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A SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG HAJDAN ÉS MOST 
Irta : SZIRMAI IMRE 

A Népszínház legkritikusabb kor-
szakában történt. A népszínmű sokat 
veszített fényéből. Letűnt Tamássi, 
Blaháné árván maradt. Nem volt méltó 
partnere. 1887-től fogva vagy 
5—6 esztendeig mi „fiatalok" 
segítettük valahogy a népszínmű 
elakadt szekerét, de bizony ez 
csak olyan „Nachschub" volt. 
Az operette is szomorú napokat 
látott. Pálmay Ilkát a „Nebánts-
virág" óriási sikere után elcsá-
bította a bécsi „An der Wien". 
1889-ben búcsúztattam nyílt 
színpadon a „Párisi élet" első 
felvonása után. Most kezdődtek 
a kísérletezések a dráma terén, 
amig meg nem érkezett Küry 
Klára Kolozsvárról, hogy egy-
csapásra meghódítsa a közön-
séget a vaudeville-operettenek, 
ami akkor tömegesen érkezett 
Parisból. A kísérletezések kor-
szakára esett többek között a 
„Becsület", „Sodorna pusztu-
lása", a „Búbos pacsirta" és 
ezeknek a sikere buzdította a 
színházat arra, hogy egy ügyes 
ágens felhasználásával, a Nem-
zeti Szinház megkerülésével 
megszerezte a „Madame Sans-
Gêne" előadási jogát, amelynek 
í893-ban volt a párisi premiérje. 

'Paulay, a Nemzeti Szinház igaz-
gatója nem jó szemmel nézte ) 
ezt a vásárt. Ugy is volt elő-
ször, hogy a Nemzetitől kap-

juk a címszereplőt, de ő, vájjon miért, — 
nem engedte meg. így jutott a szerep 
szerencsére a Blaháné kezébe. Először 
énekbetétekre gondoltunk. Most is meg-

fii 

SZIRMAI IMRE 
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van a nyoma a rendező példányomban 
a belépő dalának, de már az első emlék-
próbán elálottunk ettől a gondolattól, 
mert Blaháné — aki különben első volt 
mindig a szereptudásban — oly töké-
letes illúzióját teremtette meg a forra-
dalomnak mindjárt az előjátékban, hogy 
ez bűn- lett volna holmi betétekkel 
tönkretenni. A többi aztán önként követ-
kezett. Szó se lehetett már betétekről. 
A siker már az első próbákon mutat-
kozott. Elbűvölve hallgattuk csevegéseit, 
amelyben a intenció elemi erővel győzte 
le a nehézségeket, amiket a nagy próba-
szerep egy énekesnőnek okozott. Próbá-
ról-próbára valósággal beletörte magát 
az óriási, fárasztó feladatba, amelynek 
drámai momentumai a legtökéletesebb 
veleérzéssel, saját humoros, nevettető 
egyéniségét megtagadó önfeláldozással 
aknázta ki, a darabnak, az egész elő-
adásnak előnyére. Nem játszott, élt, min-
den este ; nem, minden próbán külön-
külön átélte az egész históriát, amely pe-
dig 25évvel ezelőtt — gondoljunk csak az 
akkori loyalis korszakra — nálunk szinte 
vakmerően merésznek hatott udvarel-
lenes tendenciáival és a császári ház 
tagjainak kigunyolásával. De Blaháné 
oly közvetlen, olyan naiv és ahol kel-
lett, olyan megindító volt, hogy senki-

nek eszébe se jutott a darab tenden-
ciája, csak örültünk, ha ő örült, vele 
sirtunk, mikor Neiperget megsiratta és 
együtt remegtünk vele, mikor átlépte a. 
nagy császár dolgozószobájának kü-
szöbét, hogy elintézze vele a saját háza 
ügyét, Lefebvr-tól való válására vonat-
kozó .parancsait. Blahárié Hübscher Ka-
tája tisztán a nép gyermeke volt, men-
ten minden ravaszságtól, furfangosság-
tól és raffinériától, egyszerű, ugy, ahogy 
azt Sardou elképzelhette, s nem ahogy 
a históriából emlékezünk erre a legen-
dás alakra, aki mint markotányosnő' 
együtt hált a katonákkal a szalmán,, 
vagy a puszta földön s a Napoleoni csa-
tákban edződött meg olyan energikussá,, 
hogy szembe mert szállani a császárrak 
is, hogy a maga igazát védelmezze. 
Ezt az alakot — amely közelebb áll e. 
históriához — a Fedák Sári genialitása 
tudta inkább megközelíteni és velünk 
elhitetni, hogy ő csakugyan az a jó-
szívű, de bátor és okos leány, aki hi-
telbe mosott ugyan a szegény tüzér-
hadnagynak, de a császárnak is meg 
meri mutatni a számlát, ha rákerül e> 
sor. Egyáltalában a Zsazsa csudákaí 
művel ebben a szerepben. Sohse hittem 
volna ezt a tökéletességet, a részlete-
zésnek ezt a gondos és elvitázhatat a-

V1RÁNYI SÁNDOR, FEDÁK SÁRI 
(Lefébvre) (Hübscher Kata; 

Szókimondó asszonyság. Előjáték Révész és'Biró feív. 
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FEDÁK SÁRI — Hübscher Kata 
Szókimondó asszonyság. Előjáték Angelo felv. 
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URAY1T1VADAR - NE1PERG GRÓF 
Szókimondó asszonyság Angelo felv. 

Gróf KÁROLYI ÉVI 
a Színházi Élet gyerekszínházának közönsége 
körében. A fénykép a színház díszelőadása al-
kalmával készült, amelynek a comtesse volt a 

védnöke. 

nul igaz művészetét abban az operett-
szinésznőben, aki a felületes levegőjű 
táncos angol operettekben lett naggyá. 
Igazán nagy utat tett meg a San-Toy-
beli sikkes szobaleány, amig „Szóki-
mondó asszonyság" lett belőle. Ha sza-
bad összehasonlítást tennem az ő Ka-
tája elmésebb, okosabb, bátrabb és 
„viharedzetebb" igazi katona feleség, 
mint annak idején az Odillon Heléné 
volt, mig a Blaháné felejthetetlen ala-
kítása a Rejane asszony Katájához állt 
közel. Örüljünk, hogy Blahánénk után 
iött egy „Fedák Sárink". 

Szirmai Imre. 

Vidéki színház 
A színpadon Granginyol szelleme. 

A nézőtéren elborzadt szemek, 

A húrokon fojtott tangó-zene 

S a páholyokban néhány tiszt cseveg. 

Apacstánc, tőr és őrjöngő szavak. 

Majd újra tánc és újra üz, szitok. 

Sherlock Holmes jő borzas maszk alatt, 

S világos lesz rögtön minden titok. 

A stukkaturban múlladt gipszfejek. 

Moljér, Sexpir, Siller és Katona. 

A vén titánok összeintenek, 

Amint felzúg a tapsok zápora. 

A gipszszemekbe huncut fény szökik. 

Mintha csak ezt szeretnék mondani: 

— A nuivcszet. örök : a lét rövid, 

No lám pajtás, hát nem váltál csacsi 1J 

Gács Demeter. 
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GERE ZSIGMOND (Rusztem) 
Szókimondó asszony sás / / . felit. TÖRZS JENŐ (Napoleon) 

Révész és Bíró felv. 
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VIRÁNYI SÁNDOR - LEFÉBVRE Z. MOLNÁR LÁSZLÓj — FOUCHE 
Szókimondó asszonyság Angelo felv. Szókimondó asszonyság Angela fetv. 

o J r c ß m c n c k ) 
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Most, mikor a Magyar Szinház be-
mutatója felidézteaSzókimondó asszony-
ság hajdani — ezelőtt huszonöt évvel 
lezajlott nagy sikerének emlékét, az 
idősebb generáció sokat emlegette Blaha 
' uzát és a Népszínház fénykorát. így 

ják éppen emlegetni huszonöt év 
múlva Fedák Sárit és a Magyar Szinház 
fénykorát. Ez a szinház most éli leg-
szebb napjait, Fedák Sáriról pedig most 
már egészen biztos, hogy a magyar 
színészet hervadhatatlan emlékű nagy 
alakjai közé fog tartozni. Fiatalon, 
művészete legragyogóbb teljességében 
érte meg ennek a megállapításnak a 
szilárdságát, körülbelül azt érte meg. 

mint akinek még életében szobrot 
emelnek. 

A Szókimondó asszonyság reprize 
nem szezonsláger, hanem évekre szóló 
színházi esemény Sardou, aki ezzel a 
darabbal még a mult században lepte 
meg Réjane asszonyt, hirtelen a leg-
erősebb és legsikeresebb pesti szerző 
lett a hosszú évek multával. A darab 
olyan friss és üde, mintha tegnap irta 
volna egy nagyszerű szinműiró. Végig-
nézni ebben az előadásban nagyszerű 
színházi élmény. Érdemes végigmenni 
a néző benyomásain. 

Az első felvonás, amely eredetileg 
előjátéknak szerepel, egy párisi moso-
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dában történik. A díszlet nagyszerű, 
üvegajtaja a jakobinusok zsivajgó utcai 
izgalmára ad kilátást. Most folyik javában 
a forradalom és mialatt künn fegyverek 
ropognak, Hübscher Kati, a tűzről pattant 
elzászi mosónő, serény kézzel végzi a 
mosás, kékités, keményités, vasalás, 
fodoritás dolgát. Akit szeret, Lefébvre 
őrmester, maga is ott van a barrikádokon. 
Szókimondó Kati — igy nevezik a kör-
nyéken — ezalatt Fouché úrral, a fifikus 
ravasszal beszélget, aki ügyesen hagy 
fáradni és vérezni másokat, hogy aztán 
az eszével résztvegyen a munka 
gyümölcsében. A mosóné tréfásan jelenti 
ki, hogy Fouché akkor lesz miniszter, 
.mikor ő hercegnő. 

De tréfálni nem igen lehet. Künn erős 
a harc. Kati bezárja a boltot. És akkor 
egy sebesült royalista tiszt kopogtat az 
ajtaján. Alig van már benne élet, a 
nevét is alig tudja megmondani : Nei-
perg gróf. Kati ápolja hamarjában és 
elrejti a szobájában, mert az ajtón a 

Z. MOLNÁR LÁSZLÓ (Fouché) 
Szókimondó asszonyság. Előjáték 

féltékeny Lefébvre kopogtat. Izgatott 
jelenet következik : Lefébvre a vélt ud-
varló helyén haldoklót talál. Talán még 
meg lehet menteni. 

A második felvonásig keresztül ugrot-
tunk pár évet. Az egész forradalmat, a 
kommünt, Napoleon fellépését. Már tul 
vagyunk a Bonaparte-államcsinyen, 
Napoleon már diadalmas császár és 
ragyogó udvarában danzigi herceg cím-
mel a legboldogabb tábornok Lefébvre, 
aki vitézségével ősmesterből ekkora 
rangra vitte. Azaz hogy nem a legbol-
dogabb. A felesége, a hajdani mosóné, 
olyan szabadszáju és annyira nem tört 
bele még az etikettbe, hogy társadalmi 
baklövéseiért már a császár is meg-
haragszik. A császár elakarja választani 
őket. Különben is rossz hangulatban 
van, most száműzte Neiperg grófot. 
A hajdani kis Neiperg ugyanis nem halt 
meg a mosodában. Most az udvarnál 
él, mint a császárné benső osztrák bi-
zalmasa. Legjobb barátai Lefébvre tábor-

- FEDAK SARI (Hübscher Kata) 
Révész és Biró felv. 
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nagyék. Nekik panaszkodja el, hogy 
asszony van a dologban és a száműző 
parancsnok engedelmeskedik ugyan, de 
vissza fog még jönni az éjjel az illető 
hölgyhöz. Katalin szivből sajnálja Nei-
perg örök búcsúját. De viszont neki is 
megvannak a maga bajai. A császár 
két nővére jön hozzá óriási kísérettel 
látogatóba. Addig piszkálják, csipkedik 
és gúnyoljak, amig kitör és a maga 
természetes, becsületes eszével alaposan 
meg nem mondja nekik a magáét, hiába 
tartaná vissza Fouché, aki ime még 
mindig nem miniszter, pedig Kati már 
hercegnő. Fouché ugyanis benső udvari 
ember, de a császárnénál kegyvesztett. 
Egyszóval Kati nagyszerűen leszámolt 
fenséges ellenségeivel. Most maga a 
császár következik. 

A harmadik felvonás Napoleon dol-
gozószobájában játszik. A császár ide-
hivatta a faragatlan tábcrnoknét. De 
jóval kezd ki. A Szókimondó asszonyság 
olyan igazakat mond neki, hogy a 
császár meghökken és nem tud felelni. 
Sőt a dolog egyre cifrább lesz. A vita 
legjobb pillanatában a danzigi hercegnő 

elővesz egy mosószámlát, amit hajdan 
egy kis tüzértiszt elfelejtett neki kifizetni. 
Ez a tiszt nem volt más, mint a mostani 
hatalmas császár. Régi emlékek kedves 
felújítása következik. De a kedves dis-
kurzust félbeszakitja valami : valaki 
éjnek idején jön a császárnéhoz. Nei-
perg, aki csakugyan visszaszökött. 
Most már érthető, miért száműzték. A 
császár ott csipi meg most a császárné 
ajtaja előtt. Izgalmas jelenet, szóváltás, 
kardrántás. A császárt Rusztem védi, a 
borzasztóerejü szerecsen. Neiperg fog-
lyul esik és a végsőkig izgatott császár 
halálra itéli. 

A negyedik felvonás a Szókimondó 
asszonyság és Fouché felvonása. Olyan 
ügyesen bonyolítják a" dolgot, hogy 
részint a császár meggyőződik a csá-
szárné ártatlanságáról és részint Fouché 
megkapja a rendőrminiszterséget, részint 
Neiperg megmenekül, részin Napoleon 
a legmelegebb szivvel gratulál Letébvre-
nek a feleségéhez, akitől dehogy is 
szabad neki elválni. 

Páratlan előadás tolmácsolja ezt « 
nagyszerű darabot. Fedák Sárinak éle-

t 

B. MARTON ERZSI, 
Szókimondó asszonysáp 1. felv. 

FEDÁK VIRÁNYI 
Révész és Biró felv. 
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B. MARTOM ERZSI TÖRZS JENŐ PÉCSI BLANKA 
• Szókimondó asszonyság II. fetv. Révész és Biró fek -

tében ez a legszebb, legnagyobb, leg-
nemesebb sikere, óriási dolgokat csinál, 
îehetsége a legmagasabb vonalakon tün-
döklik. Napoleont Törzs Jenő alakitja 
az ő tökéletes ábrázoló erejével, hévvel, 
készséggel, elragadó lendülettel. Le-
fébvre tábornagyot Virányi Sándor 

Játssza férfias keménységgel és impo-
náló erővel, viszont Uray Tivadar, mint 
Neiperg, a finom gyengédség és elegáns 
szenvedély szép alakítását adja. B. 
Marton Erzsi és M. Pécsi Blanka, mint 
Napoleon nővérei, ragyogóan szépek, 
hóditóak és érdekesek. Z. Molnár László 
olyan elragadóan fifikus és ravasz, 
amilyen kevés szerepében lehetett. Ellen-
ielét, a korlátolt rendőrminisztert Vágó 
játssza kitűnően. Réthey mint udvari 
lakáj, Vándory mint udvari táncmester, 
Körmendy és Gyöngyi mint udvari 
emberek, Gere mint Rusztem : egytől-
egyig nagyszerűek. De a pompásan 
alakító szereplők tömegét nem is lehet 
felsorolni. ' 

A Szókimondó, asszonyság felvonás-
közeiben nem a százas, hanem a két-
százas előadásról beszélnek a boldog 
szereplők. 

EGY BIZTOS JÓSLAT 
Mire ez a lap megjelenik, a Vígszínház boldog 

izgilomban hozza színre megint Molnár Ferenc 
gyönyörű kö tői alhotasát, a Liliomot. 

Bekösz >ntő gyanánt ideik atjuk egy Molnár-
rajongó olvasónk következő r e üjóslatat, amely 
csak kitalálá nak nehéz, jóslatnak könnyű. 

Tehát Molnár Ferenc darabjai a következők : 
Uiidivat 

Az ördög 
Farsang 

J"zsi 
A tes'őr 

Liliom 
A farkas 

A fehet felnő 
Doktor ur 

„igaz siker." Persze. Ezt nem volt nehéz 
megjósolni 



FEDÁK SÁRI (Lefébvrrné) TÖRZS JENŐ uNap.,icon; 
Szókimondó aazonysísr //. felv " Révész és Bíró fetv. 
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Puccini három uj egyfelvonásos operája 
Róma, január 20. 

Tegnap este meghallgattam másodszor is az uj triptichont, ezúttal Puccini 
páholyából, a mester, felesége és fia, régi jó barátaim, és Forcano, a librettista, 
valamint a milanói Scala hires karmestere, Serafini társaságában, aki áprilisbat» 
Délamerikában fogja dirigálni az operákat. 

A triptichon voltaképen nem is az, mert a három kis operát semmiféle 
belső közösség nem fűzi egybe, — sőt három egészen különböző környezet, 
hang, levegő. Az első Párisban játszik a Szajna egyik rakpartja mellett, egy 
hajóuszályon. A kezdete mindjárt egészen szokatlan : semmi nyitány, egyetlen 
hang sem, előbb szétnyílik a függöny és látszik a hajó mindennapi élete, a 
rakodás munkája, a kormányos feleségének csendes dolgozgatása s a zenekar 
azután kezd bele, mintha régen folyó melódia közepébe kezdene a minden-
napi élet egyhangú illusztrálásába. A nagybőgők és cellók pizzicatós „basso 
ostinato*-ja kiséri a hegedűk szordinós témáját teljes két jeleneten keresztül. A 
legfurcsább hangszínek vegyülnek lassan a muzsikába, távoli hajószirének, egy 
verkli szándékosan banális és hamisra hangolt témája, — hallatlanul ügyes és 
érdekes ez a rész. 

A kormányosné és a misztikusan furcsa rongyszedőnő duettje már meg-
kapja az embert, — az asszony és szeretője, a hajóslegény, duettje páratlanul 
szenvedélyes és egészen Puccini, a szó legrégibb értelmében. A gyanakvó férj 
monológja egyenesen a Scarpia-ágra emlékeztet komor szépségében. Isten tudjá, 

a szöveg nem szimpatikus, — Grand Quignol-borzalom zenével, semmi több. 
A férj pipára gyújt és az asszony szeretője azt hiszi, hogy a várvavárt jeladás 

'gyulladt ki, a férj eléberohan a besurranónak, megfojtja és a köpeny alá rejti, 
— az asszony feljön a kajütből, rosszat sejt és hívja magával, — a kormányos 
széttárja köpenyét és lábai elé dobja szeretője kihűlt testét. 

Maria Labia énekelte az asszonyt, magas hangjai tulvilágosak és élesek 
lettek, de szebb mint valaha és a játéka egyenesen elsőrangú. A zene fülledten, 
bűnösen pompás, de a „Tabarro" nem lesz annyira könnyen érthető és nép-
szer«, mint a másik kettőé. 

Szúkimondó asszonyság II. felv. Középütt TÖRZS JENŐ (Napoleon} 
Révész és Biró fetv 



SZÍNHÁZI ELET 13 

A következő opera „Suor Angelica" egészen sajátságos mû : nincsen benne 
egyetlen férfi szereplő sem, csupa női hang énekli és mégsem válik egy percre 
sem egyhangúvá. A szinpad kétoldalt oszlopcsarnokos klastromudvar, háttérben 
kis templom, elől balra egyik cella keresztmetszete, a kertecske két oldalán 
fekete ciprus-fasor. Apáca-kórus a színfalak mögül, orgonakiséret, jönnek a fehér 
nővérek és megkezdődik az angyalian csengő kórusok, duettek, sextettek sora. 
Kristálytiszta hangszínek, majd csicsergő, csevegő ritmusuak, majd fájdalmas 
magasivü melódiák. A régi Puccini sokszor kisért, de mégis uj : merészebbek a 
a harmóniái, egy uj kromatikus vonalvezetés kevésbé könnyen érthetővé, de 
érdekesebbé teszi. 

Közben kedves színpadi képek. A bevásárló nővér jön a megrakott csacsival, 
körülfogják, lerakodnak, — aztán Angelica nővér megtudja, hogy nagynénje, a 
hercegnő hosszú évek óta először látni akarja. A szinpad kiürül, a baloldali 
cellában megjelenik a hercegnő. Blanco-Sadun Matildnál kevés jobb alt-hangot 
és nagyobb színészi stilusérzéket láttam életemben. Mintahogy előbb a rongy-
szedőnőt valami félelmes, fájdalmas komikummal játszotta, most egészen her-
cegnő, betegesen arisztokratikus keskeny fej, egyetlen hosszú testetlen fekete 
vonal a teste, nyaka, keze vértelen előkelőség. 

Angelica nővér megtudja, hogy a gyermeke, ki miatt a világot el kellett 
hagynia, meghalt. Itt Puccini valami egészen merészet produkál : mint ahogyan 
Cavaradossi második felvonásbeli áriájának végén a dacot erőszakosan többször 
megismételt frázis éreztette, — itt a szenvedélyes anyai ragaszkodást egy folyton 
visszatérő téma addig-addig hozza, amig a hallgató idegei belefájdulnak szinte, 
— konokul, rendithetetlenül, szünetelenül . . . . 

Z. MOLNÁR TÖRZS 
(Fouctié) (Napoleon) 

Révész és Biró felv. 

