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Ördög és angyal 
Irta « Kosztolányi Dezső 

olnár Ferenc, aki az Ördögz'ót 
irta, úgy hallom, sokáig nem 
tudta elnevezni uj darabját, 

mely név nélkül, pogány 
módra várt majdnem a bemutatóig. 
Ha raj tam áll, a darabnak ezt a ci« 
met adom: ,Az angyal." 

Pályafutása az ördögtől az angyal 
felé ível. Ot t egy fekete ember sze« 
repel itt, egy fehér, annak szarvai 
vannak, ennek szárnyai, az egyik tel« 
jesen gonosz, a másik teljesen jó. 
Emlékszem „Az ördög" bemutató« 
jára, milyen csodálkozás és izgatott 
moraj fogadta azt az idegent, aki egy 
a színpadnak háttal fordított karos« 
székből, minden magyarázkodás nél« 
kiil fölkelt és meg se mutatva azt a 
túlvilági sülyesztőt, melyen a szins 
padra toppant, egyszerűen prédis 
kálni kezdte az ördög erkölcsét, a 
vágyat. Itt nem kisebb a csodálkozás. 
Mert az ördög ellenképe jelenik 
meg, az angyal. Valamint az ördög jól 
szabott frakkban és vakító ingmellel 
lépett elénk, az angyal is emberi fors 
mában közeledik, egy budapesti ke« 
reskedő álarcában. De azért nem ke* 
vésbé titokzatos és meginditó. Ö a 
jóság nagybirtokosa- Azt szeretném 
mondani, hogy a jósága démoni. Ezs 
zel pedig, — a biblia szavaival élve, — 
hegyeket lehet meginditani. Necsak 
képlegesen értsük ezt. Minthogy az 
ilyen jóság igazán hatalom és feszítő« 
erő, annyira valóság, mint egy mázsa 
dinamit. 

Hiszem, hogy az ilyen jóság nem 
kallódik el és magában hordja a jutals 
mát, még ezen a tökéletlen föls 
dön is, hol mindenki a jóságot 
tiporja. Vannak habozó jóságok, 
kicsiny jóságok, félénk jóságok. 
Az emberek néha egy-két csöpp més 
zet csöppentenek a keserű tengerbe. 
Attól nem édesedik meg a tenger. A 
jóságnak is határozottnak és titánis 
nak kell lennie, csak akkor ér el csos 
dát, mikor oly kemény, a fegyvertes 
lenségében annyira tökéletes, mint a 
rosszaság a maga fegyvertáraival, lő« 
porostornyaival, csak akkor felfor« 
gató és forradalmas, mikor minden 
önző szándékot letehet, minden akas 
ratot kikapcsol, minden vágyat eldob 
magától. Ilyen az „Uri divat" cm< 
bere. 

Kétségtelen, van benne valami a 
szentből, egy budapesti szentből, akis 
nek uridivatsüzlete van. Hogy a kas 
jánság néha együgyűnek nevezi, az 
angyaliságát pedig hol mulyaságnak, 
hol maflaságnak keresztelik el, az 
semmit se változtat sem az értékén, 
sem az alak elhihető voltán. A régi 
szentek aképen cselekedtek, hogy 
megfeledkezték az Ínségesekkel az ins 
güket és a ruhájukat, az ui szentek« 
nek, különösen a budapesti szentek« 
nek, ravaszabb és modernebb formák« 
ban kell kiélniök az erényüket, péls 
dául abban, hogy nem ielentik föl 
azokat a sikkasztókat, kik ötvenezer 
koronát szőrénsszálán elcsennek tőlük 
és minden zokszó nélkül tűrik, hogy 
elvegyék a feleségüket, az üzletüket, 
fejük alól a párnát. Szeretnek szen« 
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vedni. Szemük épp oly hipnotizáló, 
mint az ördögöké, akik mindent akar* 
fiak, mert az ő akaratuk is teljes, ők 
semmit, de semmit se akarnak ebből 
a világból- „Az ördög" a lelki szadiz* 
mus, ez a darab, melyet „Az angyal"* 
nak neveztem el, megfordulása annak, 
amit az iró eddig müveit, reciprok ér; 
téke a szadizmusnak, a lelki maso* 
chizmus. 

Mindenütt azt hallom és olvasom, 
hogy Molnár Ferenc a legmaibb iró, 
aki boldogan lubickol a jelenben, a 
„dernier cri", a stilus, az irodalmi uri= 
divat gavallérja, aki mindig a leg« 
utolsó divat szerint öltözködik. Nem 
vették észre, hogy mennyire elégedet* 
len a polgári és szürke élettel? Majd« 
nem minden drámájában menekül 
előle. „Az ö r d ö g i b e n a titokzatos* 
ságba, a ,,Liliomában a túlvilágba, a 
.,Farkas"=ban a mindennapi élet rej* 
télyébe, az álomba, a „ T e s t ő r i b e n egy 
álarc alá. Sziik a számára a köznap s 

tudom, nagyon szeretne élni az izgal« 
mas lovagkorban, mikor végletek 
uralkodtak, ördögök és angyalok sze* 
repeltek, minden lehető volt az élet* 
ben is és a színpadon is, az emberek 
pedig szabadon kiabálták ki szomorú? 
ságukat és jókedvüket. Utolsó da* 
r a b j a i s e r r ő l tanúskodik. Regényes 
költő, igazi romantikus, ki hontalanul 
érzi magát a jelenben és a kôzépko* 
riak módjára ugy épitette fel a szin« 
padját , hogy a pokolból a földön át a 
mennyországba vezessen. Most ide 
jutott , a mennyországig. Hőse annyira 
jó, hogy a földön találja meg a para» 
dicsomot, a jósága végtelenségében. 
Viktor Hugo, minden regényes költő 
szépapja, késő aggastyán korában, 
mikor királyok és népek hevertek a 
lábainál, hires ünnepi beszédét igy 
végezte: „egy igazi misztérium van a 
földön: a jóság." 

Erről irt Molnár Ferenc egy mo< 
dern, vallásos misztériumot. 

HAJDÚ (Fülöp úr), BAYOR GIZI (Paula), RÓZSAHEGYI (Juhász) 
„Üri divat" I. felvonás. Lóránt felv. 
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bokát levágni, ha * méltóságos úr arra éhe« 
zik, azt mondja : vágják inkább őt le . . . 
Nagyon sajnálja a szelid galambokat . . . 

—• És a szelid ökröket, azokat nem saj» 
nálja, — pattan fel a méltóságos úr . . . 

—• Azokat nem ismerem kérem személye» 
sen . . . és én nem tudnám megenni egy sze» 
mélyes ismerősömet . . . 

* 

A gróf büszkesége a sajtja, amely a roque« 
fortnak : ennek az érett szépségnek és a 
kamenbertnek : ennek a csipős legénynek a 
keresztezése. Az angol urak azért szeretik, 
mert könveznek tőle, mint a tormától. És a. 
sajt. azóta, amióta Juhász az igazgató éde» 
sedik. 

Szemrehányást tesz a gróf neki, hogy 
amióta ő az igazgató, az angol urak állán» 
dóan panaszkodó leveleket irnak, hogy a 
sajt kezd valami édeskés izt felvenni, ami az 
angol Ízlésnek egyenesen utálatos . . . 

— Hát, kedves Juhász, ez az ' édeskés iz, 
amely az angol Ízlésnek utálatos . . . ez már 
maga . . . 

— Ez a sajt egy inzultus volt és maga esi« 
nált belőle valami szánalmas bocsánat* 
kérést . . . 

* 

Juhász ur maga Is érzi, hogy nagy baj az 
a bizonyos jó sziv. Imigy panaszkodik : 

Az Úristen adott nekem egy lehetetlen. 

HAJDÚ (Fülöp úr), RÓZSAHEGYI (Juhász), MÉSZÁROS (Oszkár) 
„Kezeit csókolom, méltóságos asszonyom!..." Lóránt felv. 

Morzsák az Uri divatból 
bból a sok ötletbSl, sziporkázó eb 
mésségből és finom fordulatból, ami 

Molnársdarabban van, megpróbál 
egy párat kiszakítani. 

Amikor Juhászt, az aranyszívű Juhászt ott' 
hagyja a felesége és elmegy Mezei Oszkár* 
*ral, a segéddel Berlinbe, így sóhajt fel : 

— Ugy maradtam itt, mint egy fa a liget» 
ben, amelynek árnyékában szerelmesek ta« 

Hálkoztak . . . és nem tudom feledni őket . . . 
«mert éles bicskával belém karcolták a ne« 
•vüket . . . t 

Juhászt, este a záráskor, amikor már a fe* 
lesége otthagyta, küldi haza Paula kisasszony, 
•a kedves, nagyravágyó gépiróslány és Juhász 
nem akar menni : 

— Hogy menjek most haza ? Tudja Pau» 
lácska, a feleségem nagyon szerette a spár* 
igát és én ma megvetem az első spárgát, amit 
icora tavaszszal lehet Budapesten kapni . . . 
most menjek haza és szégycljem magam a 

«párga előtt . . . vagy éppen megegyem . . . 

A tönkrement Juhászt sajtgyári igazgatós 
íiak szerződteti jótevője, gróf Rehborn. Ju» 
Siász a jó szivével azonban igen sok 
íbajt csinál. Nem engedi például a galams 
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kövér lelkiismeretet, amely álomkórságban 
szenved : örökké ébren van . . . 

í 
A gróf szemrehányást tesz Juhásznak : 
-— Magának olyan szive van, hogy esak 

be kell dobni pár könycseppet és mindjárt 
kijön a megbocsátás, de a szive olyan, mint 
egy rossz automata: nadrággombért is kiadja a 
csokoládét . . . 

•* 

Fülöp ur, az öreg segéd, kinálja a zseb* 
kendőket : 

— Ez pasztellízöld, ez pasztellkék, ez 
pasztellsbarna . . . 

— Mi az, hogy pasztell ? 
— Pasztell : az 4 K 50. 
— Egv kicsit halványabbat kérek. 
— Ez 1 K 50snel halványabb . . . 

* 

Egy úr svéd keztyiit kér a boltban. A se* 
géd mutat egyet. 

— Ez svéd ? 
— Az öreg Ibsen sem volt jobban svéd . . . 
— Hisz az norvég volt ! 
— Mondom kérem, hogy nem volt svéd ! 

* 

Oszkár, a hűtlen segéd, visszatér a boltba 
és amikor Juhász úr nem akarja vissza* 
venni, legalább egy féltucat fuszeklit kér, 
mert àz övé rongyos. 

Juhász úr ad neki egy dobozzal 
—• Ezt a rongvot adod, adj legalább K. 

M.«et. 
— Ez nem rongy . . , 
— Ez rongy ! Adj K. M.*et 
— K. M. nincs, ez S. K ! 

MÉSZÁROS ALAJOS — Oszkár 
Nemzei Szinház: „Uri divat". Lóránt felv. 

Utazás 
az Uri divat sikere körűt 
A MEGFIATALODOTT, LEBOROTVÁLT 
RÓZSAHEGYI 

ózsahegvi Kálmán, az „Uri divat" 
nagyszerű főszereplője, a főpróba és 
az első előadás közötti rövid 36 óra 
alatt egyrészt elvesztetté a bajuszát* 
másrészt tiz évet fiatalodott. A cso«= 

datétel története a következő: Rózsahegyi 
Kálmán, mint ahogy a Színházi Élet képei is. x 
mutatták, (amelyek szintén a főpróbán készül» 
tek), a főpróbán bajuszt viselt, a premieren 
pedig már bajusztalanul, a szokott képévei 
játszott: igy találta helyesebbnek a szerző ést 
a rendező: Csathó Kálmán dr. A megborots 
válás története ez volt, a megfiatalodásé pedig; 
az, hogy Rózsahegyi egyszerűen rpegfestette a> 
féligsmeddig ősz haját szénfeketére és azóta 
fiatalabb tiz évvel az utcán is, épugy, mint ai 
színpadon. 

BAYOR GIZI MENEKÜLÉSE 
Bayor Gizit a premier után százakra menő 

diáksereg várta. De a várakozók között volfc 
három társaságbéli fiatalember is, akik szín« 
tén hódolatukat akarták tenni. Főleg egy 
hosszú elegáns ur ágált a várakozás mellett,, 
míg a másik kettő szeretett volna már vaeso« 
rázni menni. 

— Csak az Omniáig kisérjük e l . . . — nyug* 
tatta meg a két barátját a hosszú ur és ekkor 
feltűnt Bayor Gizi alakja a kis kapuban, a di'á» 
kok körülállták, fel akarták emelni, éljenez* 
ték és szegény Bayor Gizi ugy vergődött köz= 
tük, mint a farkassesorda közé került szelid 
kis bárány. AMiárom várakozó fiatal ember 
ekkor megkerülő mozdulattal Bayor Gizi mel* 
lett termett, felajánlotta neki a várakozó' 
autót hazaszállításra. Rövid néhány perc után 
Bayor Gizi bennült az autóban és az autó 
nagy nehezen belefúrta magát a tömegbe és 
elrepült a diákok orra elől. 

Hogy aztán másnap megint arra mentünk a 
kis kapu felé — meglepetés ért bennünket.. 
Ugyanannyi diák várta a második előadáson 
is Bayor Gizit, mint az elsőn, de az autó he* 
Ivén egy kocsi állt és Bayor Gizire az édes» 
apja várakozott. 

TARTJA M AG AT 
A pesti társaság egy ismert gavallérja be* 

ment egy belvárosi, előkelő férfidivat*üzletbe 
és több toilettesdolgot rendelt. 

— Kikötöm azonban azt, — hangsúlyozta 
a gavallér, — hogy a rendelt áru szigorúan* 
Molnár Ferenc „Uri divat"«ja szerinti kiviteli 
ben készüljön 

— De, édes uram, — lelkendezett a tulaja 
donos — az én mintáim is gyönyörűek és di» 
vatosak, miért ragaszkodik mégis a Molnáa* 
féléhez ? 



SZÍNHÁZI ÉLET 5. oldal 

— Tudja, kedves főnök ur, nem szeretem 
minduntalan változtatni a garderob'omat. Már 
pedig a Molnár l'crene Uri divatja a lehető 
leghosszabb ideit» — tartja majd magát. 

KOI DIVAT 
A Molnár»vigjáték házi főpróbáján csak a 

«apis és hetilapok kritikusai jelenhettek meg. 
Hiányzott tehát az a zajos, vidám társaság, 
mely a „nyilvános" jelleggel ellátott főpró» 
bákat jellemzi es a kritikusoknak bizony 
maguknak kellett a hangulatról gondoskodni. 

— Tudomásom szerint Molnár Feri nagy 
mőbarát. — kezdte a hangulatcsinálást egy 
népszerű kritikusunk. — nem értem, miért 
nem irt darabot „Női divat" ciménV 

•— Hja, azt a záróra miatt nem tehette, 
— szólt egy másik kritikus. 

