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Hiába faggatsz, nem tudom elmondani az élet történetemet. Nem na= ' 
gyon nézek vissza rája . Inkább a következő napot nézem es a többit, ami 
volt — pedig most már van jó egynéhány napom — csaknem elfeledtem. 
Fel kell ráznom magamat, bele kell ü tköznöm valamibe, hogy emlékez* 
zem: mi is volt, hogy is volt. 

Nem sajnálok semmit, ami buta vagy fá jdalmas volt az életemben, 
nem vagyok büszke semmire, nem akarok megismételni semmit. Úgyis 
tudom, hogy nem lehet. Éjszaka néha, ha reggelig álmatlanul forgok az 
ágyban, egy-egy kellemetlen emlék fellázit magam ellen és szeretnék fel= 
ordítani a tehetetlenségtől, hogy jóvá nem tehetem. Asszonyok ju tnak az 
eszembe, akikről ma tudom, hogy — akkor, amikor, de volt egy pillanat, 
mikor — a közelükbe, egész a közelükbe férkőzhet tem volna. Abban a 
pil lanatban nem ismertem fel a szerencsét és tovább mentem. Érett volt a 
szőlő és nem szüreteltem le. N e m tudtam, nem ismertem fel, hogy érett, 
megzavarodott a látásom, gyenge volt a kezem, és ma minden hiába. Monds 
ják: a másvilágon ezért bünhődésem lészen. De ez a bűnhődés se kellem 
metlen, azt mondják . 

A gyenge kezemmel, azzal, hogy nőies uj jam, keleti, asszonyos fogá^ 
som volt, azzal egész bizonyosan el rontot tam az életemet. Nem fogtam 
meg erősen a dolgokat, megsimogattam, megpiszkáltam, elfáradtam, tovább 
mentem. N e m lettem semmi. De nem is tudom, a k a r t a m é valami lenni. 
Élni bele az életbe, napról-napra, pro gramm nélkül, cél nélkül, ez volt 
az egész. De nagyon jó volt. Borzasztóan szép az élet, és az enyém külö« 
nősen az volt. re t tenetes szenvedésekkel, igen nagy gyönyörűségekkel teli, 
most már megmondhatom, most már nem veszíthetek ra j ta : jelentősége 
van, súlya van, érdemes. Csak az a fontos, ugy látom, hogy já téknak kell 
venni azt, ami komoly és komolyan azt, ami játék, szóval nem fontos« 
kodni, élni a vérünknek, kiélni a gyönyörűséget és nem elfutni a kintól. 

Kérlek téged, barátom, nehogy kísértésbe hozzál és itten hamar jában 
biográfiát mond jak . Jobb tán, ha csak egyetlenegyet kiszedünk százezer 
vonzódásomból és arról elbeszélgetünk it ten a szobádban: nagy bajban 
voltam mihdig a színészettel. Hogy arról diskuráljunk, ami téged is, ens 
gem is ebben a pillanatban, ezen a helyen a legjobban érdekei. 

Olyan korán, hogy szinte szégyel lem elmondani, egész kis gyerekkor 
romban izgatott az úgynevezett szi nmüvészet. Ugy nyolc vagy kilenc 
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éves koromban matíam is aktív színész voltam és Dorimene volt az első 
szerepem Molière Kénytelen házasságában. Egy egri padláson Lipcseyék« 
nél — szegény Lipcsey A-aam apjanai — találtuk meg a nevezetes szinda* 
rabot és nem sokat törődtünk vele, hogy a francia klasszikus nem nekünk 
szánta a nagy komédiát. A komikus szerepet egy tízéves kislánynak oszs> 
tottuk ki, de mivel nem felelt meg igényeinknek, megvertük és hazaker* 
gettük őt. Talán még ma is sirva szalad lefelé a Rózsamtcán, ha azóta 
nagyanya nem lett. A darab megbukott, bennünket szülők és 'bátyák szét* 
és hazakergettek és halálos sebbel a szivemen elhatároztam, -hogy soha 
nem festem ki magamat mások megrikatására vagy megnevettetésére. 

És az első kínálkozó alkalommal szinészakadémikus lettem. Nem 
könnyű szivvel leplezem le magamat, nagyon kevesen tudják rólam, hogy 
egész komolyan szinész akartam lenni. De mit tagadom le: ez az intrikus 
Ivánfi Jenő tudja. Vele együtt jelentkeztem Paulay Edénél, hogy mi aka* 
runk a jövő Beregije lenni. Ivánfinak, mint a keleti zene családjából ere« 
dett vidéki fiatalembernek, a gyönyörű hangja volt a léts és jogalapja, én* 
ne>em kedvem a költészet irányában. (Minden héten irtam akkoriban egy 

BRÓDY S Á N D O R 1884*ben a cy-alúdjával. Egerben 
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verses Faustmtánzatot. Csak drámai költeményt.) És szép ruháim voltak, 
nem egészen az én ruháim, egy arasznyival előbb a bátyám ruhái, aki kül= 
honban dolgoztatott, szép barna, sraffirozott zsakettek. 

Amikor beléptem az akadémia vizsgáló termébe, a tanárok igy szól* 
tak: ime a jövő szerelmes. A hajam a halántékomat verte, sovány, voltam, 
mint egy vadagár, az egész fejem két szem és egy nagy?nagy veres száj, 
benne negyven foggal, ami ugy nézett ki, mintha agyon akarná csókolni és 
szeretettel agyonharapni az egész világot. „Sokssok szájam" volt, és azt hi-

BRÓDY SÁNDOR a Margitszigeten, kedvenc fája alatt, 1895*ben 
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1 ÍRÓD Y S Á N D O R unokaöcesével. BÉLÁVAL, 
1893'ban 

szem: egy tehetségem se. Szigeti József vizsgáztatott s alkalmasint azért, 
mert palóc dialektusban beszéltem, (nemrégiben jöttem fel a mostani 
palóc köztársaságból), de azért is, mert indítványára gyorsan hoztam el 
neki a parádi vizet a szomszéd Takács füszerüzletéből: felvettek. Nem 
minden bíin és hamisítás nélkül, részemről. És tán a tanári kar részéről is 
történt némi hamisítás. Nem voltam csak tizenhatéves, tehát a törvényes 
tilalom ellenem szólott. 

Anyámnak sem mertem megmondani a dolgot, akinek ki kellett volna 
az engedelmet állítani és a testvérem, aki tizennyolcéves volt és nem nézte 
rossz szemmel ezt a kalandot, az irta alá a dokumentumot, amely a Nerm 
zeti Színház karjaiba átutalt. 

Hamarosan nagy szerencsém támadt. Vért köptem. Ma már tudom, 
hogy a világon ennél mi sem volt természetesebb. Átlagban tizenhat órát 
szavaltam egy nap és ez csinált egy mütuberkulózist, amelynek orvosi 
meghatározását a svájci hoteliersorvosokra bizom. Otthon maradtam, 
hiába izengetett Szigeti, hogy jöjjek az előadásokra s egy kis hektikára 
ne ügyeljek, nem is hősszerelmes, aki nem azzal kezdi. Jószerencsém, azaz 
a betegségem mégis csak megakadályozott abban, hogy arra a pályára 
menjek, amelyet másnál imádok, de magamra nézve most borzasztónak 
tartok. A színészt nagyon-nagyon szeretem, nem is tudnék ellenni nélkül 
lök, de a lehetőség, hogy én színészként szavaltam volna végig az élete= 
met, irtózatos gondolat. 

Ezen az uton, azaz hogy útvesztőn át lettem iró. író? Higyjed meg ne* 
kem, nem éreztem soha és nem érzem ma sem, hogy iró vagyok. Élő va« 
gyok és csak mellesleg, mert mindenkinek kell valami mesterség, irkáltam 
össze sok mindent, elbeszélést, színdarabot, iparos módjára. Igazi dics= 
vágyam, hogy komolyan vegyem a mesterséget vagy magamat, nem volt 

BRÓDY SÁNDOR az édes anyja nővérével 
.: Vígszínház előtt ..A medikus" főpróbája után 
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soha. Legjobb esetben azt hittem mindig, .hogy studiumokat csinálok 
egykor komolyan, igazán megirandó munkáimhoz. Ma is ott tartok, hogy 
nem egyszer igy szólok magamhoz: valóban, már most el kellene kezdeni, 
elmúlik az idő. Lehet, hogy még el is kezdem. Azokat a témáimat, amiket 
valamennyire tiszteltem és értékeseknek tartottam, úgyis eltevegettem, 
hozzájuk kellene nyúlni. De vájjon érdemes-e még? 

Csak ugy mondom ezt, ne vedd egészen komolyan, mert nem az igazi 
jövőre gondolok ma sem, hanem a holnapra, legeslegfeljebb a holnap* 
utánra. Nincsen optikám, nincsen távlatom: adj uramisten, de mindjárt. 
Hogy finoman fejezzem ki magamat, magvetőnek születtem és nem arató* 
nak, se szüretelőnek. Eredmény, cél, haszon, gyűjtő-szenvedelem, egy 
épület betetőzése, — mindez majdnem idegen nekem. Annak a fiatal 
fiúnak, aki sziniakadémista lett és nem volt csak szeme és vastag, vö* 
rös szája és negyven fehér foga, - mégis csak az az én igazi portrém 
és annak volt igaza. A láz, a mámor, - látod, szavalok, mint egy szi* 
nész, - a gyönyörűség és a vergődés, ez volnék. 

Persze a fehér hajamhoz ez most már nem áll jól. Valamibe kellene 
kezdeni, nem vagyok bolond, hogy majd a Révaidexikonba dátumokat 
és elégtételeket Írjanak bele. Ne Ír janak bele semmit, te se irj mást: szeret* 
tem az életemet, és mindenkinek, akit jóbarátomnak tartok, azt kivánom. 
hogy olyan gyümölcstelen élete legyen, mint amilyen nekem volt. 

Ejnye, de furcsán hangzik az hogy: volt. Szeretném még egy kicsit 
folytatni. Mert csak kívülről öregszik meg az ember. Belül, ha jó a vére 

és nekem nem volt rossz mindörökre sziniakadémista marad. 

BR6DY SÁNDOR — kolozsvári újságíró 
IS&íshcn. 
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Azt akarom bejelenteni, kedves Incze. 
hogy ez az, amire mostani alkalommal 
képtelen vagyok. Ha darabjáról, regényé-
ről volna szó, boldogan ülnék neki akár 
az egész Színházi Életet teleírni. De így. 
ró/a, a személyéről, nyilvános és érvényes 
cikket irni, — valakiről, akivel úgyszól-
ván az egész életemet együtt töltöttem — 
és töltöm ma is — képtelen dolog, mert 
számomra ellenszenves tószt lenne belőle, 
amiből Bródy se kér, ahogy ismerem. 
Nagy képpel üljek le a papír elé, megcik-
kezni Sándort, akit láttam fekete hajjal, 
ősz hajjal, fésülve és borzasan, frakkbaic 
és hálóingben, láttam felolvasni és fü-
rödni, láttam bálban és betegágyon, aki' 
vei együtt voltam vonaton, hajón, szán-
kón, menyegzőn, temetésen, kertben, tew 
gerben, pincében, toronyban, konflisban, 
szanatóriumban, templomban, szeparé-
ban, kártyaasztalnál, színpadon, páholy? 
ban, reggelinél, ebédnél, uzsonnánál, va-
csoránál, akit láttam darabot irni és dara-
bot végighallgatni, aki ápolt, amikor be-
teg voltam, akit kezeltem, mikor beteg 
volt, aki bátoritolt és dicsért mint emberi 
és irót, aki megszidott és lesújtott mint 
embert és irót, akit szerettem és dicsér 
tem, és szidtam és szerettem, akinek há 
lás voltam és szerettem, és haragudtam 
rá és szerettem, és „soha többé" és szeret-
tem, és „mégis csak" és szerettem, és 
szerettem, és megértett és haragudtam, és 
félreértett és szerettem, akit láttam jó-
kedvűen és elbúsul tan, az ő öngyilkos-
sága előtt és után, az én öngyilkosságom 
előtt és után, az én kórházamban, az ő 
kórházában, az én családomban, az ő csa-
ládjában, az én fiatalságomban, az ö fiataU 
ságában, jóban, rosszban, nappal, éjjeV 
Pesten, Budán, állva, ülve, fekve, ébren és 
alva — róla üljek le cikket irni? Nem. 

C l a i r e - o b s c u r e - o k 

Irta: SZOMORY DEZSŐ 
Bródy Sándor úgy ír, mint egy angyal 

és mint egy ördög és nem lehet rögtön 
megtudni az intencióit. 

Nem vonatkozik ez drámai müveire, 
u Tanítónőre, Lyon Leára vagy a Szere-
tőre, amelyek mind igen robusztus mii: 
vek. nagyúri sans--géne--nel megcsinálva 
és éppen spontán nyíltságukkal hatnak. 

De mint kivételes emberi jelenségnek 
és főleg mint kritikusnak, nyilatkozónak 
és filozófnak vannak neki olykor olyan 
remekbe készült clair-obscure^jei, mint a 
iegbarnább hollandi intérieurmek, melye: 
ken a szem annál kiváncsiabban s annál 
nyugtalanabban kutatja a bútorzatot és 
tárgyakat, hogy nem annyira formájuk-
ban-, mint inkább szellemükben hordoz: 
nak rejtélyes hangulatokat. Különösen az 
utóbbi években bontogatja ki Bródy 
szinraktárának és irányzatainak egész 
mennyei és pokoli gazdagságát. Itt, e bő-
ségek fölött, mint a nap, áldásos szive ra-
gyog, raffinált jóságokkal telítve, me: 
Ivekről mindent tessék mondani, csak azt 
nem, hogy banálisak. Ékesszólásában, el-
méleteiben, tárgyi, szellemi és erkölcsi 
meghatározásaiban, szerelmekről szóló 
pastoraljaiban s mindannyiunkról való 
improvizációiban, az a bronzveretü kész> 
ség hangzik, ami az állandó begyakorlott•• 
säg és berögzített virtuozitás müve. Én 
úgy hallgatom őt órákhosszat, hogy 
szinte belerekedek. 
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Bródy Sándorhoz- nemcsak nagy tisz^ 
telet, de régi barátság is fűz. E barátság 
még abból az időből származik, mikor mi 
a „Dadá i t játszottuk. 1 lálás is vagyok 
neki ezért, hogy a választááa rám esett, 
mert akkor én még igen4gen kis szinész-
nőcske voltam és elképzelhető, mekkorát 
lendített ez a szerep az én pályámon. 

Hogy, hogy nem, egyszer karonfogott 
és átvitt Bud ár;' a feleségéhez, a drága 
Bellához. Ahogy beléptem hozzájuk, 
megölelt és rám mosolygott az ő kedves, 
kissé bánatos mosolyával és már is ott= 
hon voltam náluk. 

Sándor bemutatott. 
— Belluskám, ez az a kis fekete vézna, 

aki játszani fogja a Dadát, mit szól 
hozzá! 

A drága Bella bevezetett a szobájába, 
jaj, de angyali szoba volt. mint ő maga! 
Hófehér, az ablakok a Városmajorra néze-
tek, ömlött be a napfény raj tuk! Akkor 
még nem igen volt divatban a régi bútor, 
de már náluk mind a legszebb régi ma= 
gyar berendezés volt, a legnagyszerűbb 
régi matyóhimzésscl. A drága Bella ágya! 
Istenem, milyen szép volt! Furcsa, ala= 
csony nagy diván az ablaknál és valami 
kimondhatatlan derű és jóság áradt szét 
az egész szobában. Ilát persze, hogy o t t ' 
maradtam ebédre és ettől fogva aztán 
igen gyakori vendég voltam náluk. 

Ha egysegy vasárnap megjelentem 
• ebédre, úgy egy óra felé, a drága Bella 
azzal fogadott, hogy Sándor még alszik, 
de így kettőnknek majd inkább lesz bá^ 
torságunk felkölteni őt és engem tolt 
előre, mintegy bűnbaknak és bátortalanul 
kopogtunk a szoba aj taján. 

— Na mi az, nőszemélyek!? Hát van 
szivük felkölteni hajnali egy órakor a 
szegény költőt! 

— Csak győjjön=győj jön már. — biz--
tattuk mi ketten mert már éhesek va= 
gyünk! 

— Vanse tyúkhúsleves? — kérdezte 
Sándor, mert az tudva vagyon, hogv a 
..kiválasztottak" megízlelik a Bródy*féle 
hires tyúkhúslevest, fis csakugyan pár 

perc múlva már ott ült az asztalnál és 
szétosztotta a nagyszerű levest, a gyere» 
keknek és nekem a „vendégnek". 

Persze a „Dada" próbáiról beszélget* 
tünk, hogy hát sehogysem megy nekem 
a szerep és mit kellene csinálni! Azt 
mondja a felesége: 

— El kellene utazni Hevesbe! 
Másnap már vonaton ültünk Bellával 

es vitt az ő hazájába, a szüleihez. Én 
persze türelmetlenül vártam a délutánt, 
hogy már mehettünk az úgynevezett ..ta* 
nulmányútra". Vitt is engem a drága 
egyik parasztházból a másikba, hogy lás= 
sak, halljak, figyeljek, amit majd otthon 
felhasználhatok a szerepben. Este az ün* 
nepi vacsora egy csomó kedves ember 
társaságában. Az egyik pláne palóc nótái 
kat adott elő, hogy a darabhoz egyet vagy 
kettőt hazavihessünk. 

Még ma is azt énekeljük a „Dadá"sban. 
amit mi azon az estén kiválasztottunk. 

Másnap Egerbe utaztunk. Ot t volt ár« 
csak a látnivaló! Vasárnap volt! Az a 
sok=sok parasztIánv«asszony! Mind a 
templomba igyekezett. Mi pedig ott áll-
tunk a templom előtt és én tágra meredt 
szemmel bámultam azt a szinpompát. 
amibe ezek a lányok felöltöztek. Nem is-
tudtam már. hogy melyik ruhát szerettem 
volna magammal vinni. Bella látta a za* 
varomat, ő ment oda egy-egy lányhoz és 
el kezdett alkudozni a nekünk megfelelő 
ruhára, fejdíszre. Hoztunk is magunkkal 
nagyszerű holmikat, rengeteget, négy 
pengőforint árat! Akkor az még sok pénz 
volt! 

Az volt ám csak érdekes, mikor haza* 
felé jöttünk, már nem tudom melyik kis 
állomáson, a vonat csatlakozását vártuk, 
megláttunk egy palóc menyecskét egy 
nagyszerű, különös fejdíszszel, Bella, a 
drága, rögtön lecsapott rá, mint a héjjá 
és elkezdett az asszonynyal diskurálni, 
hogy hát nem adná*e el a fe jkötőjét? Az 
asszony hallani sem akart róla, hogv hát 
hogy képzeljük mi azt el, hogy ő most 
fejkendő nélkül menjen haza az urához! 
De én szerettem volna legalább megprós 
bálni. N o azt mondja: „gyűjjön a kisasz^ 
nzonyka oda a szobába" (a várótermet 
értette), előbb gondosan körülnézett, 
hogy az istenért, nem látja-e őt meg va= 
laki, hogy ilyen szentségtörést mivel vi-
lágos nappal. Nagyszerűen illett nekem a 
fejdísz. Bella el kezdte neki magyarázni, 
hogy hát a kisasszony komédiásné és keh 
lene neki egy ilyen az új komédiához. 

No és végül kötélnek állt az asszony. 
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ínég pedig úgy, hogy ő majd küld egyet 
Pestre, esak irjam le az átreszomat. 

Mçg is érkezett a fejkötő a következő 
címzéssel: „Varsányi Irénnek, koméi 1 

diásné kisasszonykának a Vígszínház: 
ban". 

Istenem, milyen ^oldog napok követ* 
keztek! A tanulás! Az izgalmak! 

Sándor tanított is ám engem, amíg a 
türelme engedte, mert úgy tesz, hogy el* 
jön reggel a próbára pontosan. Azt hinné 
az ember, na most délután kettőig bent 
log ülni a színpadon és minden szót 
figyelni fog! Dehogy! 

Bc*benéz, mond valami jót és már kint 
van a színfalak mögött és diskurál vala* 
kivel. Pedig hogy szeretik őt a színház* 
nál, — a legszegényebb munkásig! Gaval* 
1er természetéért és a meleg, áldott, ara* 
nvos szivéért! A legutolsó, forint ját is 

rögtön odaadja, ha kérik tőle. Van egy 
huncut súgónk, az érti ennek a módját! 
Ha BnVdy hoz valami új betétei a darab* 
jához, persze mindenki próbálja elolvasni, 
természetesen eredménytelenül, — csak a 
vörös súgónk, az tudja folyékonyan oh 
vásni mindnyájunk nagy mulatságára, 
persze, hogy rögtön kijár neki az extra 
cqlag, tizshúsz forint, aszerint, hogy mi* 
lyen pénzbeli „hangulatban" találja 
Bródyt. Kedves jó Sándor! Nekem nagy 
jóakaróm, régi meleg barátság köt hozzá 
és el sem tudom képzelni, hogy e barát-
ság elromoljék. 

/ f f FI/SV/Síok maa&wg&g 
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Bródv Sándor volt az első, aki szociális 
érzéseket, akaratot és problémákat hrv 
zotf a magyar szépirodalomba. 

Addig nagyok és kicsinyek, a ragyogók 
s a szürkék, mind vak és buzgó dicsőitői 
voltak a régi rendi Magyarország ideál-
jainak. Jókai, az uri nemes fiu éppugv. 
mint utóda, Mikszáth, a tót parasztneme« 
iparosgyerek. De Jókai naiv áhítattal ön» 
töttc el csillogó és mesés dísszel azt a 
sötét és obskurus világot, Mikszáth már 
pénzért pucolta a rozsdás ideálokat, dc 
közben leköpködte, kicsúfolta, kinevet* 
tette őket. 

Bródy Sándor már csak kerítésen ar 
való összeköttetésben volt ezzel a grófi 
világgal. Respektálta s megvetette grófé 
kat. S ami ennél fontosabb, egész életaka-
rása negációja volt a régi konok rabszol--
gai megnyugvásnak. A társadalmi rend 
ellen éppenugy lázadt, mint annak követ-
kezményei, a morális, aesthétikai és kul* 
turális bornirtság ellen. 

Ö hozott uj szemet a nézésre, uj ham 
got a szólásra, u j akarást az élésre. 

Annyira tele volt energiával, hogy nem 
birta azt lefékezni. Alkotó- erejét szét.for* 
r ' á c s o l t a : de a vizek, a poshadt, penészes, 
rossz vegetációval teletömött vizek föl 
zavarásában hallatlan munkát végzett. 

A bálványdöntők s a tüz*gyujtók faj ta 
iából való volt, hogyne lett volna hatása 
nemcsak a közönségre, de i f jabb irótár-
saira.is. 
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Bródy Sándorról, mint szerzőről jus* 
som van irni. mert valamikor régen a 
jó, szép időkben sokat bohémkedtünk 
együtt. Sütöttünk krumplit Feszty Ar* 
pád műtermének a kandallójában. Mikor 
még Jókai Mór ült az asztalfőn és mi 
csak suttogva mertünk beszélni az ö 
jelenlétében, — mikor még a konflis 60 
krajcárért hozott el bennünket a Bajza* 
utcából. . . Istenem, de régen volt. Van 
annak tán már százesztendeje is. 

Biztattam nagyon, hogy irjon drámát. 
Tömör, biztos formái, hatalmas jellemző 
ereje, nagyszerű elgondolásai mind*mind 
a drámára utaliák. Irtózott tőle — de 
belekóstolt. Sikerei egymást követték. 
És aki elnyü egv frakkot a rivalda előtt, 
.tz ugy van vele, mint a szinész a ci* 
pővel. • 

Bródy olyan szerző, akit szeretnek a 
színészek. Nemcsak azért, mert nagy* 
szerű szerepeket ir, hanem nem esik 
kétségbe, ha esív mondatát másképpen 
mondják. Sőt örül, ha a szinész egy-egy 
mondást a saiát — neki iobban fekvő 
szóval hoz ki! A próbán változtat. Töröl, 
hozzáir! Nem zokog egyegy kis húzás 
miatt. Nem szerelmes halálosan az irá* 
sába. Nem lesi a szinészt, mint a finánc, 
hogy megcsíphesse valami kis csempé* 
szésen. E<?v*egy alakot minden lelkifur* 
dalás nélkül mettől, pedig már hetekkel 
i próba előtt előadást tartott róla, egy* 
két*három szinésznek, akinek azt az 
egy — utóbb megölt szerepet — oda* 
ígérte. 

Virágot, cukrot bőven osztogat. Jubi= 
láris előadásokon a technikai személy* 
cetnek százakat ajándékoz. 

Premieren adia az abszolút nyugal* 
tnat. „Nem érdekel darab" — mondja 
és fél füle folyton a színpadon van. 

A Tanitónő premieriét is az én öltö* 
zömben drukkoltuk véfíig. Beteg volt. 
Torokgyulladása, 39 fokos láza. Némi 
önzésből is pezsgőt ajánlottam neki. 
ittunk egy-két pohárral. A láz nem 
szűnt. A második felvonás óriási nvilt* 
jzinitapsa után ment csak le a hőmér* 
*ék 37*re. 

HAYOR GIZI és BRÓDY SÁNDOR 
a ..Dada" nemzeti színházi reprizén 

Legutolján a Timár Lizát intéztük az 
öltözőmből. Ezért hálás maradok neki 
mindig, hogy hazaeresztett a második 
felvonás után. A harmadikból kihuztuk 
az öreg Timárt. 

Bródy Sándor ideális iérfiszépség. Kü* 
lön ezzel karriert lehetne csinálni, de 
neki nem a szépsége a fontos. Műveiből 
hatalmas és rendkívüli zsenialitása su* 
gárzott mindig felém, személyes érintke* 
zésünkben pedig kedvessége, figyelmes* 
sége, szellemessége és rendkivüli érde* 
késségé annyira dominálja egyéniségét, 
hogy az ember igazán nem gondol arra. 
hogy esztétikailag elemezze: szép*e vagy 
sem. Mindig rendkivüli jóbarátként is* 
mertem. Hogy emellett férfiszépség is. az 
inár az ő privát szerencséje. 
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Bródy Sándor tehetségéről, egyéniségé: 
cől, írói munkásságáról beszélni nem kell, 
méltatni fölösleges, eredménye: az a sok 
kötet, regény, novella és színdarab. Uj-< 
ságirónak nagyszerű, megvan benne min; 
den, ami az újságírót jellemzi. Éles szem, 
megfigyelés, ötlet, ítélőképesség, örök 
frissesség és amit kevesen tudnak róla: 
pontosság. 

\
/B9. /SW/WMS/ 
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Én egészen bizonyosan tudom, hogy 
valami telepátikus kapcsolat van kettőnk 
között. A „Tanítónő" idejében, amikor a 
DamjanichíUtcában laktunk, ki tudtam a 
gondolatát találni; éreztem, hogy a látó* 
gatói közül kit lehet bebocsátani, kinek 
kell letagadni, sejtettem, mikor kel föl 
és tiz perccel előbb kezdtem főzni a kás 
vét. Ha valahol kint kószáltam az éjsza« 
kában, zsebemben a lakáskulccsal, vil? 
lanyütésszerüen megéreztem, no itt az 
ideje, hogy hazamenjek, bebocsássam, 
most indul háza az öreg a Fészekből 
vagy az Otthonból. És mindég otthon is 
voltam előtte egyT negyedórával, sose ha* 
marébb. Micsoda vidám korszak volt az, 
az óriási sárga bútorok közt, amiket ő 
maga tervezett, minden darabot olyan« 
nak, mint egy görög épület, az ágyat ak* 
korának, hogy elajándékoztatása után, 
szétfürészelve. két család tagjainak lett 
fekvőhelye. 

Mindig visszavágyom abba az időbe, 
amikor nemcsak a. fia voltam, hanem 
inasa, tanítványa és kuktája. Hogy örül= 
tern a sikereinek. A szép nőknek, akik 
hozzá jártak. Neki magának, amikor 
megjött éjjel mindig vidáman és az ágya 
szélén ülve diskuráltunk. Én. erre a korra 
visszaemlékezve mertem később lump 
lenni és kártyás. 

Azt gondoltam titokban, mégis csak 
meg kell hogy bocsásson mindég, hiszen 
nála és tőle lettem az. ami vagyok, be* 

szélgetéseinek tüzében, különös bölcses* 
ségétől, megszokva szokásait, amelyek 
pedig csak őt illetik meg. 

•Q fAvmmmtEsvRei _ 
>*T* {'zlL 

Húszegynéhány évvel ezelőtt, — pon* 
tosan már nem tudom hogy mikor, — 
együtt éltem egy darabig kincses Ko* 
lozsvár városában Bródy Sándorral, ö 
ujságiró volt Kolozsvárt, én szinész. Az 
első együttmüködésünk emlékeként jut 
eszembe ez a kis eset, amit elmondok 
ugy, ahogy ma is tisztán emlékezek rája 

Egy Brody^darabot próbáltunk a szin* 
házban. A cimére már nem emlékszem, 
valami Mátyás*darab volt és ra j tam ki; 
vül az akkor szintén Kolozsváron játszó 
Ivánfi Jenő és Gál Gyula kaptak egy* 
egy szerepet. És a fiatal Bródy Sándor, 
a helyi saj tó kritikusa, mindennap pon= 
tosan bejárt a próbára és tátott szájjal 
bámultuk mi szakmabeliek, hogy meny= 
nyire ért ez az „idegen" fiatalember a 
színházhoz. Ahogy előjátszotta a sze* 
repeket, ahogy balanszírozott a szuffi* 
ták és díszletek között, ahogy tanácsko» 
zott az ügyelővel, a világosítóval és a 
ruhatárossal, — mindenki azt' hihette, 
hogy évtizedek óta itt él a színházban és 
egyebet sem csinált, mint darabot ren= 
dezett. 

Délutánonként együtt ültünk a törzs-
kávéházban és beszélgettünk Bródy Sán* 
dórral. Akkoriban mondtam neki egy« 
szer, hogy a legnagyobb bűn magával és 
velünk, színészekkel szemben is, ha nem 
lesz rendező. És Bródy akkor megesküs 
dött és szavát adta, hogy erre a pályára 
lép, — rendező lesz. 

És íme, — ez a történet poénja 
tehát Bródy — nem lett renderő. 
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Szégyelem úgy kezdeni a cikket, hogy 
..akkor még" az Andrássy*út végén, „ahol 
most" egyemeletes magánvillák flancol* 
íiak, ott húsz év előtt Hatvani nevű szi* 
nésznek nyári korcsmája volt nagy kert-
helyiséggel. Pedig nem lehet másképp 
kezdeni. Vagy kimondja az ember egész 
pontosan: húsz év előtt, vagy pedig azt 
mondja, hogy akkor, amikor még az 
Andrássy=út végén üres telkek álltak. Te* 
hát, amikor még az Ándrássy*út végén 
üres telkek álltak, egy este tizenhatéves 
koromban ott ácsorogtam a IIatvani*féle 
nyári kerthelyiség előtt, ahol cigány szólt 
s bent a szép zöld fák közt villanykörték 
csillogtak. Kint álltam a kapu előtt, nem 
volt egy forintom bemenni vacsorázni. 
Néztem, hogy kik jönnek vacsorázni, 
gazdag emberek, milliomosok, akik jól 
megvacsoráznak, isznak, esznek, beszél* 
getnek, szivaroznak s hallgatják a ci* 
gányt. Nem ismertem senkit e jómódúak 
közül, kis fiú voltam, még iskolába jár* 
tam. Érettségi előtt volt. A kerthélviség 
előtt nagy villanylámpa égett, körülötte 
legyek és bogarak hemzsegtek zöld háló* 
ban. Egyszerre megérkezett egy kétlovas 
kocsi, megállt a kapu előtt, kiszállt belőle 
Bródy Sándor. Fekete puha kalap volt 
rajta, nyári szmokingsfelöltő rádobva a 
vállára. Gyönyörű szép volt Bródy San* 
dor, megismertem egy fényképről, amit 
az U j Időkben láttam, az állt alatta: 
,,Bródy Sándor, akinek olyan szép feje 
van, mint egy párducnak". 

Kiszállt a kocsiból a vendéglő előtt s 
odament a kocsishoz, hogy kifizesse, be* 
nyúlt a zsebébe s egy marék ezüstpénzt 
adott a kocsisnak. Nem számolta meg a 
pénzt, felemelte a kezét, betette a bér* 
kocsis markába s gyorsan bement a 
kertbe. Én néztem a kocsist, kinyitotta 
a kezét s elkezdte számolni a pénzt, amit 
kapott. Nagyon sok lehetett, mert rázta 
a fejét, hogy ilyent ő még nem látott 
s felállt a bakra, Bródy után nézett s így 
szólt a körülálló csőcselékhez: „der 
Bródy. der Schriftsteller". Azután bor* 
zasztó boldogan félrecsapta a kalapját, 
elnevette magát, a lovak közé vágott és 
elhajtatott . Ne hogy visszajöjjön a Bródy 
és még visszakérjen valamit a marék-
pénzből. Én ottmaradtam reszketve és 

izgatottan. Soha ilyent nem láttam, oda* 
mentem a kerítéshez és égő fülekkel, imá* 
dattal néztem a kertbe, Bródy után, akt 
leült egy asztalhoz, ahol nagy társaság 
várta. 

Húsz év múlt el azóta. Bródy Sándort 
közben megismerkedtem, talán nem ha* 
ragszik, ha azt irom, hogy barátja va* 
gyok. Most éjjel egy óra van, mikor eze* 
ket a sorokat irom", most az Otthonból 
jövök, Bródy mellettem ült. Füstöltsonkát 
evett ma, kis bort ivott hozzá, beszélt 
velem, tegezett, szeret engem, nincs is 
talán titka előttem. Persze egész rendes 
dolognak tartom most már, hogy vele ' 
ülök, vele vacsorázok, néha vitatkozni is 
merek vele, sőt olyan jóban vagyunk, 
hogy már haragban is voltunk. Húsz év 
előtt ezt nem hittem volna el, nem tud* 
tam volna elképzelni. S minden mostani 
elkeseredésem, állandó idegességem és 
rosszkedvem közt egy kissé büszkének és 
boldognak érzem most magam, hogy a 
kis húsz év előtti kerti jelenet eszembe 
jutott s leírhattam. 

Szép idők voltak, amikor Bródy San* 
dor vezércikkeket irt a Budapesti l j* 
ságba. Specialitása volt, hogy csillaggal 
megszakított, strófaszerü szakaszokban 
mondta el a mondanivalóit. Nagyon örül* 
tem akkoriban, liogy már kéziratban ol* 
vashattam a cikkeit. Közben az a sze* 
rencse ért, hogy kéziratban olvashattam 
a Dadát, a Tanítónőt, a Medikust, a Ti* 
már Lizát, megfigyelhettem a Szenvedély-
zseniális átdolgozását és most várom, le* 
sem, mikor érik meg a — Buza. Kövess 
Dezső sugó, az egyetlen ember, aki Bródv 
Sándor irását folyékonyan tudja olvasni 
és megbízhatóan tudja lemásolni, egyszer 
elpanaszolta, hogy a szerző urnák milyen 
rossz f>7. i rása. Igaz meggyőződéssel je* 
lentettem ki: 

— Pedig milyen kevés szerzőnk tud 
olyan jól irni, mint Bródy Sándor! 
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Nagyon nehéz nekem' Bródy Sándorról 
irni. Végtelenül szeretem. Nem szeretném 
elkapatni magam és túlzásokba esni. Már 
pedig, ha róla beszélek, ez igen nehéz. 

Százszorosan legyen boldog az a szí-
nésznő, akivel csak egy kicsit is foglalko-
zik, mert határtalan az, amennyit tőle ta-
nulni lehet. Én a sorsnak különös ke-
gyeltje lehetek, mert hozzám jó, leirha* 
tatlan jó. Törődik velem, tanit. dorgál és 
jó hozzám, mindég csak jó hozzám. 

De szeretem is. Nincs a világon még 
egy ilyen ragaszkodó, igaz, tisztelő, na* 
gyon hűséges katonája, mint én vagyok. 

M vOKtœmmmm 
/ «7-/1 

Bródy Sándorról egyszer azt irtam "egy 
szinházi levélben, hogy megjelenésében 
van valami a toreádoréból. A szinházi 
közönség a bika, amelyet jól kell eltalál» 
ni a toreádornak, hogy a bika maradjon 
a porondon, nem pedig — ő. 

Azelőtt s azóta is sokat láttam Bródvt 
az élet különböző helyzeteiben. Mindig 
toreádor volt, aki emelt fővel, szinte ab 
Icudozás nélkül nézett szemközt az élet* 
tel. Csüggedni nem igen láttam. Még ha 
keserűen beszélt is életkörülményeiről, 
soha sem vettem észre bátortalannak 
vagy kishitünek. Néha egy kalandor ma* 
gabizottságával nézett szemközt a hol-
nappal, máskor egy bölcs ember kézle* 
gvintésével intézte el a várható bajokat. 
Soha sem félt, keveset remélt s nem cso* 
dálkozott semmiféle eredményen. Az eb 
pusztithatlan életösztönét, szinte kisváro* 
siasan élénk érdeklődését ez érdektelen 
város apró*cseprő eseményei iránt, aján* 
dékozó bánásmódját az emberekkel, he 

férkőzését s elhelyezkedését e mindig kö 
zönyös és unott pesti emberek gondolat* 
világába, sokszor csodáltam. 

Legjobban azzal imponált nekem, hogy 
soha sem feküdt le ebédután, hanem 
mindig társaságba vágyott. 

tR-TA 

A Sándor bácsit, akit már akkor igy 
tiszteltem, amikor még azt se tudtam róla 
biztosan, hogy a másik neve Bródy, ugy 
szerettem mindig, mint a tulajdon édes* 
apámat. A különbség mindössze az, hogy 
az ember az apjával ritkán szokott má 
káozni, házárdot játszani, pedig beval* 
lom. Bródy Sándortól tanultam, tüstént, 
hogy hosszú nadrágot kezdtem hordani, 
vagy ami ezzel egy, hogy ujságiró lettem. 

Mindenki tudja, hogy Sándor bácsinak 
5, azaz öt fia van: 

1. Sándor, kitűnő ujságiró, a Déli Hir* 
lap munkatársa. Arról lehet megismerni, 
hogy mindig kártyázik, mindig szivar van 
a szájában és a zsebében állandóan öt kö= 
tet Anatole France. 

2. Pista. Monoklis tüzérfőhadnagy, uri* 
ember, hős és — ügyvédnek készül Bedő 
Móricnál. 

3. Bandi. Életművész. 
4. Jancsi. Tüzérhadnagy. A legnagyobb 

magyar gavallér. Többet költ, mint az 
apja. 

5. Illés. Rajzolómüvész. Fogunk még 
róla hallani. Egyelőre még főtüzér és az 
Áprilisba rajzol, de most, hogy a nyugati 
frontról hazakerült, s már nem kaphat 
ujabb vitézségi érmeket, szorgalmasan 
tanul. Nagy ember lesz belőle. Csak el 
ne csábitsák a lánvok, mert ő a legszebb 
Bródy «gyerek a hat között (t. i. az apjuk* 
kai együtt). 

H a jól emlékszem még, az elején azt 
irtam, hogy Bródy Sándor az apám. Eb* 
ből az következnék, hogy a fiai a testve* 
reim. Tévedés. Nekik — legalább az Ott= 
honban — én vagyok a helyettes apjuk, 
mialatt az igazi — a Fészekben van. 
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Montaigne, a legkevésbbé nagyképű 
tilozóf irta meg Horatiusról, a legszimpa« 
tikusabb latin poétáról, hogy ilyen em« 
bert szeretett volna asztali szomszédnak, 
ha uton valami fogadóba tér. 

Nekünk nem kell messzi múltban mű> 
ködött költők felé visszavágynunk. Mert 
ha nem is nagy öröm kortársnak lenni, 
sőt kérem, mint többszörös, keserves ta» 
pasztalatból tudom, ép ellenkezőleg, 
mindazonáltal jutot t nekünk is valami. 
Ha ennivalóknak, egyéb jóknak nem is 
vagyunk valami nagyon bőviben, asztali 
szomszédunk, az van 

Bródy Sándor a konyha tisztelőie, az 
íny virtuóza. Étvágytalanokba beledik« 

ban fölkelti az izek és zamatok szuny« 
•yadó érzékét. S mig eszik és etet, meg» 
ta.h, cmL. .i. oust ioi.a<4za buváooi (koz« 
ben válogatott borokat tölt), a csügge« 
dőbe u j lelket önt (közben rejtélyes 
sauce«okat kavar), — a psychébe batol a 
r>hysicumon át. 

Számára az embertárs valami olvan ki« 
sérleti nyúlfajta, akin experimentál. Szá« 
nalmába folyton belejátszik a fölényes 
kíváncsiság, az ironikus játékkedv. És 
mégis nagy vigasztaló ez a bajszövő, 
mind hozzá futunk, ha szorul a kapca. 

ebi^plni lelki n ' " « « ^ , Bró« 
dyval utazni, meg épenséggel lelki sana« 
tórium. 