FEDÁK VIRÁNYI 
(Lefebvrené; (Lefebvre) 

Szókimondó asszonyság III."felv. 
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Angelica keservét gyönyörű ária hozza. Puccini félig nevetve beszéli, hogy 
a próbákon rábeszélték, hogy hagyja ki ezt az áriát, mert megakasztja a cselek-
ményt. Belemer t, de éjszaka nem tudott aludni és reggel négyig szaladgált 
pyjamaban a hctelje folyosóján, haját tépve, tanácstalanul, mig végre leült é s 
— levelet irt sö at magához, melyben megfogadta, hogy az áriát nem fogják 
kihagyni. Jól teite, — óriási sikere van. 

Az ária n eláJiája hárfakiséretes intermezzová szélesedik, — Angelica meg 
akar halni, tüztt rak a kertben és virágokból mérget főz magának. Haldokolván,, 
csodáért könyörög, s ime, megnyilik a kis templom ajtaja és benn fénytengerben 
ott áll a Madonna és halott kis fiát küldi ki elébe. A csoda zenéje szenvedélyes, 
hatásos, megkapó. 

A harmadik „Gianni Schirchi", a legpompásabb, legideálisabb vigopeia. A 
szövege elragadó, a zene nagyszerűen simul hozzá, csupa ötlet, humor, — egy 
kis remekmű í 

Firenzei terem, az ágy piros függönyei mögött holtan fekszik a gazdag 
Buoso, — nyolc rokon, asszony, férfi kettős sorban térdelnek és imádkoznék. A 
színlelt gyász karikatúrája a zenében egyszerűen bűbájos. Ahogy lassan felesz-
mélnek és szétturják a szobát a végrendelet után, ahogy a zenekar az olvasás 
közben beálló keserves csalódást kifejezi, — példátlanul finom. Kitagadták őket, 
de a fiatal öccsük, (tenorszerep) biztatja őket, hogy hivják elő imádottjának 
apját, Gianni Schirchi-t, aki Firenze legravaszabb semmirekelője. Schirchi és 
lánya jönnek, kész a terv : Schirchi kiviteti a halottat, a helyére fekszik, jegyzőt 
hivat és miután figyelmeztette az örökösöket, hogy vétkükért ha kitudódik, le-
vágják a kezüket, — végrendeletet diktál, melyben az örökség értékes részét 
sajátmagára testálja. A rokonok dulnak-fulnak, de nem szólhatnak, miután a 
jegyző távozott Schirchi kiveri őket a házból, — de ottmarad leánya és a fiatal 
öccs . . . Schirchi előlép, leveszi a sapkáját, az ölelkező szerelmesekre mutat 
és a közönségtől kérdezi : „Hát nem volt igazam ? Hát nem lesz jobb helyen a 
pénz' ezeknél, mint annál a bandánál ? Ha egyetértenek velem s ha jól mulattak 
ma este, ugy — tessék egy keveset tapsolni . . Vége. 

A zene nagyszerűen pattog, — az öreg orvos jelenete, a két tanúnak elő -

hivott suszter figurája, a düh és a csalódottság zenei illusztrációja, — az egész, 
— kimondhatatlanul kedves és mulatságos. 

A második felvonás 'után feljött a páholyunkba Maria Labia, pazar szép-
ségében, gyönyörű barna ruhában, aranyfökötőben (nálunk lehetetlen volna, hogy 
valamelyik énekesnő, miután szerepét befejezte, kiüljön egy páholyba). Nagy 
lelkesedéssel beszélt pesti sikereiről és a városról. 

Vacsora közben már a pesti szereposztást is megbeszéltük és ittunk a 
közeli otthoni viszontlátásra. • 

Vészi Margit_ 
* 

(Ezt a cikket Vészi Margit, a kiváló irónő küldte nekünk Rómából. Alig- lehet elképzelni, 
ha a rendes közlekedési utakon a cikk máris a kezünk közé jutott volna. Nem is igy történt, 
a cikket külön futár hozta, még pedig elég előkelő futár, dr. Zambra Alajos, a magyar nép-
kormány olaszországi kiküldöttje, aki Rómában találkozott a kitűnő Írónővel és zsebében a 
Színházi Élet cikkével érkezett meg a minap Magyarországra.) 

' • régebbi évfolyamai megrendelhetők a 
IZl Ol€l kiadóhivatalban, VII., Erzsébet-körút 29 
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Császár és komédiás 
- S Z E R Z Ő A DARABJÁRÓL— 

Kedves Szerkesztő űr Î 
Ön afre kér, hogv mondjak valamit a leg-

újabb darabomról. Az első, amit mondhatok, 
hogy ez a legújabb darabom voltaképen a 
legrégibb darabom. Régibb, mint első dara-
bom, Az apja fia, amely már hét évvel ezelőtt 
került samre a Magyar Szinház-ban. A témát 
•ezelőtt tizenhat évvel jegyeztem le először a 
Szentek életéből, ahol azt olvastam, hogy Ni-
komédiában, a keresztényüldöző Diocletian csá-
szár uralkodása alatt élt egy Genesius nevü 
pogány színész, aki ép oly feslett életet foly-
tatott, mint a kollégái, s aki egy izben egy 
keresztényeket csúfoló darabot adott elő a szín-
házban Ebben a színdarabban Genesiust tréfá-
ból megkei esztelik s egy előadáson az történt 
vele, hogy megszállta őt az isteni kegyelem, 
a nagy jelenetben kiesett a szerepéből s amig 
a nézők azt hitték, hogy'móka az, ami a szín-
padon folyik, Genesius valóban Krisztus hitére 
iért. Mikor ezért felelősségre vonták, keresz-

HEVESI SÁNDOR 
fi Császár és komédiás szerzője 

ténynek vallotta magát s mint mártír halt meg 
a kinpadon. Az egyház később a szentek közé 
iktatta és Szent Genesius a színészek véd-
szentje, ámbár a színészek között ezt csak á 
legkevesebben tudják. 

A téma, — amelyet megragadónak találtam — 
azóta sem hagyott nyugodni. Két okból is na-
gyon erősen foglalkoztatott. Az, hogy egy em-
ber lelkileg megváltozik, átalakul, újjászületik, 
ez a Szent Pál-féle csoda, a Saulusból Paulus-szá 
való átváltozás ép ugy vonzott, mint a témá-
nak a másik oldala : hogy az igazi színész 
csak lélekből tud játszani s kiesik a szere-
péből akkor, amikor hazudnia kellene. 

Evek folyamán kiérlelődött bennem az egész 
dráma, — de sohasem mertem igazán hozzá-
fogni, mert mindig ugy éreztem, hogy hiányzik 
belőle a nagy mozgató erő, hiányzik a színész^ 
nek nagy ellenlábasa — drámai Gegenspielerje. 
Viszont szabadulni sem tudtam a témától s 
két évvel ezelőtt, nyáron belemerültem a Krisz-
tus után való első évszázadok történelmének 
tanulmányozásába. Es a történelemben meg-
találtam azt, akit éveken át hiába kerestem, a 
legendás színész ellenlábasát, Diocletian csá-
szár személyében. 

Ez a császár ugyanis, akiről a keresztény 
legendák, mint vérszomjas üldözőről, egy má-
sodik Néróról beszélnek, a római történelem-
nek egyik legérdekesebb és legtragikusabb 
alakja. Egy dalmát rabszolga fia volt s katonai 
pályáján is az esze, nagyszerű adminisztratív 
képessége vitte őt előre. Mint császár, majd-
nem husz esztendőn keresztül eléggé jól bánt 
a keresztényekkel és a hatalmas keresztény 
propagandát, a Krisztus-hitnek veszedelmes ter-
jedését, amelyet vészthozónak tartott a biro-
dalomra nézve : emberséges módon, diploma-
tikus uton akarta megakadályozni. Csak akkor 
vált kegyetlenné és vérengzővé, amikor már 
be kellett látnia, hogy a kereszténységet diadal-
mas utján csak erőszakkal lehet feltartóztatni 

Az én darabomban tehát a világ ura és a 
színész, a császár és a komédiás állanak egy-
mással szemközt : először, mint szövetségesek, 
végül, mint kibékíthetetlen ellenfelek. Diocletian 
császár, aki a római birodalmat félti a forra-
dalmi keresztény eszmétől, propaganda-darabot 
irat a színésszel, Krisztust csúfoló darabot s  
Genesius nagy művészetét és nagy népszerű-
ségét arra akarja felhasználni, hogy a régi po-
gány vallást, a „hazai isteneket" emelje ujbó: 
trónra a „jött-ment" keleti istennel szemben 
A szinész vállalja is a feladatot, de amig a 
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PESTI ÚJSÁGÍRÓK BÉCSBEN 

darabot megírja és próbálja : megtörténik vele 
a nagy csoda, egyJraBszolga képében (aki va-
lamikor nagy ur volt : az antiochiai helytartó) 
megjelenik előtte az u j hit, a maga fornftlalmi 
és megváltó nagyszerűségével, világfelforgató 
erejével, kitépi belőle nagy testi szerelmét egy 
színésznő iránt, beleolt egy uj szerelmet a csá-
szár leánya iránt (aki titokban keresztény) 
ug-y, hogy amikor a palotában el kell játszania 
a császár rendeletére megirt Krisztus-csufoló 
darabot, a nagy jelenetben kiesik a szerepéből, 
nem tudja folytatni a darabot, hanem hitvallást 
tesz Krisztus mellett. A váratlan jelenetnek oly 
megrendítő a hatása, hogy a teremben levő 
titkos keresztények felujjonganak, hogy ime 
Krisztus csodát tett értük s ezzel a felujjongá-
sukkal elárulják magukat. 

Diocletian meg van döbbenve. A fegyver 
visszafelé sült el. Az ő palotájában történt egy 
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keresztény csoda s a császár nagyon jól tudja, 
hogy az ilyen csoda csak a híveket szaporítja. 
Ezt akarja már most mindenáron meggátolni. 
Meg akarja ölni a csodát. Esküt vesznek az 
udvariaktól, a színészektől, hogy semmit sem 
láttak, semmit sem hallottak s Diocletian azt 
hiszi, hogy császári hatalmával mindenkit el-
némíthat. El is némit mindenkit — Genesiust 
kivéve, aki semmiféle megalkuvásra nem haj-
landó s valósággal kényszeríti a császárt arra, 
hogy őt kínpadra vitesse s hogy mint mártír 
halhasson meg Krisztusért. 

Ez a dráma témája és rövid foglalata. Egy 
ember — ebben az esetben egy színész — rá-
jön az igazi meggyőződésére, megtalálja éle-
tének nagy forradalmi igazságát, de tragikus 
helyzeténél fogva erről az igazságról csak ugy 
tehet tanúságot, hogy feláldoz érte mindent, — 
még az életét is. Vannak igazságok, amelyek 

PÉCSI BLANKA, MARTON ERZSI, FEDÁK VIRÁNYI, Z. MOLNÁR 
Szókimondó asszonyság I. felv. Révész és Bíró felv. 
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erősebbek mindennél, az embernél, a császár-
néi s ki tudja, hogy ezek az igazságok mikor 
gyulladnak ki egy lélekben . . . 

A darab meglehetős nagy apparátust kiván, 
harmincan játszanak benne, s a harmadik fel-
vonás, amelyben Genesius az udvarnál előadja 
a Szöllőtő és Keresztfa cimü színjátékot, még 
negyven némaszemélyt is foglalkoztat. 

A férfi-főszerepeket, Pethes, Gál és Kürti 
József játsszák. Pethes a komédiás, Gál a csá-
szár és Kürti a keresztény rabszolga. A két 
női főszerep (Heléna, a színésznő és Valeria, 
a császár leánya) Paulay Erzsi és Acél Ilona 
kezében van. Mondanom sem kell, hogy a leg-
nagyobb ambícióval készülnek a bemutatásra 
s hogy jobb munkatársakat kívánni sem lehetne. 

Szerkesztő urnák készséges hive 
Hevesi Sándor 

Petőfi szinészi-álnevei: Sajó, Borostyán, Pö-
nógei Kiss Pál, Dalma, Örömti és Rónai voltak. * 

A karnagy elnevezést az 1840-es évek elején 
még nem ismerték. Azon idők legniresebb zene-
művészét, Ruzi skát, a kritikusok „zenemester"-
nek tituláták, a szinház karnagyát muzsika-
igazgatónak. Midőn Erkel Ferenc a nemzet 
imádságának, a Hymnusnak a zenéjét megirta, 
azt Deák Fenncnek ajánlta és u^y adta ki 
1845 ben. Ezért Deák lpvélben fejeíte i i köszö-
netet, melyb.-n Erkelt „karnagy megszó i ássál 
tüntc te ki. Ettől az időtől ismeretes a színházi 
világban a karnagy szó. 

Francia négyes 
BIRÓ LAJOS A BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN 

Amikor Biró Lajos a külügyminisztérium 
államtitkári székébe ült, egy szomorú . sóhaj-
tással búcsúzott el a régi életétől, az Íróasz-
talától és ennek a sóhajtásnak a nagyobbik 
fele a színpadnak szólott. Aztán pedig, amikor 
hosszas és magas helyről jövő kapacitálások 
ellenére is lemondott az államtitkári állásról 
és kilépett a minisztérium kapuján ugy, hogy 
oda többé nem megy vissza, az első szava 
újra a színpadnak szólott: 

— Mégis csak ninc» jobb és szebb valami, 
mint színdarabot írni és színdarabot já t-
szar^ . . . — ezt mondta. 

Nem sok idő mult el a kijelentés óta és 
Biró Lajos neve máris ott szerepel egy szin-
ház előzetes jelentésében, amely büszkén hir-
deti, hogy a Belvárosi Szinház legközelebbi 
premiérjének az írója Biró Lajos és a darab 
cime Francia négyes. 

Az u j Biró-darabnál az elsq dolog, ami 
szembetűnik az, hogy kétfelvonásos. Ha másért 
nem, hát azért is hézagpótló a Belvárosi Szin-
ház, mert szinpada és műsora nem követeli 
meg, mint a többi színházaké, a feltétlen három 
felvonásos beosztást és az irók élnek is ezzel 
a szabadsággal. Az első Heiczeg Ferencz volt, 
aki hét képre osztotta fel a Tillát, a második 
most Biró Lajos, ő két felvonásban irta meg 

BÁNÓCZY, BOROSS, ÍV ÉSZÁROS G1ZA. BÉKEFH 
(Thea asszony) (Leszerelek) (Thea asszony) (Szerkesztő úr) 

Andrássy-uli Szinház Major rajza 
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a Francia négyest és harmadik társuk is fog 
akadni a színház későbbi műsorán, ahol elő-
adásra vér Szép Ernő Loncika cimii szín-
darabja, amely szintén két hosszú felvonásból áll. 

A „Francia négyes" műfajára nézve bieder-
mayer vígjáték. A darab ott kezdődik, hogy 
egy házaspár ezüstlakodalmát üli és erre ven-
dégségbe megérkezik az asszony két férjnél 
lévő leánya és a pityókás férjek, amikor aludni 
térnek, elcserélik az asszonyokat. Ez a figura 
— a francia négyesből való chaine des 
dames, innen a darab cime : „Francia négyes." 

Egyelőre nem árulhat el többet a krónikás, 
talán még csak annyit : Mészáros Giza játssza 
a női főszerepet, a többi szerepekben Bánóczy 
Dezső, Nagy Margit, Bérczy Ernő, Tompa 
Béla és Harmos Ilona kaptak jelentős feladatot. 
Van még egy nagyobb női szerep a darabban, 
ebben, több mint bizonyos, egy pesti újságíró 
leánya fog bemutatkozni, mint színművésznő. 
A biedermayer díszleteket Herquet Rezső ter-
vezi, a premiér — még a jövő titka, mert hi-
szen „Az ötvenéves férfi" minden este táblás 
házat csinál. 

Lesz még egy érdekes pikantériája a Biró-
bemutatórtak : szinre kerül Flers és Caillavet 

vidám egyfelvonásosa ugyanazon az estén. A 
darab cime „Kettő közül" és ez lesz a hires 
francia iró pár első pesti vígjátéki bemutatója 
hat év után. A háború alatt nem jutottak szó-
hoz, a Vígszínházban hever egy darabjuk, — 
és most szinre kerül a „Kettő közül", amelyet 
még a hires franciák irtak, akik közül tudva-
levőleg egyik : Caillavet meghalt a háború 
alatt és helyébe Elienne Rey lépett. 

APA ÉS FIU. Bravúros színészi alakításokról 
folyt a szó. Heltai Jenő kijeKnteite, hogy amit 
Törzs |et>ő csinált, azt más színész mégsem 
tudia utána csinálni. 

— Mi az? - kérd ?ték többen. 
— Mert ö volt Kárpál hy Zoltán és később ó 

volt ennek az apja : Kárpathy János. Azián ö 
volt a Sasfiók é- most ő lett ennek az apja a 
Szókimondóban: Napóleon. Vagyis már kétszer 
megmutaita. ho^y születhetik mtg apja előtte a 
fiu és hogy lehet valaki önmagának az apja. 

GÖMÖRY VILMA — CZOBOR ERNŐ 
Muskátli Kabaré — Kuvik Papp felv. 
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INTIM PISTA, hogy mi újság az irodalmi 
és színházi világban ? 

— Tudok egy személyi hirt : Kéri Pál 
megérkezett Svájcból, ahol áthimi kikül-
detésben dolgozott és megkapta a spanyolt. 
IIosszu betegség után szerencsésen meg-
gyógyult és most itthon van. Nagyon ér-
dekes dolgokat mesél. 

— Vadász Miklóssal mi van ? 
— 0 még kinn maradt. Nem csoda, igen 

jól érzi magát a festői tájak és a jó 
szállodák hazájában. 

— Hát itthon mi van ? Mi érdekes ígér-
kezik ? 

— Például a Gótliék estélye. Önálló es-
tét fognak adni valamelyik hangverseny-
teremben. Többek közt bemutatnak egy 
nálunk még nem játszott roppant érdekes 
francia egyfelvonásost és természetesen 
ugy Góth Sándor, mint Kertész Ella válo-
gatottan finom magánszámok egész sorá-
val fognak szerepelni. Most különben eléggé 
el vannak foglalva. Elárulhatom, hogy a 
Vígszínház fel fogja újítani a Tolvajt, a 
hires és rég nem játszott Bernstein-dara-
bot, amiben Góthéknak nevezetes sikerük 
volt és az lesz megint. 

— Valami érdekes estélyröl nem tud ? 
— Hogyne. Alegérdekesebb estély Pu fiék-

nál volt a héten. Meghívták Schenket, a 
gondolatolvasó és akaratátviteli fenomént. 
Az egész társaság elámult a Schenk szen-
zációs mutatványain. Legjobban Csortos, 
aki búcsúzáskor azt mondta Pufinak, hogy 
egy férjtől nem jó politika megmutatni az 
asszonynak, hogy olyan ember is van, aki 
egy szó minden gondolatát kitalálja, mert 
akkor a szegény férjnek nem lesz nyugta. 

— Hát meg '.J 

— Egy igen érdekes estély pedig hátra 
van még : a Színházi Élethez vagyok meg-
hív a egyik estére, amikor is díszes iró és 
művész-társaság előtt lejátsszák Puccini 
uj liáromfelvonásosát. 

— Ezt már szívből irigyeljük. Mit tud 
még, mindentudó Intim Pista? Van valami 
érdekes szerződés ? 

— Az is akad a tarsolyomban. Somogyi 
Nusi leszerződött egy műsorra az Apolfo-
Kabaréhoz. Mióta Budán százig vitte a 
Tul a nagy Krivánont az ősszel, azóta nem 

játszott. A lwsszu szünet alatt még nagyobb 
lett iránta az érdeklődés 

— Azon a premiéren mi is ott leszünk. 
Mondja, mi volt az az érdekes növendék -
előadás a Király-Színházban ? 

— Maguk is hallottak róla ? A Víg 
özvegyet a pesti társaság egy ismert i f j ú 
hölgye, Magaziner Ilona játszotta. Fiatal, 
elvált asszony, aki elhatározta, hogy szín-
padra lép és Glavari Hanna szerepét egy 
hét alatt tanulta meg. A dolgot titokban 
akarta tartani, de mégis csak hire ment 
és a társaságbeli urak és hölgyek ugy 
elözönlötték a szombat délutáni vizsga-
előadást, hogy ez lett az első vizsgaelö-
adás. amelyre ázsiótázszsal árulták a je-
gyeket. 

— Mit tud még pletykát ? 
— Bródy Sándor egy honmotját tudom. 

Egy bohém, aki most házasodott másod-
szor, bemutatta, Sándort bácsinak az uj 
asszonyt, aki nyájasan csak ennyit'.mon-
dott : ,.A másik szebb volt." Kezüket csó-
kolom. 

A két Ihász. A napokban egy alkalmi levelező-
lap-kiadó, aki nem ismeri a színészeket, kiadott 
egy arcképet, rá irta Ihász Aladár, az az Ihász, 
aki nagy sikerrel játssza a Rinaldó egyik fő-
szerepét. Az arckép a másik Ihászt ábrázolja 
Aladár öccsét, a Lajost, aki a Medgyaszay-szin-
ház tagja. Egy ilyen levelezőlapot elküldtek 
Ihász Aladárnak aiitogrammot kérve és ő ne-
vetve mondta : — Legyen csak az öcsém nép-
szerű, majd kiadják az én fényképemet is. 
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Mátyás 
Történeti drámát irtam Mátyás ki-

rályról, régen, igen régen, még a mult 
évezredben — a forradalom előtt. 