— Vígjáték és záróra? TIát ez a kettő, 
hogy fér össze egymással ? 

— Amennyire én a nőket ismerem, a Női 
•divathoz — tíz felvonás is kevés lett volna. 

SE GÉDSZ OLG A LAT 
A bemutató estéjén a színészek gyülekezz 

ai kezdtek és néhány percnyi tercierére 
megállottak a Rákóczisuti kiskapu előtt. 

— Hát tudjátok-e, fiuk, - szólt Rózsahegyi 
Kálmán, -— hogy fiiészáros Lojzit és Hajdú 
Pepit behívták. 

- Szent Isten ! — ijedezett Pethes. — Csak 
nem fegyveres szolgálattételre ? 

Rózsahegyi a kollegák harsogó kacaja mel* 
íett nyugtatta meg Pethest : 

'GYENES LÁSZLÓ — gróf Rehborn 
.Nc-mzei Színház: „Uri divat". Lóránt felv. 

—• Nem. Az Uri divathoz hivták be őket' 
— segédszolgálatra. 

MEDDIG VAN NYITVA? 
Kis malheur történt egv pesti bankban. A. 

cégvezető ur estefelé kissé kapkodva dolgo* 
zott és kézelőjére döntötte a tintatartót. 

— Ejnvc, — szólt idegesen, — ilyen man« 
zscttával nem lehet látogatóba menni. Fiam, 
—• fordult a közelben körmölő praktikáns» 
hoz, — szaladjon gyorsan a Nemzetibe és 
hozzon egy pár finom kézelőt. 

— De, főnök ur, — ijedezett a gyakornok, 
— hogy kerül a kézelő a Nemzeti színházba ? 

-— Hét óra mult, fiam. Molnár Ferenc Uri 
divatja az (egyctlen pesti üzlet, mely — hét 
óra után is nyitva van. 

DIVATLAPOK 
Régi tradíció, hogy a színpadi szerzők a 

bemutatót követő napon megveszik az összes 
napilapokat 

Az „Uri divat" bemutatója után két habitüé 
beszélgetett : 

Képzelem, milyen érdeklődéssel olvass» 
majd Molnár Ferenc a holnapi napilapokat. 

— Nemcsak a napilapokat. Stílszerűség 
kedvéért elolvassa majd a — divatlapokat is. 

HAJ1JU JÓZSEF (Fülöp úr) 
„Kassza, korona 240!" 
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Mészáros Paula (Aggódó hölgy), Horváth Paula (Méltóságos asszony), Uray Tivadar 
(Ideges úr). „Uri divat" III. felvonás. Lóránt felv. 

a budapest i utca eletéből. Az utcasark»» 
kon fürge r ikkancsaink árul ják a l apo t 
és egy-egy szines p lakátunk a h i rdetői 
oszlopokról vonta magára a figyelmét.. 
Az utcai üzlethelyiség azonban -egészen» 
más valami. Eddig csak a lap vet t részt 
az utca életében, néhány nap múlva 
azonban már az az egész nagy appará* 
tus, amely a Szinházi Élet*et i rányí t ja , 
az olvasóival, előfizetőivel közvetlenül! 
érintkezik, belekapcsolódik Budapest életé-
től lüktető vérkeringésébe. 

December közepétől kezdve már az 
Erzsébet íkörut 29. szám alól folyik a 
Szinházi Élet adminisztrálása és mig a, 
lap maga csak he tenkin t egyszer számol' 
be a készülő és megtör tén t szinházi ese-
ményekről , azok a villamos ívlámpák,, 
melyek december 15. u tán es ténként ki» 
gyuladnak az u j kiadóhivatal nagy kira* 
katai előtt, nap*nap után u j eseményt 
fognak megvilágítani. A háború esemé*.-
nyeit természetesen ebben az alakban> 
sem fogjuk nyilvántartani , a mi k i raka t 
tunka t csak a szinházi vezérkarok hiva>-
talos jelentései díszítik m a j d . De e b b e » 
a tekin te tben mi leszünk az elsők és az 
egyedüliek. 

A legújabb szinházi események fény-, 
képei, az egyes da rabokban já tszó művé; 
szek és művésznők portréi, szinházi kar±-
r ikaturák gazdag vál tozatossága teszä 
ma jd vonzó látványossággá a Szinházi 

gy u j cimet közlünk olvasóink* 
'ka i . N e m uj darab*cimet, sem 
u j nóta vagy regény nem viseli 
ezt a cimet. Egy sokkal pro* 
zaibb cimröl van szó, melyet 

színlap h i rde tn i nem fog és mégis na* 
gyon közel áll hozzánk, nagyon fon tos 
eseményt jelent számunkra : Erzsébet* 
körú t 29. a Szinházi Élet kiadóhivatalán 
nak u j cime, melyet kérünk már most 
jól megjegyezni . Senki sem vádolhat 
meg bennünke t szerénytelenséggel és 
most sem érhet bennünke t szemreaányás 
azért, hogy ilyen házi ügyet a nyilvános* 
ság elé viszünk. Hiszen tény, egy köl* 
tözködést , pláne egy helyiségváltozást 
nem kellene azonnal, még a megtör tén te 
előtt pertraktálni , de az, hogy a Szin* 
házi Élet kiadóhivatala az Erzsébct*körut 
egyik oldaláról a másikra, a páros oldal* 
ról a pára t lanra költözik, mégis több. 
mint közönséges helyiségváltozás, mert 
ha legszemélyesebb ügyünk is, legfőkép* 
pen és elsősorban a Szinházi Élet elő* 
fizetőit, olvasóit érdekli, mer t annyit je* 
lent, hogy kiadóhivata lunk a harmadik 
emeletről lekerül a földszintre, világos, 
tágas üzlethelyiségbe, ahol még több és 
nagyobb lehetőségeink nyílnak olvasóink, 
előfizetőink kiszolgálására. 

A Szinházi Klet eddig sem hiányzot t 

ErzsébeUkörut 29. 
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Élet u j kiadóhivatalának kirakatai t . 
Benn. az üzlethelyiségben pedig a leg* 

te l jesebb kényelmet talál ja m a j d meg a 
Színházi Élet olvasóközönsége, a buda« 
pesti színházi publikum. Aki könyvet , 
kó t á t akar vásárolni, dús választékot ta* 
lál nálunk, a színházakba, mulatóhelyekre 
szóló jegyek megvál tása véget t sem kell 
a különféle pénz tárakhoz szaladgálni: az 
égés* hétre valót egyszerre itt lehet 
m a j d beszerezni. Te l j es rak tá runk lesz 
Budapest összes színésznőinek és színé* 
szeinek fényképeiből és levelezőlapjából 
s természetesen u j k iadóhivata lunkban 
lehet m a j d a Szinházi Életre is előfizetni, 
valamint régebben megje lent számokat 
megvenni . 

Az u j helyiségbe fogjuk áthelyezni az 
autogrammsdélelőt töket , melyeket edd 'g 
a szerkesztőségi helyiségben ta r to t tunk 
meg, ahol csak a vasárnapi munkaszü= 
neti napon lehetet t ezt a gyorsan nép* 
szerűvé lett in tézményt fentar tani . A he= 
Syiségváltozás lehetővé fogja> tenni, hogy 
hé tköznaponkén t is rendezzünk auto* 

grammsdélelőt töket , melyeket mindig 
előre fogunk jelezni a Színházi Életiben, 
de gondoskodunk arról is, hogy népszerű 
művészeink au togrammja ibó í mindig 
megfelelő készletünk legyen, amelyből a 
gyű j tők a szinész szövetség javára le* 
f izetendő egy korona ellenében a nékik 
kívánatosat megvehet ik. 

Az utcára nyíló kiadóhivatal tehát , 
mint e rövid programmból látható, min* 
denképpen a közönség kényelmét fog ja 
szolgálni és hisszük, hogy ez irányú tö^ 
rekvéseink a legteljesebb méltánylásra' 
találnak m a j d híveink és baráta ink ré= 
széről. A Szinházi Élet szerkesztősége 
továbbra is eddigi helyén, Erzsébet=körut 
24. alatt marad, a kiadóhivatal címe 
>i"orihpn d^cem^er közepétől Erzsébet* 
körút 29. „Tessék a cimre ügyelni!" 

Az első „kihívott" szinész Sekrődes F. L 
volt Hamburgban, 1781*ben. midőn a tien 
naucr Ágnes c. darabban Albrecht szerepet 
iátszta. 

Szinházi Látcső, 1863. 

> 
RÓZSAHEGYI (Juhász), PETHES (Máté), GYENES (gróf Rehborn) 

„Uri divat" II. felvonás. Lóránt feh-



8. oldal SZÍNHÁZI ÉLEIT 

Don Quijote 
.Ábrányi Emil uj operája. 

cnteken este ismét magyar be= 
muta tó volt az Operaházban . 
Volt egy idő, nem is olyan na* 
gyon regen, amikor a magyar 
operabemuta tó egy szükséges 

rossz volt, aféle tessék-lássék dolog, csuí 
pán a statisztika, meg a tisztesség ked= 
véért, hogy hát ne mondhassa senki, 
hogy a magyar király operá jában min* 
dent já tszanak, csak éppen magyar ope* 
rát nem. A mostani operabemuta tókná l 
mindenek felett ' nagy az örömünk annak 
megál lapi thatása miat t , hogy a magyar 
opera immár nem ilyen pusztán dekórum 
mot szolgáló valami. El tekintve attól, 
hogy a hazai komponis ták ma sokkal 
jobb operát imák, mint a t iz4izenöt év 
előttiek, nagy megelégedéssel lehet ta? 
pasztalni, hogy a magyar opera nem le= 
nézett m ű f a j többé, hanem kulturális 
szükség: a közönség elvárja, megkövet 
teli, hogy magyar szerzők müveit is 
já t sszák az Operaházban . Hozzá já ru l 
ehez gróf Bánffy Miklós, az állami sziív 
házak főigazgatójának nemes és kellően 
meg sem szívlelhető törekvése a magyar 
opera kultuszának megteremtése felé. 
Bánf fy gróf ugy gondolkozik, hogy aho* 

SZEMERE ÁRPÁD 
M. kir. Operaház: „Don Juan". Papp felv. 

gyan faj iságunk érvényre tud jutni a drá» 
mai vagy az operett=szinpadon, ugyan* 
ugy meg kell végre adni az őket megillető 
helyet a magyar operakomponis táknak 
is. Az elődjei csak mindig Ígérték a ma= 
gyar operák erősbülő kultuszát , gróf 
Bánf fy pedig . most sommásan bevál t ja 
va lamennyinek igéretét . Az idén kizáró* 
lag magyar operák bemuta tó j á t tervezi 
az Operaház és a sorban első a két Abs 
rányi operá ja a „Don Qui jo te" . 

Ket ten vannak szerzők, mind a ke t tő 
Ábrányi , sőt mind a ke t tő Emil. Apa és 
fin. A legideálisabb szerzői szövetkezés. 
A zeneszerző az i f jabb , ezt jelzi a neve 
elé illesztett há rom betii, a szövegíró, az 
apa, azonban távolról sem id. Ábrányi 
Emil. A költő Ábrányi Emil csak egysze» 
rüen Ábrány i Emil, a neve mellé nem 

SÁNDOR ERZSI 
M. kir. Operaház: „Don Juan". Papp felv. 

kell kormeghatározó jelző-, mer t a poé* 
zise ma is csillogó, friss és fiatalos, mint 
akkor, amikor legizzóbb l íráját , legtüze» 
sebb márciusi köl teményei t szavalta ne* 
künk. 

A „Don Qui jo te" szövegkönyve e g y 
magában véve is vonzó és gyönyörköd» 
tető irodalmi alkotás. Ábrány i Emil négy-
képre tagoltan irta meg Cervan tes hal» « 

/ 
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hatat lan regényének nyomán fia legújabb 
operá jának szövegkönyvét csengő»bongó 
times verssorokban, melyeknek zenéje 
magában véve is maradandó értéket biz« 
tosit az operának. 

A darab hőse Don Qui jo te de la 
Mancha, a búsképű lovag, akit Cervantes 
hatalmas regénye tett örökéletüvé, de 
Ábrányi Emil, a szövegiró, az opera ke* 
retében a hős egész életét, tragikomikus 
sorsát, minden szent ostobaságát és em» 

MEDEK ANNA 
M. kir. Operaház: „Don Juan". Papp felv. 

jöngő kitörései után ájul tan esik össze 
és mialatt aléltan fekszik, egy gyönyörű 
zenekari intermezzo jelzi a természet éb» 
redését, a napkeltét . A szolgái magákoz 
téritik az ájul t Don Quijotét , aki el» 
mondja embereinek, hogy álmában meg* 
jelent előtte Szent György és lovaggá 
ütötte. Ezentúl tehát ő is lovagi életet 
fog élni. A szolgák behozzák a sovány 
Rozinantet, Don Qui jo te szemében a leg» 
szebb paripát, az éppen odavetődő 
Sancho Panza, a kövér mészároslegény 
személyében akad hamarosan fegyver» 
nöke is és a két vitéz a cselédség gúnyos 
hahotá ja közben kivonul a házból. 

Az operának az ad ja meg szövegben 
is, zenében is a mélyebb, filozófiai tartal* 
mat, hogy Don Quijote, a hős egyedül 
képviseli az idealizmust az összes sze» 
replők között . Bolondériáit csakis 6 
maga hiszi el komolyan, mindaz, arai kö» 
rülötte van, a legteljesebb józanság, ma» 
terializmus és igy a két nézet egymásba» 
ütközése örökös szatirát vált ki. 

A második felvonás színhelye egy osz» 
téria, ahol Sancho Panza, hogy valami 
haszna is legyen a kalandos kirándulás» 
ból, Pepita, a korcsmáros leányának sze« 

SZÉKELYHIDY FERENC 
M. kir. Operaház: ,,Don Juan". Papp felv. 

beri összeomlását akarván adni, nem 
használ ja fel szolgaian a regényt, hanem 
— már csak a szinpadszerüség szem» 
pont jábó l is — sok teljesen eredeti és 
ú j jelenettel ad ja meg Don Qui jo te ka» 
rakter iszt ikumát . így például a hős imá» 
do t t j ának , a hires Dulcineának személyét 
sem viszi színpadra, hanem összeol» 
vaszt ja a királykisasszony a lak jáva l 

Az el$ő felvonás teljesen a Cervantes» 
regény nyomán készült. A szétlebbenő 
függöny a búsképű lovag szobájá t tá r ja 
elénk: Don Quijote, lovagregényeket ol» 
vas. A sok fércmunka megzavarja sze» 
génynek a fejét , ő is lovag akar lenni, 
a gyengék, árvák és özvegyek védelme» 
zője, lázálmaiban már lá t ja is kiváló hős» 
tetteit , melyeket véghez fog vinni, ör» 
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mélyében megtalálja élete párját. Don 
Quijote szive is lángra gyúlad. A vendég* 
lőben tar tózkodik a királykisasszony, 
akinek igazi bakfisos játszisággal nagyon 
megtetszik a mulatságos lovag. Meg« 
hívja, látogasson el atyja udvarába és a 
szerelmes lovag természetesen nagy 
örömmel fogadja el a meghívást. Már 
éppen indulni akarnak, mikor a távolban 
forogni kezdenek a szélmalmok és Don 
Quijote, akit eszelőssége pillanatra sem 
hagy el, elrohan, hogy előbb legyőzze az 
„óriásokat". Hiába rohan utána a meg= 
rémült Sancho Panza, már későn érke= 
zik: az egyik szélmalom kereke felkapta 
a szegény lovagot és megforgatva a le= 
vegőben, kegyetlen erővel csapja föld* 
höz. (A gyengesziviiek megnyugtatására: 
a rendező ennél a halálforgásnál megté= 
vesztő hűséggel cseréli ki a -főszereplőt 
egy szalmával k i tömött bábuval.) A fel* 
vonás végén ájultan, összetört tagokkal 
hozzák be a szerencsétlen lovagot. 