Különben Bródy, mint útitárs, ez egész 
külön cikktéma. N o de egy füst alatt, 
bár egész tanulmánvt érdemelne, elinté« 
zem itt ezt a széles és gazdag téma« 
kört is. 

A Bródv«előtti utazók ugvanis abban 
á tévhitben élték le nápjaikat, hogy az 
utazás célja: látni. Ezen cél elérése oká« 
hói sokat fáradtak, főleg testileg. Bródy 
egész más alapeszméből indul ki, mi Hőn 
utazásra kél. ö tudni akar. A tudást pe« 
dig az ember ugy szerzi meg idegen or« 
szá«? idegen népéről, hogy eűy ió hotelbe 
száll. Ott lehetőleg sokat alszik, uí?van= 
ött sokszor borotválkozik, vagv legtöbb« 
ször étkezik. Közben beszelni kell szoba« 
lánynyal. borbélylyal, pincérrel, szakács« 
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csal. Időnkint egy«egy kocsiba szállni, de 
nem azért, hogy az ember középületek 
megtekintésére fordítsa idejét, hanem 
hogy nézelődjék jobbra«balra, leginkább 
egysegy kívánatosabb asszonyi állat 
tovalebbenő silhouettején feledett meg 
áhitó szemmel. 

Természetes, hogy a kocsisról sem 
szabad megfeledkezni. Beszélni kell vele 
a lóról, annak is áráról, fajtájáról, leszár« 
mazásáról. Továbbá általában a megél« 
hetési viszonyokról stb. 

Ilyen uton«módon ismerte meg Bródv 
Sándor a világot. Baedekker sohse volt a 
kezében. Muzeumokat nem búj ta Nem 
fáradt. Nem tört le. És tud mindent 
Még a mindennél is t ö b b e t . . . 

Ha nem hiszed, kérdezd ki. Felel. És 
pedig szívesen, színesen. Keresd föl 
ebédnél, keresd föl vacsora fölött, ked« 
ves olvasó. És többet okulsz az ő tapasz« 
talatán, mintha magad tapasztaltál volna 

HEGEDŰS GYULA az öltözőjében 
a „Timár Liza" premierjén 
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Sokszor és sokáig voltam együtt vele, 
amikor kisfiú voltam, már akkor ős leg* 
utóbb tegnapelőtt, mikor a klubban haj* 
nalig mesélt nekem, igazán szépeket, régi 
dolgokról. Az első szivarral ő kínált meg, 
ő olvasta el az első dolgozatomat, ö segU 
tett ahhoz, — ó álmok álma! — hogy be-
jussak újsághoz. Mikor párbajoztam, se-
gédem volt, mikor — elég könnyelműen — 
színdarabot irtam, el kellett neki olvas= 
nom és sok szép időt töltöttünk együtt, 
külföldön, itthon, a többi közt egy szent 
karácsonyestét a behavazott Margitsziget 
ten, vele, meg a fiukkal, és talán ez volt 
életünk legszebb estéje. Pályámnak alig 
van fordulata, amelyben ne lett volna ve* 
lem, hogy ilyen lettem, amilyen lettem, 
abban neki jelentős része van és ha va-
laha talán mégis csak nekiülök egyszer 
írni, tőle leszek jobb iró, mint lennék kiU 
kömben. Én életemben egyetlenegyszer 
sírtam, sós könnyel, ájuldozva, lázadó* 
zón, mikor az öngyilkossága hírét hozták. 
És mióta az eszemet tudom, egyetlenegy 
szer csókolództam férfival, ez meg akkor 
volt, mikor visszajött közénk, gyógyul' 
tan, frissen, életkedvtől sugárzóbban, 
mint valaha. A legnagyobbakat vele ró* 
höutem, embereken, tülekedésen, életen, 
világon. Csak meg ne haragudjon, amiért 
ilyen érzelgősen beszélek róla. 

Magyarul soha nem játszottam Bródy 
szerepet. Ugy adódott a dolog, hogy ér 
csak a Nemzeti Színházban játszottam, 
ott pedig nem akadt szerep nekem az ó 
darabjaiban. Nekem való szerepet irt 
nem egyet, de ezek a darabok más szim 
házakban kerültek szinre és más játszott 
bennük. 

Ellenben játszottam én külföldön is. 
Berlinben, Keinhardtnál. Sohasem felejt 
tem el, .milyen boldog izgalmat jelentett 
nekem, hogy Reinhardt magyar darabot 
mutat be, sőt ez a darab a Bródy Sándor 
„A tanitónő"*je, sőt ennek a főszerepét 
én játszom. 

Érdekes, izgalmas, boldog bemutató 
volt. A színpadon Reinhardt társulata, 
a nézőtéren Berlin nagy premier=közöns 
sége, német nyelv, német színjátszás 
német kritika. De a német mondatok 
színpadi tengerén tul valójában csupa 
magyar volt itt minden. A szerző és » 
főszereplő hazájuk sikerét magyarázták 
a németeknek. Ketten voltunk magyarok 
az ügyben és hogy Bródy mit érzett, azt 
nem tudom, de én fontosabb küldetés^ 
ben éreztem magam, mint a nagykövet 

Olyan valami ez, amit nem lehet elfe 
lejteni. Szívből örülök, hogy Bródy Sán 
dórral ilyen közös emlékem lehet. 

TIHANYI MIKLÓS, CSORTOS, T A N A Y , FERENCZY KAROLY, DITRÓI, BÁRDI 
\ medikusából Veress felv 
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harminc esztendő irói nemzedékének 
legnagyobbjai közül való. A lustálkodás 
csaló külszine alá rej tet t évek alatt oly 
rengeteg Bródy«irás gyűlt össze, hogy az 
ő irodalmi termékenysége csak a Jókaié« 
val mérhető. Ha ezt az életmunkát a 
legszigorúbb kritika szemével nézzük is: 
egészen bizonyos, hogy a mai magyar 
szépirás épületének egyik hordó bolthaj« 
tása a Bródy ereje. A Magyar Szinház 
hálás szivvel két óriási sikert, s egy nagy 
irodalmi jelentőségű fölujitást köszön 
neki. 

Azt kivánja, kedves kollegám, hogy 
Bródy Sándorról, mint vezércikkiróról 
nyilatkozzam . . . Remélem, nem várja, 
hogy ebben a pillanatban, amikor ma= 
gam is éppen vezércikket irok, terjedel« 
mes és alap.os értekezést rögtönözzek 
önnek, a Bródy Sándor publicisztikai je« 
íentőségéről. Majd alapitok magamnak 
egy akadémiát és ott fogom ezt szék« 
foglalónak elmondani. 

Egyelőre elégedjék meg azzal, ht) g y 
elmondok egyet«mást abból az időből, 
amikor Sándor bá'val együtt dolgoztunk 
a Magyar Hirlapnál, tán vagy tizenöt 
esztendeig, ő , mint vezércikkíró, tárca« 
iró, regényiró, színházi kritikus és fő« 
ként, mint legfőbb kigondoló«mester. Én 
eleinte, mint egyszerű munkatárs, az« 
tán, mint segédszerkesztő, majd helyet« 
tes szerkesztő, felelős szerkesztő. Ebbeli 
minőségeimben módomban állott Bródy 
Sándor vezércikkírói működését sok 
szempontból megfigyelni. 

A segédszerkesztőt tudvalevőleg a 
legkevésbé sem érdekli az, hogy jó«e a 
vezércikk, vagy rossz, a segédszerkesz« 
tőt csak az érdekli, mekkora a vezér« 
cikk és hány órára készül el. 

Abban az időben még nem a nyul« 
farknvi cikkek megírása volt a virtus. 
Mennél hosszabb volt egy cikk, annál 
inkább imponált. Én meglehetősen meg 
tudtam itélni előre, milyen hosszú cik« 
ket ir Sándor bácsi. Megnéztem tudniil« 
lik, hány szivart készített ki az iróasz« 
talra. Három szivaron alul nem adta. 
Ez volt a normális cikk, amikor se a 
téma, se a lap, se a szerkesztő nem tet« 
szett neki. A parádés cikk Írásánál bi= 
zony elszítt hat szivart is. 

(Szegény jó Horváth Gyula egy ve« 
zércikk diktálása közben elszítt vagy 
kétszáz cigarettát. Kettőt«hárinat szip= 
pantott egyből s aztán eldobta.) 

Gyorsan irta a cikkeit. Alig egy«két 
szót törölt a leghosszabb cikk kézirata« 
ból is, csak nehezen fogott hozzá. Az 
előkészület gyakran tovább tartott, mint 
a cikkirás. Árpád, a mi derék Béres Ar« 
nádunk, aki 25 éven át szolgálta a 
gyar Hírlap urait s aki nemrégiben halt 
meg, mindnyájunk nagy bánatára, tem« 
pósan hordta össze mindazt, ami egy 
Bródy«vezércikkhez kellett. 

Mindenekelőtt néhány iv legfinomabb, 
legvastagabb, u. n. miniszteri papirost. 
Másra nem irt volna ezer pengőért sem. 
Aztán egy tucat ifinom, u j aluminiums 
tollat. Aztán friss tintát a tintatartóba. 
Ha délután volt a cikkirás, egy fekete« 
kávét, meg egy konyakot. Ha éjjel, egy 
üveg finom francia vörösbort. 

„Most pedig, Árpád fiam, hozzon ne-
kem britannikát." 

És ekkor megkezdődött a cikkirás. 
Ilyenkor nem szerette, ha megzavarták. 
Csak azt fogadta harag nélkül, ha be« 
szóltam hozzá: 

— Sándor bá', egy női hang hivja a 
telefonhoz. 

ü e ez se történt sokszor, legfeljebb 
tizítizenkétszer naponta. 

Egyik legszebb cikkét akkor irta, mi« 
kor egy urnt, aki benyitott a szobájába 
s mindenáron feleletet akart kapni arra 
a szerénytelen kérdésre, hogy hány óra« 
kor szokott a szerkesztőségben lenni 
Horváth Gyula, ugy vágta pofon, hogy 
az végigperdült három szobán, beesett 
mihozzánk és kétségbeesve interpellált 
meg heYinünket, hogy miféle vadállatot 
tartunk mi abban a kis szobában. Har« 
madnapra szegény még egy jókora vá = 
gást is kapott végig az arcán. Ettől a 
naptól fogva aztán a legjobb barátság« 
ban volt Sándor bácsival. 
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Amikor Bródy Sándorról én mint or* 
vos beszélek, elsősorban arra a kérdésre 
kell válaszolnom, hogy igaz*e, amit a 
fáma Bródy Sándorról mesél: hogy ki--
tünő lélekismerő. Ki kell jelentenem, 
hogy évtizedek óta nem találkoztam sen* 
kivel, aki jobb tudományos közönség 
lenne Bródy Sándornál. Hosszú barátsá* 
gunk alatt alakult ki bennem a vélemény, 
hogy alig van valaki inkább predeszti-
nálva a lélektani igazságok megértésére, 
mint Bródy Sándor, ö egészen különös 
ember. Átlagban az emberek egyszerűen 
tudomásul szokták venni az orvosi dol* 
gokat, — Bródy Sándor pillanatok alatt 
átlátja a szituációt, belenéz és belelát a 
dolgok gyökerébe és amikor mondok 
neki valami újságot, a következő pilla* 
natban már megérzi, ami jön és nem én 
vagyok, aki tanit, hanem átalakulok ta* 
nitvánnyá és hallgatom Bródyt, ahogy 
mesél arról, amire okoskodás által rájöt t 

Beszélgetéseink közös témá'a nemi 
élet lélektana szokott lenni. Bródy min* 
den müvében van valami trouvaille e te* 
kintetben és egész bátran nevezhetem 
Bródy Sándort ezen a téren szakértőnek. 

Ezenkívül Bródy határozottan orvosi 
talentum is. Sokszor panaszkodott ne-
kem, hogy ez lett volna az ő igazi pá* 
lyája és ha még egyszer születne, orvos 
lenne. Az Ezüst kecskében, majd a Me* 
dikusbart megírta és megrajzolta az or* 
vostanhallgató figuráját, de régóta beszél 
nekem élete főmüvéről, amelyet az orvo-
sokról fog irni. Nagy regény lesz ez és 
Bródy mindent beleir, amit az orvosokról 
tud, érez és gondol. Magam részéről rop* 
pant kíváncsi vagyok erre a regényre: 
meg vagyok győződve, hogy mi, orvosok 
is sokat fogunk belőle tanulni. 

Hihetetlenül mély érzéke van a termé* 
szetesség iránt és ritkán tapasztaltam, 
hogy valaki ennyire átérezze az emberi 
testnek és működésének poézisét. Bródy 
minden álszenteskedő és finváskodó mo* 
dórtól menten látja a szépet és a meg* 
ragadót az ember ösztönös életében. 

Legnagyobb dicsérete talán az legyen, 
hogy azt mondom róla: Bródy Sándor 
egyike azoknak a ritka Íróknak, akik 
előre megérezték a modern pszichológia 
csak mostanában felderitett igazságait. 

, A filozdfálás második főeleme művé* 
szetének. A bölcselkedésre mindig kap* 
ható volt s az okot reá sohasem találta 
kicsinynek. Szenvedélyes filozófus ugy 
is, mint ember, ugy is, mint iró. De na* 
gyobb, tökéletesebb és szebb filozófiai 
művei elmondva, szavakra, betűkre, han* 
gokra szétmálva élnek a levegőben. Ezek 
Bródy elmondott és másnapra elfelejtett 
remekművei. A változó, mélyen néző 
Bródy — filozófiában ugyanis egy igaz* 
sága maradt örök: a bölcselkedés és 
egyetlen bölcseség van: ameddig lehet, 
heverni az ágyban és nézni és hallgatni 
a képzelet isteni játékait. 

öthetes , súlyos spanyolbetegség után 
— sajnos — még erről a szép, vonzó té* 
máról sem telik több tőlem. 
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Mióta gazdag dilettánsok szándékosan 
gyászszegélyt hordanak a körmükön s 
ambiciózus fuvarlevébfelülvizsgáló gya« 
kornokok direkt kirojtolják a kézelőjü« 
ket, hogy a világ bohémeknek nézze őket, 
nem nagyon rokonszenves nekem, hogy 
a bohém«szót leirjam. Az a drága és nobi« 
lisen könnyelmű világnézlet, mely vala« 
mikor az irót, a művészt és a többi ci* 
gánynépséget az úgynevezett komoly em= 
beriségtől megkülönböztette, mostanában 
már csak üres külsőségekben nyilatkozik 
meg. Aki egy rossz és érthetetlen verset 
megkölt, aki hajnalban vetődik haza s 
adós marad a hadikávéja árával, az már 
lelki közösséget érez a Murger hőseivel 
s a fia züllöttségén kesergő öreg zsidó 
előtt röviden és egyszerűen bohémnek 
játssza ki magát. „Mein Sohn ist leider 
ein Rohem!" — mondja a kávéházban a 
becsületes apa, aki olyasmit képzel, hogy 
Herc/eg Ferenc öt forintot kér kölcsön a 
fizetőpincértől, Beöthy Zsolt nem fizeti ki 
a mosóné számláját és Molnár Ferenc a 
hónap vége felé már kávét vacsorázik. Az 
ő képzeletében ez a bohém sorsa, hiszen 
a tisztességes ember faktúrákat ír vagy 
bükkönynyel kereskedik, vagy idejében 
megszerzi a jogvégzettséget. Az öreg. 
régi módi családapák még így gondolkod« 
nak, de a fiatalabbak már tudják, hogy a 
bohémség ma más épp úgy kiment a di« 
vatból, mint az érvágás, hogy a művész 
többet keres, mint a bank«cégvezető s 
hogy az iró ma már sokkal elegánsabb, 
mint az attasé, akit régente a regényeiben 
szerepeltetett. 

Há az öreg Murger feltámadna sírjából 
s néhány hetet együtt töltene Bródy Sán« 
dórral, alighanem örömkönyekkel a sze« 
mében ölelné szivére a mi őszhajú ünne« 
Ítéltünkét. Mindnyájunk közt ez az egy 
ember él még az országban, aki nem 
külső vonásaiban bohém, hanem életfel« 
fogásában, nobilis jószívűségében. párat« 
lanul okos filozófiájában, melylvel e világ 
millió ostobaságát nézi. A bohémség nála 
nem póz, hanem meggyőződéses lenézete 
az á t lagember életrendjének, a buta 
sablon«zubbonynak, mely még az is ma* 
gára erőltet, aki egyébként bölcsnek hiszi 
magát. Nem akarok vitába bocsátkozni 

az iskolamesterekkel, akik az élet okos 
és tervszerű kiépítését prédikálják ezred« 
évek óta s a Ma örömeiről könnyű szívvel 
lemondanak a boldogabb Holnap ked« 
véért. De bizonyosáé, hogy nekik van iga« 
zuk? A Holnap millió mértföldnyire van 
a Mától s bár az út, mely a kettőt elvá« 
lasztja, rövidnek látszik, egyikünk se 
tudhat ja bizonyosan, nem roppan«e össze, 
mielőtt ezt az arasznyi ösvényt végig« 
járná. A Ma kihasználásában oly maga« 
sabb rendű életművészet van, melyet az 
átlagscmber föl sem tud érni az eszével. 
Mi más az igazi bohémség, mint ennek az 
életművészetnek a kikristályosodása? „Én 
elvileg kilenckor fekszem, nem kártvá« 
zom és nem rontom meg a szervezetemet 
alkohollal és nikotinnal" — mondja az 
elsőemeleti malomigazgató, aki megvon 
magától mindtn élvezetet, csakhogy nvu« 
godt és békés öregséget biztosítson ma« 
gának. De hol van megirva, hogy a földi 
örömök e takarékbetétjeit neki fogják ki« 
fizetni? A jó társaságban való éjszakázás 
bizonyosan derűs órákat szerezne neki, a ' 
kártyázás kellemesen izgatná az idegeit, 
egy jó szivar sok pillanatnyi ba j t elfelej« 
tetne vele, — mindez sokkal pozitivebb 
dolog, mint a ködös holnapban való re« 
ménykedés. Nem a bölcs és felsőbbséges 
bohémnek van«e igaza, aki szívesen fizet 
valami kamatot azért, hogy a Holnap bi= 
zonytalan örömeit eszkomptálja? 

Bródy Sándor a főpapja ennek az élet« 
művészetnek, — ő a Holnap bizonytalan 
kincseiért nem áldozza' föl az eltűnő pil« 
lanat örömeit. Sok pénzt keres, de nem 
hiszem, hogy életjáradékot afapított 
volna, azt se hiszem, hogy a kamatláb 
növekedése vagy csökkenése valaha iz« 
gatta volna az idegeit. Mindig azt teszi, 
ami jól esik neki s nem igen zavarja meg 
élete harmóniáiát azzal a töprenkedéssel, 
hogy ennek va fy annak a cselekedetének 
mi lesz a következménye: Néha előkelő 
éttermekben bámultatja szép fejét az asz« 
szonvokkál, néha kurtakorcsmákban va= 
csorázik, néha hónanszámra se mozdul ki 
a Rudasfürdőből, máskor nyolc hétig ma« 
rad Balatonfüreden, holott csak két 
napra való utinodgvászt vitt magával. A 
nyáron a néniéhez rándult vidékre s az 
volt a mulatsága, hogy óraszámra hall« 
öatta a parasztok beszédét a rokonai bolt« 
iában. A pénz csak annyiból érdekli, hogv 
az ember a pillanatnyi kedvteléseit kielé« 
gítheti vele, egyébként oly kevéssé van 
tisztában az értékével, mint a király, aki 
egyáltalában nem tud különbséget tenni 
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húsz krajcár és ezer forint között, krausz 
Simon után ő adja a legnagyobb borra* 
valókat az országban s magam szem* 
tanuja voltam egyszer Abbáziában, hogy 
a Quarnero*kávéház főpincérének, aki 
csak a feketéje árát akarta lefogni a tíz* 
forintosból, így szólt az ő sajátos német 
idiomáján: 

— Halten" Sie be! 
A fekete hetven fillérbe került, a többit 

otthagyta borravalónak. 
így eshetik meg, hogy a nagy pénzeket 

kereső Bródy Sándornak némelykor öt fo* 
rint sincs a zsebében, ő maga ezt több* 
nvire csak akkor tudja, ha véletlenül a 
zsebébe nyúl. Aki kér tőle, annak mindig 
ad „pénzét'"' — ő így mondja — s boldog 
kacagással kel föl, ha utolsó forintját is 
otthagyta a kártyaasztalnál. A baccarat* 
játékot nagyon szereti, de ha e sorok 
írója ötkoronás tartlira hívja, még akkor 
is örömrepesve kel föl a tableautól, ha 
ötezer korona veszteségben van, mert a 
„tartolát" — ahogy ő mondja — még 

sokkal jobban szereti, mint a baccarat*t. 
A pénz, mint pénz, őt nem érdekli s híres 
az a mondása, melylyel — talán egyetlen* 
egyszer életében — egy azóta elhúnyt 
kollegájától a kölcsönt megtagadta. 

— Nem kapsz pénzét, — mondta — ne* 
ked nem adok. mert a múltkor is meg* 
fizetted. 

A drága, kedves Bródy Sándor csak az 
életfelfogás fölényességében bohém, — a 
piszkoskörmű, modern álbohémekkel 
nincs közössége. Ö valójában nagyúr, 
nemcsak a gondolkodásában, hanem a 
külső megjelenésében is. Nem csoda, ha 
némelykor a fiaitól egy*egv csinos asz* 
szonyt elhódít, — mert ő erre is képes, 
bár egyébként az egész életben csak a 
fiait veszi komolyan. A legjobb apa és a 
legjobb barát az egész világon, aki közép* 
kori fanatizmussal védi meg mindazok 
érdekeit, akik a szivéhez közel állanak. 
Egyetlen gyöngesége, hogy a tehetségte* 
len embereket nem szereti s elvileg meg* 
feledkezik róla, hogy ez épp oly születési 
hiba, mint a süketség vagy a rövidlátás. 

MÉSZÁROS GIZA, BKODY SÁNDOR, V A R S Á N Y I IRÉN a Tímár Liza premierjén 
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Ezt a mesterséget aztán tőle kell ta« 
nulni. Tisztelet«becsület Sándor bácsi 
egyéni integritásának, hódolattal adózom 
neki mint embernek, mint irónak, mint 
apának, mint apai barátnak, mint min« 
dennek, de azt bizony őszintén meg le« 
het mondani, hogy nőhóditás dolgában 
Sándor bácsi a legádázabb középkori 
rablólovag, aki valaha volt: szép, erős, 
veszedelmes, okos és forró egyszerre. 

Tőle kellene tanulni, de amit ő csinál, 
az megtanulhatatlan. Más férfiembernek 
ha megtetszik valaki Pesten, akkor vagy 
a társadalmi alkalmat lesi, hogy bemu< 
tassák, vagy vakmerő telefonnal, esetleg 
utcán való riszikáns megszólítással indit« 
ja meg a dolgot az olyannyira vágyott 
hölgy ellen. Neki soha nincsen ilyen 
ügye, ő már eleve ismer mindenkit, meg« 
foghatatlan, hogyan csinálja. Másnak a 
hadjárathoz formák kellenek, ő egy« 
általában, egyszerűen és elvből minden 
szoknyás istenteremtésével máris vo« 
natkozásban van. Trubaduri rajongója, 
egyszersmind gyilkos ellensége a nőnek. 
Maga a léte két dolog együtt: lobogó, 
romantikus, szomjas vágyódás az egyik, 
teljes fegyverzetű elvi aggresszivitás a 
másik. 

A nők ezt tudják és félnek tőle. ösz« 
szehuzódnak a tekintete előtt, amely ve« 
sébe látó. Hiába hazudnak neki, ő' csak 
rájuk néz és megijednek. A nőket min« 
dig vonzza az a veszedelem, hogy a férfi 
leleplezi elragadó hitványságukat, ők 
megszégyenítettek és kifosztottak szeret« 
nek lenni. Keresik és megérzik, aki belé« 
jük lát. Innen van forró gyengéjük az 
orvosok és irók iránt. Bódv Sándor félel« 
mes látású orvos és iró. Á nőket, testű« 
ket, lelküket, igen nagyon érti és ma« 
gyarázza. Kivülről tudja a nőket. És ír« 
galom irántuk édeskevés van benne. 
„Csak akkor kellett otthagyni őket, — 
mondja, — mikor mindent kiraboltál a 
leikükből, nem kell nekik meghagyni 
semmit." 

De az ember hiába figyelmeztetné 
őket, hogy vigyázzanak: ez a férfi, aki 
csupa szin és pazarság, piros és fehér és 

fekete, cigány és főherceg egyszerre, ez 
borzasztó veszedelmes, ezzel nem jó 
kezdeni. Hiába. Annál jobban köréje re« 
pülnek játszani a veszedelemmel. És ő? 
Megkérdeztem tőle egyszer. Tréfásan azt 
felelte, hogy egyszer volt szerelmes éle« 
tében. Abbaziában a georgiai cserkesz 
királyasszony lányába. 

Én gyerek voltam még, ő Bródy Sándor 
volt már akkor, amikor a Magyar Hir« 
lapnál összekerültünk. És ő volt az első 
„kollégám", ő volt az első, aki befoga« 
dott, aki megszidott, aki kritizált, aki ki« 
csúfolt, aki — jó volt hozzám, mint apa 
a fiához, mint újságíró a kollégájához 
Hálából talán én szereztem neki életének 
legvidámabb negyedóráját. Egy havas, 
hideg hajnalon együtt bandukoltunk haza 
a redakcióból s ő nagyon rosszkedvű 
volt. Én a havas kocsiúton eltáncoltam 
neki az általam kreált bibic«táncot, va« 
lami furcsa, vad, bolondos, össze«vissza, 
ritmikus kalamajkát. Ügy kacagott rajta, 
hogy a Neugebäude csak úgy visszhan« 
gozta harsogó nevetését. És nekem adta 
minden . pénzét akkor; — kerek öt fo= 
rintot. 

Faragó Jenő. 

BRÓD.Y S Á N D O R 
Vadász Miklós raj/.a 
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— Az a darab nagyon jó — felelte 
Sándor bá' — de ha én színigazgató vas 
gyok, mégsem adom elő, mert az a jó 
színigazgató, aki nem azt a darabot adja 
elő, amelyik neki tetszik. 

A szinházhoz kevés ember ért ugy, 
mint Bródy Sándor. A legkisebb szerep* 
ben lát egy színészt és csalhatatlanul 
megjósolja, hogy abból lesz még valaki. 
Ha a próbákra néha betekint, egy*két 
szóval egész jelenetek, karakterek meg* 
változtatására ad megbecsülhetetlen ta* 
nácsot és útbaigazítást rendezőnek és 
színésznek. Kitűnő színigazgató lenne, 
ha egyáltalán lehet valaki kitűnő szin* 
igazgató. Erői akarok egy kis történetet 
elmondani: 

1907*ben, a Modern Színházban, ame* 
lyet Sándor fivérem alapított, nagy iro* 
dalmi élet volt. Ott voltak szinte napon* 
ként próbákon és megbeszéléseken Bródy 
Sándor, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Szép 
Ernő, Kemény Simon, Szirmai Albert, 
Jacobi Viktor, Kálmán Imre, hogy hall* 
gassák és tanitsák azt a nagyszerű ka* * 
baré*gárdát. Ebből a gárdából indultak el 
Medgvaszay Vilma, Kökény Ilona, Keleti 
Juliska, Boross Géza, Nyáray Antal. Egy* 
szer délután próbaközben félrevont en* 
Sem Bródy Sándor, mindnyájunk Sándor 
bá'*ja. 

— Tudja , Jenő, — mondta — hogy a 
szinházigazgatás a legnehezebb mester* 
ség. Mert egy darabról megmondani, hogy 
lesz*e sikere vagy nem, a legnehezebb és 
a legkevesebb ember tudja. Párisban 
százezrekkel fizetik meg azt az embert, 
akinek az iny*érzéke annyira ki van fej* 
lődve, hogy borkóstoló lehet és meg tudja 
mondani, hogy mennyit ér a bor, szintúgy 
azt az embert, akinek a szaglóérzéke ugy 
ki van fejlődve, hogy a parfömöket tudja 
jól megbírálni, hát még mennyit érhet az 
az ember, aki egy darabról meg tudja 
olvasás után mondani, hogy jó*e, lesz*e 
sikere. Hát most vigyázzon, a jövő héten 
fogják a Magyarban játszani a „L'éduca* 
tion du prince"*t, Donnay darabját. Ez a 
darab a legkitűnőbb francia darab. 

A premieren a darab nagyon megbu* 
kott és összesen talán kildnc*tizszer ment. 
Találkoztam ezután Sándor bá'*val: 

— Na, Sándor bá', mi is van avval a 
kitűnő Donnay*darabbal? — kérdeztem. 

mgiomvr 
« œ évasve/MBe* 

/ £ ta 

VâM-** 

Milyen furcsán hangzik Bródy Sándor 
neve mellett ez a szó, hogy üzletember. 
Sándor bá' a publikum fantáziájában 
maga az ősi bohémia, az anyagiakkal való 
nem törődés. Hangulat, romantika, re* 
génytéma hogyan is adhatna helyet az 
üzleti koncepció, vállalkozás és merkan* 
tilis ötletesség iránt való érzéknek. 

Pedig mégis igaz. Bródy Sándor nagy* 
szerű üzletember. Kitűnő üzleti érzéke, 
pompás ideái vannak. De csak a más 
számára. 

A maga dolgában? Éppen a pénz iránt 
nincs érzéke. Nincs a földön még egy 
ember, aki — már békeidőben — olyan 
kevés értéket tulajdonított volna a pénz* 
nek. Ha van — eldobálja. Ha nincs, nem 
törődik vele, a legmulatságosabban tréfál 
róla. így aztán kiadók vele kötötték a 
legjobb üzleteket, saját nagyszerűen in* 
duló vállalata, a „Fehér könyv", szépen 
elaludt. 

Másnak ellenben a legragyogóbb üzleti 
ideákat nyúj t ja át. Mindenkinek az üzle* 
téhez ért, minden részlet érdekli, villám* 
gyors és példátlanul világos áttekintése 
van. Mikor a -Színházi Élet megindult, 
pontról*pontra megjósolta a lap karrier* 
iét. Néha egyenesen megdöbbentő, hogy 
belelát a dolgokba. 

Talán az a szerencséje, hogy csak a 
más üzletével törődik. Ha a saját dolgai* 
val üzleti alapon bajlódna, nem tudna 
úgy élni, ahogy él. Már pedig az életet 
ő élvezi legjobban. Neki van igaza. 
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Ha összepróbálom szedni az emlékei« 

met Bródy Sándorról legelőször a Josef« 
Städter Theater tiinik fel előttem az em« 
fékezés láthatárán. Ez a színház Bécsben 
van és itt vendégszerepelt évekkel ezelőtt 
a Magyar Szinház egy kis csapatja Beöthy 
László vezetésével. Magyar darabokat 
játszottunk Bécsben, köztük Bródy Sán« 
dor három egyfelvonásosát, a Királyokat, 
amelyek közül egynek, a Fejedelemnek, 
akkor volt Bécsben a premierje. Első elő« 
adásunk előtt német darabot hallgattunk 
a színházban és összeszoruló szívvel, 
ijedten állapítottam meg magamban, hogy 
német a darab, német a közönség — és 
mégis hideg és előkelő . . . mi lesz itt, te 
jó isten holnap, amikor magyarul fogunk 
játszani és itt egy lélek se tud magyarul 
egy szót se. Egyedül Bródy Sándorban 
volt minden reménységem: Ot t volt ve« 
lünk Bécsben, végiggibicelte a próbákat, 
a szó teljes értelmében öntötte belénk a 
lelket és vigasztalt és biztatott és értünk 
drukkolva, elfelejtett a saját darabjáért 
drukkolni. 

— Nagy siker lesz, meglásd . . . 
mondta és igaza volt és amikor a nagy« 
szerű este után együtt vacsoráztunk a 
Sacherben csöndesen mondta: 

— Na, nem megmondtam pajtás, hogy 
igv lesz . . . és rám nézett az okos, me« 
leg szemével és akkor muszáj volt köszö« 
netképen — ha ez köszönet — meg« 
ölelni . . . 

Szeretem a Bródy=darabokat, a szavait, 
amit számunkra ir és amikor egyszer« 
egyszer szerencsés voltam Bródy«szerepet 
játszani, — mindig ez ju tot t az eszembe: 
bár csak mindig ezt a szerepet mond« 
hatnám . . . 

Sohse felejtem el azokat a sétákat, ami« 
kor meglátogatott Purkersdorfban. a sza« 
natóriumban és mellettem ballagott a 

park napsütötte utjain és mesélt a Lyon 
Leáról, amit meg fog irni és a szerepet 
én fogom játszani. Most meleg igazságot 
kel! a drága Sándor bácsinak szolgálta'« 
nom. Akkor nem nagyon hittem, hogy 
igaz lesz, hogy azt az igért nagy szerepet 
valaha játszani fogom, hisz azt szokták 
mondani róla, hogy ő az a művész, aki 
elképzel és megír tiz darabot fejben, amig 
egyet papírra vet és féltem nagyon, hogy 
a Lyon Lea is az a darab lesz, ami csak 
gondolatban készül el és papíron soha 
ebben az életben. Nem igy lett. Sándor 
bácsi megcáfolta az embereket, megírta 
a Lyon Leát, én játszottam és boldog va« 
gyok, hogy most megköszönhetem neki. 

És megirom most azt is, hogy újra da« 
rabot igért nekem a kedves Bródy Sán« 
dor, a Búzát és erősen hiszem, akarom 
hinni, hogy ezt a darabot is meg fogja 
irni Bródy, mint a Lyon Leát. Már csak 
azért is, mert naponta álmatlan éjsza« 
káim vannak a szerep miatt már most is. 
Kgy német klastromban nevelkedő ma« 
gyar apácalányról mesélt Bródy, aki az 
utolsó esztendőben mégis haza jön, nem 
veszi fel a fátylat és amikor hazaér nyár 
van, jó meleg szag száll a levegőbe, széna« 
illat és egy gólyát lát meg legelőször a 
faluban a lány és ahogy meglátja eszébe 
jut a régesrég el nem mondott szép 
magyar szó, elönti a szivét a meleg« 
ség, megfeszül a keble és kiszakad az 
összecsucsoritott száján a szó: gólya .. . 
Ezt a szót egyszer igy elmondani a szin« 
padon!! De jó volna . . . 

Egyébként süldőlány koromban ideálom 
volt Bródy Sándor, most ugy szeretem, 
mint az édesapámat és mivel egyszer sem 
mondta nékem, hogy nagyon szeret, — 
merem hinni és remélni, hogy ő is szeret 
igazán. 

Nem a tehetség az, ami irigységet kelt, ha« 
nem a siker! Küry Klára. 

* # * 

Egész életem a művészet záloga. 
I.iszt Ferenc. 
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Az a jó Incze felszólított, hogy irjak 
Bródy Sándorról, mint kártyásról. Ha 
akarom, nehéz, ha akarom könnyű 
feladat. Eldönthetném a problémát az* 
zal, hogy ragaszkodom a meztelen igaz* 
sághoz, de talán éppen olyan egyszerű 
szépíteni a dolgokat. Azt senki se várja 
tőlem, hogy olyan szigorú kritikát irjak 
Bródyról, a kártyásról, mint amilyeneket 
ő irt még legkedvesebb irópajtásairól, 
vagy „szinészemberkéiről". 

Boldog időkben, amikor még, bakkot 

BRÓDY SÁNDOR l.<03 

játszhattunk virradatig, — ob Schön ob 
Regen, — ott ült közöttünk Bródy Sán* 
dor. Este hatig véresen szidta az exisz* 
tenciákat romboló játékot, de a kez* 
detekor olyan pontosan bevonult ne* 
mes alakja a játékterembe, mint ahogy 
a jámbor hivő jelenik meg az isten* 
tiszteleten. Finom ujjaival berakosgatta 
zsetonjait a tablóra és az iró, a ripor-
ter*szemével figyelte a körülötte ülő 
játékosok pattanásig megfeszült idegze* 
tének vibrálását. Tudta, hogy ki az ál* 
elegáns játékos, látta, hogy kinek sir a 
szeme, mikor a szája nevet, jobban 
ügyelt a legkisebb eseményre, mint a 
játékfelügyelő. S mialatt a figyelme ál* 
landóan en garde állásban volt, ugy 
tett, mintha a közömbösség fátyola bo* 
rult volna rá. ' Talán az utóbbi volt az 
igazi temészete. Az ifjúság gondtalansá* 
gával dobálta el pénzét s igazán nem 
érdekelte se a veszteség, se a nyereség. 
Az utóbbi nem szerzett örömet, az 
előbbi nem okozott szomorúságot. 

A játékosok rajongásig szerették, nem 
is mert volna senki haragudni rá, olyan 
lebilincselő módon nyert és vesztett. 
Azt hiszem, riporteri igazságot mondok, 
amikor tudatom, hogy életében legalább 
200.000 koronát vesztett. Sándor bácsi 
azonban nem busul érte, mert, mint 
végtelenül okos ember, jól tudja, hogy 
ojyan költséges életmód mellett, mint 
az övé, más — neki mulatságos — dol* 
gokra pazarolta volna el pénzét. 

Ezt a jelentős summát tiz esztendő 
alatt csavarta ki a zsebéből. Ennyi idő 
óta kártyázik Bródy Sándor, akit ebbe 
a tudományba Molnár Ferenc avatott 
bele. Bródy azonban nemcsak tudo^ 
mánynak, hanem művészetnek tekinti a 
kártyázás mesterségét. Hires kártyáso* 
kat ugy bámul, mint lóimádók a nemes 
paripát. Szivesebben is néz munkában 
nagy kártyásokat, mint nagy színésze* 
ket. Mint kibic, pezsgő energiával villa* 
mos*sugarakat lövel a játékos felé s 
kápráztató lendületet szuggerál beléje. 
Csak hazardőr mellett tud ülni. Az óva* 
tos játékos untatja. Hogy mennyire be* 
csüli a kártyás=tehetséget s mennyire 
lenézi az anti=talentumot, azt legutóbb 
Szatmáron bizonyította be. Bement a ka* 
szinóba és azt kérdezte, ki a legjobb 
tartli*kártyás, mert ő csak azzal ül le. 
A leghíresebb tartli*fenoménekkel szeret 
csak mérkőzni. Akkor vau elemében s 
akkor bol'lo". ha azokf.t• r.-.Cvcr-', Ha a 
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meccs folyamán már minden eshe tőség 
ó minden figura érdekesen jelentkezett, 
m e g u n j a a j á t é k o t . 

Bródv Sándor, — bizonyára nem ha* 
:-;-.gszik ezért a kritikáért, — nem a leg» 
kiválóbb játékos, de ha akarná, az le« 
heíne. Csak nem ambicionálja, mert ő 
»em professzionátus, hanem csak olyan 
amatőr, akinek a kártya mulatságot, 
szórakozást jelent. 

Kétségtelen azonban, hogy rendkívül 
ötletes cs invcnciózus nemcsak magá* 
ban a játékban, i anem annak techniká* 
iában is. ö találta ki például az ugy* 
nevezett „készp'nz*alsóst". Vele és 
Hédervári Lehellel Siófokon nyaraltunk. 
A perzselő nyári hőségben a strand* 
fürdő vendéglőjében játszottunk. Több* 
ször adósak mara ' tunk Sándor bácsinak, 
mire ő a legközelebbi alkalommal kikö* 
tötte, hogy csak készpénzben játszik 
a 'sóst. , 

Ez a rendszer ram bizonyult azonban 
életesnek. IIa alamelyikünknek egy* 

TÖRZS JENŐ es GOMBOSZÖGI FRIDA 
a ..Lyon Leá"*ban 

egy nagyobb bemondása volt, egysze* 
rüen abbahagytuk a játékot és nem 
fizettünk. Bródy Sándor ujabb trükköt 
eszelt ki ellenünk: a „kauciós" készpénz* 
alsóst. Attól fogva, mikor leültünk, va* 
Iamelyikünk átvett kétszáz*kétszáz ko* 
rona kauciót s az szolgált védekezésül 
a felugró ellen. 

