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„Mikor ittasan kóboroltam, 
kárhozottan, a váradi éjben." 

Hevenyén, kapkodva, sorrend nélkül 
összejegyezgetett dolgok. Sietni kell : 
„Az ember mindent_ elfeled, élni, ha-
zudni, halni, adni." És a halál naponta 
sürübb, az ember naponta feledéke-
nyebb. Sietni kell. — „Most már meg-

Í'ött nz áhítatnak s hűségnek aranyos 
:ora." 

* 

Millió gyökerű volt az élete, Szilvá-
niából, erdők helyéről jött, ontotta a 
virágot, virult ima helyett és lombozott, 
gondolt halálra, borra, nőre, friss fo-
gakkal ropogtatta az élet beléndek-
magvait, csikói tűzben ficánkolt és ült 
jéggé fagyottan a sötét vizek partján, 
röpítették forró szelek és tört pohárral, 
dermedt-vidoran elnyúlt az asztal alatt: 
élt tiz embernek valót, szenvedett ezrek 
helyett és meghalt fele időben, mint 
amennyi egy embernek átlagban ren-
deltetik. Nagyon gyűlölték, nagyon sze-
rették. „Keserves ut, fölséges mégis : ez 
már az Anti-Krisztus útja." 

Számlálatlan sokaságú barátjai és fa-
natikusai közül ki fogja méltóan meg-
írni, csak megközelitő hűséggel és szem-
léletességgel, az Ady Endre infernális 
pompájú és isteni bőségü életét? 

Pap Viktor, intimusainak egyik leg-
meghittebbje, mondja : „Az volna az 
igazi, ha valaki ugy megtudná irni, 
mint Romain Rolland Beethoven életét." * 

Ady életének igaz, tökéletes és kon-
geniális leírását adni, nagyobb és nehe-

zebb problémának tartom, mint Jean 
Christophe-ét. 

így, egész hirtelen: száztizenöt ember 
nevét számoltam össze, akik a szűkebb, 
személyes társasághoz, baráti és bajtársi 
köréhez tartoztak, akikkel élete változó 
óráit töltötte, akikkel együtt búsult és 
vigadozott, akiknek vallott magáról, 
akikkel levelezett, akiket külön és egyen-
kint szeretett, akiké legközelebbről volt. 
Az asszonyait — s talán mégis nekik 
volt legtöbb közük hozzá, — nem is 
számoltam bele. De ez a száztizenöt 
ember is, egyenkint, más-más képet és 
emléket, más-más mondanivalókat őriz 
róla. Ki gyűjti és összesíti, ki alkotja 
majd eggyé a rengeteg Ady-adalékot? 
Végül pedig, ki tudja majd ugy meg-
írni az egészet, az adatok, levelek, él-
mények, emlékek, dokumentumok tárá-
ból összegezve, ahogy azt igazán meg-
írni kell ? A „jövő ember-örökösök" 
számára. 

Ha az egész anyagot összehordták, 
egy kis Ady-könyvtár fog tornyosulni, 
Adyról magáról. És legtöbbet mégis 
egy olyan életrajz-komplexum igér, ami-
nek minden fázisát más-más, (persze : 
avatott tollú krónikás), irja meg. Aki a 
legszemélyesebben volt ott, annál a 
résznél, amit megír. 

Olyanformán képzelem ezt az együt-
tesen irható biográfiát, hogy, — tegyük 
fel, — Hatvany Lajossal mint szerkesz-
tővel az élén, például : Babits Mihály, 
Bölöni György, Biió Lajos, Móricz Zsig-
mond, Kabos Ede, Révész Béla, Jászi 
Oszkár, Schöpflin Aladár, Ignotus vál-
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szoros vonatkozásban volt események, 
történetek, élmények, feljegyzések, em-
lékek raja található. Ezek, — ha kima-
rad is egy-kettő, — az első váradi 
esztendők és a későbbiek legszűkebb 
Ady-környezete : Kollányi Boldizsár, 
dr. Nagy Mihály, Fehér Dezső, Biró 
Lajos, Nagy Endre, Dutka Ákos, Antal 
Sándor, dr. Dénes Sándor, Franyó Zol-
tán, Juhász Gyula, Szűcs Dezső, dr. Dési 
Géza, MázorBéla, Nagy Andor, Marton 
Manó, dr. Papp János, Göndör Ferenc, 
Horváth Henrik, Tibor Ernő (Parisban 
is együtt), Theodor Manojlovitch, Lasz-
kyék, Halász Lajos, Kún Béla, Wert-
heinstein Viktor, Nyárai Antal, dr. Ber-
kovits René, Lovászy Károly, Haraszthy 
Lajos, Karácsonyi Aladár, Nagy Béla, 
Lengyel Géza, Schwartz Béla, Pollákék, 
Hartmann János és — satöbbi. 

Nem is lehet teljes névsort adni. 
Pedig ezektől az emberektől rengeteg 
mindent kaphat a biografus. 

Végül : két-három kötetre menő vezér-
cikk, tárca, tarka krónika, vers, kroki, 
szinházi kritika, farsangi, böjti, aktuális, 
tréfás, heti rigmusok, amiket már nem 
a debreceni verseskönyv, hanem az Uj 
Versek szerzője irt, a Nagyváradi Nap-
lóban és a Szabadságban. 

A városi levéltár pincéjében meg-
vannak a bekötött évfolyamok. Ki lehet 
másoltatni, — talán kölcsön is adják. 
Egy volt premontrei pap, kedves, okos 
ember, a levéltáros. Megérti, miről van 
szó, segit is. Ismerte Adyt. 

* 

Ami épen eszembe jut, nyugalmas 
órák hijján, meditáció nélkül, távirat-
stilusban : egypár apróság a nagyváradi 
dolgokból. 

907-ben vagy 908-ban meglett a 
Holnap és első könyvét, ugy mirtt az 
ünnepélyes megnyitó matinéját is, Vajda 
János emlékének szentelte. A megnyitó 
ünnepségre valahonnan Pestről vagy 
Mindszentről jött el Ady. Nagyon rossz-
kedvűen. Ugy emlékszem, ha jól em-
lékszem, hogy valami friss bántás érte, 
vagy talán az öccsét, Lajost, mellőzte 
érdemetlenül a kormány, tanári kineve-
zése körül? Már nem tudni, de az biz-
tos, hogy nagyon kedvetlen és zsém-
bes volt. 

alnának egy-egy részt. Ezt a névsort, 
legbensőbb embereiből, találomra jegy-
zem össze, de máris ujabb nevek egész 
légiója jelentkezik. 

És ha már ennyire kalandozunk, áll-
jon itt azoknak a váradiaknak névsora 
is, akiknél az elmúlt 18 év dátumaival, 
az érdekes, adalnyujtó, nagyon jellemző, 
gyakran prófétikus leveleknek, Írások-
nak kötetnyi tömege, itt-ott : kiadatlan 
és eddig ismeretlen versek kéziratai, 
mindegyiknél külön pedig a reminiscen-
ciák szines és izgató sorozata, Adyval 

Cs. ACZÉL ILONA 
Nemzeti Színház. „Császár és komédiás" 

Papp fclv. 



KÜRTY IÓZSEF — PETHES IMRE 
Nemzeti Színház. , Császár és komédiás* Pnpp felv 

Kértem, irjon valami prológus-félét, 
magáról vagy Vajda Jánosról, amit a 
matinén elmondjak. 

Olvasd fel a „Találkozás Gina-költő-
jével" verset! — mondta. 

Aggaskodtam. A vers gyönyörű, de 
a közönség még neveletlen. Ami rap-
szodikus szépség a költeményben, el-
vész. Programm kell. 

Ady dühösködött. Aztán engedett. 
„Jó — mondta — megirom a verset, 
a te kedvedért, de csak ugy, ha bele-
egyezel abba, hogy benne legyen ez 
a szó : „frász". 

Meghökkentem. így még nagyobb 
baj lesz. Versben még nem olvastam 
addig, hogy frász — és a közönség, a 
közönség . . . ? Hátha nevetnek ? A 
programm? Az ünnepélyesség? (Meg-
bocsátható : 20 éves voltam.) Kérlel-

tem, kunyoráltam, a frászt ne irja bele. 
Ady hajthatatlan maradt. Az a „frász" 
talán egy miniszternek szólt. Okvetlenül 
bele kellett irni a versbe. Vulgárisan 
szólva: tartozott evvel magának. 

— Ha nincs frász, nem lesz meg a vers. 
Ez előző nap délelőttjén történt. Dél-

utánra Léda asszonyékhoz hivott. El-
mentem. Ady künn várt a verandán, 
teritett asztal, bor mellett. Csöndben, 
borozgatva diskuráltunk. Aztán papír-
nak könyökölt, irt. Dühösen, frissen, 
egy törlés, javitás nélkül robbant ki 
belőle a vers. Az én prológusom. Paj-
kosan villant a szeme, ahogy olvasni 
ideadta. Várakozón, a kópé-gyerekek 
mosolyával lesett, amig a szövegen 
végigmentem. Az volt a cime : Néhai 
Vajda János. És az ötödik strófája igy 
szólt : 
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szónál Adyra kellett néznem. Bólintott. 
Jól van. 

Nem volt egy pisszenés. Utána 
nekivadult taps. A vers elementáris 
hatást tett. Éreztem : korrigálni kell a 
gyávaságomat és kishitüségemet, de 
most azonnal f Előttem feküdt az Uj 
Versek könyv. Felvettem és elmondtam 
belőle a „Találkozás Gina költőjével" 
verset is. Csak nekik mondtam, kettő-
jüknek, rájuk függesztett szemmel, 
végig. 

Mikor az ünnepségnek vége volt, 
kinn a kapu előtt Ady magához ölelt 
és megcsókolt. Megbocsátott. 

OTHELLO. Mult pénteken az „Othello' 
ment a Nemzetiben. Egy Shakespeare-
rajonüó úrinő két jegyet váltott az 
e őadáshoz, aztán boldogan újsá-
golta az urának, hogy színházba 

mennek. A férj savanyúan szólt : 
— A korai szinházkezdés meghonosítása előtt 

még sziv esen elmentem volna az Oihellohoz. De ki-
fog már délután öt órakor beülni egy — feketéhez ? 

m 

ROSOS GIZI, SUGÁR KÁROLY, KELEMEN M. 
, Császár és komédiás" Papp felv. 

„Akkor is ugy volt: frász törhette ki 
A Dal és Szépség nyugtalan magyarját, 
Mert ugy van igaz magyarság szerint, 
Ahogy cudarok és gazok akarják." 

(A Singer-Wolfner kiadásban sajtó-
hibából kimaradt a „gazok" szó.) 

Nyolc pompás strófa volt a vers. 
Mikor elolvastam, ugy kacagott a 
„sikerült csinyen", hogy a könnye csor-
dult. Mégis benn' van a frász I El kell 
mondani. Muszáj. 

Másnap, az ünnepségen, a városháza 
nagytermében, ezer ember. Ady ott ült 
Léda asszonynyal a második sor szélén. 
Szigorúan és szuggesztíven mélyedt 
belém a szeme. Nagyon meghatódva, 
kicsit lázasan, félig sírósan, de dühös 
szivvel kiáltottam ki a verset. A frász 

GÁL GYULA — A császár 
, Császár és komédiás" PaPP felv. 
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Akik megelőzték a 
forradalmat 
RIPORT EG7 PESTI FESTŐ-ISKOLÁRÓL. 

Kernstock Károly, aki a forradalom óta ép 
olyan érdekes politikus, mint amilyen érdekes 
festő volt idáig-, mondta valahol, hogy Magyar-
országon az irodalom Adyján kivül még a fes-
tők is megelőzték a forradalmat. 

