-

mulatosan sokoldalú szinész-talentum. 
fl »Farsang« érzelmes lovagja után 
most egyszerre mint pompás énekes, 
kitűnő táncos prezentálja magát. 

Kedvesen groteszk, mint Tomkins, 
Fehér Arthur, aki a szerep arányait 
felülmúló gondossággal játszik, az 
énekes részekben pedig érces hang-
jával kelt kellemes feltűnést. Meglepe-
tést nyújt Csatay Janka, aki művészi 
önmegtagadással teszi bájos külsejét 
groteszkké Dunn Péterné alakjában, 
a cvikkeres nevelőnő képében pedig 
Harasztby Hermin fűszerezi sok vi-
dámsággal a darabot. fl »Három a 
kislány« előadásai óta kedves ismerő-
sünk Pártos Gusztáv is, a Vigszinház 
legjobb táncosa, aki a harmadik fel-
vonásban Fedák Sárival énekli és 
lejti el a darab legnagyobb slágerját, 
a »Szivem szép kapitánya« refíénü 
kettőst. Külön nevezetessége ennek a 
számnak, hogy jóformán rögtönözve, 
máról-holnapra készült. Strausz Osz-
kár a főpróba előtt irta meg és illesz-
tette a darabba. Ide kell iktatnunk 
ennek a nagysikerű kettősnek a szö-
vegét : 

fl háborúban, tudjuk itt, 
fl győzelem nebéz, 
fl győzelemhez egy segit, 
Csupán a pénz, a pénz! 
Szintilyen a szerelmi harc, 
fl pénz hiánya fél kudarc, 
Mivel a nő sokat kíván 
S közötte drága bolmit ám. 
Kell neki csillogó butón, 
Kell subogó, selyem zsúpon, 
Nyakára drága, büszke gyöngyék, 
Piciny kezére gyürü, zöld, kék 
Automobil, de a javából, 
Színházba, versenyekre páholy, 
Utazgatás ide=oda 
Etcetera, etcetera. 

Refr: Szivem szép kapitánya, 
Van-e elég dohánya? 
Zsebe akármilyen nebéz, 
Kifosztja egy parányi kéz. 
Szivem szép kapitánya, 
Van=e elég dohánya ? 
Ó asszonyom, mi tévedés! 
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Ha két szerelmes biv, 
Nem boldogít a léba pénz, 
Csupán a sziv, a szív! 
fl kéz, amelyre gyürü kell, 
Hz engemet nem érdekel. 
S a legfebérebb nyak mit ér, 
Ha lelkesül egy gyöngysorért? 
f\z én szerelmem, az nemes, 
Hz én szerelmem ingyenes. 
Cserébe bü szivért, szivet kér, 
S a csókjait nem adja csekkért, 
Minek fölösleges rubák ott, 
flbol diszit az i f júságod? 
fl fő a sziv, az ajk, meg a 
Etcetera, etcetera. 

Refr: Szivem szép kapitánya stb. 

T\ »szivem szép kapitánya« ma a 
legnépszerűbb katonai i angfokozat 
Budapesten ! 

Crampton mester. 
R Nemzeti Szinbáz most egymás-

után szólaltatja meg újból premierek» 
kel és reprizekkel a modern dráma-
irodalom legjelesebb auktorjait. Leg* 
utóbb premierként bozta ki Ibsen 
legmélyebb drámáját, a Rosmersbolm-t, 
melynek nagy sikere s az iránta meg-
nyilvánuló érdeklődés legjobb bizony-
sága a mai közönség Ibsen és a mo-
dem dráma iránt való fogékonyságán 
nak. 

Most Gerhardt Hauptmann szólal 
meg a Nemzetiben a Crampton mes» 
ter reprizével, mely valamikor nép-
szerű darabja volt a repertoirnak Új-
házi Ede klasszikus alakításával a 
főszerepben. Hauptmannakezakomédi-
ája irópályájának már második periódu-
sából való, mikor az első évek komor 
és vigasztalan naturalizmusát már 
derűsebb és reményteljesebb jókedv 
váltja fel. Müvészdráma ez a darab, 
melynek középpontjában Crampton, 
a nagytehetségű festő s a javíthatat-
lan bohém áll, aki könnyelműségével 
teszi tönkre magát és veszti el tanári 
állását, s aki végül sok szomorúságon 

... át végre -mégis megérik a javulásra, 
még pedig legkedvesebb leányának 
boldogsága által. 

H mostani felujitás teljesen uj 
szereposztást ad természetcsen, sőt 

Fedák Sáii (Niobe) 
• Márványmenyasszony- III. felv. streiisky feiv: 
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uj rendezést és uj fordítást is; mint-
egy ezzel is hangsúlyozni kívánjuk, 
hogy a szinház ezt a reprizt jelentő-
ség dolgában már az ujrabetanulások 
fölé helyezi. R Cramptont Csathó Kál-
mán rendezi, az ui fordítást pedig 
Bálint Lajos készítette. 

Somlay firthur »Crampton«-ja nem-
csak igazolása mindazoknak a vára-
kozásoknak, amelyeket e kitűnő mű-
vész pályájához fűztünk, de tul tesz 
azon. Igazi mély és értékes színészi 
munka, amely szinte szuverén meg= 
vetéssel dob el magától minden olcsó 
és könnyű batáslebetőséget és csak 
igazi komoly dolgokkal akar hatni és 
igy fejezi ki teljesen Hauptmann figu-
ráját és finom szándékait. Jellegzetes 
és teljes alakítás, amely osztatlan 
nagy sikert és elismerést hoz alaki-

Fedák Sári (Niobe) - Hegedűs Gyula (Dunn Péter) 
Vigszinbáz. - Márványmenyasszonv«- Streiisky felv. 

tójának. Mellette Bajor Gizi, Cs. Ab 
szeghy Irma, Horváth, Mészáros fila-
jos, Hajdú és Rózsahegyi jutottak 
nagyobb és hatásosabb szerepekhez 
s teszik közvetlenségükkel és finom 
megértésükkel egységessé és stílusossá 
az előadást. 

Ä harmadig 
Herczeg*darab. 