De ez a kudarc nem keseríti el a derék 
Don Qui joté t . A harmadik felvonás első 

képében bizony megjelenik a királyi ud* 
varban. A legpompásabb groteszk komi-
kum, amit a két szerző itt ad. A királyi 
udvar fonákságai, Don Qui jo te komo* 
lyan és logikusan tovább vitt ostobaság 
gai nagyszerű együttesben ju tnak itt er» 
vényre. Hősünk természetesen a legvére= 
sebb komolysággal követeli a koronás 
apától leánya kezét, már=már baj lesz a 
kis királykisasszony végzetes t ré fá ja 
miatt , de az udvaroncok, a királyi cse= 
lédség, iípródok végre egyesült erővel a 
legradikálisabb úton távolí t ják el a kel-
lemetlenkedő lovagot. 

A harmadik felvonás első képét a má= 
síkkal intermezzo köti össze, amely az 
első felvonásbeli intermezzo pedantjáuli 
itt a napnyugtát festi. Az eddig pajzán,, 
vidámságtól lüktető hangulat elkomoro-
dik, elérkeztünk a vég kezdetéhez. Ez az 
intermezzo jelzi, hogy a dráma tragikus; 
fordulópont jához ju to t tunk és valóban: 
a fellebbenő föggöny az első felvonás; 
színhelyét tá r ja elénk, Don Qui jo te im= 
már visszatért o t thonába és k i józanodva 

Id. ÁBRÁNYI EMIL és ifi. ÁBRÁNYI EMIL kézírása 
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belitja, hogy hiábavaló minden idealizs 
mus. Tes tben lélekben megtörve leheli 
ki lelkét. 

A szöveg arányosságához, drámai meg* 
komponáltságához tökéletesen illő, kon; 
geniálisan kapcsolódó i f j . Ábrányi Emil 
zenéje. A kitűnő komponista, aki már 
eddigi operáiban, a „Monna Vanná"=ban 
és a „Paolo és Francescá"=ban bebizonyít 
totta kiváló képességeit, a „Don Qui* 
jote"sben egészen u j oldaláról mutatko= 
zik be: mint kiváló zenei humorista. U j 
operája elsőrangú vigopera, a szónak 
klasszikus értelmében veendő dramma 
giocosa vagy opera buffa, amelynél — 
akárcsak Mozart Don J ü a n j á n á l nem 
esik a stilus és az egység rovására a hős 
tragikus vége. Gyönyörű Ívelésben has 
ladó, mesteri kézzel felépített muzsika 
ifj. Ábrányi Emil u j operá jának partitus 
rája, amely minden finom részletével, lis 
rai gazdagságával, invenciójával és hangi 
szerelési bravúrjával egyenesen arra kés 
szült, hogy megkezdje ú t j á t az ország 
határain túl és elvigye a magyar zenes 
szerző hirét külföldre is. 

Az Operaház nagy rokonszenvvel tá= 
mogatta a szerzőket sikerre vezető úts 
jukban. Kitűnő, friss együttest bocsátot t 
rendelkezésükre. Különös megelégedés 
sünkre szolgál, hogy a főbb szerepekben 
a színháznak néhány fiatal tagja jut első 
nagy alakításához és a közönségnek 
módjában áll néhány uj, eddig nem iss 
mert tehetséget felfedezni. 

A címszerepet Pilinszky Zsigmond 
•énekli, aki nemcsak Doré rajzaira emlés 
keztető stílusos megjelenésével, hanem 
énekével is a legteljesebb elismerést érs 
demelte ki. Teno r j a frissen cseng és a 
veszedelmes magasságokat is jól birja, 
van ereje és melegek a lirai ellágyulásai. 
A jövőben bizonyára sok nagy feladatot 
bíznak rá ezután a kreációja után. Egés 
szen u j jelenség az Operaház színpadán 
a fiatal Nagy Katinka, a színház legújabb 
tagja, aki a királykisasszony kedves sze* 
repében muta tkozot t be nagyon előnyöd 
sen. A hangja még nem nőtt hozzá egés 
szen e szerephez, de nagyon jól bánik 
vele, mindent meg tud csinálni és illúziót 
keltő megjelenésével pótol ja azt, amit 
még a gyakorlat fog meghozni számára. 

A többi szerepben az Operaház kiprós 
bált erősségei segítették sikerre az Abs 
rányiak operájá t . Pepitát, a korcsmáros 
takaros leányát, Hajdú Ilona énekli az* 
zal a stilusbeli fölénnyel, mely minden 

alakítását jellemzi, Sancho Panza hálá& 
alakjában dr. Dalnoky Viktor ellenáll» 
hatlan kedvességii humora találja meg-
érvényesülését. A király szerepében Fan 
kas Sándor kellemes bar i tonja szólalt 
meg, míg Szende Ferenc a korcsmáros* 
ból csinált kabinetalakitást . Don Qui jo te 
gazdasszonyának, Maddának, kis szere* 
pében mindenki szívesen hallgatta a s z é p 
Budano\'its Mária pasztózus orgánumát,. 
Serák Márta pedig a királyi udvar ap» 
ródjának élén jeleskedett . 

Debütáns volt a rendező is, Ferenczi 
Frigyes, aki ez alkalommal először mű» 
ködöt t az Operaház színpadán. ízlés, tu» 
dás és fantázia jellemzik munká já t , 
amely a legkényesebb várakozásokat is 
kielégíti. Ha még hozzátesszük, hogy a 
darabot maga a komponista taní tot ta be. 
és vezényelte, igen természetesen a szer»-
zőhöz illő nagy gonddal és igazán átér--
zett lendülettel, a legapróbb részletekig 
beszámoltunk a „Don Qui jo te" bemutas 
tójáról, amely szerzőknek, szereplőknek 
és színháznak egyaránt nagy és mara* 
dandó sikert hozott . 

Id. ÁBRÁNYI EMIL és ifj. ÁBRÁNYI EMIL 
a „Don Quijote" szerzői 
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JÊ „Színházi Élet" 
divatrevüje 

Szinházi Élet, amely a közön» 
ség érdeklődését minden te« 
kintetben igyekszik kielégítem 

'ni, eddig is sokat és behatóan 
foglalkozott a divattal és hölgyközön« 
ségét esetről«esetre pontosan és kirne« 
rítően informálja arról, milyen ujdon« 
ságok vannak a divatban, hogyan öl« 
tözködik a mondaine hölgy, aki lépést 
tart a ruha, kalap formáinak, színei« 
nek szeszélyes változásaival. Hosszú 
tapasztalatainkból megállapíthattuk, 
hogy ezt az igyekvésiinket olvasóink 
mindig nagy érdeklődéssel és rokon« 
szenvvel fogadják és ez a körülmény 
arra indította a Szinházi Életet, hogy 
a divat megnyilvánulásait az eddigi« 
nél is közvetlenebb módon vigye hí« 

ANGELO KREÁCIÓI 

vei elé. Kitűnő és népszerű munkatárs 
sának, a finom izlésű Angelomak és 
Szécsi Hacker József divatesztétikus* 
nak kezdeményezésére tehát a Szin» 
házi Élet december 15«én, szombat 
délután félnégy órakor a Modern 
Színpadon nagyszabású divatrevüt 
rendez, amelyen pazar módon teszi 
szemlélhetővé a jelenlegi divat váltó» 
zatos megnyilvánulásait. 

A divatrevű rendezésével igen ko» 
moly, szociális kérdés megoldása is 
vezeti a Szinházi Életet: be akarja 
mutatni, hogyan lehet a mai nehéz 
viszonyok között is egyszerű eszkö» 
zökkel jól s ízlésesen öltözködni anél» 
kül, hogy az úgynevezett hadidivat 
illuziósrontó kinövéseit kellene elfos 
gadni. Ez a ket tős programm már eis 
árulja, hogy a Szinházi Élet divatre« 
vűje egy szórakoztató és tanító dél« 
után lesz, amelyen ötletesen összeállí« 
tott műsor keretében olyan látványos« 
ság kerül a közönség elé, amit egyéb« 
ként csak kevesen és nehezen szerez« 
hetnek meg maguknak. 

A divatrevűn ugyanis résztvesznek 
az összes előkelő budapesti divatcé« 
gek, amelyek ruhában és kalapban 
legujaltb kreációjukat eleven model« 
leken fogják bemutatni. Láthatók lesz« 
nek a legdivatosabb, ezreket érő toa». 
lettek és kalapok épp úgy, mint az 
egyszerű igényeket kielégítő, de a di« 
vattai épp úgy lépést tartó szabómű» 
vészi alkotások, az egész modern dis 
vat vonul fel ezen a délutánon » 
Modern Színpad színpadára. 

Az alkotásaikkal résztvevő cégek 
ötven kedves, fiatal próbakisasszonyt 
küldenek el képviseletükben, ők fog» 
iák magukon bemutatni a remekbe 
készült, pazar toaletteket. A látva» 
nyos felvonulást kiegészíti, teljessé te» 
szí és mintegy keretbe foglalja az a 
műsor, amelyet a Szinházi Élet erre 
a délutánra összeállított. 

Gellért Lajos, a Modern Színpad 
rokonszenves tagja felolvassa Szécsi 
Hacker József rövid divatesztétikai 
értekezését, amely végig kiséri és ma» 
«varâzza a bemutatott toaletteket. 
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Ezután következik a „Grunde dame" 
cimü jelenet, amely egy előkelő, di= 
vatos hölgy egy napját mutat ja be, 
reggeltőhestig, a felkeléstől a szin* 
házba való menetelig. 

Angelo és Major Henrik nagy láb* 
Iákon divatrajzokat fognak bemutat* 
ni, természetesen ott, a közönség sze* 
qieláttára készítve a rajzokat, majd 
a praktikus, háborús öltözködés izíé* 
ses formáinak bemutatása következik 
és Boross, a „Modern Szinpad" nép* 
szerű humoristája mindjárt egy nótát 
is énekel erről a témáról. A színpadi 
öltözködés bemutatásával Kökény Ilo* 
na lép fel egy fantasztikus, nagyszerű 
színpadi ruhában, amely egymagában 
is szenzáció lesz, utána Somogyi Nusi 
és Erdélyi Géza táncszáma követke* 

zik, hogy a táncra alkalmas modern 
ruhákat is be lehessen mutatni. 

Azután megindul a nagy felvonu* 
lás; ötven viruló, fiatal hölgy egymás« 
után a legváltozatosabb toiletteben 
lép a közönség elé. ö tven hölgy, két= 
száz ruha, félmillió korona. Ez jel* 
lemzi legjobban, mi lesz látható a 
műsor e részében. 

Részt vesznek a következő cégek: 
Ács és Bodnár. Berkovits divatsza^ 
Ion, Brett Sarolta, Bródy Margit, Dárt 
testvérek, Dáma műterem, Femina» 
Fischer Julia, Förstner nővérek, Kan 
say Fery, Krausz Fanny, Molnár Gi* 
zella, Neumann Berta, Szidy, Schnei« 
nővérek, Róth Margit. A résztvevő 
cégek biztositják a művészi nivót és 
a divatrevü feltétlen érdekességét. 

GYENES (gróf Rehborn), BAYOR GIZI (Paula) 
" II. felvonás. Lóránt felv 
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Autogramm^délelőtt 
A legutolsó autogramm»délelőtt a leg» 

t e l j e sebb siker jegyében folyt le. Soha 
annyi fiatal lány és serdülő legény nem 
vol t egy csomóban, mint a mult vasárnap 
délelőtt a Színházi Élet szerkesztőségé» 
ben, ahol Fedák Sári, Törzs Jenő és 
Gyárfás Dezső ad tak au togrammot . 

Anny ian vol tak ezen az autógramm» 
•délelőttön, hogy — ahogy valaki meg» 
jegyezte — autoskilogrammot és nem 
•grammot osz to t tak ki a jelenlévő mű» 
vészek. 

Sok»sok kedves epizód ta rk í to t ta a dél» 
•előttöt. 

Egy kis lány például reszkető kézzel 
•egy csokor gyöngyvirágot hozot t Zsazsá» 
nak, aztán hirtelen kezetcsókol t és kiro» 
han t egy hangos szó nélkül, meghatott» 
ságában hang sem jö t t a torkán. 

Egy másik kis lány pedig szcmlesütve 
rebegte Törzsnek, hogy délután a jobb 
he tes páholyban lesz, nagyon szépen kéri 
a művész urat , hogy kü ld jön ma délután 
egy pil lantást a jobb hetes páholyba. 

Egy harmadik hölgy Gyá r f á s t biztosi» 
to t t a szeretetéről és amikor G y á r f á s azt 
kérdezte , hogy mit szeret ra i ta : 

— N e k e m a kövér a zsánerem . . . 
mond ta halkan és szemlesütve. 

A legmeghatóbb azonban az a fiatal 
ka tona volt, aki elkésve érkezett , mert 
d i rekt Vácról jö t t au togrammot kérni a 
rokkant iskolából és késet t a vonat , amely 
ő t Vácról hozta . Beregszászi volt az il» 
lető, Zsazsának földije és nem akar ta el» 
szalasztani az alkalmat, hogy a hires föl» 
•ditől egy aláírást szerezzen. 

Holnap, vasárnap, december 2=án 

Medgyaszay Vilma, Rainay Gábor, Rózsahegyi 
Kálmán 

adnak au togrammot d. e. 11 órakor egy 
koronáér t a Budapest i Színészek Szövet» 
sége javára . 

DOKTOR SENKI, Gá» 
bor Andor két kötetes 
regénye 10 K 60 fillérért 
a Színházi Élet kiadóhi-
vatalában (Erzsébet-kör-
űt 24.) is megrendelhető. 
Ajánlott portóért 1 K 

küldendő. 

