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AZ IDEÁLIS ELŐADÁS 
A „Liliom" főpróbáján az elképzelhető leg-

kritikusabb közönség, amelynek délelőtti kial-
vatlan véleményétől egyképen retteg szerző 
és szinész, egyszerűen elképedt az elragadta-
tástól. Emberek, akiknek a világon semmise 
lehet jó, akik mindenre legyintenek, mert éle-
tüket színházban töltvén, már mindennél láttak 
különbet, — ezek elragadtatva magyarázták 
egymásnak, hogy ilyen előadást ez idő szerint 
sehol Európában nem lehet összehozni. Falu-
diék kezét százan és százan szorongatták : 
mindenki gratulált nekik ehhez az előadáshoz, 
amely egyszerűen és röviden : ideális előadás. 

Csortos Gyula grandiózus sikert aratott. Ed-
dig is a magyar színészet legnagyobb tehet-
ségei között állott, a publikum eddig is ünne-
pelte, a kritika eddig is magasztalta. Most 
azonbaji minden sikerén tul egy hatalmas lé-
péssel lépett előre : oda, ahol az elmúlhatatlan 
értékű, klasszikus színészek a magyar színészet 
történetében meg vannak örökítve. Csortos 
T919 február 14-én, a vígszinházi főpróbán 
belépett a magyar színészet Pantheonjába. 
Liliom-alakitása olyan ötvösmunka, amelynek 
kidolgozása tökéletes művészet, matériája pedig 
színarany. 

A színésznői tökéletesség gyönyörű képe a 
színpadon Varsányi Irén. Már játszotta ezt a 
szerepet, de akik emlékeznek akkori alakítására 
és látlak a mostanit, megállapíthatják, hogy 
ez a hatalmas tehetség mennyit mélyült, mennyit 
gazdagodott és nemesedett. Egy-egy szavával 
érzések végtelenségét tudja éreztetni, csukló 
sirások mutatják a nézőtéren, hogy az igazi 
színésznő az igazi költő szavain át milyen cso-
dálatos emberi dolgokat tud éreztetni és hova 
tud ragadni magával. Hódolat illeti őt és vég-
hetetlen tisztelet. 

Harmat Hédi örökében Makay Margit, mint 

uj szereplő vesz részt a Liliomban. Tíz a ked-
ves és tehetséges művésznő rohamos lépések-
kel halad előre. A „Szenvedély", a „Férj és 
feleség" és most a „Liliom" egy nagy karriér 
jelentős határköveit jelzik. Édes, egészséges, 
falusi derűtől sugárzó Marika. Partnere Tanay 
Frigyes, mint Hugó hordár, egy istenáldotta 
kedély minden pompás humorával hatja meg 
a nézőt, olyan kedves, amilyen csak szinész 
lehet. 

Szeiémy Zoltán ! Milyen hallatlan frisseség 
és jellemző erő van a Ficsurja minden csirke-
fogó-mozdulatában és milyen elemi erő a végső 
jelenete zokogásában Î Haraszthy Hermin milyen 
színes, ízes, das alakot formál a nagyszerű 
szerepben, milyen igazi és életteljes I És a 
többiek : a nagyszerű Kende Paula, a szinte 
félelmes tehetséggel ábrázolt Hollenderné szere-
pében ; Pártos Gusztáv, aki külön nagyszerű 
kis studiumot csinált a fotográfus szerepéből; 
Kertész Dezső és Lukács Pál, a két mennyei 
öngyilkos nemes, komoly figurája ; Fenyő Ala-
dár és Fehér Artúr, a két lovasrendőr kitűnő 
személyesítője ; Pető Pál és Kai dos Géza, a 
két mennyei detektív, a maguk halk és nobilis 
játékával ; Fenyvessi Emil, aki a bőrgyári pénz-
táros kis szerepének a maga nagy művészeté-
vel ad pár percnyi színpadi gazdagságot ; 
Balassa Jenő, a mennyei fogalmazó áldott és 
jóságos ábrázolója ; Győző, a derűs és meg-
hatóan szeretetreméltó mennyei hivatalszolga ; 
Bárdi Ödön, a finom és diszkrét rendőrorvos ; 
Szalay, aki a fotografálkozó rendőr kétszavas 
szerepével bizonyára ismert szinész lesz Buda-
pesten ; Fenyő Emil és Perczel Oszkár, a ligeti 
razzia stílusos intézői és végül Antal Ida, a 
kis növendék, aki ekkora nevek között meg-
állta a helyét és a legszebb emlékkel indulhat 
neki a pályájának. 
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A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL 
Mélyen tisztelt Szerkesztőség : 
Bizonyára többek érdekét szolgá-

lom, ha annak közlésére kérem, 
hogy a Halmos-féle egyfelvonásos 
pályázat pályabírói jelentését egész 
terjedelmében kellene kiadniok a 
bíráknak. Azt a hatvan írót, oki 
sikertelenül pályázott, érdekelné, 
hogy mi volt a véleménye a bírá-
lóknak az ő dolgozatukról, mit 
kifogásoltak benne, stb. Fogadja 
a Szerkesztőség mély tiszteletem 
kifejezését. 

Dr. Gábor Gyula-

mert jónak nevezem őt. De az ő jósága 
nem a lágy megbocsájtás, nem indo-
lencia, hanem fantázia, amely mások 
örömeit, ' szenvedéseit reflex-érzésekké 
dolgozza föl az ember lelkében. Ez a 
„bovté créatrice", a teremtő jóság,' 
amely uj, ismeretlen értékeket bányászik 
ki a mélységekből a számunkra..Aggo-
dalommal kisérjük, amikor a mélybe 
száll és hálás örömmel tapsolunk, ami-
kor újra fölszinre bukkan. 

Ha ezt a forradalmat, amely a magyar 
társadalom csúcsait és völgyeit egy 
színvonalra rázza, — nagyon helyesen 
— az irodalom hatásával is összefüg-
gésbe hozzák, nem lehet elfojtanom azt 
a meggyőződésemet, hogy e forrada-
lomban Molnár Ferencnek is nagy része 
volt. Ady Endre buzogányos haraggal 
a csúcsokat döngette. Molnár Ferenc 

jóságos szeretettel a mélysé-
geket emelte magához. Mind-
kettő egyformán nivelláló 
munka. 

Liliom I. kép 
VARSÁNYI—CSORTOS Papp felv. 

Molnár, a jó fiu 
Irta : NAGY ENDRE 

Eszembe jut Márk Lajos állandósított 
aforizmája, amellyel az elébe rakott 
emlékkönyveket ékesitette : — „Festeni 
bajos — Márk Lajos". 

Bizony, festeni bajos. És főként azért 
bajos minden művészet, mert aza huncfut 
anyag nem hagyja becsapni magát. 
Hiába gyúrják ügyeskedéssel, rutinnal, 
nem lehet belehazudni olyasmit, ami 
a művész lelkében nincs meg. 

Molnár Ferenc alakjaiban a jóság 
kapta meg leginkáb a szivemet. Liliom, 
a széntolvajok, a kis Nemecsek, Juhász 
Péter, sőt még az Ördög is elsősorban 
jó emberek és lehetetlenség meg nem 
érezni, hogy a meleg szeretet, amelyben 
ők élnek, Molnár Ferenc lelkéből fűlik. 

Talán meg is haragszik rám Molnár, 



Liliom 
VARSÁNYI—CSORTOS 

Ange/o felv. 
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Liliom 
Nekem MOLNÁR Ferenc „LILIO-

MABAN" főleg az első rész tetszik, a 
Liliom haláláig terjedő jelenetek. Itt 
Molnár egyik, sőt talán egyáltalában 
legfőbb és legjellemzőbb irói képessége 
revelá/ódik páratlan bájjal és melegség-
gel: a fejletlen, kezdetleges lelkek fes-
tésére való hivatottság. Ez a kis cseléd -
leány s ez a ligeti hintáslegény primi-
tiv lelkük üde, közvetlen varázsával 
képletszerüen hatnak. Aminthogy a da-
rab első része azt a tónust és hangot 
revelálja, amit a régi népszínműveket 
biráló kritikusok mint igazi népszínműi 
tónust és hangot mindig követeltek s 
csak itt-ott, ha élvezhettek. A Liliom 
ebből a szempontból nézve, rokona a 
Pál-utcai fiuknak, de rokona mindazok-
nak a gyermekeknek, bakfisoknak és 
serdülő fiatalembereknek is, akik Mol-
nár karcolataiban, novelláiban és regé-
nyeiben szerepelnek. A fejletlenség: 
legyen ez társadalmi helyzettel össze-
függő fejletlenség, mint a Liliom alak-
jaiban, legyen ez az a szokott értelem-
ben i ett, testi-lelki fejletlenség, mely a 
gyermekeket, vagy a gyermekségből 
alig kiemelkedett alakokat jellemzi, vég-

telenül hálás és meglehetősen kihasz-
nálatlan terület a jó n.egfigy elő-képes-
séggel biró iró számára. S Molnárnak 
nagyszerű szeme van e világ számára. 
Ma egyszer egy irodalomtörténeti tanul-
mányt fog irni : „A gyermeki és álta-
lában a primitív lélek szerepe a ma-
gyar irodalomban," nagy részt kell 
ma/d juttatnia Molnár egyes alak-
jainak. 

SZÁSZ ZOLI Áh. 

A KUTYA 
A kedves Hollós Terus mostanaban egy sce-

nirozott dalt énekel, nulybtn egy öregedő szí-
nésznő panaszkodik kuiyájának. hogy milyen 
szomorú az, mikor az embert mindenki elhagyja 
most. A kutyát gróf Zichy Klári gyönyörű orosz 
agara: Dani ló domborítja nagy sikerrel. A minap 
azonban az egyik előadáson nagy baj történt 
Danilló kipislantott a színfalak közé és eszrevette 
Mezei Ilonka selve m pincsijét, mire se szó, se 
beszéd, nem törődött azzal, hogy még nincsen 
vége a jelenetének, egyszerűen kiszaladt a szin-
pádról, a legnagvobb zavatban hagyva a művész-
nőt. Am Hollós Terus nem az a lány. aki-könnyen 
elveszti a fejit. Felállt és egy keserű gesztussal 
Danilló után mutatva felkiáltott: Íme, a hires 
kutyahűség ! Most már ő is elhagy, a legutolsó 
t arátom ! 

A közönség meg volt hatva és többen csodál-
kezva kérdettek, hogyan tudja Danilló olyan 
pi ntosan, mikor keli kifutnia a színpadról? 

Liliom il. kép 
CSORTOS—VARSANYI happ felv. 
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Barátom, hát nem színház ez ? Ez itten 
a Nyugati előtt most vasárnap délután. 
Nézz oda, nézz és hallgass a füleddel. 
Ciga-reta. cigaa retaa. cigaretta eigaa. 
Nézd, ha látsz jól ebben az egetlen és lám-
pátlan alkonyatban, kaparázd elő sorba 
szemeddel a trafikos katonát, látod az ér-
kezési kapunál azt a pofát, ott kezdődnek, 
a kerítésnél, a falnál végig •ládd a sap-
kákat egymás mellett, egész ott a feljáró 
másik végéig. Látod a szürke fejüket ? Ez 
mind árul ottan. Persze császkálnak itten a 
járdán, ácsorognak, andalognak, sietnek, 
meg a villamost rohamozzák. Nem látsz jól 
ettől a sok néptől. Nem látod a katonáknaka 
kezükben a skatulyákat. Ni, hogy rezegnek 
azok a skatulyák, mintha tábortűzi füstön 

átnéz az ember. Rezeg a kezük is. Cékla-
szín meg kalarábékék szín a kezük. Ugy 
fáznak. Hideg van barátom. Ni, az a 
katonasipka, hogy felugrált most a fejjel 
együtt. Ez a gyerek bokázott egy kicsi* 
most egy helyben. Kutya hideg van. A 
szavát hallod ? Az is a hideget adja elő, 
azért oly szapora türelmetlen. 

— A trafik dohány, urak! A trafik dohány, 
urak ! 

Hallga csak, próbáljunk itt elsétálni, 
miket kajabálnak : 

— A dohány, a dohány. 
— Verzsinia, verzsinia olcsón »dorn, 

nekem nem kell. 
— Speciál külön legees. Speciál külön 

legees. Speciál külön legeehes. 

S t t p thJb 

Liliom utolsó képe Papp Jeh. 
CSORTOS, ANTAL IDA, VARSÁNYI;., 
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— Magyar, magyar, magyar. Válogatott 
gyenge. Magyar, magyar, magyar. 

— Fiatal ur ne válogasson, mer a cipő-
dre hágok. Nohát kuss, menjen tovább. 

— A trafik dohány urak. A trafik dohány 
• u r a t . 

— A szivar, a szivar. 
— Ukrán egyiptomi. Egy forint két 

korona. Ukrán egyiptomi. Ingyen meglehet 
Ízlelni. Csak ki kell előre fizetni. 

— A dohány. A dohány. 
— Kevert trafik urak. Gyenge kevert 

trafik urak. 
Érdekes, akik azt mondják : Urak ! Ezek 

» jó vitézek, szegények, ezek, csak hajolj 
ide s nézd meg a fizimiskájokat, ezek itt 
mind paraszt fiuk, az uj csizmával a vál-
lukon málé szájjal állottak meg a vásár-
ban, hallgatni a naptár- és notesz- és 
pecséttisztitúszappan-árust. meg a fehér 
egeres planétást, meg az erőmérő lombi-
koet, azok mind jajgattak a nép közt, 
hogy hát : • 

— Előre urak, lehet urak, egy-kettő 
urak, máma itt az alkalom urak ! 

Hát most Európa halála után itt állanak 
a trafikkal a parasztikus gyerekek és ők 
is ugy izgatják a világot: urak. urak, 
urak . A trafikdoliánynyal töltött cigaretta 
urak ! Gyenge cigaretta urak. ]'an még 
egy pár darab urak ! 

Van még egy pár darab azt mondja. 
Nézd teli van mind a két köpönyeg-zsebje 
azokkal az alvilági cigarettagyárakból 
került skatulyákkal. Milyen ravasz fej ! 
Lába nincsen neki, látod ? Egy lába térdig 
van, a másik műláb. Két mankó áll a hóna 
alatt. Jaj a mellette valónak is féllába van. 
várj, megolvasom. Kilencen vannak fél-
lábosok, meg két mülábosok. Nézd annak 
a műlábosnak, annak az uhlánus vitéznek 
fel van az álla kötve keszkenővel. Annak 
még fogfájása is van. Sok, sok, sok jut 
egy embernek ! Nagyon kapkodva ren-
dezték az emberiséget. 

Megolvastam hányan . Jvannak mind 

TANAY - HUGÓ 
Liliom 

MAKAY — MARIKA TANAY — HUGÓ 
Pciop felv. 
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Huszonhatéul árulnak. Nézd milyen egyenes 
sort állanak a fal mellett. Ilyen szépen 
kiigazodva állottak, mikor az udvaron be 
lettek a menetbe osztva Még szebben 
állottak. A szájok be volt fogva. 

— Magyar, magyar, magyar. 
— Jaj de melegem van ! Speciál külön-

legees ! 
— Cigaa retaa urak. Cigaa retaa. 
Ez nem tud mást hozni. Ez volt az első 

kiáltás a monarchia bukása után. Cigaa 
retaa. A többi, hallod, azóta micsoda variá-
ciókkal lép fel. 

Ez a cigaaretáás itt, ez huszár. Ládd a 
sipkáját ? Oly sötét van. Fél hat. Fegy-
vernemre nézve legtöbb a bakézer. Ez a 
szomorú, szomorú esett szürke bakasipka. 
Ez a magyar sipka ! Mi még ilyen gyó-
gyíthatatlan szomorú szürke? A szahara 
vagy a halálig való száraz búbánat ? 

— A szivar, a szivar. Urak. 
Akik itt elmennek a járdán, ezek a párok, 

meg ezek a szólisták, emberek, fiatalok, 
ezek akik meg nem állanak, ezek, akik 
nem szagolnak oda a trafikosok elé, ezek 
itten, kicsodák ezek, hová mennek ezek, 
nem tudod ? Mi ezeknek az ö vasárnap 
délutáni élvezetük, nem tudod ? Az egész 
hosszú, sürii. napos éjszakás saját életük, 
nem tudod ? 

Ivánfi Jenő „A császár partraszáll". Major rajza 

Császár és komédiás 
HEVESI SÁNDOR A NEMZETI SZÍNHÁZBAN 

Hevesi Sándor uj drámája a világ-történelem 
legizzóbb és legforradalmibb korszakában ját-
szik, a hires Diocletian-féle keresztényüldö-
zések idején. Diocletian császár, aki Napóleon-
hoz hasonlatos karriert csinált, egy dalmát 
rabszolga fia volt s katonai, de legfőképen 
adminisztratív tehetségével vitte annyira, hogy 
beleülhetett a római világbirodalom császári 
trónjába. Csakhogy ez a nagyszerű és. hatal-
mas birodalom már bomladozó félben volt s 
az akkori nagy és veszedelmes forradalmárok 
a keresztények voltak, akik az egyéni lélek 
szabadságát, minden ember egyenlőségét és 
minden ember testvériségét hirdették s akik-
nek a szemében a császár nem volt különb 
ember, mint a rabszolga. Azonkívül a keresz-
tények a hazai, ősi, római istenek helyett ide-
gen istent imádtak és internacionalisták voltak 
s mindenképen fenyegető veszedelmet jelen-
tettek a római birodalomra nézve. Ezért ül' 
dözték őket sokan a római császárok közül. 
Diokletián, aki politikai zseni volt, irtózott 
minden vérontástól, mert azt vallotta, hogy 
eszmék és elvek miatt nem szabad az embere-
ket bántani. Félt attól, hog-y némely elődjének 
mintájára mártírokat csináljon a keresztények-
ből s okos propagandával akarta a régi hitet 
újra lábra állítani s a keresztény forradalmi 
tanokat ártalmatlanná tenni. A császár leg-' 
alkalmasabb propaganda-eszköznek a színházat 
látta, különösen, mert leánya, Valeria császári 
hercegnő nagyon rajongott a színházért s mert 
az udvarbeli főhivatalnokoktól úgy hallotta 
Diocletian, hogy az ő székvároséban, Nikomé-
diában játszik a birodalom legjobb színészei, 
Genesius, aki nem komédiás, hanem ember és 
ugy átéli a szerepeit, hogy valósággal uralko-
dik a közönségen. 

Diocletian csiszár Genesiust választja ki a 
nagy propaganda eszközéül, színpadi szatírát 
irat vele a keresztények ellen s Genesius meg 
is irja a darabot, amelynek keretében még a 
keresztség szertartását is csúffá teszi . . . 

Ámde amig a darabot irja s amíg a színé-
szek betanulják, Genesius, aki másolóul és se-
gítségül egy Crispus nevü szolgát vett magá-
hoz : megismeri a kereszténységet ?s a nagy 
és érzékenylelkü művész, aki erősen érzéki 
szerelmet érez egy Heléna nevü csudaszép 
színésznő iránt (amely szerelem csak gyötrel-
met és kint jelent rája nézve, mert tudja, hogy 
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Heléna hütelen hozzá), lassankint idegenné 
válik pogányszellemü darabjához és pogány 
lelkű kedveséhez s amikor a második felvonás 
•egy hatalmas és megrázó jelenetében meg-
tudja, hogy Crispus, a rabszolga a nagy és 
hatul mas, gazdag es rettegett antiochiai hely-
tartó volt, mielőtt Krisztus hitére tért s hogy 
Heléna táncosnő volt Antiochiában, ahol ki-
rabolta a helytartót, aki őt az utcáról szedte 
fél : egész, régi élete összeomlik s kezdi érezni 
Krisztusi, akiről Crispus azt mondja, hogy : 
„ha magára vette az egész világ bűneit, akkor 
mégis ő a legerősebb Isten." 

De elérkezik a színjáték napja, a „SzöJlőtö é.s 
jkeresztfa" cirnü-darabotelő kell adni az udvarnál, 
Valéria, császári hercegnő, aki titokban keresz, 
tény (a történelem tanúsága szerint is az volt) 
és mélységes, bensőséges vonzódást érez Gene-
sius iránt, kétségbeesve könyörög Genesiusnak, 
hogy álljon el az előadástól, — de Genesius 
siem mer szembeszállni a császárral — és nem 
is akar. Imádja a színpadot és el akarja játszani 
•a szerepet, amelyet vállalt, habár már nem tudja 
szívből látszani . . . Ö, aki mindég átélte a 

BÁRSONY ISTVÁN 
Séma asszony Angelo fe/v. 

szerepeit — most először fog komédiázni . . . 
De mindegy, át kell esni rajta . . . 

Ilyen hangulatban kezdődik meg a harmadik 
felvonásban a játék, a színdarab a színdarabban, 
amelyet a császár és az egész udvar végig-
néznek. Több, mint hetven személy foglal helyet 
az óriási színpadon, amely a császári termet 
ábrázolja, ahol egy kisebb szinpad van felállítva 
ahol Genesius darabját játsszák . . . Dionysios 
Bacchus-zenével kisért verses prológja után — 
melyet Abonyi Tivadar, a színház fiatal tagja 
nagy te mperamentummal adelő — egy baccha-
náliával indul meg a darab, ahol Genesius szilaj 
jókedvvel ád egy Alexis nevü korhely pogányt, 
akinek keresztény a felesége. Alexis csúfot 
akar űzni feleségéből és a kereszténységből, 
betegnekltetteti magát, ugy tesz, mintha halálán 
volna s fel akarná venni a keresztséget. Ámde, 
amikor elérkezik a pillanat, hogy mókából meg-
keresztelik s amikor Genesiusnak a saját szövege 
szerint felkeltene borítania a víztartót, az ő 
'mmár keresztény lelke visszaborzad a szent-
ségtöréstől, a móka-keresztelés alatt mélységes 
áhitattal telik meg a lelke, fölsugárzik előtte 

MEDGYASZAY VILMA — 
Néma asszony 

BÁRSONY ISTVÁN 
Angelo felv. 
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Krisztus és a nagy színész kiesik a szerepéből. 
Amikor megrémült kollégái odasúgják neki,hogy 
mondja el a végszót s boritsa fel a szentelt 
viztartót, Genesiusból kitör a keresztény hite, 
tanúságot tesz Krisztusról és legyalázza' a po-
gány isteneket. Óriási felfordulás támad, amely-
ben csak Diocletian őrzi meg a hidegvérét, aki 
meghagyja az udvari orvosnak, hogy a szegény, 
beteg őrjöngőt vegye gondjába. 

A negyedik felvonás azután a végkifejletet 
hozza meg a császár és komédiás harcában, 
amelyben a komédiás bizonyul erősebbnek, 
mert nem fél a haláltól, — mig ellenben 
Diocletian császár retteg a szinész halálától, 
mert hiszen ő maga mondotta az első fel-
vonásban, hogy a megölt keresztényekből — 
tij mártírok születnek. 

A dráma Genesiusnak egy szép imádságával 
végz 5dik, amellyel készül a kinpadra, hogy meg-
haljon az igazságért. De ez a halál fölemelő, 
nem az alkony véres fénye, hanem a hajnal 
piros világossága ömlik el rajta. 

A darab legnagyobb szerepét Genesiust, a 
színészt Pethes Imre játssza, aki az öreg Halá-
lon (Szép Ernő mesejátékában) és V. Károly 
császáron kiviil (A hadifogolybanl az utolsó 
•sztendők alatt alig jutott hozzá méltó, igazi 
nagy feladathoz. Genesiusban igazán megtalálta 
a nagy szerepet és a nagy sikert. Róla a leg-
teljesebb mértékben áll az, amit a darabban mon-
danak Genesiusról : Ember és nem komédiás 
Pethes Imre ezt a parádés szerepet is a leg-
nagyobb művészek legegyszerűbb eszközeivel 
hozza színpadra, mert a szó legteljesebb értel-
mében átéli. Ahogy a nyugtalan lelkű pogány 
színészből átfejlődik békességes, harmonikus 
félelmeken kereszténnyé, ez a legnagyobb-
szerübb színpadi produkciók közül való. Kétel-
kedése, lelki tusája a második felvonásban, 
érzéki, vad szerelme Heléna iránt, kétségbe' 
esett isten-keresése olyan hangokon szólal 
meg s olyan beszédes mimikával fejeződik be, 
amelyre csak a legnagyobb elragadtatással 
lehet visszaemlékezni. A harmadik felvonás 
végjelenetében megdöbbentő és megrázó, a 
negyedik felvonásban, mint mártír, mint szent : 
fenséges és egyben megindító. Nagyszerű mű-
vészi pályájának ez a szerep egyik legkimagas-
lóbb csúcsa. 