Herczeg Ferenc, kinek irodalmi 
megújhodását az idei évad elején lel-
kes örömmel ünnepelte az egész ma-
gyar sajtó és a közönség, a legtermé-
kenyebb és legszorgalmasabb darab-
iró ma nálunk. Még szorgalmasabb 

mint Gábor Hndor, aki pedig 
minta és példakép volt eddig 
e tekirtetben. Gábor azonban 
csak két darabot irt az idén kö-
zönségének, mig ellenben Her-
czeg Ferenc most érkezik el 
egy szezon keretén belül har-
madik darabja premierjéhez. 
Rz első volt a «Karolin, vagy 
egy szerencsés flótás« című 
bájos biedermeier komédia, 
amely a Modern Szinpad ház-
avató műsorának volt az ék-
köve, azután következett a 
szenzációs sikerű »Kék róka« 
a Vígszínházban, most pedig 
ismét a Modern Színpadnak 
jut az a kiváltságos szerencse, 
bogy Herczeg-darabot mutat-
hat be jövő beti uj műsorának 
keretében. 

Rz u j Herczeg-darabnak a 
címe »Péter és Pál« és előre* 
láthatóan aktuális darab is 
lesz belőle, mert még junius 
29-én is fogják játszani. Egyéb-
ként azonban a darab két 
címszerepének a néven kivül 
semmi köze sincs az aratás 
kezdetét jelző naptári szen-
tekhez. Péter egy meggaz-
dagodott inas, Pál pedig egy 
tönkrement méltóságos ur és 
a kedves kis darab arról 



SZÍNHÁZI ÉLET 13. oldal 

szól, hogyan fogadja fel inasául 
az egykori inas a lekracholt méltósá-
gost.Vendrey Ferenc és Rózsahegyi Kál-
mán játsszák a darab címszerepeit, 
ami Herczeg Ferenctől eltekintve már 
magában véve is eseményt jelent. 
Mellettük a darab egyetlen női szere-
pében Várnay Janka, a Modern Szín-
pad uj tagja fog bemutatkozni a kö-
zönségnek. 

Hz uj műsor másik nevezetes új-
donsága egy finom kis operett, mely-
nek szerzőségét egy francia literatura 
és zeneirodalom legjelesebb tagjai: 
Flers, Caillavet és Claude Tarrasse 
jegyzik. »Végy el feleségül« az operett 
cime és szellemes, vidám szövegköny-
vét Harsányi Zsolt ültette át 
magyarba. H szinbáz leg-
jobb erői lépnek fel benne. 
Medgyaszay Vilma egy kis 
bakfist játszik, aki egy 
mosóintézet tulajdonosa, 
Vendrey egy öreg ripacs 
vidám alakját fogja sze= 
mélyesiteni, Boross egy fo-
tográfus alakjában nyújt 
előreláthatóan pompás figu-
rát és Sajó és Bánóczy 
egészítik ki az együttest, 
amely már teljes felkészült-
séggel várja a bemutató 
napját. 

Szerepel a műsoron egy 
harmadik darab is: Benda 
Jenő megható egy felvo-
násosa, melynek »Megcsal?« 
a cime. Benda Jenő egy da-
rabjával már nagy hatást 
keltett a mult évadban és 
értékes irodalmi kvalitásait 
ismerve nagy érdeklődéssel 
várhatjuk uj müvét. H da-
rabból, melynek a »Játék a 
tűzzel« alcimet lehetne adr.i, 
még javában folynak a pró-
bák, melyeknek középpont-
jában Mészáros öiza, a fő-
szereplő áll. Fí művésznő 
ismét meg fogja lepni ala-
kításával a közönséget, mint 
ahogyan meglepte a szerzőt 
is, aki az első próba után 
boldogan nyújtotta át most 

megjelent »Circe« cimü regényének 
egy példányát Mészáros Gizának ezzel 
az ajánlással: »H legkedvesebb mű-
vésznőnek - a hálás szerző«. Kép-
zelhető, milyen dedikációt fog irni 
Benda a bemutató után, ha már 
most ennyire bőkezű az epitetonok-
ban! 

Felvonulnak az uj műsoron termé-
szetesen a kipróbált házi szerzői is. 
Harsányi Zsolt »Régi vicc» cimmel irt 
egy kacagtató tréfás jelenetet. Békeffy 
László pedig »Kedves vengerka-mes-
ter« cimmel irt egy pompás paródiát 
a legfrisebb színházi újdonságokról. 
Hogy a szereposztás körül semmi bo-
nyodalom se legyen a darabnak mind-

Fedák Sári (Niobe) - Hegedűs Gyula (Dunn Péter) 
Vigszinbáz. - »Márványmenyasszony«, streiisky feiv. 
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Előkelő, női divatszalon elegáns 

KOSZTÜMÖKET KÉSZÍT 
120.—, béléssel 160.— korona 

NP I I P F T H K o r o n a h e r c e g - u t c a 20. 
t U r t L L f t ( S z e r v i t a - t é r sarok. ; 

URBACH JAKAB 
HNGOL NŐI SZHBÓ 
B U D A P E S T , 

VI., VILMOS CSHSZHR»UT55., HL, 32. 

Apolló-Kabaré. Németh Juliska. Angelo rajza. 

két címszerepét maga Bé-
keffy fogja iátszani, Varsa 
pedig utánozni fogja, ho-
gyan utánozza a »Kedves 
mester«ben Z. Molnár Szász 
Zoliánt. 

Nem hiányzik a házi 
szerzők sorából természete-
sen Gábor Hndor sem. 
Ezúttal egy vidám, szelle-
mes blüettet irt, amely a 
forgalmi akadályok keser-
veiről szól. fi kedves és 
bájos Kökény Ilona mint 
villamos r'őkalauzné fogja 
isuét meghódítani a közön-
séget, Boross és Sajó pedig, 
miután Nádas Sándor »Tót 
asszonyok« cimii darabjá-
ban már megszokták a 
szoknyás szerepeket, két 
kalauznét fognak játszani. 
Gellért Lajos lesz a sze-
rencsétlen utas, aki a for* 
galmi akadályok miatt nem 
tud előre jutni. 

R darabok és jelenetek mel-
lett természetesen Medgya-
szay magánszáma kiemelke-
dik a műsorból. Harsányi 
Zsolt, Emőd Tamás, Balassa 
Emil verseire Szirmay Fil-
bert irt szebbnél-szebb uj 
dalokat, Reinitz Béla is 
megszólaltatja meleg líráját. 
Mint mindebből látható, a 
Modern Szinpad uj műsora 
már a készülődés közben 
magában hordja a nagy 
siker összes kellékeit. 

Herczeg Ferenc, Medgya-
szay Vilma, Rózsahegyi Kál-
mán, Mészáros Giza, de a 
többiek is mind olyan erős-
ségek, melyeknek a legké-
nyesebb ízlésű színházláto-
gató sem tud ellenállani. 
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Orosz földön, a füves Don tövében 
Legeltetett két ba rna kun legény, 
Két éve már, bogy Lublin közelében 
Foglyul estek a harcok kezdetén. 
- - Lobogva bulit a nyári nap sugára, 
Tikkadt a táj, sehol se báz, se lomb, 
Akárcsak a kanyargó Tisza tája . . . 
Csend. — Néba szól egy mélabús kolomp... 