Vir à g vagy nö? 
Sajnálom Beöthyt, 
Mert most ez a kérdés 
Kínozza öt: , 
Kit szeret jobban: 
A Sztambul rózsáját 
I 'agy a Szeretöt? 

A Vig felújítja Ocskayt, 
Szólok Vázsonyinak, 
Hogy valamit tegyen, 
Ne engedje, hogy ' 
Ebben a demokrata világban 
Egy Herczeg 
Ilyen népszerű legyen. 

r/gy értesülök, 
Tegnap a Newyorkban 
Mondotta valaki: 
A jegyeket a Padlásszobához 
A Lakáshivatal adja ki. 

Mákvirág 

OVATOSSAG. Buttykainé 
Kosáry Emminek van egy en» 
nivalóan bájos leánya, az 
„Emehen", akinek, mint jól 
nevelt gyermeknek, este fél* 
kilenckor már ágyban kell ie* 
küdnic s így bizony már mé* 

mikor mamája a Sztambul ró« 
zsája előadásáról hazakerül. Ilyenkor a szép 
mama a papával halkan belopódzik a ki» 
csíké hálószobájába és gyöhyörködnek bájoc 
gyermekükben. , 

A minap is igy történt. Az ágynál Buttykal 
valami megjegyzést tettj mire felesége aggód» 
va súgta : Pszt, halkan, még felébred ! 

E pillanatban az Emehen kinyitotta a sze« 
mét és nagyon halkan kérdezte : 

— Te vagy az, édes anyuskám ? 
— Én vagyok drágám, de miért kérdezed 

ilyen halkan ? 
— Hogy fel ne ébredjek . . . — felelte m 

engedelmes gyermek. 

lyen alszik, 
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A dolgok anyagi megítélését is telje* 
sen hamisan végzi a köztudat . A színé* 
székről már köztudomású, hogy sokat 
keresnek, de az írókat még mindig föl* 
dön fu tó szegénylegényeknek t a r t j a né* 
mely elmaradt spisz. Pedig színműíró, 
.aki évente megkeresi a maga átlagos 
hatvanezer koronájá t , nem is egy 
van nálunk. Még a kupléíró sem cserélne 
jövedelmet egy miniszteri osztálytaná* 

•csossal. A legkezdőbb és legnévtelenebb 
fiatalember ma már ötven koronát kap 
•egy kupié előadásáért, a kot takiádásáér t 
•sziiftén annyit, a grammofonjogér t is ke* 
Tes valamit és így tovább. De ez mini* 
mum. Normális ára egy kupiénak száz 
korona, egy ilyen verssel össze*vissza 
Mrom*négyszáz koronát is meg lehet ke* 
resni. Az újságírókról is tudni kell, hogy 
újságírónak Budapesten hétszáz koroná* 
nál kisebb fizetése nincs. 

A szinházi világ embereinek személyi 
viszonyai körül is sok a tévedés. Mészá> 
ros Alajost , Mészáros Lajost , a Nemzet i 
Színház tagjait , meg Mészáros Gizát, a 
Modern Szinpad pr imadonnájá t , sokan 
testvéreknek ta r t j ák . Pedig nem azok. 
N em rokonai egymásnak Pártos Dezső, 
a Magyar Szinház, Pártos Gusztáv, a 

Vígszínház és Pártos Jenő, a Télikert 
tagja sem. 

A Szinházi Élethez sok levél fordul az» 
zal a mulatságos kérdéssel: igaz»e, hogy 
Küry Klára szobalány volt. Ugy látszik, 
ez a butaság is el van ter jedve. Küry 
Klára igen jó családból való, az apja elő» 
kelő budapest i ügyvéd volt, ő maga pe» 
dig a szülői házból lépett egyenesen a 
színpadra. Ha jna l Klári néven játszott 
először Kolozsváron, ahová az édesanyja 
kísérte le. 

Arról is a legkülönbözőbb verziók ke» 
ringenek, hogy melyik színésznő hány 
éves. A pletyka valamennyit öregíti. A z 
emberek például a világért sem hajlan» 
dók elhinni, hogy Gombaszögi Frida 
most alig van huszonhat éves. Pedig úgy 
van. Csak nagyon hamar csinált karriert. 

Egy hetilap szerkesztői üzenete nem» 
rég a „Víg özvegy"*ből idézte ezt a s o r t 
hogy: „Gonda édes, Gonda drága". Pe< 
dig hát ez „Az elvált asszony"»ban van. 
Ilyen körülmények között nem lehet cso« 
dálkozni azon, ha senkisem tudja, ki írta 
a „Lili" Ó mily bohó valék cimű keringő» 
iét. A legkevésbbé jára tosak azt hiszik, 
hogy Hervé írta. Pedig egész más stilusú. 
Egy fokkal jára tosabbak már tudják, 

hogy ez betétszám és magyar ember 
komponálta. Már most a legtöbben gróf 

Tévedések 
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Pártos István 
gy=két évvel ezelőtt egy zene* 

' akadémiai vizsgahajig versen y 
után kapta fel nevét szárnyára 
a hir. Egy kis rövidnadrágos, 
csillogó szemű fiúcska, a kitűnő 

Hubav Jenő taní tványa hegedült a ma* 
mák, papák, nénik és kritikusok előtt és 
az utóbbiak jóvoltából másnap már egész 
Budapest tudta, hogy megérkezett az u j 
hegedüícsoda, egy a szónak nemes, 
mozarti értelmében veendő csodagyer* 
mek, aki a legjobb uton van ahhoz, hogy 
a legnagyobbak, legkiválóbbak sorába 
jusson. Gyönyörű izgalom és ritka zenei 
esemény volt a kis Pártos István első 
nyilvános szereplése és az azóta eltelt 
idő igazolta, hogy azok a nagy remény* 
ségek, amelyek a művészete által kiváU 
tot t zúgó tapsokban nyertek kifejezést , 
a legszebb módon tel jesedtek be. 

Pártos István komoly, nagy művészszé 
fejlődött , r i tka tehetsége, univerzális tu* 
dása a legelsők közé emelte. Olyan re* 
pertoir ja van, amilyennel alipS rendelke* 
zik ma művész és olyan nemes, kijegc* 
cesedett előadása, tónusa, j á t ékmódja , 
amely szinte nem is illik a korához. 
A napokban Bécs ünnepelte ritka meleg= 
séggel, határtalan lelkesedéssel, majd 
ismét a budapesti közönségnek számolt 
be előrehaladásáról. 

Pártos István immár nem Ígéret, ha-
nem a legszebb művészi tett . Ő ma a 
legkiválóbb magyar hegedűművész. 

VESE. Csortos Gyula mondta 
a New*York nagy asztalánál 
egy színésznőről : 

— Az nem színésznő, nem 
tud nevetni, csak sirni tud, már 
pedig, aki nem tud nevetni, az 
sirni sem tud. 

Többet nem is mondott róla. 

KABALA. Az Ocskay rep* 
rizére készülnek a Vigszinhuz* 
ban és hordják le a ruhákat a 
ruhatárból. Kertész Dezső, aki 

Jávorkát játssza — Zátony ru* 
háját kapta. Nem nagyon volt 
megelégedve. 

— Ez nem valami jó kabala, szegény Zá= 
tony orosz fogságban van ! 

Kardoss Géza közbevágott : 
—• Maga beszél kabaláról, én Ozoróczyt 

játszom és a szegény Kazaliczky ruháit kap* 
tam, aki a mult héten halt meg . . . 

Bánffy Miklósnak tu la jdoní t ják ezt a 
valcert. A főigazgató valóban komponál* 
gatott valaha, de a Lili születése idején 
még aligha komponált . A valcert egy 
Bánfi Sándor nevű elfelejtet t zeneszerző 
komponál ta annakidején, aki nein volt 
gróf. Sőt ellenkezőleg. 

A háború óta is meggyökeresedett né* 
hány balhit. Még a sa j tóban is felbukkant 
a hír, hogy Baklanoff*ot az oroszok be* 
sorozták katonának és elesett az északi 
harctéren. Meg hogy Max Linder is be* 

vonult és elesett a nyugati f ronton. Egyik 
hir sem igaz. Mindaket ten élnek és vi* 
rágzanak. Kár is lenne értük. 

IHAJDISZEK SZEMERENEL 

PARTOS ISTVÁN 



SZÍNHÁZI ÉLET 17. oldal 

MAGJt CSAK TUDJA 
INTIM PISTA, hogy érzi magát 

Rátkai? 
— Köszönöm kérdésüket, hogyne 

tudnám. Sokkal jobban van. Nemso* 
kára egészséges lesz. 

— Hála istennek. Majd küldünk 
neki virágot. 

— Csak azt ne! Ugy tele van a 
lakása virággal, mint egy üvegház. 
Inkább küldjenek neki kockacukrot. 
Mikor nála voltam, éppen uzsonnád 
zott és keserűen panaszkodott a cu; 
korhiány miatt. Megígértem neki, 
hogy csinálok valamit, de bizony nem 
vagyok képes keríteni. Hát most ma; 
gukon a sor: édesítsék meg a lábadó; 
zó Marci életét. 

— Meglesz, kihuzzuk magát a csáí 
vából. De cserébe meséljen valamit 
Molnárról. 

— Molnár tiszteletére vasárnap 
vacsora volt Beöthy éknél. A házigaz; 
da rokonain kívül meg voltak híva 
Fedák Sári, Herczeg Ferenc, báró 
Hatvany Lajos és a felesége, Csathó 
Kálmán és Acél Ilona. A hangulat kii 
íünö volt, Csathót ez alkalomból el 
is nevezték Csathó Palugyaynak. 
Beöthyéknél különben nagy az öröm: 
a direktor fia, Beöthy Zoli, hazaérkes 
zett a frontról. Egész sor kitüntetés 
ékesíti a balmellét. Első utja hová 
vezetett, ki találja ki? 

— A szeretőhöz, a Magyar Szim 
házba. 

— Nem. 
— A Sztambul rózsájához, a Ki* 

rályszinházba. 
— Nem. Ugy se találják ki, megs 

mondom. Az Anolló^kabaréba, Hen 
vay Frigyeshez. Még a harctérről küU 
dött neki egy egyfelvonásost, Hen 
vay elolvasta és nyomban elfogadta. 
Most aziránt jött érdeklődni. Apja 
fia. 

— Az előbb Hatvanyékat említette. 
Láttam a bárónét a Molnár^premié-
ren fekete kalappal, halvány rózsa? 
színben. Nagyon szép asszony. 

— Hát még ha tudnák, milyen te; 
hetséges szobrásznő. Különben meg 

fogják tudni nemsokára. Kollektiv 
vázlatot csinál a sógorával, báró Hat; 
vany Ferenccel, ő szobrokat, Hat* 
vany Ferenc képeket állit ki. 

— Ez aztán vernisszázs leszi Ott 
leszünk. Nem tud valami családi ese; 
ményt? 

— Dehogy nem. Kettőt is, örven-
detesei. Az egyik Kürti József csa; 
ládjában történt. Kürtiék a minap 
elmentek vendégségbe Gödöllőre. 
Azt hitték, hogy disznótorra mew 
nek. Ott derült ki, hogy keresztelő. 
Kürtinének Gödöllőn pompás, egész; 
séges kislánya született. Kürti Vilma 
kisasszony nagyon jól érzi magát, 
hasonlóképpen az a tömzsi, pufók 
fiatal ur, akit Ötvös Adorjánék por; 
tájára hozott a gólya. A „Tyü de 
kutya jókedvem van" kitűnő kom; 
ponistája most folyton saját szerze* 
ményét énekli, olyan boldog. De né-
ha elénekli a Bőrtárca nótát is, mert 
a babazfehérnemü most rengeteg 
pénzbe kerül. 

— Hát mé<l mi uiságot tud? Ja 
igaz, mondja csak, Pista, el kell dön; 
tente egy fogadást. Tw^e Bavor Gizi 
gépelni, vagy nem tud? 

— Tud. 
— Éljen. Akkor nyertünk. Az Uri; 

divat második felvonásában láttuk, 
hogy az egész komoly, igazi gépelés, 
amit csinál. 

— Ugy van. Annyira igazi gépelés, 
hogy minden alkalommal csakugyan 
azt a szöveget gépeli, amit Gyenes 
diktál neki. A géphez különben is 
hozzá van szokva, mert ezen a gépen 
tanult. A gép a vőlegényéé, dr. Vaida 
ügyvédé, a színház még kölcsöndijat 
is fizet érte, minden este két korona 
kopogtatási dijat. De most már sza: 

ladok. 
— Hová szalad? 
— Még kérdezik? Jegyeket Içfog? 

lalni a Városi Színházba, a Padlásszo? 
bához. Pá! 

A színész egyesíti magában az összes müs 
vészeteket. A költőét, mert rögtönöz, a szó-
nokét, mert szaval, a zenészét, mert énekel s 
3 T^obrászét: — mert alakit. 
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Padlásszoba 
Bemutató a Városi Színházban. 

Város i Színház harmadik uj» 
donsága ismét — magyar szerző 
müve. Igaz, hogy a „Padláss 
szoba" cimü operet t , emelyet 
egy nagy operet tspremier min« 

den za jos és szines külsőségével hoz tak 
pén teken este először sz ínpadra a Tisza 
Kálmánstéren, bécsi operet t , a szerzője 
azonban magyar ember, sőt mi több: 
budapest i születésü. Az, hogy Stojanovits 
Péter Bécsben él és a „Padlásszoba" im« 
már kétszázadik előadáson is tul van a 
bécsi CarUTheaterben, megtévesz te t te a 
budapes t ieke t és az u j szerző életrajzi 
adata iba becsúszot t az a hiba, hogy 
oszt rák komponis ta . Pedig ahogyan 
Schmidt Ferenc sem oszt rák azért, mer t 
a bécsi zeneakadémia tanára és a „ N o t r e 
D a m e " a Hofoperben kezdte meg siker« 
dus pályafutásá t , ugy megmarad t Stojas 
novi ts Péter is magyarnak . A boldog 
komponis tá t , aki mos t ara t ta első nagy 
és je lentőségtel jes s ikerét Budapesten, 
sok szál fűzi a magyar fővároshoz. I t t 
kezd te meg zenei tanulmányai t is Hubay 
Jenő vezetése alatt és a m. kir. Operaház 
adta elő ezelőtt t izenkét évvel első opes 
rá já t , „A tigris"st, amelyet azonban minds 
össze csak háromszor já t szo t tak . 

A „Padlásszoba" kétségkívül nem erre 
a sorsra fog jutni, mert a darab bécsi 
s ikerétől el tekintve maga az operet t , vas 
lamint a pompás budapest i e lőadás is 
te rmészetessé teszik, hogy ez az opes 
re t t nálunk is a sorozatos esték hosszú 

GALETTA, PÉCHY ERZSI, SARKADI 
A „Padlásszobá"sban. 

Major rajza. 