A másik két nagy férfiszerep Gál és Kürti 
József kezében van. Gál játssza a Diocletian 
császárt s már megjelenésében olyan; mintha 
egy régi krónikából lépett volna ki a színpadra. 

Szakasztott olyan, mint Dioclatian hires mell-
szobra, amelynek reprodukciói minden nagyobb 
világtörténelmi könyvben láthatók. De az ala-
kítás belső tartalma és lelki értéke sem kisebb. 
Gál nagyszerűen adja a hadvezért és politikust, 
a diplomatát s remek részletező módszerével 
megdöbbentően eleven portréját adja a nagy 
keresztényüldözőnek. Alakítása a negyedik fel-
vonás végén éri el a tetőpontját, amikor a 
ravasz és mérsékelt politikusból kivedlik o 
keresztény hagyomány vérszomjas Diocletianja,. 
aki egész birodalmával együtt gyöngének érzi 
magát Krisztussal szemben. 

Kürti József, Crispus, a rabszolga, aki önként 
szolgál, — a volt antiochiai helytartó. Benső-
sége, őszintesége, igaz érzése mind kiválóan 
érvényesül a darabnak e talán legszimpatikusabb 
alakjában, az igazi keresztényben. Jóságosnak 
és egyszerűnek — majd hatalmasnak és meg-
rázónak kell lennie s ezt a bonyodalmas é s ; 
nehéz feladatot Kürti a vérbeli művész meg-
győző erejével oldja meg. 

A női szerepek Pauley Erzsinek és Acél 
Ilonának jutottak. 

Paulay Erzsi a démon, a pogány] világ igé-
zetes szépsége, Heléna, a színésznő, a volt 
antiochiai táncosnő, aki el akarja tépni Genesiust 
Krisztustól, de akinek minden szépsége és va-
rázsa gyöngének bizonyul a Galileivel szemben. 
Pedig Heléna nagy vonzó erő és Paulay Erzsi 
is az. A harmadik felvonásban, a darabba szőtt 
színjáték folyamán önmagának legnagyobb ellen-
tétét játssza.: a keresztény-asszonyt s itt aztán 
tehetségének sokoldalúságát bizonyítja be. Itt 
ugy jelenik meg, mint egy bizánci Madonna, 
aki a többi felvonásban csábító démon. 

Acél Ilona, a császár leánya, a titokban keres»-
tény, a kételkedő és fájdalmas lelkű nő, akit 
csak a legbensőségesebb színésznő ábrázolhat. 
Acél Ilonának ez tökéletesen sikerül. Az utolsó 
felvonásban, amikor búcsúzik Genesiustól s ax 
utolsó pillanatban bevallja neki nagy szerelmét, 
amely oly tiszta és szent, mint egy imádság, 
könnyet csal ki minden ember szeméből. 

Még nagyon sokan játszanak a darabban és 
sokan igen jelentős szerepet. Mihályfi egy in-
gadozó lelkű főkamarást,Hajdú egy zsidó orvost, 
aki tagadja, hogy Krisztus volna a Messiás,Sugár 
egy stréber udvari főtitkárt, Kelemen Mária és 
Rozsos Gizella két színésznőt, akik a harmadik 
felvonásban, mint bacchansnők jelennek meg, 
Abonyi Géza egy fiatal színészt, aki mint 
Bacchus, nagy verses prológot mond. 
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Az Operaház 
próbatermeiből 

Oreg, — nem is olyan nagyon öreg — opera-
látogatók, akik emlékeznek azokra a régi időkre, 
amikor egy-egy wagneri zenedráma előadásához 
kötéllel kellett a potyajegyeseket összeszedni, 
hogy legalább százan legyenek a földszinten, 
érthető álmélkodással csapnák össze kezeiket, 
ha valamelyik vasárnap reggel elsétálnának 
az Operaház elővételi pénztárához. Mit, reggel ? 
Már a kora hajnalban kellene odamenniök, mert 
ha lassan-lassan a multté lesz már a keserves 
háborús ácsorgás, az Operaháznál még csak 
most jönnek igazi formába az ácsorgók. Egy 
részük már a szombatról-vasárnapra virradó 
éjjel odaplántálja magát a Dalszinház-utcai 
bejáróhoz, hogy reggel kilenckor, kapunyitáskor, 
elsők közt siethessen a minden örömök forrását 
"jelentő kis pénztárablakhoz. A régi operaláto-
gatók azonban — koruk miatt megbocsátható 
ez — nem olyan fürge emberek, hogy az elő-
vételi pénztárnál váltsák meg a jegyüket és igy 
csak az esti előadásokon (mert jegyhez azért 
jutnak, természetesen) állapithatják meg, hogy 
nagyott változott a világ, az Operaház nézőtere 
mindig tele van. Ahogyan Pesten mondják : 
zsúfolva. 

Egy évtized alatt bizony nagyot fordult a 
világ sora és különösen nagy lendületet vett 
nálunk a zenei kultura, amiről ugyan nagyon 
sok szépet irt annakidején jó öreg Bartalus 
István vagy legidősebb Ábrányi Kornél, de 
amiről tulajdonképen csak most szabad és 
iehet beszélni. Egyébként a dolognak igen 
egyszerű a magyarázata : a Magyar Nemzeti 
Operaház ennek az országnak egyetlen olyan 
színháza, amelyben estéről-estére csakis operát 
játszanak és ha tekintetbe vesszük, hogy Buda-
pest színházi közönsége az utóbbi évek alatt 
sok százezerrel szaporodott, nem is meglepő, 
hogy bármi is van műsoron, mindig megtelik 
a színház. 

Annál nagyobb elismerés illeti az Operaház 
mai vezetőségét, hogy e bámulatos konjunktura 
mellett sem helyezkedik a könnyű és könnyelmű 
megoldás álláspontjaira, nem játszik „bármit", 
hanen igen gondosan, céltudatosan állitja össze 
a műsort, sőt komoly értékekkel törekszik annak 
fejlesztésére, kibővítésére. Uj darabról egyelőre 
nincsen szó. A „Mariká"-nak, Földes Imre és a 
fiatal Krau'sz Mihály kétfelvonásos operájának 
még csak a szerepeit osztották ki és valószínűleg 

csak jövő hónapban kezdik meg belőle a próbákat, 
Strauss Richárd uj művének, az „Ariadné Naxos-
ban" cimü operának, mely az idei évad nagy 
eseményének készül, egyelőre felfüggesztették 
a próbáit, amig Kerner István főzeneigazgató 
beteg és szabadságon van. 

Újdonságok helyett egyelőre reprizekre készül 
az Operaház, de olyan rég nem játszott da-
rabokat akar előadni és olyan előadásban, hogy 
ezeknek a reprizeknek valóságos premier-jel-
legük lesz. A próbákat Tango Egisto, a szín-
ház másik főzeneigazgatója vezeti és ezzel mér 
meg is mondottuk, "hogy erős, nagyon erős 
munka folyik most az Operaházban, mert a kitűnő 
Tango vagy alaposan csinál meg valamit, vagy 
egyáltalában nem vállal semmit. Nem elégszik 
meg néhány futólagos korrepetálással, hanem 
ütemről-ütemre, jelenetről-jelenetre veszi át az 
illető operát, mig csak tökéletesen nem megy 
minden, mint a karikacsapás. Őszintén szólva, 
a derék Tangót ezért a túlbuzgóságáért az 
operaházi tagok közül sokan nem nagyon 
kedvelik, halkan vagy félhangon zúgolódnak is 
ellene, de öröin és lelkesedés ül minden arcon, 
amikor az előadás nagy estéjén sikert arat az 
előadás és vele annak minden, kicsi és nagy 
résztvevője. 

Jelenleg két operát készit elő Tango az 
Andrássy-uti palota próbatermeiben. Az egyik 
Rossini évek hosszú sora óta nem játszott 
klasszikus-számba menő vigoperája, a „Szevillai 
borbély", a másik, a késő' Verdi ugyancsak 
hosszú ideje némaságra itélt hatalmas műve, 
az „Othello". A Rossini-opera teljesen uj 
alakban kerül, valószínűleg régi formáiban, a 
közönség elé. Az opera elavult és nemcsak 
értelmetlen, de énekelhetetlen szövege helyett 
Harsányi Zsolt friss fordítást készített az eredeti 
olasz librettóból, melynek minden játékosságét, 
humorát és egész stílusát sikerült visszaadnia. 
Az egyes szerepeket csupa olyan énekesnek 
osztották ki, akik ezeket a szerepeket az Opera-
házban még nem énekelték. A címszereplő 
Szemere Árpád lesz, aki a tavalyi Don Juan 
után érthető nagy ambicióval készül „Figáró" 
hálás parádés szerepére, mely erősen próbára 
teszi a baritonisták énektudását. Rosina kolo-
raturás szerepét Sándor Erzsi fogja énekelni, 
aki a hires éneklecke-jelenetben valószínűleg 
Dinóra bravúros árnyéktáncát adja majd elő, 
gróf Almaviva dr. Székelyhidy Ferenc lesz, a 
legkitűnőbb magyar belcanto-énekes, a két 
mélyhangu szerep közül pedig dr. Dalnoky 
Viktornak Barto'o, Vonc.-ell Bélának pedig 
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Basilio szerepe jutott. Az elsőt régente Hegedűs 
Ferenc, a másikat Komái Richárd énekelte. 
Az előadást Zádor Dezső igazgató rendezi 
külföldi nagy színpadokon szerzett tapasztalatai 
felhasználáséval és mindezekből látható, hogy 
a „Szevillai borbéty" reprize egészen különálló 
eseménye lesz az Operaház idei évadjának. 
A munka egyelőre még csak a próbatermekben 
folyik, a jövő héten azonban már megkezdődnek 
a teljes színpadi próbák is. 

A Rossini-operával egyidejűleg készíti elő 
Tango mester az „Othello" reprizét is. Verdinek 
ez az utolsóelőtti műve, melyet a „Rigoletto" 
és a többi népszerű operák komponistája 
hetvennégy éves korában irt, több mint egy 
évtized óta nem szerepelt az Operaház mű-
sorár és igy mindenképen méltó, hogy kitűnő 
Verdi repertoirunk vele kiépíttessék. Tango a 
legnagyobb elragadtatással vezeti a próbákat, 
mert olyan együttest tud itt kiállítani, amilyent 
még nagy olasz operaházakban is aligha pro-
dukálhatnak. A címszerep Környei Bélának lesz 

uj alakítása, Jágó szerepében pedig Rózsa S. 
Lajos impozáns orgánuma fog érvényesülni. 
Desdemona költői hatású, drámai erejű szerepét 
M. Medek Annának osztotta ki az igazgatóság, 
de készül a szerepre Sándor Erzsi is, aki kolo-
latura-énekesnő létére, mint Desdemona akar 
próbálkozni a drámai szoprán szerepkörben. Az 
érdekes reprizhez uj díszletek és uj jelmezek 
készülnek és Zádor igazgató teljesen uj szce-
náriumot dolgozott ki a rendezéshez, ugy hogy 
az operai Othello ezúttal közelebb áll majd 
Shakespearehoz, mint amennyire Boito Arrigo, 
az opera nemrég elhunyt szövegírója akarta. 
Március első felére végei érnek az „Othello" 
próbái is és akkor ismét ünnepi estje lehet az; 
Operaháznak, ahol most sorra jutnak szóhoz a 
fiatal tehetségek a változatos műsor legkülön-
bözőbb darabjaiban. 

„Személyivisclet"-nek hiviák az első színé-
szek idején a szerepet ; később „roll"-nak is 
mondották. [1790-ben). 

Herczeg Géza 
miniszter i t a n á c s o s lett, a kü l -
földi s a j t ó ü g y e k veze té sé t b iz ták 
rá. K o m m e n t á r t n e m is kell füzn r 
e h h e z a pá r szóhoz , — ez a 
m o n d a t m á r e l á r u l j a , h o g y mi lyen 
jó u j ság i ró Herczeg G é z a . A 
Pest i N a p l ó m u n k a t á r s a volt l eg-
u to l já ra és az e lső tripoliszi u t ja 
óta az u to l só r ipor t ig m i n d é g 
h ű s é g e s sá fá ra volt a mes te r -
s ég én ek . Mos t , amikor o t t h a g y t a 
az Í róasztalá t , a redakc ió t , a 
n y o m d á t és a kéz i ra tpap i ros t , 
m i n d n y á j u n k a g g ó d ó sze re t e t e 
kiséri az u t j á n , mer t mi v i s sza -
vá r juk Herczeg G é z á t — hisz 
aki v a l a h a u j ság i ró vol t a j a v á -
ból, az n e m szak i tha t ezzel a 
pá lyáva l m i n d ö r ö k r e í 

HERCZEG GÉZA 
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Nagy Endre meg a fia — 
a levegőben. 

Gondolt egyet Nagy Endre : elhatározta, hogy 
repülni fog. Még nem ült repülőgépen, már 
pedig ilyen benyomást iróembernek nem szabad 
elmulasztani. Repülő barátaival összebeszélvén, 
ki is tűzte a repülés határidejét. 

Ha máshonnan elkésett is valaha a kiváló 
conférencier,hát ide pontosan érkezett. A repülés 
nagyon izgatta. De nem egyedül jött. Elhozta 
a fiát is, Prutyit, aki most összevissza tizenkét 
éves. 

Jól fel voltak öltözve apa és fia. Először is 
Nagy Endre ült nyeregbe. Beszállt a gépbe, a 
motor megindult, a repülőgép megindult és 
Nagy Endre még fel sem ocsúdhatott, már 
néhány százméternyi magasan volt a föld felett. 
Sőt a repülő, aki vakmerő és biztoskezü fiu, 
vitte még feljebb. Sőt fenn aztán elkezdett 
viccelni. Buktatta a gépet, táncoltatta, orral le-
felé fordította. Eddig semmi baj se volt. De 
ekkor a repülő teljesen oldalt fektette a gépet. 
Nagy Endre lenézett a lába alá; ott eget látott, 
felnézett a feje fölé. Ott Pestet látta a Dunával. 
Ezen őszintén elcsodálkozott. 

Jó hosszú repülés után leérkezett. Akkor be-
szállt a gépbe Prutyi. Ő is egy-kettőre fenn 
volt kétezerméternyire. Az apja lenn állott és 
nézte fenn a fekete pontot. 

— A nagyságos asszony tudja ? — kérdezte 
a repülőtiszt. 

— Nem tudja, — felelt Nagy Endre, — nem 

mertem neki megmondani. Azt mondtam, hogy 
ródlizni viszem a gyereket. 

— Hát ha most jönne és számon kérné, hol 
a gyerek, mit felelnél ? 

Nagy Endre vállat vont és felmutatott két-
ezer méterre : • 

— Azt felelném, hogy ott. 
Prutyi is leszállt aztán a földre. Az apja 

kíváncsian várta, mit fog mondani az óriási 
benyomás után 
a gyerek, ha ki -
szállt. Prutyi ki-
ugrott a gépből, 
piros arccal, iz-
gatottan és el-
kiáltotta magát : 

— Az ördög 

. — Mert holnap nincs iskola. Nem tudom el-
mondani a fiuknak, hogy repültem. 

Abonyi, egy uj szinész 
Mióta keresem őket : az ujjakat, a társakat ! 
Hogy keresem őket : akiknek az irott betű, 

a „Mű" annyi, mint a festőnek a természet, a 
szobrásznak a test, akinek minden csak alka-
lom, hogy a benne rejtőzködő minden-ember 
megnyilatkozhassék. 

Hogy keresem őket : a nem pusztán eszkö-
zöket, akiknek minden csak puszta eszköz a 
bennünk vajúdó emberfölöttiségek világrahozá-
sára, akiknek a színészet épen csak mód, 
amelyen kifejezik magukat. 

Hogy keresem a művészek e legnagyobb 
arisztokratáit, akik alkotásaikat elhagyják a 
pusztában, miután kiélték magukat azokban, 
mint ahogy elhagyta Cézame a megfestett képeit 
a mezőn, ahol világra hozta őket. 

Mióta várom a hiúságok buján zöldelő lige-
tében, az önzés trágyadombján ülve a szüzet, 
akinek gyermeklelke, mint szagos forró lehellet 
teste előtt lobog, akinek életöröme akkora, 
hogy önmagából idézi az életet, aki beszél, 
mert önmagával van beszéde, akinek hangja 
megrezditi bennem a rokonhurokat. 

Drága barátom, ritka jövevény, aki magaddal 
hozod az élet líráját, megölellek és beborítalak 
gyönyörű szavak meleg árjával és kérlek : — 
a hiúságok ligetében maradj meg mindvégig 
szüzén, fehéren, szenten s ha hull az arany, 
hulljon erszényedbe, de sose nyúlj utána a 
porba. Boldogan üdvözöllek. Somlay Artúr• 

vigye el : ma szombat van ! 
— Miért? 
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A második műsor 
Már a;második műsort játsszák a Medgyaszay 

Színházban. Gyorsan múlik az idő; mintha csak 
tegnap lett volna, hogy Medgyaszay Vilma 
kilépett a finom, szép kis színház vadonatúj 
függönye elé és elmondta a szinházavató-
prológust. Pedig ez bizony nem tegnap volt, 
azóta több, mint két hónap mult el, a szinház-
avató műsor mintegy hatvanöt előadást ért 
meg, ami magvas és döntő sikert jelent. 

A második műsor viszont alighanem eljut 
a százas jubileumig. Még jobb, mint az első. 
Az igazgató. Vámos Árpád, semmitsem engedett 
a programmjéból, ami az első nagy fogad-
kozások után oly gyakran meg szokott esni, — 

sőt minden azt mutatja, hogy erősen ragasz-
kodik mindahhoz, amit maga elé tűzött, külö-
nösen kettőhöz : az irodalmi egyfelvonásoshoz 
és a magasszínvonalu muzsikához. 

Mindjárt az első szám operaházi élvezet. 
A Medgyaszay-Szinház kitűnő zenekara Balogh 
Ernő dirigálásával előadja GlazunofT, a világ-
híres orosz komponista híres Gavotteját. Bájos, 
finom, nagyszerűen hangszerelt kompozíció ez, 
csemege mindazok számára, akik a finom 
modern, de amellett könnyen élvezhető muzsikát 
szeretik. 

Aztán az irodalom következik. „A császár 
partra szállt" cimü egyfelvonásost Lakatos 
László irta. A darab száz évvel ezelőtt játszik, 
történeti darab és mégis kétszeresen aktuális. 

Nagy Endre repülés előtt. - JUHÁSZ főhadnagy — NAGY ENDRE 
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Először is aktuálissá teszi maga a szerző, 
akinek „Férj és feleség"-e javéban csinálja 
a táblás házakat a Vígszínházban. Másodszor 
aktuálissá teszi a Napoleon-kori levegő. Aki 
megnézte a „Szókimondó asszonyság"-ot a 
Magyar Színházban és gyönyörködött a 
napoleoni udvar ragyogásában, annak mintegy 
ötödik felvonás, hallani a Lakatos-darabban, 
hogyan szökik meg Elba-szigetéről a császár 
és hogy retteg tőle ismét egész Európa. Külö-
nösen Metternich, a bécsi kancellár, akit Na-
poleon szabadulásának hire épen pásztorórán 
ér egy szép grófnénál. A kancellár soká vívódik 
a szerelem között, hogy a szép asszonynál 
maradjon és a becsvágy között, hogy az osztrák 
uralkodóhoz sietve, ismét kezével irányítsa a 
történelmet. A becsvágy győz, de Metternich is 
alul marad : az okos asszony már előbb elküldte 
a férjét a fontos hírrel az uralkodóhoz. Lakatos 
a legelmésebb, legfordulatosabb dialógussal s 
a jelenetek mesteri fűzésével mondja el a dolgot 
és pompás darabját kitűnő előadás szolgálja. 
A grófnét Medgyaszay Vilma játssza a legjobb 
vígjátéki színésznők gráciájával és szellemes-
ségével, Metternichet pedig a színház előkelő 
vendége, Iván/7 Jenő alakítja. Csupa lendület, 
de előkelő tartózkodás egyszersmind a kitűnő 
művész, akit viharos tapsok üdvözölnek. Ó ren-
dezte is az előadást, amelyből még Dénes 
György, egy kitűnően megrajzolt Napoleon-
rajongó futárját és Ihász, egy jól karrikirozott 
buta diplomatáját kell megemlíteni. 

A szünet után, amelyet a pazar kis színház 

kellemes helyiségeiben tölt a közönség, Med-
gyaszay Vilma magánszámai következnek. Ez 
az, amit nem ismertetni kell, hanem látni, 
hallani és lelkesen ünnepelni. A klasszikus 
dizőz ismét teljes bámulatra ragadja minden 
hallgatóját. 

Most pedig egy zenés darab jön, amelyiknek 
zenei tagoltsága operettet, színvonala azonban 
magasivelésű vigoperát jelent. „A néma asz-
szony" a címe és eredeti formájában Anatole 
France vígjátéka volt. Gábor Andor ültette át 
utánozhatatlanul zamatos középkori magyar 
nyelvre és lüktető verseit Nádor Mihály zenésí-
tette meg. A mese az, hogy egy bírónak néma a 
felesége. O boldogtalan ezért és boldogan kap 
rajta, mikor megoperálják az asszonyt. De 
ekkor aztán annyit beszél a drága, hogy más 
segítség hijján, a biró siketté operáltatja magát. 
Amilyen elragadóan kedves és vidám a szöveg, 
épen olyan a Nádor zenéje. Rossinit elmésen 
karrikirozó, szellemes és brilliánsan van ín-
strumentálva. Előadása pedig a legvidámabb. 
A biró szerepében Ihász mókázik, egy cseléd-
leány szerepében Vidor Ferike kedvessége és 
jóízű humora kap kitűnő alkalmakat, az operálá 
tudorokat Bársony, Járay és Lukács nagyszerű 
tercettje játssza, egy szerepben Kabók humorá-
nak nyilik tér, egy kis szerepben pedig Mihó 
Ida csengő szopránja tűnik fel. De mindent 
felülmúl Medgyaszsfy Vilma alakítása. A tech-
nikája egyenesen bámulatos, egyéni bája ellen-
állhatatlan. Ezt mindenkinek meg kell nézni-

VIDOR 
A néma asszony 

MEDGYASZAY IHÁSZ 
Major rajza 
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Interjú 
borotválkozás közben 
Faludi Sándor es Friedmann színházi borbély 
a Lili bárónőröl. 

A borbély-sztrájk döntő esemény volt a szín-
házi borbélyok életében. Sehol nem lehetett 
borotválkozni Pesten napokig, akkor csak a 
színháznál dolgoztak a borbélyok és a sztrájk 
alatt a színház barátai is mind ott borotvál-
koztak valamelyik színháznál. A derék szín-
háziak annyira belejöttek a munkába, hogy 
— amit eddig sohase tettek — most tovább is 
borotválnak, tehát nem volt egy cseppet sem 
furcsa, amikor Faludi Sándorra a Városi Szín-
ház direktorára borotválkozás közben nyitottunk 
rá egy este az igazgatói irodában. 
I' Utunk célja az volt, hogy megtudjunk vala-
mit a szinház legközelebbi újdonságáról, a 
Lili bárónő-ről. 

— Ugy látszik rosszkor jöttünk — állapítottuk 
meg — borotválkozás alatt nem lehet beszél-
getni . . . . 

— Kérem, még csak a szappanozásnál tartok 
— mondta Friedmann ur, a színházi borbély 
— szappanozás alatt nem veszélyes a beszél-
getés . .. 

A salamoni válaszban megnyugodva, meg-
ismételtük kérésünket, de Faludi eleinte hajt-
hatatlannak mutatkozott : 

LUKÁCS BÁRSONY JÁRAY 
(Major rajza) 

— Tessék lemenni a színpadra és megnézni, 
milyen nagy sikere van a Marcsa katonájának . . . 
a Lili bárónőről még korai beszélni . . . 

Egy tizenôtperçes érvekkel telitett szónoklat 
után már elárulta a direktor, hogy a librettót 
Martos Ferenc irta, a muzsikát Huszka Jenő 
és a szerepeket Péchy Erzsi, Vigh Manci, 
Palásthy Irén, Galetta Ferenc, Sarkadi Aladár, 
Sziklai Jenő, Inke Rezső és Sik Rezső játsszák. 
Stoll Károly rendez és Stefanidesz dirigál . . . . 