Ó pusztaság, napfényes, tüzes álom, 
Te benned él, lobog a magyar lélek, 
Hozz álmokat, ragyogó tündérszárnyon, 
Mesélj, mesélj hazulról szép meséket, 
Délibábos, szerelmes szép meséket. 

Egy jókedvű tündér a pusztaságon 
Megérté a két bonvéd sóhaját, 
S napsugátból a kékes láthatáron 
Szemük elé varázsolt egy tanyát. 
A ház előtt kis gyermekét becézi 
Két szép magxat menyecske boldogan . . . 
A két bonvéd könryező szemmel nézi . . . 
- - fi mi tanyánk! Feleségem! Fiam! 

•— Ó délibáb, napfényes, tüzes álom, 
Te benned lel vigaszt a magyar lélek, 
Hozz álmokat ragyogó tündécszárnyon, 
Mesélj, mesclj rejtelmes szép meséket, 
Boldogságról, hűségről szép meséket 

tok és összpontosított központok» cim 
alatt és egy Lovászy dalt ugy, hogy a 
közönség szűnni nem akaró tapsok 
közben állapítja meg, hogy Magyary 
tán sohasem volt még annyira elemé-
ben, mint e sikerült dalok előadásakor. 

Külön szenzációi az Apolló-kabaré-
• nak mindig Németh Juliska hangulatos, 

finoman e őadott szólószámai. Ezúttal 
egy drámai menetű, poéiikus dallal, a 
«Ma este» cimü Nádor sanzonnal gyö-
nyörködteti publikumát. És a publikum 
műsorról - műsorra hűséges marad, 
hűségesen megtölti az utolsó helyig 
az Apolló kabaré padsorait, az a 
nivós és előkelő törzspublikum, melyet 
ezek a nagyszerű színészek szereztek 
meg és neveltek maguknak az egész 
évad folyamán nyújtott pompás elő-
adásokkal. 

fi földjükön idegen ember szántott 
S nem találta egyik sem a s s z o n y á t . . . 
Szivükből bus, fa jda lmas sóhaj szállott, 
fi boldogság s a büség délibáb . . . 

Ó délibáb, napfényes , tüzes álom, 
Te benned él, lobog a magyar lélek, 
Hozz felejtést ragyogó tündérszárnyon 
Mesélj, mesélj, szerelmes szép meséket, 
Boldogságról, büségről szép meséket. 

A délibáb meséje. 
Szövegét irta Horváth Ákos, zenéjét sze-

rezte Buday Dénes, 
fiz flpolló'kabaréban énekli Siőltőssy Rózsi. 

III. 
A z idő telt s a füves Don tövéről 
fi két rokkant megjött egy reggelen, -
De jaj, a szép tündéri , déli képből 
Nem volt igaz házuknál semmisem. 

Fehér Arthur - Tomkins 
Vígszínház. - »Márványmenyasszony«. 

Strelisky feív 
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Törzs lakomája . Gyárfás Dezső, 
a népszerű komikus, mint a leg-
több ember, kinek térfogata a 
szokottnál nagyobb, nagyétü em-
ber, sőt hires inyenc. fl jelszava: 

sokat enni, de jót. Tudják ezt a gyengéjét a 
kollégák is és a mostani bét szükesztendős 
világban ártatlan tréfákkal igyekeznek Gyár-
fásnak szívfájdalmakat okozni - a gyomrán 
keresztül. Mivel sem lebet Gyárfást jobban 
boszszantani, mint nagyszerű menük elsoro-
lásával és a kollégák értik a módját, bogy a 
francia szakácsművészet legraffináltabb fo-
gásait tálalják elé — fantáziában. Különösen 
délben ját ja ez a vidám ugratás, amikor 
Gyárfás korgó gyomorral állit be a Király 
Szinbáz igazgatói i rodájába, fi szerepeket 
rendszerint megelőzően felosztják egymás 
között a fiuk és megbeszélt menüvel felké-
szülten vár ják Gyárfást. Kedden azonban,- leg-
nagyobb meglepetésre, mint programmon 
kivüli szám, Törzs Jenő állt Gyárfás elé ezzel 
a kérdéssel : 

- Tudod-e, mit ebédeltem tegnap ? 
Gyárfásnak felcsillantak a szemei. 
- Hadd ball jam! 
- Hát először is volt pompás gomba-leves, 

azután előételnek . . . 
- Előétel is volt ? - vágott közbe Gyárfás. 
- . . . előételnek burgonyapudding, majd 

finom, szaftos beafstek báromféle k ö r í t é s s e l . . . 
- Beafstek! - kiáltotta Gyárfás. 
- Várj csak kérlek, - nyugtatta meg 

Törzs — még nincs vége. fi beafstek után 
fácánpecsenye következett, azután volt iscbli 
fánk . . . 

Gyárfás nagyokat nyelt, már szólni sem 
tudott, a hallgatóság pedig csendesen íkun= 
cogott a jól sikerült t réfán. 

JÓZSEF 
Művészi intérieur fényképész. : Tel. : 121-82. 
BUDHPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRUT 24. SZ. 

- Végül sajt, hónapos retek, fekete kávé, 
nem is szólva a kitűnő rizlingről. 

Gyárfás már nem birra tovább. 
— U g y e ugratni akarsz, - kérdezte -
Mondd, bogy csak ugratás volt. 
— Nem, — felelte Törzs — egész komolyan 

ezt ebédeltem tegnap. 
Gyárfás könyörgésre fogta a dolgot. 
— Nem hiszem. Mondd már kérlek, bogy 

csak ugratás az egész. 
— Becsületszavamra kijelentem, - felelte 

ünnepélyesen Törzs, - bogy tegnap, vagyis 
1917. április 23>án, hétfőn délben az imént 
elmondot mehütt ettem végig ebédre. 

Most már a csendes kuncogás is meg-
szűnt a sarokban. Törzs Jenő a legkomolyabb 
emberek közé tartozik még a bohémek vilá-
gában is, nem szokott könnyelmű kijelenté-
seket tenni. Ugy látszik, még sem ugratás ez! 

- De bát bogy lebet? Ebben a drága 
világban! — álmélkodott Gyárfás. 

Törzs mosolygott. 
- Nagyon egyszerűen - felelte - ilyen 

nap csak egyszer van az életben: tegnap töl-
töttem be harmincadik évemet és a feleségem 
születésnapi ebéddel lepett meg. 

fi lépcsőn épen akkor jött fel a beszélge-
tőkhöz Beöthy László. 