Az utolsó harminc esztendőben Magyaror-
szágon két irány vivott titáni küzdelmet : a 
modern festészet és az akadémikus piktúra és 
a küzdelemben már évekkel ezelőtt felülkere-
kedett és döntően győzedelmeskedett a forra-
dalmi, szóval a modern, impresszionista festő-
művészet. A magyar akadémikusok élén Benczúr 
Gyula állt, a müncheni Piloty-iskola növendéke, 
az akadémikus tanok leghűségesebb sáfára^ 
velük szemben harcolt a modern festőművészet 
atyamesterének, néhai Hollósy Simonnak nagy-
bányai festőiskolája és a magyar Barbizon 
tanítványaiban: Iványi Grünwald Bélában, néhai 
Ferenczy Károlyban, Thorma Jánosban és Réthy 
Istvánban győzelmet is aratott. Nem szabad 
megfeledkezni az impresszionista francia iskola 
győzelme megállapításakor még- négy festő 
nevéről sem : Szinnyei Merse Pálról, Kernstock 
Károlyról, Rippl Rúnái Józsefről és Fényes 
Adolfról, akik nem ugyan a Hollósy-iskolából 
kerültek ki, de modernek a szó legnemesebb 
értelmében. 

A modern festők győzelme már a forradalom 
előtt megvolt pecsételve, amire legjobb bizo-
nyíték a fent felsorolt piktorok termelésének 
financiális értékelése, mintahogy Franciaország-
ban is az döntötte el a csatát, hogy az eleinte 
kinevetett Manet és Cézanné képeit minden 
más festőt magasan túlszárnyaló áron értékelik. 

„Császár és komédiás* 
A szinházjelenet díszlete. 

A régi, oligarcha állam természetesen nálunk 
is az ő ideológiájának tetsző akadémisták mellé 
állott — azonban a forradalom győzött az állam-
hatalom formájában is — illő tehát, hogy erejét 
és támogatását a modern pikturával is éreztesse. 

És itt legfontosabb az uj generáció nevelése. 
Miként Párisban az Ecole des Beaux Arts az 
akadémikusok vára, ugy Pesten is áll a dohos 
és alvó Képzőművészeti Főiskola, de ahogy 
Párisban is minden nagynevű művész Julian 
szabadiskolájából került ki, — remélni lehet 
hogy a pesti Szabadiskola előtt is]j nagy 
jövő áll, ha a forradalmi állam minden erejével 
segítségére siet. Nagyjában az a különbség az 
akadémia és a szabadiskola között, hogy amíg 
az akadémia kényszer-szelleme buktat és klasz-
szifiká), addig a szabadiskola minden növendéke 
maga választja tanárét és tehetségét nem nu-
merussal mérik és amig az akadémia ráerő-
szakolja minden növendékére a maga zárt for-
manyelvét, addig a szabadiskolában nem ölik 
meg az egyéniséget, a professzor csak korrigál 
és pedig abban az irányban, amerre a növen-
dék haladni akar. 

A pesti Akadémia egyedüli létjogosultsága 

ABONYI GÉZA 
Császár és komédiás" Papp felv. 
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SUGÁR KÁROLY 
komédiás" Lázár rajzai 

az, hogy itt tanit Réthy István, aki igazán kitűnő 
professzor és ime a bizonyíték : ő is Hollósy-
növendék. A többi tanár a főiskolán tiszteletre-
méltó, de a művésznevelésre egyenesen káros 
öregedő ur. A pesti fiatal Szabadiskola taná-
rokul akarta megnyerni mindazokat, akik a 
modern magyar pikturát megteremtették. Azon-
ban Hollósynak akkoriban Téssőn, Fényesnek 
Szolnokon, Iványi Grünwaldnak Kecskeméten 
és Ferenczynek Nagybányán volt már iskolája, 
tehát csak a szabadokra : Kernstockra és Rippl 
Rónaira, valamint a szobrász Vedres Márkra 
lehetett számítani. Ezek a tanárai a Haris-Kör-
ben lévő Szabadiskolának és igazgatója Feiks 
Jenő, szintén kitűnő Hollósy-tanitvány. Az is-
kolának jelenleg 130 növendéke van, délelőtti, 
délutáni és esti tanfolyamain mindenki ugy 
rajzolja a modellt, ahogy akarja, a tanárok 
három-négy korrekturát tartanak egy héten, 
nem kényszerítenek sablonra, csak útbaigazíta-
nak. Az államtitkár Kernstock ép oly pontosan 
és passzióval tanit, mint ezelőtt, Rippl gyalog 
jár be Budáról és a növendékek közül Nyergest 
János, König Dezső, Novotny János, Gosztonyi 
Mária, Szilágyi Jolán és Moller Pál nevével 
bizonyára fogunk találkozni a következő tiz 
esztendő művészettörténetében. 

Van egy különösen érdekes növendéke az 
iskolának : Ady Endre özvegye. Pontosan ott 
van minden délelőtt, aktot rajzol és cím-tás-
kákat tervez a halott költő könyveihez. 

Felléptem a Madame 
Sans-Géne-ben 

HAJDÚ JÓZSEF, 
„Császár és 

PÁRJELENETEM ZSAZSÁVAL 
Jaj Istenem, mi minden nem jutott eszembe 

tegnap este. Gyermekkorom, ifjúságom, életem, 
szerelmem, szenvedéseim. Valami kűlönöskaosza-
a leírhatatlan reminiszcenciáknak. A rettenetes, 
zűrzavar felé azután kétségtelen biztossággal, 
egy érzés emelkedett s állandósult vég-érvé-
nyesen ; a drukk. Amit harminchatéves koromig 
becsületes szorgalommal összedrukkoltam, bele-
számítva a partedli összepiszkolása, tányér eltö-
rése körüli bajokat, iskola veszedelmeket, érett-
ségi borzalmakat, alapvizsga idegöléseket, par-
don, hogy a négy és fél éves nemzetközi félre-
értésecskében való szerény részvételemről ne 
is szóljak, az mind, mind, szóra sem érdemes. 
Elfelejtettem a bakk-asztal melletti döntő coup-
kat (pedig ez a legnagyobb dolog) az ötre való-
bevágás, vagy megállás agytépő pillanatait is, 
mert tegnap este szabályosan felöltözve és ki-
maszkirozva megjelentem a szinpadon, az én. 
kedves közönségem előtt. 

Tizenöt esztendeje mászkálok a színházak 
körül, írok színházról, beszélek szinházról, hall-
gatom a színészeket, hét egyszer már magam 
akartam érezni, mit jelent az, kilépni egy kis, 
határolt helyen, ezrekre menő emberfej elé. 
Érezni akartam az elfogódottságot a rettenetes 
aggodalmat, amely annál jobban elfogja a szí-
nészt, minél többet tart a mesterségére, minél 
nagyobb sikerek vannak már a háta megett. 
Magamra akartam erőszakolni ezt az állapotot, 
függetlenül attól, hogy a nagy aktorok felelős-
ségéből semmi sem jutott rám, mert szerepem 
speciális megválasztása, előre biztosította ré-
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szemre az abszolút sikert. Határozottan ki-
jelentem, hogy az erőszakolás felesleges volt, 
mert ha a színjátszás színvonalénak fokmérő-
jéül a lámpalázat veszem, ugy Hegedűs, Csórtos 
és Irwing- nimbusza egy csapásra hullott az 
ölembe. 

De megtartom a sorrendet. Lázár direktornak 
mondtam el a tervemet, aki Szirmai Imrével, 
a Szókimondó asszonyság rendezőjével ugy 
határozott, hogy debütálásomra a forradalmi 
jelenet lesz a legalkalmasabb. Tehát holnap este. 

Negyed hatkor mentem el a lakásomról. 
Furcsa és egészen ösmeretlen érzések vibráltak 
bennem. Indulűk előre, a színház felé. Az egész 
utcöt furcsának találom. Igazén különös, megyek 
játszani. 

A Wesselényi-utca sarkán megállok. Jaj csak 
jönne egy ösmerősöm, beszédbe elegyednék 
vele, elfelejteném, hogy hová indultam. Vagy 
egy , kedves nő, vagy valaki, nem bánom, akárki. 
— Én nem megyek. 

Múlnak a percek, megnézem az órámat. — 
Szent Isten — mondom — mindjárt kezdünk. 
Belesápadok. Ezt mondtam, hogy „kezdünk". 

Befordulok az utcába, s határozott léptekkel 
sietek előre. A gyomrom émelyeg. Az iskolába 
menet éreztem ugy magamat, biztos felelés 
előtt. 

Meglátom a színházat, még narminc lépés, 
még husz, borzasztó ami ma itt történni fog. 

A portás kedvesen köszön, ez jól esik. Szinte 
érzem már, hogy ide tartozom.^Egy kardalos 
vezet az öltözőiar.s 

— Z. Molnár úrral tetszik öltözni — mondja 
komolyan s az ajtó előtt gyorsan elköszön. 

Bemegyek. Köböl ur (Törzs és Z. Molnár öl-
töztetője) szívesen fogad. 

Körülnézek. Hányszor, hányszor voltam már 
színházi öltözőben, de akkor más színben lát-
tam a világot. Tudtam, hogy öt-tiz perces 
diskurzus s aztán mehettem szabadon el, de 
most öltözni jöttem, most játszani jöttem s 
ez ellen már nem lehet tenni semmit. 

Köböl ur már méreget is a szejnével. Érzé-
sem : Halálra vagyok Ítélve, Köböl a hóhér 
akit beküldtek hozzám, hogy mértéket vegyen» 
rólam. Pár óra múlva akasztanak. Vízióim van-
nak. Nyilik az ajtó és belép rajta egy pribék, 
kétségbeesetten menekülök a sarokba. Rettene-
tes, levágott emberfejet tart a balkezében. 

— Jó estét — mondja a jövevény — itt a 
Molnár ur parókája. 

Lassan feleszmélek. A fodrász volt. 
Egy kissé megnyugszom már, amikor felém 

fordul Köböl. 
— Talán hozzá is kezdhetünk. 
A széken pirosbársony térdnadrág hever, 

felettem a fogason világoskék kabát. 
Levetkezem. Köböl ur szakértelemmel foszt 

meg civilruhámtól s néhány perc múlva mér 
mint tökéletes francia polgár állok a tükör 
előtt. 

Megérkezik Z. Molnár. Mosolyog. 
— No már készen is vagy ? 
— Ó az egyetlen a színészek között, aki tud 

a készülő merényletről. 
Öltözni kezd. Maszkírozza magát s„én izga-

tottan nézem az asztalon levő órát. Ő is oda-
pillant. 

— No készen is vagyok, mehetünk mindjárt. 
Megszólal a csengő. Isten veled te szép világ. 

— Mehetünk — mondja Z. és én mellette 

GÁL GYULA, ACZÉL ILONA 
„Császár és komédiás ' Lázár rajzai 
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ILLÉS ISTVÁN 
statiszlálás után P&PP felv. 

formán behunyt szemmel handabandázom, Fe-
kete jóvoltából, már legelői. 

Zsazsa a sugólyuk előtt áll épen, én köz-
vetlenül mellette. Hirtélen jobbra fordul s 
szemben találja magát velem. Csodálatos szín-
padi biztosságát egy pillanatra sem veszti el. 
Mosolyogva a fogai között zúgja felém: 

— Pista, megőrültél, hogy kerülsz ide ? 
Majd fennhangon : 
— Menjetek már ebadta — s hátba vág 

olyan lendülettel, ami egy igazi mosónőnek 
is becsületére válna. 

Én már egyáltalán nem megyek. Vonszol a 
tömeg kifelé. 

Már ott is vagyok a háttér mögött újra. 
Milyen kár, hogy véget ért, már épen kezdett 
felengedni a trémám. 

A mosoda ablakait becsukját. Csak a közép-
ajtó marad nyitva. Előtte fel s alá fegyveres 
őr J á r lomha léptekkel. 