Többet a világ kincséért sem akart mondani 
Faludi Sándor, — aztán mégis csak engedett 
és beszélni kezdett : 

— Ugy gondoljuk, hogy nem lesz több 
premiér az idén a színházban, annyira bízunk 
a Lili bárónőben. Kerek, formás, vidám a lib-
rettója, a muzsikáját pedig a premiér után 
következő nap egész Budapest dúdolni fogja . . . 

— Én már most tudok minden számot — 
kapcsolódott bele Friedmann ur a beszélgetésbe 
és azontúl benne is maradt. 

— Olyan kiállítása lesz az operettnek — ezt 
újra Faludi mondta — amilyen eddig még nem 
volt a Városi Színházban. A három női fő-
szereplőnek tizenegy toalettet csináltat a szin-
ház, az urak ruháit is mi csináltatjuk, három 
uj díszlet l e s z . . . . és Péchy Erzsi egyszer egy 
zsoké ruhában jön, azt tessék megnézni . . . . 
— és elragadtattva intett a szemével a direktor^ 
a kezével nem tudott, azt a törülközővel lefogta 
a borbély. 

KABÓK 
A néma asszony 
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— A kórus minden'tagjai u j zsakettet kap — 
lelkendezett újra Friedmann ur — valami remek 
ez kerem, ilyen nehéz körülmények között, 
tizenkét vadonatúj zsakett . . . ccc — és 
tovább szappanozott. 

— A darab arról szól — ezt újra Faludi 
mondta, hogy egy bankár-báró szépséges leánya : 
Lili bárónő : Péchy Erzsi, beleszeret egy grófba, 
Galettába és sok viszontagság után feleségül 
is megy hozzá. Viszont az öcscse, a báró — bank-
fiu Sarkadi Aladár egy művésznőbe : Vigh 
Manciba szeret és azt veszi fe leségül . . . . 

A szappanozás ennél a szónál befejeződött. 
Kezdődött a munka a késsel. Most már úgysem 
lehet tovább beszélgetni — gondoltuk — és 
elköszöntünk. Faludi nem tudott szólni, épen 
a szája mellett borotválta a borbély, de Fried-
mann ur előzékenyen köszönt helyette is 

— Ajánljuk magunkat szerkesztő v » vi-
szontlátásra .j.. — és^megkezdte a bal arc ki-
borotválását. 

UJVÁRY LAJOS, 
a Medgyaszay-szinház tagja 

Újvári Lojzi 
Az ősi Kolozsvári Nemzeti Szinház áldozatul 

esett a románoknak. A tagok nem játszhatnál; 
és ez tette lehetővé, hogy Ujváii Lojzi, a ked-
ves és kitűnő komikus, aki már régóta tárgyal 
a Medgyaszay-szinházzal, sőt le is szerződött, 
de szerződését kolozsvári elfoglaltsága miatt 
nem kezdhette meg, most ismét a budapesti 
közönség elé lép. A Medgyaszay-szinház kitűnő 
operettjében „A néma asszony"-ban játssza el 
a férj szerepét. A nézők szeretettel tapsolnak 
majd neki, különösen azok, akik páratlan hu-
morét a Városi Színházban ugy megszerették. 

A színészet alaptanulmányait : a világ és em-
beri természet ismeretét, a lélek és szív mély 
tudományát mi a szenvedések iskolajában, a 
tapasztalás nagy mesterétől tanulók. 

Egressy Gábor. 

Nyáray a kávéházban 
Senkisem lehet biztos a kávéházban, hogy 

egy rajzoló ül-e a háta mögött. íme Nyáray 
Tóni, mindnyájunk kedves ősbohémja, egy 
dunaparti kávéházban üldögélt, fiataloknak 

( magyarázott művészetről és irodalomról és 
sejtelme sem volt róla, hogy a háta mögött 

kint egy rajzolómuvész ül, aki megörökíti 
hátulról. 

Szolgáljon ez a pár sor egyszersmind beje-
lentéséül annak, hogy Nyáray nemsokár^ nagy-
szerű szerepet játszik a Budapesti Színházban : 
a „Tul a tengeren" cimü operett főszerepét, 
amelynek zenéjét a Bécsben élő magyar zene-
szerző, Berény Henrik irta. Addig Nyáray a 
közönség számára csak igy látható, de majd 
akkor kiáll szemtől-szembe a sugólyuk elé. 
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Hogyan kerültek meg 
Hubermann hegedűi? 

Hubermann Broniszlaw, a világhírű hegedű-
művész, aki legutóbb azzal tűnt fel a világ-
sajtóban, hogy 90.000 korona értékű Stradivari 
hegedűjét ellopták, Weisz Manfréd Andrássy-
uti villájában fogadott. 

— Ah ! Ön interjúért jön ? ! Interjút nem 
szoktam adni, mivel rendszerint mindent ma-
gam irok meg, de sajnos, magyarul még nem 
tudok annyira. 

Szóval, a hegedűm megkerülése érdekli . . . 
Ah I az egy bonyolult, hosszadalmas történet, 
mozidráma, 500 méter, tragikus. — Lehet, hogy 
megirom magam e drámát, hátha behozza a 
költségeket. Képzelje csak a becsületes nyomra-
vezető 20.000 koronát kapott. 

Ahány rosszillatu korcsma van Bécsben, 
abban mindben megfordultam. Soha életemben 
olyan kitüntető szivélyességgel nem paroláztam 
emberekkel, mint ezekkel a hires „platten-
brüderekkel" (gazemberek.) És msnnyi zaklatás 
Mindenki ugy vélte, hogy látta a hegedűmet. . . 

Persze, 20.000 korona I .V. A 
legártatlanabbak voltak még 
azok, akik láttak egy fekete em-
bert, hóna alatt hegedű és hosz-
szas faggatásra kiderült, hogy 
a hegedű barna szinü. — Jöttek, 
akik esküdtek, hogy estére ke-
zemben a hegedű, csak adjak 
előlegkép 1000 koronát. A leg-
humorosabb volt egy öreg 
zsidó, aki az ebéd mellől hi-
vatott ki és a világ legnagyobb 
ilegmájával adta elő, hogy 6 
csak azért jött, hogy meg-
mondhassa, reá ne számitsak 
a hegedű keresésénél. 

Elgyötörve és megkínozva 
a sok kutatástól, egy ösmerős 
családhoz mentem szórakazni. 
A forgó valcerből ragadtak ki, 
a telefonhoz hivtak. A rendőr-
ség tudatta, hogyha a jelek 
nem csalnak, estére meg lesz a 
hegedűm.' 

HUBERMANN BRONISZLAW és megkerült hegedűje 

o • i j ' • J P j j t f , régebbi erjolyumai nteyrei» rtei hrtök a 
A O Z l n t l U Z l O i e i Jeiadfihiratuibnii, VII., Erzsébet-kfirut 29 

Este autóra ültünk, én fél-
tem kiszállani, meghúzódtam 
az autó fenekén és mint egy 
szenvedélyes vadász, lestem a 
vadra. Pillanatok óráknak tűn-
tek I . . . Tiz perc ! . . . Oröm-
ujjongás ! . . . A tokból ki-
rántom a drága szerszámot és 
mint egy elveszettnek hitt gyer-
meket, gyöngéden megsimo-
gatom. 

(r. b.) 
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INTIM PISTA, hol ran Jób Dániel? A 
Vígszínháznál, vagy a Magyarországnál ? 

— Mindkettőnél. iV arad a Vígszínháznál 
is, és marad a Magyarország munka-
társa is. 

— Hogy lehetett ezt megcsinálni ? 
— Hosszú és érdekes tárgyalások után, 

amelyekről nem fontos részleteket mon-
dani. A lényeg az, hogy Jób Dániel a 
Vígszínháztól olyan ajánlatot kapott ott-
Bi arad ás fejében, amilyet magyar rendező-
iek nem tettek• Nemcsak főrendezője lesz 
a Vígszínháznak, hanem igazgatói címmel 
belép a színház direktóriumába. Ezenfelül 
marad a Magyarország kötelékében is. 
Dolgozik a lapnak, mint rendes cikkíró és 
tárcaíró. Szóval sok dolga lesz, de őt nem 
kell félteni. Irodalmat és színházat játszva 
elintéz, ha dolgoxni kell. 

— Mondja. Intim Pista, mi van azzal a 
Hoffmann Pálmával, akiről két hete me-
sélt nekünk? Csakugyan olyan csinos? 

— Bizony, az nagyon csinos. A Földhitel-
intézet egy tisztviselőjének a leánya tel-
jes neve Hoffmann Palma Mici, ennélfogva 
a színpadon Pálma Mici néven fog szere-
pelni Valószínűleg a Férj és feleségben 
lép fel a Vígszínháznál, ahol ezek szerint 
felfedezőjének, Csortos Gyulának lesz a 
partnere. 

— Mit tud még érdekes fellépést ? 
— Rajnai Gáborról tudok mesélni 
— Rajnairól ? Hát mért nem szól ? Ha-

mar, hamar ! Mikor lép fel? 
— Már fellépett. 
— Az nem lehet. Tudtuk volnm. 
— Tudták, sőt látták is. Az „Arany-

ember" filmjén lépett fel. 

— A betegsége óta ? 
— Ugy van. A dolog részletes történeto 

a következő. Rajnait a film annál a részé- * 
nél érte a baleset, mikor mint Krisztyán 
Tódor' a török határon lóháton üldözi » 
menekülő Ali Csorbadzsit. A képen jól 
látszik a híd, amely az országhatárt ábrá-
zolja, jól látszik a liid esőtől csúszós pad-
lója is. Mikor a filmnek ez a része abba-
maradt, akkor történt a baleset. Et már 
nincs a képen, de a Corvin-filmgyár el-
tette emlékei közé a felvételt ; az operatőr 
ugyanis tovább forgatta a gépet és Rajnai 
balesete meg van örökítve Na már most 
tudni kell, hogy a filmek egyes képeit nerm 
olyan sorrendben veszik fel. ahogy az elő-
adáson következnek, hanem ahogy a hely-
színi viszonyok diktálják. Ha például du-
nai felvételt kell csinálni, akkor egy ki-
ránduláson megcsinálják az első és utolsi 
felvonás képeit egyaránt. így történt, 
hogy az Aranyember három felvonása 
teljesen készen volt, mikor Rajnai eltörto 
a térdét De a negyedik nem volt készen. 
Ezt a negyediket játszotta Rajnai Mikor 
Krisztyán Tódor lezuhan a havas hasa-
dékba, ezt a jelenetet a Svábhegyen rett» 
fel a Corvin Szomorú szerencse, hogj 
Rajnainak szabad volt sántítani ezeknél a 
jeleneteknél a szerep szerint is. Aki m 
filmet jól meg nézi, scz fel is fedezi, hogy 
Gabi, akinek a gyógyulása biztosan ha-
lad előre, még biceg egy kicsit bot nélkül. 

— Mondja, honnan vették azt a nagy-
szerűen idomított kutyát, amelyik oly*» 
jçl játszik a Noémi-jelenetekben? 

— Nem kellett nagyon idomítani. A 
kutya a Corvin saját gyár. kutyája ^Fel-
vétel előtt négy napig Lenkeffy Icánál 
lakott és megszerette a szép Icát, hogy 
a felvételeknél mindég a sarkában járt. 
Nem csodálom. Szívesen lenne akárki há-
rom hétig filmkutya. 

— Ha már Lenkeffy Icáról van tzt, 
beszéljen valamit a másik hires színpadi 
szépségről, Pécsi Erzsiről is valamit. 

— Szívesen. Mint táncosnő fog bemutat 
kőzni legközelebb, a Lili bárónő premier-
jén, most szorgalmasan tanul az Operahin 
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primnballerinájától. Többet nem árulok el. 
Ktzeiket csókolom. 

— Igaz, hogy Simonyi Mária beteg ? 
— Igaz. e pillanatkan még nem szabad 

ë Liget-szanatoriumot elhagyni. Az álla-
pota azonban nem komoly 

— Hát akkor ki játszik a Belvárosi 
Színházban az Ötvenéves férfiben ? 

— Egy igen érdekes hölgy akiről a 
tzinlap csak annyit mnnd, hogy Kressz 
Ida. De én tudom, hogy a szép hölgy fér-

jes asszony, még pedig Rezsnyi rendőr-
kapitány felesége és egy kis baby boldog 
anyja Rózsahegyi tanította Kezüket 
osókolom. o 

VIDOR ILONKA 
Vidor Pál leánya, az Jspiláng" ci mű darabban fellép 

az Andrássy-uti színházban 

Uj műsor azAndrássy-uton 
A bemutató megvolt, nagy sikert aratott, az 

u j műsor teljes gőzzel halad jubileumai felé. 
Minden este táblás ház, ahogy ez már itt szo-
kott lenni. Bárdos Artúr nagyszerű kis szín-
háza a legnépszerűbb pesti színházak egyik« 
és ez a kis színház akkora tekintélyt és hitelt 
tudott magának szerezni, mint bármelyik, nála 
négyszer nagyobb kollégája. 

Az u j műsor a kabaréirodalom legjobb neveit 
szólaltatja meg. A fődarab, amely köré a többi 
tömörül, Karinthy Frigyes egyfelvonásosa, az 
„Ugyanaz férfiben*. A kiváló írónak ez a kis 
darabja is reprezentáns Karinthy darab: utánoz-
hatatlanul elmés és mulatságos, de a bőven buzgó 
humor legjobb tréfái mögött egy értékes gon-

dolkozó érdekes problémái rej-
lenek. 

A pompás darabot Békeffl 
László, Gellért Lajos és Corthy 
Mira játsszák. Kacagni, okulni 
lehet bőven az u j Karinthy-
darabon. Ha Karinthy hivei mind 
megnézik, akkor egyik jubi-
leumot a másik után fogja érni. 

Uj irót is avat az Andrássy-
uti színház u j műsora. Mészá' 
ros Iván az uj kabaré-talentum, 
B irdos dr. legújabb felfedezése. 
Pesti ügyvéd különlen, meglett 
ember, Bárdost vagy a színházi 
világ bármely más hatalmas-
ságát nem ismerte. Egyszerűen 
beküldötte a darabot, amit Bár-
dos olyan elmésnek, kedvesnek 
és fordulatosnak talált, hogy 
azonnal kitűzte bemutatásra. 
„Legénylakás" a cime a darab-
nak és azt mondja el, hogy egy 
díjbirkózó csinos és ravasz fele-
sége hogyan megy el egy főhad-
nagy legény-lakására csak azért, 
hogy rekviráltassa az ura szá-
mára. A dijbirkozót Békeffl 
László játssza, a ravasz me-
nyecskét Kökény Ilona, a főhad-
nagyot Boross Géza alakítja. 
Mésíáros Iván íróvá avatása 
fényesen sikerült. Már azóta u j 
darabja is van, a színháznál azt 
beszélik, hogy épen olyan kitű-
nő, mint ez. 

Harsanyi Zsolt neve nem hiá-
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nyozhatik egy jó kabaréműsorról. „Ispiláng" 
rimmel irt egy frappáns, fordulatos, hatásos 
kis darabot, amely percről-percre leköti a kö-
zönséget. Ebbt n a darabban is avatás történt : 
Harmos Ilma és Varsa Gyula mellett az egyik 
főszerepet Vidor Ilonka játssza. 

Külön színházi érdekesség Vidor Pál leányát 
színpadon látni. A néhai zseniális művész 
leánya méltóan hordja a Vidor nevet. Kitűnő 
naivának bizonyult : megjelenése és színésznői 
készsége biztos karriért biztosítanak a számára. 
Hangos és hosszú tapsok üdvözlik szinpadra 
lépését. 

Gábor Andor ezúttal is megírta a maga 
kedves és ellenállhatatlanul mulattató tréfáit. 
Az egyiknek „A krun pli", a másiknak „Szén" 
a címe. Aktuális mindakettő és a kitűnő Gábor 
holtbiztosra megy minden viccével mindakét kis 
mókában. A közönség folyton kacag. BékeíTj 
László is irt „Pehhem van" címmel egy nagyon 
jó és kacagtató tréfát. Ezeknek főszerepeit 
Boross Géza, Békeffi László, Rajna Alisz, 
Gellért Lajos játsszák a kabaré-játszás tökéle-
tességével. 

A darabok között bőven akad magánszám is. 
Kökény Ilona, Boross Géza, Ilosvai Rózsi, 
Tompa és Bánóczi adnak elő kitűnő szólókat, 
amelyeknek Gábor Andor, Ernőd Tamás és 
Szirmai Albert a szerzőik. 

A műsor főtulajdonsága : a vidámság. A 
vidámság főkövetkezménye a tábla minden este. 

KARINTH7 muraközben 
Kaiinthy Frigyes, a kitűnő író, a Színházi Elet 
mai számában egy uj novella Sorozatot kezdett 
írni, a címe „Szerkesztő ur kérem" és képeket 
mutat be egy kezdő író életéből. — A soro-

zatot Vértes illusztrálja. 

BUDAPEST 
LISZT FERENC-TÉR 

Z E N E f l K f l b É n i f l 
"V. TÉLLEFON 

Az első premiér szinlapja: 

Holnap reggel 
3 f e l v o n á s o s t r a g i k o m é d i a . 

Irta: Karinthy Fr igyes . 
R e n d e z ő : Vajda László. 

SZEMÉLYEK : 
E m b e r S á n d o r . . . Gé lért Lajos 
Lehotay Mária . . . B á n h y Ilona 
Be l la bács i S o m l a y Arthur 
B e n i l z k y gróf . . . M a g a s Béla 
Lidérc Mihó Lász ló 
Olson Irjő, f inn o r v o s Kiss Ferenc 
L e n d v a i n é L e s í k a i Irén 
Stepan , montőr . . D a r v a s Ernő 
Zajcsek , kapi tány . F ö l d e s s y S á n d o r 
Horváth Lenci 4 . . Ke l emen Lajos 
P o l a c s e k Ivány i 'Amal 
E . ső j a s s z Ürményi Endre 

Néhány kíváncsi. 
Pán József tervezi a díszleteket és 

ifj. Vajda László rendezi. 

A főváros legfiatalabb színháza február 
27-én nyit K a i i n t h y F r i g y e s darabjával, 
amelynek szereposztása már magában 

véve is nagyon sokat igér 

ÍZ i ? _ _ _ JL arck.-nics c.odti n.tisi keleti arc i >ol . Szépeknek 
T f i g \ 1 / g \ W O A kinci, tis'.u Un ir;.mar< i :>k il il lit -tien. Nappalra 

I I R K I I 1 1 H I I / 1 ÍX m «irt .1411 éjjé re íiiros mn).é«i-n Ar. 12 K Kapható: 
JL \Jr i L \ V / A A, J L \ L jL Rá" tíy. JiJOl «ojni.liäa lainrjt iriu niiaa, Kiskunhalas 77. 
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SZERKES1TO URKEREM 
Képek egy kezdő iró életéből 
í r ja: KARINTHY FRIGYES (Kertes rajzaival) 

I. 

Bevezetés. 

Kedves fiatal barátom I 
Kedves költőtársam, vagy minek ne-

vezzem, hogy kiengeszteljem azért a 
feszengő és félszeg érzésért, amivel el-
hagyta a szerkesztőséget tegnap dél-
után, miután letette asztalomra a disz-
krét kéziratot és én elkomorodva, ke-
rülve a kegyed tekintetét, azt mondtam 
kegyednek : el fogjuk olvasni, tessék 
majd ugy egy hét múlva feljönni. 

Kedves, drága barátom, ez uton köz-
löm kegyeddel : ne nézzen fej egy hét 
múlva, hagyjuk ezt a dolgot. En a kéz-
iratot nem olvastam el és nem is fogom 
elolvasni — én beszélgetni szeretnék 
inkább kegyeddel és nem akarom tudni, 
mi van a kéziratban, vers vagy novella, 
vagy dráma-vázlat, vagy egy uj, hallat-
lan és ismeretlen műfaj, amit kegyed 
fedezett fel először, hogy csodálatos 
lelkét kiöntse benne. Nem akarom tudni, 
amire kegyed kíváncsi, hogy kegyed 
lángész-e vagy kontár — nem akarom, 
hogy a kegyed kézirata kettőnk közé 
álljon és elrontsa azt, ami kegyedben 
drága és szent vágyakozás és drága és 
szent volt, idők kezdetétől idők vége-
zetéig mindenkiben, lángészben és kon-
tárban egyformán: hogy szavakban fe-
jezze ki, megmentse a pusztulástól, ami 
elpusztul és elromlik és amiért kár. 

Csak a rossz érzését szeretném el-
oszlatni, kezdő iró, drága barátom, azt 
a zavaros, kinzó nyugtalanságot, amivel 
leballagott a lépcsőn és amiről azt 
hiszi, hogy erről senki se tud, ezzel 
senki se törődik és hogy egyedül van 
ezen a gonosz, szürke* és kemény vilá-
gon. Szeretném valahogy megértetni 
kegyeddel, hogy tudok róla, ismerem, 
törődöm vele — szeretném egypár futó 
képben közölni kegyeddel, hogy nincs 
ebben semmi különös, hogy ezek em-
beri dolgok, nem kell szégyenkeznie. 

rám a kegyed 
hatnak majd i 

nem is szabad, fel kell emelnie a fejét 
és többre kell tarta-
nia magát másoknál, 
akár rosszak a versek, 
amiket itthagyott az 
asztalomon, akár jók. 
Tudom, jól ismerem 

fájdalmas, szégyenke-
ző aggodalmait — és 
szeretném azt bebizo-
nyítani. Ismerem a 
kinzó kényszert, ami-
vel ilyen nehéz, meg-
alázó percekben gyötri 
magát, hogy elkép-
zelje, hogyan hatott 

megjelenése és hogy 
versei. Az irtózatot, 

hogy fűzfapoétának bizonyul és egyike 
lesz a szerencsétlen, komikus figurák-
nak, akiket német vicclapokban és 
magyar humoreszkekben szeretett meg 
s akiket kiméletlenebbül vet meg, néz 
le és aláz meg mindenki, művész és 
filiszter, mint a póruljárt betörőt vagy 
rovottmultu szélhámost. 

Kezdő iró, költőtárs : fel a fejjel F 
Fel a fejjel akkor is, ha rosszak azok 
a szegény versek — fel a fejjel, nincs 
oka szégyenkeznie ; vallja nyiltan és bát-
ran : költő vagyok. És a „pókhasú pol-
g á r i n a k , aki egymagában buta volna 
hozzá, hogy megítélje a kegyed verseit, 
de azért, ha mi szakértők rossznak ta-
láljuk, fölényesen és zsírosan röhög 
kegyeden : — e szemtelen és buta pol-
gárnak vágja büszkén a szemébe: én 
költő vagyok, ha rossz költő is, — de 
mi vagy te? Te semmi se vagy, mert 
te meg se próbáltad, hogy költő légy. 
Amit én akartam, amin én ábrándoztam 
és sirtam, az igaz és szép volt és ön-
zetlen vágyakozás — a legtöbb és leg-
nagyobb, amit ember tehet : hogy 
megfeledkezzék testi érdekéről, kicsi, 
egyéni életéről és megkísértse legalább 
részt venni a gigászi erőlködésben, 
mely az emberi fajtát fel akarja szaba-



SZÍNHÁZI E L E T 25 

ditani végzete alól: hogy nyomtalanul 
pusztuljon el a porban, amiből gyúrták. 
Miéit vagyok ur én. akit lenéznek — 
és miért nem te inkább, akinek eszébe 
se jutott, hogy lehet valami szebb és 
jobb becsvágy, mint az, hogy a bendőd 
degeszre tömd és szuszogva öleld 

érdekházasságban vá-
sárolt asszonyod de-
rekát? Azért röhögsz 
rajtam, mert én ríme-
ken törtem a fejem, 
mig te pályát válasz-

tottál és kiszámítottad, hogy az adott 
konjunktura mellett bőrrel kereskedj 
inkább, vagy tarhonyával? Kinek sze-
reztél örömet? Én csak magamnak 
ártottam — de mit használtál te má-
soknak? Semmi okod röhögni rajtam — 
ha az igazi költő megvet engem, mert 
kontár vagyok ; abban mégis közelebb 
állok hozzá nálad, hogy téged minda-
ketten megvetünk. 