- fi születésnapon kivül is megérdemelted 
az ünnepi ebédet: épen most van tizedik éve, 
bogy a Magyar Színházhoz kerültél, vagyis 
életed egy harmadát náluk töltötted el. 

fi kollégák így tuciták meg, hogy Törzs 
Jenő, kinek művészi múltja fölér mát ötven 
évesével, még csak batminc éves és már tiz 
éve a Magyar Szinbáz tagja. Erre még Gyárfás 
is megnyugodott és sietett baza - ebédelni. 

J f í s s z t e p ^ ó a c s e f 
QfXUCSfieJT£Fl 
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Intim Pista, hogy mi igaz abból a 
nyári bemutatóból? 

- H Fali-bemutatót gondolják? Hz 
bizony igaz. 

- Mégis megtartja Beöthy a pre-
miert még ebben a szezonban? 

- Nem «mégis», hanen «éppen 
azért». Éppen azéit, mert ez a szezon 
a magyar színházaknak fennállásuk 
óta a legjobb szezonjuk. Most nincs 
előszezon, főszezon, meg szezónvég. 
Most minden este táblás ház van. 
És ez a rendkívüli konjunktura indí-
totta arra, hogy juniusban, legkoráb-
ban má;us második felében bemuta-
tót adjon. 

- És Fali Leó beleegyezett ? 
- Bele, mert Beöthy számos ar-

gumentum mellett egy olyant is hozott 
fel, amely eldöntötte a vitát. 

- Mi volt az? Valami okos dolog 
lehetett. 

- De még milyen okos! Ez az érv 
negyvenezer korona volt, amit Beöthy 
letett az asztalra, mint garanciát, hogy 
Falira legalább ennyi tantiém fog jutni. 

- Szép és snájdig lépés. 
- Sőt ezenfelül biztos üzleti lépés, 

n Sztambul rózsája nagyszerű darab 
és Beöthy olyanokkal tudja az öt fő-
szerepet játszani, mint Kosáry Emma, 
Lábass Juci, Király Ernő, Rátkai Marci 
és Szirmai Imre. Holtbiztos siker, 
Olyan, mint a Csárdáskirályné, amelyet, 
mint az ábra mutatja, csak jóval a 
kétszázas jubileum után követhet uj 
bemutató. 

- Mondja, Pista, mi lesz magyarul 
a »Schnucki«? Mi láttuk a darabot 
Bécsben és ott most szállóige a Sztam-

bul rózsájának egy mókás szava, a 
»Schnucki«, mint becéző szó. Bé.sben 
most lépten-nyomon igy szólítják egy-
mást az emberek. Mi lesz ez magya-
rul? Hiszen ezt nem lehet lefordítani. 

- Bízza csak rá Gábor Andorra. 
Magyarul az ugy fog hangzani, hogy 
»bocikám«. Ez is szállóige lesz Pesten. 

- Gáborról eszembe jut a Magyar 
szinház. Mondja, Pista, milyen ember 
az az lljhelyi Nándor, akinek most 
darabja jön a Magyarban? 

- Leirás után biztosan meg fogják 
ismerni. Minden délben a dunaparti 
korzón látható. Kövér, jól megtermett 
ember, nyájas és derűs arca van, mo-
noklit hord a félszemén és szépen, 
nyugodtan, meggyőződéssel szokott 
sétálni. 

- Hopp, most rájöttem! Hz az 
Újhelyi Nándor? Hz a borotvált arcú ? 

- Hz. Maga éppen fordítva van 
vele, mint az a tábornok, aki a harc-
téren egyszer Molnár Ferenccel talál-
kozott és meghívta ebédre a főhadi-
szállására. Ő viszont az embert is-
merte és a nevet nem. Megkérdezte 
Molnártól : »Mondja, kedves Molnár ur, 
ki az a kövér, borotvált arcú, monok-
lis sétáló ember, aki minden délben 
itt van Pesten, a dunaparti korzón?« 
Mire Molnár habozás nélkül rávágta : 
»Hz nem lehet más, mint az iró Új-
helyi Nándor.« Mire a tábornok igy 
felelt : »író? N?m csodálom, hogy eddig 
nem jöttem rá a kilétére. Hhány ez-
redest megkérdeztem eddig, egy se 
tudta...« 

- Nagyon jó. És miről szól a da-
rabja? 

- Egy fenséges ur kalapjáról, ame* 
lyet lefúj a szél, egy. jelentéktelen em-
berke udvariasan felveszi és ettől 
kezdve rohamos karriert csinál, akár-
csak egy felfedezett primadonna. 

- Jó, hogy szól. H múltkor me-
sélte, hogy Faludiék primadonnákat 
keresnek a vidéken. Hát most bálijuk, 
kit fedeztek fel eddig? 

- Faludi Jenő szerződtette a ked-
ves kis Kerényi Hermint, akit maguk 
jól ismernek, a mult nyári budai elő-
adásokról. 

- Hogyne! Igen bájos, kitűnő szi-



20. oldal - SZÍNHÁZI ELET 

nésznő. Sebestyén bizonyosan sajnálja, 
bogy elveszti. 

- Hz még semmi. Faludiék most 
tárgyalnak azon, bogy megfosszák Se-
bestyént a fess Galettától és a nagy-
szerűen táncoló Sebestyén Jenőtől is. 
De azért Sebestyén Gézát nem kell 
félteni. Május huszadika táján jön fel 
ismét Budára, majd meglátják az elő-
adásain, milyen kitűnő igazgató. 

- Régen tudjuk róla. Hanem még 
adós nekünk, Pista, valami kis családi 
pletykával. Nem tud semmit? 

- Dehogy nem. Akarják tudni, 

hogy mikor lesz a Fényes Annuska 
esküvője ? 

- Mondja hamar ! Okvetlen elme-
gyünk a templomba. 

- Hát akkor kezdjék csináltatni a 
ruhát arra a nagy eseményre. Hz es-
küvő május közepén lesz. Remélem 
eleget pletykátam már. Most kezüket 
csokolom, megyek plakátokat csinál-
tatni. 

- Miféle plakátokat? 
- Hogy akinek van jegye a Modern 

Szinpad jövő beti bemutató áboz, azt 
én dupla áron átveszem. Majd akkor 
adok maguknak is. Pá! 