A Bródy Sándor által szankcionált 
alsós*alkotmány még mindig nem töké* 
letes. Legutóbb ugyanis valami hiba 
történt s azóta gyönyörű ősz fejét rit* 
kábban látjuk magunk között. Remélhe* 
tőleg az uj esztendőre Bródy Sándor ki* 
eszel valami novella*félét s azzal erő* 
sitve meg az alkotmányt, újra leül kö* 
zénk — veszteni. . . 

jruaWSBC WB<iM-&S,WAMM4/9 
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Mikor az ember határozni akar, hogy 
tegy*e vagy ne tegye, kisjelentőségü dol* 
gokban, például, hogy otthon vacsoráz* 
zon*e vagy vendéglőben; hogy a Bala* 
tonhoz menjen=e nyaralni vagy a LU 
dóra; hogy megnősüljön*e vagy inkább 
ne; hogy főbelőjje*e magát vagy tovább 
éljen; hogy leszurja*e a csábitót vagy' 
futni hagyja — szóval apróbb és jelen* 
téktelenebb alternatíváiban életünknek 
rendesen a mellénygombjainkhoz szok* 
tunk fordulni tanácsért. Nyilvánvaló, 
hogy minden kérdésre ugyanolyan hatá* 
rozott igen*nel lehet felelni, mint ami* 
lyen nem*mel — amire tulajdonképpen 
kíváncsiak vagyunk, az mindig csak a 
hangsúly. Nem ismertem még embert, 
aki szebben hansulyozza ugyanazt a vá* 
laszt, amit a mellénygombon is meg* 
adott volna, mint Sándor bácsi: És akár* 
mit határozunk el végeredményben, 
akárhogy fordul elébünk, akármit cse* 
lekszünk is, az mind Sándor bácsi tud* 
tával és beleegyezésével történik, azt 
mind Sándor bácsi tanácsolta. Ami sze* 
relem, házasság, nagy mü, büszke vállal* 
kozás történt itt husz esztendeje, azt 
mind Sándor bácsi találta ki, határozta 
el, látta előre, helyeselte utólag. Nem 
lehet Sándor bácsiról irni, mert az em* 
ber mindjárt saját magáról volna kény* 
telen beszélni — mert, ha kimondod, 
hogy Sándor bácsi, akkor nem ő jut az 
eszedbe, hanem saját magad, mikor sze* 
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FEDAK SÁRI a „Sanyn"«ban 

relmes voltál, mikor először akartad 
főbe lőni magad, mikor sirtál a boldog« 
ságtói és mikor ugy fájt , hogy már csak 
röhögni tudtál rajta, ez jut eszedbe Sán« 
dor bácsiról, mert ő tudta ezt, őhozzá 
mentél és futottál, megzavart lélekkel 
és fekete káosszal a szivedben és őtőle 
jöttél el, csendesen fütyörészve, tűnődve 
a furcsa életen, mely ime van, mindenen 
tul és mindennek ellenére. És ha meg« 
gondolod utóbb, hogy tulajdonképpen 
mit is hallottál, csodálkozva emlékszel 
Sándor bácsi furcsa stílusára és csodál« 
kozva eszmélsz, hogy semmi pozitivet 
nem mondott . Erre a sajátságos stilusra, 
mely mintha csupa negatívumból állana. 
»Hogy tetszik ez a vers, Sándor bác$i?" 
„Nem érdektelen." „Hát mit tegyek, 
Sándor bácsi, mit gondol?" „Én azt hi« 
szem, fiam, nem azt, ahogy csinálod." 
És most, hogy valamit még mondani sze« 
retnék róla és idegesen irok egy ötletet, 
íme, itt van ő, ebben a percben lépett 
be, idejött és megsimogatja a fejem. 
Sándor bácsi, az istenért, segitsen ki — 
éppen magáról irok. „Ne írd azt rólam, 
fiam, hogy nem vagyok szőke és nem 
vagyok karcsú és nem vagyok fiatal." 
Nem, nem, Sándor bácsi, nem irom — 
nem irok semmit, leteszem a tollat, ma« 
gamra gondolok és tűnődve fütyörészni 
kezdek és már jól érzem magam. 

Az első szerep 

MED G Y ASZ A Y VILMA a „Vándorában 

Egy so roza t a r cképe t talál az o lvasó 
a Színházi Élet h a s á b j a i n és a fény« 
k é p e k alat t k e d v e s i smerősök neve i t 
o lvassa . Ránéz a k é p r e és egy kics i t 
m e g h ö k k e n és ú j r a e lolvassa az alá« 
i rás t és régi d a r a b o k c imei t t a lá l ja a 
n e v e k mel le t t és k e z d a dologra rá« 
jönn i . 

A pes t i s z i n p a d első neve i n e m 
mind ig t a r t o z t a k a b e é r k e z e t t ar r ivék 
d í szes t á b o r á b a . N e k i k is vol t első 
fe l lépésük, az ő sz ivüke t is összesző« 
r i t o t t a az első sze rep m i n d e n izgalma, 
az e l induló pá lya m i n d e r nagyotaka« 
rása . K e d v e s emlékek ezek a foto« 
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grafiák, darabokról mesélnek és félig* 
meddig elfeledett szerepekről, amikor 
Fedák Sári még nem volt „a Zsazsa" 
és Gombaszögi Frida még nem „a 
Gomba" és Varsányi Irén neve nem 
jelentett annyi nemes finomságot, 
mint amennyit most jelent, 1918*ban. 
Sándor Erzsit nem ösmerték el még 
Európaszerte akkor és Pálmay Ilka 
egy kezdő kis szinésznő volt Bécsben 
és Medgyaszay Vilma nem merte még 
álmodni sem, hogy abban az egyfelvo* 
násosban vizsgázik a szinitanodában, 

amellyel az ő nevéről elnevezett szín* 
házat nyitják meg évek múlva Pes* 
ten. És Kertész Ella még nem Góth* 
né, Mészáros Giza és Paulay Erzsi 
és Forrai Róza — a pesti szinpad 
legjobb nevei — épp ugy vidultak 
egyszer, mint most a szerény és ős* 
meretlen nevü növendékek a sziniis* 
kólában, akik izgatottan várják az 
első szerepet, és boldogan állanak a 
fotográfus gépe elé az első ruhában, 
amit színpadra készített a varrónő 
gondos keze. 

Nézze szeretettel az olvasó ezeket 
a képeket: a magyar szinpad történe* 
tének nemes figuráiról beszélnek ezek 
a fotográfiák. 

P A U L A Y ERZSI a „Vők barátjáéban 
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Bródy & Kövesi 
A leghíresebb pesti súgót Kövesi Dezsőnek 

hivják és hosszú évek óta mondja egy má= 
sodpereeel előbb a darabok szövegét a Vig« 
s/inház színpada előtt, mint a színészek. Ü 
komoly és egyszerű, pontos és hév nélkül 
való. „Meghalok érted", — est épp oly zordul 
mondja, mint „ez a legszebb nap életem« 
ben" és „te bestia" ezt épp oly szelíden, mint 
„édes egyetlenem". Nem ujjong, nem hevül, 
nem lágyul el és nem ordit fel a fájdalom* 
tói, mint a színészek, pedig ugyanazokat a 
s/avakat mondja: a legszerényebb ember a 
világon — egy pillanatra sem mutatkozik a 
szinpad fényében, hogy megismerhessük őt, 
akinek szintén érdeme van a jó előadásban, 
a szép előadásban. 

A sugó szerepén tul Kövesi Dezsőnek van 
még egy másik feladata a Vígszínháznál. Ö 
fíródy Sándor munkatársa, darab« és kézirat* 
olvasója — már csak azért is, ha másért nem: 
mert egyedül ő tudja elolvasni Sándor bácsi 
kezevonását. Eleinte ő se tudta, de „A tanító« 
nő" óta minden vigszinházi Bródvsdarab az ő 
kezén ment keresztül — és Bródy Sándor 
sok darabot irt és valahogy kitanulta a betűit 
Kövesi mester. 

KOSÁRY EMMI a „Hollandi lány"«ban 

Hogy most a Színházi Élet Bródy«albumot 
ad, megkerestük Kövesi mestert egy este a 
Vígszínházban: mondjon cl cgyct«mást Bródy 
Sándorról. 

— Intervju, — csodálkozott Kövesi és töb« 
bet nem is mondott, csak még rettenetesen 
csodálkozva: — en? — c» hátatforditott és 
faképnél hagyott bennünket. Aztán ugy tiz 
pere múlva mégis csak visszajött magától és 
beszélni kezdett: 

— Hát kérem, azt tessék megírni, hogy én 
jól tudom, miért nem irt Uródy Sándor ilyen 
sokáig darabot és azt is tudom, hogy rövidé« 
sen biztosan fog irni . . . 

— Kezd a dolog nagyon érdekes lenni — 
gondoltuk — és nem szóltunk közbe. 

— Bródy Sándor — folytatta Kövesi mes« 
ter — csak ugy tud próbálni, ha beállít min« 
dennap egy láda narancsot a színpadra. ö 
is folyton narancsot eszik, de a szereplőknek 
is muszáj, — addig«addig buzdítja a jelen« 
lévőket, amig mindenki hozzá nem fog leg-
alább egy narancshoz. Valóságos narancsillat 
van egy Bródv«darab próbáján a szírjpadon. 
mert ezt is meg kell jegyeznem: cs;;k narancs« 
érés idején szokott Bródy«darab előadatni.. . 
Most rövidesen újra lesz narancs — fejezte 

G. KERTÉSZ ELLA 
a sziniakadémiai vizSga«előadásán 
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he Kövesi mester — újra lesz Bródy* 
darab is . . . 

Megkértük, hogy mondjon el valamit Bródy 
Sándor kéziratáról, valami érdekeset, amit 
csak ő tud. 

—- Gömbölyű, de rettenetesen odavetett 
hetüket ir Bródy, én azonban nagyszerűen 
tudom olvasni. Csak az a baj, hogy minden 
oldal másfajta papirosra van irva. Kis papir, 
fehér papir, kék papir, nagy papir, számoló* 
cédula vegyesen. Nehéz eligazodni rajtuk, de 
én mindig eligazodom — mondta büszkén 
Kövesi mester. Egyszer aztán nagy baj tör* 
tént, a Tanítónővel történt a baj. Elvesztet* 
tem egy felvonását és Bródy semennyiért sem 
akarta megírni még egyszer. Mit volt mit 
tenni, lediktálta nekem egy ültében az egész 
felvonást . . . 

I lármát csengett az ügyelő csengője, Kő* 
vesi szó nélkül faképnél hagyott bennünket, 
rohant a súgólyukba, kezdődött a harmadik 
felvonás. De még egyszer visszafordult: 

— Azt tessék még megírni, hogy Bródy 
Sándor a legnagyobb gavallér . . . 

Hát megírjuk. 

PÁ LM A Y ILKA a „Sonntagskind"*ben 

Gombaszögi Frida a próbákon 
Irta: LAKATOS LÁSZLÓ. 

Ön viharosan téved, kedves olvasó, 
ha azt hiszi, hogy itt a szerző beszél a 
primadonnáról. Véletlen — és nekem 
kiváló szerencse -— hogy Gombaszögi 
Fricla játszsza darabom női főszerepét a 
Vigben. És ha mint szerző el is vagyok 
ragadtatva, azért nem veszitettem el ió* 
zan eszemet és ezzel együtt a distanciát 
is, ami művésznő és publikum között 
kell hogy legyen. Nem a szerző beszél 
hát a primadonnáról, hanem Gomba-
szögi Fridáról a közönség (földszint X. 
sor jobbra ll*ik szék). 

Boldog vagyok, hogy ma is azzal a 
diákos áhítattal tudok lenni színpad és 
szinész iránt, mint voltam, amikor még 
gimnáziumba jártam, aminek ma ide s 
tova száz esztendeje. Ha nem így gon* 
dőlnék színpadra és színészre, ha nem 
tisztelném a színházat, nem tudnék a 
színpadnak dolgozni. Délelőtti félsötét* 
ben, a rendezői pulpitus villanykörtéje 
mellől hiába látom a próbák kétségbe* 
eítő pótdiszleteit és jelmezpótlékait, 
hiába hallom,, hogy Jób Dániel az ő 
pompás művészi nervozitásával mint 
turkál a szöveg nyers masszájában, sza* 
vakat a mérlegre helvez, gesztusokat 
raizol, színészeket ismételtet, dekoratőrt 
utasít, hiába látom, hogy a művészek 
utcai ruhában, délelőtti arcukkal, egv 
slukk cigarettára éhesen hoövan tarta* 
nak leckét szerepeikből, ha lekerülök a 
földszintre — a díszlet nekem újra 
igazi, eleven szoba, szinész és színésznő 
ember, minden sikoly és szökkenés 
valódi, nem tanult és őrülten kíváncsi 
vagyok, hogyan fog végződni minden. 
(Nem az érdekel, hogy mi lesz a dara* 
hómmal, bukik*e vagv sem, hanem az. 
hogy mi történik a darabom harmadik 
felvonásának utolsó jelenetében.) 

Mint publikumnak, a Gombaszögi ne* 
kem a legérdekesebb, izgalmasan te* 
hetséges művésznő. Nem tudok még 
valakit, akiben annyira benne él, mint 
ő benne: a ma, Pest, a pestiek, a mi 
időnk, a mi városunk, a mi életünk. 
Mindig valami nagyszerű ösztönmüvész* 
nek képzeltem el ezt a gazdag tehetsé* 
get, amellett okosnak és fölényesnek. 
Csak nevetni tudtam azokon, akik róla 
per ,,'tragikáról" beszéltek. Hát lehet 
Gombaszögi Fridát elhatárolta, őt egy 
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művészeti szakosztály ketrecébe csukni. 
Valóban óriási drámai színésznő, de 
valóban óriásian több az óriási drámai 
színésznőnél. Ö nem egy „Fach", nem egy 
sablon. Aki emlékszik rá a Magyar 
Színház Shaw«estéiről vagy a Molnár 
Farkasából (csodálnám, ha összes sze« 
repei közül nem ezt a Vilmát szerette 
volna legjobban, akiben az álom végső 
foszlányáig megjátszhatott mindent, ami 
a mai asszonyban van.) szóval, aki látta 
őt ezekben a modern darabokban, az 
tudhatja, hogy benne megvan a zseni 
univerzalitása. Mindent tud. A Lyon 
Lea, Románc. Asszony és bábu kosztü« 
mös heroináitól a mai civil darabok 
szaggatott, ideges beszédmodoráig, a 
befejezetlen félmondatokig, átélt pau« 
zákig. Él, szenved a színpadon. Roppan« 
tul érdekes és vakitó szépségén tul a 
tehetségével érdekeltet. Csupa nő, csupa 
race. Aminthogy vannak hatalmasan fér« 
fias színészek, ő ma a legnőiesebb ma« 
gyar színésznő. Akárhányan legyenek a 
színpadon nők, mindig ő az, aki légin« 
kább nő, ő a nő. Igazi, elementáris. Nem 
tanult dolgokat csinál, a kisujja mozdu« 
latáig is valódi, érdekes. És ezért igaz. 
Mert nagyszerű ember, mindent tud 
látszani, ami emberi. Ez Gombaszögi 
Frida nekem, a közönségnek. 

Mint szerzőnek? . . . El voltam ké« 
szülve, hogy szeszélyes lesz a próbákon, 
csupa vad zseniáliskodás, a primadonna, 
ahogyan a könyvben áll. Mekkora csaló« 
dás. Az utolsó segédszinész nem lehet 
olyan szerény és olyan serény, amilyen 
a Gombaszögi a próbákon. Olyan szor« 
öalmas, hogy az embernek szinte fá j 
látni ezt. Minden próbáról hazaviszi a 
sugókönvvet (van vagy öt kiló), minden 
este otthon újra átveszi a darabot, min« 
den reggel visszahozza egynegyed ti« 
zenegvkor a — tiz órai próbára. Ehhez 
a fertályórai késéshez ragaszkodik. Ha-
lálosan pontos a késése, sose tizennégy 
pérc vagy tizenhat. Mindig a pontos 
negyedóra. Lihegve jön. mint valami kis 
prepa, mosolyog, restelkedik, exkuzálja 
magát a rendezőnél és a kollegáknál, 
olykor valami kedves mentséget is ki« 
spekulál. Azután — gyerünk a színpad« 
ra. Lakkcsizmában, valami hosszú prém« 
slafrokkban és főkötőben (ez a próba 
uniformisa) leül, olvassa a szerepet, 
azután fölkel, a „járásokat" próbálja, a 
szerepébe beleírja: itt fölkelni, átmenni 
a másik asztalhoz . . . ezt a szót han« 

gosabban . . . itt szembekerülni a part« 
nerrel . . . stb. stb. És milyen kedves, 
milyen finom! Ahol valami változást 
akar és ha az csak egy betű is. nem 
erőszakolja rá a rendezőre vagy szer-

GOMBASZÖGI FRIDA 
a „Warrenné asszonyság mesterségé"«ben 
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Fényes bácsi a Fészekben 
Az Ernst*muzeum falain egy pár nap 

óta uj képek lógnak. Fényes Ádolf éve < 
|óta tartó hallgatás után u j kollektiv ki-
állítást rendezett és alig tapasztalt egy* 
hangusággal állapították meg a közön* 
ség a kritika és a művészek, hogy a ki* 
állítás esemény a magyar művészet tör* 
ténétében. 

Fényes Adolf kiállításának nagy sike* 
rét külön megünnepelték a Fészek-klub* 
ban is. Az ünnepelt természetesen nem 
mint komoly piktor, hanem mint a ra-
gyogó vidámságu Fényes Dolfi jelent 
meg a zsúfolásig megtelt zeneszobában. 
Dörgő éljenzés között ereszkedett le 
Dolfi bácsi az első karosszékbe. Miután 
a rend helyreállott. Faragó Géza bemu* 
tat ta a rendőrség engedélyét, mely sze* 
rint a gyűlés megtartása semmiféle aka* 
dályba nem ütközik. A formalitások el* 
intézése után nyomban megalakult a 
Dolfi bácsit ünneplők Nemzeti Tanácsa, 
s közfelkiáltással Rippl Rónai Józsefet 
kiáltották ki elnöknek. 

A tanács tagjai lettek: Lányi Dezső. 
Pólya Tibor, KisfaluduStróbl Zsigmond. 
Hermann Lipót, Faragó Géza, Major 
Henrik, Kövér Gyula, Péter Sándor. F/'--
dovszky Béla, Kovács Sándor és lncze 
Sándor. 

A hölgyválasztmányt Lányi Dezsőné. 
Péter Sándorné, Faragó Gézáné. Kisfalu-
di-Strobl Zsigmondné, Békeffy Lászlóné 
és Pólya Tiborné képviselik. 

Faragó Géza nyomban önfelkiáltással 
magához ragadta a vitarendezői szerepet, 
s óriási polémiába kezdett önmagával, 
hogy ki köszöntse fel a mestert. 

— Azt hiszem, hogy ez az elnök kö* 
te . . . — szólt közbe Fényes bácsi, de 
nem fejezhette be a mondatot, mert ret* 
tenetes dühvel csapott le rá Faragó. 

— Kikérem magamnak, hogy az ünne* 
pelt beleszóljon a dolgok irányitásába. 

Azután poharat ragadott s gyorsan 
megköszörült torokkal beszédbe kezdett: 

— Hölgyeim és uraim! A rámruházott 
bizalomnál fogva ezennel felszólítom 
Rippl Rónai Józsefet, hogy tartsa meg 
szüzbeszédét. Tekintettel az ünnepeltre, 
a feladat rendkívül egyszerű. 

Zajos ellentmondások után Rippl Ró* 
nai átvette Faragótól a szót és a pezs* 
gős poharat. 

— Kedves Dolfikám, — mondta elérzé* 
kenyedett hangon, — melegen üdvözöl-
lek ujabb, ragyogó sikereid alkalmából. A 

zőre, hanem mindig mint valami sze* 
rény tanácsot, fölveti. Kérdez, tudomá* 
sul vesz. Egyáltalán nagyon szerény és 
olyan bizalmatlan önmagával szemben, 
mint azok a zsenik, akik a művészet fé* 
lénk, áhitatos tiszteletében élnek. Ha a 
partnere kéri, hogy itt vagy ott enged* 
jen valamit a saját játékából (az ös'sz* 
játék érdekében), nemcsak hogy kész* 
seggel megteszi, hanem helyesel is neki. 
Kngedelmes a művészettel szemben, szót 
fogad a mesterségének. Nagy sikerei 
után, mint legdivatosabb művésznő is 
szerény és meghatóan iparkodó. Azzal 
gyanúsítom, hogy mint ideges művész, 
drukkol is és minden uj szerepét 
lámpalázzal tiszteli meg. Pedig amilyen 
veszedelmesen intelligens, lehetne fölé* 
nyes is. De nem: ő a művészetével szem* 
ben alázatos. 

FORR AI RÓZA a „Hamletében 
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mondja sóhajtva Hermann Lipót: 
Stróbl Zsigáné Pólya Tiborral, Péterné 

Lányi Dezsővel. Fényes Dolfi bácsi Fa* 
ragó Gézánéval táncoltak, közben Fa-
ragó, mint táncmester, egyedül. 

A következő programmszámokat Fa* 
ragó Géza töltötte be. Óriási hahota kö-
zött mutatta be a karlsbadi karmestert 
és a szenvedélyes vadászt. 

S Á N D O R ERZSI a „Lakmé"*ban 

magyar művészek meghatottan nvuj t ják 
feléd . . . 

—• Mi ez? — kiáltott közbe rémülten 
Faragó. — Egy komoly beszedet tartasz? 
— Ezzel visszarántotta Rippl kezéből a 
poharat. 

— Hölgyeim és uraim. Pardon, nem. 
Csak egész röviden, Dolfi! Dolfikám! 
Kmlékszel-e még a szédületes szolnoki 
napokra, amikor vászont akartunk ven* 
ni, s a juliusi nap lángcsóvákat rakott a 
földre? Én egy fa alá menekültem, s te 
egy ringó járású szolnoki hajadont bü* 
völtél meg a cvikkereddel. Biztos adatom 
van róla, hogy a „Hazafelé" cimii képed, 
és a Zsuzsi viganója között, szoros kap* 
esola t . . . 

— Ez nem tartozik a kultusztárca ke* 
retébe! — kiáltották többen. Fényes ne* 
vetve tiltakozoít: 

— Bolond vagy, Géza, nem is Zsuzsi* 
nak hiv'ták. 

Faragó sértett szónoki hévvel vágta 
földhöz a poharát. 

— Kürtös, fújjad, hagy fúljon zenébe 
ez a kinos incidens. 

Maller komponista, akit a harmadik 
szoba egyik társaságából tépett ki az ün-
neplők Nemzeti Tanácsa, Kovácscsal 
egyetemben a zongorához perdült, s né-
hány másodperc múlva az összes par* 
kettáncosokat megszégyenítő produkció 
zajlott Fényes mester előtt. 

Kövér Gyuszi Pólya Tibornéval a leg* 
raffináltabb fox*trottba kezdett. 

— Hogy táncol ez a Gyuszi! — kiál* 
tott fel a társaság. 

— H í Saphir igy tudna festeni! — 
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A hallgatóság mosolyogva nézett ősz« 
sze s elábrándozva mondták: 

— Hm, ezek még jó, régi békeszá-
mok . . . 

A ragyogó mulatság reggelig tartott 
volna, ha Tolnai Ákos, a kérlelhetetlen 
háznagy nem ügyelnfc oly szigorúan a 
zárórára. 

Indulás előtt Faragó Géza szomorúan 
fordult Lányihoz. 

— Te nem tudod, milyen tragikus vége 
lesz ennek a mulatságnak rám nézve. 

— Hogy*hogy? . — kérdi meglepetve 
Lányi. 

— Tizet egy ellen, alig hogy haza» 
érünk, a feleségem rám fog kiáltani: 

— Ha annyi embert tud mulattatni, 
hát most menjen és hozzon fel s z e n e t . . . 

'3y végződött. 

Intim Pista, hogy csakugyan betegbe 
külföldön Kéri Pál? 

— Csakugyan beteg. Egy berni ba* 
rátomtöl kaptam levelet, aki azt irja, 
hogy Kéri Pál kevéssel Bernbe érke* 
zése után kénytelen •volt lefeküdni, 
erős láza volt és általában a járvány 
jeleit lehetett rajta megfigyelni. Most 
már azonban örvendetesen javul. 

— Maga képes még mindig uj be* 
tegeket újságolni. 

— Nem szívesen teszem. Együtt 
drukkolok például az előkelő társa* 
sággal és bohémvilággal egyaránt 
Winsloe Christáért. Hatvany Lajos* 
nak kijut: nemrég a kislánya épült 
fel, most a felesége esett ágynak. 

— Mondjon már jobb újságokat is, 
örvendetesebb családi eseményeket. 

— Viszont van az is. Huszár Pu* 
fiéknál. Pufi apa lett: örökbe fogadta 
a nővére kislányát. A hölgy szőke, 
pufók jószág, Lakner Mancinak hív: 
iák és ötéves. Az örvendetes eset aU 
kalmából Pufiéknál nagy családavatás 
volt óriási vacsorával egybekötve. Az 
óriási jelző itt nem a meghívottak 
számára, hanem az elfogyasztott éte> 
lek mennyiségére vonatkozik. 

— És még? 
— És még nagy öröm van Adorján 

Andoréknál, mert a családfő hosszú 
hónapokig tartó külföldi ut után ha* 
zaérkezett. Van mit kipihennie, mert 
Oroszországtól kezdve a skandináv 
államokig mindent bejárt a legna> 
gyobb háborús zavarok közepette. 
Nagy aggodalom közepette jött ha* 
za, mert kinn mind olyan informá* 
dókat kapott, hogy itthon rémes ziir* 

:RÓDY SÁNDOR V E N D R E Y FERENCCEL 
a Vigszinház kiskapujában 
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zavar és fejetlenség van. Boldogan 
konstatálta, hogy az élet egészen nor-
mális. Barátai persze körülülik és órák 
hosszat faggatják érdekes külpolitikai 
részletekről. 

— Mit hozott Adorján külföldről? 
— Egy színésznőt. 
— Mit? 
— Egy magyar színésznőt: Lányi« 

Gráf Lulut, akit maguk is láttak ját' 
szani Budán. Kinn rekedt Berlinben 
és a legnagyobb fejetlenségből nem 
tudott eljönni. Adorján Berlinen kes 
resztül jött haza és öt kérték meg, 
hogy csináljon valamit. A befolyásos 
Adorján protekciójával nagynehezen 
haza is jutott a művésznő. 

— Érdekes lehet most külföldön 
lenni. 

— Attól függ, hogy hol. Berlint nem 
ajánlom, Londont már sokkal inkább. 
Ott jó derekasan és nyugodtan folyik 
az élet. Most érkezett meg például 
Pestre egy egész csomó angol kotta: 

a legfrissebb londoni zenetujdonsá; 
gok. Kedves meglepetés, hogy magyar 
kompozíció is van köztük: London; 
ban most Szirmai Albert egy valcere 
az egyik fösláger. 

— Ez már beszéd! Mi újság az OtU 
honban? Mikor volt ott? 

— Most minden este ott vagyok, 
Mióta Molnár az elnök, különben is 
egész más az élet. De mióta Molnár 
Ferenc és Szomory Dezső, akik vala: 
mi gyerekség miatt nemköszönési vu 
szonyban voltak, megkötötték a bu; 
dapesti békét, azóta egyenesen párat-
lan esték vannak az Otthonban. KeU 
tőjüket vitázni, vesézni, tréfázni és 
veszekedni hallani, a legmulatságo* 
sabb színház a világon. Egyébként 
még egy érdekes hir! Károlyi Mihály 
a feleségével megnézte a Tillát. Ká= 
rolyi a tökéletes előadást dicsérte, a 
grófnő pedig kijelentette, hogy ez 
olyan produkció, amellyel be lehetne 
utazni Európát. Pá! 

. f i • 

. 

TÖRZS, BRÓDY, GOMBASZÖGI, M O L N Á R LÁSZLÓ a „Lyon Lea" premierjén 
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Ú hölgyeim és uraim, 
Kiket sok fura rim 
Dalolt ez évben itt, 
Ne ütközzenek meg ezen, 
Hogy most mégis jelentkezem 
Kegyüket kérve, mint 
Egyszerű proletári lény, 
Akinek a föld kerekén 
Nincs sajna semmije, 
Csak rime van és dala sok 
Alikét Önökről faragott 
Hetenként sebtibe. 
Illő ezért hát, hogy Önök 
— Szinész és művészkörök — 
Hálával legyenek, 
S karácsonyra néhány szerény 
Ajándékkal meglepjenek. 

Nem kérek Önöktől sokat, 
Borzasztóan szerény leszek, 
Kívánságaim röviden, 
De visszavonhatatlan ezek: 
Beöthy Lászlótól, akit 
Személyem igen nagyra tart, 
Egyik színházát kérem én, 

. De lehetőleg a Magyart. 
Faluditól a Városit, 
Bárdostól csak a Kabarét, 
Ambrus Zoltántól nem tudom, 
Hogy mit is kérjek hamarébb, 
írasson vélem darabot. 
Vagy mit megvetnem nem 

lehet, 
Darab nélkül utaljon ki 
Százezer krón előleget. 
Szopránját Sándor Erzsitől, 
Zsazsától sok-sok sikerét, 
Kosárytól a népszerű 
Rinaldó gróf főszerepét. 
Rátkaitól Lábass Jucit, 
Lábass Jucitól Rátkait, 

Beregitől a bakfisok 
Forró, szerelmes álmait. 
Gombaszögitöl a Fridát, 
Medgyaszaytól mosolyát, 
Mely feledtet telehködöt, 
Bánatot, sarat, pocsolyát. 
Varsányitól művészetét, 
Mely tiszta, égi és nemes, 
Csortostól csupán azt, mi rajt 
Oly bóditóan kellemes. 
Hegedűstől sok százezer 
Rajongója csodálatát, 
Molnár Ferenctől Liliom 
Mélységes férfibánatát. 
Bródy Sándortól csupán 
A Tanítónőt s a Dadát, 
Heltai Jenő aranyos 
Kedélyét, drága humorát. 

LAKATOS LÁSZLÓ 
es IF.J. LAKATOS LÁSZLÓ 

Révész és Biró felv_ 
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Herczegtöl Bizánc erejét, 
S a többitől, kit fájdalom, 
A papirviszonyok miatt 
Nem kérhet itt meg már dalom: 
Azt kérem, mi legtöbbet ér, 
Mi bennök nagy és isteni: 
Ki nékem adja ezt, hive 
Leszek és hálás is neki. 
Ó, csak ezt adjátok nekem 
Karácsonyi ajándékul 
S aztán nem bánom, ha a sors 
Minden viharja rámborul. 
Nem lesz énnálam boldogabb 
Ember e széles földtekén; 
S jövőre százszor jobb leszen 
E karácsonyi költemény. 

(lengyelke.) 

Csengeri János 
Sophokles-f ordítása 

A kitűnő klasszikus«f ordító: Csengeri 
János, két testes kötetnyi terjedelemben 
lefordította Sophokles müveit. A fordítás 
mind tudományos, mind költői szem« 
pontból kitűnő, az Akadémia és a Kis« 
faludy?társaság megkoszorúzta _ őket és 
kiadásukra vállalkozott is — de ebbe 
hosszú idő telt volna bele. Janovics Jenő 
dr., a kolozsvári Orsz. Nemzeti Szinház 
igazgatója szogálatot akart tenni a ma« 
gyar iskolának, irodalomnak és szinpad« 
nak — mint maecenás. kiadta ezeket a 
fordításokat két teljes, diszes kötetben. 
A két könyv ára 40 korona, megrendel« 
hető a Színházi Élet kiadóhivatalában, a 
pénz előzetes beküldésével vagy után« 
véttel. 

ÁRPAD ÉBREDÉSE. Előjáték a Magyar 
Szinház megnyitása ünnepére (1837 aug. 22.). 
Irta: Vörösmarty Mihály. Személyek: Árpád: 
Lendvay, Sirszellem: László, Költő: Egressv, 
Színésznő: Lendvayné, Első hölgy: Déryné, 
Második hölgy: Laborfalvy Róza, Hölgyek: 
Bartháné, Szentpéteryné. Szathmáry Karolina, 
I. ifjú: Szerdahelyi, Ifjak: Molnár, Daragi, Nap« 
számos: Telepi, Apa: Udvarhelyi, Fiu: 
Telepi Máli, Öreg: Bartha, Irigység: Szig« 
ligeti, Csáb: Hetényi, Részvétlenség: Hubenay, 
Rágalom: Kovácsné, Guny: Fáncsy, Kajánság: 
Egressv B., Mekvetés: Havi. Éhhalál: Szilágyi. 

F 
Esterházy Agnes 

Erdély legszebb leánya: Esterházy Agnes, 
vagy ahogy az erdélyi előkelő körök becézik. 
Esterházy Anika. 

Aki ilyen szép leányt lát, rögtön arra gon* 
dol, hogy színpadra kellene vinni. Ha semmi 
egyebet nem tud, a szépségével már meg« 
nyeri a csatát. De ez a kedves, finom leány 
akkor is színpadra kellene hogy lépjen, ha 
nem volna ilyen szép, mert gyönyörű szoprán 
hangja van. Egy olyan mester yállalta a ta« 
nitását, aki különben sohasem szokott tanít« 
ványokat vállalni. Esterházy Anika rövidesen 
az Operaház egyik nagyra hivatott művésznője 
lehet. 

Azt sem kell neki tanácsolni, hogy játsz« 
szék filmen. Janovics Jenő már felkérte egy 
filmre, Anika fel is lépett. Szerencséjük a 
mozipályázat résztvevőinek. Mert ezzel a kép« 
pel azonnal elvinné az első dijat. 

ESZTERHÁZY Á G N E S 
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OLVASÓINKHOZ! 
A pontos, zavartalan kezelés célj ából kérjük b. előfizetőinket, akiknek 

előfizetése e hó végén lejár, hogy b. előfizetéseiket már most megújítani szives* 
kedjenek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás álljon be s nehogy — mivel 
fölös páldányokkal nem rendelkezünk — ne legyünk képesek az esetleg eb 
maradt példányokat pótolni. A postaszelvényen kérjük mindenkor tisztán, olvas= 
hatóan megírni a pontos címet s minden esetben megirni a beküldött összeg 
rendeltetését. Minden címváltozásnál k é r j ü k az uj cím bejelentésével együtt 
a régi cimet is megirni. Amennyiben a megszállott területen lakó' egyik-másik 
előfizetőnk nem képes postautalványon beküldeni az előfizetési összeget, akkor 
legcélszerűbb, ha azt bankjegyekben, v agy postabélyegekben küldi be. Esetleg 
egy helybeli pénzintézet ut ján utalja át hozzánk. Itt jegyezzük meg, hogy min-
den uj előfizetőnk, amennyiben legalább egy negyedévre előfizet, ajándékba kap 
két ünnepi albumot. 

A Színházi Élet előfizetési árai egy negyedévre K 12.50. Kiadóhivatal VII.. 
Erzsébetskörut 29. sz. 

Ji ml karácsonyfánk 
Jó kisfiúk, jó kislányok, — Kik magu-

kat jól viselték, — Megkapják most ka= 
rácsonyra, — Mi a Jézuskától telt még. 

Nézzétek a karácsonyfát, — Kincseit 
a földre rázom, — Ha valamit jól nem 
érttek, — Azt hamar megmagyarázom. 

Gombának, mint látható ez, — Mit 
annyira megszeretett, — Amilyen a 
Szenvedély volt, — Olyat szánunk egy 
szerepet. 

Hegedűsnek a Jézuska — Pénzt hozott 
egy egész zsákot — Vidítni a Szövetség-
ben — Mind a színészt ár saságot. 

Rózsahegyi Kálmánnak is — Örömet 
hoz ez a szent nap: — Iskolája, amint 
illik, — Főiskola'jelleget kap. 

Továbbá az Ivánfinak — Szintén szép 
dolog jut részül: — Fényes jubileumából 
— Egy sikerült repríz készül. 

A jó Szirmai Albertet — Ki itthon sok 
búban felnyög, — Térden állva hívja 
Svájcba — F.nmaga a svájci elnök. 

Beöthy László ajándékát — Mondhat--
juk elkábitónak: — Két uj színház ter-
mett a fán — A virágzó Uniónak. 

Viszont Faludi Gábornak — Mit hoz* 
hat a Jézus már mást? — Miniszteri be-
csületszó — Ígéri a be nem zárást. 

Oszkárnak (a Bereginek) — Csak egy 
kis hely kell még Pesten: — Hogy Nem; 

zeti s Apolló közt — Hamar egyet fel-
léphessen. 

Vámos Árpád színháza a — Harmo-
nika^rendszert kapja, — Hogy amikor 
sor kerül rá, — Tetszés szerint nagyit-
hatja. 

A Rudasba nem nyer jogot —Belép-
hetni pesti vándor: — Magányosan, ké= 
nyelmesen — Ül a vízben Bródy Sándor. 

Neked, nyájas olvasónak, — Jut, amu 
nél nincs szebb semmi: — Operettet 
kapsz, amelyben — Együtt lép fel Zsazsa 
s Emmy. 

A többi rajz mind érthető, — Hogyha 
nem is magyarázom. — Többet tehát 
nem kell irni: — Nekem is jó a karácsony. 

Nagy Endre 
decemberi konferansa 
DECEMBER 22*ÉN RENDEZI A SZÍNHÁZI 
ELET A Z E N E A K A D É M I A B A N 

Nagy Endre, mint minden hónapban, ugv 
ebben a hónapban is megtartja konferansz» 
estélyét. Ezúttal Wilson európai beavatkozás 
sáról. a forradalom értelmi szerzőiről, a Tillá= 
ról és a Szenvedélyről konferál. Igen nagy de= 
riiltséget fog kelteni „Az ezredes ur rohams 
ban" cimii konferansza és a politikai tréfája. 
A nagy érdeklődéssel várt estély jegvei már 
kaphatók a Színházi filet boltjában (Erzsébet« 
körút 29.), Bárdnál és a Zeneakadémiában. 



KI MIT KAP K A R Á C S O N Y R A ? 
A Szinházi Élet karácsonyfája 
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Az Apolió-Kabaré 
Karácsonya 

A pesti polgár szomorúságának egyik 
legjobb és legkedveltebb felderitője az 
Apollóíkabaré. Hétköznapokon is kedves 
órákkal ajándékozza meg szerető hiveit, 
— karácsonyi műsorára azonban eb 
mondhatjuk, hogy igazán ünnepi műsor. 
A „primadonnája" a műsornak ezúttal 
nem hölgy, hanem férfi — ez a férfi 
Beregi Oszkár, a Nemzeti Színház il* 
lusztris művésze, aki az Apolló*kabaré 
állandó vendége lett. Márkus László 
A köztársaság katonája cimü melodrá* 
májában ezüstfelhők ormáról menny* 
dörgi el, mint Gábor arkangyal, az uj 
Magyarország himnuszát az uj katonák* 
nak, a köztársaság katonáinak, — a má* 
sik szerepében már földre száll. if j . Radó 
Antal dr. egyfelvonásosában a Végjele-
net' ben egy féltékeny színészt játszik, 
annyi verv*vel, erővel és lendülettel, 

B R Ö D Y S Á N D O R 
A Rudassszállóbeli lakásán 

Szép rajza 

hogy esténként zugó tapsok hívják a 
fordulatos kis darab végén a lámpák 
elé. 

Beregi Oszkár után mindjárt Rózsa-
hegyi Kálmánt kell említenünk, a ma-
gyar parasztok brilliáns ábrázolóját, aki 
egy ravasz paraszt figurájában túljár a 
nemes és tanult püspök fején is és kicsal 
tőle egy hold földet, keresztény létére 
megtérést Ígérve, a Birtokpolitika cimü 
darabban, amelyet Zilahy Lajos irt és 
amely vidámságával, megfigyelő erejével 
frappáns hatású minden este. 

A kedves és ellenállhatatlan humoru 
Köváry Gyulát kell aztán mindjárt emli* 
tenünk, aki a maga irta blüettjében mint 
pesti kapuőrző a gászmaszktól a manlicher* 
ig mindent magára szed és igy felszerel* 
ve kiáll a kapu elé és az első arramenő 
embertől, aki tüzet kér tőle, — elszalad. 

A hölgyek közül Haraszthy Mici ne* 
vét kell elsőnek leirni. Török Gyula 
finom, posthumus darabjában, a Pusztai 
házban egy nemes nemzetes asszony sze* 
repében büszke és hozzáférhetetlen. La-
katos László kis jelenetében, a Selyem-
harisnyában pedig valódi, javíthatatlan, 
drága pesti asszony. 

Az újra visszatért Szöllősy Rózsi estén* 
ként legnagyobb sikert azzal a kupiéval 
arat, amelyet Liszt egyik rapszódiájára 
meglepő ügyességgel irt Harmath Imre. 

Nagy Magda egy sanzonnal és a Nátha 
cimü darab elragadó miniszternéjéért 
kap igaz sikert, ugyanebben a darabban 
Mály Gerő egy ostoba, öregedő minisz* 
ter, Magyari Lajos pedig egy ügyetlen, 
szerencsétlen kishivatalnok szerepébe.n 
bizonyítják be kiváló tehetségüket. 

Herczeg Jenő Beregi Oszkár partnere* 
ként nyújt érdemes alakítást Gózon 
Gyula szólóval és egy betyár alakjában 
és a többiek: Faragó Sári. Homoki Paula 
és Tisza János szintén egyformán dicsé-
retre érdemesek. 

A színészetnek saját világa van, mihez ha= 
sonlót az életben sehol sem találhatni. 



B Á N H I D Y I L O N A a „Luxenburg gróf]a"*film esküvőruhájában 
*4nge/o felv. 
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Előadás után 
A csillár kialudt. 
Az üres zsöllyék katonás sora 
Unottan ásít. 
Körben a páholyok 
Fekete kagyló'koszorúja. 
Öblös mélyükben 
Mereng az Éj: 
Ébennyakáról álmodnak mind a tükrök — 
Néma, mély vizük partján 
Tőrvillanással 
Csillagszemének gyémánttüze csillog. 