ú t j á r a indul jon. A siker egyik fon tos 
alapfel tétele volt, hogy Sto janovi ts az 
opere t t j éhez sokkal jobb szövegírót ta» 
Iáit, mint az operá jához . „A tigris" libret» 
t ó j á t ugyanis a wagneri elvek tisztelet» 
ben tar tásával — Stojanovi ts Péter irta, 
A „Padlásszoba" szövegkönyvének szer» 
zője azonban Leon Viktor , a „Vig öz» 
vegy" egyik l ibret t is tája , aki „Liebchen 
am Dach" cimmel irta meg azt a kedve» 
tör ténete t , amely Gábor Andor pompás 
ford í tásában pén teken este megelevene« 
det t a Városi Színház színpadán. Stoja» 
novi ts ezúttal megelégedet t a komponás 
lássál, hogy pedig tel jesen elegendő, ha 
ő csak muzsikát ír, arra döntő bizonyíték 
a „Padlásszoba" melódiákkal dus parti« 
tú rá ja . 

A z operet t már a beállí tásával is legtels 
jesebb rokonszenvünket biztosi t ja magá» 
nak; egészen újszerű, meglepő és szelles 
mes. Az opere t t sz inpadon megszokot t 
sablonok helyet t valami meglepően friss, 
üde képet nyú j t az előjáték színhelye. A 
színpad a házak te te jé t ábrázol ja kémé» 
nyekkel és táviródrótokkal . Olyan embe» 
rek közé kerül tünk, akik szeretnek vagy 
kénytelenek közel lakni a jó Is tenhez: 
a manzardsszobák kedves, derék lakói, a 
bohémek társaságának vidám világa íá= 
rul elék. Az egyik maöaslati helyen Wins 
kelberg, a tehetségtelen, de derék piks 
tor lakik lányával, a szép kis Lizával, a 
szembeeső padlásszobát pedig . Mayers 
müller Huber t kávéházi hegedűs bérli. 
Ez a Huber t azonban csak mübohém. Az 
igazi neve gróf W e y r e d t és csak azért 
köl tözöt t ide a legszigorúbb inkognito» 
ban, hogy közelebb legyen imádot t j ához , 
a kis Lizához, aki szívesen fogad ja a k e i s 
ves bohémshegedüs udvarlását és őszinte 
vonzalommal viszonozza érzelmeit. Hi» 
szen olyan jól összeillenek! 

Mi mindketten küzdünk, remélünk! 
Ali illünk össze hát jól! 
Ali mindketten zenéből élünk! 
Én hegedűből. Én zongorából. 
Ali mindketten küzdünk, remélünk! 
A szegénység minket nem bánt, 
Mi kettőnknek együtt kell élnünk. 
A sors minket együvé szánt. 

A sors csakhamar jelentkezik is, e y--
előre csak Schwabingerné, Hubert házi* 
asszonya személyében, aki kis tájgero. ja 
az i f jú t , aki — szerencse ,a s /erencsct ie iu 
ségben — Winkelberg piktornál kap s/:ai-
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Sást és mos t már igazán közel lehet 
Lizához. 

A z első felvonás a bohémtanyán , 
Winkelbergné l játszik, ahol Huber t már 
a fes tő szobaura. Lizával már jól értik 

«egymást és te l jes is a boldogság. Lizácska 
beval l ja a szerelmes Huber tnak , hogy ő 
i s szereti és szívesen lesz a felesége. 

Jöjj hát idébb, jöjj még idébb! 
Mert ilyesmit csak halkan súgni szép. 
Jöjj hát idébb, jöjj még idébb! 
Nem mondhatom meg, mégsem illenék! 
H a n e m há t nincs öröm üröm nélkül: 

a j ó Winkelbergnek mindig üres a zsebe, 
p e d i g a „dohány" nagyon fon tos valami 
az ember életében. Huber t kegyes csas 
láshoz folyamodik és felbérel egy mükes 
-reskedőt, hogy nagy pénzen vegye meg 
Winkelberg rémes képeit . Ezzel azonban 
még nem jön rendbe minden, sőt csak 
•most kezdődik el igazán a bajok soros 
.zata. Az inkognitóban élő gróf komoly 
s zándéka i t meg tud ja a család és Huber t 
n a g y b á t y j a elhatározza, hogy megakadás 
iyozza a szörnyű meszáliánszt . A szerel* 
mes fiút akar ja k iábrándí tani és hogy 
bebizonyítsa, hogy Liza nem olyan naiv 
és őszinte lányka, amilyennek Huber t 
hiszi, udvarolni kezd neki. Sőt tovább 
megy a gonosz fondor la tokban : le akar ja 
leplezni az ügynökshistóriát is az öreg 
f e s t ő előtt, hogy kompromi t tá l j a a vő» 

jelöltet . Szerencsére akad egy kedves és 
jószivü telefonos=kisasszony, aki nem jó 
szemmel nézi ezt a szerelmes szivek eis 
len irányuló offenzívát és jó tékony közs 
bejárásával sikerül is a veszedelmet megs 
akadályoznia, amit annál is inkább megs 
tesz, mer t a bácsival flörtöl. 

A második felvonás azután igen keds 
ves és szere te t remél tó módon meghozza 
a te l jes k ibonyolódás t és sok finom jeles 
net , vidám móka, érzelmes dal és lenge 
tánc után Hube r t és Liza egymáséi leszs 
nek. 

S to janovi ts Péter hangulatos, finom 
melódiákkal aggat ta tele a szövegkönys 
vet és behizelgő zenéjével gyorsan megs 
ejti a lágy harmóniák iránt fogékony 
sziveket. Harmónia i ötletességei, elegáns 
hangszerelése nagyon vonzóvá teszik 
muzs iká já t és biztos, hogy a „Padlás» 
szoba" zenéjének nem egy száma igen 
rövidesen mint közismert fog szerepelni 
Budapesten. N a g y e l te r jedésre számi tha t 
például a „Ha van örök szép szere lem" 
cimü kettős, melynek r e f r é n j e igy hanga 
zik: 

Írd, ird szerelmes levélben ezt nekem! 
Nem kell megírnom, elmondom most 

szépen. 
Miért imám, ha szivem súgja már, 
Édesebb igy, szebb igy, hogyha szived 

tudja már. 

.Padlásszoba" első felvonásának diszlete Spannraft festőművész terve. 
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Add, add, add nekem az első csókot 
már! 

Most aztán, ha kell csók, nem kér: 
dezem: 

Ha kell csók, hamar jelentkezem s 
csak átveszem. 

Gábor A n d o r perdülő rimci és prózád 
jának sok szellemes öt lete erősen hozzá* 
járul az operet t érvényesüléséhez, ame= 
lyet te l jes mér tékben mozdí tanak elő a 
szereplők, a Városi Színház kitűnő, fiatal 
művészgárdá ja . 

A női főszerepet , Lizát, Péchy Erzsi 
adja , aki a „Három a kislány" Médi je 
után most jut első nagy alakításához, a 
Városi Színházban pedig először játszik 
vezető, pr imadonnasszerepet egy ujdons 
ságban. Szépsége és kedves j á téka mel= 
lett erős fegyvere a hang ja is, mely üde 
frisseséggel énekli Stojanovi ts finom 
keringődalait és e há rom fegyverrel biz* 
tos győzelmet ért el az első estén és fog 
aratni kétségkívül meg nagyon sokszor. 
A partnere, a műbohém gróf szerepében 
Galetta Ferenc, aki elegáns, mint egy 
gróf és szeretetreméltó, mint egy igazi 

í l a m u t a z h a t 

Diana púder 
éó erem nélkül! 

bohém. N e k i is nagy sikere van és Péchy 
Erzsivel e lőadot t ket tősei t kivétel nélkül 
megu j ráz ta t t a a bemuta tó közönsége-

inkeiDerg iestő a lak já t a k i t ünö 
Sarkady Aladár teszi jel legzetessé sok 
kedves vonással és egészséges humorra l , 
Zilahy Gyula pedig a műkereskedő epi= 
zódsalakjából csinál kabineta lakí tás t . 
Zádor Dezső ezút tal bonviván szerepe t 
kreál, a szigorú nagybácsi t já t ssza é s 
nem tud juk , mit d icsér jünk jobban alas 
k í tásában: a nagyszerű énekétse vagy 
nobilis j á téká t . 

Csatay J ankának ismét szubre t t szerep 
ju to t t , a telefonosskisasszonyt, a szerel* 
mesek jószívű, de nem egészen önzet len 
nemtő jé t já t ssza és ezúttal is őszinte 
nagy sikert ara to t t . Sik Rezső és Járay 
Sándor két kedves lump figurát játsza--
nak vidáman, tehetségesen. 

A rendezés Stoll Károly m u n k á j a és* 
ezzel már el is mond tunk mindent a 
színpadról és a kiállításról. Az e lő já ték 
ház te tős képe a legnagyszerűbb rendezői 
bravúr, ami az utóbbi időkben elénk ke= 
rült, de nem marad mögöt te a két fel» 
vonás sem. Stojanovi ts Péter zenéjét., 
lendületes r i tmusai t Stephanides Káro ly 
pálcája tolmácsolta a zenekar élén é s 
ho«v a szerző intenciói szerint, azt leg» 
jobban bizonyí to t ta maga a szerző, aká 
a felvonások végén a függöny előtt raon= 
dot t köszönete t az előadás összes részt« 
vevőinek azért a sikerért , amelyhez áU 
táluk ju to t t . 

A Város i Szinház elegáns nézőterc ter* 
mészetesen te l jesen megtel t lelkesen ün» 
neplő közönséggel, amelynek nagy része 
nem uto l já ra hal lot ta és lá t ta a „Padlás* 
szobá"st. Mer t ez az opere t t ama r i tka 
darabok közé tartozik, amelyeket legs 
.ilább még egyszer meg kiván nézni é s 
hallgatni az ember . 

* I » g ^nr^'ifT iffnffiKT in I f é<i p^jf 

A színésznél a szorgalom pótolja a fél te»-
hetséget. 

Raskó Géza. 
IT trr tffmriaff 

Úrilány ok zongorá-
ién ok vet önül ott le-
gyen Kovács Károly : 

E g y da\ 
egy csók, egy üzenet 

czimü l e g ú j a b b gyö-> 
nyörti dala. oo 
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Vers Szibériából 
Kálmán Jenő, a „Szniházi Élet" 

kedves munkatársa, egy hazatért rok« 
kanttal küldte ezt a verset ázibériás 
ból. A vágyódás, az egyedülvalóság 
sír minden sorából az elszakadt pesti 
fiúnak, akit a sors a szibériai jéghe* 
gyek közé sodort. 

PESTI H A J N A L . 

Járok-e még derengő reggelen 
Kongó aszfalton, mámor lesz velem 
És sápadt számon vérpiros dalok, 
Eljöttök-e még pesti hajnalok? 

' Vagy itt hedok meg rémes éjszakán, 
Magamban, árván, bús fogolytanyán 
S fagyos orosz föld lesz a temetőm? 
>0 pesti hajnal, anyám, szeretőm! 
Szegény elrablott fiad sír feléd. 

* ó pesti hajnal, megcsókolsz-e még? 

Ajtóm előtt az őr topogva jár. 
Már harmadik a tél s harmadik a nyár! 
Ügy érzem mindig, máma meghalok, 
S nem látlak többé, pesti hajnalok! 
Sem mámorod, sem csókos vétkeid. 
Sem nőid táncos, könnyű lépteit. 
A diadémot Eosz dús haján, 
Ó pesti hajnal, szeretöm, anyám! 
•Szegény elrablott fiad sír feléd, 
<) pesti hajnal, megcsókolsz-e még? 

Mérhetlen róna. erdő, völgy, halom ... 
De visszamék egy csókos hajnalon. 
Végig vérmosta világrészeken, 
ügy vonulok be árva, részegen 
S a nép utánam konflison, gyalog. 
Lumpok, pincérek, föstött angyalok . .. 
És ittas ének ormon és tetőn 
<) pesti hajnal, anyám, szeretőm! 
Akkor reszketve térdelek eléd. 
<Ú pesti hajnal, megcsókolsz^e még? 

Kálmán Jenő 

Nyakkendőház! 
LÂSZLO ANDOR Saját gyártmányú nyak-
Deák F e r e n c - u t c a kendők, antilop és dent 
A j t u n keztyük, kiil öldi illat 
J « 1 szerek stl). Uri divat-

cikkek ; á r j -gyzéket 10 f 
res bélyegért küldünk! 

KENYÉRJEGY. A Karenin 
Anna filmfelvételén történt Ala» 
gon. Wronszky gróf turfsjelene» 
teit készítették az alagi pályán, 
amikor Kertész Dezsőt, aki 
Wronskyt játssza, felültették 

egy IssekutZílóra, hogy azon fusson végig egy 
a felvevő készülék részére összeállított ver» 
senyt. Kertész felült a lóra, amikor az egyik 
zsoké megszólalt: 

— Van a művész úrnál kenyérjegy? 
— ? ? ? 

— Igen, kenyérjegy, mert ha ez a ló elindul, 
nem áll meg Rákospalotáig, tehát jó lesz ke» 
nvérjegyet szerezni, hogy zavarba ne jöjjön... 

ÉLETEM MEGMENTŐJE. 
Sajó Gézáról Boross Géza ter» 
jeszti az alantirt történetet. 

Állítólag Sajó mesélte volna, 
hogy a múltkoriban sétált a 
Dunaparton és egy hölgy bele« 
esett egy hajóról a vizbe, ő 

utánaugrott, kihozta a partra s ekkor a hölgy 
átadott neki egy ciparettatárcát, amibe bele 
volt vésve : „Sajó Gézának, életem megmen* 
tőjének, Budapest, 917. XI/23". 

KIRÁLY ERNŐ és KATÓ KISLÁNYA 
Papp felv. 



Egy est a 
Modern Színpadon 

Azt írhattuk volna ide cimnek: meg 
mindig a régi műsor, talán az lett 
volna a helyesebb. Túl ?.z ötvenedik 
előadás hangos sikerén: zsúfolt házak 
ünneplik esténként a Modern Szin* 
pad nagyszerű, irodalmi műsorát, fé* 
nyesen igazolva Bárdos direktort, aki 
mindig hitt abban, hogy a közönség 
a nemes, artisztikus művészetet sze* 
reti mindennél jobban. 

A nézőtéren megfordul tout Buda* 
pest, a Belváros főleg, de a „végek; 
ről" is minden irányban özönlenek 
az érdeklődők hatalmas tömegben 
esténként a színházba és bizony a be* 
jutni akarók fele marad legalább es* 
ténként jegy nélkül. 

Kétségkívül a három egyfelvonásos? 
nak: Lengyel Menyhért: I 'eráljának, 
Szirti Gyula: Fekete pásztorjának és 
Karinthy Frigyes Bűvös székének 
van a legnagyobb sikere és termé* 

ÜRMÖSSY A N I K Ó I L O S V A Y RÓZSI 

SO ML AR Z S I G M O N D 

szetesen mindazoknak, akik játsszák 
a darabokat utolérhetetlen tökéllyel. 