Ä felfedező. 
Igazi tehetségek elindulását mindig 

észreveszi a biztos figyelő szem. Hi-
ába akadnak magukat »fel nem is-
m e r t n e k , »felfedezésre váró«-nak 
nevező áltehetségek, megcáfolhatatlan, 
hogy a komoly kritikus szemlélő 
figyelmét nem kerülik el a valódi ér-
tékek már akkor sem, anikor még 
csak a kezdet kezdetén vannak, csak 
felcsillannak, de nem ragyognak. Hn-
tentikusan és okmányszerűen akarjuk 
igazolni ezeket az állításokat. H vé-
letlen kezünkbe juttatta a Nyugat 
egyik régi számát, amelyben Bárdos 
Hrtur, Ignotus előkelő színvonalú fo-
lyóiratának akkori színházi kritikusa 
Scbnitzler »Hz élet szava« cimü drá-
májának bemutatójáról számolt be. 
H Magyar Szinbáz színpadán ezen az 
előadáson lépett fel először Simonyi 
Mária, aki ma ismét a Magyar Szín-
ház kiváló tagja. Bárdos akkor a kö-
vetkezőket irta Simonyi Máriáról : 

Egy uj profil tünt fel ezen az előadáson; 
egy keményen mintázott érdes és nemes 
quattrocento-fej. És ennek az e lőadásnak 
éppen nem scbnitzleri lármájából egy balk 
bangót hallottunk ki, melyet a csndessége 
miatt kellett meghallani . Bizonyos, bogy a 
magyar esélyekhez képest szerencséje volt 
Simonyi Máriának, bogy értékes da rabban 
és Scbnitzler darab jában mutatkozhatott be, 
babár n e m biszem, bogy olyan anyagból 
való volna, akiből kedvezőtlenebb kürülmé-
nyek is afféle szokvány-naivát csinálhatnának. 

fl könnye csordulásáig emberi volt és szen-
vedő és tüdővészes; de minden szavával 
scbnitzleri távlatokba nyitott és megjelenése 
az életvágynak szinte szimbóli«us erejével 
tudott belevilágítani a dobos betegszobába, 
fls atkának egy-egy megvonaglásában távoli, 
távoli élmények derengtek föl s egy=egy balk 
szava mögött olyan regiszter zengett, bogy 
szinte nem is bibettünk ennek a fiatal lány-
nak a teljes tudatosságában. Ki is tudná, 
bogy az ilyen, előttünk egész testiségével 
megmutatkozó jelenség gazdag komplexu-
mában mily szerepe jut a tudatnak ? Ez a 
legérdekesebb kérdése a sziaész problémá-
jának. fí Schnitz.er alakja volt és még külön 
is valaki: s ezért az utóbbiér t észre kellett 
venni Simonyi Máriát és el kellett mondani 
róla, bogy .kár volna nem a legfinomabb fel-
adatokat bizni rá, Scbnitzlert és Maeterlinc-
ket, főként Maeterlincket, akire sokszor kel-
lett gondolnunk az ő némely minden földi 
alapot nélkülöző hangjainál. H harmadik 
mosolynak és a negyedik gesztusnak, a gaz-
dag ha l lga t á snak ebben a színésznőjében 
tudom ma a legkülönb Melisande-ot és Hg-
Iavaine-t és Sélysette-t. 

Ma már, mint tudjuk, a »legfino-
mabb feladatokat« bízza a Magyar 
Színház Simonyi Máriára, aki kultu-
rált, nagy művészetével ugy is oldja 
meg azokat, ahogyan Bárdos Hrtur 
egykor megjósolta. 

özu^uívermac^OÚrj^r^ 
noi dmtterme 

j r ív. mriôi-utca 1. 
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QjtíifiljunnACC 
Jirt^yfïsX^i-

Hétfőn a régi Zugligeti je-
lent meg szerkesztőségünk-
ben, a zseniális feltaláló, aki 
nagyszerű ötleteivel a világot 
felforgathatta és megőrjíthette 
volna, de szerencsére sohasem 
juthatott bozzá, hogy bárme-
lyik ötletét is megvalósíthatta 
volna. Most ismét egy kor-
szakalkotásra hivatott ötleté-

vel kopogtatott be hozzánk. 
— Uraim, egy bosszú idők óta kisértő 

visszás állapot fenyegető rémének hidra-
fejét tudom lecsapni. 

— Csapja. 
— De hiszen önök azt sem tudják, mi a 

visszás állapot, amire gondolok. 
— Majd elmondja. 
— Nagyon helyes. Elmondom, fi színé-

szek, mikor az előadás befejeztével eltávoz-
nak, nemde megmossák a kezüket, mert 
festékes ? 

— Ugy van. 
— No már most. Mikor kezet mosnak, 

akkor vizes és szappanos a kezük. Ezt a 
kezet vagy lefelé vagy felfelé tartják. Ha 
lefelé tartják, akkor a kézelő rácsuszik a 
vizes és szappanos kézfőre és tönkremegy. 

Ha felfelé tartják, akkor a szappanos víz 
becsurog a könyökükbe, sőt a bónuk alá. 
Na már most én feltaláltam, mit kell itt csi-
nálni. Egy vastag gummigyürüt kell mosás 
előtt mind a két csuklóra búzni, fíi kézelő 
a gummigyürü miatt nem csuszbatik le, a 
szappanos viz pedig a gummigyürü miatt 
nem folybatik a könyökbe. Zseniális, gran-
diózus találmány. Eladom potom tizezer 
koronáért. Vagy talán nem jó? 

- De jó. Hanem mondja meg, bonnan 
vesz most gummit. 

- H gummigyárból. 
— Ha maga most a gummigyárból tud 

gummit hozni, kap egy koronát. 
— Kérek erre a koronára egy korona 

előleget. 
Zugligeti megkapta a koronát és elment 

a kávéházba. Ott egy szilvórium mellett el-
kezdett tűnődni, hogy elmenjen e a gummi-
gyárba. De rájött, bogy nagyon piszkos a 
keze, igy nem mehet. Viszont a kezét a 
saját találmánya nélkül nem akarta meg-
mosni. Viszont a találmányt nem valósít-
hatta meg gummigyár nélkül. Viszont oda 
piszkos kézzel nem akart menni . . . 

Zugligeti még mindig ezen a problémán 
tűnődik a New York karzatán. 

G L E N C Z E R I R É N ^ Ä 3 
:: VÁLLALAT* r 

B U D A P E S T , V I . , F E L S Ő E R D Ó S O R - U . 

Telefon: 166—38. Telefon: 166—38, 

MINDEN KOTTH ÉS SZINDHRHB 
megrendelhető: 

a .SZÍNHÁZI ÉLET- kiadóhivatalában 
VII., Erzséket-körút 24. 