Mátyás tán a legderekabb legény 
volt mindazok 4cözt, akik a magyar tör-
ténelem színpadán szerepeltek. Bécs vá-
rosában székelt, országa Boroszlótól 
Albániáig ért, összesógorosodott királyi 
nemzetségekkel, nagy szervező, nagy 
hadvezér, nagy államférfi volt; művész 
és tudós, nagylelkű és humanista — 
és mégis ugy pusztult el a császároktól 
elhódított Bécs városában, hatalma tető-
pontján, hogy halálálos ágyánál meg-
érezzük Dózsát és Mohácsot. 

Hiábavaló volt Mátyás minden sok 
szeretete, nagy tehetsége, rengeteg buz-
galma — a magyar oligarchia kikény-
szeritette 1574-et és 1576-ot. 

És ez a tragikum, — mert van-e 
rettenetesebb tragikum, mint átérezni, 
hogy minden összedől, amit építettünk, 
holott már újból az építést nem tudjuk 

FÉNYES SAMU dr. 
a „Mátyás" szerzője.' 

kezdeni — méltán érte Mátyást. Mert 
hiába volt a sok esze és tudománya, 
ha egyet nem tanult meg : minden 
állam hatalmának a forrása csak a nép 
lehet. 

Nem novella e darab meséje, hanem 
nagy energiák küzdelme, melyet egy 
népnek szereznek életet vagy halált. 
Mégis emberek egyéni drámája. 

Mondani valóm nincs sok a darab-
ról, aki kiváncsi rá, olvassa el, de egy 
szót mégis mondok felőle : 

Magyar darab. 
Fényes Samu. 

* Fényes Samu, a kiváló iró .A csöppsfg" 
és „Kurucz Feja Dávid" szerzője „Mátyás* cimü 
drámája megjelent könyvalakban. Ara 10 korona. 
Megrendelhető a „Színházi Élet" boltjában, 
Erzsébet körút 29. (Vidékre portó 50 fillér.) 

Portré 
(EGY SZŐKE SZÍNÉSZNŐNEK) 

Homlokra omló csapzott, szőke fürtje 
Hajtűk és csattok közül kirepülve 
Szeszélyesen leng, rakoncátlanul. 

Arany a ténye, mint a nap s az ember, 
Ha nézi szomjas, bus, kiváncsi szemmel 
A fényességtől szinte megvakul. 

ívelt szemöldök, álmatag tekintet, 
Félig nyitott száj, nektárral lehintett, 
S márványba^ömlött királynői nyak. 

Vékony aranylánc öleli szelíden, 
Mint vágyódás bolond, szerelmes szívben 
A legmesésebb, legszebb álmokat. 

Hullája csipke, friss lehullott hótól. 
Fehérchrysantliém, mint királylány, trónol 
Fehér mellének bársony-trónusán. 

Tán Aphrodité hordta ezt a testet, 
Mert ily csodásat még senkise festett, 
Nem Tintoretto és nem Tizián!'w 

Bródy László 
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Aalbach Jaques 
ELMONDTA : GYÁRFÁS DEZSŐ 

A régi Pestnek egyik legvidámabb bohémje 
költözött el megint közülünk. Aalbach Jaques 
itthagyta a legnagyobb színpadot : az életet. 
Elfeledve a közönségtől, melynek annyi vidám 
pèrcet szerzett, elhagyottan halt meg egy ko-
mor, kórházi szobában és utolsó útjára csak 
artista kollégái igaz és őszinte szeretete kisérte. 

Aalhach német színpadokon kezdte karrierjét, 
de csakhamar őt is magához csábította a varieté-
szinházak változatos élete és első számottevő 
sikereit is már varieté-szinpadon, a régi „Kék 
macská"~ban aratta. Innen az Ősbudavári Folies 
Comiquehoz, majd az Imperial-mulatóba szer-
ződött, ahol megalapította kontinentális hír-
nevű Aalbach-duettjét, melyet feleségével adott 
elő. Ezzel a számmal az egész világot bejárta 
és többször vendégszerepelt vele Pesten is, 
ahová a szive mindig visszahúzta. így történt 
egy szép napon, hogy állandó szerződést kötött 
a Fővárosi Orfeummal, ahol aztán hat éven 
keresztül mindig elsőrangú attrakciója volt a 
műsornak. Igen sok dal és kupié köszönheti 
sikerét, az ő eredeti előadó-művészetének, de 
ezenkívül, mint magyar színész is igen hasznos 
tagja volt az Orfeum magyar együttesének. 

A Magyar Artista Egyesületnek egyik alapitó-
tagja volt, és az egyesület mai napig való fenn-

AALBACHJAQUES f 

állásét kizárólag neki köszönheti, ki egymaga 
végezte a szervezés nehéz munkáját, megalkotta 
az alapszabályokat és az utolsó években, midőn 
itthon nem volt szerződése, külföldre csak azért 
nem ment, hogy eleget tehessen egyesületbeli 
kötelességeinek. 

Aalbach azonban nemcsak,'mint szinész, ha-
nem mint ember is kiváló volt. Műveltsége az 
artisták között párját ritkította s annál meg-
lepőbb volt társai előtt pár éve bekövetkezett 
szellemi defektusa, mely további működését 
lehetetlenné tette. Halála mély fájdalommal 
tölti el nemcsak a magyar, hanem az egész 
világ artista társadalmát, mely általános gyász 
megnyilvánulásaképen az Internationale Artisten 
Loge is képviseltette magát temetésén. 

Annyi bizonyos, hogy teljes életében csak 
vidámságot adott mindenkinek. Az első szomo-
rúságot most okozta, mikor meghalt. 

il február 16-án Royíl flpoüoban 
tartondü npölö-matiné műsora: 

i. 

1. Nagy Endre konferál. 

2. Gallai-Beregi táncol. 

3. Lánczy Margit és Pártos Gusztáv jelenetet 

adnak elő. 

4. Lábass-Rátkai táncolnak. 

5. Papp János dalokat ad elő. 

6. Péchy Erzsi magánszámmal. 

7. Pártos Gusztáv jelenete. 

n. 
T. Karinthy Frigyes humoros felolvasása. 

2. Pünkösdi rózsa. Előadják : Ághy E.,' Uray, 

Békeffy. 

3. Palásthy Irén, Liszt III. rapszódia. 

4. Békeffy László. 

5. Ilosvay Rózsi sanzonokkal. 

6. Király Ernő dalokkal. 

A számokat Bertha István és Donáth Jenő kiséri. 
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olyan könnyen nyílnak a színpadi bejárók 
idegenek előtt, mint szeretett hazánkban. Ami-
kor aztán vesztegetés nélkül bejutottunk, a fő-
szereplők ették ki boldogan a zsebeinkből a 
jó; száradt, fehér kenyeret. Egyáltalán nem 
olyan nagyon törődnek a bécsiek a színészekkel 
és színésznőkkel, mint nálunk, és ugyanakkor, 
amikor Budapesten a Te lapod mintájára 
gombamódra szaporodnak a fölösleges szín-
házi újságok, Bécsben most kísérleteznek elő' 
ször egy olyanfajta népszerű képes színházi 
újság kiadásával, mint amilyen a Színházi Elet. 

A lucskos józsefvárosi utca 26. házában alig 
találtuk meg a színházat. Kívülről észre sem 
lehetett venni, hogy ez az ócska épület, ame-
lyet még József császár idejében építettek és 
évi egy aranyért adtak bérbe a komédiásoknak. 
Bécs egyik legjobban vezetett szinházát rejti 
magában. A sáros, lichthofszerü előcsarnok-
ban dideregve állnak az emberek a ruhatár 
előtt, ahol meglepetésszerűen senki sem teszi 
le a kabátját, hanem ellenkezőleg : meleg taka-
rókat, lábzsákokat, plaideket, kendőket és 
egyéb melegítő szerszámokat igyekszik magára 
mindenki felvenni. 

A Josefstädter-Theater ugyanis, mint a többi 

Télikabátban, lábzsákkal 
a Noé bárkája 
bécsi premiérjén 
— LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ -

Kedves Incze ! 
A dolog ugy történt, hogy az Osztrák-Magyai 

Bank ezidei közgyűlésére Bécsbe kellett utaz-
nom. Magammal vittem Vértes Marcelt is, hogy 
rögzítse meg azt a pillanatot, amikor odafönt 
bemondják Magyarország száméra a vizet és 
nem engedik meg többé, hogy azokból a köz-
kedvelt szines papírokból, amelyek „pénz" el-
nevezéssel kerülnek most is forgalomba, a ma-
gyarok akár egy darabot is nyomassanak ma-
guknak. A Josefstädter-Theater igazgatója 
Jarno József számára itt élő családjától úgyis 
egy nagyobb élelmiszer-csomagot csempésztem 
ki Austriába s elkerülhetetlennek látszott, hogy 
a csomag átadásával egyidejűleg végig ne 
nézzük a Noé barkáját is. 

Szombatgn este kimentünk a Josefstädter-
Theaterbe. Minden zsebünkben egy darab fehér 
kenyér volt, ha netalán meg kellene veszte-
g-etni valamelyik ajtónállót, mert Bécsben nem 

Ac élelmiszert kísérő pesti újságírók megérkez-
nek Bécsbe. A jobbszélső Nadas Sándor, a bal-

szélső Barabás Lóránd 
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bécsi színház, nincsen fűtve. A város ugyanis 
azt a kevés szenet, amit kap, az utcák világí-
tására használja. A közönség télikabátban, bun-
dában, lábzsákban, felhajtott gallérral, kalap-
ban iil a nézőtéren és alapos a gyanúm, hogy 
igen sokan meleg termosokat szorongatnak a 
zsebükben. Bámulatos ez a bécsi közönség 
hogy mindenbe beletörődik és egy magyar da-
rab kedvéért dacolva a hideggel és spanyol-
náthával, beül egy farkasorditó terembe és 
két órán keresztül hálásan mulat 'a szellemes-
ségeken és vicceken. 

A harmadik sorban ültünk. Iszonyúan fáz-
tunk, mert elfelejtettünk lábzsákot venni a ru-
határban és a színpadról olyan jeges levegő 
áradt, hogy amikor egy mögöttünk ülő 
alacsonytermetü hölgy kedvéért le kellett 
vennünk a kalapunkat, a hajunk majdnem 
odafagyott a homlokunkhoz. Képzelheted, hogy 
hogyan fáztak a színészek, helyesebben a szí-
nésznők, akik kivágott, könnyű nyári ruhákban 
és lenge színpadi toilletekben mozogtak a szín-
padnak nevezett jégveremben. A hideg leve-
gőben pontosan láttuk a színészek leheletét 
amint beszéltek és hallottuk fogaik összeverő-
dését, amikor történetesen nem kellett beszédre 
nyitni a szájukat. Amikor az első felvonás után 
felmentünk a színpadra és beszélgettünk a szí-
nészekkel, kiderült, hogy dupla szereposztással 
játsszák a darabot és pedig azért, mert a szí-
nészek mind megbetegszenek és kellő helyette-
sítésről előre gondoskodni kell. 

A nézőtéren egyébként legnagyobbrészt ma-
gyarok ülnek. Az Osztrák-Magyar Bank köz-
gyűlésére ugyanis felrándult az egész magyar 
bank- és pénzvilág. Szinte kópiája volt az 
egész a budapesti premiérnek ; ennyi bankve-
zért azt hiszem még egy bécsi preméir sem 
látott együtt. 

Ami az előadást illeti, hát arról tulajdonké-
pen csak jót lehet mondani. Három fokos hi-
degben, Isten bizony, nálunk sem játszották 
volna jobban a darabot. Ami különbség a buda-
pesti és bécsi előadás között' van, az bizto-
san a szinpad és nézőtér temperaturájának 
különbségében fekszik. A főszerepet, Felicia 
hercegnőt, Marietta Weber játssza, egy svájci 
nő, aki nemrég került a Jarno-szinpadhoz. To-
ronymagasságnyira emelkedik ki az ensemble-
ből Sophie hercegnő személyesitője, a pesti 
közönség által is jól ismert Konstantine von 
Lindert asszony. A bécsi kritika agyon dicsérte 
az ugyancsak magyar származású Gross Mar-
gitot, aki I.iselottet játszotta. Fiatal, üde jelenség 

ez a Bécsbe szakadt magyar kisleány, aki Heine-
nél, a Burgszinház színészénél igen jó iskolát 
járt. A mindig anyai örömök, elé néző ameri-
kai nőt Schneider Paula kisasszony játssza. A 
férfiak közül mindenekelőtt az öreg Nerzer 
kell megemlíteni, aki Vigolescu szerepét va-
lami utolérhetetlen balkáni humorral játssza. 

A darabnak a közönségben igazán nagy és 
őszinte sikere volt és csak azt sajnálták, hogy 
a szerzőt nem láthatták. 

Ne haragfldj, hogy nem írok többet, de a 
saját lapomnak szánt riportomat, amiért Bécsbe 
mentem és magammal vittem Vértest, még 
szavamra mondom, nem írtam meg. 

Ölel Békessy Imre» 

A Nemzeti Színházban az első tüntetés 1842 
február 19 én volt a„Báléj" cimü opera elöada-. 
sán. A közönség operai — ellensége ezt kiál-
totta : „Nem kell opera, éljen a dráma, élje i 
Egressy, Lendvay, Laborfalvy !" 

A ,Nemzeti Újság* közlése. * 

Egy szinésziskola létesítésének foniosságároí 
első ízben az Erdélyi Híradó foglalkozik, amely-
ben Vachot Imre igy ír : „A Magyarhonban meg-, 
alapított Nemzeti Színháznak egyik legnagyobb-
hiánya a szini iskola (conservatorium), mely 
nélkül a még bölcsőjében szendergő magyar 
színészetnek nincs alapja, nincs éltető ere-
gyökere." 

Kolozsvár, 1842—49. szám. 

JARNO JÓZSEF 
a Josefstädter Theater direktora 

Major rajza 
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Megdöbbentő 
hasonlatosság 

A legszebb moziszinésznőre vonatkozó pályá-
zatunkból kiszakítva, itt külön kell közölnünk 
egy képet, valamint szóvátenni egy egyenesen 
elképesztő hasonlóságot. Kaptunk postán egy 
fényképet>*amely a feladó szerint Nemcsovszky 
Aranka kisasszonyt ábrázolja. Szikszóról. íme 
a kép : 

Most pedig ezen kép mellé helyezzük a világ-
hírű német moziprimadonna, Henny Porten, 
képét. 

Kizártnak kell tartawnk, hogy Nemcsovszky 
kisasszony egy ilyen holtbiztos moziszépség 
képét küldte be a magáé helyett" csak azért, 
hogy megnyerje a pályázatot. Az is ki van.zárva, 
hogy ok nélkül két hölgy igy hasonlítson egy-
máshoz. Megoldás csak egy marad : Henny 
Porten a legnagyobb titokban Magyarországra 
költözött, Szikszón telepedett le és « Nem-
csovszky álnevet választotta. 

Az összes pályázók között eddig csakugyan 
ő a legszebb. De a pályázatból ki kelt. tárnunk, 
mert hivatásos moziszinésznők nem pályáz-
hatnak. Nem nyert. A markába nevetett volna 
a szikszói Henny Porten, — ha nyert volna 
De nem nyert. 

A király és a bohóc 
Már csak a színpadon láthatod 
öt, ki a földből az egekbe nőtt. 

Bíborpalástja csak este ragyog, 
mint holdból kihulló szelíd aranyuk 

Csak este beszél s betanult szavak aM., 
s az ingó ha megáll, a beszéd elakad. 

Mert más adja neki magas szerepét 
mellyel leigázza a föld kerekét. 

Koronája hamis és az ostora kóc 
és a színfal mögött odalép a bohéo. 

— Jó voltál kirády!... Es a raliara. üt. 
S a bohóc s királyra a holdfény süt. 

.Som!y '> Yiultán 



26 S Z Í N H Á Z I E L E T 

A Medgyaszay Színház 
második műsora 

Hogy egy színház első műsora teljes anyagi 
és erkölcsi sikert arat, az annaK a bizonysága, 
hogy a publikum az uj vállalkozás p r o g r a m j á t 
rokonszenvvel és helyesléssel honorálja. De a 
második miisor sikere többet jelent ennél : azt 
jelnnti, hogy a szinház ezt a rokonszenvvel és 
helyesléssel fogadott programmot folytatni is 
tudja. 

Vámos Árpád, a Medgyaszay-szinház igazga-
tója, leiettij ezt a második és úgyszólván "fon-
tosabb vizsgát. Színházának második műsora 
méltó folytatása az elsőne«. Az irodalom és a 
muzsika finom és elvezni vágyó publikumának 
ismét olyan dolgokkal szolgál, amelyeket nem 
lehet meg nem nézni. 

A p ózát ezúttal a finomtollu Lakatos László 
képviseli. Egyfeivonásosánik „A császár partra 
száll" a cime A kiváló iró, aki javában fürdik a 
vígszinházi „Ferj és feleség" n gy sikerében, 
rendKivüli népszerűségét itt még növeli. Et>yfel-
vonasosa mindama irói erényekkel ékes, ame-
lyek öt legj 'Ob szinmű róink sorába emelték. 
A darab Napoleon-tárgyu, de Napoleon nem 
szerepel benne. Csak sokat beszé nek róla. A 
történet maga szerelmi történet : Metternichnek 
•és egy bájos. okos bécsi grófnénak az esete. 

Lr 
t ' 

DONÁTH JENŐ 
i buda-temesvári tarnuiai Karnagya, a Grázi Dal-

színház szerződtette. 

Metternichet vendég gyanánt Ivánfi Jenő játssza, 
aki rendezi is a darabot, a grófnőt pedig Med-
gyaszay Vilma. Ilyen illusztris két főszereplő 
mellett is megállja a helyét a kitűnő Bársony 
István, aki a grófné férjét, a korlátolt diplomatát 
alakítja és Ihász, aki egy Napoleon imádó ud-
vari futárt személyesít. 

A muzsika is igen jó nevek szolgálatával sze-
repel a kitűnő programm. Operai nivóju zenés 
darab „A néma asszony, amelynek eredeti bril-
liáns vígjátéki témáját Anatole France irta. A 
középkori bíróról szól, aki néma asszonyt vett 
feleségül. Nagy mesterséggel meggyógyíttatja, 
de ekkor az asszony annyit beszél, hogy mivel 
visszanemitani töbné nem letiet, a bíró saját 
magát süketitteti meg. Ebből a ragyogó kis víg-
játékból csinál operaszöV'get a kiiünő és elmes 
Gábor Andor és ezt zenésítette meg Nádor Mi-
hály, akitől a komoly magyar muzsika még igen 
szép és értékes dolgokat várhat. „A néma asz-
szony" már ez Ígéreteknek igen szép és elegáns 
beváltása, pláne ilyen nagyszerű előadasban, 
amely főszereplő gyanánt Medgyaszay Vilma 
szenzációs alakítását tudja felmutatni. 

Az illusztris művésznő különben egyetlen ma-
gánszáma a finom és gesztusos műsornak. 
Gábor Andor és Harsányi Zsolt írták Reinitz 
Béla zenéjével az uj számait. Ahogy előadja, ez 
a magyar színészet legremekebb és legélvezete-
sebb percei közül való. 

A Medgyaszay-szinbáz most már megnyerte a 
csatát. Budapest egvik legnívósabb és legelőke-
lőbb kis színháza. Bizonyos, hogy minden mű-
sorát meg kell nézni. 

Szinészszövetség nélkül Budapesten ma nem 
szerződhetik színházhoz senki, aki nem tagja a 
Szinészszövetségnek. Ennek dacára a Fővárosi 
Orfeum közeli újdonságában, Kovács Kálmán és 
Buday Dénes „Finita la comoedia" cimü zenés 
jelenetében mégis fellép egy szereplő, akire nem 
vonatkozik a kollektív szerződés. Nem is unat-
kozhatik, mert az illető, aki a Daniló névie 
hallgat, egy gyönyörű agárkutya. Hoilós Terus 
mellett ő is főszerepet játszik a kedves jelenet-
ben és tulajdonosa, a szépségés fekete gróf 
Zichy Hermanné, biztosan nagyon büszke lesz 
e sikerére. 

— Ez a kutya — mondta Gyárfás, — nem 
tartozik a kollektiv szerződés alá, tehát szaba-
dabb, mint mi : más színházba is akárhol fel-
léphet. ^ 

— Hohó, — feleli Keleti, az igazgató, — cir-
kuszban nem. Nem engedhetjük, hogy szín-
házunk és attrakciója aláássa a saját művészi 
reputációját. 
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KÖKÉNY ILONA SOMLÁR ZS GMOND 
Major rajza 

A helyzet, — hogy stratégiailag fejezzem 
ki magam, — a főpróbákon is változatlan. 
Ahány szinház, annyi zsúfolt ház. Annyira 
zsúfolt, hogy az ember meg sem érti, mi marad 
az esti, akarom mondani, a délutáni előadá-
sokra. Dehát marad — és ez a fő. 