A legtöbb tréfa — a természeténél 
fogva — a Bűvös szék körül esik. A 
színpadon s a nézőtéren egyaránt egy= 
forma kedvvel tréfálnak a boszorkád 
nyos szék felett, amelynek az a tulaj* 
donsága, hogv aki beleül, akarva*aka-
ratlan, k imondja az igazat. 

A szék ott állott a próbákon is & 
színpadon és a legkedvesebb történe -
tek fűződnek hozzá. Az egymásra 
haragvó Modern*szinpadiak sohse 
mondtak egymás szemébe annyi 
igazságot és kellemetlenséget, mint 
azokban az időkben. Természetesen! 



J\[égy egyfelvonásos 
z Apolló»Kabaré ú j műsora min1 

•r> den tekintetben tel jes sikerűt 
nek mondható . Annyi t nyú j t 

e z a nagyszerű kisszinház 
a közönségének, hogy szinte fe» 

lii lmulhatatlannak látszik. Az u j műsoron 
is négy egyfelvonásos örvendezteti meg a 
zsúfolt széksorokat, amelyekben Buda» 
pest minden rétege megfordul esténként . 

Az első egyfelvonásos a Bécsi gyors, 
egy kis operett , amelyet Harsányi Zolt 
irt és a muzsikájá t Reinitz Béla szerezte. 
A szöveg és a muzsika vetekednek egys 
mással a sikerben. Fordulatos, vidám és 
meglepően kedves mind a kettő. Arról 
szól ez a kis operett , amely egész ujszes 
rüen egy állomás várótermében játszódik 
le, hogy egy hires énekesnőbe szerelmes 
a zenekrit ikus és állandóan fél tékeny a 
tenoristára, akivel mindig közösen indul; 
nak hangversenyskörútra. Kiderül aztán, 
hogy a tenorista, aki hullámos ha jú parós 
kát hord — apja az énekesnőnek, akinek 
otthon ura és kis gyereke is van, de nem 
történik semmi baj, a kritikus megvigasz» 
talódik (— általában a krit ikusok köny» 
nyen vigasztalódnak —) és elveszi feles 
ségül az énekesnő húgát, aki viszont fü= 
lig szerelmes belé. 

Nyáray Antal, Haraszthy Miéi, Fa; 
rágd Sári, Gózort Gyula, Mály Gerő és 
Sándor József játsszák a kis operet tet és 
ugy, hogy jobban nem is lehet. 

A második egyfelvonásos Beda oszs 
trák iró munká ja és a cime a Hisztérikus 
asszony és főszerepében brilliáns pro; 
dukcióval szolgál Németh Juliska. Egy 
hisztérikus asszonynak véletlenül orvos; 
professzor az ura, akinek a gyógymódja 
az, hogy minden rögeszmét rá kell hagyni 
a betegre. Az asszony ezt ugy használ ja 
ki, hogy mindig elkergeti rohamaival az 
urát hazulról, természetesen a m ü s r o h a s 
maival, hogy "egyedül maradhasson a szes 
retőjével . Amin t egy ilyen alkalommal 
újra egyedül vannak, a fiatalúr tuda t j a az 
asszonynyal, hogy Konstant inápolyba utas 
zik: o t thagyja az asszonyt. Az asszony 

kétségbe van esve és úgy bosszulja meg 
magát, hogy a hazajövő urának szemébe* 
vágja : ime a drága jó barátod évek óta a 
szeretőm! És o t thagyja a két férfit egye«; 
dül a színpadon. És most jön a poén: a 
fé r j nem hisz egy szót sem a dologból, 
hisz a felesége hisztérikus — és egy 
gyógymód van ellene: minden rögeszmé» 
jé t rá kell hagyni. 

Az elmés, fordulatos, f rappáns helyze» 
tekben bővelkedő kis darab asszonyi» 
főszerepében szinte megdöbbentően igaz 
ra jzá t adja egy hisztérikus asszonynak a 
ki tűnő Németh Juliska. A szempillan» 
tása, a mozdulata, a hangja — orvosi kórs 
tünet . Mellette Herczeg Jenőnek és Var sat 
Gyulának van szép sikere a fé r j és a há» 
zibarát szerepében. 

A harmadik egyfelvonásos, amelyet tel» 
jes egészében megtalál ezen a héten az 
olvasó a Színházi Élet'ben, a kifogyhatat» 
lain ötletességü Kőváry Gyula munká j a . 
Dini és Dani a cime az egyfelvonásos» 
nak és két megrögzött lump tör ténetének 
vidám ábrázolása, akik közül az egyik 
szabad, mint a madár : szóval nőtlen, mig 
a másik a házasság já rma alatt nyög.. 
Dini az ablakon jön Daniért, hogy m u ; 
látni vigye, mert Dani nem mer elmoz» 
dúlni hazulról a feleségétől való féléimé» 
ben. A zajra bejön a felesége és a kulcs» 
rá járó ablakot bezárja eltávozása előtt . 
Dini bennreked. Ebből aztán a vidám 
helyzetek olyan káosza támad, hogy a 
szemek a kacagástól könyesek mir;dvé= 
gig. Boross Endre, Köváry Gyula és Vi-
dor Ferike já tsszák ellenállhatatlan hu» 
mórral a három figurát; zugó taps a ju-
talmuk. 

A műsor utolsó száma, ér tékben azon» 
ban a legelsők közül való Zilahy La jos 
Ökör cimü paraszt réfá ja . Egy fur fangos 
lókötő históriája ez a darab, aki e lhaj t 
egy ökröt és hogy félrevezesse a çsend» 
őröket, egy két év előtti gi ' ifkosságot 
vállal magára, persze a gyilkosság olyan 
időben történt , amikor biztos alibit tud 
igazolni a ravasz paraszt. Egy darab igazi 
élet az egyfelvonásos és Rózsahegyi Kál» 
mán utolérhetetlen humorral állitja elénk 



kel ezelőtt kiment Berlinbe és megta» 
nuit németül és ma egyik legjobb ne« 
vű moziszinésznője a hatalmas biro» 
dalmi fővárosnak. Most egy új sike* 
réről kaptunk hírt. A berlini Winter« 
gartenben a „Velencei éj" címii pan« 
tomimban volt nagy sikere, amelynek 
szerzője nem más, mint Vollmöller 
Károly, aki a Sumurunjával tet t vi« 
lághírre szert. Dergan Blanche klasz« 
szikus figuráját, stilusos színjátszó 
művészetét egyaránt dicsérték a be» 
mutató után a legelőkelőbb napilapok 
s a képes lapok pedig egvmás után 
mutatták be a berlini publikumnak 
Dergan Blanche fényképét. 

RÓZSA SZTAMBULJA. Meg« 
irta a „Színházi Élet" az Ope» 
raházban felhangzott azt a 
szomorú sóhajt, mely szerint 

Rózsa S. Lajos és a Király 
Színház között az a kü» 
lönbség, hogy a Királynak van 

Sztarnbul rózsája, tie Rózsának nincsen sztam» 
bulja ebben a dohányinséges világban. 

Hála a „Színházi Élet" népszerűségének, a 
sóhaj nem maradt visszhang nélkül, mert 
Rózsához dr. B.«né aláirással egy levél ér» 
kezctt, melynek gyengéd lelkű irója megkér» 
dezi, hogy vájjon csak tréfáról van»c szó, 
vagy pedig a véres komolyság rejlik a ciga» 
rettahiány mögött? Ez utóbbi esetben ugyanis 
kötelességének tartaná gvorssegély akciót in» 
ditani a közkedvelt énekművész érdekébea. 

A levél írójának kívánságához képest, itt 
közöljük Rózsa válaszát : 

— A baj még sokkal nagyobb, mint amek» 
korának a szójátékból látszik. Mert hiszen 
ott csak sztambulról van szó, holott más» 
féle cigaretta sincsen, sőt, eltűntek a sziva» 
rok is ! Fiatalkorom kezdő küzdésének ide» 
jén gyakran nem volt ..dohányom", de ek» 
kora és ilven abszolút dohányinségről akkor 
még fogalmam sem volt. Maholnap a leg» 
szenvedélyesebb dohányosok is csak fogukat 
fogják szivni. Szinte azt hiszem, hogy a béke 
is azért késik, mert már annyi dohány sin» 
csen, hogy el lehetne szivni a békepipát. Az» 
előtt, ha egy külföldi énekes jött vendégsze» 
ropclni, csak azért is megmutattuk, hogy kü« 
Iönbck vagyunk nála cs egyszerűen lepipál» 
tuK, amiről most már persze szintén nem 
lehet szó. A dohánykérdés megoldása tehát 
égetően sürgős, mert mialatt az ember a füst» 
karikákat eregeti, egy füst alatt megoldja ugy 
testi jóérzésének, mint művészetének pro« 
blémáit. 

t ipusát egy ravasz paraszt»tolvajnak. VU 
dor Ferike, Mály Gerő, Sándor József 
j á t s z a n a k még a darabban és egy«egy fi» 
gura művészi megrajzolásával te l jessé 
te t te a sikert . 

Emellet t aztán Németh Juliska, Nyáray 
Antal . Gózon Gyula , Vidor Ferike, Fa« 
ragó Sári, Szenes Ernő magánszámai és a 
kis t réfák, je lenetek teszik feledhetet« 
l enné az Apol lo műsorát . 

I 

ű m l i m M i 
Dergan Blanche 

Akiket elvisz tőlünk a vágy, vagy 
a Magyarországon való elhelyezkedés 
lehetőségének a hiánya: a művészek, 
.akik mindig hangoztat ják magyar vol« 

tukat : a legjobb diplomatái a mi kul« 
túránknak és hírnevünknek. 

Ezek közé tartozik Dergan Blanche 
is, a Vígszínház volt tagja, aki évek« 
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Karácsonyi babák 
(Főpróba a Royal Orfeumban.) 

^ M színházak sok készülő érdekes* 
ç f ^ Â , sége között első helyet érdemel 
fi^^^Laz a bá jos allegória, melyet a 

Royal Orfeumnak Nagy Endre 
és Zerkovitz Béla irtak. A sze* 

retetnek aranyszálai hálózzák be a ra* 
gyogó látványosság meséjét . Katonák a 
lövészárokban szere te tadományt kapnak 
hazulról. N a g y ládából bábuk kerülnek 
elő. „Női bábuk!" •— m o n d j á k áhí tat tal 
a bakák. Mire megjön a „százados úr", 
feldíszítik a karácsonyfát , felaggatják rá 
a bábukat is. Az óriási karácsonyfa ezer* 
nyi gyer tyája kigyullad, holdvilágos csil* 
Iagos égbolt ragyog a fa fölött és éjfél* 
után megelevenednek a karácsonyfán 
ékeskedő szebbnébszebb babák és dallal, 
tánccal fejeződik be a pazar kiállitásu 
zenés játék, melyhez hasonlót még soha 
színpadon nem adtak elő. Sok dicsérő 
jelzőt kellene mondanunk Nagy Endre 
poétikus szövegére, n e m k ü l ö n b ^ Zer* 
kovitz Béla finom hatású, invenciózus 
muzsikájára. Ezt a darabot mindenki 
gyönyörűséggel és őszinte meghatottság* 
gal fogja végigélvezni. 

A vidámságot szolgálja N a g y Endré* 
nek „Express!" című t réfá ja , melyben a 
szerző minden erénye sokszorosan je* 
lentkezik. Parádés szerepe van benne 
Virágh Jenőnek, a kitűnő komikusnak. 

Egy háromfelvonásos bohózatban nin* 
csen annyi komikus helyzet, mint Szőke 
Szakáll „Gizi siess!" cimü kis vigjáté* 
kában. 

A darabok között elsőrangú magánszá* 
mok és nemzetközi varieté*attrakciók 
ékeskednek. Papp János egy igen szép 
szeriőz dalt énekel arról, hogy: „Mipden 
csak komédia!" Hangulatos szövegét és 
megkapó zenéjét Zerkovitz Béla irta. 

Weiner Is tván aktuális strófáit Solti 
Hermin és Virágh Jenő fogják a meg* 
szokott tetszés mellett előadni. 

Sándor Stefi és dr. Erdélyi Géza pedig 
gazdag tehetségüket ama szenzációs tánc 

sikerének érdekében szerződtették, melyet 
a semleges Svájcon keresztül egyenesen 
Parisból csempésztek ide, a pesti közön* 
ség gyönyörűségére. „Egy egész első-
rangú táncának m o n d j á k és a sokoldalú 
Zerkovitz Béla irta pat togó verseit é s 
pezsgő muzsikáját . A sok ki tűnő artista-
szám közül a 2 Stipka erőművészete 
szépséggel párosul, Anna Having és part* 
nere a nyúj tón produkálnak újszerű mu* 
ta tványokat , Dorothea Dianda egész kis 
cirkuszt muta t be csodásan idomitva, a 
Kinsley-fivérek pedig a legmerészebb lég« 
tornászok. Mindent egybevéve: a Royal 
Orfeum decemberi műsora ugy szinházi, 
mint varieté*részében páratlanul gazdag. 

A magyar színművészt fáklyájának nem» 
csak világítani, hanem melegíteni is kell! 

Solvmosi ü'ek. 

P A P P J Á N O S 
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imkli Kökény Ilona a <®lodern Színpadon. 

Óhaj, illetve sóhaj: 
Jparmïwészeli dal. 

Szövegéi irta: Gábor .Andor 
Qlloderaio Zenéjét szerezte: SxixTTMli Jttbert. 
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FEGYVERNEK. Az Uri di* 
vat premierjén Hevesi József 
iró, Rózsahegvi Kálmán ap >sa, 
lerrent a színpadra gratulálni 
Gyenesnek. Megörültek egy» 
rrásnak, hisz régi jó barátok, 
rrindaketten Fegvvcrneken szü* 

lettek és egy napon, 1857. március 15»én. *** 

ORVOSSÁG. Kálmán Imre 
mesélte az édesanyjáról. Ta< 
valy nyáron a hűvösvölgyi 
Hoítzspach szanatóriumban 
üdült. Mellette van egy bos* 
nyák laktanya. Egy este, ami= 
kor éppen orvosi vizit volt, a 

kaszárnyában a Takarodót húzták a Tatár* 
járásból. Kálmán Imre édesanyja megszólalt : 

- Das ist auch von meinem Sohn . . . Ezek 
után pedig kijelentette, hogy nem kell or* 
vosság, ma este jól érzi magát. 

SZIRMAI ALBERT egy kot tá ját 
közli a Szinházi Élet, „Óhaj, illetve 
sóhaj" cimen, amelyet Kökény Ilona 
énekel esténként frenetikus hatással 
a Modern Színpadon. A kiváló világ« 
hírű zeneszerző egyik legsikerültebb 
dala ez és ízelítőt ad abból, hogy mis 
Íven lehet a muzsikája a Gróf Rinah 
dórnak, amely a Király Színház leg« 
közelebbi premierje lesz. 