B E N E D E K . F R I D A 
FŰZŐ KÜLÖNLEGESSÉGEI 

VII., KlRÁLY»UTCf l 93. SZÁM ÉS 
VII., DHM3HNICH=UTCH 18. SZÁM. 

B a j s z á l a k D é g a g e s e l t á a o l i í á s a 
hajhullás megszűnése Krornajer tanár villanymódszerével és 
az összes szépséghibák kezelése VILLANNYAL. Az flsz-

szes kozmetikai szerek elárusitása. 
B A R T A J U L I A kozmetikai intézete. 

Budapest, Erzsébet-körut 44. sz. 
S z i n é s z n O k n e k n a g y e n g e d m é n y 

ZEMBERT 
FOTOMÜTERME = 

BUDAPEST, VII. RÁ KÓCI -UT 36. 



22. oldal - S Z Í N H Á Z I E L E T 

c4 lecewGMéjm JINGOLFJ 
9KMCIA DltfirCIPÔK CSAK 
CULYDSPÂL 
9VÚRÍ ciPéáxnéjL xem/iyw 

Blusokat batfcsak G yár-u, 14 
= K R A U S Z P A U L Á N Á L v e g y ü k ! = 

Â A katonai és polgári szabó 
A v ^ díszmagyar és libéria kéazii t 
Budapest, VIII. ker. Ull<l-ut 48. sz. Telefon József 14-12 

H A J S Z A I v A K A T 
az arc, mell és karról P n c a l i a « törv, védeti 
végleg eltávolítani a » » r V U a a l I C szerrel, vil-
lannyal való kezeléssel lehet. Ártalmatlan, fájdalom 
nélküli kezelés. Pattanást, szeplót, szemölcsöt nyomta 
lanul eltüntet. Arcmassage jutányos kivitelben. Nálunk 
is kapható oly szer, mely percek alatt eltávolítja a haj-
szálakat, de természetesen csak rövid idóre. A r c h á m -
l a s z t ó k é s z l e t 15.— k o r o n a , mely 8 nap alatt a7 
arcról minden loltot eltüntet. B ő r f e h é r l t ö 6.— k o r 
Ço u d e r 5.— k o r o n a , s z e p l ö k r é m 4.— k o r o n a , 

idékieknek lakás fentartva. Discrét vidéki szitkaidét. 
Levelekre válasz. 

n r v Ç A r ! F < ( k o z m e t i k a i i n t é z e t B u d a p e s t , 
ttnVJOnLI 1— VII. ker . , K i r á l y - u t o a Sl. axim 

a Terézvárosi templommal szemben. 

Hallgató. .Vmpo ruMo 
Mm elet igy ez az étet ! 

Jlnyos Laci 
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életre kelő patak, a madárijesztőből 
aranyfürtü királyfivá varázsolt gro-
teszk báb tác fantáziára nyu tanak 
teret és lehetőséget a szereplőknek, 
akiket ez esetben gróf Bánffy Miklós 
művészi tudása terel a helyes irányba. 
Budapesten nem volt még bemutató, 
amelynek létrehozásában annyi mű-
vészi kéz, annyi ízlés, tudás fárado-
zott volna. Kell, hogy megérezze ennek 
a bemutatónak a rendkivüliségét a 
közönség is, amely már feszült fi gye» 
lemmel várja »fl fából faragott királyfi» 
megjelenését. 

Teljesen elüt a megszokott örök 
sablontól maga a szövegköny is. 
Balázs Béla, akit verseiből, novellái-
ból színmüveiből, misztériumaiból jól 
ismer és régóta szeret a közönség, a 
librettóirásnak csodálatosan magas iro-
dalmi színvonalon álló, mélységesen 
szép forrná át találra meg. Prózában 
irt meg egy gyönyörű mesekölteményt, 
melynek minden szava, minden sora 
lüktető ritmus, már magában véve is 
zene és színes leírásában már magá-
ban véve színpadi dekoráció. Ebben 
a szövegkönyvben nem láthatók a 
hagyományos szerzői utasítások: »Szi-
vére teszi a kezét», «álmatagon el«, 
»kétségbeesetten félre». Folyamatos, 
dallamos költeméry az egész és mint 
olvasmány is önálló becsű, irodalmi 
alkotás. Gróf Bánffy Miklós rajza. 

H hasí tot t cs izma. Hz öltözkö» 
dés divatjában már a legkülön-
bözőbb hasított ruhadaraboka t 
láthattuk. Volt már hasított ujjas, 

hasított nadrág, nem is szólva a hasított 
szoknyáról, aminek a divatja nem is olyan 
régeri tünt le, de a hasitott csizma mind-
eddig ismeretlen volt. Most sem mint divat 
jelentkezik, hanem csak mint szükségszerű-
ség. fí Népopera nagysikerű ú jdonságában: 
Vágó Géza és Barna Izsó »Lavotta szerelme« 
cimü darabjában, mint ismeretes, az ünnep-
lés középpontjába került Gyárfás Dezső a 
sugó jóízű, kitűnően megrajzol t alakjában. 
H mult századbeli bohém komédiást végtelen 
szeretetreméltósággal, szívből jövő egyéni 
humorral játssza a kitűnő Gyárfás, aki egyik 
legszebb sikerét arat ja e szerepben. f\ be-
mutató előtt azonban nagy gondot okozott 

Gyárfás a színháznak, fl jelmez gyorsan el-
készült részére, pompásan is illett termeté-
hez, banem a csizmával baj volt. Nem akadt 
Beöthy egyetlen színházának ruha tá rában 
sem csizma, amely rá fér t volna Gyárfás lá-
bára. Nem mintha olyan túlságosan »nagy 
lábon élne« a kitűnő művész: a csizma szára 
nem ment föl az alakjához arányos vastag-
ságú vádlijaira. Hiszen lehetett volna u j 
csizmát csináltatni, az ilyen csekélység még 
a háborús csizmaárak mellett sem hozta 
volna zavarba a színházat, banem ki látott 
már vidéki súgót vadonatú j kordován-csíz-
mában. Éppen ott volt a baj, hogy régi csizma 
kellett. Végre ugy oldották meg a nagy 
problémát, bogy az egyik csizma szárát fel-
hasították. így már fel tudta búzni Gyárfás, 
aki most esténként vidáman parádézik a 
basitott csizmákban. 
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G.JB.Sl. 

Gróf Bánffy Miklós rajza. 