Túl a páholyok, zsöllyék során 
Keményen, mozdulatlanul 
A vasfüggöny páncéla virraszt — 
Lezuhant, roppant bárd: 
Elmetszett álomrózsák szirma, vére 
Tapad éléhez estérőbestére. 

Csönd. 
Dob, hárfa, kürt. 
Csipkés szavak lágy muzsikája — 
Csóktalan csókok mímelt láza 
Elült, kiégett. 
Bánatos-halkan 
Virágillat kisért: 
Parfüm= 
Üvegkehely'oe fojtott gyöngyvirágok 
Halott lehelete. 

Kint hull a hó. A népes útra 
A shawht nyakába fonva gondosan 
Kilép a mester. 
Idegen könnyek, vágyak, gondok, 
Mély árkot ástak szája szögletébe. 
Apró barázdák száza arcán — 
Egy sem övé! 
Az egyik egy bukott király 
Bujának büszke fattya. 
A másik Júliát siratja. 
A harmadikat homlokára 
öreg bölcs töprengése ásta. 
Vendégnép. árny ék emberek. 
Szavuk, örömük, kínjuk mégis 
Ajkán ott lángolt, remegett. 
S a szive? ... Az is meg-megszólalt néha: 
Holmi csonka, együgyü, méla 
Dalocska sírt ott csendesen. 
Ám nem hallotta soha senkisem. 

Hull, hull a hó. 
Aprózva léptét 
Töprengve megy, ballag a mester: 
Szállingó hó — 
Hess, bolond rím, csúnya szó: 
Hulló pihék. tél — koporsó. 

Kipirult arccal 
Siet az utca népe 
A kavargó pelyhek között. 
Itt egy öreg. Piros zsebkendő reszket 
Ráncos kezében: 
Megáll, köhög. 
Ott fiatalok jönnek hancúrozva. 
Ruhájukon a hó velük kacag. 
Egy úr. Fején köcsögkalap, 
Az orra pisze, szeme élénk. 
Apró, rongyokba pólyált siheder 
Kullog nyomába újságot lóbálva. 
A hangja, ahogy illik, sírós, félénk — 
Se lát, se hall az úr — a gyerek elmarad.. 
A mester nézi, nézi őket. 
Szemében furcsa bánat ég: 
A pisze úr, az uccasarki koldus 
Lám megtalálta mind a maga életét. 
Búját, baját hurcolja ki hogy bírja. 
Ez hetykén, az gondterhesen — 
De hangjuk, arcuk izma, pírja 
Nem volt a másé sohasem .. . 

A mester szeme ide-oda réved . . . 
Valakit keres, visszavár. 
Ki tudja, hol jár, merre tévedi? . . . 

Útját a mester mind lassabban rója. 
Bundáját ellepi a hó: 
Fehér pihék. tél — koporsó. 

Pacséri László. 

U N G A R RÓZSI zongoraművésznő, 
Thomán tanár tanítványa 
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- , . , TÓTH BÖSKE a „Csavargólány"»ban 
Margitszinház Angelo felv. 
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Kit v á l a s z t a n a ? 
A színház illúziót ad és ideálokat. Sok* 

féle ideált. Igen széles a skála az „Az 
asszony és a bábu" cigánylánya és a 
„Bánk bán" Melindája, vagy az „Othello" 
hőse- és „A doktor ur" Puzsérja között. 
Kinek ez tetszik, kinek az. 

Pályázátot hirdettünk az ilyen szín* 
padi ideálokra. Férfi és női alakokra, sze* 
repekre, — tehát nem színészekre és szí* 
nésznőkre. A pályázatot sokan félreértet* 
ték. De sokan viszont jól értették és 
ezeknek az olvasóinknak válaszaiból a 
helytelen irányban felelők is megláthat* 
ják, hogy nem Törzs Jenőt vagy Varsá* 
nyi Irént kell választani, hanem Almássy 
főhadnagyot, vagy Timár Lizát. És a vá* 
lasztást meg kell indokolni. 

Az eddig beérkezett válaszok közül a 
következők közlésére szorítottunk he* 
lyet: 

Sok gondolkozás után végre megtaláltam a 
színműirodalom férfialakjai között azt, akit én 
férjemül választanék! És az Kelecsényi János 
főhadnagy. Hogy miért? . . . Azért, mert sze* 
retem benne a szép megjelenést, édesen csengő 
szavait és főleg azért, mert nagylelkű és meg 
tud bocsájtani egy oly nőnek, aki őt a ve» 
szélybe sodorja. Én tehát Kelecsényit válasz* 
torn. Szigety Emmy. 

Feleségül a „Három a kislány" ennivaló, cuk* 
ros Médi*jét választanám, még pedig azon gaz* 
daságos oknál fogva, miszerint a mai élelme* 
zési viszonyok miatt, hatványozottan jó parthi 
az, ha a feleség: „ennivaló" — és még hozzá 
— „cukros!" Loránd Zoltán. 

„A farkas" Szabó (Gyurijára esik a válasz* 
tásom. Utálatos, beképzelt tökfilkó, — de azért 
nekem nagyon tetszik. Faragó Erzsike. 

Én az egyik legideálisabb, történelembeli ala* 
kot, a Herczeg Byzáncában szereplő Nagy 
Constantinus császárt választanám, ha — le* 
hetne. Imádandó alak ez, a legintimebb ember, 
nem fér hozzá az önzés salakja, tud szeretni 
és tud meghalni is, büszkén, fenségesen. Oh, 
be szívesen lennék Hermája néki is, az alaki* 
tójának is! Réti Rózsa. 

A Shakespeare „Ahogy tetszik"*ében sze* 
replő Orlandót választanám, ha — lehetne. 
Orlandó a szerelmes, a hű, az imádandó! Mit 
mondjak még? Nem tudok szavakat találni az 
én ideálom dicsérésére. Elégedjék meg ezzel, 
kérem. Szerkesztő Ur! Fényes Ella. 

Kukorica Jancsit választom, mert az még 
Tündérországból is hazavágyott drága Magyar* 
országába! Takács Karola, áll. tanítónő. 

Én bizony nem sokat gondolkozom, hanem 
a mindig imádott Rómeót választom, hisz min* 

dig Rómeóról álmodom és elgondolom, hogy 
én még százszor jobban szeretném, mint Julia, 
mert én utána mennék a számkivetésbe is. Azt 
szeretem Rómeóban,« hogy nagyon szerelmes 
Júliába és azt szeretném, hogy az én Rómeóm 
is ugv szeressen engem. Szentirnai Baba. 

Az „Ördög"*öt választom, mert eddig csak 
az ördögnek kellettem. Strauss Regine. 

Molnár Ferenc „Ördőg"*ének szeretnék a 
felesége lenni. Egyénibb és érdekesebb bár; 
melyik férfinél, tud akarni, ő a legszellemesebb 
ember és a legforróbb szavú szerelmes. Ö 
volna a/_cgyetlen férj, aki feleségének minden 
vágyát teljesíteni tudná. S ha a felesége le* 
hetnék, joggal elmondhatnám, hogy most mái-
nem félek magától az ördögtől sem. — Jakab 
Teréz, Erzsébetfalva. 

Ha a színpad alakjai közül választhatnék 
férjet, ugy csakis Garamvölgyi Aladárt vá> 
lasztanám' Hogy miért?' Mert ideális, igazi 
férfi, bátor, szerény, jellemes, okos. A főok 
azonban, hogy az én „Ö"*m hasonlít hozzá. 
Tehát Garamvölgyi Aladár, vagy senki. O. S. 
Lúgos. 

Bernstein Henry: „Tolvaj" című színművé* 
nek Voysin Richárdját választanám férjül, 
aki annyira szerette a feleségét, hogy meg 
tudta neki bocsátani még a lopást is. Décsy 
Magda. 

A „Hotel Imperial" Almásyját választanám, 
mert ő -a legigazibb férfi, a. legemberibb em-
ber. És ha a színműirodalom alakjainak meg* 
személyesitőire is pályázatot hirdetnének: 
Törzsöt választanám, mert ő a legigazibb Al* 
másy. Fógel Rózsika, Szerencs. 

Keresgélve a magyar színműirodalom fő* 
alakjai között, férjnek — részemre legalkal* 
masabbnak és legideálisabbnak — én talán a 
„Tanítónő" "ifj. Nagy Istvánját választanám! 
Hogy miért éppen őt? Megmondom. Jfj. Nagy 
Istvánt, ezt az elbizakodott, de alapjában véve 
mély, nemes gondolkozású dzsentrisfiut, az 
asszonyok dédelgetett lovagját, a könnyelmű 
életű, szórakozásokban tobzódó nagyurat, ős* 
régi családjának utolsó sarjadékát, akit való* 
»ággal kis Istenként imádnak ősei fészkében, 
meghódítani s a szerelmében megtisztult férfi 
szenvedélyeit féken tartani, s őt magát az em* 
bert eredeti nemes lelkületével, ideális tervei* 
vei s vonzó egyéniségével összhangba hozni, 
megismertetni, rávezetni őt eddigi élete érték* 
telcn s céltalan voltára, felkölteni a lelkében 
szunnyadó tehetséget, értéket és szépséget, 
hogy ezeket latba vetve, a születésadta elő* 
nyeit s minden akaraterejét a haza, a társada* 
lom javára fordítsa, — ennél magasztosabb, 
lélekemelőbb feladatot nem tudok elképzelni 
a féleség, egy szerető asszony számára. S vé* 
gül valljuk be, — bár ez nem a leglényegesebb 
dolog, de a mai világban sokat nyom a latban, 
•— elég jó partinak tartom ifj. Nagy István 
urat . . . Markaly Olly, Debreczen. 
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KI L E N N E A LEGSZEBB MOZISZINÉSZN'Ő. (A Színházi Élet 6000 koronás pályázata) 
1. Szőllősy Zsóka Budapest, 2. Berkes Lilla Budapest, 3. Mezey Teri Szatmár, 4. Hazai Bé-
iáné Kolozsvár, 5. Kunka Lola és Manci Munkács, 6. Holus Marica Budapest, 7. Mahr Paula 

Budapest. 8. Mannheim Kató Budap est, 9. Toldv Szabó Lenke Budapest 
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J Ö J J , J Ö J J , E G y F O R D U L Ó R A . . . 

a Gróf Rinaldó-ban énekli Lábass Juci. — Szövegét irta : Gábor Andor. — 
Zenéjét szerezte: Szirmai Albert. 

A Gróf Rinaldó kottája megjelent 2 füzetben Rózsavölgyi és Tsa cégnél. 
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IV. k e r . , V e r e s P á n é u t c a 10. Kzám. 
T e l e f o n 1 6 3 - 5 9 . Arc- e s ha ' f a s t é k kB-
lön e g e s é g e k . F é n y k é p é s z e . ! o l k k e k 



46. oldal SZÍNHÁZI &LET 

A Színházi Élet boltja 
Egy újság élete egybé van forrva az 

olvasóival. Minden igyekezetével azon 
van, hogy a közönsége igényeit, kíván* 
ságait legjobban teljesítse és kiszól* 
gálja — és ez a megállapítás sokszoros 
san áll a Színházi Élet:re, a magyar 
szinházbajáró közönség legkedvesebb 
lapjára, amely immár nyolcadik éve tölti 
be Reinhardt arany*hidjának a szerepét 
a szinpad és a közönség között. Hid, 
amelynek egyik vége a nézőtéren, a má* 
sik vége a színpadon van — és a színészt 
elvezeti a közönséghez, a közönséget 
pedig a színészhez, a színpadhoz, amely 
a néző szemében elérhetetlen messze* 
ségben. talán az álmok birodalmában 
ragyog. 

A Színházi Élet mindig azon volt, 
hogy megszolgálja azt a szeretetet, 
amelylyel olvasói neki adóznak. Mindig 
igyekezett közel férkőzni a közönséghez 
és igyekezett megközelíthetővé válni az 
olvasói számára. Ennek az igyekezetnek 
lett az eredménye az az utcai kiadó« 
hivatal, amelyét az F,rzsébet*körut 29. 
szám alatt a Színházi Élet boltja név 
alatt ismer és kedvel a közönség. Mi 
van ebben a boltban? Egy komplett, 
nagyszerű könyvkereskedés, ahol min« 
den könyv és kotta megszerezhető és 
megrendelhető. A vásárló rendelkezésére 
áll ezenkívül a lap kiadásában megjelent 
művésznő és müvészdevelezőlapsorozat 
is, amelyet napról*napra autogrammal 
és anélkül vásárolnak mindazok, akik« 
nek csak egv kicsit is szeretetében áll 
a pesti szinház és, azok, akik esi* 
nálják. Ez az utcai kiadóhivatal ál-
landósította az úgynevezett Autogramm> 
délelőttöket is, amelyeken a pesti szin« 
házak büszkeségei adtak az érdeklődők 
ezreinek autogrammot egy-egy koro* 
náért és a befolyó összeg nemes célt, a 
Budapesti Színészek Szövetsége pénz« 
tárát gyarapitotta ; Ezenkívül nagyon 
kedves a Színházi Élet bolt ja a nagy? 
közönség szemében jegyirodája miatt is, 
amely olvasóit, barátait, — sőt vidéki 
előfizetőit is — ellátja szinházjegygyel, 
amikor hozzzájutni manapság nem 
könnyű feladat. Az utcai kirakatok az 
aktualitás szolgálatában állanak: a szín* 
házi világ minden eseménye rajzban 
vagy fotográfiában feltalálható itt, sőt a 
nagysikerű darabok főszereplőinek szén« 
zációs toalettjai is ott láthatók napköz* 

ben a Színházi Élet kiadóhivatalának ki* 
rakatában. Annyira belékapcsolódott a 
mozgalmas pesti utca életébe ez az üz* 
letholyiség, hogy rövid idő alatt legked* 
vesebb helye lesz a .szinházbajáró kö* 
zönség minden rétegének, hisz minden* 
hez hozzájuthat ebben a boltban, amire 
szüksége van, ha könyvet, kottát, szín* 
házjegyet vagy más ezekhez hasonló hol* 
mit akar vásárolni. 

Az utcai helyiségen tul elterülő szo* 
bákban kapott helyet a Színházi Élet 
kiadóhivatalának hatalmas szervezete, a 
vidéki Vendégszereplési és a budapesti 
Hangverseny^rendezö iroda. A feladatot, 
amelynek megoldására készült -— nagy* 
szerűen betölti ez a helyiség, kedves és 
hasznos munkása a pesti utcának és 
találkozóhelye mindazoknak, akik a 
színhazat szeretik. 
I Hl »̂MWT»* "" 11 I ^ " 11* , Il I • 

ÉLJEN A MINISZTER ELŐ* 
SZOBÁJÁBAN. A zenekritikusok 
nincsenek megelégedve az ország 
zenei állapotával, hiszen azért kri* 
tikusok, hogy ne legyenek mcgelé* 

gedve és elhatározták, hogy segítenek a bajon, 
vagy legalább is megmondják, hogyan kellene 
segíteni. Van a zenekritikusoknak egy külön 
testülete, a Budapesti Napilapok Zenekritiku-
sainak Szindikátusa. Ez a hosszú nevü testü-
let több gyűlésen át meghányta*vetette a dol* 
gokat, azután szerkesztett egy nagyon érdekes, 
a mai idők forradalmi hangulatához méltó 
memorandumot és azt küldöttség utján elvitte 
Lovászy Márton kultuszminiszterhez. 

A küldöttség, melynek Csajthay Ferenc 
elnökkel az élén Béldi Izor, Cserna Andor. 
Fenyves Gábor, Hammerschlag János, Has 
raszti Emil, Kern Aurél, Merkler Andor, 
Péterfi István és Weiner György voltak a 
tagjai, pontos időre be volt előre jelentve a 
miniszternek és mikor beállítottak a „minisz* 
ter előszobájá"*nak nevetett kényelmes fote* 
lekkel bútorozott, a volt miniszterek arcképei* 
vei teleaggatott váróterembe, a titkár szol* 
gálatkészen jelentette, hogy azonnal sorra 
kerülnek. Volt azonban a váróteremben egy 
hölgy is, egy elegáns, mosolygó szőke szépség, 
jó ismerőse valamennyi kritikusnak: Márkus 
Emma, a Nemzeti Szinház kiváló művésznője. 
Mikor meghallotta, miről van szó, odasietett 
a szindikátusi küldöttséghez: 

— Majdnem egy órája várok itt, most végre 
soron volnék és erre elrontjátok a dolgomat. 
Engedjétek meg fiuk, hogy előbb én menjek 
be a miniszterhez, viszont én megigérem, 
hogy egy percnél tovább nem tart az audien* 
ciám. 

Márkus Emma muzsikáló hangja meglágyi* 
totta a zenekritikusokat. Nem biztak ugyan 
az egyperces ígéretben, de hát a szép asszony 
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kérése parancs. Már nyilt is a nagy szárnyas 
ajtó és Iimma. asszony karcsú, sötétlila kosz* 
tümös alakja eltűnt mögötte. 

— Most aztán várhatjuk azt az egy percet 
-— dörmögte az egyik szindikus, akinek ugy* 
látszik nagy tapasztalatai vannak az asszonyi 
percek körül. 

Dc csodák csodája! Alig telik el ötven má* 
sodpeïc, máris nyílik az ajtó és mögötte meg* 
jelenik mosolyogva, diadalának tudatában, 
mint egy hatásos nagy színpadi jelenetben, 
a szőke csoda. 

— U g y e megmondtam? — kacagott fel 
jóízűen a kellemcsen csalódott ábrázatokat 
átva. 

A zenekritikusokat elragadta ez a nem várt 
fordulat és nem törődve azzal, hogy a minisz* 

ter várószobájában vannak, egyszerre szívvel« 
lélekkel dörgő éljent kiáltottak a művésznő 
felé. A szoba túlsó sarkában bóbiskoló lemon* 
dott és elcsapott főispánok ijedten ütötték 
föl fejüket, valószínűleg azt hitték, liogy 
megint kitört a forradalom, Márkus Emma 
pedig tréfás rémülettel nyújtotta előre kezét 
„Ssst" suttogva és bucsut intve. 

A zenekritikusok hosszú libasorban bevo* 
nultak a miniszter elé, a titkár mosolygott, 
a főispánok ismét bóbiskolni kezdtek, Lo* 
vászy Márton pedig, mialatt a küldöttség szó* 
nokait hallgatta, váltig törte a fejét, hogy 
ugyan kit éljenezhettek olyan lelkesen az ő 
előszobájában. 

Most megtudja, ha ugyan nem kérdezte meg 
azóta a titkárját. 

HALÁSZ GIZELLA, a Rákosi Szidi iskolájának növendéke 
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Hangversenyen még sohasem láttam 
Bródy Sándort, az Operaházban is csak 
ritkán találkoztam vele, zenéről nagyon 
keveset hallottam beszélni. Tudom róla, 
hogy. nem tanult zenét, nem próbált ját* 
szani semmiféle hangszeren és soha haj* 
lamot, vágyat nem érzett magában ahhoz, 
hogy zenéljen. A hangok számára csak 
természeti jelenségek, mint a napsütés, a 
fű zöldje, a vihar, az emberi szó csengése 
is csak abban a tekintetben jönnek nála 
számításba, milyen hangulatokat váltanak 
ki belőle. így van ez a legtöbb nem zene* 
értő embernél, Bródy Sándor mégis rit* 
kítja párját a nem muzsikális laikusok 
között; bámulatosan megérti és megérzi 
a zenét. 

Évekkel ezelőtt egy közönséges dél* 
előtti próbán találkoztam Bródy Sándor* 
ral az Operaház sötét nézőterén. A „Pro* 
metheus"*ra, Beethoven isteni balletjére 
készült akkor a szinház, az első próbát 
tartották színpadon, zenekarral. A lapok 
kommünikéi már hetekkel azelőtt meg* 
irták, hogy a ballet előtt egy szinész 
Bródy Sándor prológusát fogja szavalni, 
természetes tehát, hogy ez volt első kér* 
désem: 

— Mi van a prológussal, Sándor bá '? 
— Egy bötüt se irtam még belőle, fiu* 

kám, — felelte őszintén Sándor bácsi — 
meg akarom hallgatni előbb ezt a mu* 
zsikát. 

Leült az egyik sor szélére, nem nagyon 
elől, inkább a nézőtér közepe táján, ke* 
zeit n»"« kabátia zsebébe sülyesztette és 
hátradőlve, mint az igazi connaisseurök, 
hallgatta a Kerner pálcája alatt felcsen* 
dűlő beethoveni zenét. Az első kép után 
gróf Bánffy Miklós és Hevesi Sándor, az 
akkori főrendező siettek hozzá. A proló* 
gus szövegét sürgették. 

— Megirom, — mondta Bródy — hol* 
napra meglesz. 

A próba után az Andrássv*uton megint 
találkoztunk. Ebédelni sietett. 

— Csudálatos ez a zene — szólt meleg, 
duruzsoló hangján. — Lenyűgözi az em= 

bert és felemel végtelen magasságokba. 
Komor és tépelődő, mint egy epés filo* 
zófus, de úgy tud kacagni, mint egy naiv 
gyermek. És valami különös, folytonos 
emelkedés lüktet benne, egy szédületes 
fokozódás az egész elejétől végig, szinte 
érzi az ember a teremtő akaratot. 

E néhány szóval bámulatos plaszticitás--
sal jellemezte Bródy az egész Prome* 
theus*zenét. Többet mondott róla, ta* 
lálóbbat, mint a német zeneesztétikusok 
terjengős Írásai. Honnan tudta? Miből 
tanulta? Nyolc nappal később pedig a 
főpróbán már Beregi Oszkár szavalta a 
prológus klasszikus erejű, beethoveni ze* 
néhez méltó sorait. 

A múlt tavaszszal Bartók Béla u j ope* 
rájának főpróbáján találkoztam Bródy 
Sándorral az Operaházban. A darabról 
nagyon eltérő vélemények hangzottak, 
sokan, ha nem is a legtöbben pillanatra 
tanácstalanul álltak az újszerű, eddig is* 
meretlen strukturájú zeneművel szemben. 
Az egyetlen határozott, gerinces nyilat* 
kozat Bródy ajkáról hangzott el. 

— Én nem értek zenéhez, sohsem fog* 
lalkoztam vele, nem tudom részletezni, 
mi volna rossz, mi jó ebben az operában, 
de engem megráz ez a muzsika. Hideg 
fut végig a hátamon, foj togat ja valami a 
torkomat és görcsösen marokba szorul a 
kezem a kínos gyönyörtől. Én nem tu* 
dorn, milyen hangok vannak leirva a fe= 
kete kótafejekben és miiven hangnemek* 
ben szól a zenekar, de hallom az asszonyi 
lélek sikongatását a hegedűkön és a 
klarinétekben, a férfi szive dobogását a 
csellók szavában. És magyarul szól mind* 
egyik, kell, hogy ez magyar muzsika le* 
gyen, mert én megértem. Ha ötven évvel 
ezelőtt Wagneré volt a jövő zenéje, úgy 
ma ez a zene az. 

Kevés ember szólt még ilyen találóan 
és ennvire elfogulatlanul Bartók Béla ze* 
néiéről. 

Ez a két nyilatkozat elegendő is a „ze* 
nész" Bródv jellemzésére. Bródy Sándor 
nem zenész, de bámulatos intuícióval, 
ami csak az igazi művészemberek sajá* 
tossága, érzi és érti meg a számára ide* 
gen művészi megnyilvánulásnak is re j te t t 
szépségeit. Kétségtelen, hogy minden 
szinpadi vonzalma és zenekedvelése sem 
fo<*ia rábirni arra, hogy valaha opera* 
szöveget irion. Nyelvét, egyéni stílusát 
gúzsba kötné az a tudat, hogv szavait 
nem elmondani, hanem elénekelni fogják. 
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/3MO/vr/rGA£>q£L-srrpr//\/ operett 
A Kl RA L MÁZÁBA A'. 

SZEMÉLYEK: 

Keretzthy Kálmán gróf, v. b. t. t. stb. stb. 
fieiéa, a. felesége. 
l «p ianczay István, föi&páa. 
Zsófi. » felesége. 
Rózsika, leányuk. 
Balázs József dr., a gróf joffta»écs«sa. 
Sír. George Adam. 
Jack, soffőr. 
Mary, szobaleány) Mr. Georje-
J immi, inas ") 
Márt* ) 
Erzsi I vendé 
Aladár ) gek. 
Í-'A miér ) 
Inas, Kaproncz-aynál. 
Csendőrőrmester. 
Szakács. 
Boltos. 
Egy leány. 

iUrak. hölgyek, inasok, szobalányok, csendörök, 
1 parasztok mindkét nemből. — Idő: ma. 

Történik: az I. felv. Kapronczay főispán szobá-
jában. a II. és III. felv. Mr. Georç/e Vág-parti 

kastélyában. 

Szin: Kapronczay szalonja. Jobb I—II., bal I—II. 
•oldalon nagy szárnyasaitok. Középen lépcsőfel-
járat a virág-girlandokkal, futókkal diszitett 
üvegverandára, hol mindkét oldalon járás van. 
A szalon jobboldalán nyitott zongora. A jobb-
oldali falon nehéz velencei tükör. A baloldalon 
asztalka, körülötte székek, fotel s kis dívány. 
Zongorán s asztalon vázában virágok, hamutar-
Jók. Csillár ég. Dus szőnyegezés. Fotelek a 

verandán. 

1. jelenei: Rózsika, Zsófi mama. Varrónő, 
Szobalány. 

RÓZSIKA fa forgó zongoraszéken áll rózsa-
színű báli Szoknyájában a szin közepén). 

ZSÓFI. VARRÓNŐ, SZOBALÁNY (lázr.san 
díszítik R. ruháját). 

RÓZSIKA (idegesen): Gyorsan, gyorsan, ma-
Wuskái)] • . a vendégek már mind itt vauinak 
. . . és a házikisasszony még most sincs (készen. 

ZSÓFI (teljes báli ornátusban): Ne mozogj. 
íber: l a p s z egyet! 

RÓZSIKA: Hogyisne! Nagy leány vagyok, 
édesanyám. A nyakleresek poétikus korának 

vége! Nagysád l e t t e m . . . N a g y s á d . . . «agy«id. 
'(Örömében táncolva forog s széken.) 

ZSÓFI: Jézus Mária! (Mind vele forognak.) 
(Kivül vendégek zaja.) 

2. jelenet: Voltak, Kapronczay. 
KAPRONCZAY (frakkban j. Iliről. előre-

siet): Uram teremtöm, még most sem vngyiok 
készen? A vendégek föllázadtak' Az ünnepeltet 
akarják látni. En már nerm birom okét tartóz-
tatni. 

3. jelenet: Voltak, Vendégek, Márta, Erzsi, 
Aladár, Elemér, Lányok. 

MIND (zajongva j. III. s b. Ill-ról beözön-
lenek). 

MARTA: Hol <a (házikisasszony? 
ALADÁR: Itt van! Gyertek, gyertek! 
ERZSI: Most lesz belőle nagyleányl 
MIND: Éljen! Éljen! (Körülveszik Rózsikál.) 

(Zene) 

LEÁNYAVATÁS. 
KAR: Oh mily kedves, csupa báj, 

Röpke fodrok, puszta váll. 
Rózsaszinii kis ruha. 
Mily csuda, mily csuda. 

MÁRTA: Egy rózsabimbót a hajliba (feltűzi) 
ALADÁR: És ellenállhatatlan a bája. 
ERZSI: Fehér legyezőt a kezébe (odaadja) 
ELEMÉR: És kész a keringők tündére. 
NÖK: A nagylány első fordulója 

A házibál szenzációja. 
FÉRFIAK: Velem táncoljon kisasszony 

És párnájának engeim válasszon. 
Ah mily kedves stb. 

RÓZSIKA (próza): Gyerekek, olyan boldog 
vagyok! Tiznahétéves lettem! Nagysád vagyok, 
nagysád! . . . 

FÉRFIAK: Elragadó! Nagysád! Csodaszép! 
RÓZSIKA (még mindig a széken). 

ÉNEK: 
Egy kis türelmet urak, hölgyek, 
A türelem rózsát terem. 
Még egy-két öltés, egy kis csipke 
És kész a ruha hirtelen. 
A nyers selyemből költemény lesz, 
Alommá szépül a talány, (leszáll) 
A sok fodorból hálj szoknya 
S a kisleányból nagyleánv. 
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Jöjj , jö j j egy fordulóra. 
Hív már egy édes óra, 
Szép lágyan karodra végy. 
Jöjj , jöjj, a párom légy. 

KAR: Jöjj , jö j j egy fordulóra stb. 
(A sziket a zongora elé teszik vissza.) 

RÓZSIKA: Másfél arasznyit nő a &zoknya 
És szabaddá lesz a váll 
S amennyit ott lenn eltakartak. 
Annyi felül kikandikál. 
És útnak indul harcra készen, 
Csinosan, tisztán egy gyerek 
S a keringőzök táborában. 
Meglássák, ma csatát nyerek. 
•Jöjj, jöj j egy fordulóra stb. 

(Tánc) 
KAR: Jöjj , jöj j egy fordulóra stb. 

FÉRFIAK (próza): Elragadó! Kedves! Cso-
daszép! Nagysád! Nagysád! (Körülrajongják.) 

ZSÓFI: J a j istenem, nem azért mondom, 
« e r t a mamája vagyok. De elragadó! 

KAPRONCZAY: Zsófi, ne dicsérd a porté-
kádat! Inkább vezesd a kedves vendégeidet a 
kufletbe! Talán parancsolnak egy csésze teát? 

RÖZS1KA: Hát gyerünk kosztolni, gyere-
kek! Valaki az urak közül nyújtsa a karját! 
• e olyan, aki legalább az érettségit letette. 

URAK (mind egg lépési előre tesznek). 
RÓZSIKA: Nem, nemi (Körülnéz — egg 

totgogó öreg úrhoz): Szabad kérnem! (Karon-
f»!lja. majd táncolva el vele b. II.) 

KAR (párba verődve, kar alatt eltáncolnak). 
(Ének.) 

Jöjj , jöj j egv fordulóra stb. 
(Mind eltáncol, csak Kapronczag és Zsófi 

marad.) 

4. jelenet: Voltak, Balázs 
BALÁZS (izgatottan berohan bal 111.): Ké-

zit csókolom, Zsófi néni! Jó oitét, Pista bácsi! 
A kegyelmes asszonyt keresem! Még most som 
érkezett meg? (Aggódva.) Én már egészen oda 
vagyok az izgatottságtól! 

ZSÓFI: Dám, lám, Balázskám! Nagyon a 
szivére veszi a dolgot! Ez gyanús. A kegyelmes 
asszony veszedelmesen szíp asszony . . . 

BALÁZS: Jesszus Mária, liova gondol Zsófi 
Bénii Nekem a kegyelmes asszony tulajdonké-
pen . . . igen . . . egészen közömbös! De a kegyel-
mes ur! Elvégre a jogtanácsosa vagyok! Az ö 
baja az én bajom, az ő izgatottsága az én 
izgatottságom . . . 

ZSÓFI: Az ő fe lesége . . . 
BALÁZS: Az ő felesége az én . . . Jesszus 

Mária, Zsófi néni! Mért zavarják bele az em-
kert ilyen históriákba! A kegyelmes ur egy be-
teg, ősz aggastyán. Én csak azért vagyok izga-
tott, ímert ö izgatott! Isten t u d j a . . . még meg-
üti v a l a m i . . . vagy rohama l e s z . . . valamiféle 
i«h am a . . . 

ZSÓFI: Uram atyám! Rohama a mi házi-
bálunkon? Az nem lehet! Mindjárt intézkedem, 
hogy hideg borogatást rakjanak a fejére . . . 

BALÁZS (megszeppenve): Az éppen nem 
szükséges! Csak ha kéri! Csak ha kéri! 

ZSÓFI: Legalább egy pohár friss vizet. (El-
szalad j. II.) 

KAPRONCZAY (bal hátra néz): A Rózsik« 
már itt is hozza! (Balra szól.) Hél Valaki! Vi-
zet a kegyelmes urnák! Hideg borogatást! (Et 
bal 1.) 

BALÄZS: Jól nézünk kii Ezek most be 
akar ják kötni a fejét, mint egy menyecskének: 

5. jelenet: Voltak, Kereszthg, Rózsiía. 
RÓZS1KA (bal III., még kivül): Az iste« 

szerelmére, kegyelmes bácsi, hát nyögj« végre 
k i . . . 

KERESZTI!Y (Rózsika karján belép b. Ill): 
A'h, a h ! . . . persze, p e r s z e . . . hogy is mond-
jam? valami f e lv i r r ad t . . . az ördög vigye e l . . -
mi is virradt fel? Ah, ah! Óriási! Hiszen iit 
a jogtanácsosom! Az majd megmondja! Azért 
tartom! 

BALÁZS: Felvirradt? Felvirradt? Mi is sz»-
kott f e lv i r r adn i? . . . A dicső nap hajnala. 

KERESZTHY: Az az, A dicső n a p . . . Ma-
gától értetődik . . . a dicső n a p . . . És ezen a 
dicső ha jnalon . . . 

RÓZSIKA: Este t i zkor . . . Akkor tatás 
mondhatnánk: ..felvirradt a dicső nap estele''. 

KERESZTHY: Én ezt a kedves gyermeket 
biztosítani akartam valamirő l . . . 

BALÁZS: Változatlan jóindulatomról . . . 
KERESZTHY: Ugy van. ugy van . . . és a 

tanújelét is akartain valaminek a d n i . . . 
BALÁZS: A tanújelét? T)e bocsánatot ké-

rek, kegyelmes uram, én iinost nem tudom sem-
minek sem a tanújelét adni! Én most olya» 
izgatott vagyok . . . Tudniillik a kegyelmes asz-
szony . . . még most sem érkezett meg . . . 

RÓZSIKA: Istenkém, istenkém! És maga 
azért olyan izgatott! Megfeledkezik az én szü-
letésnapomról, észre sem veszi a hosszú szok-
nyámat, rám sem néz, elhanyagol . . . imaga egv 
utálatos jogtanácsos. Mintha Helént valami sze-
rencsétlenség fenyegetné! 

KERESZTHY: Mi? Szerencsétlenség? Az 
nem fenyegeti! Hanem egy kis utazás) hahaha: 

RÓZSIKA: Szent Isten, már megint elutaz-
nak? Hova? 

KERESZTHY: Svájczba . . . a reggeli 
gyorsvonattal . . . egyenesen a bálról . . . Az uti-
podgyászunk már az automobilon van . . . 

RÓZSIKA: Mondja csak, kegyelmes bácsi, 
miért utaznak maguk folytonosan? 

KERESZTHY: Hehehe! . . . hogy miért? 
Tudja Rózsika, mikor én Helént elvettem fele-
ségül, elfelejtettem tőle megkérdezni valamit, 
hogy szeret-e? Mert, hogy hozzám jött felesé-
gül, az még nem jelentette azt, hogy szeret. 
Viszont azt sem következtethettem belőle jogo-
san, hogy nem szeret, csak később derült ki 
. . . igen kellemetlen körülmények k ö z ö t t . . . a 
nászutazáson! És hogy én ezt az utazást soha-
sem nevezem nászutazásnak, hanem srrászuta-
zásnak. 

RÓZSIKA: Szegény jó kegyelmos káe« . . . 
KERESZTHY: De azért történt «son az 

utazáson mégis valami, ami bennea bá»»»v»s 
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reményeket támasztot t . • . mikor lenéztünk a 
Mont Blank tetejéről, a feleségem felkiáltott: 
Istenem, milyen gyönyörű kilátás! És a nya-
kamba borult! Először és utoljára. Azóta én 
cipelem, hurcolom őt hegyről-hegyre, országról-
országra . . . Hátha találunk egy olyan szép ki-
látást, hogy megint a nyakamba fog boru ln i . . . 

ti. jelenei: Voltak, Knpronczay, Zsófi. 
KAPRONCZAY (balról egy pohár vizzcl): 

Itt a pohár viz. 
ZSÓFI (jobbról vizeskendöoel): Itt a hideg 

borogatás. 
KERESZTHY: Ah, ah! Borogalás? Miféle 

borogatás? 
ZSÓFI: Hát a fejére, kegyelmes uram. 
KERESZTHY: A fejére? Oh, oh! Hát beteg 

valaki? 
KAPRONCZAY: A te fejedre, kegyelmes 

uram! Mert olyan rosszul érzed magad. 
KERESZTHY: Én? Nagyszerű! Nem is tud-

tam, hogy rosszul vagyok! Majd megkérdezem 
a jogtanácsosomat! 

ZSÓFI: De hiszen éppen ő mondta! 
BALÁZS (félre): Ebben még bennmaradok! 
KERESZTHY (jobbra-balra búmul): Ó 

mondta? Ah, ah! Hogy én rosszul vagyok? 
Akkor kell benne lenni valaminek! 

BALÁZS: Ne méltóztassék megijedni, de én 
azt hiszem, hogy a kegyelmes urnák csakugyan 
rosszul méltóztatik lenni! 

KERESZTHY: N o - n o . . . é s . . . mi az ör-
dögért vagyok én rosszul? 

BALÁZS: Mert a kegyelmes asszony még 
nem érkezett meg! 

KAPRONCZAY: Mindjárt meg is nézzük, 
hol maradhat?! (Zsófival el b. II.) 

KERESZTHY: Ah, ah! És ezért én rosszul 
yagytfk? Ne mondja! Óriási! 

RÔZSIKA: Mégis csak nagy kópé ez a Ba-
lázs. , 

BALÁZS: Persze. . . inert a kegyelmes ur 
egy finom e m b e r . . . igazi n a g y ú r . . . Nem mu-
tatja az i l yesmi t . . . Befelé . . . gondolatban . . . 
alá s lel szaladgál a szobában. . . de kifelé 
olyan keményen áll egyhelyben, mint egy Bis-
marck-szobor . . . Phü! Ez a kegyelmes ur! (Ve-
rejtékét törli.) 

RÓZSIKA: Maga sem fog vízszintesen meg-
halni. 

TERCETT: 
BALÁZS: 
KERESZTHY: 
RÔZSIKA: 
BALÁZS: ) 
RÓZSIKA) 
KERESZTHY: 
RÓZSIKA: 
BALÁZS: 

BALÁZS ) 
RÓZSIKA) ' 
HÁRMAN: 
RÓZSIKA) 

Nem öreg a kegyelmes ur, (nem) 
Csak kicsit, egy kicsinykét ódon. 
Kedveli még őt a női nem. 

Nem, nemi 
Némileg, néminemű módon. 
Nincsen férfi fiatalabb nálánál 
Szélesebb váll nincsen az ö 

[vállánál. 
Éles ő, mint a kés, 
Mindenütt ott van és 
Kettőt-hármat ri'kkmit 
Drága szWecskéii). 

BALÁZS I Kis kegyelmeském, 
ö n milyen nagyszerű férfiú' 

KERESZTHY: Bár elég apró féirfiu, 
Sziveket tipró férfin, 

BALÁZS ) 
RÓZSIKA) Egy szemet szúró, 

Sziveket gyúró, 
Lelkeket dúló férfiú. 

HÁRMAN: Drága szivecském, 
Kis kegyelmeském, 
ö n milyen nagyszerű férfiú. 

II. 
KERESZTHY: Ifjúsághoz nem kell éppen liai, 

[haj, haj , 
Sőt a szép sima tarkó bájos. 

RÓZSIKA: Egy kils köszvény, az se szörnyű 
[baj, baj , baj! 

KERESZTHY: És a fő, hogy nem is ragályos. 
RÓZSIKA: Kegyelmes ur még alig több 

fölvennél. 
BALÁZS: Néhány évvel fiatalabb 

[hetvennél. 
RÔZSIKA) Hol van egy táncterem, 
BALÁZS ) Mert hogy ő ott terem, 
HÁRMAN S mindjárt táncra tottyan. 

REFR. Drága szivecském stb. 
(Tánc, el j. I. s visszajönnek.) 

7. jelenet: Knpronczay, Zsófi, Kercszthy, Balázs. 
Iiózsika, Vendégek, Inas 

INAS (jelent bal Ill-ról): Méltóságos uram, 
megjött a kegyelnfes asszony! 

MIND: Brávó! brávó! Éljen! Éljen! Kezdő-
dik a bál! Éljen a kegyelmes asszony! 

(Zene.) 

8. jelenet: Voltak, Helén. 

HELÉN (báli díszben, b. III. izgatottan): 
•ló estét, kedveseim! Elkéstem egy kicsit? (Üd-
vözlések.) 

BALÁZS: Egy kicsit? Nagyon! 
RÔZSIKA (Balázs felé): A kegyelmes ur" 

már majdnem rosszul lett a nagy izgatottságtól. 
HELÉN: A kegyelmes ur? Ki az? Ja, igen! 

A férjem! Persze ő is itt van. Jó estét, bará-
tom! . . . 

KERESZTHY: Jó estét, Héjén! Maga ma 
este megint olyan, mint egy . . . hogy is mond-
jam . . . mint egy . . . (Leül s kártyát vesz elí 
mellényzsebéből.) 

HELÉN: Majd a jogtaniácsoisa megmondja. 
ZSÓFI: , De mintha egy kicsit rosszkedvű-

nek látszanál, drága Helénkém! . . . 
HELÉN: Csakugyan! Kissé ideges vagyok. 