S aztán még egyszer elvonulunk az ajtó előtt. 
Elől a gárdisták, utána a tömeg. Én zárom be 
a menetet s miközben bucsut intek a nyilt ajtón 
át a publikumnak, a függöny legördül. 

Sietek az öltözőbe. Egy kis bucsuvizit Törzs-
nél, akit épen erősen öltözködés közben találok. 
Azután lemegyek Zsazsához. Kedvesen és me-
legen mosolyog reám. Ő már részemre nem 
az a Zsazsa többé, akivel eddig diskuráltam, 
akit meginterjúvoltam, akivel bridgeztem. Hó-
doló meghajlásom és kézcsókom mér a pálya-
társnőnek szólott. Illés István. 

Egressy első nagy szerepe Hamlet volt, melyre 
másfél évig készült és először 1839. okt. 6-án 
játszta el Debrecenben. 

KÜRTI JÓZSEF 
„Császár és komédiás" Lázár rajza 

szinte leszédülök a lépcsőn. Már ott is vagyunk 
a színpadon, a bediszitett háttérben. Marcona 
tömeg hullámzik a kulisszák között. Engem 
nyomban a kedves Hegedűs Henrik ügyelő vesz 
gondozásába, instrukciókat ad, hova álljak, 
merre menjek, mikor menjek s mellém állítja 
vezetőnek a derék Fekete Ferenc karvezetőt. 
Nagyon sápadt lehetek. Egy szót sem értek 
abból, amit hozzám beszélnek. 

— Csak nyugalom, szerkesztő ur — mondja 

Crotektori hangon Fekete — minden rend-
en lesz. 
Halk és élesebb sikolyok körülöttem. A nők 

közül néhány felösmer. Most ér a közelembe 
Oláh Böske, a szinház bájos naivája és ájul-
dozik a nevetéstől. 

— Csendet I csendet kérek I — zúgja elfojtott 
hangon az ügyelő. Fennt van a vas. Gárdisták 
sorakoznak, tömegek bontakoznak, oszladoznak, 
tömörülnek. Int az ügyelő. Puskaropogás, roha-
nások, látszólagos összevisszaságban s a fel-
csendülő Marseillaise hangjaira egyszerre meg-
nyílik a színpad szája s egy beláthatatlan, 
sötét barlangban ezernyi fej mered felém. 

— Ijala jula, pajtás — kiált rám Fekete s 
vállamra téve kezét, cipel befelé. A többiek is 
tódulnak, mosólányra sietnek. Már Z. Molnár 
köré csoportosultam és szédült agygyal agitá-
lok, vitatkozom, káromkodom és éljenzek vál-
takozva. Bent vagyok az óraszerkezetben, mint 
egy századrendű szegecske. Látom, hogy forog-
nak a kerekecskék össze-vissza. A publikum 
csak a szépen számozott plattformot látja az 
egészből. 
I Élénk sikongás, kacagás. Zsazsa érkezik. 
Mondatokat mond, ott állok mellette, egy szót 
nem tudok felfogni az előadásából. A nézőtéren 
időnkint nevetés moraja zug végig. Tehát ez 
mind összhangzó egész, amit fennt csinálunk. 
Ha lent volnék én is, nevetnék. Hogy szeretnék 
lenézni a földszinti sorokra, nem merek. Jó-
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Vidámság az Andrássy-uti Szinházban 
Nevetni nagyon jó dolog. Nagyon meg kell 

becsülni az olyan alkalmat, amely ebben a 
szomorú, zavaros világban ad egy kis nevetést 
az embernek. Hát még az olyat, amelyik sok 
nevetést ad. Halandó, menj el az Andrássy-uti 
Színházba, ha nevetni akarsz. Beülsz este hat 
órakor és háromnegyed kilencig egyhuzamban 
folyton csak mulatsz és gyönyörködöl. A sza-
kadatlan nevetésben olykor egy kis meghatott-
ság ad jótékony szünetet, aztán folytathatod 
tovább. Háromnegyed kilenckor aztán a nevetés-
től fáradtan, sajgó gégével és fáradt oldal-
izmokkal távozhatol, felkiáltván: „Na, ez az 
este igazán megérte a pénzt !" 

• 
Alfa és omega, A műsor első száma is 

Békeffi László, utolsó száma is Békeffi László. 
A programm az „Egy szoba-konyha" cimü 
tréfával kezdődik és a „Diktál a férjem" cimü 
tréfával végződik. Amiből az következik, hogy 
a közönség, ahogy a helyére beült, már el-

kezd hangosan hahotázni és mikor a műsor 
végén felkel, akkor még a ruhatárban is nevet. 
Békeffi nagyon büszke erre a dologra. Mikor 
a végleges műsort meglátta, apostoli pózt 
öltött és mennyei fenséggel idézte a bibliából : 

- Én vagyok a kezdet és a vég. 
• 

Paraszt a kabaréban. Ez is uj találmány. 
A paraszt azelőtt szentség volt a színpadon. 
Ah, a nép ! — mondták az írók és ünnepelték 
a falu egyszerű gyermekét. De a háború alatt 
megváltozott a köztudat ; nekünk, úrféléknek 
rosszulment, a parasztot pedig majd felvetette 
a gazdagság. És megjelent az első paraszt-
figura a kabaréban : Bánóczi Dezső. Mióta 
vesézi az élelmiszer-eltitkoló, urakra fenekedő, 
gazdaságban fulladozó parasztot, azóta ezeknek 
a daloknak külön sikerük van. Egy barátja 
azonban heccelni akarta : 

— Te Dezső, hallgattam a számokat és han-
gosan köhögtem alatta. 

D. HUSZÁR IRÉN BOROSS GÉZA RAJNA ALICE 
Andrássy-uti Színház „Ki viszi fel a szenet ?" Papp f'clv. 
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— Szóval konkurenciát csináltál a szá-
momnak . . . 

* 

Pesti tehén. Lengyel Iván mulatságos tréfája 
arról szól, hogy a pesti ember ökröt vesz tehén 
helyett. 

— Milyen csacsi vagyok ebben a darabban, 
— mondja Varsa. 

* 

Ady. Ürmössy Anikó két száma közül az 
egyik Ady-dal. Losonczy Dezső komponálta 
meg. Urmössy Anikó nagyszerűen énekli, hogy: 
„Mennyi arany és mind a másé !" 

„Mennyi asszony és mind a másé !" 
Egy ifjú női tag irigyen nézi ezt a premiéren 

és felsóhajt : 
— Mennyi siker és mind a másé ! 
— Nana, — feleli Somlár erre — 'csak ne 

fiatalítsd magad. 
* 

Vidor Ilonka szinpadon. Nagysikerű debü : 
Vidor Ilonka, a zseniális és nagyemlékű Vidor 
Pál leánya, szinpadrá lépett. Eredetileg is szín-
padra készült, de alig játszott egyet-kettőt 
a régi Népoperában, férjhez ment. Most ismét 

VARSA, HARMOS ILONA.LVIDOR ILONKA 
Andrássy-uti Színház „Ispiléng." Papp í'elv. 

szinpadon van, kitörő és biztató tapsokat kap 
minden este. Harsányi Zsolt „Ispiléng" cimü 
pompás kis drámájában lép fel a kitűnő Varsá-
val és a kedves, szép Harmos Ilonával, aki fess 
és csinos menyecske létére nagy önfeláldozással 
vállalt egy negyvenkétéves szerepet. 

Egyszóval Vidor Ilonka telefonozni akart 
a kasszától. De belekapcsolták Komor Gyulát, 
aki Bárdossal akart beszélni : 

— Itt Komor I Nagyon Komor vagyok, mert 
nem tudok összeköttetést kapni. 

— Itt Vidor! Nagyon Vidor vagyok, mert 
nagy sikerem van. • 

Két Gábor-tréfa. Ez az isteni Gábor Andor 
a legvidámabb ember a világon. Ha az ember 
visszanéz elmúlt éveire és összeszámolja, hogy 
mennyit nevetett mér színházban vagy olvasás 
közben Gábor miatt, akkor lehetetlen nagy 
hálát nem érezni iránta. Ebbe a műsorba két 
tréfát irt. Az egyik arról szól, hogy „Ki viszi 
fel a szenet ?", a másik pedig Windischgratzről 
meg a krumpliról szól. WindischgTätzet kihall-
gatják Svájcban a krumpliügyben. Nahát az 
óriási, hogy milyen hülye tud lenni egy ilyen 
herceg. Például igy mond el egy viccet, amit 
Karcsitól, mér mint őfelségétől hallott : 

— Valaki adott egy rózsát egy nőnek és 
asszongya : „Die Rose — der Rose." És akkor 
egy másik ember egy skatulyát ad egy nőnek 
és asszongya : „Die Schachtel — der Rose". 
Nagyon jó vicc, csak a Karcsi jobban tudta 
elmondani. 

* 

Figyelni kell Tompára. Tompa Béla magán-
számokat énekel az uj műsorban. Olyan tehet-
ségesen, hogy erre a kedves fiatalemberre 
nagyon kell figyelni. Igen magasra fogja vinni. 
Többet nem is kell mondani róla. Nagy talentum. 

* 

Íróavatás. A darab cime „Legénylakás", az 
iró neve Mészáros Iván. Bárdos Artúr vitte 
először színpadra ezt a nevet és nagyon való-
színű, hogy Bárdos ezzel is külön beleirta magát 
a színműírás történetébe. Mészáros Ivánnak 
ez az első műve szinpadon és akik a bemu-
tatón az íróvílágbol jelenvoltak, azok ámulva 
néztek egymásra : milyen vicces, milyen fordu-
latos, milyen kész és kitűnő dialógusa van, 
milyen biztosan vannak színpadra építve a 
jelenetei. Az irók örültek ennek és szívből tap-
soltak. Mert azt meg kell mondani, hogy amit 
olykor a fiatal tehetségek elleni író-klikkekről 
beszélnek, az sült butaság. Itt van most ez az 
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BOROSS GÉZA — KÖKÉNY ILONA 
Andrássy-uti Színház „Legénylakás" Papp felv 

— Ó, még- van valami, amit nem adok. 
— Micsoda ? 
Itt Ilosvai énekelni kezdett : 
— „Az én babám, az én babám . . . 

• 
Szeszeszesze. A szesztilalomról énekel Boross 

Géza. (Gábor és Szirmai dalét.) Hallatlan kedves, 
ahogy csinálja. Azt mondja, hogy ő kikereste 
a lexikonban, mi az a szesz. Hát a szesz olya« 
több-kevesebb methylt tartalmazó folyadék, 
amit cukortartalmú növények erjedéséből lehet 
nyerni. Ő ilyet nem iszik. Iszik sört, spriccert, 
pezsgőt, konyakot, de ilyen disznóságot nem.. 

Szegény embernek van eszeszeszeszesze 
Nem kell a szeszeszeszeszesze. 

Karinthy. Nem afféle műhumora van neki'.. 
Az ötletei belülről jönnek és eredetiek. Egészen 
különálló humorista ; olyan a humora, amilyen, 
minden nagy tehetségnek van. Bizonyos ponton, 
a legkomolyabb emelkedettséget nem lehet a 

u j iró, mindenki siet elismerni és mindenki 
szivből örül neki. Boross Géza, aki elragadó 
mókákkal játssza a darabban az ál-idegsokkos 
főhadnagyot, igy szólt a próbákon : 

— A direktornak példátlan szerencséje van 
a Mészárosokkal. Ahogy eggyel tárgyalni kezd, 
az rögtön nagyszerű. Előbb a Giza, most az Iván. 

Bárdos nagyot sóhajtott : 
— Bár a szakácsnémnak is ilyen szerencséje 

volna a mészárosoknál. 