Könnyen érthető, hogy Bartók Bé-
lát, a legmagyarabb komponistát al-
kotásra ihlette ez a poétikus szöveg-
könyv, melynek magva ott serkent, 
ahonnan az ő dallamai erednek : a ma» 
gyar nép szivében. Balázs Béla a ma-
gyar népmese aranyszálaiból szőtte 
»H fából faragott királyfi« meséjét és 
Bartók Béla zenéjében a magyar nép-
dallamok évtizedes lelkes kutatásban 
összegyűjtött motívumaiból építette 
fel a maga szövevényes partitúráját. 

Rz Operaház legközelebbi bemu-
tatója tehát kétségkívül a legnagyobb 
irodalmi és zenei eseménynek Ígér-
kezik. Ahogyan a szerzők, a szinbáz 
is szakított a hagyományos formákkal. 
R táncjátékot, amit inkább táncolt 
drámának lehetne nevezni, maga Ba-
lázs Béla tanította be a balletkarnak, 
melyben Nirschy Emilia és Brada Ede 
játsszák a főszerepeket. R szerb harc-
térről nagy kerülővel az Operaház 
szinpadára jutott a kitűnő iró, aki fá-
radságot nem ismerő lelkesedéssel 
váltja valóra táncos álmait. FI nagy 
együttesekben, ballabilékben méltó se-
gítőtársa a jeles Zöbisch Ottó ballet-
mester, aki a darab koreográfiáját irta 
és tanította be. 

R zenei rész betanításának mun-
káját Tango Egisto végezte, a nagy 
magyar zeneszerzőnek kijáró lelkes 
tisztelettel híven követve és megértve 
Bartók Béla művészi intencióit. 

LEGÚJABB BLUZMODELLEK 
P T - N A G Y V Á L A S Z T É K B A N 
Csikós szövet 24.— K 
Saten de cbin .. .. 32. - K-tól 35. - K-ig 
Crep de cbin 35.- K=tól 50.- K-ig 
OCr Selyem alsó minden szinben 

B E L V Á R O S I DIVATÁRUHÁZ 
IV. KER., EGYETEM-UTCA 11. SZ 

TÓTH ÉS SOMOGYI 
KALAP KÜLÖNLEGESSÉGEK 
IV VERES PÂLNÉ-U.3. : F inom Ízlés! 

Gyöngyfüggöny : 
legdivatosabb, legcélszerűbb ablak-
tábla-, stor-, ajtó- stb. disz. ::: 

Magyar Gyöngyfüggöny Ipar 
Budapest, VIII., József-u. 6., III., 19. 

HÖLGYEK ! HÖLGYEK! 
TOILETTE SZAPPAN HELYETT 
»GOLDCREMET« HASZNALJAK, 
TOVÁBBÁ »SZÉPSÉG-CRÉMET-
NAPPALI HASZNÁLATRA.-HAJ; 
OLIN.KITÜNŐHAJELTAVOLITO 
SZER. : ÁRTALMATLAN KEZE-
LÉS. : MEGLEPŐ EREDMÉNY. 

BELVÁROSI SZÉPSÉGÁPOLÓ SZALON 
B U D A P E S T , IV., PÁRISI-UTCA 1. 3 Z „ I. EM., 3. 
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Álszinésznöl{. 
Ha valahol akad úgynevezett frivol akta, 

hát a színházi világban bizonyosan akad. fí 
polgári élet férfinépére kevés szó bat olyan 
bizsergetően és ingetlően, mint ez: színésznő, 
fi toalettek, a rivalda lámpafénye, a szerep, 
a taps, - mindez példátlanul emeli a nő va-
rázsát a férfi szemében és az az elegáns ha-
landó, aki életének minden részét divat sze-

FEIKS JENŐ rajzaival. 

rint rendezi be, meg van győződve arról, 
bogy csak akkor comme il faut gavallér, ha 
egy szinésznő a barátnője. 

Mindezt azok a hölgyek is jól tudják, akik 
bűvölő mosolyukkal és ennek anyagi konzek-
venciáival akarnak karriért csinálni. Elmen-
tek tehát színésznőnek. Művészet, alakítás, 
artisztikus átérzés és efféle dolgok nemigen 
izgatják ezeket a hölgyeket. H szinésziskolán 
nem túlságosan nehéz átcsúszni, és mikor az 

batabár Rezső 
és a tanítványa. 

R pécsi szinbáz nép-
szerű bonvivantja, Lata-
bár Rezső, nem csak a 
színpadon arat sikereket, 
hanem - mint most ki-
derült - pedagógusi mi-
nőségben is. H világot 
jelentő deszkákra vágyó-
dó bakfisok nem tartoznak 
a ritkaságok közé, Lata-
bár azonban fölfedezett 
egyet, aki nagyon elütött 
az átlagtól, mert van te-
hetsége is. Jánosbázy 
Baba, Latabár tanítványa, 
még pedig méltó tanítvá-
nya, mert rövid idő alatt 
kész primadonnává fejlő-
dött. Frissen csengő hang-
ja, biztos játéka, pompás 
tánca már nem egy ve-
zető szerepben bódítot-
ták meg a pécsi közönsé-
get és előre láthatólag 
jánosbázy Baba nevével 
rövidesen a vidék legnép-
szerűbb primadonnáéi 
között fogunk találkozni. Latabár Rezső és tanítványa, Jánosbázy Baba, 
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eklevét a kezükben van, teljes joggal neve* 
zik magukat színésznőknek, mát ami a szó 
hivatalos fogalmát jelenti. De voltaképpen 
sokkal kevésbbé színésznők, mint akárki más. 
fl szinbáz csak jó kirakat az áru számára. 
Ezért képesek ezek a kis démonok minden 
áldozatra egy szerepért, fikkor ugyanis a 
3zinlapon rajta van a nevük, néba véletlenül 
egy kritikus is megemlíti őket, foglalkozásuk 
szépen szankcionálva van és a gavallér, aki 
hódítási szándékkal közeledik az ilyen jó rek-
lámmal dolgozó hölgyhöz, áldozatkészségét 
kénytelen abboz a jól bangzó címhez han-
golni, bogy a kis fruska művésznő és úgy-
nevezett urileány, akiért áldozatot illik bozni. 