Egv kis kellemetlenségem vo l t . . . 
BALÁZS (kétségbeesve): J esszus Mária! 
HELÉN: No ne ijedjen meg az.ért olyan 

rettenetesen! — Valami tolakodó f r á t e r . . . az 
automobiljával végigüldözött a városon . . . 

BAÍLÁZS: Jesszus Mária! Én provokálom! 
A kegyelmes ur provokálja! Mind a ketten 
provokáljuk! 

RÓZSIKA: Csinos? 
HELÉN: Nagyon! De azérí mégis joJjfe, 

h»gy szerencsésen megszabadultam tőle. (Ke-
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reszthyhez fordul, aki kártyát vet.) Hallatlan! 
Mit csinál? Már itt is kártyát vet, imint egy 
cigán yasszwny ?1 

KERESZTHY (a kárttját rakosgatva): Alh, 
ah! Jogtanácsos ur! Egy férfi á!l a házhoz! 
Óriási! 

HELÉN: Eh, ne beszéljü.nk többet róla. 
Hol a házikisasszony? Nyissuk meg a bált. 

MIND: Igen! Helyes! Táncoljunk! Szabad 
kérneml Szabad kémem ! 

ZENE. 
(lielén, Balázs, Rózsika, Kereszthy s még egy 
pár táncos 8 taktus alatt eltáncolnak /. /., j. II., 
m többiek az ajtóknál megrekednek, mert hangos 

szóváltást hallanak. ) 
KÍVÜL (lárma, zaj). 

9. jelenet: Kapronczay. Zsófi, Vendégek. Inas. 
KAPRONCZAY: Miféle lárma az odakünn? 
INAS (b. lll-ról): Valami ember van itt, 

méltóságos uram. Be akar mindenáron jönni! 
ZSÓFI: Ide? Hozzárak? Miféle ember? 

Vendég? 
INAS: Nem vendég, kezét csókolom, csak 

egy olyan ember! (Lárma ) Tetszik hallani? 
KIVCL: De ha nem lehet! Pedig én be fo-

sok 'menni! Itt most bál van! Jöj jön ho'map 
stt>. 

10 jelenet: Voltak, Mr. George. 
GEORGE (szétlök a bejáró b. III. ajtónál 

pár inast és hosszúszárú csizmákkal, nag g ka-
lappal, nyakaköré csavart szincs kendövei, ame-
rikaias sportruhában beront, kalapját lengetve): 
Good by! 

MÁRTA: Szent Isten! Fantomász kel kV. 
MIND: J a j . . . Fantomász keltő! Segítség! 

(Sikoltozva elszaladnak j. II. és bal I. II.) 
KAPRONCZAY: Hallja! Micsoda dolog ez? 

Hogy mer maga ide bejönni? Mit akar? 
GEORGE (folyton keres valakit a tekintete): 

Kiérem. . . egy hölgy jött ide be . . . Egy gyö-
nyörű szép hölgy. . . Soha életemben ilyen tü-
neményes szépséget. . . Hol van? Merre van? 
Látni akarom . . . v 

KAPRONCZAY: Na ilvát, ez mégk csak pél 
dátlan szemtelenség! Ez6nl beío'ákodni egy ma-
gánlakásba . . . valakinek a családi tűzhelyére . . . 

ZSÓFI (súgva): Te meglásd, hogy ez egy 
uri ember! Ilyen szemtelen csak egv uri ember 
lehet! 

GEORGE: Nézze, uram . . . nekem semmi 
közöm az ön családi tűzhelyéhez. . . Én csak 
azt a ragyogóan szép liölgvet nem akarom el-
szalasztani . . . nem kívánhatja tőlem, hogy órák-
ig ácsorogjak a kapujuk előt t . . . Nem sokkal 
egyszerűbb, ihogy mindjárt bejöttem . . . 

KAPRONCZAY: Itt aztán nie,; " az ember 
esze! —- Valakinek a magánlakása nem kávé 
ház. hogy oda egyszerűen be lehessen menni 
egy u r i hölgy után! Hát hol vagyonik? Kam-
o<satkáhan? Azonnal hagyja el a házamat! Eb-
ben a pillanatban! 

GEORGE: Van is eszemben! 
KAPRONCZAY: De k é r e m . . . én nem lá-

!«in önt szívesen . . . Megértette? 

GEORGE: Nem! 
KAPRONCZAY: Hallja az ur! Ne kénysze-

ritsen a legvégsőre . . . Ha a szép szó nem hasz-
nál . . . szólok a cselédeimnek! 

GEORGE: Nézze, öreg ur . . . Ën a leghíre-
sebb amerikai mestereknél tanu H a m boxoJni! 
Én az ön inasait szétverem a félkezemmel! 

ZSÓFI: Jézus Mária, verekedni akar a 
•szalonban! 

KAPRONCZAY: Hát tudja ön tulajdonkép-
pen, hogy kivel beszél? Én Kapronccay István 
vagyok, ennek a vármegyének a főispánja! 

GEORGE: Az nekem nem imponál. 
KAPRONCZAY: De ha telefonálok a csend-

őrségre, hogy jöjjenek ide, az. tudom istenem, 
fog imponálni. 

GEORGE: Szépen is fog aikkor a maga házi-
bálja kinézni. (Leül.) 

KAPRONCZAY: Zsófi. . . hiszen ez egy iköz-
veszélves örült! (Mérgesen sétál fel s alá.) 

ZSÓFI: De kérem szépen . . . igen tisztelt 
bolond ur . . . Istenem, már azt sem tudom, 
hogy mit beszélek . . . Hát mindenáron botrányt 
akair nálunk csinálni? 

GEORGE: Adjanak nekem alkalmat talál-
kozni azzal a hölggyé!, akit keresek! Hint les«. 
vagy nem lesz! (Feláll.) ö t percig várok reá! 
És ha öt perc múlva nem jelenik meg, előve-
szem Browningomat és belelövök a tükörbe! 

ZSÓFI: Jézus Mária! A drága velencei tü-
körbe? öregem! Hát szólj már te is valamit! 

KAPRONCZAY: Hát jó! Meg fogja kapni, 
amit ákiairt! Megmondjuk annak a hölgynek, 
hogy beszélni akar vele! Ne félj, Zsófi! Isme-
rem én Helér.t! Majd ő (megmondja ennek az 
urnák a magáét. Gyere! 

ZSÓFI: Istenkém . . . istenikém . . . és itt 
hagyjuk addig ezt az embert egyediül a szalon-
ban?. . . Legalább addig ne tessék itt semmiféle 
disznóságot elkövetni. 

GEORGE: Legyen nyugodt, asszonyom! Mi-
kor bejöltem ide, egy sereg szép hölgy sikol-
tozva szaladt szét előttem! Ezeknek a hölgyek-
nek szeretném addig megmutatni, hogy nem vá-
gyóik emberevő. 

ZSÓFI (súgva): Nem fog az innen elvinni 
valamit? 

KAPRONCZAY: Bár vinne! Legalább őt is 
elvkmé az ördög! Gyere már, gyere! (El ketten 
jobb II.) 

11. jelenet: George, Erzsi, Márta. Nők. 
GEORGE (utánuk néz, majd a zongorához 

ül — játszik s énekel.) 

KALIFORNIAI DAL. 
Száll a szellő sdáil, 
Messze földön jár. 
Ó bocsáss véle 
Álom tündére. 
Sóhajtásom száll. 
Én is menné i már 
Szól a sziv, visszahív. 
Visszavágyom már. 

Kaliforniába vágyom. 
Az 2ranv hazája rár. 
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Sokkal szebbek ott a lányok, 
Szebben szól a madár. 
Kaliforniába vágyom. 
Hol a kék vizek felett 
Szivem but, borút és fájó 
Szerelmet elfeled. 

Boldogság völgye, 
Almaim földje. 
Oh, ha elimcnnék. 
Óh. ha ott lennék! 
Sir a szél lágyan, 
Nem visz el Vágyam 
Itt vagyok s hervadok 
Bánatországban. 

Kaliforniába vágyom, 
Az aranv hazája vár stb. 

VfiPTAl (minden oldalról be-
pnyQT i NÖI KAR szállinqózott s az éneket 

, ' zümmögve kisérik.) 
Száll a szellő száll, 
Messze földig jár. 
Oh, bocsáss véle 
Alom tündéire. 
Sóhajtásom száll. 
Én is mennék már, 
Szól a szdv, visszahív, 
Visszavágyom már! 

MIND (tapsolva): Brávó! Éljen! 
„ „ „ „ . . Nagyszerű! Elragadó! Bájos! Gyö-fcKZM:) l y ö r ü . Gyönyörű! 

GEORGE (feláll): Hölgyeim, szót sem érde-
mel! Indiai büvésznék érziem magam, aki dalá-
val a kopár sziklák közül elővarázsolta a — 
drágaköveket. 

MÄRTA: Óh, milyen szellemes! 
GEORGE: De csak amióta az ön arcába 

néztem, asszonyom! Azóta, mintha a szép sza-
vak ugy rajzanána'k az ajkam körül, mint a 
kristálytó vizében az aranyhalak. 

ERZSI: Nagyszerű! Hol olvasta ezt a ked-
ves hasonlatot? 

GEORGE: A maga homlokán, kisasszony! 
Mert ezen a tiszta homlokon ezüst betűkből 
gyémánt szavak állanak irva, amelyekből vala-
ki valamikor az ajkával fogja leolvasni a sze-
rencséjét! 

MIND (ájuldozva a gyönyörtől): Ah, ah! 
Nagyszerű! Milyen érdekes ember! Nekem is 
mondjon valami szépet! Nekem is! Halljuk! 
Halljuk! 

GEORGE (tréfásan, páthosszal): Asszonyok, 
asszonyok! Egyszer a földre kell szállni egy 
opáliból és türkiszekből való méh-rajnak, amely 
összegyűjtse ajkatok minden édességét. El kell 
jönni annak az országnak, amelyben csupa ki-
rályok laknak, hogy minden szép asszonyból 
k i rá lyné t . . . királynét. . . 

12. jelenet: Voltak. Helén (Jobb 1.) 
HELÉN (belép, farkasszemet néz George-al). 
GEORGE (meglátja, elakad, 'farkasszemet 

néznek. majd a hölgyekhez fordul): Csakhogy 
maguk, hölgyeim, nem valók királynénak! 

MIND (valami nagyobbat várnak): Nem? 

Ugy-e nem? Hát akkor minek valók vagyunk? 
Minek? Minek? 

GEORGE: Szakácsnénak! 
MIND (felháborodva): De hiszen ez sértés... 

Kikérjük magunknak! Nézze meg az emberi 
GEORGE: Menjetek, menjetek! Táncolni, 

kacérkodni! Az apró csillagocskúknak szét kell 
szaladni, mikor feljött a bold. 

MÁRTA: Óh, az ostoba! Milyen ,,beképzelt" 
ERZSI: És ő beszél nekünk! Nézzétek, mi 

van a lábán! Csizma! 
MIND: Hahaha! Csizma egy házibálon! Finom 

kis gavallér! Hagyjuk a faképnél! Hiszen ez egy 
unalmas fráter! Hahaha! (Minden oldalra elszé-
lednek.) 

13. jelenet: Helén, George. 
HELÉN (lángoló haraggal nézte, most felé 

tart, megáll előtte): ö n tehát elég vakmerő volt 
ide is bejönni utánam?! Tudja, hogy ez a leg-
nagyobb . . . 

GEORGE: Szemtelenség! Ugy-e, ezt akarta 
mondani? De nekem van mentségem. . . beszá-
míthatatlan állapotban cselekedtem . . . 

HELÉN: Kérem, kérem! (Elfordul.) 
GEORGE: Mikor önt megláttam a kocsijá-

ra felszállani. . . igy . . . teljes fegyverzetben . . . 
elsápadtam . . . Éreztem . . . egészen tisztán. . : 
hogy a sorsom meg van pecsételve. 

HELÉN: Kérem, kérem! Az uiri embert az 
különbözteti meg a többi embertől, hogy fe-
gyelmezni tudja magát. Hogy nagyobb ura is 
van a cselekedeteinek, mint a szenvedély! A 
modor! 

GEORGE: Istenem, a modor! Lássa, asszo-
nyom, én ezelőtt husz esztendővel talájkozta« 
utójára ezzel a hazug nagyhatalimassággal. 

HELÉN: Meg is látszik rajta. (Leül.) 
GEORGE: Azt akarták az iskolában, hogy 

a kezét megcsókoljam. De én nem vol-
tam hajlandó az apámon kivül más férfi 
kezét mekcsókolni. Természetesen meg akartak 
verni! Én felmenekültem a kályha tetejére. És 
hiába fenyegettek, szidtak, csalogattak — é» 
inkább pecsenyévé süttettem volna magam, 
semhogy kapituláljak. Erre kíesajptak! Az apám 
elkergetett hazulról és én kiszöktem Amerikába. 
Kikergetett egy kézcsók, asszonyom. (Beszéde 
alatt leült.) 

HELÉN (feléfordul, egyszerre felugrik): 
H a l l j a . . . ki engedte meg magának, hogy leül-
jön? 

GEORGE (feláll): Bocsánat . . . nem akar-
tam észrevétertni önnel, hogy mikor leült, e»-
gem nem kínált meg székkel! 

HELÉN: Mulartságos! Most már maga vet 
a szememre etikett-szÁályokat! Mondja . . . 
nem bolond maga egy kicsit? 

GEORGE: Nem kicsit! Nagyon! És az s« 
túlságos régen. 

HELÉN (leül. kelletlenülh Üljön le! 
GEORGE: No, ez nelhezen ment. De azérl 

köszönöm. (Leül.) 
HELÉN: Kicsoda maga tulajdonképpen? 
GEORGE: A nevem GeoTge Ádám . . . 
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igy neveznek Amerikában. De ezt a nevet vissza 
lehet az önök nyelvére fordítani! Akkor barát-
ságosabban hangzik! Ádám Gyurka! 

HELÉN: Gondolhattam volna, hogy magyar 
ember! Egy zulukafíer nem lehet ennyire im-
pertinens! És honnan jön ebben a maskarában? 

GEORGE: Kaliforniából. 
HELÉN: Szép ott? 
GEORGE: Öli, nagyon! 
HELENE: És mit csinált ott? 
GEORGE: Jelenleg aranybányáim vannak, 

• e nem ezzel kezdtem. 
HELÉN: Azt képzelem! Hát mivel? 
GEORGE: Beálltam egy lócsiszárhoz! Olt 

kergettem a sziabad pusztán a makrancos pari-
pákat, amig össze nem rogytak! Akkor azután 
szépen rá jukraktam a kötőféket! 

HELÉN: Az már igaz! Vad lovaktól nem 
lehet illedelmet tanulni! 

GEORGE: Csakhogy nagyon hamar meg-
untam ezeket a szegény párákat! Én nemesebb 
vádra vágytam! A lószelid'itésről áttértem az 
emberszeliditésre ! 

HELÉN: Hogyan? Emberszelidités? Nem 
értem. 

GEORGE: Vettem egy kis farmot! S mi-
után jóíavaló ember nem igen jött velem oda 
az isten háta mögé, ráfanyalodtam a lókötőkre. 
•rwadászo'kra, banditákra! Végül egész kis 
gyűjteményem lett megszelídített, engedelmes 
rabszolgákból. Akar egyel látni? Jack, a néger 
soff űröm! Vakon megy értem a halálba! Be-
hívjam? (Föláll.) 

HELÉN (elutasító mozdulattal): Ugy mond-
ja el ezeket a dolgokat, mini egy egyszerű kör-
vadászatot! Ez póz! (Föláll.) 

GEORGE: Lehet! Pedig sohasem voltam 
Bagvon büszke a rablógyilkosaimra! Nagyion ba-
rnái meguntam őket is! Valami u jabb izgalom-
ra vágytaim! Hazajöttem! És ma este meg is ta-
láltam, amit kerestem! Az u j veszedelmet . . . az 
®sú ellenséget. . . aki eddig ott künn a farmon 
keljesen hiányzóit az é l e t emből . . . a világ leg-
elszántabb, legkegyetlenebb b e s t i á j á t . . . az asz-
szonyt. (Zene.) 

HELÉN: Azt hiszem, már nagyon is sokáig 
vagyunk itt egyedül! Ez illetlenség! 

GEORGE: Persze! A modor! 
HELÉN: Odabenn táncolnak . . . 
GEORGE: Valamit kifelejtettem az élettör-

ténetemből . . . Mexikóban parkett-táncos vol-
tom . . . Megengedi? 

HELÉN: Hogyisne! Ebben a maskarában! 
GEORGE: Európai közmondás, hogy nem 

a ruha teszi az embert! 
HELÉN: Nem, nem! Kinevetnének . . . 
GEORGE (keményen): De én a k a r o m . . . 

(ellágyulva): illetőleg nagyon szeretném, ha ve-
lem táncolna! 

HELÉN (kacéran): Maga mégis csak egy 
korzasztó ember! Ugy tört ide be, mint egv 
raagyar Rinaldó és ugy táncolna ki innen, mint 
egv francia marquis! 

KERINGŐ. 

HELÉN: 
Nem ilycai nagy szavak! 
Nean ilyen nagy erő, 
A f rakk fontos, a frakk 

GEORGE: : 
Az a fő? 

HELÉN: ' ' ' 
Egy jó frakkot vegyen . . . 
Nyakkendőt csinosát . . . 
Lakkcipője legyen . . . 

GEORGE: ; , ; ; 

Csúf divat! 
HELÉN: 

Azután kell még egy, 
Amivel sokra megy: 
Türelem! Türelem! 

GEORGE: 
Hol vegyem? 

HELÉN: 
Aki kér, aki vár, 
Jutalomra talál, 
A világ a szerénynek áll. 

GEORGE: 
Aranyég borul a fejem fölé, 
Aranyág le-leint szivem vágya fölé 
S ne siessek az üdvöm elé? 

HELÉN: 
Aranyég, aranyág, aranyágon kincs, 
Nem enyém a világ, ha egy frakkom nincs. 
Aki ur, magasan ma már 
Csak a frakknak a szárnyán száll. 

GEORGE: 
Aranyég, aranyág, aranyágon kincs, 
Nem enyém a világ, ha egy frakkom nincs. 

HELÉN: 
Nem enyém se csók, se kincs. . . 
GEORGE: 

Ha nincs f rakk, akkor semmim si«cs. 
GEORGE: 

Mindent megtehetők, 
Ha van bennem erő. 
Király is lehetek . . . 

HELÉN: 
Kitűnő! 

GEORGE: 
A forma semmiség! 
Az illem hiu szó! 
Enyém az, ami szép. 

HELÉN: 
Ragyogó!? 

GEORGE: 
Olt, ahol én vagyok. 
Ott nincs senki más, 
Minden nekem ragyog. 

HELÉN: 
Öriás! 

GEORGE: 
Ez a társadalom csupa csúf »«alum, 
Üresen kerepelő malom. 

HELÉN: 
Gyönyörű besziéd. 
De akármily szép, 
Ez a csnf ruha tán 
Mégse lesz ma magán. 
Ha velem keringőzni kiváa 



SZÍNHÁZI ÉLET 55. oldal 

GEORGE: 
Aranyég. aranyág, aranyágon kincs, 

5rt>. (Eltáncolnak /. 1. George visszajön.) 

14 jelenet: George, majd Balázs. 

GEORGE (próza): Egy országot egy frakk-
ért! Talán az inasokét . . . Nem, nem! Csupa 
ezüstgomb! Egyik sem jó! Pedig nem nyugszom, 
amíg . . . nini, itt jön valaki. 

BAJLÁZS („Drága szivecském" melódiát dú-
dolva, boldogan jön jobb 111 -— visszafelé be-
szél): Igen, Rózsika! Egy csésze teát! Szaladok, 
repülök! Félereülünk egy elhagyatott sarok-
kan . . . ón tartom a csészé t . . . ő k a v a r j a . . . 
s mialatt 6 kavarja . . . igen, ez a legjobb alka-
J o m . . . megmondok neki m i n d e n t . . . min-
dent . . . tralala, tralala . . . 

GEORGE: Bocsánatot kérek, uram . . . a 
• evem Ádám Györgv. 

BALÁZS: Balázs! Tralala! (Kézfogás.) 
GEORGE: Milyen pompás frakkja van ön-

nek. 
BALÁZS: Egészen uj! Tralala! 
GEORGE: És milyen különös véletlen! Az 

alakunk is egészen egyforma! 
BALÁZS: Most csa!k az a kérdés, hogy ez 

melyikünkre nagyobb szerencse? Önre vagy 
reám? Tralala. 

GEORGE: Az mindjárt ki fog derülni! Ne-
kem tudniillik egy igen nagy kérésem van ön-
iöz! Arról van s z ó . . . de nem fog, ugyebár, 
megneheztelni . . . hogy ma estére átengedjen 
nekem valamit . . . 

BALÁZS: Nagyon szívesen! Ugy is olyan 
tralala jó kedvem van! Csak tudjam, hogy mit! 
Kgy táncoit, egy asszonyt . . . 

GEORGE: Nem. De nein log tolakodónak 
tartani- Egy frakkot! Tralala! 

BALÁZS : Frakkot? Nagyon sajnálom' 
Frakkot mindig csak egyet hordok inasammal! 

GEORGE: Óh, én nagyon kisigényű ember 
vagyok! Elég lesz nekem az az egy is! 

BALÁZS: Az enyém? Óriási! És ki ad ne-
kem akikor egy másikat? 

GEORGE: Az, aki a mezők liliomát ru-
házza! Tralala! Tehát megengedi? (Le akarja 
húzni róla.) i 

BALÁZS (menekülni akar): De k é r e m . . . 
csak nem akarja rólam télviridején lehtizini a 
testi ruhámat? 

GEORGE (a nyomában): De mikor nekem 
égető szükségem van rá! Ezt be kell látnia, 
kedves barátom! Biztosítom, hogy csak végső 
kényszerűségből alkalmatlankodom önnél! És 
ozer bocsánatot kérek . . . (Lefordítja a frakkot, 
Balázs mozdulni sem tud.) Fáj? Mert én vi-
gasztalhatatlan volnék, ha f á j n a . . . (kezét a le-
húzott frakkal hátra csavarja). 

BAIÁZS: De kérem . . . j a j . . . hogyne fájna, 
mikor kicsavarja a kezemet . . . Ez erőszakos-
ság . . . én foglalkozva vagyok a második né-
gyesre . . . >aj. . . Hogy táncoljam aat most le? 
Ingujjban?. . . jaj, j a j . . . és rendez-vousom is 
van egy hölggyel. . . most akartam neki min-
.écrot megmondani . . . 

ŒORCE: De az istenéri, ne zavarjuk a mm 

privát ügyünkkel a társaságot! És ez a kiabá-
l á s . . . Megengedi? (zsebkendővel befogja B«-
lázs száját s maga előtt tolja a b. 1. ajtó felé). 

BALÁZS: Segítség . . . segít . . . (ketten el b. 
I). 

15. jelenet. Kereszthy m. Hetén. 
KEREÇZTHY ( j . 1. ajtóból jön, körülnéz — 

leül s a kártyát rakosgatja térdein): N e k e m . . . 
n e k i . . . a házhoz . . . mit hoz a jövő . . . mit 
változtat a sorsomon . . . ami biztos . . . mit 
mond a zsidó . . . nekem . . . neki . . . 

HELÉN ( j . 11. ajtón — a háta mögé áll): 
Hát maga mit csinál itt már megint? 

KERESZTHY: Kivetem a keresztes bánate-
mait! 

HELÉN: Keresztes bánata? Hát az mi? 
KERESZTHY: Hogy az mi? Óriási! Ez 

még sohasem jutott eszembe! Hát a keresztes 
bánatom! Mindenkinek van keresztes bánata! 
Ezt csak ugy mondják! Kivetem a magáét! 

HELÉN: Hát lássuk! Mi az én keresztes 
bánatom! 

KERESZTHY: Emelje el. (A kártyából): 
Egy idősebb ember! 

HELÉN: Lám, lám! A maga kártyája egé-
szen intelligens! És mit csinál az az idősebi» 
ember? 

KERESZTHY: Óriási! Maga között meg a 
főhadnagy között áll! De tolvaj áll a házhoz és 
az utazás a gondolatait tapossa. 1, 2, 3, várat-
lan öröm van a feje felett. 1, 2, 3, és biztos a 
gyerek. 

HELÉN: Hahaha! 
KERESZTHY: Ah, ah! Nem értem! Én 

sohasem tartattam olyan biztosnak! 
HELÉN: És mit mond a zsidó? 

, KERESZTHY: A z s idó . . . óh, ó h . . . óriá-
s i . . . azt mondja, hogy maga férjhez fog men-
ni! . . . Ilyet is csak egy zsidó m o n d h a t . . . Hi-
szen már egyszer férjhez ment! 

HELÉN: Egyszer, de nem utoljára! És U« 
a kártyában állandóan férfi áll a házhoz, ki 
tudja, hátha akad még egyszer valami szere»-
esém! 

DUETT. 
HELÉN: 

Sürii a vérem, 
Bus a kedélvem, 

Sóhaj a számon száz. 
Sóhaj a számon száz. 

Félre a kámzsát, 
Tarka vidámság 

Lelkemen átcikáz. 
KERESZTHY. 

Ugrik a szöcske, 
Ugrik a kecske, 
Jól teszi, mert az jó 
Én se busulok. 
Kedvbe borulok, 

Jól esik egy vig szó. 
Ró-ré-ró, 

A szivem most forró, 
fisincsalavér, csinc&alavér, 

Férfi áll a házhoz, 
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Osincsalavér, c sine sala véir, 
Nagy felfordulást hoz. 

H E L Ê N : 

Csincsalavér, csincsa-la-vér, 
Én nem félek tôle. 

E G Y Ü T T : 

CsincsaJavér, csrnesalavér, 
Nem lesz ba j belőle. Ï 

H E L É N : 
Kurta az élet 
S nem balítélet. 

Hogy vígan élni szép, 
Szehb, ha szivedbe 
Friss deriit vet be, 

Fényt, ami árad szét. 
K I E R E S Z T H Y : 

Mintha okos vagy, 
Mintha fagyos vagy 

S bölcs Salamonként élsz. 
Balga, ki böjtöl, 
Jobb, ha a nőtől 

Mézizü csókot kérsz. 
BELÉN: 

Csincsalavér, csincsalavér, 
Férfi áll a házihoz, stb. . • 

(Tánc — el j. 1. — Helén visszajön.) 

16. jelenet: Helén, George. 
HELÉN (fáradtan leül). 
GEORGE frakkban jön b. I.): Grófné, sza-

bad kérnem a következő turt? 
HELÊN (meglepetve fordul oda): Ohó, 

f rakkban? Lássa, ez kedves dolog volt öntőit 
így már bátran bemutathatom a társaságnak! 
Lém, lám! És milyen kifogástalan f r akk ja van! 

GEORGE: Egészen uj! Tralala! 
HELÉN: Hogy szerezte? 
GEORGE: Rekviráltam! 
HELÉN: Kitől? 
GEORGE: Egy borzasztóan előzékeny, szol-

gálatkész, kedves fiutóL 
HELÉN: Hát volt neki kettő? 
GEORGE: Dehogy volt! Azt az egyet volt 

szíves átengedni, ami ra j ta voDt! 
HELÉN: De hát akkor . . . Mit csinál most 

az a szegény ember? 
GEORGE: Káromkodik! 
HELÉN: Hallja, csak mem követett el vele 

valami erőszakosságot? 
GEORGE: Lehúztam a f rakkjá t ! Különben 

pgv hajszála sem görbült meg. 
HELÉN (feláll): Mindenben ilyen erő-

kos? 
GEORGE : A grófné le tudna szoktatni róla! 
HELÉN: Köszönöm! Nevelőnek nem szive-

ven állanék be önhöz! De ha már azon a sze-
rencsétlenen nem segíthetünk, legalább vezessen 
be a táncterembe. 

GEORGE: Szabad kérnem! Milyen érdekes, 
grófné! Most vagyuiuk először karonfogva é s . . . 
mintha évek óta járnánk igy e g y ü t t . . . 

HELÉN: Csakugyan! 
GEORGE: Van az néha ugy! AÏ első talál-

kozás olyan . . . mintha már régóta . . . régóta 
ismerné az ember e g y m á s t . . . 

HELÉN: I g a z . . . i g a z . . , 
GEORGE: Ugy érzem, a karomba főzött 

kezét sohaisem volna szabad elengednem többé! 
HELÉN: Pedig azt bizony mindjár t el 

fogja engedni . . . 
GEORGE: Hát nem volna az szép, ba most 

t i t o ü b a n . . . csendesen! . , karonfogva elsétál-
na velem . . . 

HELÉN (nevetve): Ugyan hová? 
GEORGE: Lássa . . . senki sincs tót. . . 

észre sem vennék! 
HELÉN: Hallja! Komolyan beszél mafla? 
GEORGE: Nézze, g r ó f n é . . . van «ekem 

a Vág-folyó völgyéiben egy gyönyörű saép vár-
kastélyom . . . G r ó f n é . . . az a kis kastély tün-
déri szép. (Zene.) 

HELÉN: Tudom, tudom! 
GEORGE: Olyan helyen van, ahol madár 

sem jár . . . eldugva az e m b e r e k t ő l . . . Grófné . . . 
mintha csak azért csinálták volna, hogy ott két 
ember valamikor nagyon boldog legye« . . . 

FINÁLÉ. 
GEORGE: 
Erdők közt, sziklák közt fúlt át a V á j . . , 
Pihenni jöj j lombok árnyán, 
FOTTÓ kis fészket fed virágos á g . . . 
Vinnélek a vágyak szárnyán. 
HELÉN: 
Szivemre hálód miért veted? 
A szavad lángja éget. 
GEORGE: 
Itt busán hervad friss életed, 
Nem élet ez tenéked. 
Rózsákkal nyitó hajnalon, 
Megcsókolnálak, angyalom, 
Szivem csak érted verne, 
Átölelne két karom. 
Rózsákkal nyiló hajnalon, 
Csókommal ébredsz, angyalom, 
Rózsákkal nyiló hajnalon, 
Elringat lágy dalom. 
HELÉN (próza): Kérem, hagyjo»! 

GEORGE: 
Megtudnád, a szived miért dobot? 

Megtudnád, miért pezsg a véred? 
Hogy csak a sérelmesek boldogok, 

S csak boldogan sziép az élet. 
HELÉN: 
Tudtom, vagy sejtem, de ez tilos! 
Lelkemben ég a láz már. 
GEORGE: 
Szemed ég, arcod oly tüzpirois. 
Tovább mért tétovázol?" 
HLÉN: 
Rózsáklkai nyiló hajnalon, 
Megcsókolnálak, angyalom, stb. 
KETTEN: 
Rózsákkal nyiló hajnalon stb. 

(George átöleli.) 
HELÉN (ének után kibontakozva): »éren? 

. . . hagyjon e l . . . hogy merészkedik . . . 
GEORGE (lázban): Ugy-e, sietek **y kicsit. 
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Önöknél persze az egészen másképpen megy . . . 
Pedig mi az, ami legjobban vonzza a férfit és 
Önök hagyják kihűlni az el&ö szent tüzet . . . 
a nőt egymáshoz? A nagy misztérium! Az iz-
gató, a szent ismeretlenség . . . 

HELÉN (behunyja szemét, most feleszmél): 
Nem, nem . . . gyerünk innen . . . 

GEORGE: G r ó f n é . . . magának sohasem vol-
tak rossz percei, mikor azt mondta: Ha most 
jönne valaki . . . valaki, akiben van bátorság . . . 
aki nem hallgatna sírásra, könyörgésre. . . ha-
nem erős karokkal fölkapna, mint egy könnyű 
l a p d á t . . . és vinne, vinne . . . egyenesen a napba. 

. HELÊN: Ha l lga s son . . . nem akarom többé 
ha l l an i . . . kérem szépen . . . 

GEORGE: Asszonyom! Én nem birom önt 
többé e lereszteni . . . Én talán beleőrülnék, !ha 
önnek csak egy éjszakára is vissza kellene men-
nie a fé r jéhez . . . Öninek most velem kell jön-
nie. (Zene.) 

HELÉN: Meg van maga bolondulva? 
GEORGE (ránéz a bal fa'on levő órára): 

Grófné . . . Odabenn négyest táncolnak . . . mire 
a négyesnek vége, nekünk már nam szabad itt 
lennünk! Vegye a belépőjét és j ö j j ö n . . . 

HELÉN: Hogy merészkedik? Amiért végig-
hallgattam? Nekem uram van . . . 

GEORGE: Az nem akadály! Elveszem tőle 
cs az én feleségem lesz! Elmegyünk együtt Ka-
liforniába! 

HELÉN: És a poz í c ióm. . . a r a n g o m . . . 
az ismerősök . . . Borzasztó volna . . . nem, nem! 

GEORGE: Pedig milyen egyszerű volna . . . 
Nézze . . . feltépnék itt egy ablakot. (Felrohan 
a verandára s kitárja a nagy ablakot.) így! 
Aztán egy kis f ü t t y . . . (Sipot vesz elő, sipol.) 
a soflorömnek! (Visszasiet Helénhez.) Már me-
hetünk is, grófné! 

HELÉN: De hát elment magának egyszerre 
aa esze? Ilyen őrültséget feltételezni rólam! — 
Hiszen holnap úgyis el kell utaznom a férjem-
mel Svájcba s azután nem látjuk egymlf t soha 
többé. 

GEORGE: Holnap elutazni? Grófné, az le-
hetetlenség, az képtelenség. Maga nem utazik el 
a férjével. Maga velem jön, grófné! 

HELÉN: Nem megyek! 
GEORGE: Könyörgök, ne kényszeritsen, 

hogy botrányt csináljak . . . Kiméljen meg attól, 
hogy erőszakkal kelljen innen elvinnein! 

Finálé II. 
GEORGE: Sietős az idő, hamar induljunk. 
HELÉN: De ez őrület, erre ne gondoljunk. 
GEORGE: Csak akarnia kell s jöhet, 
HELÉN: De ha mondom, hogy nem lehet! 
GEORGE: De muszáj, vagy erőszakosabb leszek. 
HELÉN: Ha kiáltok, bejönnek s ön elveszett! 
GEORGE: Akadály nincs semmisem. 

Az enyém lesz — elviszem! 
(Próza): Kitépem a férje öléből, a barátai kar-
jából, mégis elviszem! 
HELÉN (próza): Kérem szépen. — Térjen 
eszére! . . . Gondoljon a törvényre! 

GEORGE: Ha az egész világ ellenem for-
dul, én mégis elviszem. (Megfogja.) 

ÉNEK: 

GEORGE: Kaliforniába viszlek, 
Ott az élet színarany! 
Csókos édes ifjúság 
Forró láza vár ott rád. 

(Átkarolja s az ablakhoz vonszolja.) 
HELÉN (védekezve): Segítség! E « i e r e k ' 

Elvisz! Nem birok vele! (Elájul.) 
JACK (az ablakon beugrik). 
VENDÉGEK (köztük Zsófi, Kapranezan. 

Inasok, szobalány, minden oldalról betódulnak). 
MIND: Mi az? Ki kiabál — mi t s b itt? 

(George felé tódulnak.) 
GEORGE: Egy moccanást semi Jack! A 

Browningodat! Aki mozdul, azt lelövöd. (0 is 
revolvert vesz elő.) Aztán utánam! (Halént át-
segíti az ablakon, hol lassan eltűnnek.) 

KAR (suttogva egymáshoz): 
Asszony rabló! 
Nőcsábító! 
Aki moccan, rosszul jár, 
Közbe kéne lépni már. 

(Újra a távozó G. felé rohannak.) 
JACK (székre ugrik, Browningot szegezve): 

Ladies and Gentleman! Hands off! (Mini fel-
emeli kezét és ijedten hátrál.) 

GEORGE (kivül énekel): 
Rózsákkal nyiló hajnalom. 

Megcsókolnálak, angyalom, 
Szivem csak érted verne, 
Átölelne két karom. 

KAR: Rózsákkal nyiló (hajnalom, 
Csókokkal ébredj angya loa . 

GEORGE: Rózsákkal nyiló hajnalom, 
Elringat lágy dalom. 

(Jack is eltűnik az ablakon át — Kwûl aulí-
sziréiui hang.) 

KERESZTHY: ) Emberben a vér 
KAPRONCZAY:) For r a vér, forr 
ZSÓFI: ) Tisztára középkor, 
MIND: ) A középkor. 

BALÁZS (George ruhájában beront b. I): 
Menjenek, menjenek, menjenek feit, 
Menjenek végre utána! 

MIND: Pisiztolya tfinkimered, nem leb*t ám 
Futni ilyen erőszakos vadember után ' 

BALÁZS: Utána én loholnék, loholnék, 
Ha más gúnyában volnék, hfe vehiékl 

MIND: Most már elvitte, el, 
Most már itt tenni kell; 
Hamar kegyelmes ur! 
Intézkedésre fel! 
J ó lesz indulni már, 
Ámbár a rabló jó jmessze jár! 

(Mind kitódulnak a jobb és bal háttérbe. — 
Kereszthy marad.) 

(Kivül autó sziréna hang.) 
KERESZTHY (ablakhoz megy, zsebkendő-

jével bucsut int, gondolkozik, kártyát mész 
elő, a zongorához megy. kártyát Bet): f 'la-
zás áll a házhoz! 

(Az óra a 1'2-tőt kezdi ülni, miközben 
leereszkedik a függöny.) 
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MÁSODIK FELVONÁS. 

, Vág-menti kastély belseje — jobb- és baloldali 
járásokkal — középen ódon kandalló a fal 
mélyedésében, ettől balra ablakfülke, melynek 
tblakából a völgybe lehet nézni. Jobb középen 
ti külső járás métermagasságu emelvényen lép-
rsCkkel. karfákkal. A berendezésen a modern 
kéz látszik. A jobb hátsóközépen börbutorral 
S fotel, asztal, divány, a baloldalon kis asztal 
3 bőrszékkel. A kandalló és az ablakfülke kö-
zölt terített ebédlőasztal. Pálmák, más délszaki 
növények, szőnyegek. Asztalokon csengők. Bal-

oldalon kredenc, dísztárgyakkal slb.) 

1 jelenet: Helén, majd George. 
HELEN (zenére: futva-menekülve jön a 

u'pcsőkön, az ajtókhoz szalad, végül az ablak-
fülkébe siet. felugrik egy székre s az ablakot 
kitárja). 

GEORGE (ekkor lép be s ijedten áll meg 
* fülke előtt). 

HELEN: Ha egv lépést tesz felém, kiug-
iom az aiblakonl 

GEORGE: Az isten szerelmére, grófné, hát 
•ez már megint miféle őrültség? Nem volt elég 
tz autón? Mindenáron ki akart ugrani a kocsi-
ból! Most pedig, mikor szerencsésen megérkez-
tünk, kiugrani az ablakon! Jöjjön el attól az 
ablaktól! Kérem szépen! (Közeledik.) 

HELEN (ugrásra készen): Egy moccanás és 
-n ugrom! 

GEORGE (ijedten hátrál): Ne, ne! Csak 
;azt ne! 

HELÉN (gúnyosan): Azt hitte uraságod, 
hogy olyan egyszerű az egész? Az ember azt 
• szegény, ájult nőt felpakkolja az autójára, 

elviszi a várába — a többi magától jön?! Nos 
hát, Rinaldó lovag — itt vagyok a várában . . . 
I hatalmában . . . nézze . . . ledobom magamról 
;< b u n d á m a t . . . Itt állok báli r u h á b a n . . . fia-
talon, kívánatosan . . . és maga, a hires asszony-
szeliditő lehetetlen haraggal áll előttem . . . mert 
Ua egy lépéssel közeledik, én már ott fekszem 
i vár alatt! 

GEORGE: Könyörgöm, grófné. Tegye be 
szépen azt az ablakot és üljön le nálam! Meg-
lássa, a hajaszála sem fog meggörbülni. 

HELÉN: IIa garanciákat tud nekem adni, 
/logy nem lesz tolakodó, e rő szakos . . . 

GEORGE: Megígérem! 
HELÉN: Adja ide a bejáró aj tó kulcsát! 
GEORGE (az ajtóból kihúzza a kulcsot és 

•mlangujtja): Itt van! 
HELÉN (elkapja a kulcsol és kidobja az 

mblakon). 
GEORGE: Mit csinál? 
HELÉN: Kidobtam az ablakon! Most liivja 

be a sofíőrjét és parancsoljon rá szigorúan, 
hogy állandóan az aj tó mögött tartózkodjék! 
Es ha belefúj a kis aranysipba. ész nélkül ront-

be a szobába! 
GEORGE: De kérem . . . 
MEL.ÊN: Lesz vagy nem lesz? Különben 

«SORGE (csenget): Hát nem bánom! 

2. jelenei: Voltak. Jack j. köz. 

GEORGE: JaCk! El ne mozdulj az előszo-
bából! És ha sípolok, rohan j be azonnal! Meg-
értetted? 