Integritás. Ilosvai Rózsi egyik száma arról 
szól, hogy ő bizony a kis falut nem adja oda. 
Osztozkodjanak a térképen, ahogy tetszik, de 
ő a kis falut nem adja. Ernőd Tamás ragyogó 
poéta-tolla irta a népdalt és Szirmai Albert 
meleg, dallamos szive muzsikéi hozzá. Meg kell 
hallgatni azt a tapsot, ami erre a dalra követ-
kezik. Valóságos politikai tüntetés. 

- Nagyon helyes, hogy nem adod oda ! — 
mondta a szám nagy sikere után Szirmai. 
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humortól elválasztani. Amit ir az u j és érdekes 
mindig- és magától humoros, nem azért mert 
vicceket ir bele. „Ugyanaz férfiben" cimii jele-
nete is ilyen. Gellért Lajos, Korthy Mira, és 
Békeffi játsszák nagyszerűen. 

Karinthy nem volt a premiéren. Hanem más-
nap találkozott Korthy Mirával. 

— Hallom, a darab nagyon tetszett. Hát 
maga ? 

— Ugyanaz nőben. 
* 

Végén csattan az ostor. Kökény Ilonának 
van két olyan száma és van egy olyan fekete 
ruhája, hogy minden előadónő elsápadhat az 
irigységtől. Az egyik számban a Szókimondó 
asszonyságról énekel és Zsazsát utánozza. 
Ehhez külön gratuláltak neki, olyan pokoli jó 
az utánzat. 

— De nemcsak testtartásban utánozza olyan 
jól a Zsazsát, — mondta valaki. 

— Hanem? 
— Hanem tapsban is. 

Lili bárónő a Városi Színházban 
A Városi Színházban forró estékre készül-

nek. E lég talán,hacsak annyit mondunk, hogy 
•egy Martos—Huszka operettről van szó. A régi 
nagy sikerekre emlékeztető lendülettel indul 
a tanulás, talán még nem is szabadna róla 
szólnunk, a premiér még csak e héten lesz. 
Mult héten már előadásra kész volt a darab, 
•de még vártak a bemutatóval, még simítottak 
rajta itt-is, ott-is, hogy minél tökéletesebb 
előadásban vihessék a közönség elé. Bizonyos, 
hogy nemsokára a „Lili bárónő" mesés zeneszá-
mait fogják énekelni egész Pesten ; bizonyos, 
hogy „Lili bárónő" egy csapásra fogja meg-
hódítani a sziveket ; bizonyos, hogy nagyon 
soká fogunk gyönyörködhetni. A teljes siker-
rel induló darab meséje a következő : Malom-
szegi, egy újdonsült báró megveszi Illésházy 
László grófnak, egy elszegényedett főnemesnek 
a kastélyát, oly feltétellel, hogy hat hónap 
•múlva visszaválthatja a birtokot. A hat hónap 
leteltével Malomszegi megjelenik a leányával 
a kastélyban, ahol Illésházyt ingujra vetkőzve 
épen csomagolásnál találja. Azt hiszik róla, 
hogy komornyik, Illésházy vállalja a szerepet 
és Malomszegi felszólítására megmarad a kas-
télyban komornyiknak. Természetesen bele-
szeret a szép bárónőbe, "aki azonban hallani 
sem akar Illésházyról. 

Telnek, múlnak a napok a kastélyban. A báró 
a leányénak versenyistállót állit és egy nagy 
verseny alkalmából Illésházy végső cselhez 
folyamodik, hogy Lili bárónő kezét elnyerje. 
Kedvező alkalom kínálkozik erre, mert a bárónő 
lovának nincs esélye a győzelemre. Illésházy 
leitatja az ellenfél zsokéját és igy Lili bárónő 
lova jut győzelemhez. Illésházy pedig meg-
kapja a bárónő kezét. 

Eddig a mese. Ehhez jön Huszka csodás 

muzsikája, amit Stephanidesz Károly, a színház 
kitűnő karmestere tanitott be, a kiállítás, mely-
hez Stoll Károly mesteri rendezése járul és a 
főszereplők: Péchy Erzsi, VighMargit,Palásthy 
Irén, Galetta, Sík, Sarkadi, Inke, Sziklai is 
egytől-egyig kitűnőek és igy biztosan a siker 
egyében fog lefolyni a premiér. 

A „Lili bárónő" szinlapja igy fest : 

LILI B Á R Ó N Ő 
Irta: Martos Ferenc. Zenéjét szerezte: Huszka 

Jenő. Rendező : Stoll Károly. 
SZEMÉLYEK : 

Illésházy László gróf Galetta Ferenc 
Malomszegi báró Sik Rezső 
Lili, a leánya Péchy Erzsi 
Clarisse, színésznő Vigh Margit, 
Frédy Sarkadi Aladár 
Becsey, Illésházy gróf tiszt-

tartója Inke Rezső 
József, a gróf komornyikja Sziklai Jenő 
Emma, Lili bárónő komornája Palásthy Irén 
Szepesfalvy Pál gróf Tarnai 
Bonczhiday Elemér báró Fahn Béla 
Kondor Pécsi 
Barna Feledi 
Történik : Az I. felvonás a gróf kastélyában ; 
a II. felvonás néhány héttel később ugyanott ; 
a III. felvonás egy hónappal később a Lóver-

senytéren. Idő : Ma. 

A rózsa, mellyel hűs zöld rejtekéből 
Kicsalnak a nap hő sugarai, 
Pirulva felmoolyg sötét övéből, 
S magos a lengnek tiszta vágyai, 
Hozzad hasonlít bimbó életében. 
Ki rózsa vagy művész-pályád körében. 

(Lendvaynéhoz. Kassán, 1837 április 31-én, 
közölte a Honművész). 
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Rajna mellett álltam. 
Bár ezt nem éri fel 
Két 1-lel 
Sent a képzellet 
Mégis leirom bátran, 
Hogy igenis a Rajna mellett 
Alltam — 
Az Andrássy-uti Színházban. 
Mert e Rajna nem a németek nagy vize, 

Nincs szivemben tavasz ma, 
Hisz megmondta már 
Hültl tanár, 
Hogy amire az idő szépül, 
Gomba teljesen felépül, 
Sőt fel is léphet tavaszra. 
Az ember imigyen 
Méláz el irigyen 
Ezen, sőt ezon : 
Tavasz lesz és a Vígben 
Újra kezdődik a téli szezon. 

* 

Tegnap este hatkor 
* A Dunán hajóra szálltam 

És félhatkor már a 

Hanem Pest kedves Rajna Alizé. 
* 

Ó, 
A Harsányi Rezsőnek be jó! 
(Bus sóhaj e pár sor ) 
0 a drága Mészáros Gizával 
Legalább százszor 
Lehet majd édes kettesben 
A francia négyesben. 

* 

A Hevesi-főpróbán ígyen 
Tűnődtem a Nemzetiben : 
Az idő ma mi más, 
Már csak a színpadon lehet együtt 
Császár és komédiás. 

(LENGYELRE.) 

KORTHY MIRA BÉKEFFI LÁSZLÓ 
Andrássy-uti Színház: „Ugyanaz férfiben" PaPP felv. 
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RÁTKAI MÁRTON M kegyelmes) 
Horthy rajza. 

LÁBASS JUCI (Gróf Rinaldó) 
Horthy rajza. 

A Gróf Rinaldó rekordja 
Magyar operettek pályafutásában a százas 

Jubileumok nem tartoznak már a ritkaságok 
közé. Az utolsó évtizedben Budapest irányítja 
Európa operettirodalmát, az igazi nagy sikerek 
tőlünk kerülnek ki és egy-egy uj magyar ope-
rett bemutatójára ép ugy figyelnek Bécsben, 
mint Berlinben vagy Londonban, nem is szólva 
Amerikáról, mely a háború kitöréséig a leg-
hálásabb export-helye volt a magyar operett-
termelésnek és kétségkívül az is lesz újból, 
mihelyt helyreáll a rendes forgalom az új-
világgal. 

A nagy konjunktura mellett is ritka azonban 
az a rendkívüli siker, amit a Király Szinház 
idei slágerje, a „Gróf Rinaldó" arat. Szirmai 
Albert finom, lendületes és az operettek meg-
-szokott nívóját magasra felemelő muzsikája. 
Bakonyi Károly vérbeli vígjátéki szövege, mely-
ben semmi sincs a hagyományos operett-librettók 
ostobaságaiból, végül Gábor Andor szellemes, 
frissen perdülő versei hosszú életet biztosítanak 
•ennek az opereltnek és egyáltalában nem meg' 
lepő, hogy a „Gróf Rinaldó" igazi sikere volta-
képen a századik előadás után kezdődik. 

5KIRÁLY ERNŐ (Gróf Rinaldó) 
Horthy rajza. 
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Száz estén hangzott már el a „Gróf Rinaldó" 
a Király Szinházban és nyilvánvaló, hogy a 
rekord nem fog megállni a százötvenedik elő-
adásnál sem. A Király Szinháznak nem kerül 
nehézségébe egy jó operettel igazi nagy sikert 
aratni. Kevés szinház van ma a kontinensen, 
amely olyan kitűnő operettegyüttessel rendel-
kezne, és csak Kosáry Emma, Lábass Juci, 
Király Ernő, Rátkai Márton, Szirmai Imre ne-
veit kell felsorolni, hogy érthetővé tegyük, mi 
teszi naggyá a Király Színházat és mi viszi 
olyan diadalra a magyar operettet, amilyenben 
most a „Gróf Rinaldó"-nak része van. 

SZIRMAI ALBERT 
a „Gróf Rinaldó" zeneszerzője Horthy rajza 

BAKONYI KÁLMÁN KOSÁRY EMMY (.4 grófné) 
•a „Gróf Rinaldó" szövegírója Horthy rajza Horthy rajza 
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A forradalmi Operaház 
— Teivek, készülődések — 

A forradalom nemcsak a régi rezsimet ker-
gette el az Operaházból. U j címében nemcsak 
a demokratikus változás jut kifejezésre, hanem 
az irány is, amelyben haladnia kell és haladni 
kíván. A rezsim távozásával megszűnt a régi 
rendszer is, a klikkek uralma, a szereposztésok 
sérthetetlensége. Zádor Dezső, a Magyar Nem-
zeti Operaház első igazgatója, megértő kolle-
gialitással igyekszik teret adni minden komoly 
tehetségnek. Működésének rövid ideje óta fel-
pezsdült az élet az Operaházban és megszűnt 
az egyes, nagy szerepek kisajátítása bizonyos 
énekesek számára. Vannak az operairodalom-
nak szerepei, amelyekből nálunk az évtizedes 
gyakorlat valóságos hitbizoményt csinált. Sze-
mélyhez és ranghoz voltak kötve és j a j volt 
annak, aki merészen arra mert gondolni, hogy 
e szerepek közül valamelyiket énekelje. Beta-
nulhatta, ha ideje, kedve és ambíciója volt 
hozzá, de hogy el is énekelje, hogy fel is lép-
jen benne I Nevetséges gondolat, hiu ábránd ! 

Mindez, ugylétszik, megszűnt a köztérsasági 
érában. Megszűnt és remélhetőleg tartós is lesz 
kimúlása. Eddig a fiatal kezdőknek sohasem 
volt a mi Operaházunkban igazi fejlődési le-
hetősége. Könnyen megérhető, hogy ilyen kö~ 

SZIRMAI IMRE (A főispán) 
Horthy rajza. 

rülmények közt valósággal szenzáció erejével 
hatott, mikor „A walkür" múltkori reprizén 
Pilinszky Zsigmond énekelte Siegmund szerepét 
és partnere Sieglinde szerepében Marschalkó 
Rózsi volt. Bizonyos, hogy a nagy muzsikali-
tásu és kellemes hangú Pilinszky még nem 
tökéletes Wagner-énekes és nagyon sokat kell 
tanulnia, fejlődnie, amig minden gáncs nélkül 
megállhatja helyét ilyen exponált szerepben. 
De ugyan az ég szerelmére, hogyan fejlődjék 
valamivé, ha nem engedik szóhoz jutni és foly-
ton csak másod- és harmadrangú szerepeket 
osztanak ki részére ? A sikerült Siegmund-pro-
dukció után most igen helyesen, megkapta 
Lohengrin parádés szerepét is. Valószínűleg 
ebben az orgánumához kitűnően illő pártiban 
még jobb lesz. Még teljesebbé teszi a forra-
dalmi ujitást az, hogy a „Lohengrin" egyik 
közelebbi előadásán Pilinszky mellett u j Elza 
is fog bemutatkozni, a tehetséges Palay Matild 
személyében. 