Van olyan ravasz kis bestia is, aki előbb 
szerzi be a gavallért és csak aztán a szín-
házi jelleget, fiz ilyen gavallérnak betekig 
kell talpalnia befolyásos irók és színházi em. 

melyik színházhoz be tudja szorítani. Még a 
gázsit is ő fizeti. Nem ritka eset, bogy a kis 
nő rendes szerződésű színésznőnek hiszi 
magát, holott a gázsi, amit kap, az imádója 
zsebéből kerül a szinbáz pénztárához, mert 
a szinbáz kénytelen-kelletlen, a sok protekció 
nyomása alatt belemegy ebbe a pia fraus-ba. 
fi pali boldog, hordozza a virágcsokrokat és 
buta fejével nem veszi észre, bogy saját maga 
ellen dolgozik, mert igy felveri a saját barát-
nője ázsióját. 

flkad olyan álszinésznő is, aki csakugyan 
a színháztól kap valamelyes gázsit, fi szinbáz 
hasznát is veszi az ilyen hölgynek, mert a 
színpadon gazdagon és bőkezűen öltözködő 
tagot kap, ami emeli a kiállítás fényét, fizzál 
persze a színigazgató — nem lévén erkölcs-
rendészeti felügyelő - nem törődik, bogy 

a müvísznő bogy an tud nyolcvan korona 
bavl fizetéséből havi nyolcszáz korona 
toalettszámlát fizetni. 

Itt aztán ki kell térni arra a kényes 
pontra, hogy az igazán tehetséges, kitűnő" 
nek elismert, neves művésznők között is 
akad, aki jóval többet költ, mint a fizetése. 
De ezektől senkinek sem szabad számon 
kérnie életük anyagi mérlegét. Nekik a művé-
szet nem cégér, hanem hivatás. Hogy aztán 
magánéletükben mit csinálnak, aboz senki-
nek sincs köze, valamint azt sem lehet cso-
dálni, ha olyan hölgy, aki a színpadon szé-
dítő grófnőt játszik, a való életben is sze-
reti az autogépirt és az automobilt. 

Sőt ba beavatkoznak is elvileg a fizeté-
sük húszszorosát elköltő tehetséges szinész-
nők magánéletébe, akkor is fel kell füg . 
geszteni azokat az elveket, amelyek alól 
polgári nő nem vonhatja el magát, fi szí-
nésznő más, és hogy miéct más, azt már 
régen megmagyarázta az ifjabbik Dumas azon 
pompás szinbázi elmefuttatások egyikében, 
amelyekkel darabjai könyvkiadását szokta 
volt bevezetni. Ó arra bivja fel a pol-
gári morál figyelmét, hogy a jó színésznő 
egyéniségének ezerféle szinben kell ragyog-
nia. fi jó színésznőnek tul kell tenni mind-
ama viharokon, amelyeket az iró a szóala-
kokra ró, mert szenvedélyt, bánatot, boldog-
ságot, kétségbeesést csak az a nő tud helyesen 
és életbiven ábrázolni, aki mindezeket már 
valóban át is élte. fl publikum tehát azért 
enged meg egy szabadabb magánéleti felfo-
gást a színésznőnek, hogy ezzel a szabad-
sággal a színésznőből gazdag lelkű művésznő 
válhasson. Hz a prűd szamár tehát, aki arra 
a szóra, hogy »színésznő«, összeráncolja er-
kölcsös szemöldökeit, szálljon magába és 
lássa be, bogy a szabad életű színésznő sok= 
kai kevésbbé haragítja meg az embert, mint 
a gyenge skálájú, szimpla egyéniségű rossz 
színésznő, flz ilyen prűd emberek száma kü-
lönben nem sok. Soba nem jutott eszébe 
senkinek megvetni Duse Eleonorát, mert 
kedvese volt valakinek, vagy Bernhard Sárát, 
mert törvénytelen fia van. 

Itt azonban nem ezekről a színésznőkről 
beszélünk, akik csakugyan színésznők, hanem 
azokról, kik csak igy nevezik magukat. Sok 
az olyan hölgy aki színét se látja a szinpad-

RITIKÜLÖK SZEMERÉNÉL 
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KÉZIMUNKA ÜZLETH/ 

iM>miP»rőÜMT> tœséâetâoru/'l V 
tióhok • Kc 3s ut fi Wayos-utcct / / . 
rámpást Körút ót-ftcrut /<? 

fényképező gépek 
nagy választékban. 

fl legjobb gyártmányok, precíziós 
munka, gyári árban kapható. Uj mo-
dellek, friss lemezek, filmek és egyéb 
felszerelési cikkek. 

Prizmás tábori tátfCSÖVekelönyösen vásárolhatók 
RADÓ A. és TÁRSA cégnél 
Budapest, Egyefem-tér ». : Tel.:105-82. 

K f l R D O Ô R O Z 5 ! É s J U C 2 I 
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTEREM 
Y / Í C Z I - U . I 1/B. TELEFON t 0 5 - * n . 

szccr JlKDötLS) 
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Soltész Lenke 
női divattevme 

vil Erzsébet-körut 35. h 10. 

S w Y n a B é c s b ő l 
F u z ó i p a r - m ű v é s z n ő 

Budapes t . T. Q u e l U t é r k 
Tel. -<r^r - 9 3 

L O H R M A R ë A - K H O N F U S Z 
» ffifiras tlsií n lesrí̂ íüs «s'jiiaSitifitd-, 
vtftftiliiffiit- i s ks l»»(uU kyárl tattzat« 

»'JOAf 237, VIII. KSH.. ÖA^ÜOa-OTC* M. GZ. 
r H b o k : II., r f i -nta« ti, IV., Xt*£-al I 6» Sauli*-
tüíü-aitx :«, VI., h*iTi<fi?-jl 1» 1)3 7tréi-*6rat 

4», V., Kamsiaoud-uKK «. Vili . Idsaat-kArat > 

NAGY MIHÁLY DROGÉRIÁJA 

3UDAPEST. V., VACI-UT 4. -:- TELEFON 160-96 
SZAPPANOK, ILLATSZEREK, KÖTSZEREK, 
MAZTARTÁSI »C4KKEK LEGOLCSÓBB BE-
VÁSÁRLÁSI FORRÁSA.  

általános 
ablaktisz HERMES-VALLALAT 

titás, lakástakari tás, szobapadló-beeresz tés és 
intézetek takarítása, pormentes i tés és féregirtás 
BUDAPEST, VIII. Szf ntkirályi-u 6. : Tel.: József 42-59. 

fényképező Kamarák s 
minden fényképészeti 
cikk legelső rendű mi-
nőségben és nagy vá-
lasztékban. :-: 

Vámos Adolf ä s s s - ä 
B u d a p e s t , VII., Király-utca 69. szám 

(Király színház mellett) 

Kívánatra ä r l e jy t i k bérnentve küldetik. ^ 



FEDHK SÁRI - NIOBE 
Vigszinbáz. - »Mátványmenyasszony«. Strelisky íelv. 

Lengyel Lipót lithograíiai és kUnyvnjoniJai niüintézete budape í t , V., Vistgrádi-ulca 3. — Telefon 13—31. 