JACK (int és el). 
GEORGE: És most? 
HELÉN (mosolyog): Most adja ide azt a 

kis aranysipot. 
GEORGE (mellényzsebéből odaadja): Itt 

van! Itt van! Csak azután békesség legyen. 
HELÉN: Köszönöm. (Keblébe rejti: kacé-

ran.) A karját, Rinaldó gróf! 
GEORGE (lesegíti a székről s karonfogva 

előrejönnek). 
HELÉN: Nagyon csinos itt magánál . . . 
GEORGE: Ha megengedi, megmutatom a 

lakosztályát. (A bal 1. ajtót kitárja.) Egy sza-
lon meg egy hálószoba. Elég lesz ? (Visszatér. ) 
Aztán, hogy egyszerre mindent bevalljak: ma-
guk ma reggel Sviájcba akartak utazni . . . egye-
nesen a bálról. Az utipodgyáiszuk már fel volt 
pakolva az autójukra. Én tehát az egész pod-
gyászt átcsempésztettem az én autómra. És ha 
például ruhát akar váltani, vagy egy kicsit 
rendbe akar ja szedni m a g á t . . . (A baloldali aj-
tóra mutat.) 

HELÉN: Mért? Nem tetszem magának eb 
ben a ruhában? 

GEORGE: Oh! Kimondhatatlanul! Maga ma 
reggel olyan észbontóan szép . . . 
. . . kedvesebb . . . szépen . . . lassan . . . illedelme-
sen. . . fokról-fokra . . . az első mosolytól az eis* 

HELÉn: Lássa . . . nem lett volna az szebb 
kézszorilásig . . . az első kéziszoritástól az eis« 
elpirulásig . . . 

GEORGE: G r ó f n é . . . Ha igy néz rám, fel-
fordul előttem a világ . . . minden vér a fejembe 
tódul . . . 

HELÉN (kacéran menekülve): O h ö . . . ez 
már nincs benne az alkuban . . . 

GEORGE: Szeretem . . . akarom . . . (11 el-
fogja.) 

HELÉN: K é r e m . . . ez már s o k . . . bocsás-
son e l . . . (Belefúj a sipba.) 

JACK (eszeveszetten, dübörögve beront és 
kettőjük közé áll s parancsra vár). 

GEORGE (idegesen néz, ráordít): Takarodj , 
gazember! 

JACK (hol egyik, hol a másikra nézve el-
kullog). 

HfíLÉN (gúnyosan, fölényesen): Mindent a 
szemnek, semmi a kéznek, kedves barátom! 
(Zene.) 

KETTŐS: 
HELÉN: Megtanulja tán idővel 

Régi mesterek nyomán, 
Bánni hogyan kell a nővel. 
Bár ez nehéz tudomány. 

GEORGE: Szerelemnek tiszta tüzével, 
Csókoknak szerelmes izével. 

HELÉN: Ma erő kell, holnap hűség, 
írva erre nincs szabály. 
Ma lehet az gyönyörűség, 
Ami talán holnap fá j . 

GEORGE: Mást nem ért meg a szerelmes, 
Csak a szive forró szarát. 
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Lásd, nem lehetek t ü r e l m e s . . . 
Hadd ölellek, hadd foglaik át! 

Reír. KELÉN: 
Siess! Siess! hogv el ne késs, 
A nővel úgyse birsz! 
Egy perc elég, egy év kevés. 
A nő nevet, ha sirsz. 

•EORGE: Lehet, hogy sírni kell, sirni kell. 
HELÉN: Lehet, liogv tűrni kell. 

Siess! siess! hogy el ne késsl 
KETTEN: A nővel úgyse birsz. 

HEf^lÍN: Mi az egvik nőre jól hat, 
Másik attól megriad. 
Ha ma hízelegve szólhat. 
Holnap viszont jobb, ha vad. 

BEORGE: Ha tudnék szivesen más lennék, 
Amit óhajt , mindent megtennék. 

WFIJÎN: Megkérdezni is veszélyes, 
Sokkal jobb hallgatni tón; 
Mert a nő szava szeszélyes, 
Mást mond, mint amit kivián. 

SEORGE: Rád megbabonázva nézek, 
Amit mondasz, mind bölcsesség. 
Szád csupa, csupa igézet; 
Szavaid szép tündérmesék. 

RELÉN: Siess, siess, hogy el ne köss, 
stb. (Helen el b. I.) 

3. jelenet: George, majd Jack. 
GEORGE (ének után. Helén után nézve): 

Észbontóan kedves tud lenni! Egyszerre szolid 
és k a c é r . . . gonosz és bájos! Igazi asszonyi 

JACK ( j . középről, lépcsőről jelentve): Ka-
pu előtt van autó . . . policemann . . . akar ják 
elvinni missis . . . 

GEORGE: Ez tehát hamar bekövetkezett. 
(•Magának.) Nos hát, én nagyon örülök, hogy 
«Ijöttek, legalább leszámolunk egymással. Aki 
©rősehb, az vigye. (Jack-hez.) Jack! Mondd meg 
az uraknak, ha beszélni akarnak velem, rendel-
kezésükre állok. (El jobb I.) 

!. jelenet: Voltak, fíózsika. Kapronczay, Balázs. 
Keresztiül, majd Jack. 

JACK (a belépőkhöz): Itt várni mind! Mr. 
Georg« jönni t ü s t én t . . . azonnal. (El j. I.) 

KAPRONCZAY: Csakhogy megtaláltuk! 
Rsaklvogy viszontlátjuk! 

BALÁZS (George I-ső felvonásbeli öltözéké-
vel jön): Ne tessék félni, méltóságos uraim! Jön-
nek a csendőrök. Ki fogjuk szabadítani a hara-
mia kezéből. Tiz perc múlva jön a karhatalom. 
(A ruhákat az asztalra teszi.) 

RÔZSIKA: Addig Helén kicsinosítja egy ki-
•sit magát. Mi asszonyok mindig szépek aka-
runk lenni, ha jön a karhatalom. Vigasztaljuk 
tnkáhb a szegény kegyelmes bácsit. Hol van? 

KAPRONCZAY, BALÁZS: Kegyelmes ur! 
Hol van? Hová tűnt? 

KAPRONCZAY: Hol van az a hülye? 
KERESZTHY: (A belépő Jack-től való félel-

mében hosszú angol kabátját s rajta a kalapját 
fokonkint feljebb-feljebb nyújtja s ig y háttal jön 
a f if kéből az ijedt Jack felé.) 

JACK: (ezalatt j. l-ről jön s ijedten elmene-
kül jobb középen.) 

KERESZTHY (leleszi kabátját): Ugy félek 
ettől a szerecsentől! A kapuban nem akart be-
engedni. 

RÓZSIKA: Istenem! Asszonyt rabolni! Ez 
olyan romantikus . . . olyan u j . . . 

BALÁZS: Illetve olyan régi! 
KAPRONCZAY: Ki kell jogilag fejteni előtte, 

hogy mit is követett el tulajdonképpeni 
BALÁZS: Legyen nyugodt, méltóságos fő 

ispánom! A kegyelmes ur a sértett fé r j helyze-
tének egész véres tragikumát ki fogja aknázni 

KERESZTHY: Akna? Akna? Mit fogok éf> 
kiaknázni? Valami véreset? 

BALÁZS: A kegyelmes ur rettenetes lesz! 
KERESZTHY: Rettenetes? Ah, ah! Gondol 

ja, hogv rettenetes leszek? 
BALÁZS: A kegyelmes ur bősz lesz! Bősz' 
KERESZTHY: Bősz? Én bősz? Hiszen én 

azt sem tudom, hogy mi az a bősz! 
BALÁZS: Annál bőszebb! A kegyelmes ur 

véres lesz! Direkt véres! 
KERESZTHY: Ah, ah! Véres? Gondolja? 

Nem kellene akkor mindjárt elhozatni a házi 
orvosomat? 

BALÁZS: Nem adok neki öt percet, a ke-
gyelmes ur visszakapja az én u j f r a k k o m a t . . . ét) 
visszakapom a kegyelmes ur régi feleségét . . . 
Akarom mondani, az u j f rakk visszakapja a 
régi fe leségé t . . . illetve a régi kegyelmes ur 
visszakap j a . . . 

BALÁZS: Szóval valaki mindenesetre vissza 
fog kapni valamit. 

KERESZTHY: De véres? Gondolja? Véres? 
S mindezt egy asszonyért? 

RÔZSIKA: Ah, istenem — milyen romanti-
kus! Ha egyszer életemben engem is elrabol»» 
valaki. Kiugranék örömömben a bőrömből. 

MIND: Én is! Én is! Én is! (Zene.) 

INDULÓ. 
BALÁZS: Ali, az élet szürke rabság, 

Benne semmi fény! 
Megbecsülendő manapság 
Egy kis rémregény! 

RÓZSIKA: Senkise hajlamos erre ma már. 
Férfiú már ilyet egy se csinál! 

KERESZTHY: Asszonyért a sutbadobni 
Józan ész szavát, 
Száz kilométert robogni 
Tüskön, bokron át. 

KAPRONCZAY: Menni előre, előre vake». 
Fejjel a falnak, vagy át falak«». 

MIND: Várni epedve egy röpke szc-
(szélyt, 

Élni vagy halni is érte be szép. 
KERESZTHY: Az asszonyért! Az asszonyért. 

Mindent az édes, drága asszony-
BALÁZS: Az asszonyért! (ért. 

Ha kell, csodát tehetsz! 
KAPRONCZAY: Az asszonyért 

Pokolba elmehetsz. 
KERESZTHY: Az asszonyért, az asszonyért 

A szivedből az életet s a vért. 
MIND: Az asszonyért, az asszonyért, 

Mindent az édes, drága assr««y-
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KEIJDSZTHY: Ah! háztüznézőbe menni 
S ugy megkérni n ő t . . . 

BALÁZS: Érte vad bolondot tenni 
Sokkal szédítőbb. 

KAPRONCZAY: Káír e középkori szép divatér1 

Már oda s vissza talán sose tér. 
RÓZSIKA: Asszonyért éhezni, fázni 

Most is kéne, óh! 
Nyaiktörő erkélyre mászni, 
Mint egy Romeo. 

BALÁZS: Tűzbe beleugrani asszony után... 
Gsügni az a jka paramcsolatán. 

MIND: Várni epedve egy röpke sze-
(szélvt, 

Élni vagy halni is érte be szép. 
MIND: Az asszonyért stb. 

(Tánc.) 
(Túnc után mind el j. 1. és visszajönnek.) 

5. jelenet: Voltak, George. 

GEORGE (jobbközépről átöltözve nappaliba): 
Ura im} . . . 
RÓZSIKA: Jesszusom! ez az? Hiszen még egé-
szen fiatal! És egészen csinos! (Elébe megy.) 
Szivemből gratulálok, kedves rabló ur! Hallat-
lanul snüjdigul volt csinálva! Nem tudna vala-
kit, aki engem is ilyen snájdigul elrabolna? 

KAPRONCZAY: Rózsika! Micsoda dolog ez? 
Ered j ezekkel a szamárságokkal! Engedd a ke-
gyelmes urat beszélni. 

KERESZTHY (Ijedten): Engem? Ah, ah! 
Mért éppen engem? Nekem az egész dologhoz 
semmi közöm! Itt a jogtanácsosom! Az majd 
megmondja neki a véleményemet! 

GEORGE: Kíváncsi vagyok! 
BAÍLÁZS: Tudja-e ön uram, hogy mit köve-

tett el? Lehúzta rólam a vadonatúj . . . Akarom 
mondan i ) . . .Igen, az egyéná szabadság elleni 
erőszakot! Ez pedig bűntett! Büntető törvény-
könyv. XXII ik fejezet, 281. paragrafus! De ez 
a kérdésnek csak a büntetőjogi oldala. De van-
nak ennek a kérdésnek egyéb . . . ethikafizikó-
metafizikó-szociiáJisztikus oldala is! Tndja ön 
uraim, mi az a családi tűzhely szentsége? Tudja 
ön uram, mi az a megsértett fér j i tekintély? 
Nézzen ide! Itt áll a sértett fél! Egy érdemek-
ben gazdag, magas állású, nagytekintélyű ősz . . . 

KERESZTHY: Ösz? Hát nem bősz? 
BALÁZS: A ra j ta elkövetett sérelmet a tör-

vény, az állam, a társadalom fogja megbőszülni! 
KAPRONCZAY: Én vagyok a vármegye fő-

ispánja! Én csak annyit mondok, hogy a csend-
őrök már itt vannak! 

RÓZSIKA: Én vagyok a vármegye főispán-
jának a leányai Én meg csak annyit mondok, 
hogy ai nem baj! 

BALÁZS: Én pedig, mielőtt a megtorló el-
járást megindítanánk, a kegyelmes ur nevében 
még egy utolsó kérdést óhaj tok önhöz intézni. 

KERESZTHY: Hogy milyen vallású! 
BALÁZS: Jesszus Mária, kegyelmes ur, ne 

méltóztassék belekotyogni! Hajlandó ön békés 
uton v i s szaadni . . . 

RÓZSIKA: Tudja mit, rabló ur! Én a maga 
helyében volnék, szembe szállnék érte az egész 
világnál! 

GEORGE: Legyen nyugodt, kedves i isasz-
szony, ez volt szándékom! Amit tettem, arra ért 
büszke vagyok. 

KERESZTHY: Erre én nem felelek semmi 
lesújtót! 

GEORGE: Nézzenek erre a romra — erre 
a született agylágyulásra . . . 

) (egyszerre beszélve): Az ui 
RÓZSIKA ) frakk visszakapja a régi 
KAPRONCZAY) kegyelmes urat — a rési 
BALÁZS ) feleség visszakapja az uí 

) f r a k k o t . . . 
KERESZTHY: Jogtanácsos ur! Mit beszélt 

maga össze-vissza? His'zen nem én vagyok bősz! 
0 a bősz! 

GEORGE: És gondoljanak a r ra az egész-
séges, viruló, fiatal asszonyra! Hát nincsenek a 
mi gyámoltalan országunkban törvények, orvo-
sok, rend, erkölcs, társadalom? Volt szeme an-
nak a papnaik, aki őket összeadta? 

KERESZTHY: Ugy van! Ugy van! 
BALÁZS: Ugyan fogja be a száját! 
KERESZTHY: Pardon, pardon! Azt hittem, 

hogy ez az én véleményem! 
GEORGE: Önök mernek engem vádolni? 

Önök mernek engem fenyegetni? Szégyeljék 
m a g u k a t . . . P fu j l 

RÓZSIKA: Óriási! J a j de örülök! Még ki-
sül, hogy neki van igaza! 

BALÁZS: Szóval, ön nem hajlandó a ke-
gyelmes asszonyt szép szerévej kiadni? 

GEORGE: Nem vagyoJí haj landó! 
BALÁZS: A k k o r . . . (a lábai borítja George 

ruháit) akkor itt vannak a rongyos ruhái! 
Uraim és hölgyeim, én, mint a sértett fél jogs 
tanácsosa, befejeztem működésemet! A kővet-
kező szó a csendőröké! 

GEORGE: l-egyen szerencsém! (Csenget.) 
KAPRONCZAY: Kérem, uram . . . Na«yon 

kérem . . . ne szegüljön ellene a hivatal«» ha-
talomnak. 

6. jelenet: Voltak, Jack. 
GEORGE (a belépő Jack-hoz): Jack! Eze 

ket az urakat kiereszted a yárból! Azután az 
én engedelmem nélkül teremtett lélek be nem 
teszi ide többé a lábát! Szedjétek össze a legé-
nyeket . . . Browningja van mindnyájatoknak . . . 
és ha valaki, akár csendőr, akár főispán, erő-
szakoskodik, lelövitek! És ha egy egész ezred 
katonaságot hoznak . . . itt inkább véT fog foly-
n i . . . öe azt az asszonyt nem adom! Adieu! 

KAPRONCZAY: ö n a felelős a következ-
ményekért! Jó napot! Gyere leányom! Jöj jön 
kegyelmes ur! 

KERESZTHY (kabátját felveszi s matat há-
tul) 

RÓZSIKA: Bátorság, rabló ur! Én imádóim 
ezeket a hecceket. Jö j jön 'kegyelmes bácsi! 

KERESZTHY (Kapronczay, Rózsika után 
j. középen, — Jack-tól félve el). 

BALÁZS: Nézze, igen tisztelt uram . . . atost 
négyszemközt vagyunk . . . 

GEORGE: Kérem, én neon alkuszon»! A»i t 
mondtam» megmondtam! 

BALÁZS: Nem is az . . . de lássa . . . még 
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ni «es is kifizetve . . . és a jövő héten megint 
báróra házibál van . . . 

GEORGE: Ab, igen! A f r a k k o t ? . . . Meg-
k a p j a a frakkját. (Int Jack-nak) Jack! A f rak-
kot! (Jack összeszedi a ruhákat s el j. közé-
pen.) De nem olyan sürgős a dolog! — T u d j a 
• n , mi az a túsz? 

BALÁZS: Hogyne tudnám! Akit az elien-
ség magáná l tar t s ha valami erőszakosság, 
árnlás, vagy ilyesmi történik, agyonlövi, eset-
leg felakaszt ja! 

GEORGE: Ugy van! Há t ilyen tusz lesz 
*iaga itt a várban. Szíveskedjék itt balra az én 
dolgozószobámban várni! Majd m i n d j á r t nyit-
tatok önnek egy bará tságos kis vendégszobát. 
(Kituszkolja j. I. ajtón.) Mit is akar tam m é g ? 
Ah, igen. (Csenget.) 

7. jelenet: Jimmy, Mari/ (jobb köz.), majd: szo-
balányok, néger cseléd. 

GEORGE (a belépőkhöz): Te, J immy! Szed-
jétek össze a vinágháziból az összes rózsákat! 
Ár asszál Ok el az egész szobát •virággal! A cigá-
nyok b ú j j a n a k el az előszobában s mikor a 
reggelihez ülünk, nagyon halkan játsszanak. 
Két gong-ütés jelezze a reggeli idejét. Ti pe-
dig csak aikkor jöj jetek be, ha csengetek. Min-
dent a szemnek, semmit a kéznek? Na. meg-
á l l j csak. (El j. 1.) 

MjARY (George beszédje alatt kiszól az aj-
tón némán, hogy szedjenek virágot, azután 
Jimmy és Mary előre viszik a teritett asztalt 
középre, széket tesznek mellé). 

Zenére. 
6 SZOBALÁNY (párosával bejönnek j és 

balra felállnak). 
NÉGER CSELÉD (utánuk jön, kosárban 

virágot hoz). 
JIMMY, MARY (szétosztja a virágot — 

«rok elszórják s zene végeztével mind el). 
Zene. 

8. jelenet: Helén. 
HELÉN (b. /., átöltözve, meglepődve): Oh, 

bűzén ez g y ö n y ö r ű . . . szőnyeg r ó z s á k b ó l . . . a 
mer re nézek . . . c supa virág . . . kívülről halk 
mnzsikaszó . . . milyen kedves . . . milyen szép 
. . . m i l y e n kár , liogv az egészet pár perc múlva 
e! keli ron tanom . . . (Egy csomó rózsát ölelve 
magához.) 

Ének. 
Zendül a zengő zene hangja puhán, 

Mintha varázs 
Szállana r á m . . . 

Illatos izenet a rózsalevél, 
Csókizü végy 
S ó h a j a k é l . . . 

Fé!ni szeretne szivem s mégsem fél . . . 
(' Rrfv.i Várok valamire, várok 

Régesrég! 
Álmot, napsugaras ólmot 

Várok rág. 
Várok valami csodái». 
Oh, bár jönne valahára . . . 

Várok rá! 
Hol késik oly soká? 

Sokszor a rózsa után nyúlna a kéz 
S visszafelé 
Vonni nehéz . . . 

Mégis az akara tom, mond ja : megáll*! 
S győz az erőm. 
Győz a muszá j I 

Bár ez a diadal a szívnek fái . . . 
(Refr.) Várok valakire, várok 

Régesrég! 
Álmot, napsugaras álmot 

Várok rég. 
Várok valami csodára . 
Óh, bár jönne valahára . . . 

Várok rál 
Hol késik oly soká? 

(Ének után el b. I. Kivü' 2 gong-i'rtés. Helén 
visszajön.) 

9. jelenet: Helén. George. 

GEORGE ( j . l-röl): Óh, grófné, Milyen 
meglepetés! Átöltözött?! 

HELÉN (leül): Amint látja. Egy kicsit pi-
henek, aztán megyek. 

GEORGE: Hová? 
HELÉN: Hová? Hát haza. 
GEORGE: Csakhogy én nem eresztem haza! 

Oikasobb lesz, ha reggelizünk! 
HELÉN: Ugy? Hát jó! (Feláll.) Itt mara-

dok! Legyen meg az öröme! Elrabolt? Hált most 
mulasson! (Leül a b. o asztalhoz.) Teát! (Az 
asztalt veri.) Teát! 

GEORGE Ca teritett asztalról csészét hoz): 
Kérem, kérem! Hozom már ! 

HELÉN (félrelöki): Más csészét! 
GEORGE: Miért? Tiszta. 
HELÉN: De hideg! 
GEORGE: De hiszen a csészének, agy tu-

dom, hidegnek kell lenni. Hideg csészében forró 
tea! 

HELÉN: Én for ró csészében iszom » hi-
deg teát! Ugy jobb! Mindig ugy szoktam. 

GEORGE: Hát jó! A teát jégbe fogom hű-
teni, a csészéit pedig fe l forra lom! Egyébbel nem 
szolgálhatok? 

HELÉN: Vaiat! 
GEORGE: Tessék! 
HELÉN: Ez a va j rosAz! 
GEORGE: Jó! \ 
HELÉN: Rossz! 
GEORGE: Friss kaviár. (Hozza.) 
HELÉN: Nem vagyak „színésznő!" 
GEORGE: Akkor talán egy kis fin »in an-

gol sza lonna . . . 
HELÉN: Nem vagyok /kocsis! Nem tud va-

lami finomabbat szolgálni? P é l d á u l . . . például 
f ü r j e t . . . hideg f ü r j e t . . . 

GEORGE: F ü r j ? Az hál ' istennek nine ! 
Phü, de me'egem van! 

HELÉN: Ha elraibolt. hát mulasson! És ad-
jon végre-valahára valamit ennem! Van talán 
egy kis maradék császármadara? 

GEORGE: Nincs! 
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HELÉN: Vagy fajdtyuk . . . Isen, az jó 
leszi Fajdtyukot akarok enni. Keritsem nekem 
a föld alól is fajdtyukot! Követelem! 

GEORGE: Nincs! Na! 
HELÉN (feláll): Hát hová hozott maga en-

gem? Maga úriasszonyokat akar elrabolni és a 
legszerényebb igényekre sincs berendezve! -— 
Halijai Talán nem is engem akart elrabolni, 
hanem a szobaleányomat?! 

GEORGE: De grófné, kérem, legyen egy 
kicsit elnéző! 

HELÉN: Elnéző? Jól mondja! Hát miféle 
fogalmai vannak magának egy uriasszonyról? 
Mégis csak felháborító! Süsse meg az egész 
reggelijét (A teritett asztalról az abroszt min-
denestől lerántja.) 

GEORGE: Micsoda temperamentum, grófné! 
Igazán el vagyok ragadtatva! De most öt perc 
fegyverszünetet kell kérnem! A sebesültek elta-
karítására. (Csenget.) 

10. jelenet: Mary, Jimmy j. középről. 
GEORGE (a belépőkhöz): Hozzatok itt 

rendbe mindent, az asztalt tegyétek vissza. 
JIMMY, MARY (az asztalt stb. visszateszik 

s el). 
HELÉN mosolyát titkolva, elfordul): Utá-

latos! 
GEORGE: Nevet! Nevet! Óriási! Elnevette 

magát! Szóval^ az egé.sz szeszélyeskedés, csak 
móka v o l t . . . 

HELÉN (dühösen fordul felé): Mondja! 
Magát semmivel sem lehet kihozni a sodrából? 

GEORGE (melegen): Szeretem. . . 
HELÉN: Én pedig gyűlölöm! 
GEORGE: Majd meg fog szeretni! 
HELÉN: Soha! 
GEORGE: Miért? 
HELÉN: Mást szeretek. 
GEORGE: Mást? Kit? 
HELÉN (ránéz): Hogv kit? Várjon csak! 

Mondja, ismeri maga az uramat? 
GEORGE (végig ugy beszél, mintha nem 

ismerné Kereszthyt): Nem volt még eddig sze-
rencséim ! 

HELÉN: Nem is látta? Hisz ez pompás, ez 
»agyszerü! És még maga kérdezni meri, hogy 
kit szeretek?! (Diadallal.) Az uramat! 

GEORGE: Ez természetesen változtat a 
éolgon! Milyen ember az ura? 

HELÉN: Egy édes, drága, varázslatos, 
•a^yszerü ember. 

GEORGE: Csinos? 
HELÉN: Csinos?? Az nem szó! Ö egy 

Adonis! 
GEORGE: Fekete? 
HELÉN (ránéz George fekete hajára): Pfuj! 

A fekete haj nagyon ihétköznapi! 0 szőke! 
Aranyszőke fürtjei vannak, mint egy klieruib-
•ak l 

GEORGE: Magas? 
HELÉN: Magánál egy fejjel magasabb! És 

miesoda alakja van! Meg az az asszonybolon-
rfitö, zengő, mély hangja! Mint az orgonának! 
Csak annyit mond, hogy: ,.jó estét" és »z an-

bei' hátán már a hideg fut keresztül. És micsoda 
ember. Bátor, szeretetreméltó . . fölényes . . . . 
finom . . . Nagy sziv . . . nagy elme . . . valósá-
gos hős . . . Szóval, egy káprázatos . . . egy i««wi 
férfi. 

11. jelenei: Voltak, Jack j. középről. 

GEORGE (Jack-hoz): Jack! Bocsásd be a 
Kegyelmes urat! (Jack el.) 

HELÉN (meglepődve): Hogyan, az aram 
itt van? 

GEORGE: Itt! És alig várom már. hog» 
szemben álljak (gúnyosan) azzal a dühös orosz-
lánnal. 

HELÉN: Legalább azt engedje meg, hop» 
előbb én négyszeirtközt beszéljek vele. És mag» 
látta? 

GEORGE (füllentve): Dehogy. 
HELÉN: Hála istennek! 
GEORGE: Miért? Fél, hogy szét fog tépni? 
HEJLÉN: I g e n . . . azaz, hogy n e m . . . sót 

/Henkezőleg. . . Csak egy kicsit mégis beszélni 
szeretnék vele. 

GEORGE: Hát jó! Tiz percet adok rá! Tiz 
perc múlva azonban leszek b á t o r . . . (Megha-
jol s el j. 1.) 

HELÉN (egyedül): I s t e n e m . . . i s tenem. . . 
hát én most mit kezdjek el ezzel a szegény i« 
kis öreg majommal . . . hogy csináljak belőle 
sértett fé r je t . . . vérengző fenevadat! . . . 

12. jelenet: Voltak,Kereszthy. 

KERESZTHY (becsoszog j. köz.-ről): Ali 
ah! Jó reggelt, Helén, hogy van? jól? én rosr, 
szul, nagyon rosszul. Képzelje, az a fekete. . . 
a kaimban, semmi áron nem akarta beenged»! 
a jogtanácsosomat. 

HELÉN: Jó, jó, most nem az a f o n t o s . . . 
most nagyobb dolgokról van szó . • . édes . . . 
egyetlen, jó kis uram . . . maga olyan derék, 
engedelmes, udvarias, finom ember . . . az isten 
áldja meg, örüljön meg egy k i c s i t . . . 

KERESZTHY: Én? Oii, óh! Megőrülni ar 
én koromban? 

HELÉN: Gondolja m e g . . . a házasságunk 
becsületét kell megmenteni . . . és én Ígérem, 
szeretni fogom, hü leszek, a kezét is megeső 
kolom, csak most legyen erőszakos, vad, kér-
lelhetetlen, á l l a t i a s . . . 

KERESZTHY: Állatias?!! Hát jó, a maga 
kedvéért én még kis kutya is leszek. 

HELÉN: Kis kutya? A világért sem! Éhes 
sakál, vad oroszlán, vérengző t ig r i s . . . majd 
én dresszirozom. 

KERESZTHY: Dressziroz? Oriásil Ahogv 
maga lovagol, én ugy fogok ugrani — az ösz-
szes magas iskolát végigjárom! Csak elé az 
ostort, mint a cirkuszban! 

HELÉN: (a jobboldali falon levő ftfmveráíl 
ványról cirkuszostort vesz le): Itt az ostort 

KERESZTHY: Hohó! Az nagy losa »okem' 
Az a kisebbik is megteszi. 

HELÉN (a kis looaglóostort is leveszi). 
Kettős. 
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KERESZTHY: Kicsikoromban már hős voltami 
így igaz ez, drágám! 
Paripavesszőm ugv hajszoltam, 
Hogy alig állt a lábán! 

HELÉN: Megvárom, mig lassacskán 
A tárgyra tér, 
Mindjárt más lesz, 
Miihelyt benne forr a vér. 
Hopplahó! Vigyázz fakó! 
Hoppla, itt az ugrató! 
Ugrani kell most, 
Vár a siker most, 
Föl magasra, hopplahó! 

KERESZTHY: Hopplahó, vigyázz fakó! 
Most a helyzet izgató. 
Hopp telivérem, 
At a sövényen! 
lloppla, hopplahó! 

HE/LÉN: Igenis! ü tud szörnyű lenni! 
Fontoljuk meg hát jól. 
Fülibe kell csak taplót tenni, 
S a szeme szikrát szór. 

KERESZTHY: Akkor aztán nincsen nlála ret-
[tentőbb 

HELÉN: összetép még engem, 
Mint egy zsebkendőt. 
Hopplahó: vigyázz fakó! , 
Hoppla: itt az ugrató. 

Ugrani kell most! 
Vár a siker most! 
Föl magasra, hopplahó! 

KETTEN: Hopplahó, vigyázz fakó 
Most a helyzet izgató. 

HELÉN: Hopp telivérem 
Át a sövényen, 
lloppla! Hopplahó. 
(Tánc.) 

tÉnek közben Kereszthg lómozdulatot csinái. 
myrik, fut stb., végül tánc. Ketten el b. /., s 
visszajönnek.) 

JACK: (lapáttal s kis seprűvel b. I. bejön 
s pár rózsát felseper s el jobbközépen.) 

13. jelenet: Keresztiig, Helén, George. 
GEORGE ( j . l-röl): H o g y a n . . . a varázslatos 

ïérfi . . . az ellenállhatatlan gavallér . . . 
HELÉN: Jó, jó! Az első benyomása nem 

mit! De majd meghallja beszélni! 
KERESZTHY: Ah, a h . . . jó n a p o t . . . 
GEORGE: Hát a hangjára mindenesetre ke-

resztül fut az emberen a hideg . . . 
KERESZTHY: Az a fekete . . . . az a fekete 

. . . az ördög vigye el . . . a kapuban nem akarta 
semmi áron beengedni. 

HELÉN: Kit? 
KERESZTHY: Kit? Hát a jogtanácsosomat! 

A jogtanácsosom nélkül pedig . . . kérem szé-
lié» . . . tetszik tudni . . . Mintha ellőtték volna 
a féllábamat. 

GEORGE: Kérem, gróf ur, én a rendelke-
zésére állok! 

KERESZTHY: Micsoda? 
HELÉN: Hát nem hallotta? A rendelkezé-

sért áll! Ez csak elég érthetően vsa mondva? 

(Döfi.) Vágjon vis-szsa! Vágjon vissza! 
KERESZTHY: Hogyan? A rendelkezésem 

re áll? Az már m á s ! . . . Akkor . . . akkor i*. 
megnevezem a segédeimet! 

HELÉN: N é z z e . . . most nem arról va» szó! 

KERESZTHY: Pardon, pardon, kedves ba 
rátném! Ehhez maguk asszonyok nem értenek 
Ha nekem valaki azt mondja, hogy a rendel-
kezésemre áll, akkor én arra azt felelem, hogy; 
megnevezem a segédeimet. Az ördög vitte volim 
el azt a l'eketét a kapuban! Most ugy állok itt 
önök előtt, mintha . . . mintha ellőlték tolna 
mind a ikét féllábamal. 

HELÉN: De hiszen ez rettenetes. Ahhoz 
csak nem kell magának jogtanácsos, hogy ki-
fejezést adjon méltó felháborodásának? (Súgva.) 
No most! Háborodjon végre fel! Adjon kifeje 
zést! 

KERESZTHY: Pardon, pardon: kifejezést 
Hát ez az! Hiszen éppen azt nem találom mef 
nélküle! A kifejezést! 

IIELÉN- Hallotta Mr. George? Az a r a n , 
nem talál kifejezést a maga eljárására? Ugy-e, 
azt akarta mondani? 

KERESZTHY: Dehogy! 
HELÉN: Hiszen magát érte a leanagyobfc, 

sérelem! Magának kell neki megmondani a vé-
leményét! 

KERESZTHY (fülét befogva): Jézus Mária' 
Vélemény! Most meg már vélemény! Csupa 
olyan dolgot kívánnak tőlem, kérem szépen, 
amivel én személyesen nem rendelkezem. Nei* 
vagyok én kiváncsi egy olyan ostobaságra, min* 
az én véleményem! Meg azután mi vagyok énv 
egyetemi tanár, hogy egyáltalán legyen valami 
ről valamiféle véleményein! Na! 

HELÉN (kitör): Oh, istenem! Hiszen ez 
borzasztó . . . ez rettenetes . . . elviselhetetlen . . . 
(Székbe ül és sir.) 

KERESZTHY: Oh, oh . . . sir . . . óriási . . 
Miért sir? 

GEORGE: Azt hiszem, van rá egy kit> oka 
Képzelje el gróf ur, hogy önnek van egy gyö 
nyörü szép gyémánt gyűrű je . . . azt hiszi, hogj 
ezreket ér . . . büszke rá . . . dicséri . . . muto-
gatja . . . s mikor elviszi az ékszerészhez, kisül 
hogy hamis . . . 

HELÉN (felugrik): Nem igazi Nem hitmis 
És ha az is, a fontos az, hogy az enyém, hogv 
hiszek benne. 

KERESZTHY: Ah, ah! Óriási! Még »5»ze 
vesznek egy darab üvegen! 

14. jelenet: Voltak, Jack. 
JACK (belép j. közép): Mister George! 
GEORGE: Kérem, grófné! Nem zavar«« v 

szép családi jelenetet. (El jobbköz.) 
JACK: (el George után) 

15 jelenet: George nélkül. 
HELÉN: Elment . . . végre valahára . . , 

Nem akarom látni többé . . . mentsen n e u ett6 
az embertől. Álljon közibénk . . . vigye» al 
szire . . . dugjon e l . . . legyep mindig y®)»» . . 
félek tőle . . . 
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KäSfiESZTHY: Ai, ah . . . kedves barátném 
. . . Nagyon kedves . . . nagyon elragadó . . . nem 
ís tudtam, hogy ennyire szeret. (Ketten el b. I.) 

IS. jelenet: Balázs, Jack, majd Rózsikét. 

BAIÁZS (jön j. f.): Kérem s z é p e n . . . én 
• e n s t a r ok tusz l e n n i . . . nekem ahhoz semmi 
kvaKtifk&oióm . . . (Felmegy a lépcsőn, ajtót 
nyit.) 

JACK (revolvert szegezve. Balázs útját állja) 
BALÁZS: Jessens Mária! Már kezdődik! 

(Ajtót behúzza s előre megy.) Kellett ez nekem? 
Tus* yagyok! Sohasem hittem volna, hogy még 
ez is Idhetek! Szegény édesanyám, ha azt hitte 
vokia. hogy belőlem sohasem Jesz tusz, talán 
nem is szült volna engemet. 

BÖZSI KA (jobb középről): Józsi! Józsi! 
Balázs József ur! Mit csinál maga itt? Mért 
lem jön? 

BALÁZS: Ne is kérdezze! Én tusz vagyok. 
RÓZSIKA: Tusz? 
BAIÁZS: Tusz! Nem látszik meg raj tam? 
RÓZSIKA: Nem! Egv kicsit sápadt az 

arca . . . 
BALÁZS: Sápadt? Ugy-e sápadt? Ez a lu-

szoknak a nemzeti viselete! 
RÓZSIKA: Mondja, mi az a tusa? 
BALÁZS: Akit lelőnek, vagy fe'kötnek, ha 

valami erőszakosság, árulás, vagy ilvesmi elő-
tordul. 

RÓZSIKA: És magát is fel fogják . . . 
BALÁZS: Ha jól megy! 
RÓZSIKA: De hiszen ez roppant érdekes! 

Maga akkor most egv valóságos regényhős! 
BALÁZS: Már egósizen kicsi gyermekko-

romban azt szerettem volna, hogy regényhős 
legyek! Hát —- a fene egye meg — most az 
vagyok. 

RÓZSIKA: És nem örül neki? Nem büszke 
rá?. . . Most még jobban fogom . . . 

BALÁZS: Tessék? 
RÓZSIKA: Semmi semmi! 
BALÁZS: Valamit akar t mondani! 
RÓZSIKA: Igen. De nem illik! Nem szo-

kás! Meg nem is érdemes, ha eddig észre nem 
vette. Nézze! Az igaz, bogy én még egy csitri 
lány vagyok! De ha én va'akit szeretnék, an-
nak nagyon jó dolga volna! Azt én mindig si-
mogatnám. soha el nem hagynám s ha valami 
nehéz helyzetbe kerülne . . . 

BALÁZS: Például tusz lenne! 
RÓZSIKA: Alokor én vigasztalnám, biztat-

nám, bátorítanám' 
BALÁZS: És ha felakasztanák? 
RÓZSIKA: Vele lógnék! Levágnám a kö-

télről! 
BALÁZS: Rózsikám! Maga egv aranyos kis 

teremtési Most már biztosítva áll a jövöm! Fis-
káli., vagyak! Ki tudja? Legalább lesz aid le-
vágjon! Csak szabadul ju:;.< ki ebből a várból! 
l'-n képes leszek magát elvenni feleségül. 

KETTŐS. 
BALÁZS: Boldogok leszünk mi, .meglásd! 

Hogyne lennénk boldogok. 

RÓZSIKA: Két sziv, hogyha érti egymást. 
J a j de édesen dobog. 

BALÁZS: Délelőtt és délután, 
Minden óra perc csupán 

RÓZSIKA: S minden percnek szárny« ai, 
Ugy röpül a szép idő. 

BALÁZS: És hogy ez másképp mehet: 
Elképzelni nem lehet. 

KETTEN: Rózsikám, Rózsikám 
Rózsabimbóm, rózsafára. 
Rózsabimbóm, rózsafám. 
Rózsikám, Rózsikám, 
Én egy csókért roppant hálás vol-

(nék ám. 

BALÁZS: Néha egy felhőcske moccaa, 
Mert az ég változó. 

RÓZSIKA: Két szerelmes összekoccan 
S hangosabban szól a szó. 

BALÁZS: Csönd után egy kis zsivaj. 
Az se rossz és nz se baj. 

RÓZSIKA: Mert ezután béke öjn 
S békét kötni u j öröm. 
Harc után a béke szebb. 
Béke csókja édesebb. 

Refr. Rózsikám, Rózsikám atb. 
(Ének után eltáncolnálr /. I.) 
Kivül: Kapudöngetés. 

17. jelenet: Jimmy, Mary, Jack, Szobalányok, 
majd: Balázs, Rózsika. 

MIND (berohannak j. köz.): Halljátok! 
Szent Isten! Mi lesz itt? Mi lesz itt? 

JIMMY: A csendörök már itt vannak. 
JACK: Azokkal nem lehet kukoricát csi-

nálni! 
BALÁZS (Rózsikával berohan j. I.): Hurrá! 

Kezdődik a komédia! 
RÓZSIKA: Ja j , de érdekes! 
MARY: Kérem szépen, mister George meg-

parancsolta, hogy mindenkit le kel! lőni, aki 
bejön a várba. 

BALÁZS (megszeppenve): Ez már nem is 
olyan érdefkes! 

RÓZSIKA: Eh, csak nem fog ilyen őrült-
séget elkövetni?! 

JACK (diadallal): Mister George, ujjé! 
BALÁZS: De ez nem l ehe t . . . ezt nem sza-

bad engedni. 
RÓZSIKA: Ezen csak Helén segíthet! He-

len, H elén! I felén! (Dörömböl a bal 1. ajtón.) 

18. jelenet: Voltak, Helén. 

HELÉN (belép b. 1.-ről): Nos, mi történt-? 
MIND (össze-vissza): A csendőrök ostro-

molják a várat! Vér fog folyni! 
HELÉN: Nem érdekel! 
BALÁZS: De kegyelmes asszonyom . . . Ár-

tatlan emberek . . . Országos botrány . . . Cs: k 
a kegyelmes asszony hárí that ja el a szerencsét-
lenséget! 

HELÉN: Én? Nekem sem erőm, sem ked-
vem nincs hozzá. 

RÓZSIKA: H e l é n . . . Te nein enged'iefed. 
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hogy ez az őrült szabadon garázdálkodhasson! 
Neked közbe kell lépni. 

MIND (körülveszik): Grófné . . . missis . . . 
kegyelmes asszony ... könyörgünk . . . könyör-
günk . . . 