— Hogyisne maradna, — mondta multkorá-
ban egy tipikus főpróba-látogató, — hiszen a 
Magyar Színház egyáltalán nem is tart már 
főpróbákat. "Kettőt-hármat egy évben. Mi az! 
Hónapokig játszik egy darabot — mi jut 
akkor nekünk ! A kritikusok igazán felszólalhat-
nának ez ellen. Hallatlan kérem, végre egy u j 
darab, ez a „Szókimondó asszonyság", aztán 
repriz és semmi főpróba. Kénytelen voltam a 
premiéren megnézni. Beülni a közönség közé, 
fizetni ! Hát nem hallatlan I Ez ellen igazán 
szólalhatnának a kritikusok. Ugy sincs egyéb 
dolguk 

Szerényen megjegyzem, hogy, bár mindenben 
igazat adok az igen tisztelt Főpróba-látogató 
urnák, egyben azonban nincsen igaza. Nem 
áll az, hogy a kritikusoknak ugy sincs egyéb 
dolguk. Sajnos, több dolguk van, mint valaha. 
A háború kitörése óta már a kritikusok sem 
olyan urak, mint voltak. Szegény mindenesek 
lettek ők, akik nemcsak kritikát, de a vezér-
cikktől a napihirig, minden egyebet írni tar-
toznak lapjuknak. Ez természetesen még nem 
ok, hogy a főpróba-közönség jogos érdekeiről 
megfeledkezzünk. A magam részéről szíves 
készséggel tennék néhány lépést az érdekükben 
Beöthy László igazgató urnái, de mondom, 
sajnos, a kritikusok már régen nem azok az 
urak, akik voltak. 
, Bizonyítom is. 

Éppen a Magyar Színházban történt, a „Majd 
a Vica" főpróbáján. Szerénységem két kritikus 
társammal, abban a pillanatban léptünk a néző-

Wjt Vj 
GELLÉRT LAJOS ÜRMÖSSY ANIKÓ 

Andrassy-uti Szinház 

Főpróba 
a forradalom alatt 
- SZÉLJEGYZETEK -

MÁRKUS GÁBOR 
nagysikerű chansonesfét rendezett a mult héten 
a Zenetkadémián. Saját dalait énekelte, amelyek 
közül nem egy fővárosi kabarék műsorán nagy 

sikert aratott. 

A színházaknak a háború alatt is jól ment 
és jól megy a forradalomban is. Rossz tömeg-
pszihológus az, aki ezt meg nem érti. Szeren-
csére, minálunk nem is sokat akadékoskodnak 
ezen. A forradalmi viszonyok többé-kevésbbé 
délutáni előadásokká degradálták az esti elő-
adásokat, félni lehetett, — már csak a korai 
záróra miatt is, — hogy ebből baj lesz. De 
nem lett. A színházak délután öttől este 
nyolcig ép olyan zsúfolt házak előtt játszanak, 
mint békében este 8-tól 10-ig. Ezt az okos, 
pesti közönséget nem egykönnyen lehet föld-
höz vernL 



28 S Z Í N H Á Z I É L E T 

lérre, araikor a függönyt széthúzták. A Magyar 
Színházban az első két sort a sajtónak tartják 
fenn, mi tehát hamarosan helyünkre siettünk. 
De már egyetlen üres ülés sem volt. Bizonyos 
melankóliával konstatáltuk, hogy a budapesti 
sajtóban mennyire elszaporodnak a nők — 
'hátraballagtunk tehát a széksorok mögé és 
állva hallgattuk végig az első felvonást. 

Az első felvonás közben aztán mégis csak 
akadt három hely elől. Leültünk. Az üdvös-
ségünk azonban nem sokáig tartott. Alig fujtuk 
í;Í magunkat, máris megjelent a három hölgy 
és erélyesen követelték üléseiket. És, mert a 
kritikus is csak akkor morózus és udvariatlan, 
amikor már ír, készséggel * eleget tettünk a 
hölgyek ultimátumának. De nem elég. Erre az 
egyik hölgy szikrázó szemmel nézett végig 
rajtam : 

— Hallatlan, hogy mostanában, miféle elemek 
tolakodnak be a főpróbára ! — mondta. 

Mire a másik hölgy hozzátette : 
Botrány ! • 

A harmadik pedig- : 
— Felháborító ! 
És leültek. 

HALMA.I VILMOS és fia IMRE 
a Színházi Élet gyerekszínházának tagjai 

Mi pedig hátrakullogtunk és álltunk tovább. 
Kérdem ezek után : mit tehetünk mi még az 

ön érdekében, igen tisztelt Főpróba-látogató 
ur ? Talán megfordítva — talán ön lenne oly 
kegyes és eljárna a kritikusok érdekében, hogy 
hát . . . hiszen tetszik tudni . . . ! hiszen ön már 
harminc éve jár főpróbákra és, mint maga 
mondja, eddig csak egyetlen egyszer volt p re -
miéren, az is repriz volt. 

A Vígszínházban, a „Férj és feleség" fő-
próbáján egy fiatal ügyvéd barátom ezzel szó-
lított meg : 

Szerbusz öreg, hát te hogy kerülsz ide ? 
Hebegtem valamit, hogy hát, édes istenem, 

az ember csak ugy ide kerül ; mire a barátom 
mindjárt elmondta, hogy ő irt egy drámát, 
olyan még nem volt, a Faludiék elszédültek és 
máris műsorra tűzik a darabot. 

Aztán megkérdezte : 
— Mondd kérlek, nem tudod, megjelent ez a 

darab már könyvalakban is ? 
— Nem tudom. Miért ? 
— Szeretném olvasni. Hátha ugy rosszabb. 
Még mondott valamit, hogy nagyoj^inkom-

modálná őt, ha ennek a Lakatosnak a darabja 
sokáig maradna műsoron és ezzel elrohant. 

Mit.lehet itten tenni, k e d v e s Főpróba látogató 
ur !? Örüljünk, hogy igy van és nincs rosz-
szabbul. Amit ezennel tisztelettel feijegyzek a 
történelemnek, nehogy majdan sötétebben lássák 
a^dolgokat, mint amilyen valóban volt a nagy' 
forradalom alatt. 

Reife Pal. 

NAGY ADORJÁN 
^ A Nemzeti Szinház igazgatója, Ambrus Zoltán, 
nagy szorgalommal fáradozik azon, hagy szín-
házánál elvesse a mostani generáció után el-
jövendő nemzedék alapjait. Mióta igazgató, a 
Nemzeti Szinház több értékes taggal! lett gaz-
dagabb és munkaképesebb szinház 

A legújabb szerződés, amelyet Ambrus aláirt» 
Nagy Adorjánt köti az ország első színházának 
tagjai közé. Mint Várkonyi Mihály, agy Nagy 
Adorján is a Kolozsvári Nemzeti Színháztól ke-
rült fel a Nemzetibe. Az ősi kolozsvári szinház 
a fővárosi karriér utolsó előtti lépcsőfoka most 
is és Nagy Adorjánnak külső ajánló levele az 
a vasúti jegy, amely mutatja, honnan jött. 

Igen értékes, érdekes színész. Széles vállú, jó 
termetű, szőke, kékszemű fiatal ember, tele hit-
tel és lelkesedéssel és azzal a tűzzel, amit a 
tehetség olt az emberekbe. Bizton lehet hinni, 
hogy Ambrus alatt méltóan fogja folytatni, amit 
vidíken Janovics alatt igen nagv sikerre' kezdPtt. 
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Színészek sikeréből 
jósolták a 
köztársaság sorsát 
— RIPORT 2000 ÉVVEL EZELŐTT — 

. . . Róma lakossága teljes bizonytalanság-
ban élt . . . Senki sem tudta mit hoz a jövő, 
mi fog történni holnap ! A meggyilkolt Caesar* 
pártja, a „szegények párt ja" , napról-napra erős-
bödött. Ez e nép és a veteránság most már 
nem fecsérelte idejét azzal, hogy az össze-
esküvők — Brutus és Cassius — házai körül 
csoportosuljon s őket megtámadhassa. Sokkal 
inkább kecsegtette őket a földreform kérdése, 
az uj agrártörvény, amelyet népgyűléseken 
vitattak meg. 

* Julius Caesar 

A gazdagabbak, a konzervativek és az össze-
esküvők hivei nagyon aggódtak a nép e maga-
tartása miatt. Kezdték belátni, hogy földjeiket 
el fogják veszíteni. Ez a párt, miután pénzük 
is fogytán volt, ujabb, nehezebb helyzet előtt 
állott. Sok konzervatív politikus egészen hátat 
fordított a politikának s a vidékre vonult, hogy 
ott várja be az eseményeket . . . 

. . . Egészen Antonius lett a helyzet ura. 
Ez a kétszinü, fondorlatos, erőszakos és érzéki 
férfiú ügyesen tudta a helyzetet a jövendő 
céljai szerint irányítani . . . Octaviánusnak, a 
meggyilkolt Caesarnak az unokaöccse és egy-
ben fogadott fia, megjelenésével csak fokozta 
a helyzet bizonytalanságát. 

A konzervatívok nagy örömére most már 
nyíltan támadta Antonius kétszinü játékát. 

Hosszú Margit a"legjobb 
helyen képeztette ki magát 
zongoraművésznővé : nem 
kisebb ember volt a mes-
tere, mint Dohnányi Ernő. 
Azon a hangversenyen, 
amely február 13-án folyt 
le a Vigadóban, olyan si-
kert is aratott a tehetséges 
zongoraművésznő, amilyen 
Dohnányi egy méltó tanít-
ványához illik. Tavaly Ber-
linben már része volt egy 
ilyen sikernek, a német 
zenekritika igen meleg han-
gon magasztalta. 

Társa volt a nagy siker-
ben Demény Artúr, a 
Városi Színház kitűnő fiatal 
tagja. Demény a f iatal opera 
generáció egyik legszebb 
reményekre jogosító tagja. 
A Városi Színházban min-
den fellépése uj és uj sikert 
jelent, most pedig meleg, 
szép hangja és énektudása 
a koncertdobogón is méltó 
lapsokat szerzett neki. Hosszú Margit 
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Igyekezett őt a népnél bevádolni s azt hangoz-
tatta, hogy ne bizzanak benne, mert titokban a 
konzervatívoknak a szolgálatában áll. Ám 
Antonius ravasz körültekintéssel keresztülhúzta 
Octaviánus terveit . . . 

Időközben azonban Róma kezdett megnyu-
godni. Mintha az események hatásukat veszí-
tették volna egy időre . . . Mindenki a közeledő 
julius hónapra, az ünnepekre és győzelmi 
játékokra gondolt. Maga Cicero is, ez az örökké 
tétovázó, rettegő öreg is kezdett megnyugodni. 
De azután a legkisebb rémhír hallatára ismét el-
határozta, hogy elhagyja Rómát. Mielőtt azon-
ban az elutazásra szánta volna magét, meg akarta 
várni a játékok kimenetelét. Ő és sokan mások 
nagyon sokat vártak e játékoktól ! Abban biza-
kodtak, hogy e játékok előre nem látható hatást 
fognak a közvéleményben kiváltani s talán 
olyan befolyással lesznek Róma polgáraira, hogy 
Antonius helyzetét is meg fogják ingatni . . . 

A játékok várva-várt ideje elérkezett s min-
denki annak hatása alatt állott. A görög 
komédiát azonban meglehetősen hűvösen fo-
gadta Róma alsóbb népessége. Ám ez még 
nem tette csüggedővé a várakozókat ! Abban 
bizakodtak, hogy a latin komédia és a vad-
állatok viaskodása hatalmas tömegeket fog 
megmozgatni. És valóban a Tezeus cimii komé-
dia óriási közönséget is vonzott, amely lelkesen 
ünnepelte a színészeket és megtapsolta őket... 
• Cicero maga is meg volt elégedve e nagy 

sikerrel, de most meg a köztársaság sorsa iránt 
támadt aggodalmai kezdték egyszerre nyug-
talanítani. Bosszankodott, zsörtölődött s kifeje-
zést is adott véleményének, hogy Róma pol-
gárai egészen megfeledkeznek a köztársaság 
sorsáról s ahelyett, hogy sietve ragadnának 
fegyvert annak megvédésére a játékokban telik 
minden kedvük és a színészeket ünnepelik. 

Cicero rövid habozás után el is utazott Pom-
pejibe. . . 

A játékok folytak tovább. A pártoskodások 
és a vihartjósló ellenségeskedések teljesen meg--
szüntek A nép tódult a színházba és a cirkuszi 
játékokhoz. . v Brutus hivei a konzervatívok, 
összeesküvők, császáriánusok, Antonius hivei, 
a legalsóbb néposztály egyformán e játékok 
hatása alatt állottak. Egymást követték a lát-
ványosságok s a hatalmas nézőközönség min-
den darabot kitörő lelkesedéssel megtapsolt. 
Nyilvános helyeken, az utcán mindenki e játé-
kokról beszélt. A konzervatívok meg lehettek 
elégedve a nagy sikerrel s Antonius hivei 
hiába igyekeztek elhitetni, hogy a nép tetszé-

sét nem nyerték meg a játékok. Az események 
és a tények ellene szóltak e hí reszte lésnek. . . 

„Most már egy-egy színésznek a sikeréből 
jósolták a köztársaság sorsát !" Octavius ki 
akarván használni a népnek a játékokon szer-
zett hangulatát, lázas buzgalommal készült 
Caesar győzelmi játékaira. Arra számított, hogy 
Caesar hivei és pártja fel fogja használni ezt 
az alkalmat arra, hogy Antonius ellen tüntes-
sen, ami bizonyára bosszantani fogja Antoniust 
s megnehezíti helyzetét. Ám Antonius résen 
volt s mindent elkövetett, hogy e hangulatot 
megelőzze ! . . . 

* 
» # 

E csaknem pontosan kétezer év előtti kor 
izzó, nyugtalan s az események káoszától ter-
hes napjainak vázlatos levetitése szinte pár -
huzamosan kívánkozott a ma eseményei mellé ! 
Mintha a kétezer év előtti események ismétlőd-
nének meg a — kétezer év utáni idő meg-
változott perspektíváján. Köztársaság, népek 
forrongása és reménye — a napok aggodalmas 
bizonytalansága, egy ledőlt és ujjátámadó világ-
rend eseményekben gazdag mesgyéje, politikai 
pártok : konzervativek, főnemesek pártja, a 
forradalmiaké és az alsóbb néprétegeké — a 
holnap bizonytalansága, a földreform — mind, 
mind szinte tételesen megismétlődnek! Ugyan-
azok a fogalmak és jelentőségei a szavaknak !.. . 
A történelem nem egyszer ismételte meg ugyan-
azokat az eseményeket, ám bennünket az ak-
kori római birodalomnak a kétezer év előtti 
időnek ez a mostani eseményekkel való meg-
lepő parallellája nem is e szempontból érde-
kel . . . A színháznak s a mindenféle játékok-
nak az a minden egyéb eseményt háttérbe 
szorító jelentősége tették ránk nézve felidézésre 
érdemesnek e kort ! 

Meglepetten látjuk, hogy a „panem et cir-
censes" (kenyeret és cirkuszi játékot 1) sokat 
emlegetett mondása e korban többet jelentett 
a nép egyszerű szórakoztatásánál. Hatalmas 
politikai és társadalmat mozgató faktor volt ez 
ünnepi játékok sorozata az egymással küzdő 
politikai pártok szempontjából ! Néptömegek 
politikai állásfoglalása hangulatának tényezője 
gyanánt „kezelték" ezeket a színházi és cirkuszi 
mtékokat. Színészek sikereiből igyekeztek kon-
zekvenciát levonni vájjon Róma lakossága, hogy 
fog dönteni a köztársaság sorsáról!... 

Oh, boldog kora e kétezer esztendő előtti 
időknek! Amikor nem kellett attól tartani, hogy 

* Ferrero : „A rámái köztársaság1 e lbukása - müvéből 
való idézet . | 
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Rómában bezárják a színházakat — mert nincs 
elég szén — s célszerű, ha a közhiztonság miatt 
mindenki hamar hazakotródik ! 

Cicero ez a rettegő, eladósodott népszónok, 
bizonyára külön „filippikákat" dörgött volna a 
fórumon ez ellen az egybegyűlt sokaság előtt, 
ha ilyesmi szándéka lett volna az akkori „köze-
geknek !" . . . 

Iván Ede 

Miska lumpol 
A mult héten elmondtuk a Krúdy Gyula 

különös lumpolási esetét hordárral, pesti köz-
épületekkel és gőzlürdővel. A történet felújí-
tása arra adott alkalmat, hogy irók és színé-
szek világéban sokat beszéljenek lumpolási 
esetekről. A legszebb történetek vonultak, fel 
a visszaemlékezők diskurzuséban. 

A társaságbeli jókedv kitűnő atyamesteré-
nek, dr. Márton Miksának is elmondódott két 
esete. Mindakettő reggel történt, tehát hozzá-
juk kell képzelni háttérnek vagy tárgyalási 
alapnak a kellő mennyiségű szeszes italokat. 
Mert az is tudni való, hogy Miska sem na-
gyon lelkes hive a szesztilalomnak. 

Történt tehát egy reggel, hogy Miska haza 
akart menni. Félnyolcra járt az idő, amikor 
lejött egy vendégszerető baráti háztól. Lejött 
és kocsi után nézçtt szét. De kocsi sehol. Se 
fiakker, se konflis. Ahogy ott nézdegélt, egy-
szer csak feltűnik a körúton egy közeledő 
udvari fogat. Szép, elegáns, fekete kocsi volt. 
Miska gondolt egyet : 

bik leányával, akit reggelenként maga szokott 
elkísérni iskolába. 

— Ja ? Pardon I. — mondta Miska. Meg-
emelte a kalapját, megfordult és hazaindult 
gyalog. 

A másik eset szintén reggel félnyolckor tör-
tént. De nem utcán, hanem a gőzfürdőben. Miska 
egy átlumpolt éjszaka után a Rudas-fürdő 
nagy bazenjában gőzölgött. Egyszer csak 
eszébe jutott, hogy ő újságot akar olvpsni.. 
Hangosan rendelkezett tehát, hogy kerítsenek 
neki azonnal egy lapot. Egy fürdőszolga át-
szaladt a legközelebbi trafikba és hozott Mis-
kának egy Pesti Naplót. ( 

Történetünk hőse tehát kezébe vette a ' lapot 
és elkezdte olvasni. De ugy találta, hogy kö-
rülötte beszélgetnek, nagy zaj, nem hagyják 
olvasni. 

— Ez biztosan üres. Megállítom, a kocsis 
majd jó borravalóért hazavisz. 

Azzal odnment a kocsiutra a közelgő kocsi 
elé, megasra tartotta a félkarját és kiáltott : 

Szabad ? 
A kocsi megállt. A kocsis csodálkozva né-

zett az idegen úrra, aki megállította. A kocsi-
ban ugyanis ültek. 

— Nem baj — gondolta Miska — bemutat-
kozom nekik és megkérem őket, hogy vigye-
nek haza. 

Azzal odalépett a fogathoz és benézett. 
Auguszta főhercegnő ült benne a kiseb-

—- Hova vonuljak félre ? — gondolta magá-
ban, — hopp, megvan, lemegyek olvasni a 
víz alá. 

És mindenek nagy csodálkozására lemerült 
a lappal a víz alá. Ott csodálkozva tapasz-
talta, hogy a lap betűi kissé homályosak. Pró-
bált fordítani s e célból kissé megnyálazta a 
jobb keze mutatóujját. Ekkor viszont rájött* 
hogy lélegzet is kell. 

Fene egye meg, mennyi baj van ezzel a 
lappal. 

így szólt magában a víz alatt és mérgese» 
kiemelkedvén, elment öltözködni. 

A VIG ÖZVEGYET adták elő a mu t hét egy 
délutánján a Rákosi Szidi iskolájának növen-
dékei a Királyszinházban. A ki ünő, formás 
előadás H rendező tanár Ferenczi Frigyes érdeme, 
a növt-ndé ek kö>ül különösen tituntek: Glavari 
Hanna alak.tja M a g z i < r Ilona és D n i l ó : 
Rohonczi Mihály, de a töbhiek is, névs-erint 
Körösi Bálint, Kotái yi Jolán, Mijota László, 
Barna Sári mind igyekezettel es tehetséggel 
iát- zottak. 

* 

Egressy Gábor utolsó szavai : „És én sem 
megörülni, sem meghalni nem tudok !* 

(Fővárosi Lapok közlése) 

P1A-CA K Ö R Ö M L A K K 
•eke uinóuögbtíM ni ide i el »<4 lodro 
^ériàoau én pa<-fQ uóri&->ao k*ptiat<> 
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Valami hölgy-dolog volt az oka, hogy a két 
debreceni ifjú összekapott. A vetélytársakat 
nem is az érzés heve tüzelte, mint inkább maga 
a vetélkedés. Noha Ady még nem volt a nemzet 
nagy lírikusa és Környey még nem volt európai 
hirü tenorista, rátarti, ketnény fiu volt minda-
kettő. Egyszóval összekoccantak és mint ilyen-
kor szokás, kijelentették egymásnak : 

— Állok rendelkezésedre! ! 
— Tudni fogom a kötelességemet ! ! 
Izgatottan kérte fel kiki a maga két segédjét. 

Kitűzték a nagy napot és a küzdő felek meg-
jelentek. 

A sánszok nem voltak egyenlők. Adynak 
eladdig- nem járt kard a kezében, különben is 
vékonypénzü legényke volt akkoriban. Viszont 
Környey, mint sportember, már két éve erős 
vivó voll akkor, sőt. két érmet is nyert már a 
kardforgatás mesterségéből, azonkívül zömök 
és izmos ember volt. 

Szóval felállottak szembe az ellenfelek A 
pengék és a kardok vészesen villogtak, a 
vezetősegéd elkiáltotta magát : 

— Raj ta ! 
A felek farkasszemet néztek, vérszomjasán 

meredtek egymás szeme közé, de egyik sem 
mozdult. Nem mozdultak percekig. Mindegyik 
várta, hogy a másik támadjon. Ez igy tartott 
hosszú ideig. A segédek toporzékoltak az izga-
lomtól, de se Környey, se Ady nem moccant. 
Csak nézték a farkasszemet. 