\ színháznál sem a dicséretet, sem a gán» 
esőt ne tessék komolyan venni! Egyik sem 
őszinte. 

Várady Antal. 

mal! 
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E. M. I. T. T. 
Hataljmas levélhalmaz az a pósta, 

amely intarziás leveleket hoz hozzánk az 
ország minden részéből. A postából is» 
mét kihalászunk egy pár sikerült doh 

got. Kürthy Emil e hé ten a legillusztri* 
sabb intarziás. Ö közöl te magával az 
Emitt=tel, hogy Szent Gellért idején egy 
katolikus püspök, Bestrind, Berg ágostai 
vallású német polgárt erőszakkal kike* 
resztelt . Ta lán ezért kellett 1046. szept . 
24*én Bőddel és Benetával együtt , mint 
a tör ténelemben olvasható, vér tanúhalál t 
szenvednie. Az a kis anakronizmus, hogy 
Gellért idején a re formáció szerepel, 
semmit sem von le a megoldás értékéből . 
A z Emitt őt is felvet te tagul éppen ugy, 
mint Hervay Frigyest, aki a köve tkező 
tagfelvétel t nyú j to t t a be: 

— Lát tam nagyn énémet piros ka lap* 
ban. 

Alább következik egy pár sikerült 
intarzia. 

1. Kohn kilép a cégből. De az igazgató 
nem esik kétségbe, mer t a t i tkár clin* 
tézi a Kohn dolgát. 

— Bármit m o n d j o n is akárki, nem 
adtok rá fiaim, ü intézett eddig is min* 
dent . („Kinematográfiai műintézet" . Be* 
küldte Vidor Lajos, Budapest .) 

2. Egy részeges, bárót int a tá rsa : 
— Ez a bor átka. Immár /orizurádig 

tele vagv szesszel. Takács Sándor.) 
I3. Betűk, pontok és ves s zök , — e szak 

á/talam ismeretlen. (Szőke Szakáll ön* 
intarziája .) 

4. Verses intarziát kü ldöt t Kádár Béla 
(Jászfényszaru.) A vers cime: „Egy se* 
gédszinész hódola ta" . 

Mily szép vagy, amikor simuló tr ikó 
ff ed 

S k o n t ó t i s ' kérnék, csak j á t szha tnám 
[veled! 

5. Ha a ku tya meg mart, hon géz akad 
kötözésre bőven. (Havas Vanda , Tata . ) 

6. Soir óbort a másikból! (Dunszt Jenő, 
Kecskemét . ) 

7. Végre megkaptam a lekvár ja imat , 
hadd rakom bel öt iz So//*megyéből való, 
a többi máshonnan . (Erdős Mary, Tisza* 
füred.) 

8. Ne légy oly makacs! ö, Grác igen 
kedves város. (Kacsóh Magda.) 

9. A németek beleavatkoztak a mon* 
archia és Olaszország harciba s evvel 

a csata sorsa. (Weiszlovits Sidney, 
Miskolc.) 

10. Jegyezd meg e m o n d á s / : iszap is 
/ akarha t gyöngyöt . (Széman Lajos . harc=» 
tér.) 

Igen sok megfe j t é s t helyszűke mia t t 
nem közölhetünk. De meg nem á l lha t juk , 
hogy ne közöl jük az alábbit : 

„Tisztelt Társaság! /me Makámába 
.Eresztve: A z E. M. 1. T. T. cime — mit 
/udunk, — T u d á k o s Tagokka l i smer t e t 
Me g Ezeregyszer . Ez egy szer, mely sze= 
rint, ki k i j á r t a az elemit /udhat nekem 
„i't ,,/"*ét sillabizálni, de emitt e t u d á s 
még gyenge, mit /ani tással s hasonló 
mással gyarapi tha t s ha a szók nemit 
/ ud j a már, szamár nem itt leend, csak 
fej lessze képességeit a szellemi/ ftire* 
lemmel és evvel, ha elég nem lenne mit 
/apasztala, o t t az Íróasztala s fe jezze be 
tanulmányai t az egyet emit; / anárom ak= 
kor nekem itt is lehet, — s tehet végül egy 
kísérletet, hol ha jól intarziába vési 
Kosáry Emit, /aggá vá lasz t ja legott az 
E. M. 1. T. T., mivel szellemi elem itt 
bőven akad, — csak győzze nyakad, n 
győzelem itt el nem marad! Elme .Mii* 
vés r 'kedésben / zzadni Tanu l j a tok 7"ő* 
lük!" (—bók) 

A CÍMSZEREP. A cimsze» 
repek előnyéről beszélgettek a 
Berger*kávéhiz törzsasztalánál. 
Vágó Béla nagy hévvel magya*» 
rázta, hogy már az a száraz 
tény is sikert jelent, ha egy 
szinész a Hamlet, Lear király, 

Othello, Bánk bán, Faust avagy Peer Cynt 
cimszeicpct eljátszhatja. 

— Erős túlzás, — vágott közbe Törzs 
Jenő, — van darab, amelynek címszerepét 
nem vállalná művészember. 
»— Mondjál egyet? — kérdezte a cimszere* 

pékért rajongó Vágrt. 
— Itt van például az Apolló Kabaré u j 

Zilahy*darabja, az — Ökör. 

VÁLASZTÁS. Az Operaház 
pénztáránál történt néhány 
nappal ezelőtt. Köröskörül nagy 
csend volt, mert a jegyek már 
régen el voltak adva és Rózsa 
bácsi tulaj donképen csak meg* 
szokásból és időtöltésből ült a 

kasszában. Ezt a kedvező pillanatot hasz* 
nálta fel a hadimilliomosok egy szimpatikus 
képviselője, hogy Rózsával, mint legfőbb 
szakértővel, egy gyors interjuvot folytasson : 

— Bocsánat uram, — szólt be a kis abla* 
kon, — nagyon szeretnék a feleségemmel egy 
vidám estét tölteni. Legyen szives megmon* 
dani, melyik darabnál mulat jobban az em* 
ber, a Tannhausernél vagy a Troubadournál ? 
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SZINHAZASDI. Kosáry Em» 
mvről a szinházkedvelő közön s  
ség csuk azt tudja, hegy mesés 
sert adja a különféle Icánysze* 
repekct, az intimusok azonban 
ázt is tudják, hogy a leányszc* 

repek eme kékszemű, szöghajú, gödrös arcú 
ábrázolója már évek óta asszonysorbari' van 
és egy bájos kr's leányka holdog anyjának 
vallhatja magát. 

A kis leányka mostanában kezd bclcmele» 
gedni az Írás-olvasás tudományába és Kosáry 
Hcimv egy szigeyú tanítónő pedantériájávul 
veszi revízió alá a napi penzumot. A {pultkor 
az olvasásból vizsgáztatta a primadonna' kis 
leánykáját. Leültette maga mellé, hangosan 
olvastatott és'igy javítgatta az előforduló his  
hákat. 

E bájos családi jelenet. alatt '. «Tezett haza 
Buttykay Akos zeneakadémiai tanúr, a Kosáry 
Emmv férje. 

— Mit csináltok itt ? — kérdezte Buttykay 
kíváncsian. 

.— Hát nem látod ? Szinházasdit játszunk. 
— Szinházasdit? Hiszen nem látok se szin* 

padot, se díszleteket, se színészeket. 
— Óh, attól még távol, vagyunk. Egyelőre 

csak az — olvasópróbánál tartunk. 

A KÜLÖNBSÉG. A Vig. 
színház u j darabjá t : a Ro= 
máncot, az Operaház tagjai 
is tömegesen végignézik. A 
nagy érdeklődés oka az, 

hogy az amerikai darabban operaáriák is 
szerepelnek és ezeknek a meghallgatásai 
ra gyülekeznek a zene leghivatottabb 
művelő). / 

A mult napok egyikén Székelyhidy Fe« 
renc és felesége, Marschalkó Rózsi meg« 
nézték a Románcot. Amikor az opera* 
áriára (ceriilt a sor, Székelyhidy nagy-
elégtétellel konstatálta, hogy a Mignont 
éneklik. Megkérdezte a feleségétől, hogy 
mi a különbség közte és v Gombaszögi 

r Frida között. 
'/ Marschalkó Rózsi nem tudot t vála* 
* szólni. 

— Te, fiacskám, a Mignonban énekei 
led a románcot. Gombaszögi pedig a Ro-
máncban énekli a Mignont, — ez a kür 
Iönbség . . . 

csak 

vásárolnak! 
IV., Deák Ferenc-utca 15. 
Telefonszám 113-11 

• 

I 

Valódi Loíy, d'Orsay, Houfoigant, 
Roger & Gaîlet Piver, Ed. Pinaud, 
Parfumeur, Toa'seíte-viz, Poudre, 
Creme, Szappan. Valódi teknőc-
és qleíánícsont fésűk, ha'díszek, 

I dísztárgyak, művészi tűk. ííidikü-
a lök, finom bőrdiszműáru. Gyön-

gyök, színpadi ékszerek. Valódi 
gyöngy- és gobe l i n - t á skák . Va-
lódi porcelSánok legolcsóbb árban 

J'U JtGÓ* &ë£&srf&di>ás'z 
.1 W vm. JZrxieleki'Utca 2 a. sz. CRdkóel-at tarmüj 

Jfől fésülés, ondoláció ka<~ 
fastés Sx sxökitis, manikűr 
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'V 
(Történik: DunieknaL Közepet! megvetett agy. 
jobbra ablak, fügönynyet. Bajra járás, háttér-
ben állványon egy Danteifej. Asztal, szék. 
Széken a Dani ruhája, cipője stb. Mikor a 
függöny felmegy, sötét van. Dan fekszik ar. 
ágyban. Kis szünet után cigányzene haltaink. 

Az ablak nyitva vari.) 

ELSŐ JELENET. 
DÏNI (benéz az ablakon): Pszt' ' , 
DANI: Mi az a: Pszt! hisz nem szólt senki 

egy s>6t sem. 
DINI: Te vagy az, Dani? 
DANI (villanyt gyújt): Nintnifti, Díhi! Szer' 

vusz. drága Dinikéml 
DINI: Eljöttünk érted, három tagu küldött -

stg, cigányzene kísérettel. (Már az ablakon 
lovagol, üveget, poharakat vesz elő. Tölt. Le-
szól az ablakon.) Itthon van a jó "ífidár, 
mindjárt hozom. (Zene elhallgat.) 

HANGOK (kiyiil): No akkor várunk, csak 
hamar. 

DINI: Már a negyedik liternél tartunk feat 
a körben. Hoztam utravatóul nekünk is egy 
üveggel. (Bejött, átnyújt neki egy poharai.) 
Prosit! (Isznak.) 

DANI: Micsoda útravalóul? 
DINI: Hát azt csak képzelheted, hogy addig 

egy tapodtad sem megyek innen, amíg fel 
nem öltöztetlek, be cem pakollak és el nera 
viszlek. 

DANI: Hohó, az ma tehetetlen, a feleségen», 
ma nem akar elaludni egy világért se. 

DINI: Micsoda beszéd az, hogy feleség, hát 
azért vagy a „L • ea papucscsal" férji egyesület 
disztagja, hogy hitvány asszonyi bilincsek 
madzagoljanak le? 

DANI: Csakhogy te nem ismered az én fc 
leségemet. Xantippe orieansi. szűz volt hozzá 
képest. Egy kaszárnyát nem őriznek úgy, mint 
ő ezt a házet. Pedig már egy órával elmúlt a 
capistráng. Cerberusz, az alvilág házőrző ku* 
tyája, szelid gerle ő mellette. 

DINI: De hiszen eddig is mindig túl járták 
az eszin. 

DANI: Csakhogy mindennek van határa. 
Most már ct»ődot mondott minden találékony* 
ságom és minden trükköra ballétre szenderült. 

DINI: Vagyis gyáva kutya vagy; az egylet* 
nek hitvány renegátja. A convtßt majd ítélni 
fog fölötted. (Kiszól a? ablakon.) Fiuk, Dani 
hazaáruló lett; nem akar jöoail (Kivüt nagy 
zaj, zene. Felül az ablakra') Tehát Robespierr, 
kövess ez útoc. 

DANI ÉS DINI 
TRÉFA IRTA: KÖVÁRY GYULA 

Előadják az Apolló Kabaréban. 
SZEMÉLYEK: 

Dar.; — —• — — —• Boros* 
Dini — — Kóváry 
A Dani felesége — * Vidor 

ÖAN'i (vacogva): N'etn t mehetek. holnap 
agyonütne a feleségem. 

DINI: Nem jössz, épen ma. amikor a Jancsi 
bácsi névenapja van, mikor minden valamire 
való tag ott ül ájtatosan a kaszinóban? Vallci 
be, hogy meghajtottad fejedet a sárkány előtt 
és megvesztegetett szolgája lettél házi hár* 
piádnak. Pfuj! 

DANÍ: Ezt te komolyan feltételezted rólam. 
De a kutya üdvösségit ennek a cudar papucs* 
kormánynak — (kiugrik ar ágyból, nadrág van 
•rajta) ki a renegát, ki a sárkánylovag, hát 
nem azért vagyok nadrágban, hogy alkalom* 
•.dtán elszökjek, hát nem azért nyitottam ki 
nagy fortélyokkal az ablakot ís? (Dühösen 
kezdi cipőjét húzni.) De nem alszik el ez A 
vén krinohu. Isten tudja, mi ütött raa hozzá, 
pedig málcos- tésztát csináltattam vacsorára, 
hogy hamarabb elszenderiiljon, És te ilyen 
ocsmány ságokkai vádolsz, a fce Dani baráto* 
dat"? 

DINI: Látod, ezt már szeretem, most isméi 
férfi vagy! De milyen csinosan lakol. Ez itt 
mi? 

DANI: Dante feje. Ez fedezte tel az atvi* 
lágot. A feleségem vette és ide tette a szo* 
hámba, hogy sohse feledjem el a pokol bor* 
'almait. Mintha Dante nélkül nem jobb pokol 
volna csendes családi otthonom. Hopp! Szent 
isten, jön az asszony: Most menekülj, ha 
f j c >z' (Beugrik az ágyba, fele cipővel a lábán.) 

DINI (ki akar ugrani az ablakon): Bum, 
mir kísö+(Az ablakfüggöny mögé rejtőzik.) 

MÁSODIK JELENÉT. 
ASSZONY (kissé komikus éjjeli köntösben 

bejön, összecsapja kezeit): Szent Isten, mi 
történt itt? Ég a lámpa, nyitva az ablak. (Oda 
ugrik.) Jaj nekem! Cigányzene! Boszorkányok 
szombatja. (Danihoz ugrik.) Halálra rémíted 
az embert. Földszintes lakásba akármiféle be* 
törő, vagy gyilkos beugorhat az ablakon, és 
jaj, a villany. Most fizettem érte harminckü 
lene koronát, ő meg éjjel is fogyasztja. Ki 
csinálja ezeket a disznóságokat? Beszélj már. 
mert mindjárt, kiugróm az ablakon. 