HE.LËN (harsányan): Nem! 
KÍVÜL: (lövés). 
HELÉN (megretten, körülnéz, gondolkozik, 

egyszerre): Hivjátók be azt az embert. 
MIND (el j. köz. Balázs b. 1 ajtón). 

19. jelenet: Helén, George. 
GEORGE (kis szünet után j. 1-ről): Gróf-

HELÉN: Maga egy helyrehozhatatlan os-
tobaságot akar e lköve tn i . . . H a l l o t t a . . . A 
csendőrök már a fegyvert használták . . . Meg 
kell akadályozni, hogy itt valami szerencsét-
lenség történjék. 

GEORGE: Egy módja van: hallgasson meg! 
HELÉN: Van annak még más módja is. 
GEORGE: Ha volna, azt a kedves férje, 

vagy a barátai biztosan megpróbálták volna! 
HELÉN: Igen, de ők olyan smucigok! 
GEORGE: Hogy érti ezt? 
HELÉN: Én tudniillik nagyon jól tudom, 

miért nem tudtak ők önnél zöld ágra vergődni. 
GEORGE: Miért? 
HELÉN: Mer t . . . mert keveset Ígértek! 
GEORGE: G r ó f n é . . . csak nem képzeli, 

hogy én . . 
HELÉN: Nem képzelem. Tudom reggel óta. 

Szerelem, fékézhetetlen szenvedély, férflőrülel 
— mesebeszéd! Az egész asszonyrablás csak egy 
aljas, hideg zsarolási kísérlet volt! Az igaz, 
hogy annak aztán igazi amerikai! 

GEORGE: Ezt ön nem mondhat ja komo-
lyan . . . Tudja, hogy aranybányáim vannak 
Kaliforniában . . . milliomos vagyok . . . 

HELÉN: Ez egy szemenszedett hitviány ha-
zugság! 

GEORGE: Hazugság?! Hát akkor ez a vár... 
HELÉN: Tailán ez se a magáé! Lehet, hogy-

csak ugy bérelte! Vagy ha megvette, akkor is 
nagyszerű befektetés volt a hagyszerü üzlet-

hez. 
GEORGE: Grófné! . . . Nem, nem igaz! Nem 

lehet . . . ilyesmit ön nem hihet rólam . . . amit 
ém tettem, az lehet ő rü l t s ég . . . és nem becste-
lenség . . . az isten szerelmére. . . nem becste-
lenség! Hiszen maga látta jól, hogy engem a 
szenvedé'y ragadott e l . . . 

HELÉN: Mindenesetre az éjjel nagyon jól 
csinálta a dolgát. Teljes illúzióját keltette a 
szerelembe esett férfinak. Ma azonban mindent 
elrontott. Aki elköveti azt az őrültséget, hogy 
egy asszonyt erővel eltép egy bálról — akinek 
a dolog olyan sürgős, hogy egy napot, egy 
órát nem tud várni, az nem áll meg egy bezárt 
ajtó előtt, az tovább megy. . . mert ha nem 
megy iovább, akkor vagy olyan gyáva, olyan 
ügyetlen, hogy nem érdemli meg, hogy férfinak 

'nevezzék, vagy pedig szélhámos, iparlovag, hlá-
zasságszédelgő, akit el kell fogatni, vagv meg 
keli fizetni. 

GEORGE: Elég v o l t . . . 

HELÉN: Nos há t Rinaldó gróf, mennyit 
akar? Tízezret. . . harmincezre t . . . vagy magá-
nak az sem elég . . . kell ötven . . . kell száz . . . 

Zene. 
GEORGE fa bejáróajtóhoz rohan, feltépi): 

Jack, Jimmy . . . (Azok láthatók.) Engedjétek 
le a h i d a t . . . nyissátok ki a kapuka t . . . jőjje-

• n e k . . . (Jack, Jimmy ajtót beteszik s el.) Ma-
ga meg asszonyom, menjen . . . menjen . . .! 
(Lemegy.) 

FINÁLÉ. 
GEORGE: Megtanu'tam hát idővel 

Rég mesterek nyomán, 
Bánni hogyan kell a nővel. 
Oh, be furcsa tudomány. 
Szerelemnek tiszta tüzével 
Sohasem éred a nő szivét el. 
Ma erő kell, holnap hűség. 
Kár ilyen szép szavakért. 
Mert a nőnek gyönyörűség, 
Ha gonosz, s lehet kacér. 
Én eme'tem volna égig, 
S csak egy csókért tüzelt a szám 
S ugy vert szava ra j tam végig, 
Mintha ostor csapkodna rám. 

HELÉN: Nem! Nem vagyok se kacér, se 
frossz, 

S ha sért szavam, 
ö n támadott1, s ahogy támadt. 
Ugy védtem magam. 
Vad vágy lobog elém, 
S védekezém én. 

GEORGE: Álmodtam, játszottam bohó gye-
frek. 

S körmétől szivemből a vér pe-
[reg-

Rózsáikat hintettem feléje én 
S kegyetlen követ dob ő most 

[felém. 
A nőnek, mert gyönge, mindent 

[szabad 
„Pénzéhes, szélhámos" szörnyű 

[szavak. 
El innen oh, itt kés a szó, 
rítt nincs semmi jó! 

HELÉN: Kaliforniába vissza, 
Az arany hazája vár. 
Sokká], .szebbek ott a lányok. 
Szebben szól a madár . 

GEORGE: Kaliforniába vágyom. 
Hol a ktk vizek felett 
Szivem but, borút és f á j ó 
Szerelmet eltemet, (Sir.) 

HELÉN: (zene alatt az ablakhoz, majd kö-
zépajtóhaz megy). 
GEORGE: Siess, siess, hogy el ne késs, 

A nővel ugy sem birsz. 
Egy perc elég, egy év kevés, 
A nő nevet, ha sirsz. 
Lehet, hogy sirni kell. 

HELÉN: Sirni kell. 
GEORGE: Lehet, hogy tűrni kell. 

Siess ,siess, hogy el ne késs, 
A nővel ugy sem birsz. 

KERESZTHY: (csendőrökkel jön). 
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ŐRMESTER (próza): A törvény nevében. 
(Az asszonyért) 
Mindent az édes, drága asszony-

iért. 
Ax asszonyért, ha ke'], csodát 

[teihetsz, 
Az asszonyért pokolba elmehetsz. 
(Az asszonyért) 
A szivedből az életet s a vért 
(Az asszonyért) 
Mindent az édes, drága asszony-

fért. 
SZOBALÁNYOK: (az ajtiban sir va meg je-

Iminek). 
(Csendőrök elviszik.) 
HEiLÉN (próza): Szeretem, Keretem.) 

Függöny le. 

HARMADIK FELVONÁS. 

(A ll-ik felvonásbeli kastély külső része. Fel-
Boné hid. Az utlvar kőkerítéssel — az udvaron 
nagy fa, alatta kőpad. Felvonó hid s a kastély 

bejárata a hidon át a jobb oldalon.) 
1. jelenet: Csendőrszakács. Boltos. Csendörök. 

Parasztok. Parasztnök. 
MIND: (a szín balolda'án a háromlábú üst 

körül állnak. Üst alatt égő tüz). 
SZAKÁCS (csákóban, feltört inqujjal, faka-

nállal kavarja az üstben levőt): Szaporán fiuk! 
Rakjátok azt a tűzeti Lstnerem az őrmester ur 
szokását! Kiva'lat az tiz perc alatt egy egész 
rablógyilkosságot! Ha nem sietünk, nem mi isz-
azuk meg ezt a kis kávét, ha rem a vizesárok. 

BOLTOS: Hogvne, hogyne, biztos url Mint-
ha az olyan gyorsan menne! Nem cigányokat 
vallat most az őrmester ur, hanem urakat! 

SZAKÁCS: Mindegy annak, ha cigány, ha 
wrl ö mindjárt rátér a közigazgatás egyszerű-
sítésére. 

BOLTOS: Közigazgatás egyszerűsítésére? 
Egy va látásnál? Hát az mi biztos ur? 

SZAKÁCS: A pofon, fiaim, a ió, kövér nyo-
mozati pofon. ..Tagadom " PufT! „Nem én voV-
tam." PüfH Megy is akkor az eljárás, mint a 
karikacsapás! 

BOLTOS: Hogyne, hegyne, biztos ur ' Hi-
szen iigvvéd is van j e l e n . . . meg n mé tóságos 
főispán! 

SZAKÁCS: Mikor a csendőr yal'at. akkor 
nincs nála najrvobb ur a világon! Esetleg ax 
a'v«nn*ten! De az sem a helyszínen! Majd 
meglátjátok, hogyan ha jfgá ja ki az őrmester 
ur egymásután a nagyságos és méltóságos ura-
kat! Öröm le<z nézni. 

EGY LEÁNY: Hi t aztán mi! csinált az a 
szegénv a»nerikántis, hogv igv elbánnak ve'e? 

SZAKÁCS: Hogy mit? Bement egv bálba, 
elszedte az uraktól a péazt, a legszebb me-
nyecskét red : g elrabnlU! De hiszen nem is 
azereímék a bőriben lenni, if ikor az őrmes'er 
ur kiveszi be őle a »acioiiiliéját! (Okl-özést 
mutat.) 

BOLTOS (ki a hidon ét a vérkatuhan hm'l-
galózott): Jön már az egyik aaéltéságos. (Elire 
jnx'ad.) 

SZÍNHÁZI &LET 

3. jel Valtak. Kereszthg. 

KERESZTHY (a várajtóból a hidon át jön) 
Ah, ah! Nagyszerű, igazán nagyszerű. Azt mond-
ták nekem, semmi közöm az egészhez. Menjek 
•étálni! Nini! Az igen tisztelt karhatalom! Mà ' 
maguk mit keresnek itt? 

SZAKÁCS: Főzünk, kegyelmes gróf nr. 
KERESZTHY: Főznek? Ne mondja! Ffht-

nek? Es mit főznek, ha szabad érdeklődnöm? 
SZAKÁCS: Egy kis kávét, instá om! 
KERESZTHY: Kávét? Óriási! Óriásit M<* 

van oldval Kávét fogok főzni, mig a felesége-
met kihallgatják! És milyen kávét főznek, ha 
szabad érdeklődnöm? 

SZAKÁCS: Konzerv-kávét, instálom! 
KERESZTHY: Pedig legjobb a babkivé az 

egész vi ágon. (Elveszi a kanalat s kavar, • 
közben beletrüsszent ) 

SZAKÁCS, CSENDÖRÖK: tfoat m i r me«i-
•heti a kegyelmes url 

KERESZTHY: Miért? Egyszer, si-arraíiiőgt"* 
kor, — vadászaton, már főztem kévét. Egy mi-
niszter is evett belőle és tudják, mit mondott* 
Azit mondta, hogy ezt a kávét »oh* í m fogin. 
elfelejteni Oakhogy az bab-kávé valtl A W;í'.-
kávéoál nincs jobb a világon. 

KUPLË. 
Főzőkanál fegyverem. 
Itt ál ok most poszton, 
A királylyal megmerem 
KóstoHatni kosztom. 
Kávé! kávé! 1 abkávé, szőrre. babba« 
Főztem egy kis káposztái 
Tejbe-grizet, habhal. 

Vaj helyett vajalin, 
Mindennap egy u j l'n 
Tojás he yett tojoíin, 
Pfuj , azaz hogy pfujMn. 
Kávé! kávéi l abkávé, szűrve, habbal 
Elazokíunk az ételtől 
Jóllakunk a ragga . 

Cipőt kértem, keményen. 
Mert a lábam pőre, 
Kimond á , heg / ;gényaai 
Van «ty pár cipőre. 
Kávéi kávé! l ab . ávó . aiiirre, babbal 
Most az igényt viselőm 
Egy kis talpdarabhal. 

Abbázia. Edison 
Magvax ViUg, Péls 
Mind kévéház e bizon. 
Nem tépetek róla. 
Kávé! kévé! ) abkávé. saSrre. babbal! 
Kávé nélkül főzik mi n i 
Zabnélkili zabbal. 
Iva—riraikukerica—kucc, k u » . 
Szerelem az élet sava-f*rsa 
Utólér az akárhova t u t u , fa tw, fntsa. 
Nő a f é r i sorsa. 

(Ének (kupié) után: Hind él a b /.. U. tóté 
kézétt, üstét Mb. elviszik, lertiztht él. j. l-h 
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3. jel. Rózsika, Balázs. 

ROZSIKA (Balázszsal a jobb oldalról (híd-
ról): Jö j jön , jö j jön, vőlegény ur. Magúnak most 
• menyasszonya mellett a helye. 

BALÁZS: De engedelmet kérek, odafönn 
most hallgatják ki a vádlottamat! Nekem must 
• t t kell lennem. (Imlul.) 

RÓZSIKA (visszahúzza): Az nem olyan fon-
tes. Majd leülünk egy fa á rnyékába és . . . ás 
megvetjük a jüvö boldogságunk alapja t. 

BALÁZS: Hogyne! Hogy azalatt az amerikai 
azt vétesse tel a jegyzőkönyvbe, amit akarl El-
végre a vallatást nekem kell i rányí tanom. Én 
Tagyok a sértett fél ügyvédjel (Indul ) 

RÓZSIKA (visszatartja): A sérte t fél ügy-
védje egy utálatos f rá ter . El aka r ja tőlem 
•enni « vőlegényemet. 

BALÁZS: Az islen szerelmére, Rózsika, 
értse meg, itl most igen fontos dologról van 
a/ó! A kegyelmes urnák teljes elégtételt kell 
•zererni. 

ROZSIKA: Nekem most égető szükségem 
van a vőlegényemre. (Belecsimpaszkodik.) Csó-
kolódzni akarok vele. 

BALÁZS: Éppen most, mikor a vádlot tamat 
i ű i a l l g a t j á k ? Hiszen ez borzasztó. 

liCZSIKA: Hailja, maga egészen 'közönsé-
ges jogtanácsos! Ha én magával csókolódzni 
akarok, az! maga borzasztónak ta lá l ja? 

BALÁZS: Könyörgök, Rózsika, legyen ke-
gyelmes . . . ne aka r jon most velem csóko-
lódzni. Én most nem érek rá! Engem most hiv 
a liazal 

RÓZSIKA: Hát válasszon! A kötelessége 
hivja, a szerelem tar tóztat ja! lássuk, melyik 
erősebb! 

BALÁZS: Rózsikai Ne állítson ilyen dilem-
máik elé! Vagy legalább mondja meg, mi a 
eélja, mi az értelme annak, hogy mindenáron 
el akar vonni éltől a tárgyalástól, amelyen 
elyan ége ő szükség van reám! 

ROZSIKA: Azt akarom, hogy az amerikait 
he ne csukják . 

BALÁZS: Óriási! És ezért képes lett volna 
velem egy fa alatt csókolódzni? Talán szerelmes 
• I b a az amerikaiba, hogy ugy védelmezi? 

RÓZSIKA: Nem én vagyok belé szerelmes, 
hanem Delén, lia tudni akar ja . És én egy párt 
akarok lelölü'k csinálni. Egy boldog párt. 

BALÁZS: Hallatlan! És az én kliensem? A 
kegyelmes ur? Ve.e mi lesz? Az ő sérelmét ki 
orvosol ja? 

RÓZSIKA: Egy fess kis váló|>er, amelyben 
az én vőlegényem Helént fogja képviselni! 

BALÁZS: Soha, soha! Le fogom beszélni 
• kegyelmes asszonyt. Elvég 'e erkölcs is van a 
világon. 

RÓZSIKA: A világon csak egy dolog van: 
a szerelem I 

H M.A?S. Rózsika! Hisz ez már valóságos 
kfinpár 'olás . 

ROZSIKA: Ha bün is . . . én pártolom . . . 
mert szép, mint egv álom. 

BALÁZS: Hallatlan, ezek a mai kisleányok! 

De hiszen megáll jon! Legyen csak a felesége«, 
kiprédikálom a fejéből ezeket a badarságokat , 

HELÉN (m vár ajtajában megjelenik, jöa 
előre.) 

RÓZSIKA: Állok elébe. 
BALÁZS: De itt jön a kegyelmes a s szony . , 
RÓZSIKA: Az ö fejéből prédikál ja ki na 

amer kait, ha tud ja . 
BALÁZS: Ki is prédikálom! Tíz perc alatt) 

Azért vagyok ügyvédi 
RÓZSÍKA (léire): Csakhogy ennél a mft-

velelnél én is jelen leszek. 

4. jel Valtak. Helin. 
HELÉN (a hídon át előre jót!): Borzaszt«. 

Rettenetes . . . Azzal az emberrel nem lehet 
birni. 

BALÁZS: Jesszus M'ria! Ugy-e mondtam) 
Valami kibúvót talált. Hja, persze, ha az ügy-
védet ki hurcolják egv fa alá csókolódzni! 

RÓZSIKA: Beszélj, Helénkém, mi! mondott» 
Én azt az emler t a leggyönyörűbb í rü l t ségekre 
is képesnek tar tom! 

HELÉN: Azt mondta , hogy az egész asz-
szonyrablás egy előre megfontolt , közönségei 
zsarolási kísérlet voltl 

BALÁZS: Azt mond ta? Óriási! Hiszen ez 
sulyosb tó körülményi ö t év . . . esetleg nyole 
is . . . Szenzációs . . . 

HELÉN: De mikor nem igaz! Mit tud ják 
maguk, hogy miért mondta . . . begy kit akar t 
vele megszégyeniteni, megbosszulni . . . 

RÓZSIKA: Micsoda ember! Fejjel relian a 
falnak de nem alkuszik. 

HELÉN: Csakhogy én ezt nem fogoan 
tűrni . . . Zsarolási kísér le t ' Nem igaz . . . Aa 
az ember engem szereteti . . . 

BALÁZS: De kegyelmes asszony . . . 
HELÉN: Igen :s szeretett . . . ezért követt« 

el ezt az egész gyönyörű be ondságot . . . És 
mos, az illúziómat akar ja tőnkre tenni . . . 
Olió, Mr. George, egy asszony széttépe t hiusó-
gán át bör tönbe kerülni . . . ez jobb sors, mint 
amiivet uraságod megérdemeli 

RÓZSIKA: H elén! Hát mit akarsz tenni? 
HELÉN: Meg fogom menteni . . . Ki fo-

gom szabadítani . . . s akkor kineve'em . . . 
BALÁZS: Bocsánatot kérek, nát a paragra-

fus? 
HEI ÉN: A r a r r g r r f u s arra való. hogv ki-

játsszák! Ezt magánsk , mint ügyvédnek, a leg-
jobban kell tudni! És maga lógja nekem meg-
mondani , mit kell tennem, hogv beszüniessenea 
e.lene m nden el járást! 

BALÁZS* Hát . . . egv módja volna, ke-
gyelmes asszonyom! Elárul! a om, meri ezt n 
módo! ugv sem fogja soha választani! Az egyéni 
szabadság ellen elkövetett erőszak büntette tu«-
ni.11 k n .ag invádra üldözendő. Ha tehát a ke-
gyelmes asszony kijelenti, hogy nem eröszalt-
kal r rbol 'ók el. hanem sznbad akara 'ából meat 
e' a csábítóval, azonnal beszüntetik ellene ar el-
járást . 

HELÉN (Elgondolkozik): Ez c s a k ú g y « 
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képtelenség . . . Ezt én sohasem fogom . . . De 
kelü leijni más módnak is, hogy kiszabaduljon! 

BALÄZS: Más móddal nem szolgálhatok! 
Vagyon sajnálom! A bíróság majd végez vele! 

RÓZSIKA: Ugy van! Bezárják öt évre. 
•HELÉN: És velem . . . velem mi lesz? 
BALÁZS': A kegyelmes asszony visszamegy 

szépen a férjéhez. Tessék elképzelni, milyen 
szép lesz az . . . a vihar után . . . hármas-
ban . . . illetve négyesben, mert most már a 
Rózsika is velünk lesz . . . boldogan, csendesen, 
megelégedettségben élni . . . 

RÓZSIKA: Turbékolni a kályha mellett . . . 
esetleg a strimpflit is stoppolni neki .• . . aztán 
ha akarod, elmehetsz vele mégegyszer nászuta-
uásra . . . 

BAIÁZS: A kegyelmes ur fog venni a ke-
gyelmes asszonynak egy sor gyöngyöt . . tiz 
sor gyöngyöt . . . 

RÓZSI Ka: Hogyne, ha jól viseled magad . . 
talán még a cukrászdába is el fog vinni! 

HELÉN (gyűlölettel néz rájuk): Szóval. 
Xyörigyéletem lesz, azt aikarjátok mondan i ' 
Csakhogy egy dologról megfeledkeztetek . . . 
hogy fiatal vagyok . . . vérem van . . . álmaim 
rannati . . . Hogy az élet szép . . . hogy nyár 
»an . . És én oda vagyok láncolva egy öreg 
emberhez . . . akit nem szeretek . . . akit tisz-
telni sem tudóik . . De azért én csak marad-
jak vele . . . Ihaj, csuha,)! . . . de szép is 
l e sz . , tejbe-vajba fogok fürödni . . . örökös 
lakodalomban . . . Az ds huincut, aki ezit a bol-
dogságot megirigyli tőlem! 

Hármas. 
RÓZSIKA: Kék a szilva s általában hosszúkás. 

Be régi rossz szokás, 
Hogy házasodni kell. 

BAIÁZS: Házassággal vig leányok 
Kfe szivét, 
Miss for ró friss szávét 
Miiért is hűtik el? 

HE1.ÉN: Ráfogás, hogy volna benne más, 
Mint örök ásítás 
S iaz a kár. hogy bárhogy unod 

[már, 
Nagyon nehéz rajt a másitás, 

Refr. Három hétig dinom-dánom, 
Házasélet, dáridó. 
Három hétig aztán szánom-bánom. 
Nem ad rá a zsidó. 

HELÉN: Persze, persze, -akkor jó a bor, 
De ki nem állom én, [ha vén, 
Ha életpárom vén. 

BALÁZS: Vén cigány nótája 
Napról-napra fogy, 
ö reg ne házasodj. 
Csak azí ajánlom én, 

RÓZSIKA: Mert a nő szivének vágya n.6, 
Szédíti ifjúság, ifjúság, 

HELÉN: S férj , ha ihül, 
Utóbb házorikivül 
ViruJ ki ú j r a a mir tun ág! 

Refr. Három hétig stb. 
TÁNC. 

(Tercett után el, b. I. és rögtön vissza.) 

.5. jel. Voltak: Kereszthy, majd: Kapronczay. őr-
mester. í csendőr (között). Mr. George. 

KERESZTHY (a várból a bidon át sietve 
jön): Ah, Ah! Óriási! Hozzák a fenevadat! Helént 
Rózsika! Jöjjenek, nézzék! Nagyon érdekes. Két 
szuronyos csendőr elől, kettő hátul, « fenevad 
a középen! Valóságos mozi! 

RÓZSIKA (Helénhez): Helénkém, légy erős! 
HELÉN: Erős vagyok! Tudom már, mit 

kell tennem! Csak jöjjenek! 
KERESZTHY (a várból jövő George és m 

csendőrök felé): Erre! Erre, uraim! Ah, ah! Most 
látom, össze se fcötötték, a kezét. Jogtanácso» 
ur, kötele!! Nos hát Mr. amerikai! Ki a legény 
a csárdában! Hahaha! 

HELÉN (odamegy): Mr. George . . . é* 
önt nagyon megsértettem . . . Meg tudna ne-
kem ezért bocsátani? 

GEORGE: Asszonyom . . . nem érdemei 
róla beszélni . . Kinek kell egy iparlovag, egy 
házasságszédelgő bocsánata . . . 

HELÉN: Maga tudja jól, hogy én azt csak 
azért mondtam, hogv kieresszen a. várból . . . 

GEORGE: De mondta! Uriemeber pedig nem 
dezavuálhat egy hölgyet . . . 

HELÉN: De hiszen akkor majd bezárják. 
GEORGE (mosolyog): Nem baji Egy szép 

asszonyért élvezet pár évi börtönt is szenvedni. 
HELÉN: De én ezt nem tű röm. . . nem aka-

rom. Amit maga tett, az nem gonosztett! Az csak 
egy őrültség . . . A középkorban minden vala-
mire való rablólovag csinált ilyesmit . . . . 

GEORGE: Csakhogy mi, sajnos, nem va 
gyünk a középkorban . . . 

RÓZSIKA: Az sem igaz! Nézzen a kegyelmes 
bácsira! Hát nem vagyunk mi a középkorban? 

HELÉN: Mr. G e o r g e . . . én nem haragszom 
magára . . . istenem . . . egy asszonynak mindig 
hízeleg egy kicsit. . . nem is olyan k i c s i t . . . ha 
valaki elveszti az eszét miatta . . . 

GEORGE: De ki beszélhet erről egy előre 
megfontolt zsarolási kísérletnél. . . 

HELÉN: Kérem, ne ingereljen engem, ezzel 
a szemenszedett hazugsággal . . . Maga engem 
azért rabo't el, mert szeretet t . . . Kérem, ne ta-
gadja . . . Szégyenli talán? A legjobb családok-
ban előfordulhat, hogy emberek megszeretik 
e g y . . . (elharapja, elfordul). 

GEORGE (kiegészíti): Egymást? 
KERESZTHY: Egymást? Hol a jogtanácso-

som? A véleményemet! A szemibe az én véle-
ményemet. 

HELÉN: Mr. George . . . én meg akarom 
magát menteni . . . 

GEORGE (elragadtatva suttogja): Szeret . . . 
HELÉN: Kérem . . . nem erről van szó . . . 

Hallgasson ide! Azt mondták nekem, lha én ki-
jelentem, hogy szabadakaratomból mentem el 
magával, beszüntetik azonnal az eljárást! 

GEORGE: És maga, grófné, hajlandó volna 
ki jelenteni . . . 
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HELÉN: Egy feltétel alatt. 
GEORGE: Már teljesítve is van! 
HELÉN: Ha megígéri, liogy kimegy újra 

Kaliforniába s nem jön ide vissza soha, soha 
t ö b b é . . . 

GEORGE: Tévedtem, grófné. A feltétel nincs 
teljesítve. Nem is lesz soha! 

BALÁZS: Hallja, maga bolond, már megint 
•eki megy fejjel a falnak? 

JÍAPRONCZAY: Megszabadulhat . . . elme-
het . . . csinálhat, amit akar . . . Gondolja rnegl 

KERESZTHY: Én fizetek egy másodosztályú 
hajójegyet. Nos? 

GEORGE: Hogy elmenjek . . . visisaa . . . hi-
szen az annyit jelentene, mint örökre lemon-
dani ö n r ő l . . . Soha. soha asszonyom! őrmester, 
gyerünik! 

HELÉN: Hát mit akar csinálni? Inkább a 
börtön? 

GEORGE: Inkább! És ha bezárnak, egyszer 
onnan is kiszabadulok! És eljövök n j r a . . . és 
ahol találom . . . elviszem ú j ra . . . 

KERESZTHY (Kapronczaghoz): Te majd 
rendezel neki egy házibált — ujra l 

GEORGE: És ha százszor b e z á r n a k . . . ha 
leláncolnak egy f á h o z . . . lia a kezemet, lába-
mat összekötik . . . széttépem a köte le t . . . ösz-
szetöröm a láncot . . . beverem a börtön f a l á t . . . 
ós érte jövök, mert szeretem. . . Akárhová vi-
szik . . . akárhová dugják . . . az én szerelmem 
megtalálja, e l é r i . . . Én üldözöm tüzön-vizen . . . 
Poklon . . . kínokon keresz tü l . . . amíg belé nem 
roskad a kitárt karjaimba . . . amig meg nem pi-
hen a vállamon . . . 

HELÉN (kitörve): Szabad akaratomból men-
tem vele! Szabad akaratomból . . . mentem vele! 
(Ráborul.) 

KERESZTHY: Jogtanácsos UT! AZ istenfáját 
ennek a cudar világnak! Hát én erre nem szó-
lok semmit? 

RÓZSIKA: S e m m i t . . . abszolúte semmit, 
kedves bácsi! Eddtig magának volt egy fe'esége 
» annak kurizált a jogtanácsosai Most a jogta-
nácsosának lesz egy felesége, annak pedig maga 
fog kurizálni! 

KERESZTHY: Hahaha! Nem rossz! Nem 
rossz! Majd megkérdezem a kártyát. (A hid ele-
jére ül s kártyáit rakosgatja.) 

HELÉN: Én pedig airra ikérem, kedves jog-
tanácsos nr, hogy siettesse azt a válópert! Mert 
a Rózsikával elhatároztuk, hogy együtt tart juk 
meg az esküvőt. Szegény gyermek, ne várjon 
olyan soká! 

GEORGE: Kösizönöm. (Kézcsók.) 
KERESZTHY (a hid elejével emelkedik): 

Ja j ! Mi az? Földindulás? .Segítség! (A hid meg-
áll ) 

RÔZSIKA: Kedves bácsi, ha már olyan kö-
ael van az éghez, adja az áldását két szerelmes 
párral 

KERESZTHY (fentről): Gratulálok! (Híd 
miiszaereszkedik.) 

Zene. Rózsikám melódiára. 
KERESZTHY (fentről): Gratulálok! 

Függöny. Vége. 

A magyar f i lmek 
versenyképessége 
— Nyilatkozatok a magyar film jövöjé» 
röl — 

A háború már elmúlt, de a béke még 
nincs itt. U j ellenségek vesznek körül a 
régieken kivül és aligha hihető, hogy 
egyelőre konszolidált viszonyok álljanak 
be ebben a sokat szenvedett országban. 
A kereskedelem, ipar pang, u j vállalko* 
zás alig keletkezik, mert a tőke egyelőre 
igen rezervált. Ez a helyzet a filmszak* 
mában is, ahol most többek között nagy 
érdeklődéssel várják a külföldi filmpro* 
duktumok nagyobb tömegben való be< 
özönlését. 

Igen aktuális kérdés ma, hogy hogyan 
tudja a fiatal, de máris igen szépen fej* 
lett magyar filmipar a külföldi versenyt 
állani, melyek azok a filmek, amelyek ezt 
a versenyt Jcibirják ugy az ország belse» 
jében, mint a világpiacon. Nem rideg 
üzleti kérdés ez, hanem kulturális és mű* 
vészeti is, mert hiszen elsősorban a ma* 
gyar kultura és a magyar filmművészet 
elterjedtségére lehetne következtetni ab* 
ból, hogy a magyar filmeket a külföldön 
milyen mértékben szeretik. Végül alkal* 
m as propaganda*eszköz is a magyar film 
a külföldön, mert ezzel sok félreértést 
tudnánk eloszlatni és a magyar névnek 
dicsőséget és hirt szerezni . . . 

A Színházi Élet munkatársa megkér» 
dezte a magyar filmgyárak vezetőit, mi a 
véleményük a magyar film jövőjéről és 
milyen mértékben tart ják versenyképes« 
nek a közeljövőben meginduló nagy 
nemzetközi versenyben. 

Az Astra filmgyár 
Oláh Gyárfás Mihály vezérigazgató a 

következőképen válaszolt kérdésünkre: 
— őszintén szólva, kellemetlen reánk 

nézve az, hogy a saját filmjeink értéke« 
lése céljából személyesen interjuvol meg, 
mert a legnagyobb szerénységem dacára 
is kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az 
Astra=filmek eddigi sikerei vállalatunk 
önbizalmát csak növelték és ezért jobb 
szeretem, hogyha ön a szakma közfelfo* 
gásához fordul és ott szerzi be a felvilá« 
gositásokat rövid idő óta fennálló film* 
gyárunk eddigi működéséről. Az ön in« 
terjujával szemben engedje meg, hogy 
önhöz forduljak produktumaink minősi« 
tését illetőleg, mint olyan egyénhez, aki* 
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r£l tudom, hogy becses lapjuk filmrefe» 
rense lévén, a dolgokat figyelemmel ki» 
sérte és hogy emlékezetébe idézzem a 
múlt évben készített filmjeink sikerét és 
azt az ovációt, amelyben minden egyes 
megjelent filmünk után az ^s/ra«filmgvár 
részesült. Ha visszaemlékezünk „A Pál» 
utcai fiuk", a „Vengerkák", Az „obsitos", 
„A koldusgróf", „A toprini nász", „Az 
elitélt" és az „Elnémult harangok" cimü 
filmjeinkre, könnyen megérthető, hogy 
miért lettek filmjeink a legrövidebb időn 
belül a külföldön is oly általánosan is« 
mertek, melynek folyományaként ma 
már egyik nagynevű külföldi filmkeres» 
kedő azokat forgalomba hozta. Amidőn 
ez az úr idei gyártmányaink lekötése vé» 
gett nemrégiben bennünket fölkeresett, 
őszinte örömének adott kifejezést afö» 
lött, hogy az .<4s/ra»filmgyárral közvetlen 
összeköttetésbe léphetett. De nemcsak a 
mult évi, hanem az idei produktumaink« 
ról is kétséget kizáró módon megállapít* 
ható, hogy azok a világverseny piacán 
méltán fölveszik a versenyt bármely 
nemzet gyártmányaival szemben. Ami« 
kor önnek ezeket elmondom, nem a tul» 
hajtot t önbizalom mondatja velem eze» 
ket a szavakat, hanem a szakmában kis 
alakult azon felfogás, amely öntudatossá 
tesz bennünket és dicsekvés nélkül el» 
mondhatom, hogy ezidén eddig elkészült 
filmjeink, úgymint: az „Egyenlőség", a 
„Hivatalnok urak", „Udvari levegő", 
„Izrael", „Vörös kérdőjel", „Sphinx", 
«Halálos csönd", „Rang és mód", „A 
császár katonái", „Tamás úrfi kalandjai", 
„Lengyelvér" és „Asszonyfaló" a tava* 
lyihoz hasonló sikert érik el. Megfeles 

, lünk mindazoknak a követelményeknek, 
amelyek filmjeinket nemcsak mellé, de 
legtöbb esetben fölébe is helyezik a kül» 
földi filmprodukcióknak. Elmondhatom, 
hogy magunk sem reméltük azt, hogy 
gyárunk alig kétéves fennállása után, 
olyan márkára tesz szert, amelyért gyá» 
runkat érdemes volt kiterjeszteni és mis 
vei szivesen veszem azt, hogy önt gyá» 
runk jövője is érdekli, kész örömmel 
adom tudomására, hogy egy szebb jövőbe 
vetett bizalommal fogtunk a nagy mun» 
kához, hogy gyárunkat minden ágazatán 
ban még nagyobbá fejlesszük. 

A Corvin-filmgyár 
igazgatója, Korda Sándor, igen röviden 

I adta meg kérdésünkre a választ. 
I — Eddig megjelent darabjaink közül 

Bécsben lejátszották a „Faun"»t, a 
„Harrison és Barrison"»t, „A testőr"»t és 
„A kétlelkű asszony"»t, Németországban 
pedig az emiitett darabokon kivül raég 
„A gólyakalifá"»t, a „Mágiá"»t és „A esi' 
kós"»t Egyéb mondanivalóm nincaen. 

A Hungária filmgyár 
a következőkben fejtette ki véleményét: 

— Nézetünk szerint a külföldről be» 
özönlő filmek már semmi irányban sem 
fogják a magyar filmeket akár itthon, 
akár külföldön a piacról kiszorítani. A 
magyar filmek témája, rendezése és fo» 
tográfiája oly tökéletes, hogy minden 
irányban birja a versenyt, sőt a magyar 
publikum is annyira megkedvelte már a-
magyar filmeket, hogy azokat egyenesen 
keresi és mintegy életszükségletévé vál» 
tak; a magyar piacról tehát a magyar fii* 
meket ma már nem lehet kiszorítani, a 
magyar film jósága pedig helyet biztosít 
neki a külföldön is. 

— Állithatjuk ezt annál is inkább, mert 
produktumaink: „Karenin Anna", „Bar» 
bárok", „A táncosnő", „A szerető" stb. 
feljogosítanak bennünket arra, hogy 
filmjeinket a külföld legjobb filmjei közé 
sorozzuk. 

A Luxsfilmgyár 

Lázár Lajos dr., a Lux»filmgyár igaz« 
gatója és főrendezője, a következőkép» 
pen válaszolt kérdésünkre 

— Elsősorban kereken kijelentem, hogy 
a külföldi filmek megjelenését nyugodtas 
várjuk a magyar piacon. 

Meggyőződésünk, hogy a magyar zse* 
nialitás, amellyel külföldre kivándorolt 
honfitársaink révén már oly sokszor bril» 
lirozott, itthon is megtalálta helyét, kü» 
lönösen a filmszakmában, ahol nemcsak 
érvényesülni tudott, hanem olyan, minden 
kritikát és versenyt kiálló eredményeket 
produkálhatott, mint például „A drótos» 
tót", „Bob herceg", „Az ördög hegedűse", 
„Páris királya" és más filmjeink, ame» 
lyekért komoly versengés folyik a német 
és osztrák filmpiacokon is. 

Technikai felkészültségünk, munkatár-
saink találékonysága, nyersanyagunk ér» 
dekessége és ezer más körülmény ked» 
vező összejátszása a legteljesebb biza* 
lommal tölt el bennünket aziránt, hogy 
— speciálisan a mi gyárunk — a külfö. 
filmmel a versenyt bátran felveheti. 
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A Starsfllmgyir 
^•sérigazgatója, Geiger Richárd, igen ér-
iekes módon nyilatkozott a kérdésről: 

— A Star«filmgyár filmjei már a háború 
irtama alatt is bejár ták az összes sem* 

'eges piacokat, főleg Svéd» és Norvég* 
országokat, Dániát, Hollandiát és S váj« 
cot, ahol legjobb véleménnyel voltak 
filmjeink felől. A Balkánon főleg Romá« 
niával és Bulgáriával voltak igen élénk 
összeköttetéseink. Tavalyi filmjeink le2= 
nagyobb része bejár ta a külföldi orszá-
gokat; igy például a külföldön futot tak 
a következő tavalyi filmjeink: „Álarcos« 
bál", „Dorian Gray", „Raskolnikov", 
„Lili", „Radmirov Katalin", „A try'ton", 
„Tüz" és „Nászdal" . Újból hangsulyo« 
rom, hogy mindenütt a legjobb véle--
rnénnyel voltak filmjeink felől, amelyek 
mindenütt nagy sikert arattak. 

— Az idei filmjeink közül már is lekö« 
töt ték a külföldön a „Casanová'Vt, az 
,Aphrodite"«t, a Lehár«filmet és a „Ne* 
bántsvirág"«ot. Egy nagyobb konzorcium 
lekötötte filmjeinket Amerika számára. 
Oroszországba nyolc filmet adtunk el és 
pedig a következőket: a Csábitót. * 
Csitrit, a Nebántsvirágot, az Aphroditét , 
a Lehár«filmet, Casanovát, Radmirov Ka« 
tslínt és a „Küzdelem a létért"=et. ür« 
'•endetes tényként föl kell emlitenem, 
hogy filmjeink iránt Cseh« és Lengyel, 
országban is nagy az érdeklődés. Leg-
utóbb is egy«egy fiókot állítottunk fel 
Prágában, Varsóban és Lembergben. 

— Amiként megálljuk a helyünket a 
külföldön, akként bátran fölvesszük a 
versenyt a külföldi filmekkel szemben 
idehaza is. Mi nem átmeneti időre ren« 
dezkedtünk be, hanem békemunkára, 
technikai berendezésünk pedig olyan, 
hogy külföldivel szemben is megálljuk a 
helyünket és legalább is olyan jót csiná« 
lünk, mint a külföldiek. Hasonló a hely« 
zet a műszaki és a művészi személyzet 
tekintetében, ugv, hogy abszolút biza« 
lommal nézhetünk a közeli jövő nagy 
versenye elé. 

A Semper-fílmgyár 
igazgatója, Schönberger Gyula, a követ; 
ke lőképpen vázolta a helyzetet: 

— Noha a Semper«filmgyár a hazai 
gyárak között a legfiatalabb, szerényte« 
lenség nélkül állithatjuk, hogy eddig eh 
készült mindhárom filmünk felveszi a 
versenyt ugy a külföldön, mint a hazai 

piacon a külföldi produkciókkal szem» 
ben. 

— A „Varázskeringő" budapesti és 
bécsi bemutatójának páratlanul nagy és 
osztatlan sikere eklatáns bizonyítéka an« 
nak, hogy képeink rendezés, technika és 
sujet tekintetében internacionálisak. 

„A vig özvegy"«gyel és Landsberger dr. 
„Lu, a kokot t" cimü regényével és a már 
„beérkezett" „Varázskeringő"«vel it thon 
és a külföldön versenyképes produktumo» 
kat bocsátunk a nemzetközi filmpiacra. 
A Varázskeringő hire egyébként ki jutot t 
Amerikába is, ahol egy nagy filmköL 
csönző«vállalat már meg is vette. 