— Állj ! — kiáltotta a vezetősegéd, aki ezzel 
az első összecsapást elintézettnek ^tekintette. 
Egy kicsit hagyta őket pihenni, aztán megint 
felállította őket és megint elkiáltotta"?a rajtát. 

Most már mindaketten felkapták a kardot és 
hadonászni kezdtek. Környey csak védelemre 
szorítkozott, Ady dühösen és gyorsan táma-
dott. Próbált vágni egyet-kettőt, de ellenfele 
kivédte. Ady tehát jónak látta erőgyűjtés és 
időnyerés céljából visszaugrott, széles ivben 
megcsóválva feje fölött a kardot. 

Itt történt a baj. A csóválás akkora svunggal 
történt, hogy Ady — leskalpozta a saját feje-
búbját. Egy csipetnyi bőrt . nyisszentett le a 
saját fejéről és az arcát nyomban elborította 
a vér. 

Környey rémesen megijedt. Csak akkor nyu-
godott meg, mikor az orvosok betapasztották 
az Ady önsebét. Akkor odament hozzá és igy 
szólt : 

— Nézd, Bandi, a fene egye meg azt a nőt, 
mit okoskodunk mink egymással, két ilyen jó-
barát ? Szervusz. 

Köimyey contra Ady 
Egy régi párbaj története, — ez is lehetne 

a cirat Mert a történet Ady Endre első pár-
bajáró} szól. Vivatott ennekelőtte huszonkét 
esztendővé! Debrecen városában. A párviadal 
egyik szereplője már nem mondhatja el, hogy 
s nynf voll A részvét melegségével elmondta 
a más:il< Környey Béla. 

Környey es Ady vívták egymással a párbajt. 
Környey kis szinész volt Debrecenben, huszon-
két éves Ady kis riporter volt, husz éves. 

MÁRKUS EMMA Papp felv. 
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HALLÓ, ML ÚJSÁG? 
WIRTH SÁRI. A Belvárosi Színházban szinre-

kerülő Az ötvenéves férfi egyik szerepét, Bogláry 
Gizellát uj színésznő játssza : Wirth Sári, akit 
Bárdos igazgató tagjai közé szerződtetett. A 
fiatal művésznő eddig vidéki társulatoknál ját-
szott és most a Belvárosi Színházban esténként 
szép sikere van kedves alakításával. 

FEBRUÁR 27-ÉN NYÍLIK MEG A MADÁCH-
SZINHÁZ. A Zeneakadémia kistermében február 
27-én megnyílik a katonaszinészek színháza, a Ma-
dách-szinház. A megnyitó műsorán Karinthy Fri-
gyes Holnap reggel cimii tragikomédiája áll, a pro-
lógust Kosztolányi Dezső irta. A Karinthy-da-
rab főhőse egy mérnök-pilóta, aki egy uj talál-
mányát akarja bemutatni az államnak. Termé-
szetesen szerelmi motívum is van a darabban, 
amelynek első felvonása a Hungária halljában 
egy koncert alatt, a második felvonása egy han-
gárban, repülőgépek között, a harmadik pedig 
egy repülőtéren játszik. A színház gárdája élén 
fővárosi színházak elsőrangú tagjai állanak, a 
többi szereplők a katonaszinészek. A Karinthy-
darab főhősét Gellért Lajos, a Bárdos színházak 
tagja, hősnőjét Kálmán Erzsi, a Vígszínház volt 
tagja játssza. A darabot ifj. Vajda László rendezi. 

A HADVISELT ZENEMŰVÉSZEK HANGVER-
SENYEI. Uj művészi alakulás lép a legköze-
lebbi napokban a közönség elé. A hadviselt 
művészek, a Magyar Tisztek és Továbbszolgáló 
Altisztek Országos Szövetsége kebelében művész-
csoportba tömörültek. Sok régi név kerül újból 
elő, de ujakkal is találkozunk, a külföldről haza-
tértekével és olyanokéval, akik tanulmányaik 
befejezésével a frontra mentek. Az első bemu-
tatkozás február 22-én lesz, egy népszerű hang-
verseny ̂ kíséretében, amely egyúttal hangverseny-
terem avatás is lesz, amennyiben a Szövetség 
dísztermét (a volt Tiszti Kaszinó nagytermét) a 
csoport rendelkezésére bocsájtották. Közremű-
ködnek Pilisi István hegedűművész, Gonda István 
zongoraművész, Diskai]ózsei dalénekes, Pogány 
György operaénekes, Deák István csellóművész. 
Mint vendég Andreyka Margit és Dömötör Ilona 
operaénekesnők, valamint Parcsétics Anikó zon-
goraművésznő. 

ISKOLAI HÁZI HANGVERSENY. Az„ Erényi-
Rossi Rossina"~féle jónevü magánénekiskola 
előrehaladottabb tanítványaival kitűnően sikerült 
hangversenyt rendezett a Vigadóban. Basier 
PaliI ca, Emőd Irénke, Gáti Lya, Krassy Zseni, 
Lőrincz Baba, Lauffer Ilonka, Márkus Gyula, 
Pélffy Vilma, Patkós Eszti, Pfeiffer Vilma, 
Sándor Erzsi, Sándor Iby, Schmitt Irma, Szoyka 
Irén, Segesdy Piri és Zádor Jenő tanítványok 
igen szépen énekeltek ; némelyike már mű-
vészi produkciót is nyújtott. Az összes tanít-
ványok kitűnő énekén az iskola szakavatott 
és lelkiismeretes tanítása volt hallható. A hang-
verseny után térsasvacsora volt, amelyen két-
száz személy volt jelen. A hírlapírók nyugdíj-
egyletének 432 — K jutott. 

JÓL JÁR, ha hangszereit az országosan ismert 
és közkedvelt Wágner hangszer- és beszélőgép-
áruházában (Budapest, VIII., József-körut 15.) 
szerzi be. Kérjen a saját érdekében ingyen és 
bérmentve fényképes hargszerárjegyzéket. 

4J 

A tanácstól kérdem ezt ni : 
Vájjon a.tragédiák után, ahol 
Egyszerre tiz ember hal meg, 
Szintén kell vigalmi adót fizetni ? 

* 

Irigylem Faludit, 
Mert nem érheti baj háza-táját, 
Estére kölcsön kéri őrt állni a 
Marcsa katonáját. 

* 

A tízinházi Elet 
Gyerekszínházában igy szólt 
Hozzám egy művésznő : kérlek, 
Egy vágyam van, csupán ennyi, 
Gyerek szeretnék lenni, 
Öklömnyi polgár : 
Hogy nekem is irjon darabot 
Molnár. 

* 

Kedves Bárdos, 
Hallom, hogy Mészáros 
Giza, 
Kihez száz mértföld sebesen visz a 
Gondolat, 
Nem marad 
Az Andrássy-uton, de nemsokára * 
Már a 
Belvárosiba mén. 
Ez ellen tiltakozom én, 
Mert ha 
Nem lép fel a drága Giza. 
Biz a 
Zegész városban seholsem lesz jó Thea.  

* 

Azt kérded, miért nem kerül Pesten kvázi 
Hetekig uj darab bemutatásra ? 
Erre felel helyettem a színházi 
Pénztárak kimutatása. 

(LENGVE f . KE, 
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fi szóKimondó asszonyság 
(Madame Sans-Gêne) 

SZÍNMŰ HÁROM FELVONÁSBAN 
Egy előjátékkal 

Irta : 

VICTORIEN SARDOU 
Fordították : 

FÁY J. BÉLA ÉS MAKÓ LAJOS 

nemzetőrök 

AZ ELŐJÁTÉK SZEMÉLYEI: 

Hübscher Kata, mosónő 
Lefebvre, őrmester 
Neiperg, gróf 
Fouché 

La^Roussotte I ^ l á n y o k 
Julie I 
Vinaigre, dobos ) 
Vabontrain 
Rissout 
Dalicoeur ' 
Mathurin, tanonc 
Gyógyszerész 
Fodrász 
Kapus 
1-ső ! 
2'ik í szomszéd 
3-ik 1 
Egy sebesült 

I szomszédnő 
Í'SŐ I 
Ü k 
3-ik 
4-ik 

tüzér 

Nép, polgárok, szomszédok, nemzetőrök stb. 

E L Ő J Á T É K . 
(Páris, 1792 aug. 10.) 

(Mosókonyha berendezés 

E L S Ő J E L E N E T . 

Toinon, La Roussotíe, Julie a nagy asztalnál 
dolgoznak. 

TOINON. Ha! Hallják!? Ep az Echelle-utca 
tá ján lehetnek. 

JULIE. Juj! Be félek! (átmegy a színen.) 
LA ROUSSOTTE. Tán csak nem jönnek 

mi felénk is verekedni? 
JULIE (térdre hull, görcsösen az asztalba ka-

paszkodva). Oh, oh! szűz anyám! 
TOINON. Ugyan mit keresnének erre? A 

Tuilleriákra fá j a foguk, hogy a királyt ki-
húzzák az aj tón. 

I. SZOMSZÉD (qz ajtó előtt). A' már igaz. 
I. SZOMSZEDNÓ (az Utca közepén). Mondom, 

hogy a Carussel-téren vannak. 

JULIETTESOT'TE I (kissé elöbbre iönnek ) 
LA ROUSSOTTE. Még megrepesztik az 

ablakunkat . 
JULIE. O h ! megemlegetem ezt a napot. 
TOINON (a jobb háttéri ablakhoz menve). Ni! 

egy sebesültet hoznak! 
LA ROUSOTTE (a küszöbön). Egy nemzetőr! 

(Juliehez). Jer hát, nézd meg. 
JULIE. Ments isten! Eléggé oda vagyok már 

is. (Lövés, Julie felált). Es a szegény mesterné 
még mindig nem iőtt meg. 

I. SZOMSZÉDNŐ (Julie felé közelit). Hát nem 
tudták visszatartani? 

TOINON. Nem megy az a más feje után. 
LA ROUSSOTTE. Fél is az a veszélytől. 
TOINON. Hisz az egész utca Mam'selle 

Sans-Gênnek hívja. Ami annyit tesz, hogy 
bátor és szókimondó. (Jobb háttéri ablakhoz 
megy, ágyúlövés). 

LA ROUSSOTTE. Ah, tán megtudhatnánk 
valamit, a sorunkbeli kuncsaft erre jön. A 
Nantes-i. 

TOINON. Fouché u r ? 
ROUSSOTTE. Bőszült ellensége a királynak 

és az osztrákoknak . . . (hátramegy) a hun la 
(az ajtóból kiált). Hé Fouché u r ! Fouché u r ! 

I. SZOMSZÉDNŐ (visszamegy az utcára). 
MATHURIN (kiált). Fouché u r ! 
TOINON (a jobb ablaknál). Nincs szükség 

az orditásodra. Inal az úgyis, ahogy csak tud. 
ROUSSOTTE. Itt is van már . 

H ; Á S O D . I K J E L E N E T . 

( Voltak, Fouché a jobb háttérbőt).] 
FOUCHÉ a jobb háttérből maga után nézve 

gyorsan belép, kezében vörös esernyő és egy bő-
rönd, belépve körülveszik a mosónők és a kint-
ievők egy része. Mind egyszerre beszélnek). 

MIND. Nos? Nos? 
TOINON. Nos? Fouché u r? 
ROUSSOTTE. Onnan jön? 
FOUCHÉ (lihegve). Igen, igen, onnan. 
MIND. Mi tör tént? Hogy volt? Mi hir? Mi 

újság? 
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FOUCHÉ. Oh! nagyon rossz. 
MIND. Oh! oh! (kiviil dobszó, zene). 
FOUCHÉ. Iszonyú! . . . Nekem . . . azaz 

önöknek! . . . a zsarnok győzött! Ide gyorsan 
az ingeimet, akár tiszták, akár nem, hogy 
elpakolhassam. 

JULIE (a komóton rögtön összeszed egy kis 
csomó tiszta inget és fehérneműt). 

TOINON (a lépcsőhöz siet és két garádicsot 
föllépve, lehúzza a kötélen száradó inget). 

FOUCHÉ (kinyitja bőröndjét). 
ROUSSOTTE. Ón menekül? 
FOUCHÉ. Fidonc! Csak gyorsan távozom, 

ennyi az egész. 
JULIE (hozza az ingeket). Nantes-ba? 
FOUCHÉ. Azonnal. 
TOINON. De hisz ez rémitő ! Hát mi 

történt ? 
JULIE. (Fouchénak egy pár harisnyát hoz) : 
FOUCHÉ. Az, hogy reggel az első r o h a m ' 

nál még minden jól ment és hogy a Cartissel' 
tér még csak az imént is a honfiak kezében 
volt. 

I. SZÓK,SZED. On is velük vol t? 
FOUCHÉ. Lelkileg oh ! igen ! A valóságban 

azonban a St.'Honoré'Utcában álltam lesben. 
TOINON (lejön a lépcsőről s egy mosatlan 

inget ad Fouchénak, aztán a pohárszéken ke-
resgélj 

FOUCHÉ. Hát egyszerre azok a huncut svá j ' 
ciak oly gyilkos tüzet eresztettek a palota 
ablakaiból, hogy a támadók cserben hagyták 
ágyúikat. 

MIND. Oh ! (morgás, zavaros lárma.) 
FOUCHÉ. S fej nélkül . . . 
TOINON (egy elszakadt színes zsebkendőt 

nyújt La Roussottenak. — La Roussotte Fouché-
nak nyújtja) 

FOUCHÉ (megnézi és visszaadja.) Ez nem 
az enyém ! 

LA ROUSSOTTE (morogva átnyújtja Toinon-
nak.) Még azt mondja , hogy nem az övé ! 

TOINON (visszaadja.) De biz az övé! 
LA ROUSSOTTE (odanyújtja Fouchénak a 

kérdéses zsebkendőt.) Az öné ! 
FOUCHÉ (átveszi s bőrzsákjába teszi — s 

folytatva.) S fej nélkül rohanva elárasztották 
a szomszéd utcákat. De természetesen én is 
velük. Ugy bizony : a mesterné nincs 
itthon ? 

JULIE. Na nincs ! Ö is ott van ! 
FOUCHÉ. Amot t? 
TOINON. Az á m ! Azt mondták neki ma 

reggel, hogy a kuncsaftunk. Roquefeuillék 
pakolnak, hogy megszökjenek . . , 

FOUCHÉ. A gyávák ! s aztán ? 
TOINON. Aztán a mamzelle, aki elől már 

nem egy civedant párolgott el, anélkül, hogy 
a kontóját kifizette volna — igy szólt : hogyis 
ne, nem addig a Lisette, beszállítom a fehér ' 
nemüjöket, oszt' fizessenek. 

FOUCHÉ (visszatér a nagy asztalhoz, kezé-
ben a bőrzsákjával, felteszi a kalapját s kezébe 
veszi ernyőjét). Merre laknak Roquefeuillék ? 

JULIE. A Saint Nicaise-utcában. 
FOUCHÉ. A harc kellős közepén. 
LA ROUSSOTTE (a háttéri ajtón kinéz). Hogy 

még most sem jön ! ? 

JULIE. Még majd taligán kerül haza (kivül 
ágyúlövés, a dobosok lámadót vernek) 

TOINTN. E h u n ni, ú j ra kezdik ! 
FOUCHÉ (kezében málhájával, kimenésre kész, 

megáll a háttéri ajtó balján). Jobb is szeretem. 
Kivül hangok : Kata ! Szókimondó Kata ! 
TOINON (fenékre futva La Roussettohoz vígan). 
Megjött! Megjött! 
JULIE. A mesterné ? 
TOINON. LA ROUSSOTTE. Igen. igen ! Itt 

van ! Meggyütt ! 

H A R M A D I K J E L E N E T . 
, Voltak. Katalin. 

KATA (jobb háttérből, élénken belep, karja 
alatt fehérnemiis kosár, főkötője félrecsúszva és 
összegyűrve). 

TOINON. Oh ! mesterné ! 
JULIE (egy széket tesz középre neki, jobbra 

fordítva). Micsoda szerencse! 
LA ROUSSOTTE. Beh ! nyugtalankodtunk ! 
KATA (mindig ahhoz fordulva, ki hozzábeszéí). 

Ah kis cicám ! uff ! Nem bi rom tovább ! Hadd 
fuj tassak egy kissé ! oh ! jaj ! jaj ! Micsoda 
hâjszâ ! 

1. SZOMSZÉD. Hát onnan jön? 
KATA. De onnan ám ! 
2, SZOMSZÉD. Meleg volt, u g y e ? 
KATA. De vót á m ! 
TOINON. Es mi mindent látott ? 
KATA. Nem lát tam én semmit ! 
FOUCHÉ. Hát mi tör tén t? 
KATA. Nem tudok én semmiről semmit! 

(kosarát a szék elé a földre teszi) 
MIND. O h ! 
KATA. Nem értem rá (leül a székre, háttal a 

közönségnek, a csoporthoz beszélve). Ahogy le-
rohan tam a Saint Nicaise-utcán. egy csapat 
hazafival találkoztam, kik r ám kiabáltak, hogy 
(Fouché felé fordul), hé ! nem arra, kis anyám, 
vigyázz, mer t bajod esik! Bántam is én, ahogv 
benne vótam (Toinon felé fordul, aztán szembe a 
közönséggel). Pedig kár volt, mert alig hogy 
befordultam a Chartres-utcába, egy rakás 
marseilli közt talál tam magam, kik töltést 
osztogattak . . . És egy meztékaru, nagysza-
kállú, amint észrevett, rögtön megcsípett: Né! 
te né! Te kis golyhó, vigyázz az i rhádra, mert 
ba j esik benne. Dévajkodni jársz? Hová mégy? 
Mit akarsz? Ezzel felkapott — s a tetejibe a 
nyakam közé dörzsölt egy csókot (feláll s a 
kosarat felkapja) aztán odébb adott egy másiknak 
(a kosarat egyik karjáról a másikra teszi kétszer) a 
meg egy másiknak s igy véges-végig — mig 
mind végig nem szántották sörtés pofájukkal a 
nyakamat ! oh ! a huncutok! (a hallgatóság 
nevet). Pakol tam is aztán s z ó n é l k ü l . . . Hanem 
amondó vagyok, hogy szivesebben álltam von 
ki a Karusszel-téren egy golyózáport — mint 
egy ilyen csók-özönt — melynek mindegyike, 
de mindegyike hagymaszagú vót (általános 
nevetés). 

TOINON.Csakhogy végre itt van, (Kata ko-
sarát Toinonnak adja, ki azt a lépcső mellé teszi). 

JULIE. S leszámítva egy kis gyű rődés t . . . 
KATA. A főkötőm . . . ugy-e ? 
A TANONCOK. Oh igen ! 
KATA. (a tükörhöz megy magát renábeszedni, 

s közel' a komóthoz fulienek adja). 
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FOUCHE. Még mindebből se tudunk semmit. 
3. SZOMSZÉD. De igen ! már folytatják ! 

Lochard most jött a Karusszel-térről s azt 
mondja, hogy a nép újra támad. 

FOUCHÉ. (ki Lochard jöttekor, kissé hátrább 
menve hallgatózott, elragadtatva). így már jól 
van. 

1. SZOMSZÉD. A hármas udvart ostromolják. 
1. SZOMSZÉDNŐ. A király az osztrák nővel 

a lovardába menekült. 
3. SZOMSZÉD. S a svájciaknak fogytán a 

poruk. 
FOUCHÉ. (mint fent) Hála az égnek ! 
KATA. Csak Lefebvre bele ne ártaná magát 

— hisz a Bastillet már bevette s ott volt 
minden verekedésnél, (ágyúzás, dobszó.) 

1. SZOMSZÉD, (jobbfelé tekintve). Ahol ía ! A 
nemzetőrök ágyúval rohannak a t ű z b e É l j e n 
a nemzet í 

MIND (kivéve Fouchét és a mosólányokat, 
hátrafutnak, hogy lássanak és kiabáljanak, a szint 
üresen hagyva. Julie a Kata köpenyét a fenék-
támlányra teszi, Kata hátramegy az ajtóhoz. 
Fouché, Toinon, La Rousotte a jobb ablaknál.) 

KATA. Hát hiszen jó-jó ! De nincs okosan, 
mert nem azért tartanak amott nagymosást, 
hogy mi meg a szennyesbe maradjunk. Rajta! 
(Toinon és Juliehez). Aló ! ti ketten teregessétek 
ki ezt a hoímit az udvaron. 

TOINON. Igenis, mam'selle. (el.) 
KATA. (La Rousettohoz, a széken levő csoma-

got rábízva). Te meg huss — vidd e fehérne-
műt a des Moulins-utcában lakó tisztnek. 
Nem valami sok (halkari) számlát ne adj 
oda . . . nem érdemes a fizetségre. 

LA ROUSOTTE. Igenis, mam'zelle. 
KATA. Hé ! Mathurin ! 
MATHURIN. Mam'zelle ! 
KATA. Akarsz-e kedves lenni ? Mézeska-

láccsal fizetek (Mathurin e szóra felugrik az ab-
lakra). Fuss a Colbert-utcai állomásra és tudd 
meg, hogy Lefebvre őrmester ott van-e ? 

MATHURIN. Igenis, mam'zelle (indul). 
KATA. (visszatartja) Hó! Megállj! Ha ott 

van. jöjjön ide ! Ha nics ott, mondják meg 
hol van ? 

MATHURIN, (leugorva az ablakból, elfut bal 
háttérbe). Meg lesz, mam'zelle. 

KATÁ. (utána kiáltva). Lefebvre őrmester! 
MATHURIN, (a távolból). Tudom, tudom! 
KATA (betolva a balszárnyakat, bezárja a 

bal ablak fatábláit). Jobb lesz becsukni! Ennyi 
néppel az ember otthon se lehet, (felgyűri 
ujjasa ujját), 

N E G Y E D I K J E L E N E T . 
Kata, Fouché. 