DANI (imára kulcsolt kezekkel felül az 
ágyban): Te békeszerető Atyaúristen, csak ta 
tudod azt, hogy nincs nekem olyan szeren» 
csém 

ASSZONY: Gorombáskodni; azt tudszí 
DANI: De aludni, art nem tudok, ha foly» 

ton ordítasz.'yia már nem engedsz el hazulról 
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soha a barátaimhoz, legalább éjszaka legyen 
béka hamvaidon. 

ASSZONY: Ne monclj ilyen rossz vicceket, 
ilyeneket mondhatsz a kabaréban, de nem itt« 
hon. Tudtam, hogy minden arra megy ki; hogy 
engedjelek el hazulról. 

DANI: Amit meg te mondasz, az itt megy 
be és erre megv ki. 

ASSZONY: Vádlott, feleljen a három fő* 
kérdésre. 

DANI: Először? 
ASSZONY: Miért van nyitva az ablak? 
DANI: Mert valószínűleg nyitva felejtetted. 

Másodszor? 
ASSZONY: Miért ég a villany? 
DANI: Mert meggyúlt a nagy melegtől. Ez 

egy szerelmes villany, amely lángra gyúlt. Ez 
egy olyan öngyuló villany, vagy ahogy a Pal« 
las lexikon mondja: tamadoch! És harmad« 
szor? 

ASSZONY: Mit keres az ablak alatt ez a 
csődület? De épeszűbb feleletet kérek. 

DANI: Ez a csődület többféle okból verőd« 
hetett össze. Lehet, hogy zsírért állanak vagy 
cukorért az is lehet, hogy lakást keresnek. 

ASSZONY: Éccaka. mi? 
DANI: Főleg éccaka kell lakás, nappal csak 

el vannak valahol. Azonban az .sincs kizárva, 
hofly itt az Arénamton divatozó gyilkosságok 
miatt, ezek a rendőrség emberei, hogv a hir« 
felen halálok létszámát csökkentsék. 

ASSZONY (kinéz): A rendőrség emberei, 
hegedükkel? 

DANI: Azok detektívek. Egy modem de« 
tektiv inost már nem áll uniformisban, haaem 
álöltözetben. Ki papnak, ki pincérnek, ki«ki« 
ki cigánynak, k i . . . k i . . . k i . . . eredj mán ki. 

ASSZONY (felkapja a földről a feie cipót): 
Hát a másik cipő hol van? 

DANI: Ott van, keresd meg a mellényzse« 
bemben. 

ASSZONY: No majd utána nézek, hogy 
odakint van-e? De az ablakot mindenesetre 
út zárom. (DüHösen el.) 

HARMADIK JELENET. 
DINI (előjön): No, kedves Danikám, én 

nem akarom rontani a gusztusodat, de kedves 
feleséged őnagysága utálatos egy némberzet. 

DANI: Ugy e, hogv nem olyan egyszerű 
megszökni. (Felkel, gallért, mellényt %>esz fel) 

DANI: Fiát szervusz, kedves barátom, hát 
csuk eredj, ha tudsz. 

DINI: Ne öltözz, barátom, én nem várlak, 
én nem hallgatom még egyszer- végig ezt a 
murit. Ezért nem érdetnes nekem is elmulasz» 
tanom az ivást. 

DINI: Miért ne tudnék? Ahol bejöttem, 
ott ki is megyek, 

DANI: Nem hinném. 
DINI (nyiija az ablakot, nem nyilik): Na, 

mi a fene leli ezt az ablakot, hogy nem nyilik? 
DANI: Mert be van zárva, még pediglen — 

kulccsal. Nőm legújabb trükkje. Ajtózárai 
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csináltatott az ablakra. Sőt megígérte, hogy 
háború után rácsot is kapok az ablakra, csak 
most nagyon drága. Aztán később szájkosarat. 

DINI: Hát ez disznóság, most én is fogoly 
vagyok. 

DANI: Bizony, beléptél a csapdába. 
DINI: No azt szeretném én látni, én nem 

félek a te asszonyodtól! Én oda lépek elébe 
és leszedem róla a keresztvizet. 

DANI: No, arra kiváncsi vagyok. 
DINI: Hát mindjárt megmutatom. Én ve* 

lem nem lehet csak ú g y . . . Hopp! Jön a hlr» 
pia! (Hamar az ágy alá bújik.) 

DANI: Agyba magyar! (Ágyba ugrik.) 

NEGYEDIK JELENET. 

ASSZONY (főn): Hangokat hallottam. 
DANI: Ez azt mutatja, hogy nem siketültéi 

meg. 
ASSZONY: Ki beszélt? 
DANI: Én beszéltem, azt mondtam, hogy 

jaj. meg azt, hogy segitség! Mert beteg va-
gyok; fáj a fejem, szédülök és negyven fokos 
lázam vaiL árnvékban. 

ASSZONY: Megbolondultál? Egyszerre be« 
te g lettél? 

DANI: Nem egyszerre. Kétszerre. A feli' 
már beteg voltam, mielőtt felköltöttéi. A má< 
sik felit meg most betegedtem meg. Nem elég, 
hogy nem engedsz el hazulról, (ordítva) de 
még beteg se lehetek itthon? Ah, a szivem. . . 
a mellem.. . a lépem.. . a hajam, megfúlok, 
levegőt, levegőt. 

ASSZONY" (legyezi): Szent Isten. Danikám, 
meg ne halj. 

DANI: No legyezz! Levegőt, tiszta levegőt, 
utca levegőt. 

ASSZONY (lecsapja a cipőt et kezéből és 
kinyitja az ablakot): Jaj, szegény uram, no 
itt van már, jön be a jó levegő. Hogy vagy? 

DANI: Egyre rosszabbul. Olyan a fejem, 
mint egy hadi mozsár . . . Adjál egy prince« 
sast, vagy hogy az ördögbe h iv ják . , . prizni* 
ccrt. De soká maradj kint és csavard jól ki. 

ASSZONY: Hozok, drága boldogságom. 
(El. J 

ÜTŐDIK JELENET. 

DANI (kiugrik az ágyból, kabátot és a má> 
sik cipőjét is felhúzza): No látod, csak igy 
nyilik meg az ablak. Most már nyitva a sza« 
badulás utja. 

DINI (összetörje, kimászik az ág}' alól): 
Jaj! No leshetad, mig én még egyszer vizité-
lek nálad. Mi vagyok én, egy bujdosó magyar, 
hogy ágvak alá bujkáljak? (Leül az ágy szé* 
lére.) 

DANI: Most már ne elmélkedj, hanem 
ugorj ki azon az ablakon. 

DINI: Mi vagyok én, Rómeó és te Julia, 
hogy az ablakon át lopódzom hozzád, hogv 
a tüz vesse fel, ahol egy asszony van a vi« 
ÍÁGOG. 

DANI: Elkészültein, Nmehetünk . . . Hopp», 
hozzák a priznicert! 
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DINI: Jaj nekem! (Bedől az ágyba, magúra 
kapja a paalant.) 

DANI: Megörültél? Hát én hova feküdjek? 
Na, lesz most itt szinházi (Ö bújik az agy alá.) 

. HATODIK JELENET. 
ASSZONY (lavórral jön): Nesze, drágám, 

jól kicsavartam, fáj még? (Dini a falnak fon 
dul.) N o . . . elaludtál. (Dini morog.) Tartsd 
a fejecskédet. (Ráteszi a vizes ruhát.) 

DINI (nem mer szólni): Brrr! 
ASSZONY: Hideg ugy*e lelkem? Jeges vi. 

zecske. 
DANI (az ágy alatt röhög)* Moçt legalább 

te is megtanulod, mi a házasélet. 
ASSZONY: Félek, hogy meghűl a szép kis 

fejecskéd, maid beteszem az ablakot. 
DINI (ijedten tiltakozva morog): Mm . . . 

inm . . . 
ASSZONY: Na jó, ide ülök és virrasztok 

melletted. 
DINI (még ijedtebben): M m . . . 
DANI: Micsoda? Na szépen néznénk ki! 
DINI (sóhajt, nyög, hörög, hánykolódik, 

majd lecsapja fejéről a ruhát).. 

ASSZONY: Megállj csak, galambom, nem 
hiába vagyok én falusi kántornak a leánya, 
nagyszerű" háziszert hozok. Nyers .krumpli 
szeletkéket vágok és azt rakjuk a fejedre, az 
biztosan használ. (El.) 

HETEDIK JELENET. 
DANI (kibújik az ágy alól): Na pupák, 

hogy smakkol a priznicer? Látod, aki másnak 
vermet ás! 

DINI: Hogy az a tüzes mennydörgős, ördög 
pokol égesse meg az ötleteidet. Azt se hittem 
volna, hogy ma még nekem a te fejed fog 
fájni. Még az kellene, hogy resztelt burgonyát 
hordjak a fejemen. 

DANI: Hopp! Itt az asszony! (Dini mellé 
ugrik az ágyba.) Hogy most mi lesz, xsx csak 
a jó Isten tudja. 

DINI: Hiszen megfúlok, megsülök. 
DANI: Fogd be a szád! ^ 

NYOLCADIK JELENET. 
lASSZONY (tányérban krumplit hoz, nagy' 

késsel vágja): Itt vagyok már, kincsem, mind» 
járt nem^og1 fájni a fejecskéd. Hogy va«y? 
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DANI: Rosszabbul. Legjobb lenne, ha or» 
voscrt mennél. Itt lakik egy a Krisztinaváros» 
f>an. 

ASSZC NY: Ha ettől se leszel jobban, ak< 
kor megyek orvosért. De ez a krumpli bizto» 
sarj hat. 

DANI: Hat? Elég lenne tán négy is. 
ASSZONY: Nem a krumpli hat. 
DANI: Most mondtad, hogy a krumpli hat. 
ASSZONY: Először is a krumpli nyolc, de 

azt mondtam, biztosan hat. 
DANI: Ez a nyolc krumpli hat? Tán nem 

jól számoltad? Azt már hallottam, hogy nyolc 
forint tizenhat korona, de hogy nyolc krumpli 
hat Jegyen . . . 

ASSZONY: Kiállhatatlan vagy, mikor bete» 
geskedel. Ez a krumpli hatással lesz rád.' (Rá> 
teszt a fejére.) Mitől lettél ilyen kövér? 

DANI: Magamra szedtem alól mindenfélét, 
hogy izzadjak. J a j . . . j a j . . . Adjál még egy 
dunnát. 

ASSZONY: Azonnal hozom, galambom. 
(El.) 
(Dini «.'.< Dani mint a bolondok ugranak ki az 

ágyból.) 

KILENCEDIK JELENET. 
DINI: De most rögtön el, ebből a pokolból. 
DANI: Stopp! Megállni, ha már ilyen szc» 

pen elszökhetek,t akkor félre kell vezetni az 
asszonyt. Valakinek be kell feküdni az ágyba 
helyettem. 

DINI: Tán áldozzam én fel magamat? 
DANI: Nem te, hanem ő (a szoborra mw 

tat) Dante, a nagy költő. Ug}v»e bár, Dante ur, 
lesi kegyes helyettem izzadni? A teste pedig 
lesz ez a próbababa. (Próbababái hoz be.) Fe» 
lül nő, alól hal. Tessék besétálni. (Befekteti 
az ágyba.) Alul baba, feliil Dante* (A Dante' 
föt a babára teszi, aztán a paplant rájuk bot 
rit ja és a pr iznicert is' Dante fejére teszi.) 

DINI: Ennek legalább nem jár a szája. 
DANI: És most ég veled, hajnalig, csöndes 

otthonom. (Kiugrik az ablakon.) 
DINI: Végre!. . . vége! Itt a hárpia! (Visz* 

szaugrik az ablaktól, ugy, hogy az ajtóhoz: 
kerül.) 

TIZEDIK JELENET. 
ASSZONY (dunnával jön, nem veszi észre 

Dinit): Itt vagyok már, apukám. Itt a jó dun» 
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riuska. (Ráteszi üantera a dunnát.) Hogy 
vagy. szivem?... Na, elaludtál? Most már iga» 
zán bánom, hogy nem eresztettelek el házul* 
ró! egy kicsit szórakozni. De hát tc tudod, 
milyen veszélyes ez a környék, mindennap 
törtérák valami betörés, vagy gyilkosság. Én 
is félek egyedül. Téged is féltelek. (Dini ez* 
alatt ki akar osonni az ablakon, most zajt üt.) 

.ASSZONY (ijedten megfordul): Szent Is* 
ten. rabló, gyilkos, segítség! 

DINI (szintén megijedt, de összeszedi ma* 
g át): Ne kiabáljon, mert a halál fia. (A. krum: 
plivágó kést felkapja, oda ugrik az agyhoz.) 

ASSZONY (a másik oldalra menekül): 
Ugy*e mondtam, hogy gyilkos jöhet. Ne 
bántsa az uramat. 

DINI: Eh, te veszekedő hárpia. Megölöm 
ezt a szerencsétlent, ugy sem engedted soha 
a korcsmába, hát ez egy élet? (Megöli Dan> 
tet.) 

ASSZONY: Jaj, drága jó uram! (Lerogy.) 
DINI (megragadja): És most pénzt! Leg* 

alább egy hordó bor árát. 
ASSZONY: Itt van, gyilkos úr, csak ne 

bántson, engem, szegény özvegyet. 
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TIZENEGYEDIK JELENET. 
DANI (beszól az ablakon): Mi történik 

itt? 
ASSZONY: Jaj teremtőm, te vagv Dániel? 

Hát élsz? 
DANI: Bizony, sohse halunk meg! -
ASSZONY: Hét akkor (felemeli a paplant) 

mi ez? 
DANI: Névtelen levélben megtudtam, hogy 

ma betörnek hozzánk és azért ezt a trükköt 
eszeltem ki. (Beugrik, kulcsol tart Dinire.) 
Gyilkos, ön a törvény nevében foglyom. Előre 
a rendőrségre! Mars ki az ablakon. 

(Kint a zene tusst húz.) 
ASSZONY: Danikám, elmégy? 
DANI: Igen. A főkapitányságra. Ug>*e mi* 

lyen jó, hogy itt vannak lent a detektívek? Pá, 
drágám, ne félj, hajnalban itthon leszek. 
(Súgva Dinihez.) Mennyit adott? 

DINI: Tizennyolc forint ötven krajcárt. 
DANI (fenn): Mars, előre. Detektívek, azt 

nótát, hogy: 
„Asszonykám, adj egy kis kimenőt" ! 

(Dinivel az ablakon keresztül cl.) 
(Függöny.) 
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