Wagner-szerepre készül dr. Székelyhidy 
Ferenc is, aki Stolzingi Walter gyönyörű szóla-
méval készült el és igy nemsokára egy kitűnő 
és teljesen magyar előadásban kerülhet ismét 
szinre „A nürnbergi mesterdalnokok". Uj Tann-
häuser is lesz az Operaháznak. Pogány György 
fog a Vénusz-barlang hősének szerepében leg-
közelebb bemutatkozni. A jóhangu fiatal éne-
kes, akit a közönségünk a budai operaelőadé-

IHÁSZ ALADÁR (A jogtanácsos) 
Horthy rajza. 
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sokból és a Népoperából ismer, már vendég-
szerepelt az Operaházban, de ezúttal komoly 
célja is van fellépésének. A „Tannhauser"-nek 
ez az előadása egyébként repriz-számba fog 
inenni. Az artburgi dalosokat csupa uj, fiatal 
énekes fogja személyesíteni és Wolfram is uj 
lesz Pusztai Sándor személyében. 

A legközelebbi repríz Suppé Ferenc 
„Boccaccio" cimü vigoperája lesz, amelyet a há-
ború kitörése előtt még Hevesi Sándor főren-
dezői működésének idejében mutatott be az 
Operaház. A címszerepet, melyet annakidején 
Dömötör Ilona kreált, most Bársony Dóra fogja 
énekelni, aki a finomzenéjü és mulatságos 
szövegű opera sorozatos előadásai alkalmával 
egy ízben Dömötör helyett ugrott be és azután 
is többször énekelte a szerepet. A Suppé-opera 
zenei betanulását ifj. Ábrányi Emil karmester 
végzi. 

Az uj főzeneigazgató, a temperamentumos 
Tango Egisto két rég nem hallott operának 
előadását készíti elő. Az egyik Rossini klasz-
szikus vigoperája, „A szevillai borbély", mely 
Harsányi Zsolt uj szövegfordításával egészen uj 
betanulásban és rendezésben kerül színre. 
Rosina koloraturás szerepét Sándor Erzsi fogja 
énekelni, a címszereplő Szemere Árpád lesz, 

CZAKÓ GYULA, a „Gróf Binaldó" rendezője 
Horthy rajzit. 

DR LUKÁCS BÉLA koncertjén énekel 
(Posta Béla dr. karrikaturája) 

gróf Almaviva Székelyhidy Ferenc, a két mély 
férfiszerepet pedig Dalnoki és Venczell kapták. 
A másik felújítás Verdi „Othello"-ja, a késői 
Verdi legnevezetesebb alkotása, melyet szintén 
nagyon régen nem játszottak már az Opera-
házban. A címszerepet Környei Béla fogja 
énekelni, Desdemonna Medek Anna lesz. 

Nálunk még alig ismert a Zádor Jenő neve, 
pedig zenekari komponistáink között alig van 
kiválóbb nála. Tanulmányait Bécsben és 
Lipcsében végezte el, csak a háború előtt jött 
haza és igy itthon még nem szerepelt épen 
sokat. Tanítómestere Reger Miksa volt, a 
kontrapunkciók nemrégen elhunyt nagymestere. 
Még Lipcsében irta meg első, a külföldön 
híressé vélt művét a Hanele cimü nyitányt, 
mely számtalanszor előadásra került ugy Német-
országban, mint Bécsben. A budapesti mű-
sorokon néhány hét előtt szerepelt a neve, 
mikor filmharmonikusaink bemutatták Bánk bán 
cimü szimfóniái költeményét. Ugy a közönség1, 
mint a kritika a legteljesebb elismeréssel fo-
gadta az újdonságot. Zádor Jenő most operán 
dolgozik. Librettistéja Mohácsi Jenő. 
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SZERKESZTŐ H R KEHEM 
Képek egy kezdő iró életéből 
í r ja : KARINTHY FRIGYES (Vértes rajzaival) 

II. 
Valami lesz. 
Valami készül, valami mozgolódik, 

még nem tudom mi, — valami vár 
rám, ami mással nem történhetik mcvj, 
csak velem. Erre nem is kell gondolni, 
akarni se kell, foglalkozni se kell vele, 
magától jön majd, mint a bajusz és 
szakáll, ha ideje elérkezett. 

És tudatosan nem is foglalkozom 
jövőmmel — káprázatos fényesség az, 
nem lehet belenézni, megvakulnék. 
Minden tapasztalás, ami életre és halálra 
vonatkozik, elhalványul ebben a fényes-
ségben: nem vonatkozik rám, nem jelent 
semmit. Igen, beszélek, hogy az ember 
egy ideig él, pályát választ, jól-rosszul 
betölti, viszi valamire, vagy nem viszi 
és aztán meghal. Eddig legalább igy 
volt, teszem hozzá magamban. De mi 
közöm nekem hozzá? 

Velem minden másképpen történik, 
ez természetes — minek készülnék, 
vagy mire, az örökkévalóság előtt, amit 
egy darabban megszakitás nélkül készü-
lök leélni? 

Hogy miért éppen velem? Erre ba-
josan tudnék felelni. Költőnek készülök, 
de csak ugy mellékesen. Ez a szó 
velem kapcsolatban egészen uj és 
lényegesen bővített tartalmat kap. Ó 
igen, tudok róla, hogy Goethe, Schiller, 
Shakespeare és Petőfi is költők voltak 
és aztán meghaltak. De ezt kielégítően 

megmagyarázza egész költői működésük 
— attól, amit ők irtak, egészen bátran 
meg lehet halni. Én azonban valami 
egészen mást fogok csinálni. 

Az első igazi versem, amit majd irok, 
nem könyvben fog megjelenni, hanem 
falragaszon. Másnap összehívják a kép-
viselőházat és az elnök ünnepélyesen 
felolvassa. A kormány lemond, Orosz-
ország mozgósít. Mindenütt megáll a 
munka. Első versemben ugyanis meg 
fogom fejteni a világrejtélyt, amit eddig 
hiába kerestek — a világ rendje meg-
változik. 

Hogy mindezt mire alapítom, miből 
gondolom, hogy nekem ilyen jövőm 
lesz ? A multamra. 

Tizenhét éves vagyok, de mondhatom, 
hogy nekem már csak multam van az 
irodalomban. 

Nyolc éves koromban elolvastam 
Petőfi összes verseit. Mélyen megren-
dített és elhatároztam, hogy én is költő 
leszek. Elővettem e célra egy tiszta, 
keménykötésű füzetet, a címlapjára 
vignettát ragasztottam és nyomtatott 
betűkkel ráírtam : „Skurek Sándor össze-
gyűjtött költeményei". Fejezetcímeket 
is adtam, ilyeneket: „Elegyes versek", 
aztán : „Elbeszélő és más művei", a 
végén: „Töredékek". Főként ez az 
utolsó műfaj tetszett, aránylag kevés 
fáradtság jár vele. Allitom, hogy iro-
dalmunkban én írtam a legjobb töre-
dékeket. 

Első versem határozottan biztató. 
Cime: „Egy gondolat bánt engemet...". 
Ezt igen szép betűkkel és gondosan 
másoltam le Petőfiből szórói-szóra, 
elejétől-végig és a végére, kissé ki-
jebbezve, hogy artisztikusan hasson, 
odairtam a nevemet. Nagyon megvol-
tam hatva, hogy én ilyen szép verset 
tudok irni, — hogy a dologban van 
valami kis plágium — gyanú, eszembe 
se jutott. Megvoltam győződve róla, 
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hogy Petőfi is valami könyvből irta ki 
é s ez a legkevésbbé sem kisebbítette 
értékét a szememben. 
| l Később már fejlődött valamit mű-
vészi erkölcsöm. Vernének Utazás a 
holdba cimű művét elolvasván, leültem 
és ismeretlen inspiráció hatása alatt 
elkezdtem irni első regényemet Utazás 
a napba cimen. A cim nyomtatott be-
tűkkel készült : csak az „S" betűvel 
volt egy kis baj, éreztem, hogy vala-
hogy nem jól van, de csak évek múlva 
jöttem rá, hogy az „S" betűt forditva 
irtam, igy : 8. Egyébként a műből csak 
az előszó készült el, melyben a kiadó 
ismerteti Skurek Sándort, a fiatal irót, 
kit már eddigi művei alapján is érdeme 
szerint ünnepelt a közönség, de akinek 
páratlan népszerűségét jelen műve fogja 
véglegesen megalapozni. Néhány intim 
részletet is közöl a kiadó szerző magán-
életéből, amikhez, mintahogy megjegyzi, 
elég fáradtsággal jutott hozzá, ha tekin-
tetbe vesszük szerző végtelen szerény-
ségét és minden reklámtól való irtózását. 

Történelmi drámát sokkal fiatalabban 
irtam, mint Katona József. Csák Máté 
volt a cime. Később ugy február vége 
felé, mikor ma a Hunyadiaknál tartot-
tunk az iskolában, ugyanennek a mű-
nek a sokkal megfelelőbb a Mátyás 
ifjúsága cimet adtam. 

Tizennégyéves koromban kezdtem elő-
ször érezni, aminek Goethe óta minden 
epikus szükségét érezte pályája alko-
nyán : hogy lirai és bensőséges alapon 
képet adjon az emberről magáról, aki-
ből a kor csak a művészt ismerte el-
addig. Ekkor kezdtem el irni a tizen-
négy kötetre tervezett nagy memoárt, 
aminek „Életem története" cimet adtam. 
Visszapillantás volt ez a mű, őszinte, 
leplezetlen nyíltsággal beszélt azokról 
a hányattatásokról és lelki harcokról, 
melyeken egy művész keresztül kell, 
hogy verekedje magát, míg révbe ér. 
Születésemmel kezdtem, röviden kitér-
tem első éveimre, majd könnyes meg-
hatottsággal szenteltem néhány fejezetet 
a boldog és csapongó ifjúság bohó 
napjának. Tisztában voltam vele, hogy 
a közönséget és az utókort minden ér-
dekli, a legkisebb apróság is, ami a 
művész életéhez tartozik. Bölcs mérsék-

lettel, serényen, tiltakoztam az ellen a 
közfelfogás ellen, hogy a lángész mint 
ember is valami egészen különös és 
magábanálló jelenség : én bizony meg-
írtam, hogy gyermekkoromban én is 
csak ugy játszadoztam, futkostam, mint 
más közönséges gyermek. Magamról, 
e nagyszabású vallomások keretében, 
természetesen nem mondtam véleményt: 
— legfeljebb annyit engedtem meg 
magamnak, hogy közöljem néhány na-
gyobb angol és amerikai napilap vezér-
cikkét, melyek szerény személyemmel 
foglalkoztak, megjelenendő és sajtó alatt 
lévő műveim alkalmából. 

A műből, sajnos, csak az első kötet 
első négy fejezete készült el ; az a rész, 
mely bezárólag husz éves koromig irja 
leplezetlen nyíltsággal magánéletemet. 
A negyedik osztályban való beirat-
kozásom után abbahagytam. 