FOUCHÉ. (gúnyolódva). Lám, l ám! Szép 
Katrin ! hát még mindig érdeklődik a ci-
devant gárdistabeli gárdista i rán t? 

KATA. Nini ! Hát ön még itt van ? No lám ! 
Hát mióta tilos a szerelem? (a kályháról 
felveszi a keményítős tálat). 

FOUBHÉ. Nem ugy értettem. 
KATA (o keményítőt a jobb asztalra viszi). Hát 

talán nem szép, nem jó, nem derék az én 
Lefebvre-m.? 

FOUCHÉ. Igen ! Igen ! Es aztán egy helyről 
valók is ugy-e? 

KATA. Elszászból. Születni Ruffachban szü-
letett, öt mérföldnyire az én környékemtől. 
St -Amarintól — és még is lássa, hat hét 
előtt még nem is ismertük egymást, (átmegy 
balra, veszi a kis nyakba való kendőt és főkö-
tőket, hogy keményítőbe mártsa). 

KATA. Ahogy mondom, ő a sorhadnál volt . . 
aztán a gárdánál . . . És akkor szolgálatban 
voltam, később pedig Lobligeois asszony 
mosolánya lettem (középre jön a holmikkal, 
,s a komott felett függő arcképre mutat), sze-
gény — egy csete-paténál eLsett. (holmiját 
beledobja a keményítős tálba) s haldokolva 
rám hagyta e boltot minden ingó-bingostól : 
igy lettem én mesterné (a bal asztalról egy 
szalvétát VÉSZ, kihajtja, aztán összehajtja, foly-
ton beszélve). A mult hó közepén aztán egy 
szép vasárnap igy szóltam ifj'asszonyaim-
hoz. Ez még nem minden, kis cicáim. .. 
részesüljetek a tánc gyönyöreiben is Vosz-
ha l lban . . . 

FOUCHÉ. (kijavítva). Wauxhallban. 
KATA. (közepén) Sa i l . . . H a l l . . . ! Bánom is 

én ! A Temple boulevardon — ugy-e ? 
FOUCHÉ. Ugy ! 
KATA. Nos tehát! . . . (beszéd közben bemár-

togatja a főkötőket a keményítőbe, majd kifa-
csarva a szalvétára teszi, melyet a tál mellett 
kiterített, távolban a lövés). Alig hogy beléptünk, 
elém billeg egy fickó, kalapja a kezibe — és 
csúnya volt . . . de milyen csúnya . . . akár 
egy majom . . . utálatos, gyüjjön — táncolsz 
velem egy dobogóst ? — mondja ő : Nem a ! 
mondom én ! Má' mé' nem ? mondja ő. Mert 
nekem ugy tetszik, mondom én. Tyuh ! mondja 
ő . . . és még mit mondott : No nézzék ezt a 
begyest, még nem akarja velem járni a dobo-
góst. Te cicomás, rátarti, nagyszájú ! Még be 
se végezte, mikor már a pofáján csattant a 
menydörgős menykő ! Ah ! jaj ! jaj ! csakúgy 
puffant egész hosszában a milyenre megnőtt 
(az utolsó darab fehérneműt teszi a szalvétára). 
Az őrmesterem volt Lefebvre, ki szorongatta, 
folyton kiabálva : Dobogó kell ? nesze-nesze...! 
(a szalvéta négy csücskét összefogja, benne a 
főkötőket kezében tartja). Erre aztán katonásan, 
már ahogy az náluk módi és illemesen meg-
invitált ! Es elhiheti, hogy nem mindennapi 
gyönyörűség volt együtt járni vele a cotilliont. 
Lássa, igy ösmerkedtünk mi meg (leteszi a 
szalvétába csomózott főkötőket, a bal asztalra, 
megkerüli s az asztal balján egy fichut készít elő 
vasalásra). 

FOUCHÉ (kötekedve). Miért van az, hogy 
csak estve és reggel látható e boltban ? 

KATA. Oh; gonosz! Nem titkolja ő, hogy 
nekem udvarol 

FOUCHÉ. Jó—jó, de pletykálnak ám az 
utcában. 
, KATA. Ejh ! Lehet is azt komolyan venni. 
Én becsületes leány vagyok, tudja azt Lefebvre 
nagyon jól. Mikor először mondtam neki : 
„szeretlek!" Oly szót mondtam ki, melyet 
még soha sem hallottak tőlem. S nekünk ez 
elég, a többire pedig fütyülök. 

FOUCHE. Akkor hát mikor lesz az esküvő ? 
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KATA. Mihelyt lehet, — hacsak Lefebvre 
idd nap előtt fel nem forgat mindent (az asz-
talon levő vasalót arcához tartja, hogy meleg-e 
még, aztán a kandallóban levő kemencéből egy 
masikat véve ki, az előbbit a tűzbe teszi). 

FOUCHÉ. Hogyhogy ? 
KATA. Ugy, hogy féltékeny! Még pedig 

annyira, hogy szinte megijeszt (kezében a friss 
vasalóval a jobb asztalhoz jön egy rongyért, hogy 
azt megtörülje). Van idő, mikor olyan mint 
örült, s az egész világra féltékeny . . . még 
három napja sincs — szinte szakításra került 
a dolog . .,. ön mia t t . . (nevet). 

FOÜCHE. (hiúsággal) Én miattam is ? 
KATA. Igen, az ön böjti képe miatt ! (kaca-

gásba tör ki). Hát érdemes azért megbolon-
dulni (visszamegy balra, veszi a rongyot, meg-
törli al vasalói, vasalni kezdi a fichüt). Bezzeg, 
ha most jönne és itt kapná önt ! Mit is keres 
ön még i t t ? 

FOUCHÉ. Várok! 
KATA. Mit? 
FOUCHÉ (nyugodtan). Azt, hogy bevegyék a 

Tuillériákat. (ágyuszó dobolás kivüt). 
KATA. Miért nem segit ön is nekik? 
FOUCHÉ (m. f.) Minek? Ha ők is vállal-

koztak rá. 
KATA (vasalva). Ez aztán a férfi! Bezzeg a 

Palaisban tudott a többivel ordítani: Éljen a 
szabadság! Le a zsarnokkal! Előre honfiak! 
Mikor aztán a honfiak kockára teszik a bőrű-
ket . . . 6 szépen itt marad a suton . . . Hát 
az urban pines vér? 

POUCHE. Annyi — amennyi kell, és nem 
látom szükségességét, miért kockáztatnék be-
lőle egy csöppet is. 

KATA. Pulya! 
FOUCHÉ. Kiki a maga szerepében szép, ba-

rátném. Vannak, kik csináljáka forradalmat . . . 
KATA. Mások, kik abból hasznot húznak. 
FOUUCHÉ. Hadakozók és organizátorok! 

En inkább vagyok organizátor. 
KATA. Gondolom! Igaz az, hogy ön olyan 

pap-féle volt? 
FOUCHÉ. Orator . . . Nantes-ban. De 89 óta 

más pályát választottam. 
KATA. tlát most ép micsoda? 
FOUCHÉ. Forradalmár! 
KATA. Es megél belőle? 
POUCHE. Még nem . . . {De majd megjön 

az is. (Agyú). 
KATA (gúnyolódva). Ugy hát magáért ker-

getik el a mostani kormányt? 
FOUCHÉ (vidoran). Bizony egy kissé értem is. 
KATA. És kiket tesznek majd helyibe? 

(Összehajtja a fichut és elrendezi az asztalon.) 
FOUCHÉ Akiket akarnak! De bárkik le-

gyenek is, én hozzájuk állok. 
KATA (gúnyolódva). Még miniszter is lehet, 

próbaképen. 
FOUCHÉ. Istenem! . . . Miért ne? 
KATA. De nem hadügyminiszter (visszaviszi 

vasát a kandallóhoz és felvesz ott egy kolmizó 
(fodorító) vasat.) 

FOUCHÉ. Az nem! 
KATA (középre jö). Inkább rendőrfőnök? 

nem igaz? 
FOUCHÉ. Inkább! 

KATA. Szinte látom vizsla képível, mint 
turkál a világ szennyesében. 

FOUCHÉ (vigan.) Ugy hát jó helyen leszek. 
KATA. S még azt hiszi is, hogy ott jó 

helyen lesz! Ugyan menjen! Akkor lesz maga 
miniszter, mikor én hercegné (a bal asztalhoz 
megy, melyre a kolmizót ráteszi s a kandallóhoz 
megy, honnan egy főkötő bábot hoz, s azt az 
asztalra állítja). 

FOUCHÉ. Ez a szerep nem állna jól magá-
nak. Maga egy kissé nagyon is szókimondó, 
kedves Katám. 

KATA (nevetve). Magam is ugy hiszem. 
FOUCHÉ. Ugy sem lesznek már ezután 

hercegnők. (Feláll és középre megy). 
KATA (viszi a kolmizót és a főkötön levő 

csipkéket fodorítja). 
FOUCHÉ. De miniszterek, azok mindég 

lesznek. 
KATA. S ha majd miniszter lesz, kifizeti 

a kontóját? 
FOUCHÉ., Fidonc ! Kedvesem ! már is kér-

vényez ! ? (Ágyuszó.) 
KATA. Van jó 3 hónapja, hogy potyára 

mosok önre. 
FOUCHÉ. Hát elismerésem ! hálám ! 
KATA. Szép aprópénz! 
FOUCHÉ (a bal asztal mellett). És miért 

szép Katrin velem szemben e szigor, mikor 
mással szemben olyan szives. 

KATA. Ki az a m á s ? 
FOUCHÉ. Az a fiatal tüzértiszt, ki a des 

Moulins-utcában lakik. 
KATA. Jaj , igen ! a szegény ! 
FOUCHÉ. Kinek La Roussotte-al az imént 

haza küldte a fehérneműjét (Középre megy). 
KATA (a főkötöt levéve a bábról az eltolja, 

utána a bábotÉ maga elé huzza). 
FOUCHÉ. És csendesen azt mondta neki, 

hogy a számlát ne mutassa meg. 
KATA. Alamuszi! Jó füle van. ( A fökötö 

hátulját vasalva a bábon.) Nos, igen, ennek az 
i f júnak hitelezek, amennyit csak akar. 

POUCHE (szembeül Katával). Es nekem miért 
nem ? 

KATA. Mert ön egy semmire se való, érti l 
Mig ő katona, a hon védője ! 

FOUCHÉ. Az ám ! csinos hős, mondhatom ! 
Inkább ott hagyta a tiszti rangját, csak hogy 
egy fontos szemlén ne kelljen megjelenni. Es 
most azért 'van itt, hogy azt viszakapja. 

KATA. Ezt is tud ja? 
FOUCHÉ. Tudom! 
KATA (leveszi a fökötőt a bábról). Nem 

tudom, micsoda fortélya lehet, de nincs az a 
vén kofa, a ki jobban tudná : mi történik itt 
is, ott is. (A bábot a komótra teszi, a kolmizót 
a tűzbe, aztán a keményítő tálért megy). 

FOUCHÉ. Csak figyelek. Odáig azonban 
még nem vagyok, hogy előzékenységét, me-
lyet-e-e — hogy is hívják Bonna-Bouna 

KATA. (a keményítőt a kályhára teszi). Bon . . . 
Bounaperte. 

FOUCHÉ. Bonaparte, igen, igen. Timoleon 
Bonaparte. 

KATA. Dehogy Timoleon ! Napoleon ! (A 
jobb asztalhoz megy, kékitőtvesz,beleöntialépcsii 
melletti rocskába. aztán a jobb asztal jobbjára 



SZÍNHÁZI ELET 39 

megy az asztalon levő kis tálban csinál kékitő 
vizet). 

POUCHE. Nem ! Timoleon ! ! Napoleon, olyan 
n év nincs. 

KATA. De Napoleon, ha mondom t 
FOUCHÉ. Hát legyen Napoleon, ha ugy 

akarja. Figura egy név ! Hogy hívhatnak már 
valakit ilyen névvel ! ? Csodálom, hogy meg' 
engedték neki. 

KATA. korzikai. Korzikából. 
FOUCHÉ Mégis látszik raj ta ! Igazi vad-olaj ' 

szin arcával papagály orrával, nyugtalan 
szemével. 

KATA. Nekem igy is tetszik. (Egy a jobb 
ajtónál levő székről vett törlővel letörli a kezét.) 

FOUCHÉ. Es sovány ! 
KATA. Szegény flu 1 Jarlatnál eszik, 6 ga-

jasos porciót. 
FOUCHÉ. S hogy azt is megfizethesse, teg' 

napelőtt kénytelen volt óráját Fauveletnél 
zálogba tenni. (Kívül zaj ágyu.) 

KATA. Azt is tud ja? 
FOUHE. No, ha ez is|fel küzdi magát valaha... 

(Kiviil lárma harangkongás). 
KATA (szalvétáját a székre téve az asztal elé 

kerül). 
FOUCHÉ (feláll). 
KATA. Mi az már megint? (Fenékre fut s 

kinyitjaZaz ajtót, Fouché követi, kifelé néznek). 
LA ROUSSOTT (ki hátul áll a nép közt). Ez 

^ füst ! 
KATA. Tüz van ! 
FOUCHÉ. Az ! Saint Roche kongatja 1 (Julie 

es Toinon jobb 1-ről belépve, hátra futnak). 
KATA. Bizonyosan a Tuilleriák égnek! 
FOUCHÉ (örvendve dörzsöli kezét). Jól megy ! 

Pompásan megy ! 
1. SZOMSZÉD (az utcán a csoport közepén). 

Nem; csak a sveieiak barakkja a Krausszel' 
téren. (Távoli kiáltások közeledve). Győzelem 1 
Győzelem ! Éljen a nemzet ! 

MIND. Éljenek a honf iak! éljen a nemzet! 
Le a zsarnokokkal. 

FOUCHÉ. E,s a Tuilleriák ? (Hátrafutva). 
2. SZOMSZÉD. Ostrommal bevéve ! 
FOUCHÉ (sugározva). Végre! . . . győzedel' 

meskedem ! 
TOINON (ballháttérbe nézve). Itt jön Vinaigre 

a dobos. 
1. és 3. SZOMSZÉD. Hé ! Vinaigre ! Vinaigre ! 
1. SZOMSZEDNO. Tartsátok fel. 
VINAIGRE (futva jő ball háttérből jobbra, 

de feltartják). 
KATA (bekényteti, karjánál fogva megfordítja). 
MIND (elzárják előtte az utcái). Megállj ! 
KATA. Honnan jössz ? (a küszöbön). 
VINAIGRE (elfulladva). A szekczióból Sate 

terre parancsára, hogy a nemzetőrök rögtön 
ijöjjenek a nemzetgyűlésbe. Nagy a baj ! Hadd 
menjek ! (indulni akar, de elállják az útját). 

KATA (a nyakában függő dob szijjánál jogva 
visszatartja és jobbra fordítja). Ugyan várj hát ! 

VINAIGRE. Nem lehet! Bocsáss! 
KATA. De egy kancsó bort csak iszol ! 
VINAIGRE (megáll). Oh azt igen ! 
TOINON (a büfféröl egy kancsó borból szín-

ültig tölt egy poharat, mind körülveszik Vinaigret). 
1. SZOMSZÉD. Hát bevették a palotát ? 
VINAIGRE. De be ám ! 

MIND. Brávó! pompás! él jen! 
KATA. Bent voltál te is ? 
VINAIGRE. Az elsők közt! . . . Vertem a 

támadót! Most már mindenki bent van! 
Micsoda tolongás! taszigálódnak, kiabálnak, 
táncolnak dalolnak, tegeződnek, ölelgetőznek, 
összetörnek mindent s kidobálják az ablako' 
kon, bútort, palackot, matrácot, órát és a 
kuktákat csupa gyönyörűség! (iszik, kacagás). 

FOUCHÉ (a bal asztal elé kerül). És a 
svájciak ? 

VINAIGRE. Hm! Lövik őket, az udvarban, 
kertben, utcán, háztetőn, de ők nem lőnek 
vissza (ivott — poharát leteszi a jobb asztalra). 

FOUCHÉ. Katrin önre bizom kufferemet 
(hátra indul balról, kályháról felveszi kalapját, 
esernyőjét gyorsan el a jobb fenéken). 

MATHURIN (balháttérből, a szomszédok közt 
Katarináig csúszik). 

KATA. Ahan! Elmúlt a veszély! (kacag). 
Most már mutathatja magát. (Mathurintíoz). 
No, itt vagy cseppem! (a szín közepére ül, 
Mathurint a térde közé fogja), És Lefebvre ! ? 

MATHURIN. A Tuillériáknál van ! 
KATA (nyugtalanul). Biztos voltam benne. 

(Feláll). 
VINAIGRE (megfordul). Az őrmester ! a Le-

chelle-utcában hagytam, amint a vörös ka-
bátosokra vadászott. 

KATA (örvendezve). Ugy hát nincs ba ja? 
Gyere, hadd adok egy almát .-(Mathurint a 
bal asztal előtt a komóthoz vezeti s onnan egy 
almát ád neki). 

VINAIGRE (hátára tolt dobját maga elé rántva). 
No én is megyek! Ki jön velem, megnézni a 
zsarnokot ! 

SZOMSZÉDOK és SZOMSZÉDNŐK : Mi ! Mi ! 
MATHURIN. Mi! 
VINAIGRE (kimegy fenéken, jobb háttérbe el, 

a támadót verve, mindnyájan követik, Mathu-
rin is.) 

TOINON, LA ROUSOTTE, JULIE. Oh, mi 
is! mi is ! 

TOINON. Oh, mesterné ! 
LA ROUSOTTE. Hadd menjünk mi is ! . . . 
KATA (középre jő). Jó, jó! Nem bánom! 

Olyan boldog vagyok, hogy Lefebvrnek semmi 
bai ia, hogy nemcsak nektek, de még magam-
nak is szabadságot adok. 

TOINON, LA ROUSETTE, JULIE. Oh ! Kö-
szönjük ! Köszönjük ! (Mind hátrafelé futnak). 

KATA (visszahívja, maga is hátrább megy 
egy kissé). Hé ! Várjatok csak ! Csukjátok be 
az ablaktáblákat . . . én meg majd az ajtót. 
(Azok becsukják Kata — majd utánok az ajtót). 
Én majd az udvaron átmegyek és beér-
lek az uteán ! Hát előre ! előre ! 

TOINON, LA ROUSOTTE, JULIE. Igen is, 
mesterné! (El a fenéken). 

O T O D I K J E L E N E T . 

Kata egyedül, majd Neiperg. 

KATA (becsukja az ajtót s megnézi, hogy az 
ablak táblái jól be vannak-e zárva). Mit is csi-
nálnék itthon magam ? (A fenék-támlám ól 
veszi köpenyét, egész közelről három puskaíoyés 
— megáll, aztán előbbre jön, felveszi köpenyét. 
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Egy lépést tesz a jobboldali ajtó felé, midőn az 
hirtelen feltárul s belép Neiperg, maga után rög-
tön becsukva az ajtót, mint egy olyan ember, 
akit üldöznek). Ejh ! ha I soh'se zsenirozza ma ' 
gát! (Visszahőköl a közép Jelé). 

NEIPERG (fülét az ajtóra tartva). Az ég ne-
vére, ne kiáltson, vagy el vagyok veszve 1 

KATA. De bizony kiáltok, ha ugy tetszik. 
Ugyan furcsa módit választott a látogatására. 

NEIPERG (ingadozva). Irgalomból hallgas-
son ! Elvesztették nyomomat ! Véletlenül ebbe 
az udvarba vetődtem. (A támlányig jön, kar-
fájára támaszkodik). Meg vagyok sebesítve 
' KATA. Sebesült ! (Hozzá megy, megfogja 
'Obbkezét). Szegény fiu ! 

NEIPERG. A Tuillériákból menekültem! 
KATA (fölpattanva). Mit ! Hát ön ? ! 
NEIPERG. Neiperg gróf vagyok . . . 

osztrák . . .'< 
KATA. (ni. f . elereszti a kezét). Rojálista ! 
NEIPERG (a székbe fogódzik). Csak köteles-

ségemet teljesítettem, midőn a királynét véd-
tem. (Leiil a támlányba). 

KATA (w. /.) Antoinettet ! ? (Csillapodva). 
Végre is ezért nem ítélem el. Földije . . . s 
aztán . . . (átmegy a támlány mögött a jobb' 
oldali ajtóhoz és rátolja a reteszt) sebesült . . . 
az szent . . . (visszamegy középre, leoldja köpe 
nyét, melyet a fenék-támlányra dob). Ne féljen 
semmit. 

NEIPERG. Köszönöm! 
KATA (a balasztalhoz fut egy fehérnemüs 

kosárhoz). Komoly a sebe ? Hol van ? 
NEIPERG (mellényét kigombolva). Itt oldalt ! 
KATA (szétszakít egy inget s belőle kötést 

csinál). Majd bekötöm. (Neiperghez megy). 
NEIPERG. Lássa, milyen jól tettem, hogy 

ide menekültem. (Kívül zaj). Hallja! 
KATA. Semmi. Járó-kelők, kik erre men-

nek. (Hangok az utcán. Egymást szólítják. 
Mind megállnak az ajtó előtt, hallatszik a mint 
a puskákat a földre eresztik.) Megálltak. 

NEIPERG (feláll). 
LEFEBVRE (kopog az ajtón). Hé ! Kata ! 
KATA. Lefebvre. (Kivül kacagás.) 
LEFEBVRE (m. /.) Elment tán hazulról. 