így verseljen és gondolkodjék kegyed, 
költőtárs — és tudjon hinni benne, 
hogy ez az igazság. Jól tudom, hogy 
ábrándjai nem egészen ilyen tiszták, jól 
tudom, ha szórakozottan és kábultan 
ragyogó szemekkel mereng az utcán : 
az álomkép amit festeget maga elé, 
nem puszta elvi rajongás, nem testetlen 
vágy, hogy az eszme önzetlen lovagja 
legyen. A színházakra is gondol kegyed 
és az Otthon-körre és főleg Bródy 
Sándorra és Molnár Ferencre és hogy 
milyen bódult mámor lehet, ugye, bó-
dultabb és mélyebb mámor a szerelem-
nél is, állni kipirult és ujjongó és tap-
soló közönség előtt — emelkedni a tö-
meg fölé, hatni, szédíteni — közel 
lenni mindenhez, ami jónak jobb, öröm-
nek örömebb az életben, mint a rossz-
nak a rossz és bánatnak a bánat : 
pénzhez, nőhöz, élethez, hirhez, köz-
becsüléshez, elismeréshez. A hírnévre 
gondol kegyed és mindarra, amit a hír-
név jelent. 

Erről már nem fogok beszélni kegyed-
nek ebben a kis füzetben, mert amit 
erről tudnék mondani, azt kegyed 

úgyse hinné el nekem, egyszerűen azért 
nem, mert kegyed husz éves — és nem 
értené meg kegyed, nem azért nem 
értené, mert én okosabb, vagy több 
vagyok kegyednél — hanem csak azért, 
mert kegyed husz éves, akár nagyobb 
költő nálam, akár kisebb, de husz éves 
és van valami, higyje el nekem, ami 
miatt egy harmincéves csizmadia vagy 
napszámos okosabb és bölcsebb és 
tudósabb ember, mint egy húszéves 
Shakespeare. Bródy Sándor, akivel ha 
egyszer összekerülne kegyed, elsápadna 
és ügyetlenül dadogni kezdene, egy-
szer azt mondta nekem : az ember 
olyan gazdag, mint amennyi pénzt elköl-
tött, Én ehhez csak annyit teszek hozzá: 
kegyed ugye emelkedésről, hirnévről. 
karriérről ábrándozik, arról, hogy kegyed-
nek most rossz, de kegyednek egyre 
jobb lesz majd a jövőben, ha sikerül az, 
amit nagyon akar. De valamit elfelejt 
kegyed : azt, hogy az embernek nem 
mehet egyre jobban, még ha Napoleon 
lesz is az emberből — hanem egyre 
rosszabbul mehet csak, mert hiszen 
egyre közeledik a biztos halál felé, ami 
a legfőbb rossz és legnagyobb baj, 
amihez képest hirnév, nő, pénz, karriér 
— de ez már nem tartozik ide. 

.A sors sietteti utunkat egy oly hazába, mely 
bárha üvegházba nem is, de kertjébe szívesen 
befogad, melynek keritese mellé megvonva a 
zoidon idők v/élvészei elk'n, magunkat talán 
megoltalmaztatjuk. Ha a fagyok és derek e plán-
tának éltető nedvét ki nem száritjáK s kitava-
szodunk reméljük, hogv meg erettebb gyümöl-
csökkel kedve-kedlietünk — s ha utalnia igye-
kezetünknek nem lehet is, legatabb hazafias meg-
emlékezest< kie érdemesítsetek". 

(Egy 1827-ik évről szóló kolozsvári »rím-
lapon közölt búcsúzó). 

Az első bnllet-bemututó Kolozsvárott 1805 
április 5 én volt. 

.Nem engedtetik a férjfinek. hogy a Fejér-
szemelynek szájat tsókollya. Ha ezt a Játék rueg-
kivá"ja ä homlokát t-ókollva'. 

(Az 1792-iki színházi törvénjrkönjrrböl). 

Ez enyém. A nagy világ helyett 
E tér I sz ottho iom. 

(Szigeti Imre sírfelirata). 

ä C . GAMBRINUS ETTEREMBE """271 
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Kié a siker? 
Helyreigazító nyilatkozat. — 

Kedves Szerkesztő Ur ! Mint régi munkatársa, 
kérem, adjon helyet lapunkban, a Színházi Élet-
ben, hogy megfizethessem azt az adóségomat, 
mellyel az igazságnak tartozom. 

A történet a Színházi Elet szerkesztőségében 
kezdődik, ahol Ön egv szombaton legnagyobb 
meglepetésemre megfeledkezett róla, hogy a 
kézirataimat sürgesfe. Nem figyelmeztetett rá, 
milyen korán kell kezdeni a lap nyomását, 
félretette szerkesztői szigorát, baráti arckifeje-
zését öltötte fel és nyájas, e'lenállhatatlan 
modorában kért, vállaljam a Beiky Lili és 
Gázon Gyula készülő kabaréjának művészi 
igazgatását. Én persze nagyon megörültem, 
hogy végre kedvemre való, nehéz, de hálás 
feladat elé állit a véletlen. Természetes azon-
ban, hogy egy kicsit kérettem magam, mint 
ilyenkor szokás, különös tekintettel saját külön 
financiális érdekeimre. 

Másnap aláirtam a szerződést és megkezdő-
dött a lázas munka, hogy még januárban elké-
szüljön Berky és Gózon kabaréja, melyet Har-
sányt' kollégánk Muskátli névre keresztelt. És 
január 31-én, pénteken este 6 órakor valóban 
megnyilt az uj játékszín, még pedig o yan ha-
talmas, ellenállhatatlan sikerrel, melyre Nagy 
Endre kabaréjának megnyitása óta alig van 
példa a kabaré történetében. 

Ez a siker egyöntetű volt és általános. A 
sötétmáju, rosszindulatú, cinikus céhbeliek, akik 
elvből gáncsolnak mindent és mindenkit, épen 
ugy behódoltak a kabaré megnyitó műsora 
előtt, miként a lelkes, rajongó közönség min-
den rétege. Egyik napról a másikra helyet te-
remtett magának a Muskátli. 

És ezért a példátlan sikerért kollégáim, jó-
barátaim, ismerőseim, irók, hirlapirók, szí-
nészek, művészek és civilek, egyképen engem 
halmoznak el szerencsekivánataikkal, üdvözle-
tükkel és elismerésükkel. Valamennyien ne-
kem gratulálnak a sikerhez; az Otthonban, a 
színházak környékén, redakc iókban és mindenütt, 
ahol csak megfordulok, szinte ünnepelnek, mint 
egy világsikerű operett primadonnáját. Holott 
az én részem vajmi parányi e sikerben, én 
igazán csak technikai munkát végeztem, sze-
rénység nélkül bevallom, hogy ritka sze-
rencsével. 

A siker igazi bajnoka azonban nem én va-
gyok, hanem Berky Lili, Gózon Gyula és a 

többi nagyszerű színész és kedves, nagyszerű 
írótársaim, akik legjobb tehetségükkel és teljes 
ambíciójukkal építették a Muskátli-kabaré si-
kerpiramisát. Mindenek és mindenki előtt azon-
ban igazgatótársam, Beck Károly, akinek a 
neve, ugy gondolom, művészeti lapban most 
szerepel először. Beck Károly sem iró, sem 
színész, foglalkozása szerint mérnök volna, 
valóságban fantaszta-művész, a legnagyobb 
idealista, aminőt csak az olyan igazi gyakor-
lati emberek közt lehet találni, amilyennek őt 
megismertem. Mennyit és hogyan dolgozott a 
kabaré művészi sikere érdekében, erről regényt 
lehetne irni, vagy essayt az emberi munkabírás 
végtelen lehetőségeiről. Gózon Gyulával éjjel-
nappal törte magát, alig aludtak valamit és 
mig a kabaré átépítési költségeinek hihetetlen 
növekedését látták, pillanatra sem gondoltak 
arra, hogy lesz-e akkora anyagi sikere vállal-
kozásuknak, hogy valaha is viszontláthassák a 
pénzüket. Csak az érdekelte őket, olyan Ízléses, 
művészi, nivós f's ötletes lesz-e a Muskátli-
kabaré megnyitó műsora, mint amilyennek 
akarták, tervezték, megálmodták. 

Gózon mind e munka között még szerepeket 
tanult, próbált és rendezett is. Az ő érdeme, 
hogy rövid pár hét alatt teljesen összetanult a 
kabaré nagyszerű gárdája, melynek minden 
tagja tartalmasén kivette részét a munkából. 
Őket illeti meg minden elismerés : a drága, 
nagyszerű Berky Lilit, a legtehetségesebb mű-
vésznőt és legfinomabb dizőzt, aki ma kétség-
telenül egyik legérdemeltebben körülrajongott 
primadonnája Budapestnek ; Gózon Gyulát, ki 
beigazolta, hogy még sokkal tehetségesebb, 
mint amily népszerű, (pedig hallatlanul és 
igen-igen sokan tartják nagyra) ; Gömöry Vil-
mát, akinek kivételes művészetét rövidesen a 
leghivatottabb kritikusok fogják méltatni; Do-
nath Arankát, aki épen olyan tehetséges, mint 
amily ragyogó jelenség; Deák Flórét, a leg-
kedvesebb naivát, ücs Nellit, akinek a hu-
mora szívből fakad, mint minden igazi színész-
nőé ; Gergely Lajost, aki beigazolta, hogy 
nemcsak elsőrangú bonviván, de a legizlése-
sebb komikusok közül való ; Radó Sándort, 
ezt a nagyszerű komikust, aki rövidesen leg-
népszerűbb művésze lesz Pestnek, a pompás 
Iványit, a régi kitűnő színművészt és Cohort, 
aki ugyancsak megtanulta a színjátszás mes-
terségét ötödféléves katonáskodása alatt. Őket 
illeti a siker és Gonda Istvánt, ezt az elégg-é 
nem méltányolható szinpadművészt, Buday Dé-
nest, a legfiatalabb zenei vezetőt, ki azonban 
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„ilyen öreg-" muzsikus, Huber Sándort, akik 
mind művészei a mesterséy üknek. 

Itt átadom tehát nekik mindazokat az üdvöz-
leteket, kézszorításokat és elismeréseket, me-
lyekkel jó embereim (sőt azok is, akik nem 
azok) elhalmoztak. A sikerben nekem legfeljebb 
annyi részem volt, hogy a premiéren a falnak 
támaszkodva a közönséggel együtt mulattam, 
lelkesedtem és tapsoltam pir 'sra a tenyeremet. 

Köszönöm kedves Szerkesztő Ur, hogy e 
papirhiányos világban helyet adott rá, hogy 
ezeket itt elmondhassam. 

Üdvözli hűséges munkatársa és barátja 
Lengyel István. 

A „Pacsirta" a filmen 
A Király Szinház tavalyelőtti nagysikerű ope-

rettje a Pacsirta, egy-két hét múlva bemuta-
tásra kerül a budapesti mozgóképszínházakban. 
Eredeti bécsi szereposztásban hozták hozzánk 
a Pacsirta-1, amelynek főszerepeit a kitűnő hirü 
Hubert Marischka és a hires bécsi primadonna: 
Louisa Kartousch játsszák. A darab szcenirozá-
sát és rendezését is Hubert Marischka végezte 
bravúros írói készséggel. A fölvételek egytől-
egyig a filmművészet remekművei, a szereplők 
pedig elejétől-végig lekötik a nézők figyelmét 
és érdeklődését. 

LOUISE KAR I USCH, HUBERT MxRISCHKA 
Lehar : Pacsirta. Magy.-Osztr. Filmipari Vailaldt. 

A Gyerekszínház uj műsora 
Az Andrássy-uton néha megállnak a járókelők : 

a 69. számú ház szinházkapujából üde gyermek 
kacagás hallatszik ki. A Színházi Élet gyerek-
színház* já szik itten. A pesti gyerekek leg-
kedvesebb mulatsága ez. a pesti mamák nem 
tudnak szebbet és jobbat Ígérni az apróságoknak,, 
mint hogy elviszik a Gyerekszínházba. 

A rendőr meg a susz:erinas, Halmai Vilmos-
és fia, Imre, állandó alikjai már a színháznak. 
A mult műsorhan a köztársaságról beszéltette 
őket Harsányi Zsolt, most a suszterinasa villa-
mosra akar kapaszkodni és a rendőr megrend^ 
szabályozza. 

„Bergengócia" cimmel gyönyörű mesejátékot 
irt a kicsiknek Glaser Emil. Arról van benne 
szó, hogy egy tü es kis fekete paripát ki tud 
jól megülni. Lubinszky Tibor jitssza és fia, a 
kis Tibor, leánya Lili, továbbá Bárdotsy Rózsi 
és végül a gyerekek szenzációja : az állatkertbelí. 
fekete póni. 

Megható Sas Ede „A vakvezető" cimü uj 
darabja. A gazdag kislány megbánja, hogy sziv-
telenül elkergette a szegény vak koldust, fel 
keresi őt és beteg unokáját és segít szomorú 
sorsukon. Ebben id. S2/C.9/ Ferenc, Szalontaf 
1-erik és Lubitiszkyné játszanak, azonkívül a 
szinház két étdekes uj tagja: Mihály Lili és 
Mihályi Vilcsi, bájos leán>aí Mihályi Ernőnek,, 
a kitűnő te> oristának. 

„Matyi, a csodakutya" cimmel Gosztonyi Ádám 
irta meg, hogy egy kis detektivkutya segítségével 
hogvan nyomozzák ki Roszmáj P s'át, aki rossz 
fát teti a tűzre. Lubmszky Tibor, Halmai Vilmos, 
Szalonjai Feri, Mihályi Lili játszák a darabot 
és Matyi, egy aranyos kis kutya. 

„Ferkó a moziban" a cime Ivor Dénes tréfá-
jának. Sze'csi Ferkó játssza, aki mindenáron be 
akar menni a moziba, pedig az uj rendelet miatt 
nem mehet, mert még nincs tizenhat éves Apja, 
Széc^i Ferenc, Deák Flóra, Halmai játsszák vele 
a főszerepeket. 

Izeket a darabokat nagyszerű magánszámok 
tarkázzák. Mihályi Lili Glaser Emilnek „Az ólom-
huszár" cimü számát adja elő, Szalontai Feri 
dr. Farkas Ferencnek egy csengődalat énekli, 
amelynek refrénjébe a gyerekek is bele fognak 
csengetni, Halmai Vilmos és Mihályi Lili, Sas 
Ede Hintadalát éneklik és a nézőtéri gyerekeket 
meghintáziatják, .Dedfc Flóra pedig a gyerekekke1 

együtt mondja el a legkedvesebb és legnép-
szerűbb gyermekverseket. 
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Nem sírok könnyen,. 
De bevallom, sőt leirom, 
Hogy a Liliom 
Főpróbáján sürün hullt « kinajem. 
Utána 
Azon tűnődtem el én, 
Mikur is sírtam utoljára, 
Mikor vájjon? 
Régen na g von, 
Tíz ér előtt a Liliom premierjóm. 

* 

Nem kértem még öntől itt 
Semmit 
Kedves Beöthy László, 
így remélem, talán 
Meghallgatásra talál 
E pár szó 
Es alulírott számár/t 
Rezervál kegyed 
Egy földszinti jegyet 
A szókimondó asszonyság 
Ezredik előadására 

# 

Azt mondja a példaszó s a d*l : 
Amit a jobb kéz csinál, 
Nem tudja a bal. 
Ezzel szemben Faludi kijelenti, 
Hogy amit a Jób tud, 
Nem tudja más senki. 

* 

Bár nem nevezhető jónak, 
Mégis 
Láttam sok embert én is 
Aki örül az adónak, ? 
A humorral teli 
Muskátli kabarébeli 
R-adónak. 

* 

Énnekem 
Az életem 
A színház. 
E földtekén 
Ma csak egy van mi többet ér : 
A szénház. 

(LENGTELKEl 

Hungh Yü 
AZ INTIM KABARÉ PREMIERJE 

Február 18-án újra premiért adott az Intim 
Kabaré, Pestnek ez a kedves szórakozó helye 
és az uj műsornak legkiemelkedőbb pontja egy 
kínai tárgyú vígjáték, amelynek a cime Hungh 
Yü. Érdekes a darab már abból a szempontból 
is, hogy az irója : Garamszeghy Sándor, — a 
Nemzeti Színház tagja — és mint iró eljátssza 
saját darabjának egyik főszerepét : Dorzsit. 
Garamszeghy hosszú ideig orosz fogságban 
volt, hazajövetele óta ez az első színpadi műve, 
mert az irodalomban ezelőtt is ismerős volt a 
jeles színész neve. Sokan vannak bizonyára, 
akik emlékeznek Garamszeghy Sándor darab-
jára a Matyólakodalomi a, amelyet a Nemzeti 
Színházban Blaha Lujza fellépése tett emléke-
zetessé. 

Ez az uj darab egy drágakőről szól, izgalmas 
mese keretében a kínai sujet színezi a szerelmi 
töiténetet és az egyfelvonásos keretében egy 
másik bemutatkozás is volt, Muzsnay Bella 
játssza a női főszerepet, Hungh Yüt, Teu Tai 
feleségét. Mu/snay Bella az akadémiát végezte 
tavaly, azóta filmszereplésével volt nagy sikere 
és most egy nagy szerepben a színpadon is 
bemutatkozott. Teu Tai-t Szőke Lajos, a Netn-
zeti Színház tagja játssza, aki egyben rendezi 
is a darabot. 

A kitűnő műsoron Guthi Soma, a kedves 
humorista irt egy darabot, a cime Krakéler, 
van egy másik darab is, amelynek a szerzője 
uj név: Horváth Zoliánné, a cime: Évfordulók, 
a harmadik darab Feledi Sándor egyfelvoná-
sosa : Dr. Othello, a darabokban és a magán-
számokban Abonyi Géza, Szenes Elza, Teleki 
Ilona, Virágh Ferenc, Cseh Iván, Dinnyési Rózsi 
kitűnőek. 

LEHÁR: PACSIRTA. 
Lehár Ferenc, Louise Kartousch, Hubert Marischka, 

. Em«t Tautenhayn. 
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Elisabeth Hochmann 
Érdekes volna egyszer összeállítani a statisz-

tikát arról, hány értékes magyar tehetség' mű-
ködik odakünn, külföldön, anélkül, hogy itthon 
tudnának róla. Ismeretlen, névtelen fiatalok in-
dulnak el ebből a tehetségesekkel megáldott or-
szágból és odakinn jutnak a beérkezettek so-
rába, amikor itthon ismét stereotip módon 
tudomásul vehetjük, hogy megint van egy „kül-
földön élő kiváló honfitársunk". 

Ilyen külföldön beérkezett kitűnő magyar mű-
vész Elisabeth Hochmann, vagyis Hochmann 
Erzsi, fiatal budapesti úrilány, aki Berlinben 
Reinhardtnál tanult és a magyar születésű vi-
lághírű színházi művész keze aló! került a nagy 
hírnevű düsseldorfi Stadtheaterhez, ahol az első 

róbak után azonnal a legjobb vezetőszerepeket 
àpta. Játszott a Sudermann „Jánostüzek" cimü 

^drámájában, „Der Treu" cimü vígjátékban a 

szobaleány kedves szerepét, Fulda „Zwillings-
schwester"-jében az egyik női főszerepet és 
sok más modern és klasszikus dráma hősnőjét 
oly alakításban, amelyről ismertnevü német 
kritikusok a legnagyobb elismerés hangján nyi-
latkoztak. A nagytehetségű magyar leányból 
kiváló német színésznő lett, aki tudáséval és 
talentumával kétségtelenül értékesen reprezen-
tálja odakünn faját. 

A művésznő most rövid tartózkodásra haza-
érkezett szűkebb hazájába és ittidőzését fel-
használja arra is, hogy művészetéből Ízelítőt 
adjon honfitársainak. Hochmann Erzsi már-
cius hó 2-án délután 4 órakor irodalmi elő-
adást rendez a Zeneakadémiában, ahol klasz-
szikus és modern verseket log előadni. A kö-
zönség egészen újszerű és meglepő produkciót 
kap ettől a kitűnő előadómíívésznőtől, aki ma-
tinéja utón előreláthatóan itthon is olyan nép-
szerű lesz, mint külföldön. 

ELISABETH HOCHMANN 

lilőadó estie márc 2-án lesz a Zeneakadémián 
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AZ ÖSSZEESKÜVŐK 
(Star-ujdonság. Forradalmi dráma Mária Terézia 
korából, előjátékkal, 6 felvonásban. Irta : L. H. 
Loester. Inscenálta : Hinmer Cornélius. Ren-
dezte : Jusztiz Emil, bemutatja a Corso feb-

ruár 24-én.) 

Minden elnyomott országnak meg voltak a 
maguk politikai összeesküvői, akik nem féltek 
életüket sem kockára tenni azért, hogy a bűnös 
és népellenes politikát folytató autokratákat 
ledöntsék trónjukról. A magyar történelem is 
sok ilyen szép példát mutat fel s hogy ezek 
a törekvések a mai forradalmat megelőzőleg 
nem sikerültek, annak csak az volt az oka, 
hogy az összeesküvő főúri osztály nem vonta 
be mozgalmába a szélesebb népréte^eket is. 
Legnagyobb hazai filmgyárunk, a Star, egy 
hatalmasméretii drámát mutat be hétfőn a 
Corsoban, amelynek izgalmas és rendkívül ér-
dekes sujet-je egy a Mária Terézia korában 
lejátszódó összeesküvés történetét mutatja be 
korhű felvételekben a közönségnek. 

A hatalmasméretü 6 felvonásos történelmi 

SZÍNHÁZI E L E T 

drámát »Az összeesküvök"-et L. H. Loester irta. 
Mária Terézia udvara a maga rokokó es lény-
üző életével a mult minden politikai és erköl-
csileg félszeg világrendjével áll a darab közép-
pontjában. A politika, szerelem, udvari intrikák, 
összeesküvések, a daliás magyar testőrök, a 
hizelgő magyar főurak bécsi szereplése azok a 
motívumok, melyeken a mindvégig izgalmas és 
érdekes drámai cselekmény végiggördül. A darab 
kiállítása is szemkápráztató és tömegjeleneteivel 
pompásan lüktető elevenség benyomását kelti. 
Az összeesküvők titkos összejövetelei Laxen-
burgban megtartott fényes álarcosbál, az üldö-
zés, a schönbruni udvari élet tobzodó fény-
űzése, az üldözés mind-mind látványosság-
számba menő részlete a darabnak. 

Amikor a Star hozzáfogott a hatalmas világ-
slágere elkészítéséhez, Habsburgi Károly — a 
volt király — adta meg az engedélyt, hogy a 
schönbruni és a laxenburgi kir»lyi kastélyt, az 
udvari fogatokat, a lovászszemélyzetet, az ud-
vari istállók telivér paripáit is bocsássák ren-
delkezésére a filmgyárnak, hogy a darab korhű 
kiállítása minél jobban sikerüljön. Ilyen körül-
mények között szinte érthető, hogy Jusztiz Emil 

ötletes és finomizlésü rende-
j zésében ilyen szenzációs si-
•kert ért el a darab, amely 
nemsokára megteszi diadal-
útját a külföldön is. —1A Star 
művészgárdája is igazán min-
dent elkövetett, hogy a nagy-
szerű magyar film olyan elő-
adásban kerüljön színre, 
amely méltó a magyar film-
gyártás máris elismert jó 
hirnevéhez. 

Igaz és elsőrendű művészi 
alakítást nyújtotta darabban 
a császárnő szerepében Gel-
lért Lucy, az aranyműves le-
ánya szerepében Müller An-
nie, Lehnberg bárónő intrikus 
szerepében Corthy Myra, 
Santini énekesnő szerepében 
Ca/men Cartellieri és Eszter-
házy Sarolta szerepében 
Andorffy Ida. A férfiak közül 
is erős színjátszó képességé-
ről tett ismét tanúságot Mar» 
gittay Gyula, aki Velkovich 
tábornok karakterisztikus 
szerepét játszotta el. Nem 
kevésbbé volt jó a mindég 
kitűnő Kornay Richárd és 
Vandory Gusztáv is. Az elő-
adások 1

 24, '/46 és 148 óra-
kor kezdődnek. 

Egy 1796 november 17-iki 
szinháfi folyamodványból. 