PÁRTOS GUSZTÁV SZALAY KÁROLY 
(A fényképész) (A biztos ur) 

Vígszínház : „Liliom" 
Pupp felv, 
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A Belvárosi Színház uj 
darabjai 

Bár Hajó Sándor nagyszerű tragikomédiáját, 
„Az ötvenéves férfi"~t esténként még mindig 
telt házak előtt játsszék a Belvárosiban, Bárdos 
Artúr dr. máris kitűzte próbára az uj dara-
bokat. Két uj darabot fog a Belvárosi Szinház 
a közeljövőben bemutatni. Bíró Lajos színművét 
a „Francia négyes"-1 és Flers és Caillavet 
A négyszög cimű vígjátékát. 

Biró a „Francia négyes"-t annak idején a 
Magyar Színháznak és Fedák Sárinak szánta, 
de időközben meggondolta magát, visszakérte 
Beöthy tői és a kétfelvonásossá dolgozott darabot 
a Belvárosi Színháznak adta át előadásra. 

Biró Lajos, ki eddig főleg komoly és reális 
drámáival szerepelt a színpadon, ezúttal a 
mosolygósabb múzsával kacérkodik és bár 
színműnek nevezi darabját, mi azt hisszük, 
hogy a „Francia négyes" inkább finom és 
elmés vígjáték. 

Habsburg Ferenc helytartósága alatt szövődik 
a darab cselekménye : A helytartó házasságé-
nak hus'zonötödik évfordulóját fényes pompával 
ünnepli meg. Az ünnepségre megjönnek leányai, 
Angela és Etelka is, kiket utjukra férjeik 
kisérnek el. A viszontlátás örömére a két férj 
este elborozgat és midőn hajnalban kissé 
pityókésán aludni térnek, eltévesztik az ajtókat. 
Reggel kiderül a tévedés, de a házastársak 
borzasztóan megijednek attól, hogy a dolog 
kitudódhat és a botrány a helytartói palota 
makulátlan hírnevén foltot ejtene. A helyzetet 
Zsuzsi mama oldja meg azzal a beismeréssel, 
hogy ő tévedett leányai férjválasztásakor és 
most a sors keze pótolta a mulasztást. A jó-
kedvű és egyszerű Etelkával úgysem illett 
össze a nagyképű Rudolf ; valamint a nagyra-
vágyó Angélának sem volt való a vidám és köz-
vetlen Bálint. A párok tehát felcserélődnek, mint 
a francia négyesben, a botrány elsimul és mind 
a négyen boldogak lesznek. 

A másik szinrekerülő darab „A négyszög" 
vidáman perdülő francia vígjáték. A darab egy 
tengerparti fürdőhelyen játszódik le, ahol 
D'Eteuille gróf tölti a nyarat, kalandokat ked-
velő hitvesével, Suzanneal. A kacér asszony-
kának nagy hévvel udvarol D'Arsace gróf, aki 
egy délután, midőn tudja, hogy a férjnek halaszt-
latatlan fontos ügyben el kell majd mennie, 
elkeresi Suzannet. D'Eteuille gróf, midőn 
D'Arsace betoppan, a telefonhoz lép és meg-

hívja feleségéhez "délutáni teára Bobbyt,|['a 
másik szerelmest is, ki néhány perc múlva megr 
is jelenik. A férj ekkor nyugodtan távozik; a 
féltékeny udvarlók kölcsönösen vigyázni fognak 
egymásra. 

Ez a két darab nagyszerű szereplőkkel foff 
szinrekerülni. íme a ^szereposztások : 

FRANCIA NÉGYES 
Színmű 2 felvonásban, irta: Biró Lajos 

Rendező : Dr. Bárdos Artúr 

SZEMÉLYEK : 
Nagyapa ... Harsényi 
Nagyanya ... ... ... Harmos Ilona 
Ferenc, helytartó Bénóczi 
Zsuzsi - Mészáros Gize 
Angela ... — . Nagy Margit 
Etelka Bánócziné 
Bálint Varsa 
Rudolf ... ... ... Bérczy 

A N É G Y S Z Ö G 
Vígjáték 1 felvonásban. írták : De Flersfc é s 
Caillavet. Fordította : Gót h Sándor. Rendezőbe 

Dr. Bárdos Artúr. 

SZEMÉLYEK : 
Suzanne Korthy Mira 
D'Eteuille — Bánóczi 
D'Arsace ... Tompa 
Bobby ... Petheő 
Pierre ... . . ... Fekete 

A' sors Ura éltünknek, minden tzéljainkat 
kénnyére vezérli 's én áldom létemet, hogy sorsom 
zajló halotti sajkám e boldog öbölbe hajtjak, hol 
a Nemzeti Nyelv — kints! 's a' hajdan vadonba 
búsongó Tliália a Nemzeti finom érzés gyönyör 
paradilsomába tündérkedik. Öröm érzéssel nevel-
tem kellemes Mú'sám báj virágait, 's mivel tsekély 
igyekezeteim szives elfogadást nyertek, — bim-
bózni kezdő virágim kivirulva egy kedves rós'a 
lántzba fűződtek sorsom körül 's létemet azoi* 
oltárhoz kötik, melyen örök hálával a' Hazafiúi 
érzemény 's tisztelt lángjaival áldozni óhajtok. 

(Fáncsy Lajos, a későbbi Nemzeti Színház 
tagjának jutalomjátékára, Debrecen, 1831. ápr. 
16-án megjelent szinlapjáról.) 

• • • • 

Az első magyar operett bemutatója Francia-
országban a „Tatárjárás" volt; előadták 1914 
márc. 23-án Lyonban, a Théâtre des Celestines-
ben. (Átdolgozta : Pierre Weber „Maneuvres 
d'autumne" cimmel). 

Sok szinész abból él, hogy'jól tud meghalnL 
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A médium 
Egy ismert fővárosi bankigazgató estélyén tör-

tént a mult héten. Az estélyre a művészvilág 
számos kitűnő tagja volt hivatalos, közöttük 
Rózsa Lajos is. Nagyszerű hangulat volt, a mű-
vészek mindegyike ragyogtatta tehetségét, éne-
keltek, muzsikáltak, szavaltak egészen éjfélig. 
Ebben a misztikus pillanatban, mikor az óra 
pont éjfélt mutatott, előállt Forró Pál, az iró és 
azt mondta, hogy most Winterrit megszégyenítő 

fondolatátviteli mutatványokat fog produkálni, 
iválasztott néhány jelenlévő hölgyet és ezeknek 

a médiumoknak segélyével csakugyan nagy-
szerű dolgokat végeztetett. Eltaláltatta velük, 
hogy távollétükben a társaság milyen feladatok 
elvégzését határozta el, például, hogy a médium 
vegye ki Szász Zoltán szeméből a monoklit és 
tegye egy másik ur szemére. Rózsának na-
gyon tetszett ez a dolog. Egy ideig elragadta-
tással nézte a produkciót, azután oda ment 
Forróhoz és megkérte, hogy válassza őt médium-
nak. ^Forró gyanakodva nézte a nála jó fejjel 
magasabb, hatalmas testű Rózsát és erősen 
szabadkozott hogy egy ilyen nagy fizikumu em-
berrel nem fog menni a dolog. De Rózsa na-
gyon könyörgött, becsületszavára jelentette ki, 
hogy ő alapjában egy hárfa érzékenységű, köny-
nyen suggerálható lélek, akivel okvetlenül lehet 
kísérletezni. Forró végre is beleegyezett és Ró-
zsát kiküldték a szobából. Távollétében azután 
megbeszélték, hogy Rózsának ha visszajön, le 
kell ülnie a zongorához és el kell énekelnie 
Scárpia nagy áriáját Toscából. 

Most jött az izgalmas pillanat. Rózsát beniv-
ták, Forró erősen szemeközé nézett, megfogta 
pulzusát és rákiáltott, hogy te'jesitse a paran-
csot. Rózsa körülnézett, egy pillanatig mintha 
hipnotikus akarat nyűgözte volna le, lassú lép-
tekkel elindult a szoba egyik sarka felé egyene-
sen oda megy a társaság legszebb hölgyéhez és 
szó nélkül megcsókolja. Általános megrökönyö-

dés. Forró konsternálva kiált fel: 
De kérlek, én nem ezt suggeráltam ! 
— Igazán ? feleli Rózsa a legártatlanabb kép-

pel, pedig szavamra mondom, ugy éreztem, 
hogy ezt kell tennem ! 

Kressz Irén 
A kivételes talentumokat ugylátszik kivételes 

szerencse kiséri. Ezt a tételt igazolja Kressz 
Irén esete, a fiatal művésznő, aki Rózsahegyi 
Kálmán növendéke, Simonyi Mária hirtelen 
megbetegedése miatt eljátszhatta Az ötvenéves 
férfi Juditját a Belvárosiban. Egy próbára ját-
szotta el a közönség és a kritika legteljesebb 
elismerése mellett. A nézőtéren szorongva 

nézte és azután boldogan tapsolta mestere 
Rózsahegyi Kálmán is. Rózsahegyiné pedig 
drága és kedves ajándékkal lepte meg : a 
köszöntő virágokat egy magakészitette pongyo-
lába csomagolva küldte el neki. A Rózsahegyiné 
pongyolái ugyanis nevezetesek és irigyeltek és 
ő könnyelműen megígérte a fiatal növendéknek, 
hogy jó, majd az első fellépésére kap egy 
pongyolát. Most azután be kellett váltani az 
igéretét. 

Játékot kérünk 
A balatonszabadi-i gyermekszanatóriumban 

hadiárvákat és munkásgyerekeket ápolnak. Sze-
génykéknek nincs játékjuk. 

A szanatórium általunk fordul a jószívű pesti 
gyerekekhez: akinek megunt játéka van, akár-
milyen apró és régi is, küldje el a Színházi 
Élet Gy 'erekszinház igazgatóságához (Erzsébet-
körut 29.), ahonnan mi eljuttatjuk ajátékokat 
a balatonszabadi-i beteg gyerekeknek. 
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Az Arany mókus 
Régi igazság-, hogy a legnehezebb feladat jó 

bohózatot irni. A színművek többi fajánál 
ugyanis az iró többnyire az élet valamelyik 
problémáját viszi színpadra és a megtörténtséget 
néhány illúzióval fűszerezi, a bohózatnál ellen-
ben csupán a fantáziájával dolgozhat és még 
arra is kell ügyelnie, hogy a rendszerint való-
színűtlen cselekmény a közönség előtt való-
színűnek és megtörténhetőnek látszón. Ezért 
ritka a szinműirodalomban az igazán jó és ki-
fogástalan bohózat, mely ötletes, szellemes és 
mulattató, de ezenkívül a nézővel azt is el tudja 
feledtetni, hogy amit lét csak — komédia. 

A Fővárosi Orfeum uj műsorának sláger-
darabja, az „Arany mókus" az előbb ismertetett 
igazán kifogástalan és nagyszerű bohózatok 
közé tartozik. Sziporkázó ötletek, elmés szó-
játékok, kacagtató helyzetek szüntelenül 
veszik igénybe a néző rekeszizmait és a közön-
ség előadás után azzal a jóleső érzéssel távozik 
az Orfeumból, hogy végre egy jó bohózatot 
láthatott. 

Az Arany mókust Harsányi Zsolt irta át ma-
gyar színpadok számára. Harsányit azt hisszük 
felesleges bővebben jellemezni, hiszen a neve 
a színházlátogató publikum előtt ma már foga-
lom,a jókedv, vidámságés ízléses tréfák fogalma. 
Az Arany mókusban felhalmozott sok-sok ötlet, 
mind Harsányi irói vénájának kifogyhatatlan-
ságát bizonyítja, amely kifogyhatatlanságnak 
legjobban örül a közönség. 