(/4 szomszédokhoz.) Igen ! . , . nem ! . . . 
KATA (Neipergliez, a lépcsőre mutatva.) Oda 

fel ! Gyorsan ! (A bal asztalhoz megy az inges 
kosárért.) 

NEIPERG (néhány lépést tesz hátrafelé, rá-
támaszkodik a bal asztalnál levő székre). Nem 
birok a fájdalomtól. 

KATA. Akkor — ide — hozzám! (Kinyitja 
a balajtót, Neiperghez megy és támogatva át' 
segiti maga előtt.) 

NEIPERG (kinosan megy s ingadozva a kaii' 
dallóhoz támaszkodik). 

KATA. Oh ! Istenem ! Gyorsan ! Gyorsan ! 
LEFEBVRE Hé ! Kata ! . . . Itt vagy ! ? 
EGY HANG (szólítja). Madam Sans-Géne ! 
KATA. Jó, jó ! Megyek már ! (Belépteti Nei-

perget szobájába, aztán felkapva a fehérnemüs 
kosarat, neki adja hamarosan, csaknem dobva.) 
Kisértse meg maga bekötni a sebét — amint 
lehet, benézek én is, de meg ne mozduljon' 
mert a halálfia. (Kulcscsaí bezárja az ajtót, azt 
kötényébe rejti) 

LEFEBVRE (döngeti az ajtót). Mozogj már. 
lajhár ! . . . 

KATA (fenékre futva). Megyek már, ha mon-
dom ! Hagyj egy kis időt — a padláson vol-
tam. (Kinyitja az ajtót.) 

H A T O D I K J E L E N E T . 
Volt, Lefebvre, Valontrain, Jolicoeur, Rissout, Nem-

zetőrök, Polgárok. 
LEFEBVRE (belép, balkézfelöl arcon csipi 

Katát és átölelve előre jönnek. Nemzetörök be-
jönnek, a szomszédok fenéken). Hát meg sem 
öleled az emberedet? 

KATA (Karjaiban). Oh ! hogy ne ! Hogy ne ! 
LEFEBVRE (öleli). A ki győztes, sértetlen 

és mindene meg van ! 
KATA. Remélem is! 
LEFEBVRE (a pajtásaihoz). Beljebb, pajtások : 

(azok be, Katát bemutatja). Hübscher Kata lány-
asszony, a negyedben úgynevezett szókimondó 
asszonyság ! Elzászi, mint magam ! 

VABONTRAIN (katonásan szalutálva). Pol-
gárnő ! 

DOLICOEUR Köszöntöm mindkettőjüket 
RISSOUT (Katához). És Elzászi! Pompás 

termésű tar tomány! 
LEFEBVRE (Katához). Es most . . . (Az 

asztal mellett a kandallóhoz megy, fegyverét az 
ajtó és kandalló közötti szögletbe támasztja, vissza-
jön középre Katához). Amondó vagyok — hogy 
— primó — nem a véletlen hozott ide. 

KATA. Hogyan ? Hát nem én miattam ? 
LEFEBVRE. Nem, nyíltan szólva! Mert a 

vörös kabátosokat és a zsarnok néhány or-
gyilkosát üldözzük. (A katonák hátramennek. 
Lefebvre hátramegy és kifelé fenyeget az öklével.) 
Egy a sok közül, polgári ruhában, pedig go-
lyót kapott az oldalába, e tájon elillant elő-
lünk. (Előre jön) 

KATA (megmozdul). 
LEFEBVRE. És — secundó, mert cudarul 

szomjasok vagyunk. (A többihez.) Nem igaz? 
(Helyeslés, észrevéve ' a kancsót az asztalon.) 
Nini! hisz itt a bor! (Felveszi a kancsót.) 

KATA (a büfféhez megy, 2 buteliát, dugóhuzót 
és poharakat visz az asztalra.) 

LEFEBVRE (hátul bezárja az ajtót, nyitva 
hagyva a táblákat). 

KATA. Várjanak, van nekem jobb is ! (Most 
hozza.) 

DOLICOEUR. Ejnye, beh kedves ! 
KATA. Nem foglalhatja el az ember min-

dennap a Tuilleriákat. 
RISSOUT. Szerencsére! (4 jobb asztalról két 

ooharat vesz s át teszi a bal asztalra.) 
KATA. (rászólt) Oh ! várjanak ! (Az asztalhoz 

megy, levonja a teritöt, Vabontrainnel együtt két 
rét hajtja. Lefebvre fogja a butelliát, dugóhúzó-
val s a bai asztal mellé megy, Kata jön, megy, 
kiszolgálja őket.) Meleg nap volt, ugy-e? (El-
megy Lefebvre mögött.) 

LEFEBVRE (Kibontja az egyik palackot s két 
poharat vesz a jobb asztalról). 

KATA. (átadja a poharakat, aztán elővéve a 
Vináigré-ét, egy a jobb asztal mellett levő szék-
ről vett szalvétával megtörli.) 

MIND. A bizony! 
VABONTRAIN. Az áldóját. 
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LEFEBVRE. Ugyancsak közibénk rcccsiu-
tettek! A t e t ő r ő l . . . az ablakokból. És minden 
lövés talált 

DCLICOEUR. Bjzony sok kárt tettek ben-
nünk. 

LEFEBVRE A svájciak csak hagyján, azok 
csak a mesterségükben jártak. De a cidevant-ok 
meg a tőrlovagok, minden szögletből áruló 
módra leselkedtek ránk. 

VABONTRAIN (töltve). A gazok ! . . . 
KATA. Látszik is . . . Jól megtépték ! (Rá-

mutat Lefebvre összetépett bal vállára.) 
LEFEBVRE. Ez egy bajonettszurás. 
KATA. De nem ütött sebet? 
LEFEBVRE. Nem! Ugyan hol? Én nem 

éreztem ! 
KATA. (letéve poharát az asztalra, összehajtja 

szalvétáját.) Holnap majd megvarrom. 
LEFEBVRF.. (újra leül.) Oh ! de sajnálom, 

hogy az imént megugrott előlünk. 
KATA. Ugyan mar hogy lehetsz bosszúálló ! 

Hisz gyözie;ek ! 
LEFEBVRE. H a j f h a megcsípem! 
KATA. Nem hallgatsz ! Hogy neki dühödt ! 

El sem képzelnék, hogy ez az ember papnak 
volt szánva. (Felemeli az állát, aztán kacagva 
szalvétáját a jobb oldali asztalra teszi.) 

.MIND. (nevetve). Az őrmes te r !? No már . . 
(Összeütve poharaikat). Éljen a nemzet ! 

LEFEBVRE. Pedig igaz ! Egyik bácsimnak 
volt az ideáia, ki pap volt . . . De nem harap-
tam bele, hanem Párisba jőve Vabontrainnel 
együtt beálltam a francia gárdába és igazam 
volt. (Eszik s leiéve poharát Kata felé fordul, 
ki félénken áll) de abba még inkább, hogy 
néha napján eljártam egy fordulóra a Vaux-
hallba. ahol megismerkedtem az én Katám-
mal. Ehun la ! . . . 

RISSOUT. Ah! ah! Hát ő a z ! 
LEFEBVRE Ö á m ! Julius első vasárnap-

ján. ámbár nem igen tudtam jól forgatni, 
mert ép akkor tetováltattam a jobb karomra 
egy frigiai sapkát és alá — nézzék ( fe lgyűri 
jobb uiját). Halál a zsarnokokra ! 

VABONTRAIN. Jól fes; ! 
LEFEBVRE (viászagyürve ujjasát). Ugye? 

De sajgott is bele a karom ! 
KATA. Mikor pedig a táncot abbahagytuk, 

már nemcsak a jobb karja fáj t , de a bal i s . . . 
LEFEBVRE Az ám, ez i s ! (Kinyújtja bal-

karját). 
KATA (gyöngéden hozzá közeledik, megfogva 

jobb kezét, jobt> karját vállára teszi, szemébe 
nézve regényes lágysággal szól hozzá). Egy égő 
átszúrt sziv van rajta és alatta. 

LEFEBVRE. [megöleli). Katr in! 
KATA. (szemlesütve). Mindhalálig a tied ! 

(Mind helyeslően morognak). 
VABONTRAIN. Ez aztán csinos! (Felgyűri 

jobb Ujját.) Nálam két galamb rózsafüzért 
tart a csőrében ! 

K At A. (gonoszkásan). Es a név . . . 
VABONTRAIN. Az nincs benne . . . igy nem 

olyan kötelező ! (Kacagás — isznak.) 
KATA. (indignálódva, de nevetve kissé középre 

megy). 
RÍSSOUT. És mikor gondolják, hogy össze-

kelhetnek? 

KATA. Ha majd alábbhagy a féltékenyke-
désévei. 

LEFEBVRE. Jó, hát legyen vége! Kigyó-
gyultam belőle. 

KATA. Az á m ! Alkalomadtán ú j ra szcénát 
csinál. (Isznak). 

LEFEBRE. De nem mondom, hogy vége ! 
VABONTRAIN (feláll, visszateszi tabourettjét 

oda, ahol volt). Jerünk, elég volt a fecsegésből, 
még a nemzetgyűlésbe kell mennünk. (Mind 
hátravonulnak pipáikat tölve). 

LEFEBVRE .(átmegy Kata előtt). Velünk jössz? 
KATA (székét rendezve). Mit csináljak én ot t? 
LEFEBVRE (kezére pillant). Fikomadta ! 

piszkos a kezem. 
KATA.Az ám,a puskaportól! nem szégyen az! 
LEFEBVRE. Mindegy . . . . de a nemzeti 

gyűlésben . . . 
KATA. A biz igaz! 
LEFEBVRE (rá sem hallgatva). Segítek én 

mindjárf . (Kezét kékitöbe akarja mártani). 
KATA (hozzáfut). J a j ! a - k é k i t ő m ! 
LEFEBVRE. Igaz biz a ! Akkor hát i t t ! (A 

kályhához megy a keményítős tálhoz). 
KATA. A k e r ényitőbe ! 
LEFEBVRE. Ugy hát a szobádban (Megy 

az ajtóhoz). 
KÀTA (élénken). Nem ! nem ! Jer az udvarra 

a csap alá ! Itt a szappan is. (Felkap egy nagy' 
darab szappant a buffetről, megy kinyitni a jobb 
1. udvarra nyiló ajtót). 

LEFEBVRE (nyitogatva a bal ajtót). No nézd. 
be van zárva ! Mért van ez bezárva ? 

KATA (mozdulatlan az ajtóra nézve). Mert 
elakartam menni hazulról, ehol törülköző, 
nesze ! (A jobb asztalhoz megy veszi a törlőt s 
visszatérve az ajtóhoz azt kitárja). 

LEFEBVRE (mozdulatlan az ajtóra riizve) 
Mégis furcsa, hogy igy be van zárva. 

KATA (az ajtónál). Na tessék ! Csak nem 
kezded újra a históriádat ? 

LEFEBVRE (egy lépést tesz). Hát a kulcsot 
mért húztad le ? 

KATA. Mert nekem ugy tetszett! Most már 
vége lesz, ugy-e? (elbocsátja az ajtó szárnyát, 
mely magától bezáródik). 

LEFEBVRE (a bal asztal felé kerül). És ha 
én most be akarnék menni? 

KATA. Te? 
LEFEBVRE. É n ! 
KATA. Majd ha a fér jem lész és bejárhatsz 

oda. (A szappan és törlőt leteszi az a z ta Ira és 
két lépést tesz a színre). 

LEFEBVRE. Mindig bejárhatok! A kulcsot 
akarom, hallod! (Közel jön Katához). 

KATA (nevetni próbál). Oh, bocsánat! a ki-
rály ugy mondaná : aka r juk! 

LEFEBVRE. Ne nevess! . . . a kulcsot! . . . 
KATA (szemben a nézővel). Nem adom! 
LEFEBVRE (kézen ragadja és maga felé for-

dítja, durván). Ah! hát ezért zárkóztál be az 
imént oly nagyon! hogy nem is feleltél. — 
hogy oly soká nyitottál a j tó t ! Mert valaki 
van odabent elrejtve! 

KATA (vállat vonva). Ugyan kicsoda? 
LEFEBVRE. A kedvesed! 
KATA. Nos? Aztán! Ha az is, nem vagyok 

én szabad?! 
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LEFEBVRE. Bevallód? 
KATA. Se feleséged, se szeretőd nem va-

gyokl . . . Jogom van hát azt fogadni, akit 
akarok. 

LEFEBVRE. Es te azt hiszed, hogy én azt 
e l tűröm! (Okiéi ütésre emeli). Ezer menydör-
gettét! 

MIND (csillapítani igyekszenek). Ugyan Le-
febvre ! 

LEFEBVRE (lerázza őket). Odébb innen, ha 
mondom! (Eltolja őket és az asztal fölött a bal-
ajtóhoz fut). Majd megtanítom én azt a gyá' 
vát, ki magát mata tn i sem meri. 

KATA (két lépést tesz hátra). Megtiltom! 
LEFEBVRE (magán kivül a bal asztal előtt). 

Halljátok!, 
KATA. Es most, kotródj! aló! El innen! 

Pakol janak! 
LEFEBVRE. Ah! nyomoru l t ! Akaratod ellen 

is bemegyek hozzá. (Katára rohan, hogy akul-
csot tőle elragadja). 

KATA (ösztönszerű mozdulattal kezét köténye 
zsebébe teszi, Lefebvre ezt látva, el akarja tőle 
venni — viaskodva). Nem hagysz békén! Bo-
csátsz el mindjár t ! — S nincs egy sem, aki 
megvédjen! . . . Nincs? 

MIND (előre jönnek). No lássuk . . . lassan 
. . . békesség! . . . 
LEFEBVRE. Az elsőt, ki közelit! . . . (Mind 

megállnak). 
RISSOUT (félre). Ejh! majd kitisztázódnak! 

(Mind hátramennek). 
KATA (kitől Lefebvre a kulcsot elragadta). 

Ja j ! F á j ! Oh te vadember ! 
LEFEBVRE. Meg van m á r ! (A bal ajtóhoz 

fut)' 
KATA (elibe kerül). Gondold meg, mi t csi-

nálsz! Ha belépsz, köztünk örökre vége m i n ' 
dennek. . 

LEFEBVRE (bedugja a kulcsot). Köztetek is 
. . . mert megfojtom. 

KATA (visszatartani igyekszik). József, légy 
irgalmas! ' 

LEFEBVRE. Elbocsátsz végre ! (Kirántja ma-
gát s Katát bajtársai karjaiba dobja, kik öt 
követték. 

KATA. Oh ! szerencsétlen ! 
VABONTRAIN. Megöli! 
KATA. S ez a maguk bűne lesz, gyávák. 

Engedjenek, én is bemegyek. 
VABONTRAIN (gyöngéden visszatartja). Mam-

zell, az n é m a maga helye. 
KATA (ellentállva be akar menni). Be akarok 

menni)! 
LEFEBVRE (egy tekintetet vetve vissza a szo-

bába, megjelenik a szinen miután az ajtót be-
zárta, némán, halványan, zavarodva, általános 
megdöbbenés). 

JOLICOEUR. Nos ? 
VABONTRAIN. Ki vót ben t? 
LEFEBVRE. Ki ? . . . (Nevetést erőltetve). Már-

hogy igy felültetni valakit ! . . . Nem volt oda-
bent senki . . . 

MIND. Senki! 
LEFEBVRE (becsukja kulcscsal az ajtót, Kata 

elé állva ránéz). Egy macska se ! (Pillanatig a 
megdöbbenés szünete). 

RISSOUT (Lefebvrehez). Ezt a leckét megér-
demelted ! 

VABONTRAIN (a többiekhez). Ugyancsak 
rászedett. 

JELICOEUR. Jó lesz helyrehozni valahogy. 
LEFEBVRE. Megkísértem . . . Hagyjatok ! . 

(.Lassan Kata felé indul, kissé mögötte megáll, 
halkan hozzá). Miért nem mondtad mindjár t , 
hogy odabent egy halott van. 

KATA (szemben a közönséggel). Halott ? Meg-
ha l t ! (Meghatva). 

LEFEBVRE Igen! 
KATA. Oh, Istenem ! Bizonyos vagy benne ? 
LEFEBVRE. Bizonyos! Különben is golyót 

kapott az oldalába. 
KATA (szánalommal). Szegény flu ! Csak 

bajt ne hozzon r á n k ! Hisz nem lökhettem ki. 
Alig tudott a lábán állani. Már most mi te-
vők legyünk? 

LEFEBVRE (folyton rá figyelt). Haza kell 
vitetni. 

KATA (anélkül, hogy rá nézne). Ha tudnám 
hol lakik. Azt mondta, Neiperg grófnak hív-
ják. Többet nem tudok róla. 

LEFEBVRE. Hát nem ismerted ? 
KATA. Honnan ismertem volna ? 
LEFEBVRE, Akkor miért rejtetted el? 
KATA. Epen akkor jött, mikor bezártam a 

boltot. Alig volt jártányi ereje. Ti meg ugy 
megrohantatok . . . Azt gondoltam : ha itt 
találjátok, amilyen gyilkos kedvetek van — 
kivégzitek . . . a z o n f e l ü l . . . (Megfordul, hogy 
a szoba ajtajára mutasson, midőn észreveszi, hogy 
mily figyelemmel vizsgálja őt Lejebvre). Mit né-
zel ugy r a j t a m ? 

LEFEBVRE. Azt, vájjon hazudsz, vagy iga-
zat mondasz-e, hogy ez embert nem ismer-
ted soha. 

KATA. É n ? 
LEFEBVRE. Ez az ide menekült sebesült 

ép ugy lehetett a kedvesed is. 
KATA (emelt hangon) Egy oszt rák. ? 
LEFEBVRE (élénkeri). Hallgass ! . . Ha 

meghal lanák! . . . 
KATA (szemben a nézővel). Most, mikor már 

meghalt ? 
LEFEBVRE. (habozva). Hátha nem halt 

meg ? 
KATA (örömmel ránéz). Oh ! Hát akkor mért 

mondtad ? 
LEFEBVRE. Hogy megbizonyosodjam 

és . . . megtörtént. 
KATA (mintha a nyakába akarna ugrani). 
LEFEBVRE. De hallgass hát. De hallgass 

hát. (Balkarját nyaka körül fonja s megfogja 
jobb kezét). Ápold addig is, mig éjjel vissza-
térhetek, hogy elszöktessem. 

KATA (ellágyulva.) Oh, én Józsefem ! Milyen 
derék egy szived van neked! Oh, min t sze-
retlek ! (Csak nem sirva, mindkét kezével kezét 
szorongatja). 

LEFEBVRE. így hát nem haragszol r á m ? 
KATA.Oh! Haragudni r ád . . . Mond inkább, 

hogy szeretlek. (Nyakába ugrik és megcsókolja). 
MIND (megfordulnak, s látják ezt, kissé köze-

lednek s tapsolnak). Ah, bravó 1 Hála istennek ! 
szent a békesség! 

LEFEBVRE (középre jön és Katát két kézen 
fogva). Annyira szent, hogy megyek a paphoz, 
hogy kihirdessen. (Katához). Jó lesz? 
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KATA (szemét törölve). Igen, igen! (Kivül 
dobolás). ) 

VABONTRAIN (kinyitja a fenékajtót, s bal' 
háttérbe kinéz, két nemzetőr kinyitja az ablak> 
táblákat, dobolás közelebb). 

KATA (Lefebvret követve, a bal ajtóhoz esik, 
szomszédok megjelennek). 

VABONTRAIN. A sectióbeli nemzetőrök a 
lovardához mennek. Jöttök ti i s? 

MIND (jegyveröket véve). Igen, igen ! 
VABONTRAIN (Katához). Estére! 
KATA (karjaiba veti magát, megöleli s a fenékre 

megy vele, tüzérek és nemzetörök átvonulnak a 
szinen a Marsailleist énekelve, Lefebvre csókot int 
Kata felé. Kata egész hátramenve utánuk néz, 
miközben a függöny legördül). 

(Folyt, köv.) 

F E U E R S Á N D O R N É 

Kozmetikai intézete 
Erzsébet-körut 23. sz. I. em. 
Hölgyek arcáról hajszálak vég-
leges eltávolítása villanynyal 

Telefon: 133-32 

ßRAUNNE blous , p o n g y o l a és 
j u p o n k ü l ö n l e g e s s é , 
g e k mélyen l e s zAI -
l i to t i á r a k mellett. 
V., Honvéd -u t ca 38. 
Vígszínházzal szemben 

H A J S Z A L A K A T 
végleg,utónyom nélktil villanykezeléssel, arcfoltok, szeplő 
és szemölcs végleges eltávolítása, archámlasztó. Patta-
nás, szeplő, fehéritőkrém és púder. Diszkrét vidéki szét-
küldés. Tanítványok felvétetnek. B u c h h o l c N ó v é r a k 
,,Ito«alio" kozmeUkalntézete Budapest, Király-u. 51,1. 9. 

HERMES IRÉN 

Hajszálahat 

MOZI KRÓNIKA 
Rovatvezető : J . A J T A A N D O R 

LOHR MÁRIA (Kronfusz) Budapest, VIII.. Baross-utca 85. 
Legrégibb fővárosi vegytisztító és kelme estő. 

Fiókok : U., Fö-utea 27, IV., Eskü-ut 6. és Kecskeméti-ti. 14 
VI., Andrássy-ut 16, Teréz körút 39 és Teréz-körut 24a 

VI., Harmincad u. 4, Jözsef-körut 2 • 

elsőrendű blouz- és 
pongyola-salonja 

• IV., Váci-utca 9, I. em. Telefon : 168-87 

végleg eltávolít N a c h M a n c i 
kozmetikai intézete. Mindennemű 
szépséghibák kezelése, szeplőel-

távolitás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs Ju-
tányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A lmás«y-u tca 3. s z á m . 