A Schwarzenberg és társa 
filmgyár igazgatója, Guttmann Manó, igy 
nyilatkozott: 

— Bizonyos, hogy a magyar filmmüvé»l 
szetnek nagy és szép jövője van és meg*j 
találja méltó helyét a világpiacon is. 
Gyárunk egyelőre csak egy nagyobb 
filmmel szerepel a piacon: a „Pera her» 
cegnő"«vel, egy kémkedési drámával. A 
darab vezetőszerepeit, igaz, osztrák szi» 
nészek játsszák, pl. Hubert Marischka* 
Pogrowska Lilli stb., mégis magyar da» 
rab, mert i t thon készült és innen indult 
a külföldre. A darab ugyanis már a há» 
ború alatt is ment Németországban, 
Ausztriában, Svéd« és Norvégországbau, 
és Dániában és mindenütt nagy elismeví 
réssel nyilatkoztak a darabról. 

A Transsylvánia; filmgyár 
igazgatója, Schuhmann Antal, érdekes 
nyilatkozata igy szól 

— A Transsylvania:filmgyár a feldől» 
gozásra kerülő művek megválasztásánál 
is már ügyelt arra, hogy ne csak olyanok 
legyenek Inegfilmesitve, amelyek csak 
Magyarországon, hanem a külföldön is 
életképesek legyenek. Alex. Bisson „Név» 
telen asszony" (Madame X.) cimü szin« 
darabja, Henry Bernstein „Baccarat"«ja, 
Ohnet György „Serge Pannin"«ja stb. 
kerültek feldolgozásra. A magyar irók 
művei közül ellenben azokat választót« 
tuk ki, amelyek az ententével való össze« 
köt te tés megujitása után ott is nagy si= 
kert arathatnak. Igy pl. filmre dolgoztuk 
Riró Lajos „Hotel Imperial"«ját, Szeder? 
kénvx A n n a „A vágy"«át, Gábor Andor 
„Paliká"«ját stb. Ezek közül különösen 
„A vágy" cimü filmre akarunk utalni 
amely a magyar filmgyártás egyik le# 
szenzációsabb alkotása. Rendezése, a fel 
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vételek, játéka a legjobb olasz és francia 
filmekkel egyenrangú, ami pedig a tárgy 
megválasztását illeti, ugy ez a világiro* 
dalofn egyik gyöngye. 

Az U her-filmgyár 
vezetősége nevében dr. Szűcs Ernő a kö* 
vetkezőket mondotta munkatársunknak: 

— A háború alatt mintegy börtönbe 
volt zárva a magyar filmipar, az idegen 
filmek versenye nem támadhatot t ellene 
és csodálatos, éppen ez a börtönélet erő* 
sítette meg annyira a magyar filmkészí* 
tést, hogy most, amikor kiszabadulhat, 
mikor az egész világ megnvilik előtte, 
éppen nincs oka ettől megijednie, mert 
tudja, hogy a nagyvilág versenyét is de* 
rekasan meg fogja állni. 

— A mi gyárunk is nem egy olyan 
filmalkotásra tekinthet, amelynek a jö* 
vője nem aggasztja. Itt van elsősorban 
egyik legnagyobbszabásu munkánk: „A 
bánya titka", hatalmas kétrészes film, 
amelyben az angol regényirodalom egyik 
szenzációs termékét vetettük vászonra, 
mindazokkal az érdekességekkel, ame* 
lyek a regényben foglaltatnak. Ez a fii* 
münk oly látványosságokkal kápráztat ja 
el a nézőt, aminőket igazán csak a kül* 
föld leggrandiózusabb vásznain látunk. 

— Érdekelni fogja a nagyvilágot a mi 
magyar életünk, a mi földünk természet 
tes szépsége is: ennek hü tükrét tár ja fel 
a mi „Ingovány"*unk, Bársony István 
tősgyökeres regényének feldolgozása. 

Érdekes speciális modern fővárosi éle* 
tet visz a vászonra „Timár Liza" is, 
Bródy Sándor regénye, amelyet különös 
gonddal készítettünk és ez a gondosko* 
dás nem is fogja eltéveszteni a hatását. 

— A közelmúltban való produkcióink 
néhány nevezetességéről sem szabad 
elfeledkeznünk. Hallhatatlan mesemon* 
dónknak, Jókai Mórnak, akinek műveiben 
a filmkészítés kimeríthetetlen kincsesbá* 
nyáját találjuk, számos munkáját feldől« 
goztuk. Ezek közül most csak a „Szere* 
lem bolond jai"*t és a „Fekete gyémán* 
tok"*at emiitjük fel, amelyekről bizo* 
nyosra vesszük, hogy határainkon' tul 
éppen olyan elragadtatást fognak kel« 
teni, mint aminőt idehaza keltettek, mint 
ahogy máris teljes sikerf arattak, azok« 
ban az államokban, amelyeket nem 
zárt el előlünk véres árkaival a há* 
boru. 

i f M O Z I K R Ó N I K A I 
|gj \ wr*iot wdi: LAJTA AMPO» jg 

APHRODITE 
(Star újdonság 6 felvonásban. Irta: Pa* 
kots József, rendezte Deési Alfréd, bemu-

tatja a Corsó december 23'án.) 
A Star filmgyár első igazán nagysza* 

básu Világslágerével, az Aphroditével, 
december 23-án lép a nyilvánosság elé. 
E mindvégig lebilincselő, rendkivüi ér* 
dekes és lélektani mélységekkel teli cse-
lekmény valóságos próbaköve a magyar 
filmgyártás művészi tökéletességének. 
Akik már látták ezt a darabot, a legna* 
gyobb elragadtatás hangján nyilatkoz* 
nak annak felejthetetlenül szép felvéte* 
leiről, az ügyes rendezésről, a Star művé* 
szeinek utolérhetetlen művészi játékáról 
s az igazgatóság áldozatkészségéről, me* 
lyek lehetővé tették, hogy az Aphrodité-
vel a Star sikerrel vehesse fel a versenyt 
a legszebb amerikai és olasz filmekkel is. 
A darab belső és külső felvételei festői 
látványosságot nyújtanak. Interior rész* 
letei a hazai iparművészet remekbeillő 

csodái, külső felvételei, különösen az el-
ragadó dalmát tengerparti részletek, s 
az Aprodite tiszteletére rendezett görög 
ünnepély pedig felejthetetlen mély be* 
nyomást kelt a nézőben. A darab igen 
nagy sikerében oroszlánrésze van Deési 
Alfréd főrendezőnek, akit igaz elismerés 
illet meg hatásos gyönyörű munkájáért . 
Az Aphrodite csodás szépségű modell, 
akibe az orosz herceg szerelmes. Ez 
szobrot készíttet a modellről, majd nőül 
veszi. Aprodite megcsalja a herceget, s 
egy festővel kezd viszonyt, amikor férje 
rájön erre, szívszélhűdés éri. Innen fut* 
nak szét a dráma bonyodalmas szálai. A 
festő nőül akarja venni az özvegyet, de 
ez nem akarja miatta családját és vagyo* 
nát elveszteni. A csalódott szerelmes bá* 
natában világgá megy és beáli kolduló 
barátnak. Múlnak az évek, s a festőt 
hiába hivja már vissza a zajos mámoros 
életbe a nő, ez továbbra is Isten szolgája 
marad. A főszerepet a darabban Gótb 
Annie játssza finoman és meglepő mű* 
vészi erővel. Pártnere Kornai Richárd. 
Nagy sikere van Hollai Kamillának és 
Peterdi Klárának, akik szintén igaz mű-
vészettel játszották meg hálás szerepei* 
ket. De jók voltak a többi szereplők » , 
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Dán Norbert, Túrán Gusztáv és Margit-
tai Gyula is. A darabot december 23*án 
mutat ja be a Corsó. 

Lajta Andor. 
• • • 

A MAGYAR MOZISZINÉSZEK ÉS 
MOZISZINÉSZNÖK a minap szervez* 
kedési gyűlést tartottak, amelyen elhatá* 
rozták, hogy anyagi és erkölcsi érdekeik 
megvédése céljából szövetségbe tömörül* 
nek. Elnökük lett Kornai Richárd, a Star 
filmgyár művésze, titkár lett Mattyasov* 
szky Ilona, az Astra*filmgyár művésznő-
je. Választmányi tagok lettek: Andorffy 
í'éter, Medgyaszay Jenő, Dán Norbert 
és Györkönyi Iván. A hivatásos moziszi-
nészek és színésznők ezekután elhatároz* 
ták, hogy testületileg belépnek a Buda* 
pesti Színészek Szövetségébe, ahol azon* 
ban pnálló szakosztályt fognak alkotni. 
A szövetségi tanácsban a moziszinészek 
egy taggal lesznek képviselve. A szak* 
osztálynak mintegy 30 tagja van, u jabb 
csatlakozásokat a titkári hivatalnak. Ró* 
zsa-utca 38/b. II. 2. alá lehet bejelenteni. 

A Z IGLÓI DIAKOK, Farkas Imre 
népszerű operettje, elkészült a filmen és 
legközelebb fogják Budapesten játszani. 
A kedves darab főszerepeit Dallos Olga, 
Vándory Gusztáv, Győző Lajos és Szal* 
kay Lajos játsszák. 

A NÉMET FORRADALMI KOR* 
MÁNY újból behozta a film* és plakát* 
cenzúrát arra az időre, mig a mai zava* 
ros idők tartanak. Ezt a cenzúrát a for-
radalom kitörésekor eltörölték, most 
azonban újból életbeléptették. 

A Z OLASZ FILMGYÁRAK is nagy-
nehézségekkel küzdenek, igy többek kö-
zött a nyersanyag hiányával. Ennek foly* 
tán több filmgyár nem tudja elkészíteni 
a tervezett filmeket. 

MOZIÜZENETEK 
/. M. Hugyag. Levélben válaszoltunk. 

Sz. József Kassa, ö n valószínűleg Film* 
gyárat gondol. Itt a cimük: Astra« 
filmgyár, Rákjóczi*ut 51., Corvinsfilmgyár, 
Rákócziíut 9., Píönix, Rákóczi*ut 76., L'her, 
Rákó'czirtit 14., Star, Kossuth Lajosm. 11/13., 
Lux, Kossuth LajosíU. 14/16., Semper, Arany 
Jánossu. 33. és Transylvánia, Rökk Szilárd*u. 
20. — Báró Ny. P. és B. Szívesen adjuk meg 
u kért felvilágosítást, de jelenleg nincsenek 
hii adataink róluk. Egyébként mindkettőnek 
irtunk Berlinbe. — Műkedvelő színész. 1) Igen 
egyszerűen, feltéve, lia egyénileg egyébként 
megfelel. Mindenesetre jó, ha van sziniisko* 
lója, de ha nincs, az se olyan nagy baj, ha az 

egyéni föltételek (megfelelő külső, megjelenés 
arcmimika stb.) megvan. 4) Igen. 5) Csákig 
személyes jelentkezésnél valamelyik filmgyár 
rendezőjénél. — Anonymus. 1) Körülbelül 
34*nck mondják és nőtlen. 3) 27 éves. 4) és 5) 
Nem tudjuk. — Dán Norbert-imádó. Cime: 
Krisztinasökrut 15. — Kíváncsi 19. Lotte An« 
drea tavaly végezte a Rózsahegyi sziniisko« 
lát. Ez az igazi neve. Eddig a Hungária*fil« 
mekben lépett föl. Egyéb adatait is a Hungá* 
ria*filmgyár (Rökk Szilárd*u. 12.) utján tud» 
hatja meg. — Tosca. 1) 2) Ezeket a részlet» 
kérdéseket csakis személyesen lehet a Rózsa» 
hegyi*féle színiiskolában (Népszinház*u. 22.) 
megtudni. 3) 8—10 hónap. 4) Megegyezé» 
szerint. 

HALLÓ, MI ÚJSÁG? 
ORSZÁGSZERTE ÉNEKLIK MAR Erényi 

R. Antal, a kitűnő énekmester „öszi rózsa", 
„Téged látlak i . ." , „Cigánytemetés" és a vig 
szövegű „Vén huncut cigánya" c. dalait, ame» 
lyek nemcsak szebbnéLszebb dallamuak, hanem 
mint értékes zeneszerzemény is kiemelkednek 
az átlagos magyar dalok közül. Kiadóhivata« 
lünk utján is megrendelhető, valamint az ösz» 
szes zeneműkereskedőknél is kaphatók. 

A MAGYAR ARTISTAsEGYESÜLET rok* 
kant és segélyalapja javára a Színházi Élet 
nagy estélyt rendezett december 21*én, amely« 
nek műsorára még vissza fogunk térni. 

A SZÍNHÁZI ÉLET SZILVESZTER*ES« 
TÉLYE A ZENEAKADÉMIABAN. Nagyará» 
nyu Szilveszterestét rendez a Színházi Élet 
december 31«én a Zeneakadémiában. Nagy 
E^ndre konferál, Beregi Oszkár legszebb ver« 
seit szavalja. Péchy Olga kedves dalokat ad 
elő, Somogyi Nusi Gallaíval táncol, Várkonyi 
Mihály moziprimadonnákról cseveg, Kökény 
liona Békeffy Lászlóval párjelenetet és magán« 
számokat ad elő. Igen kedves lesz Bánhidy 
Ilonka jelenete Pártos Gusztávval. A nagy 
műsor és az elsőrangú erők azt hisszük, felejt* 
hetetlenné fogják tenni az 1918. év utolsó nap» 
ját. A zongoránál Bertha István, a Király» 
Szinház karmestere ül. Jegyek a Színházi Étet 
boltjában, Bárdnál és a Zeneakadémiában 
kaphatók. 

TÓTH BÖSKE. A RákosHskola növendéke 
volt tavaly és az iskolából szerződtette Bródy 
István a Margitszigeti Szinház tagjai közé. 
Már első nagysikerű operettjében, a Heje* 
huja báróban is bebizonyította, hogy Bródy 
igazgatónak jó szeme volt. Most a Budapesti 
Színházban vendégszerepel a Margit*szinház 
és a Csavargólány «gyík szubrett szerepébe« 
arat esténként érdemelt sikert. 

VIDÉKI RENDELŐK felkéretnek, hogy k e 
ressék fel Wágner Hangszeráruháza vidéki szét» 
küldési telepét (Budapest, IX., Rádaysutoa 18.) 
és vegye át személyesen a rendelt hangszert 
mert a korlátolt csomagfelvétel miatt postás 
csak kevés küldemény szállítható. 
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A s amber tragédiája 
Rendezte: PAULINI BÉLA. 

Útmutatás egy szegónysorsu «ta* 
gyar filmgyárnak, hogyan lehet Az 
ember tragédiájáét nagy utasási 
költségek kikerülésévei Budapest«« 
te környékén felvenni? 

* 

I. A PARADICSOMBAN. 

Már ettek a tudás fájának gyümölcsé* 
bői. Ádám mér: eszik. Az örökélet fáji* 
nak gyümölcséből még nem ettak . . . 
Felvehető a füvészkertben. 

II. EGYPTOMBAN. 

Ádám mint Néró, egészen fiatal, Éva 
» i n t rabszolganő, ilyen öreg. Szin: 
versenytér. Háttérben katonai sátor, — 
mint gula. — Nagyon megfelel! 

III. ATHÉNBEN. 

Aa előtéren, oldalvást, nyílt templom« 
csarnok, istenszobrokkal: Széni Otllirt 

emlékmű. Éva, mint Lucia, cseléddfd, 
áldozati tárgyakat hoz. 

IV. RÓMA. 

Jobbra apácazárda, balra üget, — a 
Halászbástya jobbsarka, melytől balra ar 
a gyönyörű fenyőfa áll. 

Műcsarnok . . . középen teritett 
három lectiáva!. (A negeydik lectia 
holtrészeg.) Csak ne jöjjön most a 
"ózsef, mert az nagyon mérges ember, 
krarált csinál. 

V. K O N S T A N T I N Á P O L Y . 
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VI. PARISBAN. IX. A HÖVILAG . . . 

Grève, — piac, — a Szabadsá ptér. 
Adám, mint Danton, a börze lépcsőzetén 
-ácsorog. Éva: „S e rémvilágban még sze» 
retni vágyói?" 

VII. L O N D O N B A N . 

Hóval és jéggel borított vidék, vagyis: 
Hűvösvölgy. Ádám, mint megtört agg . . . 
Vigyázni kell, hogy a villamos bele ne 
fusson a filmbe. Ha mégis belefut, ki kell 
vágni. 

A film a vállalatnak mindössze nyole* 
van korona ötven fillérjébe kerül és 
mindössze egy kis tüdőgyulladásba az 
Ádámnak, ha tulsokáig ácsorog a tram* 
bulinon, ahelyett, hogy rögtön beleugra« 
nék a — Dunába. 

A Nemzeti Szinház egykori és jelenlegi örp-
kös tagjai: Prielle Cornélia, Ujházy Ede, Blaha 
Lujza, Náday Ferenc, Jászay Mari. Tóth Imr*;. 
Császár Imre, Szacsvay Imre, Rákosi Szicft. 
Helvey Laura, Csillag Teré^, Gvenes László. 
Mihályfy Károly, Gabányi Árpád és IvánB 
Jenő. 

DOUBLÉ DESTILLE 

EAU DE COLOGNE 
Kérje 

MlndaOtt kapható. 

S C E C S L C H 
lámpák és gyertyák 

N A P P A L I 
F É H 9 

Gyár-utca 23. il 
Földünk egy szelete a. távolban látszik. 

Adám, mint öreg, Luciferrel röpülve. 
•(Hasast nem szabad ugrani, inkább 

fejest!) 

Ádám, mint élemedett férfiú, a Halászt 
bástya egyik bástyáján áll, majd lejön 

• annét és pattogatott kukoricát vásárol. 

VIII. A Z ŰRBEN. 
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SZÍNHÁZI KÉPREJTVÉNY 

r ~ 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij. Egy magyar iró színmüve. (E héten 
Herczeg Ferenc „Tilla" cimii müvét sorsor« 
juk ki.) 

II. dij. Egy müvcszi arckép. (E héten Bródy 
Sándor fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij. Égy kotta. 
A Színházi Élet 49. számában közölt rejt> 

vény megfejtése: Fedák Sári. Helyesen meg* 
fejtették 480*an. Herczeg Ferenc „Tilla" cirnü 

müvét Mikes Ferenc, Töröksu. 4., III. e., Vár« 
konyi Mihály fényképét Roboz Margit, Baross« 
tér 9. és a kottát Péchy Terka, Margit=körut 
64/b., fsz. 7. nyerte el. 1 

'" < T ifci fin, I '»il II 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
Énekesnő. Az ErényisRossi Rozinasféle ma« 

gánénekiskola Erzsébetskörut 40—42. sz. a. van. 
Uj tanítványokat egyelőre nem vesznek fel. 
Előjegyezheti magát. 

L. Lajos. A vers nem üti meg a mértéket. 
Semperzgyár. 1) Arany János»u. 33. 2) A niult 
héten volt a bemutatkozása. 3) Az Astrasfilm« 
vállalatnál játszik. 4) Személynöksu. 16. 5) 
Magánúton képezte magát szinószszé. — D. 
Ilona, Nagyszalonja. 1) Az Orsz. Szinészegye« 
sülét elnöksége utján kell kikérni, cime: VIII., 
Baross»tér 9. 2) Igen, szükséges a szülői bele» 
egyezés, ha t. i. még kiskorú. 3) Lehet. 4) Bár« 
melyik kisebb színtársulatnál. 5) 300—400 K 
havonta. — Spéci. 1) A magánszinésziskolai 
tanfolyam 2 éves, a szijiésziakadémia 3 évből 
áll. 2) Ez is különböző. Havi 40 K«tól fel« 
jebb. 3) Igen. 

K. Jolán, Szolnok. 1) 1891 márc. 31sén szüle« 
tett Kisvárdán.. 2) Ref. 3) 1911 őszén lépett 
a szinipályára. 4) Még nőtlen. — Vitatkozó. 

y l í « i v 4 l f l b > l f végleg eltávolít Baeh Man el 
T m S Z Í S 1 Z i l l 9 I kozmetikai intézete. Minden-
y w | l l i i H « m » H i n e m ü gzepsóíhibíik keaelése 
:t'p.öeliávolitas, láncok kisimítást, arcgözölés és arcmasfiás 
ifányos bérletbon. Budapest V I . , Almássv-utca 3 *z 

NAGY MIHÁLY 
DROGÉRIÁJA, Budapest, V., Václ-ut 4 . 

Telefon : 160-98. 

fcuppuak, ilUtsierek, kOtuerak, 
k*»UnUi cikkek lefolctokb íw-
vi»irlá»l forrás». — kahfttaMtt 
minden nrfnben kapható. 

! BENEDEK FRIDA Drily-s. ÍJ. Dmjukkm. It. 

Képeskönyvek 
3 S é v e s g y e r e k e k n e k : 

Tarka világ sok állatkeppel K ló.— 
Gyermek kalandok K 20.— 
Lernai Anna képes mesés-

könyve .. K iL— 

Kaphatók a 
„SZÍNHÁZ! ELET" boltjában 
Budapest VII, Erzsébet-kUrut 29. sz. 

LOHR MAJMA (KRONFUSZ) 
Budapist, «III,, Baross-utca 85 t l t i í y I j 
Fiókok. II.,C4-u 'SI, IV.,Eskfl-ui öés Kecs- kllmiftlló 
kemétUs. 14, Tl., An<lrAííy-ut 16, Teré«-k»r-
nt Ö9 és Terés-l:8rut V.. H»rralrc»i)-n. 1, 'ó«sef-k»rnl 2. 

begrigibï úvaro-
sl tigytitxfilé te 

Művészek 25% engedményben részesülnek a 

MERKUR KELMEFESTŐ GYÁR-
P.!"F>pr-t, VII. ker.. Dohány-utca 94. szám 

Divatlapok kaphatók 
'Színházi Élet" 

boltjában 
Did Dame K '-.•--
La Femme Moderne K 10.— 
Die Modi in Wien._ K 5.50 
Praktische Moden _. K 8.80 
Dm nene Rock-AIbnm K 8.80 
Prakt;sche Binsen — K 8.80 

Erzsébet-kUrut 19 p o r t ó k ö l t s £ g m f i l l é r 

Budapest, Koronaher-
eegu.tO. lU.Caloin-tér 

ELSJVER 
i w i á i T g . 

Fióküzletek: Rákóczi-
it 32, 11. Buda,F6'ti,S2 
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KINEK VAN H A S Z N Á L T 

HANGLEMEZE? 
Régi vagy törött H A N G L E M E Z E K E T mig az anyag-
hiány tajjl legmagasabb áron veszünk vagy cserélünk 

U)áGNEB 
országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer és beszélő-
gépek áruháza. A világhirü „Favorité" hanglemezgyár főraktára 
Budapest, VIII., József-körut 15. Fiók: IX., Ráday-utca 18. 
Beszélő-gépek 1500 koronáig. :::: Telefon : József 35—92. sa Árjegyzék ingyen. 

DCi EE D : • G 
J j j 

, pjságütenT' köuTVki»(ki ás ßrornfj* ri.. IMaft i t . 
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1) 2) 4) Rk. 3) Elvált. 5) Nem rokona. — 
Adrienne. 1) Nem, nőtlen még. 2) 39 eves. 
3) A Színházi Élet almanachjában megirtuk. 
Aranyháló. 1) Palota.tér 5. 2) Királyai. 82. 
3) Király <u. 102. — Zinocska. 1) 4) Rk. 3) 27. 
4) 28. 5) 26. — Kaméliáa hölgy. 1) 1855«ben 
volt a bemutatója, előbb azonban , Gauthier 
Margit" cim alatt adták, első fordítója Bu» 
lyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla, a Nemzeti 
Színház ünnepelt drámai hősnője volt, egyben 
a címszerep kreálója is. Szereposztása ez volt: 
Armand — Feleky Miklós, L)uval — Szent» 
petery Zsigmond, Rieux Gaston = Szigeti 
József, Sainct Gaudons := László József Gus» 
tav — ifj. Lendvay Márton, Varville báró — 
Tóth József, Gauthier Margit — Bulyovsz» 
kyné, Nichette -— Munkácsi Flóra. A százas 
dik előadása 1894 márc. 9»én volt, a 125'iki 
pedig 1913 jun. 3«án. 2) Király»u. 77. — Aplu 
vodite. 1) A színháznál. 2) Royaloszálló. 3) 
Nem színésznő -1) L^j u j ^ birtokos. 

Bakfis. Harsányi Zsolt. — Almos és Gvula, 
Miskolcz 1) Mindegyik. 2) Egvik sem. 3) 
Nemzeti Színház a címük. — Csincsalavér. 
1) A mult héten volt a bemutatkozása. 2) 
Ref 3) Temesvárott működik. 4) 26 éves. 5) 
Igen, nőtlen. — Bakfis 17. 1) Temesvár, szín» 
ház a eime. 2) Életrajzát a Színházi Ê!~t 49si'í 
számában már megirtuk. 3. Rk. — Iréné. 1) 
Rk. 2) Évi 36.000 K. 3) Nem. 4) Ha aktuá* 

lis lesz, megírjuk • Színházi Életiben. 5) 50.000 
K. — Színésznő akarok lenni. Tessék meg« 
kísérelni valamely kisebb színpadon, — talátt 
sikerülni fog. — Ilonka. Rózsahegyi Kálmán 
szinésziskolájanál tessék érdeklődni, cime: 
VIII., Népszínháza. 22. 

Visegrádi. A Színházi Élet a nem előfizető 
olvasóknak is mindenkor készséggel válaszol 
a szerkesztői üzenetekben. — Egri háztulaja 
donos leánya. Az előbbi üzenetben önnek is 
felölünk. — Sz. Lilla. 1) 50 K. 2) Előfizetése 
nov. 30»án járt le. — Dr. B. Uné. Előfizetése 
szintén nov. 3U=án járt le. — M. Miklós. 1} 
Az operett-színházaknál kell előjegyeztetni «. 
nevét 2) Körülbelül havi 400—600 K. 3) Igen. 
4) Rákosi Szidihez. 

Mumus, Arad. Megkaptuk. — Pesti flu. 1) 
Legalább 4 középiskola szükséges. 2) Évi 120 
K. —- Médi. 1) Nem színésznő. 2) P»lota>tér 5. 
3) Royaloszálló. 4) Damjanichsu. 41. 5) Báró 
Aczél*u. 3. — G. Sándor, Olaszliszka. Podma» 
niczkym. 6. — Cogito. Válogatunk belőle. — 
Magas-Tátra. 1) Már fellépett az elmúlt heten. 
2) Ref. 3) Bonvivant. 4) 26 éves. 5) Életrajz», 
a mult számban megjelent. — Három barátnő. 
1) Bayor Gizi, Odry, Rózsahegyi stb. 2) Nincs, 
feljegyezve nálunk. 3 Nem. — Két bakfis. 1) 
Szept 7. 2) Már fellepett a mult héten. 3) A 
tél folvamán. 4—5) Ha aktuális lesz. megírjuk 
a Színházi Éledben. — Julia. 1—4) Izr. 5) Rk. 

Viszketegségeí, sömört, riiht 
* i«UK> orsabban elmulasztja a dr Fleieu .1 cr <!(»'• ttfrv 'iye.««»íi védett o 

S K A R O F O R M K F . N Ô C S 
Nem piszi» , erwii -.-.agiai i>. ruba«. guiy m ., n.iay 
.épely 6 kot., o-nládt ud«R 15 koi. Badap^aten kapható 

örttk .Joz«i*t syo^y8ZHr(]\rát>an, Király-u'ca 12 warn, 
VMí'kr megtvnrlt*tàsi cira : Dr. K>esch K. •vomua-Kyujry-
«ze Iára fjyör — „8lrnh.i»orW-vMjepyre lleye!|link • 

H A J S Z Á L A K A T 
Vífi«« ul <vi»W r, V * 11'lim-Hi. lUioll'ik *«rp|. 
éa tzi>mii es T̂ gii-g**» altávMlltiaa atchamiass'ó. Pa-uin-ks, 
• EIILS FRH-.iiii kmin » I pnVr DI-IKIM »I-LÉV míikn D >. 
Tan tvaiiyi« Iflrít -nrt. iliirhholn >'Äv «'U R.is»Ih ' 
Hu ni III« intúzni KiMlitpext ! \ l r í l f I I« • ' ' ® 

u LLMANN 
JÓZSEF 
mel fűzők, kü önle» 
gcss^gek műterme 

Trfcfon 171-83 ^ 

j V I . , N A G Y M E Z Ö - U T C A 2 8 

Kozitirtási ullldmos vasaló 
2 méter selyemzsi-
nórral, 2 dugaszszal 

1 2 0 k o r o n a . 

M E M , Budapest 
• 1 IS. sz. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" BEKÖTÉSI TÁBLÁJA 
kapható piros Világot t* tOtnkék «h.brn • kadóhlnulbaa. K 6 50 trbao. Pori* 6) flIMr. E»y tvfo'ya™h01 z ,4W» »zfl" ' fO 



SZÍNHÁZI ÉLET 7f. oldal; 

Ica. 1) Bécsi <u. 1. 2) Star.filmgjár a cime: 
Kossuth Lajossu. 13. 3) 28. 4) 26.000. — Ra-
jongó. 1) Streliszky fényképésznél. 2—3) Tes« 
»5k kikeresni, nekünk: erre nincs időnk. — 
Lilly és Loló. 1) V., Sz ige te . 4—6. 2) Nem» 
csak színésznőket fotografál, hanem polgári 
szemelveket is. — Műegyetem. Tessék felke» 
resni Hera ld Lajosné énektanárnőt, cime: I., 
Krisztina 4;örut 89. II. — Érdeklődő. A Nom-
*eti Színháznál nyilvántartják. — Manci 54. 1) 
Előfizetésié nov. 30«án lejárt. 2) Nincs erra 
ideje. 3) Megjelent. — Vacuum. 1) Névroka» 
nok. 2) Télen zárva vam. 3) Nincs tzerzodés* 
ben. 4) Nem. 5) Pihen. — P. Berly. OUszor« 
szágban született, rk. vallású. 

Kis kíváncsi. Me<lgyeszay Vilma hires szi» 
h 'szcsaládból származik, amennyiben édes« 
a ty j ának Mcgyery Károly, a legkiválóbb ma* 
jfvar komikus (se. 1797., megh 1842.) volt a 
nagybátyja, az édesanyja pedig híres énekesnő 
volt Nagyváradon, Budán, Kolozsvárt, Aradon, 
Debrecenben. (Ö volt egyben az sls.5 „Szép 
Heléna" , amennyiben 1870 ápr. 30«án elsőüí 
kreá l ta ezt a szerepet Molnár György budai 
színházában.) A színészi hajlamot követve, el* 
v ' g e z t e a Vígszínház szinészkkoláj i t 4» 19Ô3 
ju ' ius 20«án megkezdte pályafutását a budai 
színkörben, az „Újfundlandi" c énokss boh/V 
yntban, Clemence szerepében 1®99 októberben 
fi évre leszerződött a Királyszinházhoa, ahol 

a János vitéz I luská jában nagy sikert aratott. 
Később Falud; Sándor igazgatása alatt a Mo« 
éern Színpad egyik erőssége volt. 1913—1915» 
ig ugyanezen kabarét vezette, majd dr. Bár» 
dos Artúrhoz szerződött. Közben külföldön is 
vendégszerepelt, mindenütt dicsőséget szerzett' 
» magyar művészetnek. 

Balduin. 1) A vigszinházi szinlapon rajta 
van. 2) Földváry József. 3) Damjanich«u. 41. — 
Vöröshaju asszony. 1—2) Még korai kérdések-
3) Rudolfkor 5. 4) Góth Sándor volt a part* 
cere. — Bàttasztk Megjelent és kapható a. 
Smnházi Élet kiadóhivatalában. 

F. Ibolya, Kaposvár Fodor Oszkár társulata 
Srékesfehérvárott, Kovács Imréé Szatmári és 
Neményi I ászlóé Nagykáro lybs / működik. — 
K. K. A z illető színész a nagyváradi színház 
tagja. — O/ga, Kisújszállás. 16 éves korban 
veszik fel, ha tud énekalni, annál jobb. — 
Préb&kő. N e m biztatjuk, mert nom ismerjük 
a tehetséget; tsseék megkísérelni: bátraké a 
saserencse. 

Vilma, Ktspast. 1) N e m Király Ernő volt 
a partnere. 2) A Színházi Êh(>b&\ kikeresheti. 
3) Személynik.u. 16. — Eugénia. 1) Igen, van 
tandíjmentesség. 2) A ssinészískolában meg» 
ocsúdják. 3) 16 éves kortól. 4) Elméleti és. 
£>[•:korlati tárgyakat. 5) S^eraélynök»«. 16 — 
Stárnybontó, ít. N e m küsölhető. — Fogadás. 
1) Földes Imre „Hadik huszárok" «mi i tör»> 

L e g u f u b b d a l o k : 
An én iMiliám (Tn>íVKy rtémi) ... K 4.— 
Csalódni fáj (FIIJTP IJmumi ... K 4.— 

P«i lékölt*»| í —.60 
M»f!r»n<4^llii>!0k a .Színházi Élet* koltj ibaa 

VI! , » / « bol krtrut V». 

A m a m r s & s f e s v w e r e 
•iít it) 'ó cüt'ími k .m-ak'»»:. |m>. »»iiiiwJi-
i.«<t4 1. w ímîhHî•• m l«k«f. Aki i«frxB4 baa 
Abfti.íft UttcVtti * Ä ' í T • I 
»I r •••.11 H»'. I fi» ft 

ElYSGAT-ra 
A U UM «M Ml it >B »fa 
K * t- ÉIM.—. arfyMmr K li —. 

Me,]ro"<í«lh«t* » Nyugat kladohivatalaban: 
V. <»r»i»t, Vi mo* ceáazar -u l 9 7 a i m 

p & i Y F O B I l Â S Z - T E R E M 
tó to uiottaa, oncloittlaa, I - ult'ö el a < y u i l : 
M B K. ». . Jfctva • féaüléSMi agyf i t t : 
F M SC 1. . Kanllrltr. — R i d a j - u t e i S. » i m 

B» j ! l i é « » n i r a l rr»n|ryöl»t, *»a:»t, kat.nali 
t P l ! « ß ä 9 f i a I , »h»a:,<k«t mlndrnk a»l rtiafák-» I. i ely Uli « sscrllzlctx. R,i4«»wl, 

a i . « l < . v ü . mcAui iaiti-itinpliiiamal aa'ailMii. — «MM w«<k lim eial / — îalalaa Jaaaal lOlkrU 

E « to'ßK k ö p f i Ä 
N«hi I à' »»TI'JUIIOZ Kciiimi i-nilök .. IC 4.— 
Csnk à Mjt »' il'> voll a s ien Inseil K 4.— 
Uj! As la iuïv Telek a In hbMl'atástól K i.— 
U.! \l ért kf(l s/.eretni? Mi. rt- K 4 . -
Siép s ïdks assit nv K 4.— 

I • lókftlisó. K - .6(1 
Rtnüa ' i* îarf « . S z í n h á z i Éle t* bolljá'.-an 

Vil., Krisébet k i rn t ä't. 

Legdivatosabb uj dalok : 
Uyera, I* Niemand ! . . 4. — 
Hova s et»z. hová? !( 4.— 
I.yenkor »te mindig arra guadolok K 4 . -
Ja| oi a buva bélelt élet K 4 — 
Szegény lányok K 4.— 
F'ignlv katona I 4.— 
Párallan menyseske, il ftiiet 8 — 
lluzd rá tflstfts, a jégenkcpoKÓd K 4.— 
Jöjj visgia K 2.— 
Katona iamnak .. K !1.— 

Megrendelhetők a .Szi házi Élet" hntljiihan 
VII., Kizsébet-kftiiil 29. 

szenvedéiv 
a Víjsz.aliáz nagv.-ike ü ujdnnsápa me;: 
jelent. Az U| Arefliiasev drrinia Rrndv 
Sunder áldolao/ásiibari w urundelhctő 
a Színházi Élet" bot jában Erzs bel-
köri t 2!l. A i-k K • 40 Portól« l<éü 40 fill. 



to. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

téneti vígjátékának bemutatója 1904. okt. 5=én 
volt a Vígszínházban. 2) A „János vitéz" prés 
mierje 1904. nov. 18sán volt. 3) Az „Elnémult 
harangok" első előadása 1905. jan. 20«án volt. 
4) A szabadkai színház megnyílt 1854. dec. 
Iősán. 5) A Kolozsvári színészet és színház 
történetet dr. Ferenczy Zoltán irta meg, — 
megrendelheti a Színházi Élet kiadóhivatala 
utján. 

S. D. Dunapataj. Szívesen válaszolunk a 
nem előfizetőknek is. — Piccolomini. A Con» 
•tantin abbé bemutatója 1888 márc. 9sén volt. 
Constantin abbé = Ujházy Ede, Jean Ray« 
maud = Mihályfi Károly, Paul de Levar* 
dens = Náday Ferenc, De Larnac — Hetényi 
Béla, Bernard = Gabányi Árpád, Scottné = 
Helvey Laura, Miss Bestina Percival — Csil-
lag Teréz, Lavardens grófnő = Lendvayné és 
Pauline = Vizváryné volt. — Ypszilon. Á kér* 
dezett művésznő a legpéldásabb életet éli, 
nem válik az urától, jelenleg pihenőt tart, 
azért nem szerepel a neve a szinlapon. — L. 
F. Pécs. Megjelent a Színházi Élet ez évi 
25*ik számában; a 39. oldalon közöltük teljes 
egészében. 

Kalocsai kis barna. Megfelelő intelligencián 
kivül kiváló színészi képesség, különösen pc= 
dig plasztikus testtartás, kifejező arcjáték stb. 
szükséges. — Valika, Óbecse. Levelét szivesen 
olvastuk, de annyi kérdés van benne, hogy 

lehetetlen e szük keretek között egyszerre 
válaszolni. Különben is csak 5 kérdésre fele« 
lünk. — Hajdúszoboszló. A „Kávécsarnok" c. 
életképet a Skinházi Élet mult évi 32Ak szá= 
mában közöltijik, — tessék a kiadóhivatal ut» 
ján megrendelni. 

Vitatkozók. Svärdström Valborg „Gefle" 
nevü városban született, Észak=Svédországban. 
Pályáját Stockholmban, az udvari operánál 
kezdte. Körülbelül 20 év óta él Magyarország 
gon. Nővérét Astrid=nek hívják, szintén ismert 
opera* és konderténckesnő. 

Fefsőbb diákok. Vörösmarty Csongor és 
Tündésjét 1879 dec. Len adták először a 
Nemzeti Színházban ezzel a szereposztással: 
Csongor — Nagy Imre, Kalmár — Ujházy, 
Fejedelem — E. Kovács Gyula, Tudós - -
Bercsényi, Balgai — Vizváry, Kurrah — Sán* 
tha Antal, Berreh = Kőrösmezey, Tünde = 
Márkus Emma, Mirigy — Jászai Mari, Les 
dér — Helvey Laura, Nemtőskirály — Csillag 
Teréz. A darabot Paulay Ede alkalmazta szín-
re. — Fogadás. 1) Makay Margit nemesi praet 
dikatuma: „mikéi és geleji". 2) 1909*ben vé< 
gezte a szinéspakadémiát és Palágyi Lajo« 
miskolci színigazgatónál lépett a szinipályára. 
1910 jul. havában szerződött a Vígszínházhoz. 

A. szerkesztésért felelős: INCZE SANDUf 

LEGSZEBB AJÁNDÉK A 

HÖLGYEK NAPTÁRA 
sok novellával, verssel a legjobb 1 Q 1 Q 
Íróktól. Ára elegáus selyemköté»-
ben K 19-80, postaköltség 60 MI. 

Megrendelhető a „Színházi Klet" boltjában, 
VII., Erzsébet körút 29. szám alatt 

MEGNYÍLT l 
CAFÉ-RESTAURANT 

INTIM BAR 
VII., Dohány-utca 66 

A zongoránál BARTA LUCSI ül 

Tulajdonosok BLAU és ARANT 

A «SZÍNHÁZI ÉLET» 
u l l e v e & s z ő i a p s o r o z a t a 

Gyönyörűsii'p f«ivélelek,MíJd aVie»' 
„íré: Kinaliló" és a UyereksslDháa 
tabuiról. A 20 darabból ;ti]rt soroiat 
ára 8 korún», portöüöliséi 6 lillér. 

Œ r n é kozmetikai \mtim 
Rrislibet-küiut 23 sí. 1. emeio 
Hölgvek a ciról hajáiálalr 
!ege$ «KaToliti.il Yi!l»nvny:i1. 

Tsle fon 1 3 3 - 3 2 Te le fon 133—32 

Í R Ó G É P E K 
u j a k és h a s z n á l t a k 
Állandó r a k t á r a , 

J A V Í T Ó MŰHELY 
k e l l é k e k az öaszes 
r e n d s z e r ű gépekhez . 

IZSÁK SÁNDOR, BUDAPEST, 
V , Arany 5ános-u. 16. Tefeícr. 1 5 7 - 7 7 . s 

Ili regényen jó i ró i l : 
Brody Sándor : Kétlelkű asszony K 6 60 
Földi Mihály: Sötétség .... . ... K 9 90 
Landsberger: Mora! K 8.80 
Mathers: Jön a rozson át, S! kötet ív );;.20 
Móricz : Szerelmes levél, kötve... K 11.— 
Balzac : César Birotteau, köive K + 40 

Megrendelhetők a .Színházi Élet" boltjában | 
VII, Erzsébet körút 29. 