A Tiátrom a „Nemzeti 
Nyelv" közönségesitésének 
egyik leghathatósabb módgya. 
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fl szóKimondó asszonyság 
(Madame Sans-Gêne) 

SZÍNMŰ HÁROM FELVONÁSBAN 
Egy előjátékkai 

Irta: 

VICTORIEN SARDOU 
Fordították : 

FÁY J. BÉLA ÉS MAKÓ LAJOS 

A SZINMU SZEMELYEI 
Napoleon 
Mária Lujza, neje 
Lefebvre marsall , 

dancigi herceg 
Katrin, neje 
Fouché, o t rantói 

herceg 
Mária Carolina, ná-

polyi királyné 
Élise, hercegnő 
Neíperg gróf 
Savary, rendőrminis ' 

ter, rovigói herceg 
Dépréaux, táncmester 
Grivot asszony 
A rovigói hercegné 
Bulow asszony 
Canisy grófné 
Talhouets asszony 
Bassano hercegné 
Aldobrandini grófné 
Vintimille asszony 
Bellune asszony 
Mortemart asszony 
Briquolles asszony 
Udvarhölgy 
Szobaleány 

szenátorok 

tisztek 

Junot 
Duroc 
Fontanes ) 
Arnault 1 akadé' 
Reynouand J mikusok 
Canon ville 
Brigode, kamarás 
Saint 'Marceant 
Lauriston 
Mortemart 
Jardin, a császár 

komornoka 
Jasmin, Lefebvre 

komornoka 
Constant, komornyik 
Leroy, udvari szabó 
Cop, udvari cipész 
Rousten, mameluk 

2-ik } mameluk 
Szolga 
Szabósegéd 
Corso lovag 
Palota prefektus 
Diszlovag 
Segédtisztek 
Kamarások 

ELSŐ FELVONÁS. 
A Kompiényi 'kastélyban, 1811 szeptember 

havában. 

ELSŐ JELENET. 
Inas, Jasmin, Dépréaux. 

INAS (fenékről jön, megáll a küszöbön). Jas ' 
min ur ! 

JASMIN (udvari libériában, puderezve, a tüzet 
igazítja). Mi az? 

INAS Dépréaux ur ! 
JASMIN {int neki, hogy bocsássa be. Inas hát-

rál és balra ki int). 
DÉPRÉAUX (belépett és Jasmin felé előre 

jött.) O fensége, a danzigi hercegnő it thon 
van, nemde? (Az inas a küszöbön állva ma' 
radt) 

JASMIN (üdvözölve). I t tkon Dépréaux ur. 
(Az inashoz). Jelentse a hercegnének. (Inas a 
kandalló előtt átmenve. Jasmin a kanapéra mtttetl, 
üléssel kínálva Dépréaux-f), Ismertem Dépréaux 
ura t Versaillesben, még a régi jó időben . . . 
mikor az opera balletmestere volt. 

DÉPRÉAUX (leül a bal X<re.) Most time- és 
i l lemtanárja vagyok Mária Luiza császáráé 
ö Felsége apródja inak és a tábornagyné asz-
szony parancsára jöttem ide. 

JASMIN. A tábornagyné asszonynál most 
Duplán ur, a fodrásza van. Pár pillanat mwl va. 
fogadja önt. 

DÉPRÉAUX (ülve). Azon tűnődöm, hogy 
vájjon miért hivathatot t . . . épen most, m i ' 
kor ebéd ideje van. 

JASMIN. íme ! Ordner tábornok, a palota 
parancsnoka hirtelen megbetegedett, ami na-
gyon kellemetlen éppen most, mikor holnap 
a würzburgi nagyherceg érkeztét ünnepük 
hajtóvadászattal , udvari ebéddel, diszelftadás-
»al, ballettel stb. A császár há t hirtelenében 
Lefebvre tábornagyot nevezte ki Ordner 
tábornok helyébe. Lefebvre tábornagy éppen 
most érkezett nejével együtt a kastélyba s 
s mivel ma nagy estélynek kellett volna lenni 
Ordner tábornoknál , ő Felsége meghagyta, 
hogy az estély a tábornagynál legyen. Lát-
ha t ja i t t a nagy felfordulást . Még alig v a ' 
gyünk berendezkedve. Hevenyészni kellett 
m inden t : toilettet, edényt, enniyalót, a v i lá ' 
gitást ! , 

DEPREAUX. Ertem már. A tábornagyné a 
bál végett kiván velem beszélni. 

JASMIN. Dehogy. Nincs bál. Csak egyxaerü 
fogadó estély a császárné esti szerkljc előtt 
És ez jó szerencse, mert . . . (Körülszimatolva, 
közelebb megy Dévréauxhoz, halk hangon). Tánc 
dolgában a hercegné ő kegyelmessége csak a 
népies mulatságokban járatos . . . ami pedig 
a magaviseletet illeti ! (Nevet). Ja ja ja j ! 

DÉPRÉAUX (mosolyogva). Ismerem! 
JASMIN (mint előbb). Hát még a beszédje ? ! 
DÉPRÉAUX. Mulatságtárgya az udvar i dá-

máknak. Nem boltban állott a forradalom 
előtt ? 

JASMIN. De igen a Szent Anna-utczában. 
Azután markotányosné vagy kantinosné volt 
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a rajnai hadseregnél, a hova a férjét követte 
Lefebvre őrmestert. 

DÉPRÉAUX. Aki azóta tábornok lett. 
JASMIN. Azután meg tábornagy. 
DÉPRÉAUX. Meg danzigi herceg — amely 

rangot és cimert egyébiránt megérdemelte. 
JASMIN (kicsiny tőén). Igen . . . igen . . . De 

ez csak afféle újdonsült nemesség . . . Dan-
cigi herceg . . . az én időmben csak pálin' 
kát ismertek ilyen néven ! Hát még Savary, 
a rovigói herceg ! Meg Fouché, a kit a császár 
megtett otrantoi hercegnek, valami 40 ha-
sonló társával. Ha az ember, mint Ön meg én, 
elég szerencsés volt a régi udvarhoz tar tóz ' 
hatni . . . 

DÉPRÉAUX. Ah, ön hát . . . 
JASMIN {begyesen). Lovásza voltam Pantyievr 

herceg ő kegyelmességének (Dépréaux bókol.) 
Nemességet nem lehet csak ugy henyészni, 
Dépréaux ur ! A ködmönszag megérzik és a 
dancigi hercegné ma is csak a Szent Anna-
utcai mosóné, aki Neiperg grófnak az életét 
ezelőtt 20 évvel azzal mentette meg, hogy 

mint a krónika meséli, elrejtette egy ruhás ' 
kosárba. 

DÉPRÉAUX Azért járatos hát Neiperg gróf 
a házba? 

JASMIN. Valóban nem is kisebb ok kellett 
ahhoz, hogy Neiperg gróf, aki ősi családból 
való, ilyen közönséges népekhez járjon. A tá-
bornagygyal a Rajna mellett találkozott, 
ahol Lefebvre a szambremözi hadsereg parancs-
noka volt, mig Neiperg gróf a Condé herceg 
vezérkarába tartozott. Ott a tárgyalások alatt 
fölujitották a régi ismeretséget és végre, mi ' 
után a gróf Metternich herceget elkísérte ide 
Franciaországba, a barátság annyira fejlődött 
köztük, hogy a gróf mindennapos vendég 
lett a házban. 

DÉPRÉAUX (bizalmasan). Köztünk szólva, 
én azt gondoltam, hogy a háziasszonynak 
bár közönséges, de ingerlő bájai csábítot-
ták ide. 

JASMIN (vállatvonva). Dehogy, kedves Dép' 
réaux ur, még az se ! A tábornagyné az ő 
egyéb nevetséges tulajdonságaival még a h i t ' 
•esi hűséget is párosítja! . . . Micsoda polgári 
izlés! . . . Hinné-e, hogy még most sem t a r ' 
tanak külön szobát. 

DÉPRÉAUX (mosolyogva). Ugyan?! 
JASMIN. De mikor mondom ! Halálra n e 

vetheti magát az ember (a jobb első ajtó fel-
tárul). 

DÉPRÉAUX. Csitt . . . Jön már. 

M Á S O D I K J E L E N E T . 

Voltak, Katrin. 
KATRIN. (Jobbról, egyszerű pongyolában, se-

lyem pruszlikban, egy hölgytől hisérve). Adjon 
isten, Dépréaux ur ! Derék, hogy végettem ide' 
fáradt. 

DÉPRÉAUX {mély bókkal). Kegyelmes asszo-
nyom ! 

KATRIN. Jól megy sor ja? 
DÉPRÉAUX. Hál'istennek, kegyelmes asszo-

nyom . . . 

KATRIN. Maga vette el a GimáMeányt? 
DÉPRÉAUX (ráhagyó intés után). Ismerte, 

kegyelmes asszonyom ? 
KATRIN. Elhiszem azt, hogy ismertem. 

Annak vót ám szép fehérneműje (Jasminhez.) 
Ugyan eredj, nézd meg, mit akar az a suszter, 
hogy még se hozza a topánkámat. 

JÁSMIN. Kegyelmes asszonyom, ebben az 
órában alig hiszem . . . 

KATRIN. Ne kotyogj ! Aló ! Egyik lábad itt 
legyen, a másik ott! Siess és vigyázz, hogy 
meg ne rázzalak (Jasmin szánakozó mozdulattal 
el a bal fenéken, Katrin félre). Ki nem álhatóm 
ezt a lisztesfejüt ! 

H A R M A D I K J E L E N E T . 
Dépréaux, Katrin. 

KATRIN. Nohát, Dépréaux ur, nagy 
angáriába' vagyok — félóra múlva egész rakás 
hercegnét, fenséget, meg felséget kell elfogad' 
nom. Ha magam fajtájabeliek volnának, azt 
mondanám nekik, hogy süssünk gesztenyét 
meg palacsintát, aztán játszunk dominót vagy 
fejtörősdit. Az lenne a- mulatság. De ezek az 
inci'finci nagy dámák azt se tudják mon ' 
dani : jó estét, hogy el ne fintorítsák a szájú ' 
kat és hétrét ne görbüljenek! Rangosan köll 
nékik bókolnom. Aztgonduttam hát magamba: 
Dépréaux ur maj ' megtanít rá ; mestersége ez 
a majomkodás. 

DÉPRÉAUX. Oh, a legnagyobb örömmel ! 
(félre.) Majomkodás! 

N E G Y E D I K J E L E N E T . 
Voltak, Cop, Leroy, Inas. 

INAS. Kegyelmes asszonyom . . . 
KATRIN. No, mi baj ? 
INAS. Leroy ur, a császárné ruhaszállítója, 

meg Cop ur . . . 
KATRIN (a szavába vág). A suszter . . . 

jól van ! És az a másik mafla utánaszaladt. 
(A kísérő hölgyhöz szól). Hát csak gyüjjenck 
be, gyüjjenek! (Inas, ki int jobbra, Leroy és 
Cop, nagy bókolva jönnek). Jól van jól ! . . . 
Elég már a pukkedlizésből ! . . . (Cophoz.) Hát 
elhozta a topánkát? 

Cop. Igenis, kegyelmes asszonyom. 
KATRIN (Leroyhoz). Hát az a holnapra 

való lovaglóruha? 
LEROY (az ajtóban álló segédjére mutat). Itt 

van, kegyelmes asszonyom ! 
KATRIN. Akkor hát jó van. (Cop le-

teszi dobozát a jobb szélső X-re, kibontja, kivesz 
egy pár cipő és egy cipőhuzó-szarvat — miután 
Katrin intett neki, hogy a dobozt odategye. 
Kiséröné kitép jobb 1-sö ajtón, követve egy szoba-
leánytól, ki egy zsámolyt hoz). 

LEROY. Nem méltóztatnék talán az öltő' 
zőbe ? . . . 

KATRIN. Hát itt nem jó helyen vagyunk? 
LEROY. Istenem, hát . . . 
KATRIN. Odaát tele van cókmókkal 

minden, és itt komótosabb lesz elpróbálni 
azokat a fintorgatásokat, amire Dépréaux 
ur (rámutat) megtanít . . . 

DÉPRÉAUX (félre). Fintorgatásokat ? 
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KATRIN (az asztal jobb oldalán levő X-re 
ül, a szobaleány a zsámolyt a lábai alá teszi, a 
kisérönő lehúzza s a szobaleánynak adja, ki a 
jobb kanapéhoz megy. Cop letérdel Katrin előtt, 
jobb lábára felhúzza a cipőt, Leroy int a segéanek, 
hogy a dobozokat tegye az asztalra). No hallja, 
magaugyan megvárakoztatott evvel a cipellő vei. 

COP. Ezer bocsánat kegyelmes asszonyom, 
de annyi a munkánk a würcburgi nagyhét-' 
ceg tiszteletére való ünnepségek miatt . . . 
A hölgyek mind egyszerre akarnák, hogy ki ' 
szolgáljuk őket. így az otrantói hercegné . . . 
(a jobb lábbal kész, balra huzza a cipőt. Leroy 
visszatolja az asztal baloldalán levő X-t, — a 
segéd el jobb háttérbe, Leroy kinyitja a dobozokat 
s nagy elővigyázattal kiveszi a bennelevő ruhát). 

KATRIN. Ah, Fouché is itt van Com-
piégneben ? 

COP. Nagy csodálkozására azoknak, akik 
kegyvesztettnek hitték, mióta a császár elvette 
tőle a rendőrminiszteri hivatalt és a rovigói 
hercegnek adta oda 

KATRIN. Hja, ha ugy ismernék Fouchét, 
mint én, akkor nem nyugtalankodnának 
miatta. Mindég talpára esik az, minî a macska. 
(Cophoz). Hallja, hol jár már a keze? Mit 
babrál ? 

COP (föláll). Már megvan, kegyelmes asszo-
nyom. (Becsukja dobozát.) 

KATRIN (rá áll a cipőre). Aztán ugy ne 
jár ja t vele, mint a múltkorival . . . alighogy 
a lábamon volt, már mutatta a fogát . . . 
főfeslett. (Szobaleány veszi a zsámolyt és Cop 
dobozát, beviszi a jobb szobába, de rögtön vissza-
tér. kisérő hölgy az asztal mögött Leroyhoz megy 
s a ruhát kikészíti Katalin számára). 

COP (komolyan). Bizonyosan járni tetszett 
benne. 

KATRIN. Beh bolond! Csak nem állhattam 
tótágast. 

CÓP. Azt akarom mondani, hogy b izonyc 
san a földön méltóztatott benne lépkedni, 
nem pedig szőnyegen lebegni, mint valamely 
istennő . . . 

KATRIN (gúnyosan). Ami nem vagyok, 
ugye bár ? (Leroyhoz.) Egy füst alatt fölpró-
bálhatom hozzá a lovaglóruhát is, m i ? 

LEROY. Mindenesetre, kegyelmes asszo' 
nyom ! . . . 

KATRIN. Akkor hát nem vetem le. 
(Cophoz). Maga elmehet és tudja meg, hogy 
ha kireped, nem fizetem meg. 

COP (mosolyogva köszön). Kegyelmes asszo-
nyom ! . . . 

KATRIN. Nem biz én, nem fizetem meg. 
(Cop köszön s el jobb háttérbe; a nőkhöz). No 
gyerünk ! (Leveti a pongyolát és pruszlikban, egy 
szoknyában marad, meztelen karral). 

Ö T Ö D I K J E L E N E T . 
Voltak, Cop híján. 

LEROY (ű spencert tartva, igazítja a ruhát, 
beszélve a nőknek. Catherine az asztal előtt át-
megy balra a kisérő nőhöz, ki átnyújtja a ruhát 
és segít felöltem). Reménylem, meg lesz elé' 
gedve kegyelmes asszonyom. Ezt az amazon 
ruhát pontosan a császárné által elfogadott 

minta szerint szabtam ki. Sőt ez a spencer 
még jobban is sikerült, mint az ő Felségéé, 
mert nem lehettem olyan szerencsés, hogy 
magam próbáljam föl neki. 

KATRIN (mialatt öltöztetik). Már mér? 
LEROY. A császár nem engedi, hogy a föl-

próbálást az udvarhölgyeken kivül más vé' 
gezze. 

KATRIN. Féltékenyje! Nem akarja, hogy 
alsószoknyában lássák a feleségét ! . . . De 
hát ugy bele van habarodva ! . . . (Kész 
az öltözés). 

LEROY (szétterpeszti a ruha uszályát és 
Dépréauxt tanuul hiva beszél. — Kisérönő hátra-
megy s a másik dobozból egy kalapot véve ki, 
azt Catherínenak nyújtja. — Leroy hátrafelé 
megy, hogy müvét megcsodálja). Pompás ! Az 
állás remek ! A körvonalak nemesek ! 

KATRIN. Fejre tennivaló ez a kis kug' 
lóf? (Fejére csapja a sipkát.) 

LEROY (élénken). Oh, dehogy, bocsána t ! . . . 
így ni! (Megigazítja fején a sipkát és ismét liátra-
lépdel, hogy a hatást megcsodálja.) 'Ennél kecse' 
sebbet már nem is lehet képzelni. 

KATRIN. Csakhogy ez a veszettadta slepp 
nagyon alkalmatlan. 

LEROY. De lovagláshoz . . . 
KATRIN. Ültem én lovon eleget, még 

pedig szőrén és megtudtam lenni e nélkül a 
palló söprögető nélkül ( fe lkapja az uszályt s 
bal karja aiá véve Dépréauxhoz ferdül).' No 
polka majszter uram, kezdkessük a próbát ! 
(Dépréaux feláll X ét a kanapé mellé tolja, Leroy 
az asztal, mögé megy). 

DÉPRÉAUX. Parancsolatjára, kegyelmes asz' 
szonyom. Először is hát a köszöntést. 

KATRIN (mély meghajlással — azonban 
ingadozását, másik lábával tapogatva, ellen-
súlyozva). No, ide nézzen ! 

DÉPRÉAUX. Oh, nem, nem ! . . . Nem elég 
könnyed . . . nem elég omlatag . . . olva' 
tag . . . Méltóztassék csak megnézni engem . . . 
(Katrin közelébe megy s a közönséggel szemben 
mind azt megcsinálja, amit mond). Meghajtom 
a testemet . . . igy ni . . . kecsesen a ballábra 
vetve át az egész uszályt és azután mintegy 
alámerülök . . . megmártom magamat . . . 
szép hajlékonyan . . . így n i . . . Tessék (megfor-
dul és nézi Katrint, ki három bókot csinál anélkül, 
hogy elesne, de a 3-iknál az asztalba fogódzik). 
Méltóztassék már toga tn i . . . ugy . . . helyes . . . 
Még egyszer . . . mártogatni . . . mártogatni. 

KATRIN. Ugyan, hagyjon avval a mártás-
sal . . Még hanyat bukfencezek. 

DÉPRÉAUX. Oh, dehogy — hiszen kitűnő-
en megy. 

KATRIN. Aztán meg ez még nem minden, 
ami utamba van, hanem az az udvari köpö-
nyeg . . . Bele fogok gabalyodni a lábammal. 

DÉPRÉAUX. Ha az amazon-ruha uszályá-
val méltóztatik próbálni, az épen ugyanaz . . . 
egy rövidke lábmozdulat s megvan az egész . . . 
olyan egyszerű . . . íme . . . egy, kettő, há ' 
rom, happ ! (Három lépést tesz a nézők felé s 
álltó helyén megfordulva, olyat rug a lábával, 
mintha a slepet vetné hátra). Égészen ter-
mészetes ! 
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KATRIN. Beh nagy mesterség ! . . . Szoknya 
nélkül. (lábrugást csinál, utánozva Dépréauxt.) 

DÉPRÉAUX. Méltóztassék ideadni a kezét 
és az adott jelre ugy tenni, mint én. (Meg-
fogja balkezét és megfordítja maga előtt, majd 
kinyújtja a ballábát, mig Katalin a jobbját.) Ké-
rem a ballábbal . . . 

KATRIN. Jó. Megvan. 
DÉPRÉAUX. Dehogy, hisz ez a jobb. 
KATRIN. Jaj, vagy ugy! (lábat változtat, a 

rivalda felé mennek). 
DEPREAUX. Ne méltóztassék reszketni. (Meg-

fogja a kezét, lépeget vele, fordul s minden 
,happ"-ra rug egyet, Katrin utánozza). Egy, 
kettő, három, happ ! (Katrin a happ-nál balláb-
bal igen magasan kirúg — csaknem háttal a né-
zőnek, Dépréaux megbókoltatja s az előtérben át 
jobbra menetelnek). Csak semmi elfogódottság! 
Mindig a bal lábbal előre, egy, kettő, három, 
happ ! (Katrin oly rúgást ad, hogy csaknem 
maga körül fordul, szembe jut a közönséggel az 
asztal jobbján). Oh, hisz ez kitűnő, nagy-
szerű ! . . . Kegyelmes asszonyom, ugy látszik, 
• l in tha sohse csinált volna egyebet életében. 
(Helyeslő moraj a többiek részéről). 

KATRIN. (elégedetten). Hát, igazán ? Nem 
vagyok olyan, mint a tyúk ? Mondja meg ám ! 

DÉPRÉAUX. Oh! hivatkozom Leroy úrra, 
meg a hölgyekre. 

MIND. Nem, nem, nem ! oh ! 
KATRIN. Akkor hát szedjék le rólam ezt 

a holmit. (Sipkáját az asztalra veti és egy nö 
le kezdi róla vetni az amazont.) 

DÉPRÉAUX. Egyebet nem parancsol velem, 
kegyelmes asszonyom ? 

KATRIN. Köszönöm, Dépréaux ur, nem . . . 
Isten áldja meg ! Tisztölöm az asszonyt. 
(.Dépréaux a bal kanapéhoz megy kalapjáért. 
Szobaleány a dobozokkal el jobbra. Kisérőnő 
segit Katrinnak vetkőzni.) 

DÉPRÉAUX (mélyen köszön). Kegyelmes asz-
szonyom, elhalmoz a jóságával. (Üdvözletet 
intve Leroynak, el a balfenéken). 

LEROY. A disztoilettre nézve nincs észre-
vétele, kegyelmes asszonyom ? 

KATRIN. Cudarul mezítelen egy divat ! 
LEROY. Kegyelmes asszonyom, az ántiknál 

semmi sem illik jobban a nőnek . . . 
KATRIN. Már aki maga is nem ant ik! Jó 

egészséget, Leroy ur ! 
LEROY. Kegyelmes asszonyom ! (Mélyen kö-

szöntve el a jobb fenéken. Egy inas feltűnik a 
külső teremben, bejön, a bal ajtóval szemben 
megáll). 

KATRIN (öltözködve, zekéjét véve a kanapé-
ról, észreveszi). Jön a tábornagy! (pongyoláját 
felvéve). Vigyék ezt a holmit a szobámba. 
(Kisérőnő el jobb 1-en, magával véve a fejéket, 
«mazont stb. Lefebvre jön a fenéken balról. Inas 
beteszi a két fenékajtót s el). 

[ H A T O D I K J E L E N E T . 
Katrin, Lefebvre később jasmin. 

KATRIN, (mikor a pongyoláját megkötötte). 
Képzeld, az a szegény Leroy nem próbálhatja 
föl . . . no de hogy fogsz nevetni ; . . . 

LEFEBVRE (mogorván kalapját asztalra téve). 
Csodálnám L 

KATRIN (meglepetten néz rá). De micsoda 
képet vágsz te ? Mi lelt ? Hol jártál ? 

LEFEBVRE (keztyüjét lehúzva előre jön). 
Ebéden voltam a császárnál . . . egyedül, vele, 
a dolgozó szobájában. 

KATRIN. E miatt vágsz olyan savanyu 
képet ? , 

LEFEBVRE (lehúzta a keztyüjét és a kan-
dallóhoz megy). Először is olyan különösen 
ebédel az e m b e r . . . Ki látott már olyat ? 
Mindenből vesz, amit az asztalon lát össze-
vissza, ahogy épen eszébe jut . . . befőttet a 
leves után, csokoládé krémet a rántott halhoz 
és sajtot a lencséhez ! . . . És mindezt tiz perc 
alatt, — ham, ham — vége ! Összeégettem a 
nyelvemet a levessel, majd megfulladtam egy 
ha l szá lká tó l . . . és majd meghalok az éhség-
től ! . . . Ez volt az én lakomám ! (Keztyüjét 
összehajtva az asztalra dobja. Katrin kacag). 
Neked ez mulatságos ? 

KATRIN. Hát persze ? 
LEFEBVRE (előre jön az asztal előtt). No a 

többin majd nem mulatsz igy ; mert a csá-
szár nem azért ültetett az asztalához, Hogy 
megvendégeljen . . . hanem, hogy rólad be-
széljen velem. 

KATRIN. Én rúllam ? 
LEFEBVRE. Folyvást. 
KATRIN. Ez nagy bőcsület ! aztán mi miatt? 
LEFEBVRE. A magaviseleted miatt, amely 

nincs inyére. 
KATRIN, (mindég helyén). Micsoda magavise-

letem mia t t? 
LEFEBVRE. Teringettét, hát emiatt is ni ! 