A GŐG. (Star-ujdonság. Dráma 4 felvonásban. 
Bemutatja a Corso, február 17-én.) A Star-fílm-
gyár február 17-én mutatja be a Corsoban leg-
újabb darabját A gőg cimii 4 felvonásos drámái, 
amelyet Vécseiné Jankovies Lujza elbeszélése 
nyomán dr. Forró Pál irt filmre. Mintha csak 
az uj korszak minden emberi fonákságot meg-
tisztító és elseprő szelleme vonulna végig ezen 
a darabon, amelyben egy főúri származására 
büszke grófnő lelketlen módon dúlja föl és teszi 
tönkre két egymást szerető fiatal lélek életét. 
A grófnő büszke álmokat sző arról hogy egyet-
len fia milyen ragyogó partival fogja beara-
nyozni grófi koronáját. Nem is sejti, hogy fia 
már mély szerelemre gerjedt a falu öreg tanító-
jának Magda nevü leánya iránt. A szerelmesek-
nek útjába kerül az uradalom ispánja, aki sötét 
intrikákkal útját állja ezek boldogulásának. Fegy-
vertársává szegődik a grófnő is s megtiltja fiá-
nak, hogy rangján aluli házasságot kössön. A 
fiatal grófnak azonnal el kell utaznia. A szerel-
mesek még csak el sem búcsúzhatnak egymástói-
A grófnő fia leveleit is elkoboztatja s a szeren-
csétlen leány egyedül marad kétségbeesésében. 
A dráma izgalmasan bonyolódik tovább s végűi 
is amikor az anya rájön, hogy gőgös kevélysé-
gével halálba üldözte fiát, mardosó lelkiismeret-
furdalása megöli őt is. Ezt a megrázó drámát, 
amelyben egymást érik a legizgalmasabb jelene-
tek, pompás keretben dolgoztatta fel a Star. 
Ugy a belső és külső felvételek amerikai arányú 
pompás kivitele, mint Stein József ötletes ren-
dezése, a Star művészgárdájának nagyszerű és 
művészi játéka, valóságos eseménnyé avatja en-
nek a minden részletében is páratlan szép film-
nek a bemutatóját. A darabban igaz és elsőrendű 
alakítást nyújt Magda szerepében Lóth lia a 
közönség dédelgetett kedvence. Ugyancsak dicsé-
ret illeti meg Peterdi Klárát is, aki a gőgös 
grófnő szerepében kelt nagy feltűnést, de jók 
a többi szereplök, Medgyaszay Jenő és Kosta 
Viktor is. Az előadások V»4, Ví6 és Vi8 órakor 
kezdődnek. 

A MEGFAGYOTT GYERMEK. Eötvös József 
híres költeményét „A megfagyott gyermek"-e. 
most szcenirozták filmre. A fölvételeket Klein 
Sándor //«nn/a-filmvállalata csinálja, amely nem-
régiben a Alraunéval aratott nagy sikert. 

HÁROM A KISLÁNY. Az idei szezon egyii 
legszebb filmoperettje kerül legközelebb bemu 
tatóra: a .Három a kislány" cimü Schubert 
operett. A nagyközönség már régóta várja en-
nek az operettnek a filmrehozatalát, mert témáj; 
különösen alkalmas a filmrehozatalra. A Schwai 
zenberg és Társa cég hozza ki legközelebb 
„Három a kislányt", amelynek remek kiállítás; 
és pazar fotográfiái nagy feltűnést fognak kel 
teni. A darabot Bécsben készítették, szereplő 
is osztrák színészek. Schubert szerepét Juliu 
Spielmann, Schóber báróét pedig Konrad Feit 
játssza. A „Három a kislány" szerepét Rutl 
Werner, Käthe Oswald és Sybil! Binder kreáljál 



44 S Z Í N H Á Z I É L E T 

ff 
SU . nr IÍ ir IĈ s 
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ULLMANN JÓZSEF ! 

Én a „Szibiir-ből a nagyherceget választanám 
férjül, mert szép, délceg és elegáns és főleg, 
mert Király Ernő alakította, aki minden szerepé-
ben hódító, szép megjelenésével és csengő 
hangjával. Sziránka A., Jászárokszállás. 

* * * 

Férjemül csakis „Gróf Rinaldó"-t választanám, 
ha lehetne. Hogy miért? Mert oly erős, bátor s 
megalázza magát inkább, csakhogy az övé lehes-
sen az, akit oly nagyon szeret. No meg a Kali-
forniában levő aranybányái sem megvetendők. 
Berger Manci, Tokaj. 

* * * 

Én uramnak csak Zólyom mestert választa-
nám. A megokolás egyszerű : Szász Zoltán al-
kotta a saját énjének mintájára. Petersics Andrea, 
Budapest, VII., Pálma-u. Í4. 

* * * 

Rövid gondolkozás után mindjárt kiválasztot-
tam magamnak egy férjet, akinek igazán szíve-
sen lennék a felesége. Mit gondol, kedves szer-
kesztő ur,„„A szép Saskia" bájos Adrianja meg-
felelne? Ő az, akit férjemül választanék. G. Julia, 
Füzesgyannat. 

Ha feleségváiasztásról van szó, akkor bizo-
nyára én a ..Szép Sasiká"-t választanám. Polgár 
István. 

*** 

A Színházi Élet kedves kérdése sok őszinte-
séget tételez fel, ami kissé nehezemre esik. De 
igyekszem kivetkőzni a mindennapiságból és 
próbálom a sok arc közül, a sok jelenet közül 
a nekem legkedvesebbet kiválasztani. Óriási 
feladat. És valami rejtelmes benső sugalat mégis 
azt mondja, hogy a fériiideált az én szememben 
Goethe érzékitette meg az ö csodás Faustjával, 
az örökké magával vívódó tudóssal, kinek tra-
gédiája a legfönségesebb tragédiája az egyénnek, 
mit még költő képzelete a világnak szült. Hoch-
mann Bella, Debrecen, Kandia-u. 5. 

* * * 

A „Kit választana férjül, illetve feleségül" cimü 
pályázati hirdetmény nagyszerű ötlet, de még 
jobb volna, ha olyan pályázatot hirdetne, ahol 
pl. Gábor Andor „Princ"-ét lehetne megnyerni, 
ki annyira tud szeretr ' , hof?y még a feleségével 
seir. csalná az;, i-.ak szeret, míg a legtöbb 
férj még azzal is megcsalja a feleségét, akit nem 
szeret. Kuszi Annus, Nagybecskerek. 

• • • • 

A színműirodalom férfialakjai közül, ha férj-
választásról van szó, én csakis az „Ördög"-fi!m 
főszereplőjét választanám. Polyák Ilus, Baja, 
Mészáros Lázár-utca 38. sz. 

* * * 

Én az „ötvenéves férfi"-t választom, mert any-
nyira szeretem alakitóját, hogy még ötvenéves 
korában is — elfogadnám férjemül. K. E. Sz. 

m e l l f f i z ő k , külön-
legességek műterme 

B U D A P E S T 
VI., NAGYMEZÖ-UTCA 28 

Telefonszám: 171—83 

* * 
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N A d Y MIHÁLY 
Budapest , V., Váczi-ut 4. Te le fon : 1S0-95. 
A községi tisztviselők országos szövetségének szerző-
déses szállítója. — Szappanok, illatszerek, kötsze-

rek és háztartási cikkek nagy raktára 

F i n o m 
szövet és bársonyruhák, plüss es 
szövetkabátok, szép zsakett és írakk-
öltönyök és cipők kaphatók Buda-
pest, Hársfa-utca 29, földszint 4. a j tó 

ilZEHNST-MUZEIJM' 
(HIÚI,BUDAPEST í 

a 
VU. Dr. Balassa Istvánné 

gyűjteménye. f 
Vili. K ü l ö n b ö z ő magán- $ 
gyűjteményből származó ré- J 
giségek, mint porcellánok, 
bútorok, képek, miniatűrök, 
gobelinek, arany- és ezüsttár-
gyak és az Orsz. Iparmű-
vészeti Muzeum keleti sző-
nyegeinek másodpéldányai. 

KIÁLLÍTÁS : 

19119 f e b r u á r 20-tól 23-t« 
AUKCIÓ : 

ISIS február 24-től napon 
ként délelőtt 1 J t - l t í ! l-ig n 

délután V4-fűí Kezdve-
A gazdagon illusztrált katalógus ára 15 K 
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Szerkesztői üzenetek 
(£ rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Kiváncsi. 1. Valamelyik filmvállalatnál kell 

érdeklődnie. 2. Rákóczi-ut 9. — Thália papja-
1. „Hoffmann meséi"-t 1882 április 14-én 
mulatták be. Főszereplők voltak : Kápolnai, 
Vidor, Solymosi, Komáromi, Hegyi Aranka. 
2. Az .Orpheus a pokolban" c. operettet ugyanez 
év május 12-én adták először. Orpheus Kápolnai, 
Euridike Páimay lika, Styx Jankó Kassai Vidor 
volt. Mindkét darabot a Népszínházban játszották. 

F. Béla. 1) Báró Aczél-u. 3. 2) Berlin. 3) Sze-
recsen-u. 57 4) Nincs bejelentve. 5) Vígszínház. 
— Autogrammgyüjtö. 1) Abonyi-u. 25. 2) Sas-u. 
18. 3) Baross-u. 8. 4) Alkotás-u. 7/b. — B-imádö. 
1) A mi kézirati-lexikonunkban megvan. 2) 3) 4) 

•Uiána kell nézni. — 5) Nőtlen. — Zsám. Nem 
vált be. — Thália. 1) 18-ik kortól veszik fel, ha 
tehetségesnek bizonyul, nem lenne még késő. 
2) Havi 20 K. a drámai szakon, 30 K. az énekes-
növenáékeknél. — 3) Aestetika, dramaturgia, 
színészet elmélete stb. Szigony. 1) 4) Szép asz-
szony. 2) Lea. 3) Városi Szinház. 5) Most hal-
lottuk először. — Adatgyűjtő. Petőfi Sándor 1841 
jul.'19-ike körül lett színésszé Sepsy Károly szín-
igazgatónál Ozorán, Tolnamegyében. A társulat 
mindössze 6 tagból állott. A felvételét érdekesen 
megírja »Levél egy szinészbarátomhoz" cimü 
költeményében. — Törekvő jelölt. 1) Szavalni, 
enekelni, vagy szereprészietet kell előadni. 2) 

MEGJELENT a Színházi 
Élet évkönyve, a 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INCZE 8ÁNDOR 

Az elmúlt év művészeté-
nek egyetlen összefoglaló 
története. Szinház, iroda-
lom és művészet minden 
ága képviselve van ebben 
a könyvben. Novellák, ver-
sek, essayk a legkiválóbb 
irók tollából, rajzok, fo-
tográfiák stb. 
A v a s k o s « I , ™ 
kötet ára: l t # K O s < 
Kapható minden könyv-
kereskedésben és tőzsdé-
ben. M e g r e n d e l h e t ő a 
„Színházi Élet" boltjában 
(Erzsébet körút 29. szám.) 

] äüOS NfiUfiREK Állandó m od e l l ö k , 
olosó árak. Budapest, 

nó l r u h a é s k a l a p o s o k V., Falk Miksa qtoa 15. 

Lehet. — Gróf Rinaldó. 1) Szeptemberben. 2) 2 
évig. 3) Havi 100 K. - 4) 16 éves kortól. 5) 
Király u. 82. — Falusi Hamlet. 1) 2 évig kell 
járni. 2) Szintén. 3) Fentebb Thália jeligével vá-
laszolunk. 4) Ott megtudható. 5) Igen. — L. Z. 
Újpest. 1) Igen. 2) Nem. 3) Havi 100 K. 4) Ez a 
tehetségtől függ. 5) Egész napon át. — S. M. 
Átadtuk. — Fehér szegfii. Valószínű. — Fejedelmi 
nap. 1) 27 éves. 2) Földváry József. 3) Krisztina-
körut 15. — Nefelejts. Minden széppel biztatjuk, 
miután igen tehetséges munka, sajnos, azonban 
nem színházi vonatkozású, s igy nem áll mó-
dunkban helyet szorítani ! 

K. L. Nagykároly. Az utóbbi az értékesebb 
színmüve, amelytől nemcsak a világhíre, ha-
nem a magyar színműirodalom külföldi térhó-
dítása is számítódik. Előadták Turinban, Bécsben, 
Newyorkban, Londonban, stb. — M. Sándor. 
1) Kézírással, de legépelve is beküldheti. Ha 
azután a mértéket megüti, előadják. 2) Jeligés 
levelet akkor kell mellékelni, ha pályázatra készül 
a darab. 3) A kérdéses számot megvásárolhatja 

UJ SZÍNDARABOK: " 
Barta Lajos : Örvény 6.— K 
Hajó Sándor : Az ötvenéves férfi 6.— K 
Lengyel Menyhért : Sancho Panza ki-

rálysága 7.— K 
Lakatos László: Férj és feleség ... ... 6.— K 
Drágasági pótlék 10°/o, postaköltség kötetenként 
60 fillér. Megrendelhető a „Színházi Élet-
boltjában: VII. kerület, Erzsébet-körut 29. sz. 

UJ KÖNYVEK HIRES ÍRÓKTÓL: 
Gustave Flaubert : Egy fiatalember tör-

ténete 20 — K 
Ferenczi Sári: Vörös daru. . 12.— K 
Kádár Lehel : A bagdadi vasút ... ... 9.— K 
Richepin: Lépvessző ... 4.— K 
Szép Ernő: Lila ákác i 0 . - K 
Biró Lajos: Vizözön 8.— K 
Farkas Pál : Zanzibári leány 8.— K 
Drágasági pótlék 10<V0( postaköltség 60 fillér 
kötetenként. Megrendelhetők a „Színházi Élet" 
könyvkereskedésében: VII., Erzsébet-körut 29. 

LEGÚJABB KOTTÁK: 
Csalódni fáj (Papp Jancsi) . „ ! 4 — K 
Bolseviki nóta (Pogány Róbert) 4.— K 
Bölcsődal (Pogány Róbert) 4.— K 
Lesz nekünk mindenünk (Zerkovitz ... 4.— K 
A legelső (szövege Farkas Imrétől)) ... 4.— K 
Ma látak még utoljára ... 4.— K 
Postaköltség füzetenként 50 fillér. Megrendel-
hető a „Színházi Élet" boltjában : VII., Erzsébet-

körut 29. 

A D Y E N D R E KÖNYVEIBŐL 
KAPHATÓK A KÖVETKEZŐK: 
Az Illés szekerén — ... 9.— K 
A minden titkok verseiből 6.— K 
Vallomások és tanulmányok ... 3.— K 
Drágasági pótlék 10°/o, postaköltség kötetenként 
60 fillér. Megrendelhető a „Színházi Élet" könyv-
kereskedésében : VIT. kerület, Erzsébet-körut 29. 
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Kinek van 
használt hanglemeze? 

Régi vagy törött hanglemezeket, mig az anyaghiány tart, legmagasabb 
áron vesz vagy cserél 

w « 1 

HANGSZERNAGYÂRUHAZA 
a világhírű „FAVORITÉ" hanglemezgyár főraktára 

Budapest, VI I I . , József-körut 15. F iók : IX. , Ráday-u. 18. 

Óvás S Figyeljen a „ W A G N E R " névre, hogy máshoz 
be ne tévedjen ! 

Beszélőgépek 1SOO koronáig I Árjegyzék ingyen 
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a Színházi Élet kiadóhivatalában. —. S Hildegard 
Szövetség-u. 10. 

— I f j . G. J. Salgótarján. 1) Nem vált be, 
2) A Színházi Élet kiadóhivatalánál kell érdek-
lődni. — Sz. Adél. Szeged. 1) 1882 febr. 24-én 
született Budapesten. 2) Igen, megrendelhető és 
a Színházi Élet kiadója megküldi. — Ruel, 13 
Széchy Ferkó. — S. A. Naszód. 1) Ha beküldte, 
valószínűleg megérkezett. 2) Nincs kizárva. 3) 
Február 28-án. — Star. 1) Báró Aczél-u. 3. 
2) 25 3) Kisfaludy-u. 28a. — Hamlet. A szin-
lapon megtalálja. — D. Adrienne, Szeged 1) Még 
nem. 2) 18.000 K. 3) A jövő héten. 1) Igen, onnan 
szerződött a Belvárosi Szinházhoz — Zongora-
művésznő. 1) Korona-u. 4. 2) Férjhez ment. 
3) Krisztina-körut 15. 4) ! zsef-körut 15. 5) 
Margitsziget. 

V. Sz. Újvidék. A szinészegyesületnél meg-
tudható. -- Rózsa 16. 1) Nőtlen. 2) Nincs kizárva. 
3) Egyelőre nem lesz. 4) 1909 junius 10-én. 5) 
Vígszínház. — Fess tengerész. 1) Nőtlen. 2) Igen, 
legalább igy mondják az orvosai. — Hü előfizető, 
Bpest .1) Életrajzát részletesen megírtuk a Szín-
házi Élet 1918 nov. 3 iki számában, a szer-
kesztői üzenetekben. — Kíváncsi idegen. Igen, 
a Magyar Szinház tagja volt Leszkay András re-
zsimje alatt, azután nyugalomba vonult. — Sz. 
Rózsi. 1) Füleken született 1888 junius 13-án. 
2) Dohány-u. 62. 3) Megszűnt. 4) Ibolya. 5) 
Nőtlen. — L. rajongó. 1) Royal-szálló. 2) Király-u. 
95. 3) Rákóczi-tér 16. — 4) Korona-u. 4. — 
Királyhelmeci. 1) AzJ első 3 igen. 2) Spanyol 
származású. 3) Igazán nem volt világsikere. 

Divatlapok kaphatók 
a „Szinházi Élet" 
bol í jában 

Die Darno K 2 — 
La Kemme ModerneKlO.— 
Die Mode In Wien... K 5.TO 
Prakti-ohe Moden ... K 8.80 
Disneue Roeli-Albnm K 8.80 
Praktische Binsen ... K 3.80 

Erzsébet-korát 29. PORTÓKÖLTSÉG 50 HLLÉR 

R p i l l i ü n c n k a f gyöngyöket, ezuoiüt, használt éksze-
U l l l l i a i l & U l t a i , reket mindenkinél drágábban vesz 
Székely Emil ékszerüzlete, Budapest, Király-u 51. Teréz-tem-
plommal szemben. Címre tessék figyelni. Telefon József 105-53 

M e n j ü n k a z ú j j á a l a k í t o t t é s paza<-
e l e g á n d á v a l b e r e n d e z e t t 

EIGARO BAR 
TÉLIKERT-ÉTTEREMBE 

A 
Telelőn : 21-16 

Tulajdonos : 
Hajnal E. Zoliin 

V o l t S t e i n h a r d t - m u l a t ó 
Vi l i . , R á k ó c z i d u l 6 3 . s z á m 

Naponta To l l Káro ly hangver-
senyez. :: Legintimebb mulató. 

Legfinomabb baritalok ! 
E l s ő r a n g ú é t t e r e m ! 

Művészek 2 5 % engedményben részesülnek a 
M E R K U R K E L M E F E S T Ő G Y Á R . 
nál, Budapest, VII. ker., Dohány-utca 91. szám 

színházi ELET^ 

Színházi betürejtvény. 

Rejtvényünk helyes megfejtői között bár m 
dijat sorsolunk ki. 

I. díj : Egy magyar iró színműve. E héten 
Barta Lajos Örvény c. müvét sorsoljuk ki.) 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten Lenkeffy 
Ica fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij : Egy kotta. 
A Szinházi Élet 6-ik számában közölt kép-

rejtvény megfejtése: „Kasszadarab". —,Helyesen 
megfejtették 743-an. — Jób Dániel : Őszi vihar 
c. művét Péchy Rózsi, Tényőfalu, Győr tu. — 

Beregi Oszkár fényképét' Bolgyie- Mariska, 
Gubacsi-ut 63. és a kottát Goldmann Icus, Simor-
utca 4. nyerte el. 

A szerkesztésért felelős: JNCZE SÁNDOR 
Igazgató : MOLNÁR IMRE 

Műkedvelők részére 
aktuális tréfák 

Karinthy, Harsányi, Gábor Andor, Kővári 
Megrendelhetők a Színházi Elet kiadó-
hivatalában. I. sorozat, 10 darab ára 
K 5.—, II. sorozat, 10 darab ára K 6.—, 
az öfszeg e őzetes beküldése ellenében 
bérmentve azonnal megküldi a kiadóhi-
vatal. Budapest, VII., Erzsébet-körút 23 

stb. 

H A S Z N A L J O N 
G i - e i C R E M E T 
ASCCBÉM I KÉSZÍTI. 
PUDER ) 61-61 KOZMETIKAI 
M0S0ÔP0H» LABORATÓRIUM 
V1I.MRTÉSZ U.20. TELEFON J.68-Ç7. 

NEMZETI (Royal) KABARÉ 
VII., Erzsébet-körnt 31. Telefon 11-022. 

Minden este 1lvt7 órakor pompás nivós műsor 
6 u j v í g j á t é k 

Vasár- és ünnepnap délután 
FEHÉR KABARÉ. Kezdete 7 2 3 órakor 
Jegyek e'őre válthatók a jegypénztárnál és a Szinházi 

Élet jegypénztáránál, Erzsébet-körut 29. 

Nyomatott Thália műintézet kő- és könyvnyomda rt.-rál Budapest V., Csáky-u. 12. 