A darab cselekménye egy fiatal férj hivatali 
előléptetése körül játszódik le. Bodó Istvánnak 
(Ferenczy) elárulja a hivatalbeli szolga, hogy 
soronkivül csak azt lépteti elő az igazgató, aki-
nek csinos asszony a felesége. 

Persze ez ellen az előléptetési mód ellen a 
leghevesebben tiltakozik, hiszen alig pár hóna-
pos házas és még szerelmes a feleségébe. Az 
előléptetés azonban Bodó számára sürgős, mert 
apósa addig nem akarja kifizetni a hozományt, 
igy hát cselhez folyamodik. Arany mókust, az 
egyik orfeum könnyelműségéről közismert tán-
cosnőjét leszerződteti havi háromezer korona 
fizetéssel pótfeleségül és bemutatja az igaz-
gatónak. Ezalatt azonban megjelenik az irodá-
ban az igazgatóné, akit egy névtelen levél tett 
figyelmessé férjének kalandjaira és Bodóhoz 
fordul, hogy legyen segítségére férje leleple-
zésében, aki ujabban valami Arany mókus 
nevü táncosnőnek csapja a szelet. Ekkor lép 
be a szobába az Arany mókus, kit Bodó zava-

réban mint a feleségét mutatja be az igazga-
tónénak. Fokozza a zavart, hogy megérkezik 
az após is, ki lányát keresi az irodában, sőt 
néhány percre rá megérkezik Pista igazi fele-
sége, Klári is. A férj szorongatottságában azt ha-
zudja az igazgatónak, hogy felesége, akivel a 
direktor csókolódzni látta, egy ifjúkori szere-
lem, egy régi történet : az Arany mókus. Ar 
igazgató persze ezután a magyarázat után 
fesztelenül kezd viselkedni Klári előtt és e 
zárdában nevelt asszonyka sirva elszalad. Köz-
ben a dolog még jobban bonyolódik. Megér-
kezik Arany mókus egy régi barátja, aki a 
lány miatt párbajra hivja az igazgatót és az 
após beleszeret a mókusba, az igazgatóné 
Bodóba és az igazgató az él-Arany mókusba. 

Sok kacagtató helyzet után a végén minden 
jóra fordul, Pistát kinevezik és megkapja a 
hozományát, az igazgató örök hűséget foga i 
egyelőre a feleségének és az após visszautazik 
vidékre, élénk örömére a vejének. 

A kitűnő darabban a színészek is kitűnően 
játszottak. Mezey Ilonka a címszerepben a párisi 
kokottok minden jó tulajdonságát vitte szín-
padra és Ferenczy Károly méltó partnere volt. 
Mindketten ellenállhatatlan kedvességgel mozog-
tak a színpadon. Huszár Károly eredeti humo-
rán sokat kacagott a közönség és nagy sikere 
volt Bálint Bélának Viola Giza is sok megér-
demelt tapsot kapott. 

RÁKOSI SZIDI SZ1NÉSZISKOLÁJÁNAK 
NÖVENDÉKEI március 8-án délután a Magyar 
Színházban előadják vizsgaelőadás keretében 
Heltai Jenő nagysikerű vígjátékát, a Tündérlaks 
lányokat. A darabot Halmy Margit tanár taní-
totta be. Az előadás szinlapja igy fest : 
Bergné .. Szécsi René 

l Kaucil Etel 
Boriska ... < Schwacz Erzsi 

f Hoppe Ilona 
Olga ^ Villám Vilma 

) Barna Sarolta 
Manci - Karsay Ilona 

^ Bársony Zsuzsi 
Sári — ... ... Sarvai Rózsi 

' Aczél Adél 
Malvin néni _ — Kolányi Zoltán 
Rózsa Bellák Aranka 
Pázmán Sándor • .„ Pilinszky Attila 
A báró - Korniss József 
Petrenczey Reinhardt István 
Pista, inas Kecskés Endr« 
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Nem kell, de illik 
Több, mint ötvenszer adták már az Apollo-

kabaréban a január-februári, sőt részben már-
ciusi műsort, mindannyiszor táblás ház előtt. 
Egy hét óta minden este haditanács van a ka-
baréban, hogy mit csináljanak. Ungerleider, 
Roboz, Hervay és Szabolcs tanácskoznak, hogy 
mi legyen, mikor legyen uj műsor, habár a 
régihez még elővételben fogynak el az összes 
jegyek. Voltak, akik a halasztás mellett kar-
doskodtak, voltak, akik azt hangoztatták, hogy 
akárhogyan menjen is a régi, muszáj uj műsort 
adni a közönségnek. Hervay mondta ki a 
döntő érvet : 

— Nem kell még uj műsort bemutatni, de 
illik. 

így azután elhatározták, hogy március első 
hetében, — a biztos terminus még nincs meg-
állapítva — meglesz az uj műsor bemutatója. 
Az Apollo gárdája már régen felkészült a pre-
miérre, melyet tavaszi műsornak neveznek a 
benfentesek, olyan jónak és gazdagnak mond-
ják, hogy márciustól-juniusig lehetne majd ját-
szani, ha megint nem lépne előtérbe a döntő 
érv, hogy lehet, de nem illik. 

Az uj műsoron nem kevesebb, mint nyolc 
darab és tréfa szerepel, a szerzők névsora pe-
dig a legelőbb és legdivatosabb. Lakatos László 
Hegedű-koncert cimen irt egy pompás egy-
felvonásost az Apollonak, szikrázó elmésségü, 
finom vígjátékot. A főszerepet, mely sokszinü 
és nagyhatású alakításra ad alkalmat, Németh 
Juliska játssza, a többi szerepeket Herczeg 
Jenő, Homoki Paula, Faragó Sári. Szomabázy 

FUCHSNÉ FAYER RÓZSI 
K. Durigo Hona tanítványának hangversenye 

március 20-án lesz a Vigadóban. 

István, akit az Apollo csábított volt színpadra 
évek előtt, újra darabot irt a népszerű kaba-
rénak. Angora'dca a cime az uj Szomaházynak 
és Magyarinak lesz benne pompás szerepe, a 
partnere Nagy Magda. Harsányi Zsolt uj egy-
felvonásosának, Az életunt nő a cime, hogy 
milyen vidám lesz, talán elég- annyit elárulni 
róla, hogy a címszerepet, Az életunt nőt — 
Szöllősi Rózsi játssza. 

Hervay Frigyes gondoskodott ezúttal meg-
felelő szerepről Haraszthy Mici számára. Inter-
mezzo cimen dolgozott át magyarra egy 
pompás, idegen színpadi ötletet. Haraszthy part-
nere Pethő Pál lesz. Rózsahegyi Kálmán Sze-
fiesBéla kis daiabjában lép föl az uj műsoron. 
Köszönöm a jótanácsot a cime a tehetséges, 
fiatal iró uj művének, a szerep Rózsahegyinek 
íródott. Csak természetes persze, ezt igazán 
nem is kell mondani, hogy a Kőváry-blüett 
nem maradt el az uj műsorról sem, a közön-
ség biztosan nem is engedné el. Az uj blüett 
is elmés és eredeti, egy utcai ujságárus asz-
falti boltját mutatja a színpad és Cinci jön 
vásárolni az ötpercenként megjelenő uj lapo-
kat. A blüett annyira tetszett az Apolló tagjai-
nak, hogy maguk siettek jelentkezni a kéréssel, 
hadd asszisztáljanak. A blüetten kívül egy 
Kőváry-tréfa is szerepel az uj műsoron. 

A nyolc darab és tréfa mellett még pom-
pás magánszámok gazdag sora élénkíti az 
Apolló tavaszi programmját. Németh Juliská-
nak Szép Ernő, Zilahy Lajos és Somlyó Zol-
tán irtak szöveget, Szöllősi Rózsinak Harmat 
Imre. Magánszámokkal szerepelnek még az uj 
műsoron Mugyari, Medgyaszay Jenő és Szc-
mere is. Az első előadás a jövő héten lesz. 
Ezt a műsort igazán nemcsak illik, de kell is 
megnézni. 

Dr. LÁZÁR BÉLA 
irói munkásságának huszonötéves 
jubileumát ünnepelte napokban 
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A Holnap reggel próbái 
Mikor Karinthy Frigyes „Holnap reggel" cimü 

tragékomédiája a Nyugatban megjelent, sokan 
kifogásolták, hogy Karinthy Frigyes háromfel-
vonásosa nem színpadon került először a nyil-
vánosság elé 

A színpadi emberek, írók és művészek a tragi-
komédia anyagában kerestek feleletet. 

Karinthy azonban nem mondott le róla, hogy 
szinpadon is megelevenedni lássa Ember Sán-
dor és Lehotay Mária különös, csak általa lá-
tott és formált alakjait. 

Mire ez a cikk megjelenik, már a szin-
padon is megnyilatkozott Ember Péter min-
den akarása, szándéka és vergődése. A kerete 

is szenzációs e tragikomédiának. AÍ első fel-
vonás egy előkelő klub kistermében, a má-
sodik egy hangárban játszik. Ez különösen 
nehéz feladat elé állította a rendezőt és Pún 
Józsefet, a díszletek tervezőjét. 

A Madách Színház első bemutatója azonban 
írói és művészi jelentőségén tul, nagy élmény 
lesz a színészi munka megértőjének. 

Gellért Lajos és Bánhidy Ilona ' pompás 
szerepekben bizonyíthatják majd be művészi 
kvalitásaikat. 

A „Holnap reggel" bemutatásával a Madách 
Színház megkezdi programmjának beváltásét : 
lerója a színház kötelességét a komoly iroda-
lom és az igazi művészetet kereső nagy közön-
ség iránt. 

A Madách Színház tagjai: Kai nár Erzsi* Ivátiyi Antal. Szántó Margit, Darvas Ernő, Gál Béla 
(igazgató), Magas Béla, Leszkay Irén, Bánhidy Ilona, Földesy Sándor. 
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INTIM PISTA, mi történt tulajdonképen 
Harkányi Zsolttal ? 

—- Szerencsére csak annyi, amennyit 
maguk is tudnak; hazamenet megtámadták 
és megszúrták, de szerencsére nem történt 
komolyabb baja. Vasárnap, hétfőn, kedden 
egész búcsújárás volt a Gellért-szállóban, 
virágot, zserbót garmadával kapott. Hatvány 
Christa bárónő három üveg pezsgőt kül-
dött neki azzal, hogy a Veuve Cliquot 
különösen jó a késszurás ellen. A Gellért-
szálló telefonjai pedig szünet nélkül cseng-
tek három napon át, a telefonoskisasszonyok 
már sztrájkkal fenyegetőztek és a kérdés 
meghallgatása nélkül azt felelték minden 
telefonálónak: Jól van, két-három nap múlva 
fölkel. Az ostoba merénylet miatt pedig 
Harsányi András van legjobban fölhábo-
rodva, azóta folyton ostromolja az édes-
anyját, hogy vegyen neki egy igazi revol-
vert, mert ő agyon akarja lőni az apja 
merénylőjét. 

— mozinapon végre láttuk színpadon 
Lenkeffy Icát, gyönyörű volt. Miért nem 
lép föl állandóan? 

— Az ura nem engedi. Még filmen sem 
hagyná játszani, de muszáj, mert a mű-
vésznőt szerződés köti a — konkurrens 
filmgyárhoz. Roboz Imre ugyanis a Phönix 
igazgatója, Lenkeffy Ica pedig a Corvin 
primadonnája. Ha a szerződése lejár, a 
filmtől is eltiltja a szigorú Roboz, pedig 
nagy kár, mert Lenkeffy igazán nagyszerű 
színésznő, én is láttam szombaton éjjel 
egy szextettben, 

— Egy szextettben? Ugyan hol? 
— A Színházi Élet estélyén. Nagy író 

és muvésztársaság volt együtt. Szirmai 

Albert elzongorázta Puccini három uj egy-
felvonását. Azután uj angol kuplék at ját-
szott. melyekhez Rátkai Márton rögtönzött 
szöveget. A refrént hat girl énekelte, olyan 
kórus, amilyen még nem volt színpadon: 
Kökény Ilona, Lábass Juci, Lenkeffy Ica, 
Mészáros Giza, Mészáros Paula és Solti 
Hermin Bálint Dezső azonnal szerződtetni 
akarta ezt a szextettet élén Rátkaival. 