Hazajövök, s itt talállak, fűzőben, szoknyá-
ban ; a szállítóiddal a szalonban! . . . Hát 
magaviselet ez ? 

KATRIN. Ruhát próbáltam. 
LEFEBVRE. Meztelen karral, vállal ! 
KATRIN. Többet is fogok mutatni mingyár', 

mihelyt föl leszek ö'tözve. 
LEFEBVRE. Mindenki szeme előtt, hát nem 

sértő ez a dolog? Aztán meg ezek az embe-
rek, akik nevetnek rajtad, amint kimennek ! 

KATRIN. Bánja a szösz ! 
LEFEBVRE. De én bánom ! Olyan állásunk 

van, amelynek a dekórumát, mint a császár 
mondja, meg kell óvni ! Aztán meg a beszé-
ded ! . ; . Hercegné vagy-e, vagy nem ? . . . 
Ezer menykő és égi háború, hát nem tudod 
elsajátitani az udvar nyélvét ? 

KATRIN (nevet). Ha csak te tülled nem 
tanulom ! 

LEFEBVRE (vállat von és bal oldalon hátr« 
indul). Én katona vagyok, s az olyan katona, 
aki nem káromkodik, nem katona ! A csá-
szár se nagyon imádkozott az imént, csak 
úgy rugdosta a parazsat (a kandalló mellé érve, 
belerúg). 

KATRIN (leül az asztal jobb oldalán levő X.-re 
is Lefebvre felé fordul). No de hát mit mondott ? 

LEFEBVRE Azt mondta : „Az ön felesége 
nagyon szókimondó és bárdolatlan-nyelvű. 
Ez igy nem mehet tovább. Valóíágo* botrány. 
Mindenütt arról beszélnek. De igy va» az, ha 
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őrmester korában házasodik meg az ember, 
mikor a bornyujában hordja a tábornagyi 
botot. Szerencsére van ennek orvossága: „A 
válás !" — (Jobb szélre megy az X. előtt). 

KATRIN (meghökkenve). Mi? 
LEFEBVRE (folytatva). „Magától érthető, 

hogy kellően gondoskodni fogunk Lefebvrené 
asszonyról. Megtartja az ön lcombóli birtokát, 
fényes kegydijjal . . . Menjen, beszéljen vele 
mindjárt és két hét alatt vége legyen az egész-
nek, 

KATRIN (mint előbb). Ezt mondta ! így ? 
LEFEBVRE. Mintha csak azt mondta volna: 

„Lóra ! Előre !" (az asztal mögött balra átmegy). 
KATRIN (nyugtalanul az arcát lesve). Ugy? 

Hát te mit mondtál r á ? 
LEFEBVRE. Hát te mit mondtál volna? 
KATRIN. É n ? 
LEFEBVRE. Te, ha neked szólt volna erről 

a válásról s felajánlotta volna a kastélyt, 
a kegydijat s tb . . . . Mit mondtál volna neki ? 

KATRIN (föláll nagy megindultsággal). Mit 
mondtam vóna neki ? — Azt mondtam vóna 
neki : Nekem a kastélya, pénze nem köll ! . . . 
Már én csak megmaradok az én Lefebvrem 
mellett! Ha szerettük az embert a szegény 
ségében, ha nyomorogtunk és fáradtunk vele 
esztendőkig, ha az életünket kockáztattuk 
mellette, ha megsirattuk az első sebesülését 
és ujjongtunk az első győzelmén — akkor 
bizony nem szakadunk el tülle csak igy ni ! . . . 
Összeforrasztott bennünket az a pár esztendő, 
egy lett a szivünk, egy a testünk, egy a vérünk ! 
Hiába metszi azt ketté, a darabjai megint 
csak összeforradnak maguktól! . . . Ezt felel' 
tem volna én a császárnak ! És ezt felelte«' 
volna neki te is, ha vóna egy kis szived 
(beszédét sírva fejezi be). 

LEFEBVRE (még egyre mogorván). És mint-
hogy van egy kis szivem, hát épen ezt mond ' 
tam neki. 

KATRIN (nagy örömmel). Ni, ejnye, te rossz 
, ember, hát mér nem szólsz, mit ijesztesz rám ? 
(hozzá fut és a nyakába ugrik). 

LEFEBVRE (megcsókolja). Te liba ! Hát hogy 
hiheted, hogy mást feleltem volna ! 

KATRIN (hozzá simul). Oh, ezt montad neki? 
Jaj, beh jól tetted ! Cukros vagy ! Hát aztán. . . 
mondj el m i n d e n t . . . Aztán ? 

LEFEBVRE (mellé ül). Aztán a gazdának 
persze nem tetszett, gondolhatod. 

KATRIN (mint előbb sugárzóan). Haha ! El-
hiszegetem azt ! Hát aztán? 

LEFEBVRE. Aztán, mivel követelte, hogy 
mondjaia el neked a dolgot, azt feleltem : 
Már bizony sir, felséged kegyes lesz engem 
ez alól felmenteni. Katrin még kikaparná a 
szememet ! 

KATRIN. Gonduttam is rá ! 
LEFEBVRE. Ö meg a tubákos szelencéjét 

az asztalra dobva, azt felelte : Nohát majd 
magam beszélek Katrin asszonynyal . . . még 
ma este! És nekem nem fogja kikaparni a 
szememet. 

KATRIN. Vagy ki tud ja ! 
LEFEBVRE. Azzal elbocsátott és most itt 

vagyok. Számithatsz rá, hogy ma este vagy 
holnap magához hivat — a válás miatt. 

KATRIN. Nem tanácslom neki ! . . . Magá-
nak se nagyon sikerült a válása . . . Gyönyörű 
gondolat vót, — elvenni a Cézárok leányát, a 
mint ő mondja! Épen az fogja őtet szeretni 
— meg minket — az osztrák leány, aki Fran-
ciaországot csak nénjének Marie-Antoinett-
nek a haláláról ismeri, a császárt még arról 
a tisztességes elpáholásról, amiben apját 
részesítette ! 

LEFEBVRE. Talán épen , 0 bőszítette; föl 
ellened a császárt? 

KATRIN. On, dehogy ! Inkább a húgai, a* a. 
két kujon, akik engem sohse szenvedhattek. 
mert hive vótam annak a szegény Jozefínnek, 
— akit agyon szekáltak. De egymásra is 
kajánkodnak, irigykednek, veszekesznek, hogy 
melyik harácsoljon többet az ura, meg a 
kedvese számára. (Feláll s beszélve egészen jobb 
szélre megy). Két mihaszna fehérszemély, 
akik a császár nélkül még most is ott vónának 
a szigetjükön s harisnyát foltoznának, csicseri 
borsót vacsoráznának s vizet innának hozzá. 
(Vissza induis megáll az asztal jobbján levő x-nél). 
Az ilyen aztán azt képzeli, hogy ő a csilla-
gokból cseppent ide és befojtaná az embert 
egy kanál vizbe, hogy ez a Bocsokkiné, Royi-
gónénak azt mert rullam mondani, hogy a 
császár bizony rosszul tette, hogy megtett 
hercegnének olyan asszonyt, aki mindenki 
láthatott inget mosni ! No az övét ugyan nem 
mostam, feleltem rá Rovigónénak, mert akko-
riban nem vót neki ! (Jobb fenékre megv). 

LEFEBVRE. Ezt';montad Rovigónénak r 
KATRIN (visszatér, állítását erÓsiti). Nem 

hiába hivnak engem Szókimondó asszony-
ságnak. 

LEFEBVRE. Neki meg természetesen nem 
volt sietősebb dolga, mint ezt elmondani a 
hercegnőnek. 

KATRIN (az előtérbe jön). Hát sz'azér 
mondtam ! 

LEFEBVRE. Oh, akkor ne kutassuk . . . Itt 
a bibi . . . 

KATRIN. 'Szen mondom, hogy bosszút 
akarnak állani és persze azt gondújják, — _ 
hogy már bizonyos a válás. 

LEFEBVRE. Meghiszem a z t . . . A császár 
talált is már számomra feleséget. 

KATRIN. Az utódomat ? 
LEFEBVRE (nevetve). Azt. 
KATRIN. Ah ! Kit ? (A közép x-re ül meg-

fogja Lefebvre kezét) . . . Mondd meg, kit ? 
LEFEBVRE. Nem, még vatami karakallát 

csinálnál neki. 
KATRIN. Szavamra mondom, nem ! 
LEFEBVRE. Oh ismerlek! 
KATRIN. No nem, no — nem csinálok 

neki . . . Drága kis Pipikém, kérlek — (ciró-
gatja, arcát veregeti) no légy hát kedves egy 
kicsit . . . Mondd meg, ki t? . 

LEFEBVRE (Kalrinnal kacagni terfj.Találd el. 
KATRIN. Ismerem? 
LEFEBVRE. Amióta itt vagy. 
KATRIN. Szép? 
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LEFEBVRE [nevetve). Oh dehogy . . . És 
sovány ! 

KATRIN (nevetve). Akár a pipaszár ! . . . 
Heh í — ugy kell neked haszontalan, — (meg-
csípi a bal karját) megállj csak ! . . . És . . . 
nagy dáma? 

LEFEBVRE. Oh az igen . . . Hercegnő. 
KATRIN. Veszettadta ! . . . Hát nem francia ? 
LEFEBVRE. Nem. Szász. 
KATRIN. Szász is, — sovány is . . . A 

szász- tessen i . . . ? 
LEFEBVRE. Az ! 
KATRIN. Az a paszulykaró ! (Hátradőlve 

kacag.) Óh — szegény galambom, jaj — el-
képzeled magadat avval az ostornyéllel a keb-
leden — te aki a tőtöttet szereted ? 

LEFEBVRE. Az ám, m i ? 
KATRIN. Hej, mégis tréfáltalak vóna a 

nászécakán. 
LEFEBVRE (nyugtalankodva). Hohó ! most, 

hogy megmondtam, semmi ostobaság ! . . . 
KATRIN (nevetve). Oh, figyelmeztettem 

vóna őtet előre . . . De nem, — észrevette vóna 
ő azt nélkülem is. 

LEFEBVRE (nyugtalanul). Mit ? 
KATRIN (utánozza vidáman). Mit, mit, mit ? 

Hát azt, ami erre a karra (jobb karjára mutat) 
fel van irva : „Halál a zsarnokokra". 

LEFEBVRE. Ejnye, teringette ! . . . 
KATRIN. Meg erre a másikra : „Katrin 

mindhalálig". Hm, micsoda képet vágott 
vóna a hercegasszony, meg jó magad is , . . . 
hahhaha ! . . . Babám (megfogja a két karját) 
a két karodnál fogva tartalak ám mind' 
halálig (a nyakát szorongatva). Erted, te, — 
semmiházi ? Mindhalálig ! Mindhalálig ! . . . 

LEFEBVRE (fuldokolva). De ha megölsz . . . 
KATRIN (föláll, de helyben marad). Mondd, 

hogy szereted a te Sans-Génedet* hamar, 
hamar, mert megfojtalak. 

LEFEBVRE. Hiszen . . . 
KATRIN (elereszti). Mondd, hogy ugy szere-

ted, ahogy van . . . a faragatlanságával . . . 
LEFEBVRE. Oh, no már . . . 
KATRIN. Meg igy pongyolában. 
LEFEBVRE. Sőt még a nélk . . . 
KATRIN. Elég, jól van. Megbocsátok. Majd 

adok én neked hercegnőt, várj csak (pofon 
üti, térdeire ugrik, megölelve két kezébe fogja a 
fejét. Jasmin belép balfenékről, látva a helyzetet, 
méltatlankodó mozdulatot tesz, majd affektálva 
köhög az ajtóban marad). 

KATRIN (hirtelen felszökik). Jaj ! A lisztes 
fejü. Hát a tisztesség ! ? (szétválnak Katrin 
óbbra megy, Lefebvre balra). 

JASMIN (méltóságosan). Gróf Neiperg őméltó-
sága kérdezi, hogy a kegyelmes asszony el' 
fogadja-e ? 

KATRIN. Oh, hogyne ? 
JASMIN, (kiment, felháborodottan félre). így 

alsó szoknyában ! 
KATRIN (pongyoláját megigazgatva). Ő előtte 

nincs mit röstellkednem. 
LEFEBVRE (visszatérve az X-t.). Ebben az 

órában ! Mi hozhatja ide ? 

H E T E D I K J E L E N E T . 
Katrin, Lefebvre, Neiperg. 

JASMIN (bevezetve Neiperget, beteszi az ajtót 
visszavonul.). 

LEFEBRE (hozzámegy, kezet szőrit). Jöjjön, 
jöjjön, kedves Neiperg. (Katrin jobbra ment). 

NEIPERG (osztrák tábornagyi ruhában). Ked' 
ves tábornagy ! 

KATRIN (kezet nyújt neki). Nem veszi rossz 
néven, u g y e ? Köztünk nem köll semmi 
teketória. 

NEIPERG (Katrinhoz megy az asztal mögött, 
s kezet csókol neki). Tudom, hogy barátaim-
nál vagyok — a legőszintebbeknél ; — ép 
azért jöttem most is minden előzetes bejelentés 
n é l k ü l . . . búcsúzni. (Lefebvre balra lemegy s 
középre jön.) 

KATRIN I n _ • p 
LEFEBVRE J B « « u z m ? 
NEIPERG (sóhajtva.) Fájdalom. (Katrinnal 

jobbra indul). Kénytelen vagyok rögtön indulni. 
LEFEBVRE I , 
KATRIN ! K e n > r t e I e n ? 

NEIPERG. Igen. Es egyik legnagyobb szomo' 
ruságom az, hogy el kell veszítenem azt a 
barátságot,„amelyet olyan kellemes volt m í g ' 
szoknom. Önök olyan nagy helyet engedtek 
nekem a tüzhelyöknél . . . Ugy voltam itt, mint 
otthon. (Kalapját az asztalra teszi). Es most 
válnunk kell örökre. 

KATRIN. Örökre? 
NEIPERG. Nem jövök többé vissza Francia ' 

országba. 
KATRIN. Lehetséges-e ? 
LEFEBVRE. Miért ? (leül a közép X-re Neiperg' 

nek a jobb X-et ajánlva). 
NEIPERG. Rovigó herceg közölte velem a 

császár parancsát, hogy még éjfél előtt távozzam 
a kastélyból, a legrövidebb uton igyekezzem 
a határra és amint átléptem rajta, többé 
vissza ne térjek Franciaországba. 

KATRIN. De hát miér '? (a jobb legszélső 
X-re leül). Miér'? 

LEFEBVRE. Mi kifogása van ön ellen a 
császárnak ? 

NEIPERG. Óh, az én hibám — a jeligém. 
„Hűség" (az asztal jobbján levő X-et a néző felé 
fordítja, leül). Amióta kardot viselek, mindig 
hü voltam a nevemhez, a hazámhoz és akár 
mint katona, akár mint diplomata, soha más 
keserűséget nem ismertem volna, mint a vere-
séget. Szemközt álltam Bonapartéval az árkoli 
hidnál, ahol majdnem a hatalmunkba került. 
Mikor a kampóformiói békét tárgyalták, akkor 
is ott álltam előtte Koblentzellel és Saint-Ju' 
heinnel ás mikor mindenki engedett neki, én 
nem tágítottam, amíg a saját kormányom 
cserben nem hagyott. Amellett büszkeségem-
nek vallottam, hogy barátja vagyok a szeren-
csétlen Eugen hercegnek. És ez az, amit Napo-
leon nekem megnem bocsát. Kimutatta ezt 
több izben. Mikor a főhercegnővel való egybe-
kelését elhatározták, elibe terjesztették azok-
nak a tiszteknek a névsorát, akik Mária Lujzát 
Franciaországba voltak kisérendők. Kitörőiét 
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a nevemet egy tollvonással, amely dühös volt 
és durva, mint egy arcaiütés. S mikor azt 
látta, hogy Metternich herceggel idejöttem, 
nem ti kolta amiatt való bosszúságát, hogy 
h iva t a l« címen megnyitja előttem az udvart. 
Szóval, gyűlöl; és ez a gyűlölet készséggel 
ragad m . j egy kifogást, melyet a rendőrsége 
szolgáltat ueki, bizonyos szivbeli ügyemről itt 
a p a l o t á b a . 

KATRIÏ-J. Ahá ! 
NEIPERG. Amelyről önöknek természetesen 

nem szóltam. 
LEFEBVRE. Oh kedves gróf . . . Ön, aki 

tudja, hogy a császár az ilyen dolgokban mi ' 
lyen szigorú ! 

KATRIN. Kivált a második házassága óta ! 
LEFEBVRE. Még Paulina húgát is száműzte, 

miután az udvarlóját, azt a szeleverdi Canon-
villt Spanyolországba menesztette. 

NEIPERG. Nem gondoltam, hogy egy i d e 
gen nő miatt, akinek nevét megsem emli' 
tették . . . 

KATRIN. De ha ő csak kifogást keres . . . 
NEIPERG. Akkor is olyat kellene találnia, 

amely elfogadható. 
LEFEBVRE. Elfogadható-e vagy nem, jól 

tudja kedves gróf, hogy még a Metternich 
herceg közbelépése sem használt. {Feláll). 

NEIPERG (föláll s mellényéből tárcát vesz 
elő). Nem kértem ki és bele is nyugszom 
száműzetésembe. íme az útlevelem, amelynek 
a láttamozását kérem, kedves tábornagy, mert 
azt mondták, hogy ma ön a palota parancs-
noka (átadja). 

LEFEBVRE (már előbb felállt). Ugy van. (Ki-
nyitja és olvassa az iratot. Katrin feláll). 

NEIPERG. De mindjárt kérném. Perceim 
ki vannak számitva. 

LEFEBVRE (kezét megszorítva). Megyek és 
megpecséltetem Ordnernél s rögtön vissza 
jövök (Neiperg az ajtóig kiséri. Katrin az asztal 
jobbján X-re ül Neiperg felé fordulva). 

N Y O L C A D I K J E L E N E T . 
Katrin, Neiperg. 

KATRIN. Lássuk csak, lássuk ; beszélges-
sünk hamarjába kettecskén, mint régi jó paj-
tások. Nem bánja? 

NEIPERG. Önnel mindig szívesen '(az asz-
talhoz megy). 

KATRIN. Egyszerű kis szerelmeskedés, mi ? 
NEIPERG (kissé félre fordulva). Igen. 
KATRIN. Ne füllentsen ! . . . Sokkal több 

bánat látszik a szemébül, semhogy komolyabb 
dolog ne vóna. 

NEIPERG. De ! . . . 
KATRIN (élénken). Nem kérdeztem a tit-

kát . . . se az illetőnek a nevét . . . Bánom 
is én . . . De nem akarom engedni, hogy bo-
londságot kövessen el . . . Már pedig sejtem, 
hogy azon töri a fejét . . . Cifra dolgon. 

NEIPERG. Minő bolondságon? (az asztalra 
hajlik két kezére támaszkodva). 

KATRIN (jól megnézi jobb kezét ráteszi a 
Neiperg kezére). Elutazik? Ugy-e b á r ? 

NEIPERG. Egy negyed óra múlva. Az utazó-
kocsim már az udvaron áll. 

KATRIN. És maga elmegy, csak igy szim-
plán s nem is próbál tanálkozni az illető-
vel ? . . . Ej, hisz én rég jó barátnéja 'vagyok, 
nekem meg lehet mondani! 

NEIPERG (halk hangon). Nos hát, nem uta-
zom el. 

KATRIN. Fogadni mertem vóna rá. 
NEIPERG. De ez köztünk marad — nemde ? 

Ez a bizalmas közlésem a tábornagyot, hiva-
talos állásánál fogva, zavarba ejthetné. De az 
ön barátsága teljesen független és sértés volna, 
nyiltan nem felelni a kérdésére. 

KATRIN. Ezt már szeretem. Nos? (széktvel 
kissé közelebb ül Neiperghez). 

NEIPERG. Sejtheti már, hogy nem holmi 
léha viszonyról van szó, amelyhez a szivnek 
semmi köze, hanem az egész életem szomorú 
regényéről. Azt, akitől ma, másodszor szakí-
tanak el, gyermekkorától fogva ismerem és 
nem emlékszem arra az időre, amikor ne 
szerettem volna. A családjainkat, melynek az 
egyike a másik fölött állott hosszas idők óta, 
kölcsönös szolgálat, rokonszenv, odaadás, párt-
fogás és hála kötötte össze s ez ringatott ben-
nünket abban a reményben, hogy egymásnak 
vagyunk rendelve. . . mig aztán egyszer azt 
a szép ábrándot kegyetlenül szétfosztották. 

KATRIN. Avval, hogy őtet máshoz adták? 
NEIPERG (leverten). Máshoz ! 
KATRIN. Aki elhozta Franciaországba ? 
NEIPERG (mint előbb). Franciaországba ! 
KATRIN (közelebb húzódik halkan, kedvesen). 

Metternichné ! 
NEIPERG (élénken). Óh, dehogy ! Minő gon-

dolat ! 
KATRIN (mint fenn). Eszterházyné, Rado-

veszkáné ? 
NEIPERG (szomorú mosolylyal). Hiszen ön 

nem akarta tudni a nevét. 
KATRIN. Igaz. Igazsága van. De nem vónék 

asszony, ha kíváncsi nem vónék, ha még 
ugy nem akarnám is, hogy megmondja . . . 
No de . . . elég az hozzá . . . Maga eljött 
Párisba, tanálkoztak . . . 

NEIPERG, Igen keveset és sohasem egye-
dül ! . . . Folyvást szemmel tartottak s egy 
hónap óta alig válthattam vele három-négy 
szót, bizalmasan. 

KATRIN. Nagy ravaszdi lehet az ura ! . . . 
De igazsága van ! Annyi bizonyos, hogy ő 
adatta ki magának az útját. 

NEIPERG. Miután a nejével heves jelenete 
volt ma. 

KATRIN. Honnan tud ja? 
NEIPERG. Tőle magától, ki a hangverse-

nyen halványan és reszketve súgta : „Iszonyú 
jelenetünk volt ma ön miatt . . . Ne utazzék 
el, amig velem nem beszélt." 

KATRIN, (nyugtalanul). De hol akar vele 
beszélni ? Nála ? 

NEIPERG. Lehetetlen ! Legalább most nem. 
íme, mi t fogok tenni. Elindulok a szoasszoni 
uton. A kastélytól félmértföldnyire leszállok 
a kocsimról, amely ott megvár; gyalog jövök 
vissza az erdőn, a parkon keresztül s be-
megyek a palotába, ahol menedéket találok 



40 SZÍNHÁZI ELET 

eg y nőnél, aki évek óta van az ő szolgálati ' 
ban és föltétlen hive. 

KATRIN. Aztán rajta érik magát is, a h ü ' 
séges nőt is, meg őtet is. 

NEIPERG, Miért ? Ha okosak vagyunk ? 
KATRIN. De nem okosak! Bolond gondo' 

lat ez ! 
NEIPERG. Hát elmulaszthatom-e ezt a 

légyottot, amelyet ő ad? 
KATRIN^ Gyönyörű egy légy itt — az a 

légy ott. De először is nincs is légyott (Nei» 
perg ránéz). Nincs. Nem mondta önnek azt, 
hogy gyüjjön el éccakának idején a palota 
folyósóján barangolni — csak azért, hogy ott 
meglássa valaki . . . Tudta — hogy maga el' 
utazik, ennyi az egész ; de azt is gondulhatta, 
hogy hónap utazik el és hogy még beszél' 
hetnek egymással, fényes nappal, — veszede' 
lem nélkül. De még ha várná is ma este, 
nem jobb'e, ha egész éccaka hiába lesi, mintha 
magát ott nála, megcsípik? 

NEIPERG. Kedves hercegné, ön olyan em-
berrel beszél, aki őt imádja és talán sohasem 
látja többé ez életben. 

KATRIN. Lovagias emberrel beszélek, aki ' 
nek jussa van ahhoz, hogy magát ő miatta 
veszejtse el maga miatt ! így áll a dolog ! 
(imegfogja kezét). Kérem, barátom, ne tegye 
ezt. Ugy se ér vele semmit, haszna nincs, 
okosság nincs benne és nem is tisztesség ! . . . 
Higyje meg, hogy nem tisztesség ! 
' NEIPERG (szünet uián, mintegy elhatározva). 
Nos hát, jól látom, kedves barátnőm, hogy 
ön nagyon nyugtalan. 

KATRIN. Oh, óh, nagyon. 
NEIPERG. És hogy meg kell önt nyugtat-

nom. 
KATRIN. Meg bizony. 
NEIPERG. És megígérnem, hogy lemondok 

erről a bolondságról, amint ön nevezi. 
KATRIN. Megígérnie és meg is tennie. 
NEIPERG (föláll :) És meg is teszem. 
KATRIN. Igazán ? Megígéri ? 
NEIPERG. Meg! 
KATRIN (föláll). Elutazik és nem gyün vissza? 
NEIPERG. Nem. 
KATRIN. E' már beszéd ! (hévvel megszorítja 

kezét). Jaj, be örülök, hogy ezt az Ígéretet k i ' 
csikartam. Nem tudtam vóna elaludni az éjjel. 
(Jobbra lép, Lefebvre bal 1-röi lassan jön, újra el-
ek'as va az útlevelet, Neiperg egy lépést tesz felé). 

KILENCEDIK JELENET. 

Katiin, Neiperg, ,Lefebvre, m. Jasmin. 
LEFEBVRE. Rendben van, kedves Neiperg. 

De sohasem hittem volna, hogy én leszek 
kénytelen önnek ezt az irást láttamozni. (Át' 
adja). 

NEIPERG (tárcájába teszi). Köszönöm ked' 
ves tábornagy ! 

LEFEBVRE. Kell-e mondanom, hogy legjobb 
kivánataink kisérik és hirt várunk öntől, 
saihelyt Bécsbe érkezik. (Kissé halkabban). 
Ami a leveleit illeti, amiket ide másoknak 
ir, vigyázzon : Szavarinak olyan emberei van-

nak, akik nagyon jól értenek a pecsétek fel-
töréséhez és leragasztásához. 

NEIPERG. Tudom. 
JASMIN (balfenékről jelentve). Az otrantói 

herceg ő kegyelmessége. (Visszamegy). 
KATRIN. Fouché! Csitt, egy kukkot se előtte. 

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

Voltak Fouché. 
LEFEBVRE. Kedves herceg . . . (elébe 

megy, kezet szőrit vele). 
FOUCHÉ. Kedves tábornagy (előre jön). 

Hercegné . . . (Lefebvre az asztal mögött Nei-
perghez megy, ki kalapjáért jobbra indult). 

KATRIN. Mán megbocsát . . . 
FOUCHÉ (udvariasan) Én kérek bocsánatot, 

hogy ilyen váratlanul jövök . . . Ah, Neiperg 
gróf ! Már azt hittem, hogy elutazott. 

KATRIN. Hát tudja ? 
FOUCHÉ, Óh mindent ! Már szokásom. 
NEIPERG (nyugtalanul). Mindent ! 
FOUCHÉ. De nem mondok semmit . . . és 

ebben különbözöm az utódomtól, aki mindent 
mond és semmit sem tud. (Balra megy). 

NEIPERG (hátramegy s kezet fog Lefebvre-
vel, Katrin követi)- De most, Isten önökkel, 
kedves jó barátaim. (Katrinhoz). Megengedi ? 

KATRIN (oda tartva az arcát). Oh, hogyne ! 
(Neiperg megcsókolja). 

LEFEBVRE (meghatottan szorít vele kezet). 
Nem örökre, hanem a viszontlátásra ! 

NEIPERG (szintúgy). Oh ki tudja, hol és 
mikor látjuk egymást ú j r a ! (Köszön Fouché-
nak.) Herceg ! 

FOUCHÉ (szintén). Szerencsés utat, gróf 
ur . . . (magában) és mielőbbi visszatérést. 
(Neiperg el. Lefebvre elkíséri, Katrin az asztal 
mögött lévő kanapérú ül háttal a nézőnek. Fouché 
hátrafelé megy egy irányban Katrínnal.) 

KATRIN (szemét törölgetve). Szegény Nei-
perg ! Hogy szeretett bennünket ! . . . Nem 
jön többet vissza. 

FOUCHÉ (vidáman) Ki tudja ! 89 óta minden 
megtörténik. Itt vagyunk rá bizonyságul mi 
magunk. Valahányszor meglátom önt, her-
cegné — mindig eszembe jut a jövendölése : 
„Akkor lesz maga miniszter, mikor én her-
cegné !" Ön hercegné és én nem vagyok 
már miniszter, de megint az leszek (balfelé 
indul ezt csaknem félre mondta). Most is csak 
azért vagyok itt. 

LEFEBVRE (belép s előre jön). Asszonyom, 
múlik az idő. Siessen öltözködni. 

FOUCHÉ. És én ezennel bejelentem önök-
nek ő császári fenségeiknek a látogatását. 

LEFEBVRE (Katrinhoz). Tetszett hallani? 
(Fölállítja s szobája ajtajához vezeti). 

KATRIN. Óh, azok . . . . Kedvem volna 
őket megtréfálni. 

LEFDBVRE. Kérlek, édesem . . . Siess! 
KATRIN. Ez lesz ám csak a keserves robot. 

(El jobbia, Lefebvre az asztalhoz megy, fel-
veszi keztyüjét e's húzni kezdi). 
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T I Z E N E G Y E D I K J E L E N E T . 
Fouche Lefebvre. 

FOUCHE. Nyers szó, de igaz! (A középső 
kanapéhoz jön.) Azért is jöttem előre, hogy 
figyelmeztessem önt egy kis összeesküvésre . . . 

LEFEBVRE (nyugtalanul). Ki ellen? 
FOUCHE. A hereegné ellen. A császár 

húgai megharagudtak rá és megfogadták, hogy 
lakolni fog azért a mondásáért. 

LEFEBVRE. Ah, az ing . . . ? 
FOUCHE. Igen. Ma este is csak azért jön-

nek el, hogy gúnyolódásukkal- agyonzaklas-
sák . . . s ki hozzák a béketűrésből s valami 
olyan gorombaságra tüzeljék, amely botrány 
lesz és siettetni fogja az udvarból való el-
távolítását. Különösen óvakodjék a tábor-
nagyné bizonyos adomától, amelyet elakarnak 
vele beszéltetni. (Kalapját az asztalra téve, leül 
a középső kanapéra.) Az a padlósuroló, aki 
ellopott tőle egy gyémántot és akit gladiatori 
kosztümjében megmotoztatott. 

LEFEBVRE. Köszönöm . . . Gondom lesz 
rá. (Leül.) De gondolja-e, hogy itt nálam, 
előttem merni fognak ? 

FOUCHE. Mernek azok mindent . . . mert 
bizonyosak benne, hogy párt jukon lesz a 
császár, ki csakis az ön válását akarja. 

LEFEBVRE. Nekem is szólott róla. 
FOUCHE. Ma délután az ebédnél. Hja, ked-

ves Lefebvre, az már bogara ennek a nagy 
embernek, hogy akaratuk ellenére házasítsa 
össze és válassza el az embereket. A saját 
családjában is nem rendeletileg semmisitette-e 
meg Jeromnak meg Miss Paterzonnak a házas-
ságát és követelte mindenáron Lucián válását 
s vált el maga is, hogy második házasságra 
lépjen olyan asszonnyal, aki nem ér föl az 
elsővel ? 

LEFEBVRE. Amit bizonyára az ön akarata 
ellenére tett, mert ön ellenezte ezt az osztrák 
házasságot. 

FOUCHE (a tubákos szelencéjét kivéve). 
Ennek köszönhetem az elbocsátásomat. Az u j 
császárné nem tudja megbocsátani az ellen-
szegülésemet. (Szippant.) 

LEFEBVRE. De amit nem értek, az, hogy 
ön olyaft jól tudja, mit mondott nekem a 
császár a mai ebédnél, holott csak ketten 
voltunk. 

FOUCHE. Elég az. A palota tele van vigyázó-
val, figyelővel. 

LEFEBVRE. A császár lakosztályában is?? 
FOUCHE. Mindenütt! 
LEFEBVRE. De nálam csak nem? 
FOUCHE. Jámbor hiedelem ! Kettő minden-

esetre lesz itt mindjárt. Egyik az előszobában, 
másik ebben a teremben. (Szippant.) 

LEFEBVRE. Ismeri őket? 
FOUCHE. Oh, régóta! 
LEFEBVRE. Mutassa meg őket nekem, hadd 

botoztassam ki őket. 
FOUCHE (visszateszi a szelencét). Ah ! . . . 

Hát a hivatalos titoktartás ? 
LEFEBVRE (mosolyogva). De hisz akkor 

Szavari mindent tud s nevezetesen azt, hogy 
ön, cserében a miniszterségért, amelyet ön-

től elvett, bitorolja az ő hivatalát a szép Sza-
variné asszony mellett ! 

FOUCHE. Nos hát édes barátom, Ítélje meg 
ebből az embert! Halvány sejtelme sincs róla. 

LEFEBVRE. De hát akkor az emberei ? 
FOUCHE. Az én emberem valamennyi ! 
LEFEBVRE. Ne mondja. (Jasmin elöl be át 

i. I. ajtóhoz mutatkozni). 
FOUCHE (feláll, hátramegy, kezet szorít 

Canonvillel). Már is ! És a tábornagyné még 
sincs itt. 

TIZENKETTEDIK JELENET. 
Voltak, Vendégek. 

LEFEBVRE (Canonvillehez, aki először lép 
be). Ah! Caconvi l l . . . Milyen kedves megle-
petés? Mennyire örvendek ! 

CANONVILLE. Tábornagy ur igen kegyes. 
(Lefebvre jobbra megy a többi vendéghez. 
Canonvill köszön Fouchenak). Herceg ! 

FOUCHE. Azt mondták Spanyolországban 
v a n . . . 

CANONVILLE. Onnan jövök. Futárnak 
ajánlkoztam s amint megérkeztem azt keli 
h a l l a n o m . . . (Corsó b. Fontanes Arnaults 
Reynouand j. h. belépnek). 

FOUCHE. Hogy Borghéz hercegnő császári 
parancsra Guasztallában van . . . 

CANONVILLE. S én háromszázötven mért-
földet nyargaltam be, hogy láthassam. (Indul-
nak kissé közép felé, Corso — kinyitja a bal-
ajtót kinéz, ismét beteszi s a kanapénál marad 
— Canonville halkan). Kedves herceg legyen 
olyan kegyes, világosítson fel,egy-két szóval, 
hogy ne kövessek el valami ügyetlenséget. A 
nápolyi királyné kedveltje most is — junot, 
ugy-e bá r? 

FOUCHE. Az. És Bacsokki hereegnőnekmost 
De Fontán . . . 

CANONVILLE. Az egyetemi rektor? 
FOUCHE. Igen. 
CANONVILLE. Szegény Eliza, mennyi szó-

noklatot kell elnyelnie. (Jobb háttérbe megy 
kezet szorongatva az érkezőkkel. Fouche balra 
megy át Fouche előtt, kinek mély meghajolását 
kézintésével viszonozza, aztán előre mutatva 
azon, amit tenni fog, megfordul s magához 
inti Lefebvret s bemutatja neki Corsót). 

FOUCHE. Kedves herceg, Corsó lovag, aki 
tiszteletét óhajt ja tenni. 

LEFEBVRE (sietve). Nagyon örvendek ! 
(Odább megy azonnal). 

CORSO (olaszos kiejtéssel). Ecseíanca ! 
(Mélyen meghajol, — Lefebive elsiet s ma-
gukra hagyja őket elől — Lefebvre hátramegy 
Junó elé, ki Cainsy asszonnyal bal fenéktől 
érkezik, Junóval kezet fog, Cani asszonyt a 
kandallóhoz ülteti). 

FOUCHE (halkan Corsőhoz). Nos? Neiperg ? 
CORSO^olaszosság nélkül halkan). Elutazott ! 
FOUCHE. Vigyázzon a visszatértére. 
CORSO. Igenis (Meghajtja magát, hátramegy 

s elvegyül a többiek közt). 
JUNOT (balra előre megy). N i . . . herceg . . . 

ismét itt ? 
FOUCHE (kezet szorít vele). Igenis ! És 

Dabrantasz hercegné? 
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JUNOT. A császárnénál. 
FOUCHE. (bizalmas karöltéssel). Adnék egy 

tanácsot — Szavari és neje, Vintimille asszony 
és Duroc. A fogata nagyon gyakran áll a 
"nápolyi királyné kapája előtt. Ugyan csinál' 
tasson az embereinek biborszinü libériát, 
amilyen az övé. Legalább messziről azt fogják 
hinni, hogy őt várja a fogata és kevesebbet 
fognak, pletykálni. 

JUNOT (megszorítja a kezét). Ez igaz ! Kö' 
szőnöm ! Hátra megy — Duroc, Canisyné és 
Vintimillnéhez). 

LEFEBVRE (ijedten jön előie). Es a hercegné 
mégse jön. (A jobb 1. ajtó előtt álló Jasminhez). 
Jasmin, üzenjen be csak a hercegnének, hogy 
siessen. Mindenki itt van már. Őfenségeik 
előbb lesznek itt, mint ő. 

JASMIN. Igenis. (A jobb ajtón el). 
LEFEBVRE (Szavari elébe megy, ki a nejé-

vel — előrejön kezet szorítanak). Áh ! Szavari ! 
(üdvözölve). Hercegné ! 

SZAVARINÉ. Nagyon korán jöttünk, amint 
látom . . . 

LEFEBVRNE (zavartan). I . . . gen, a tábor-
nagyné . . . 

SZAVARI. De mégsem olyan korán, mint 
az otrantói herceg. (Középre mennek, Fouche 
megfordul, köszön s hozzájuk lép Lefebvre 
hátramegy. De Talhouets De Bossánóné — De 
Bellünené be j. h.) 

FOUCHE (köszön). Oh nálam ez szokás 
dolga. Én mindig előtte jártam önnek. Az 
emberek hol megelőzik . . . (Kezet csókol Sza-
vaiménak) hol követik egymást . . . Ilyen az 
élet ! (Szavaii a belépő hölgyekhez hátramegy, 
Fouche Szavarínét a jobb kanapéra ülteti, 
Talhouetsné mellé ül. — Bossánóné a szélső 
x-re háttal a nézőnek, Fouche mögöttük, mind 
a hárommal beszélget). 

DUROC (közepén tisztektől körülvéve). Nos, 
Canonviíl, megbékült már Spanyolországgal ? 

CANONVILLE. Oh, korántsem tábornagy 
ur . . . Micsoda nők ! Nem adnak az ember-
nek egy csókot, ugy hogy mindjárt utána 
gyertyát ne gyújtanának az összes szenteknek ! 
Képzelje. (Halkan tovább beszél, a többiek ne-
vetnek, Fontanes, ki a kanapén ül, méltatlan-
kodó mozdulatot tesz, — Canonville hozzálor-
dúlva igy szól). „Oh pardon" (a kandallóhoz 
visszamennek). 

CANISYNÉ (előrejött, a legyezőjével meg-
ütötte Fouche karját s középre megy — Fouche 
követi). No, végre, itt van ! (Halkan.) A le-
veleim ? 

FOUCHE (Szintúgy). Nálam vannak . . . 
CANíSYNE. Mind? 
FOUCHE. Mind. 
CANISYNÉ. Maga remek ember. 
FOUCHE. A viszontlátásra holnap ! (Kezet 

csókol s iobbfelé visszafordul). 
REYNOUAND (a baloldali szekrény előtt.) 

(Arnault és Fontanes felkelnek és Reynouand-
hoz közelednek). 

VINTIMILLENÉ (Az asztal előtt balkezét 
nyújtja Fouchenak). Jó estét ! 

FOUCHE. Ah, nagyon örvendek asszo-
nyom. (Kezet csókol s leül a középre x-re, 

Jasmin j. 7-ről int Lefebvre-nek, az odamegy 
— jelentés után bosszúsan az érkezők elé. 
Mortemart — Biiquolles és Aldobrandini asz-
szonyok elé). Vigyázzon magára, éjjel-nappal 
szemmel tar t ják ! 

VINTIMILLE (büszkén). Nem értem, mit 
akar ön mondani. 

FOUCHE (nyugodtan egy szippantot véve). 
A. fasor • • 

VINTIMILLE (meghökkenve). Ah ! 
V1NTIMILLENE. Oh, elég, elég, köszönöm, 

köszönöm ! (elfordul és Szavaríval beszélget). 
FOUCHE (Lefebvrehez, aki odajött). Nos, a 

hercegné ? 
LEFEBVRE. Oh, ne is emlitse — őrültté 

tesz. (Karonfogva, egészen előre viszi). Nézze 
csak . . . Az a Szavari figyelője . . . akinek 
itt kell lenni a szalonban . . . 

FOUCHE. Nos? 
LEFEBVRE. Nem az a délvidékies külscjü 

ember, aki itt hadonázik a hátunk mögött ? 
FOUCHE (nevetve). Oh, ez nem figyelt meg 

soha semmit. 
LEFEBVRE. Nem? 
FOUCHE. Nem hát ! Hisz ez Renuár, a 

„Templárusok" szerzője. (Lefebvre megnyug-
tatva, hátramegy Durocchoz). 

SAV ARI [jobban előre jön). Nem tehetett 
mást, mint azt, hogy rögtön elutazott. 

TALHOUETS. Neipegröl beszél. 
SAVARI. Igenis, grófné. 
BASSANÓNÉ. Imeretes, hogy mi volt el-

utazásának az oka ? 
SZAVARI (fontoskodva). Oh igen komolyak. 

(Hátramegy Junothoz). 
FOUCHE (magában, de elég hangosan). De 

ő nem tudná megmondani. , 
MORTEMARTÉ (föláll). Es ön, aki min-

dent tud, tudja? 
FOUCHE (ßdamegy hozzá). Attól tartok, igen. 
BFIQUOLLESNÉ. Oh, akkor hát mondja meg. 
A TÖBBI NŐK. Mondja, mondja! (Körül-

veszik Fouchet). 
FOUCHE (halkabbra fogott hangon). Meg-

igérik-e, hogy rögtön elfelejtik, mihelyt meg-
mondtam ? 

MIND. Oh meg, meg! 
FOUCHE. Biztosan,? 
ALDOBRANDININE. Esküszünk ! 
FOUCHE (mint előbb, kedveskedően). Nos 

hát, vegyék ugy, mintha én megmondtam és 
önök elfelejtették volna. Egyre megy. (Köszön, 
és hátramegy). 

MORTEMARTNÉ. Gúnyolódik velünk? 
BASSANÓNÉ (feláll). Ez a Fouche kiáll-

hatatlan ! 
JASMIN (a fenéken). Őfelsége a nápolyi 

királyné ! (Akik ültek, mind felállnak. Vinti-
mille jobbra megy, Lefebvre a királyné felé 
siet, Karolina belép, utána Eliza). 

(Folyt, köv.) 

RRAUNNÉ blous, pongyola és 
jupon különlegessé 

B » gek mélyen I' szkI 
l i t s i t árak mellett. 
V„ Honvéd-utca 38. 
Vígszínházzal szemben 
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MOZI KRÓNIKA 
Rovatvezető : L A J T A A N D O R 

A MOZ1SZINESZEK BELEPTEK A BUDA-
PESTI SZÍNÉSZEK SZÖVETSÉGÉBE. Hosszú 
tárgyalások után a budapesti hivatásos moziszi-
nészek elhatározták, hogy testületileg belépnek 
a Budapesti Színészek Szövetségébe. A mozi-
szinészek eddigi szakszervezetének három veze-
tője: Kornai Richard, Mattyasovszky Ilona és 
Margittay Gyula választmányi tagjai lettek a szi-
nészszövetségnek. A moziszinészek mindenek-
előit kollektiv szerződéseket kötnek a filmgyá-
rakkal a szinészszövetség támogatásával. A 
kollektív-szerződés pontozafainak megvitatását 
9 'tagu bizottság eszközli, amelynek tagjai: 
Csortos Gyula. Horváth Jenő Rálkai Márton, 
Vágó Béla, Király Ernő, Molnár Béla dr., 
Kornai Richard, Mattyasovszky Ilona és Mar-
gittay. Szervezett inozisziné&z ezután csak az 
lehet és csak az részesülhet a kollektiv-szerző 
désben biztosított előnyökben, aki már 3 filmen 
játszott, rendes szerződése van és akit a szi-
nészszövetség fölvételre érdemesnek tart. 

A BERLINI FILMBÖRZE PINCÉREI. Berlinben 
több kávéházban bonyolódik le a filmbörze. 
Nemcsak a kölcsönzők és színházak kötik itt 
üzleteiket, de a gyárak, rendezők, technikai ve-
zetők is innen szerződtetik az alkalmas színé-
szeket és alkalmazottakat. Berlinben nemrégiben 
sztrájkba léptek az összes kávéházak és ven-
déglők pincérei; becsukták, kivétel nélkül az 
összes nyilvános helyiségeiket s ennek kapcsán 
válságos helyzetbe került a film börze is. Egy-
szerűen nem volt hol találkozni a szakemberek-
nek. Végül is a „Köiiigfest" kávéházat szemelték 
ki a filmbörze ideiglenes helyiségéül. A berlini 
rendőrfőnök erős őrséget állíttatott a sztrájktörő 
kávéház védelmére s amikor a sztrájkoló pin-
cérek csapata megjelent, hogy bezárásra kény-
szerítse a kávéházat, az őrség szétszórta őket. 

NEMZETKÖZI F1LMKIÁLLITÁS LESZ BER-
LINBEN. A német fővárosban a normális viszo-
nyok helyreálltával, nemzetközi filmkiállitást akar-
nak rendezni A filmkiállitást vándorkiállításnak 
tervezik, ugy hogy az Európa összes nagy városait 
és igy Budapestet is felkeresik. 

A CSEH-SZ LOVAK FILMGYÁRTÁS. A cseh 
kormány felvidéki minisztere, Srohár Lőrinc, 
rendeletet adott ki a filmekről, amelyben el-
rendeli, hogy minden fölíratnak elsősorban tót-
nak vagy csehnek kell lenni. A mozgószinház-
tulajdonos a propaganda képeket köteles a 
katona-hatóságnak bemutatni. Minden film elő-
zetes cenzúra alá kerül Pozsonyban. A rendelet 
ellen vétőket 10Ü0 korona pénzbírsággal sújtják. 

ÜZENETEK 
„Szőke, 21 éves." Nem lehet senkiísem rá-

bírni arra, hogy moziszinésznő legyen. Ha van 
tehetsége, próbálkozzék meg. A moziszinésztiői 
pályára Rózsahegyi Kálmán sziniiskolája képez 

ki (Népszinház-u. 22.) Egyebekben pedig biza-> 
lommal fordulhat bármelyik filmgyár rendezősé-
géhez. — „i?. Lenke." Olvassa el fenti üzene-
tünket. Filmgyárakat ilyen célból nem ajánlha 
tunk — „Hajós nővérek." A Csábító főszerepeit 
Dan Norbert, Hollay Kamilla, Kornay Richard és 
Andorffy Péter játszották. — „Mozivilág elő-
kelőségei." Astn Nielsen Berlinben tartózkodik, 
közelebbi cimét nem tudjuk. Ajánloitlevelet 
mindenesetre kikézbesitenck neki. A többi négy-
nek a Star filmgyár (Kossuth Lajos u. 11/13.) 
cimére tes?ék Írni. — „Flachs Kálmán1. 
Erre Dem lehet a szerk. üzenetekben válaszolni, 
mext aki filmdarabot akar irni, annak tudni kell 
azt is, hogy hogyan kell azt megírni. 2. Ter-
mészetesen. 3. Nincs kizérva. — „Magnus." 1. 
Nem rendelkezünk megfelelő adatokkal. 2. Lóth 
11a 1901. szeptember 10-én született. Három éve 
játszik a filmen. — „Szőke bálvány." Hollay 
Kamilla 20 éves, három év óta moziszinésznő. 
A legelső nagyobb filmszerepe a János vitéz 
„lluská"-ja volt. Édesapja gyárigazgató. Szín-
padon azért nem játszik, mert csak h filmet 
szereti. Az Ön által felsorolt jeleneteken kí-
vül még sok más szerepe is volt. Leguióbb a 
„Leányasszonyában lépett fel, amelyet e héten 
játszottak a Corsoban. — .Kérdések." 1. Nem 
okvetlenül szükséges, de nem árt ha van. 2. 
Igen, naponta d. u. 4—7 között a Star-filmgvár-
nál (Kossuth Lajos-u. 11. 11/15.) található. 3. Bár-
melyik nap délben 12—1 között a Rákóczy-ut 
51. IV. alatti lakásukon. — „Daracsy Jucika 
Dán Norbert cime : Krisztina-körűt 15. Piry Bernd 
Aldor ein e : Oberhof, in Thüringen, Schloss 
Hotel, a másik három citne Berlin, Messter-Film-
fabrik, Friedrich str. 225. — „Kőbányai leány.u 

Olvassa el „Szőke, 21 éves" jeligéjű üzenetün-
ket — „Mozi Világ." Lehetőleg sziniiskda, ál-
talános képzettség és hozzáértés. 

zsinórral 
1 é l K 

J s á i a 
833 OS 

zsinórral és dugókkal — — — — ... 

Fainál Henrik is Tina 
műszaki nagykereskedése 

SSssrtapssí, 1?, ikar!émia-tttc?1. 
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I 
A páiyázati hirdetés engem ugy meglepett, hogy 

hamarjában nem is tudtam papirosra vetni, hogy 
kit is választanék feleségül, mert szerintem gomb-
ház a lány és szép valamennyi. Ha mindenáron 
nekem is a színpad virágos és puderizü pázsit-
járól kellene választanom életem társát, akkor 
inkább kivándorolnék, itthagynáni Magyarországot 
és „Tili a nagy Krivánon" váltanék jegyet és 
verném feleségül Cheswick amerikai milliárdos 
szép sugár leányát, Enát, különösen akkor, ha 
Bálint Erna a megszemélyesítője, aki oly édes, 
oly cukrom, hogy megenné az ember, mint egy 
lekváros fánkot. Hogy miért választanám őt, hát 
azéri, mert akkor én öntögetném a miss kis por-
celláncsészéjébe a pici ezüst-kannából az arany-
színű párolgó italt, én adnám neki a tejet, a cukrot, 
a rumot és azt, amitől a lányok nagy ritkán fáz-
nak — a csókot. Éder István, Budapest, VI., 
Potimaniczky-u. 10. 

Ha a színpadról kellene a jövendőbelimet ki-
választani, akkor én csakis a „Stambul rózsája" 
bájos Kondzsa Güljét választanám feleségemül. 
Hogy n.iért? Mert hozzá hasonlót még nem 
láttam, olyan igazi szépség. Őt választanám kel-
lemes csengő hangjáért is, de főképpen csak 
a .ért, mert olvan igaz szeretettel volt André 
Léry-hez. Tóth Ferenc, Tokaj. 

• • • • 

É» szeretnék az „Ördög" Száki Jánosának 
Jolánja lenni. Sz. Mancy, Budapest. 

„Kit választana férjül, illetve feleségül" cimü 
pályázati kérdésre, azt felelem,, hogy szerettem 
volna annak idején Déryné ifjasszony lenni, 
hogy a g< óf — pláne, ha olyan drága volt, mint 
Lukács Fái — belémszeretett volna. Gróf Al-
más sy Lucy. 

• »•a 

A világirodalom összes férfialakjai közül egye-
dül Ádámot választanám férjemül, mert ő az 
egyetlen férfi, ki még gondolatban sem csalta 
meg a feleségét. Posonyi Olga, Nagyvárad. 

Hogy kit választanék férjemül? A „Hotel 
Ii .peri l" Almássyját, de csak azért, mert Ba-
sdíhy József játssza. Bokor Lily, Szeged, Kele-
men-utca 5. 

• • • • 

Az én választásom nagyon nehéz, mert ket-
ten vannak, akik közii választani szeretnék s 
mivel egyikről sem tudok lemondani, igy mind 
a kettőt válusztom. A .Pillangó főhadnagy" 
Cscrflán Manó önkétesét azért, mert oly hősie-
den megállta a sarat. ,A szép Saskia" Tommy 
Dixét pedig azért, mert tekintettel volt az én 
idegeimre és azt mondta", hogy csengetni nem , . . 
Erdélyi, Blanka, Budapest. 

Az én választásom „A pacsirta" Juliskájára 
esik, mivel eszményképem hasonmása. Egy elő-
fizető, Budapest. 

• • • • 

Ha választanom lehetne, én a „Casanova" c . 
film Ninettejét venném teleségül, már csak azért 
is, mert ezt a szerepet egy tüneményesen szép 
és bájos, elragadóan kedves művésznő alakítja. 
Schultz Tibor, Budapest, Ráday-utca 8. 

Feleségemül habozás nélkül a szép Saskiát 
választanám, aki oly forrón tud szeretni, hogy 
nagyobb áldozatot is meg tudna szerelméért 
hozni, mint egy herceg szerelméről leniondani, 
aki oly hü, hogy mindenhová követni óhajtja 
szerelme tárgyát, aki minden udvarlót kikosaraz 
s ki ugyancsak rászolgál a neve előtti jelzőre, 
mert Péchy Erzsi játssza. Sohasem láttam ked-
vesebb darabban, kedvesebb szerepet és sze-
replőt! B. M., Budapest. 

• • • • 

A színműirodalom férfialakjai közül Joász 
Géza főhadnagyot választanám a „Császár 
katonái"-ból. Még pedig azést, mert ő az a férfi, 
aki a mai kor szellemének legjobban megfelel. 
Inkább börtönbe kész menni, semhogy a nép 
ellen menjen. A közelmúltban sokan tanulhattak 
volna tőle. Azonkívül férfias tetőtöl-talpig, be-
csületes és — hogy tud szeretni ! . . . De ő még 
a szerelmében is önfeláldozó, utat enged barát-
jának. Holländer Böske, Budapest. 

Választásom a „Lengyelvér* Baranszkij Bolo 
grófjára esne. Megnevezhetetlen okoknál fogva 
őt választanám férjemül, ha még egysjer leány 
lennék. Aggházy Kálmánné, Újpest. 

• • • • 

Kedves Szerkesztő Üram ! Milyen hálátlanok 
is a nők ! A Színházi Élet-ben csak egy olyan 
levelet sem olvastam, amelyben köszönetet mon-
danának Önnek azért a szociálisan nemes gon-
dolkozásárt és tettéért, amellyel reánk a választó-
jogot korhatárra való tekintet nélkül kiterjesz 
tette. Azért én Jeszek az első, aki ezt hálásan 
megköszönöm Önnek és egyben kijelentem, — 
élve a jogaimmal, — hogy én Molnár Ferenc 
„Ördög* cimü müvéből, a csábítás kifinomult 
művészetének nagystílű mesterére, magára az 
„Ördög"-re adom le szavazatom. Csak ne tessék 
ugy megijedni ! Az ördög nem is olyan fekete, 
mint amilyennek a falra festik. Csak jó üzlet-
ember. Amit ad, azéri kapni akar. Hátbün-eez? 
Azt mondja ; „a cukor is elvásolja a fogunkat, 
de amig szoptuk, édes volt". Egy darab eleven, 
izzó élet ez az ige, maga a realizmus. És én 
szeretem a reális embereket, még ha_ördög ké-
pében jelennek is meg. Ja, pardon, hiszen majd 
elfelejtettem, eddig Önök kedves férjhez menni 
akaró társnőim mindnyájan az „ideár-ra sza-
vaztak ! Kérem szépen, csavarják hamuszínű fá-
tyolba az ideálizmusukat, lökjék a lomtárukba 
eltörött ócskaságok közé, higyjék meg, kérem, 
odavaló az. Talán majd a jövő nemzedék hasznát 
veszi és megbecsüli, mint divatját mult, értékes 
régiséget és fizet érte reális értéket, sok arany-
pénzt. Szilassy Ilus, Miskolc. 
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Férjemül csakis a szegedi Hejehuja bárót vá-
lasztanám, azzal a kikötéssel, hogy nekem is 
szőrit egy kis helyet a pezsgős palackban. Nem-
csak azért választom Hejehuja bárót, mert ő a 
famíliája legszimpatikusabb tagja, hanem azért 
is, mert olyan ingerlően csábító kis legény-
lakása van. Garnier Adél, Szeged. 

• tu 

Ha már választani kell,férjemül csakis a „Márta" 
Lioneijét választanám, mert ő az egyetlen, akit 
szeretni lehet. K. Etus, Kőbánya. 

• • • • 

Én csak Száki Jánost választom egyszerűen 
azért, mert ö az „Ördögiben is Angyali. Meister 
Villyke, Csepel, Magyar-utca 67. 

• eo« 
Alulírott „Faunt" választanám. Nagyszerű férj-

anyag. Születésétől fogva föl van szarvazva. 
X. Szerén, E-falva. 

• • • • 

A színművek alakjai között tetszésemet Molnár: 
„Farkas" című vígjátékának Vilmája nyerte meg. 
E nő, ki ideáljában az embert szereti s kit 
szeretni kész, jó — vagy balsorsa-dacára, minden-
képen méltó azon bizalomra, amellyel szerel-
münket megajándékozzuk. Vájjon, van-e sok ilyen 
nő? Dr. Kovács György, Budapest. 

• • • • 

Molnár Ferenc „Ördög" című színmüvéből a 
festőt választom. Egy ilyen férfi mellett boldog 
lennék. Dományi Icus, Budapest, Lónyay-utca 58 

T E L I K E R T 
(JARDIN d 'HIVER) 

NAGYMEZÖ-UTCA 22 24 TELEFON 167-25 

Gertrude 
Barri son 

rövid vendégjátéka és a tSbbi februári a t trakciók. 
Vasárnap d. u. fél 3 órakor félhelyáru előadás. 

MEGJELENT ! 

H császár partraszállt 
Lakatos László uj színdarabja, a 
Medgyaszay-szinház nagy sikere. 
Ara K 4.— és 10°/o lelá?. 

Kapható a Színházi Élet boltjában, Erzsé-
bet-körut 29. szám. ° ° ° Portó 50 fillér. 

amilyen még 
, nem létezett. 
• R ö v i d idC 

alatt das hajat növeszt és megaka-
dályozza a hajhullást, megóvja a 
korai GszOlést és az fisz hajaknak 
eredeti színét visszaadja. Egy hónap 
alatt fényes eredmény. Ara 15és 2D K. 
BOTAR REGINA, BndapeBt, VIT., 
Erzeébet-hûrat 34. szám, I. emelet. 

Arcápolás, arogózSlés és villanymasszás egész nap. 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokét, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Noémi. Lehet pályázni. — H. István. Többen 

játszották. — Művész, Kolozsvár. Érdekes kérdés. 
G. Ernő, Bpest- — S. János, Budakeszi. — E. 
Maca, Miskolc. — L. Böske, Bpest. — F. Oyta, 
Bpest. — M. Sári, Bpest. — Szónya, Újvidék. 
E. Boriska, Bpest. — /?. B. Bpest. — Cupido. 
— Sz. József, Bpest. — V. Jocó, Bpest. — D. 
Sándor, Miskolc. — A. Jrén, Arad, A. Zsiga, 
Szentléránt. — B. Marica, Budapest. — Léa. — 
J. Adriennet Temesvár. — K. Oszkár. — Étesd i 
előfizető. —Joly. - T.J. Sz. — H. L. R. Manci, 
— Egy előfizető. — K. K. Józzef, Szeged. — 
M. László. Győr. — B'ibas, Szolnok. — D. /. 
Nyíregyháza. — B. Mici, Bpest. — D. Gaby. — 
Lencsy és Muray, Eger. — K. Gizi. Székes-
fehérvár. — P. János, Bpest, — K. T. László, 
Bpest. — C. Anti, Zalaegerszeg. — /. Kornél, 
Szemere. — G. B. — K. Lily, Arad. — K. Manci, 
Kispest. — Á. Béla, Budapest. — Sz. Kató, 
Budapest. — S. Ibolyka, K. Gitta, S. Henny. — 
Sz. Gyula, Pestszentlőrinc. — L. Gábor, Buda-
keszi. — Z. Sisi, Budapest. — H. Imre, Újpest. 
— Jimy. — Báró S. Szabella. — B. Julcsa — 
D. G. Bpest. — A pályakérdést mindnyájan félre-
értették ; szerelmi ajánlatok közvetítésével nem 
foglalkozunk. , 

Uj francia dal 
(Chansonok zongorakísérettel) 

k i z á r ó l a g a Színházi Élet könyves-

boltjában Erzsébet-körut 29. szám alatt 

kaphatók 

HA-EA 
K Ö R Ö M L A K K 
békeminöeégben minden előkel« évsh 
gériában és parfümériában kapható 

MÁTYÁS 
történelmi dráma 
Irta : F é n y e s Samu 

A nagysikerű drámairónak legkiforrottabb 
müve, mely Mátyás király életének legérdek-
feszitőbb epizódjain épül fel hatalmas erejű, 

forró lüktetésű drámává. 
Solti ára 10 korona és 10 •/» drágasági pótlék 
Kapható a „Színházi Élet"boltjában, VII., Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 
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Kíváncsi fiuk. 1. 1896 jul. 22-én. 2. 1881 nov. 
18. Fejedelmi nap. Földváry József. — 6 év 
múlva. 1. Eléggé naiv a kérdés. 2. 6 évvel ezelőtt. 
3. Egyikhez sincs. 4. 16-ik évtől. 5. Az előbbiben 
évi 200 K. az utóbbiban havi 40 K-tól feljebb. 
A. G. Ferenc-körut. Tessék valamelyik szinész-
iskolába beiratkozni. — M. Szolnok. Aréna-ut 
19. alatt lakik. — Számonkénti vevő, Orosháza. 
Nem számítják be, de viszont előnyére szolgál 
az előképzettsége.,— Krisztina. A lexikonok meg-
felelnek rá. — Érdekelnek az operaháziak. Mi 
azonban nem érdeklődtünk a kérdései megfej-
téseiért. 

Sz. Imre, Szeged. A Magyar Színházban ját-
szották 1909 március 5-én. Róth bácsit Rátkai 
Márton játszotta. — R. Bözsike, Kispest. 1. Élet-
rajzát megtalálja a Színházi Élet 1918 nov. 3-iki 
syámában. 2. Royal-szálló. 3. Igen. T. Nőtlen. 5. 
Ha aktuális lesz, megírjuk a. Színházi Élet-ben. 
— Egri kislány. A Színházi Élet a nem előfize-
tőknek is készséggel válaszol 5 színházi tárgyú 
kérdésre. — Amonasro. 1. Erzsébet-körut 58. 2. 
Rákóczi-ut 28. 3. 5. Cime : Operaház. 4. Royal-
szálló. — M. Irén. Fentebb R. Bözsike jelige 
alatt önnek is felelünk. — Stefi, Bácska. Alku 
tárgya. — B. Mia, Pápa. Már régen nyugdíjba 
ment, leánya a Magyar Szinház tagja. — Utolsó 
remény. Lehet, — ha a színész-szövetség tagja 
lesz. —Két kis csitri. 1. Nem mennyasszony. — 
Érdeklődő. Minden hónapban szokott lenni, tes-
sék figyelemmel kisérni a Színházi Élet-et. meg-
találja majd benne. — Keresem. Ilyen nevü szí-

nésznő nincs a magyar színészetnél. — K. M. 
Kispest. 1. Temesvár, szinház, 2. Báró Aczél-u. 3. 
— Othello. 1. A kiadóhivatalban a régi számok-
ból kikereshető. 2. Nem. 3. Majd megírjuk. — 
Öt kérdés. 1. A San Toy premierje 1900 oki. 10-én 
volt. 2. Faludi Miklós 1900 okt. 19 én vette át a 
Vígszínház dramaturgi állását. 3. Rózsahegyi 
Kálmán előbb a Magyar Szinház tagja voit, on-
nan Beöthy László 1900 nov. 2-áu szerződtette 
a Nemzeti Színházhoz. 4. 1882. 5. 1886. 

K— kedvelő. 1. Életrajzát megtalálja a Színházi 
Élet 1918 niárc. 31-iki (14.) számában. 2. 1896 
julius 22-én. 3. A Színházi Élet 1918, 42-iki szá-
mában megtalálja. — Kereskedő neje, Szeged. A 
48, 50, 1, 2. számok kaphatók. — Sz. B. Nálunk 
nincs meg. — Juci, 19. Személynök-u. 16. :— 
Dr. Érdeklődő. 1. 28. 2. 23. — Ibolya. Nagyon 
sokszor megírtuk már, tessék figyelemmel kisérni 
a Színházi Élet szerkesztői üzeneteit . — Érdeklődő. 
Somlár Zsigmond, a Belvárosi Szinház művésze, 
Rózsa-u. 48. — Letzte Rose. Cimük : Városi 
Szinház. — Vitatkozók. Igen, van. — Dóra k. a. 
Nem színházi kérdések. — Strauss. A címtárban 
megvan. — H. Ferenc. 1. Jegyben jár. 2. Eltalálta. 
3. Lea. 4. Ugy van. 5. 26. — Rajongó. 1. 2. 
Révai Lexikon megfelel. 3. A szinlapon meg 
van. 4. Oda szerződött — G. Irén, Epést. 1. 
Címe : Magyar Szinház. 2. Nemzeti Színház. — 
Tiszaroffi. Eltalálta. — Varázskeringő. 1. Nem. 
2. Talentumosnak, sikkesnek kell lenni és ami a 
fő: hangja legyen ! 3. Elfogyott. 4. Jövő hónapban. 
— 5. Nincs meg. — Renée. Címük,: A szinház. 

» K 0 S NŰUEREK 
n i l ruha és ka laposok 

Állandó m o d e l l o k , 
olcsó árak . Budapes t , 
V., Falk Mitesa-ntca 15. 

I ULLMANN J Ó Z S E F § 
* m e l l f ü z ő k , külön- • 

legességek műterme 

<4 * X % 
• • • t vi. 

B U D A P E S T 
NAGYMEZŐ-UTCA 

Telefonszám: 171—83 
28 

N A G Y M I H Á L Y DROGÉRIÁJA 
Budapest, V., Váczi-ut 4. Telefon : 160-96. 
A községi tisztviselők országos szövetségének szerző-
déses szállítója. — Szappanok, i l la tszerek, kötsze-

rek é s háztartási cikkek nagy raktára. 

' h a s z n á l j o n -
Gl-ei CRÉMET 
ARCCRÉM I KÉSZÍTI. 
PUDER Íai-O! KOZMETIKAI 
MOSDOPOR» LABORATÓRIUM 
VUATRTÍSZ U.20. TELEFON: J.68&7. 

Hajszálakat hölgyek arcáról kar-
játról végleg k i i r t j a 

i m i H i M i i m f e l e l ő s s é g g e l 

P f l l l í í CiRülTt kozm. intézete, Andrássy ut 88. I. em. IULLft\ aanULIA Rögtöni hutás. Minden eddigit felülmúl 
„ M ' R A C L E " hajeltávolitószer szétküldése utasítással . 
Arcápolás összes szépséghibák kezelése. Szemölcsirtás . 
Bámulatos hatású hámlasztószerek, á ra 3 5 K. — Poudcr-
pótló 2 0 korona. Hajnövesztő 2 0 korona. — Hajfestő 
3 0 korona, illat- és szépitőszerek. Érdeklődésre válasz . 

Budapest, Koronaherceg-
utca 10. IV., Calvin-tér E L S N E R 

.női divat nagyáruháza. 

Fióküzletek : Rákóczi-ut 
32., II., Buda, Fö-utca 52 
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Kinek 
vao 
használt 
hang« 
lemeze? m 

Régi vagy törött hang-
l e m e z e k e t , mig az 
anyaghiány tart, leg-
magasabb áron vesz 
vagy cserél 

HASÜGSZERNAGYáRUHÁZA 
a világhírű „FAVORITÉ" hanglemezgyár főraktára 

Budapest, VII I . , lózsef-körut 15. F iók: IX., Ráday-u. 18. 
Ó v á s ! Figyeljen a „ W A G N E R " névre, hogy máshoz 

be ne tévedjen ! 

Beszélőgépek 1 5 0 0 koronáig! Árjegyzék ingyen I 
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János vitéz. Szövegét Bakonyi Károly, verseit 
Heltai Jenő, a zenéjét Kacsóh Pongrác. — Vesta, 
Kiskörös. A Nagyváradi Napló munkatársa. — 
Rajongó M. II. 1. Nem. 2. Király-u. 102. 3. Két 
ilyen nevü művész van Pesten. 4. Royal-szálló. 
— G. Ica. Sziget-u. 4—6. — II. R. Szombathely 
1. 2. Vizváry Mariska. 3. 31. 4. 5. Igen. Jackóné. 
1. Esetleg lehet. 2. 100 K. 3. Csak az iskola, 
vagy a vidéki gyakorlat. — Ötven. Nem ő az 
illető, hanem Sas Náci. — Svál. 1. Ha aktuális 
lesz megírja a Színházi Élet. 2. Még nőtlen. — 
99. Budafok. Életrajzát megírtuk a Színházi 
Elet 1918 nov. 3-iki számában. — Művésznő. 
1. Alkotás-u. 7 - 6. 2. Ő volt. 3. Nem a mi dol-
gunk kutatni. — Délvidéki. Igen, adtak magyar 
darabokat a szerb színészek, így többek közt 
Szigligeti Szökött katonáját: „Vojnicski begunác" 
cimen, A falu rosszát : „Szeoszka lola" címen 
azonfelül számos modern darabot is lefordítottak. 
— Zenebarát. Wagner Richárd 1863 julius 23-án 
tartotta Pesten első hangversenyét a Nemzeti 
Színházban. — Cs. Anna, Munkács. A verse 
nem vált be. — Offenbach. Vidéki színházak 
könyvtárában^ meglesz. — Hűséges olvasó. 1 
Drámai szakra készít elő. 2. Ha megfelelő ké 
pessége van, akkor igen. 3 1876-ban született 
— Szeretem a Színházi Életet. A széljegyze 
tekeí eredeti forrásokból merítjük. A kért dol 
gokra is rákerül a sor. — Szívesség. Az illető 
jelentkezzen az Opera karigazgatójánál és adja 
elő a kívánságát. Kezdetnek egyelőre jó lesz. — 
— Sz. Erzsike, Bp. 1. Magyarkanizsán, 1889 
anuár 11-én. 2. Pozsonyi-ut 4. 

Színházi betürejtvény. 

FEUER SÁNDORNÉ 

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

Telefon: 133-32 

fERME5 IREN 
IV., Váci-utca 9, I 

elsőrendű blouz- és 
pongyola-szalonja 

em. Telefon: 168-87 

ba ba ba ba 
ba ba ba ba 
ba ba ba ba 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat sor-
solunk ki. 

I. díj : Egy magyar író színmüve. (E héíen 
Drégely Gábor : „Egy férj, aki mindent tud" 
cimű müvét sorsoljuk ki.) 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten Fedák 
Sári fényképét sorsoljuk ki). 

III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 7. számában közölt betürejt-

vény helyes megfejtése: „Erkel Ferenc". Helye-
sen megfejtették 480-an. Barta Lajos Örvény" c. 
művét Kovách András, Vilmos-császár ut 60., 
Lenkeffy Ica fényképét Klein Ilonka, Aggteleki- u. 
17. és a kottát Szabó Juci, Bérkocsis-u. 3., föld-
szint 1. nyerte el. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR 
Igazgató.: MOLNÁR IMRE 

végleg eltávolít Bach M a n c i 
kozmetikai intézete. Mindennemű 

_ szépséghibák kezelése, szeplöel-
távolitás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs ju-
tányos bérletben. Budapest , VII., Almásty-utca 8. szám. 

Színpadi gyakor lat ta l b i rö uraknak 
6s hölgyeknek m ű k ö d é s i a l k a l o m . 
——— Cim a k iadóban. — — 

Halsiálakaf 

Ü V l I l i d í n üi lbat i f gyöngyöket , ezüstöt , használ t éksze-
l H l l l i a a i a B l l H l i r eke t mindenkinél drágábban vesz 
Székely Emil ékszerüzlete, Budapest, Király n. 51. Teréz-tem-
plommal szemben. Cimrotessékfigyelnl. Telefon József 105 53 

MERKUR KELMEFESTŐ GYÁR 
Budapest, VII. ker., Dohány-utca 94. szám 

SZÍNHÁZI É L E T ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INCZE SÁNDOR 

A szinház, irodalom és mű-
vészet minden ágáról,rend-
kívül sok é s j j fdekes ol-
vasni vjMffipceéfatdgtok, 
továhJ<r^VM£,4W5: -
essaÇjoa legjáválóbt 
tollfi^l, r^feok, fotográfiái 
s t f - ' 

A[ 
kö 
Drâ 
Kapfl _ 
keresfi 
é s cl 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

Nyomatott Thália miíintézet ké- és könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csiky-«. 12. 