— De persze nem mentek. Rátkai marad 
a Királyban. 

— Es játszani fog ,az uj kabaréban, 
mely az ősszel nyílik meg a Király-kávé-
ház helyén. Az Unió kabaréja lesz ez, 
Vágó László tervei szerint készül, 401 
személy befogadására lesz alkalmas. A 
Magyar is operettszínház lesz, Beöthy 
drámai együttese pedig uj hajlékot kap, 
az átalakított Kristály-palotát, mely körül 
ugyan még vannak nézeteltérések, de majd 
csak elsimulnak. Az uj drámai színházat 
valószínűleg az uj Bródy-darabbal fogják 
megnyitni. 

— Mit csinál Bródy Sándor, régen nem 
láttuk. 

— A napokban egy kicsit gyengélkedett. 
Szemgyulladást kapott hüléstől és dr. Möhr, 
az orvosa szigorúan eltiltotta mindenhon-
nan, ahol füst van. Sándor bácsi azonban 
nem akar vigyázni magára és mert szeret 
hajnal felé lefeküdni, minden éjjel elmegy 
az Otthonba, ahol tudvalevőleg vágni lehet 
a füstöt. De hogy ne legyenek aggályai, 
a választmány rögtönzött ülést tartott, 
hogy az Otthonban füst nincs, ami volna, 
az nem gilt. 

— Jaj, de mulatságos Más újságot nem 
tud? 

— De még egyet. Kroó Margit, a kitűnő 
fiatal operaénekesnő, kit bizonyosan ismer-
nek, nagybeteg volt, de szerencsésen'föl-
gyógyult, már meg is jelent a pódiumon 
és nagy sikerrel énekelt Schubert-dalokat. 
Legközelebb már az Operában is újra föl-
lép a Zsidónőben. Pá. 
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Ne nézd le, kérlek, dölyfösen 
A színházat, komédiát. 
Végül — ha jól meggondolod, — 
Színház az összes nagyvilág. 

Ha Svájcba nézel, olvasó, 
Hol annyi sok a szálloda : 
Mint Szókimondóasszonyság, 
Buchinger mondta jól oda. 

Viszont lia szép^Páris felé 
Fordulna zord szemöldököd, 
Clémenceau mestert láthatod, 
Mint nagy mumust, sőt ördögöt. 

Viszont ugyancsak Svájc terén 
Egy szállodában valahol, 
Jó Sanclio Pansât láthatod, 
Ki Windischgrätzen lovagol. 

Hollandiában, nézz oda, 
Vájjon ki is lehetne más, 
Mint Holienzollern Vilmos ur, 
Volt Császár és komédiás. 

Romániában, ott viszont 
Egy spicces ur van, aki bánt : 
Neve : „Bukow, a székelyek 
Hóhéra", azaz Ferdinánd. 

New-Yorkban lép fel a dicső, 
jó és nagy remény maga : 

>1 wilsonista Wilson ur, 
A hatalmas Dollár papa. 

Itthon ? Fehérmegyébe nézz. 
Hol hangos volt az állapot. 
Ott gróf Károlyi Józsefet, 
A falu rosszát láthatod. 

Pozsonyban is dicső a rend. 
Ott minden este adatik : 
rA tolvaj", irta Bernstein, 
A címszereplő : Massaryk, 

- ^ ' x A 
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Az intim-Kabaré uj műsora 
Az Intim-Kabaré igazgatósága mindég igyek-

szik valami kedves, érdekes meglepetéssel szol-
gálni a közönségnek. Mindenik műsorában van 
valamelyes kiemelkedő pont, attrakció, mely a 
többi vonzó szám között is különösebben meg-
kapja a nézőt. 

A mostani műsor clouja Garamszeghy 
Sándornak kinai tárgyú drámája, a „Hung-Yü". 
{A vörös drágakő). Tárgya az izzó szerelem, 
a féltékenység, a mámor, a jóság, nemesszivü-
ség diadala a rosszaság, a kislelkűség fölött. 
Tien-Tái gazdag kinai kereskedő szépséges 
elesége, Hung-Yü, boldogtalanul él férje mel-

lett, ki őt nem érti meg és aki mellett nél-
külözi az igaz odaadó szeretetet. Dorzsi, a 
hóditó melegszívű burját kán meglátja Hung-
Yüt, megszereti és elhatározza, hogy magáévá 
teszi a szépséges asszonyt. A sors is segiti őt 
«bben, mert Tien-Tái, aki észrevette a kánnak 
felesége iránt való vonzódását, ravaszul ki akarja 
ezt használni. Ráparancsol feleségére, hogy 

csalja ki a kántól asszonyi fortéllyal az ő adós-
levelét. A terv nem sikerül. Dorzsi meghóditja 
az asszonyt, aki epedve vágyik egy igaz, hű 
szívre és ezt meg is találja a férfias, rajongó 
kánban. Tien Táy pedig megkapja a megérde-
melt jutalmat : teljes megaláztatását és meg-
semmisülését. A darab szines, tüzes, hatásos, 
egész dráma. A fő férfiszerepet maga a szerző, 
Garamszeghy, a Nemzeti Színház tagja játssza, 
akinek zengő organuma', érzelmes játéka kitű-
nően érvényesül s nagy sikert hoz, ugy a 
színésznek, mint az irónak. Partnere Muzsnay 
Bella, akinek szépsége és drámai erejű játéka 
hódit. A férj szerepében Szőke Lajos kiváló 
alakítást produkál. Gazda IIa kedvesen játszik 
egy kis szerepet. 

E nagyhatású drámán kivül természetesen a 
vidám elem is ug'yancsak képviselve van három 
bohózat alakjában a műsoron. A „Dr. Othello" 
cimü bohózatban, melyet Feledi Sándor irt. 
A bájos és közvetlen Szeless Elza, a kitűnő 
Mészáros Alajos, a Nemzeti Színház tagja, 
a népszerű Virágh Ferenc rendkívül hálás 

DINNYÉS RÓZSI. CSEH, VIRÁGH, KŐHALMI, GAZDA ILA, TELEKY ILONA 
Jntim Kabaré. ,.A k r a k é l e r P a p p felv. 
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Papp felv„ 

MUZSN'AY BELLA 
Intim Kabaré 

GARAMSZEQHY SÁNDOR 
Angelo felv. 

MUZSNAY BELLA, GARAMSZEGHY SÁNDOR, SZŐKE LAJOS 
Intim Kabaré. „Hung• Yii" 

„Hng-Yü" 
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feladathoz jutottak és pompásan játsszák a 
mulatságos vígjátékot. Guthi Somának „A kraké-
ler" cimii bohózatában a főszereplőn, Gáspár 
Ivánon kívül, akinek ez igen jóizü alakítása, 
7e/ei/Ilona, Dinnyés Rózsi, Cseh Iván, Gazda 
IIa, Sándor, Haris, Kőhalmi gondoskodnak a 
publikum jókedvéről. Bájos darabot irt Hoiváth 
•Zoltánná „Évfordulók" cimen. 

A magánszámokat, melyek egytől-egyig mind 
népszerűségre tarthatnak számot, a Kabaré 

kedvenc primadonnája Szeless Elza, azután 
Teleki Ilona, Virág-, Cseh, Gáspár, Haris adr 
ják elő. Nem szabad megfeledkezni végül 
Kovács Andorról, a mindig szeretetre méltó 
conlérencierről, Magyar Lászlóról, az invenció-
zus zenei vezetőről, Szőke Lajosról, a kitűnő 
rendezőről Erdősi Dezsőről, a gondos drama-
turgról és legkivált Leopold Gyula igazgatóról, 
akinek áldozatkészségét különösen a Hung-Yü 
stílszerű beállítása bizonyítja. 

Egy magándetektív hivatalos jelentése a Színházi 
Élet Gyerek-szinháza uj műsoráról 

Megtudtam, hogy a Színházi Élet Gyerek-
színházában, az uzsonnaidőt túlhaladó elő-
adások folynak és ez alkalmakkal a közön-
ségecske piros-dagadtra tapsolja tenyerecskéit. 

Elhatároztam, hogy utánajárok és megtudom, 
mi az a titokzatos ok, amely miatt feláldozván 
az uzsonnát is, még az előadás végeztével sem 
akarják elhagyni a színházat. 

Elmentem az Andrássy-ut 69. sz. alatt lévő 
Színházba, ahol két szem- és fültanut egyrészt 
tanuként kihallgassam. Az egyik a következő 
•vallomást tette : 

— Tényleg igaz, hogy itt az uzsonnaidőt 
tulhágják, de ennek — nézetem szerint — első-
•sorban a szerzők az okai. Másodsorban a sze-
replő színészek, akik alakításaikkal különösen 
fokozzák ittraaradnivágyásukat. Először a Proló-
gusnál szomorodunk el. Ennek Ivor Dénes az 
oka, aki a szegény, fázó, árva gyermekekre 
emlékeztet bennünket. Mihályi Vilcsy mondja 
«1 nagyon szépen. Utána Gosztonyi Ádám 
-darabját „Mutyi, csodakuíyá"~t játsszák: Sza-
lontay Ferike, Mihályi Licy, Makay Klári és 
id. Lubinszky Tibor és Halmay Vili, nó és 
Matyi, a Deák Flóri kiskutyája. Aztán Buj. 
huj zöldág-ot és az Arany halacská-t énekli 
Deák Flóri. Az elsőt Freissberger Béla, a 
másikat Lengyel István irta. Persze mi is vele 
énekeltük a Buj, buj zöldágat. Talán mondanom 
sem kell, hogy kitűnően hintáztunk &iss Ede 
Hintadal-a alatt. Nagyszerű volt, mert először 
is a direktor nagyszerű hintát szereltetett a 
színpadra. Utána jön az Ambrus bácsi, amit 
Sass Ede irt. Szécsy Ferenc, Szulontay Ferike, 
Mihályi Licy és Vilcsy és L. Daróczy Margit 
játszik. 

A másik tanú így folytatta : 
— Utána Harsányi Zsolt darabja következik : 
rendőr, a suszterinas meg a villamos a cime 

és Kóla József irta a zenéjét. Halmiiy Vili 
meg Imre fia veszekszenek és oktatgatják egy-
mást benne. Most jön a mulatságosabb szám, * 
Szalontay Ferike, aki ajándékot osztogat a 
gyerekek között, majd Farkass Ferenc Csingi-
lingi fíótáját énekli, amihez a gyerekek, a tőle 
kapott csengővel csörgetik az ütemet. Utána 
Ivor Dénes mutatkozik be, mint vig cimbora. 
Forkó a moziban a tréfája cime, nagyon sokat 
lehet mulatni rajta, ami Szécsy Ferkónak, a 
kis óriásnak, a papájának id. Szécsy Ferkónak, 
Halmay Vilikének, Mihályi Licynek és id. 
Lubinszky Tibornak köszönhető. Egyszerre 
piros lesz utána a színpad és Glaser János Emil 
Ágoston Olomliuszár cimü szcenirozott dalát 
énekli Mihályi Licy. Az utolsó számot is a 
három keresztnevü Glaser irta. A cime : Ber-
gengóciu. Játssza : Lubinszkv Tibor a fiával, 
Tiborral és Lilyvel, Bársony Rózsival és meg-
lepetés az Állatkert „Flóri" nevü tarka ponnija. 

Miután a vallomás H vádat teljes egészében 
beismerő, a további nyomozást felfüggesztettem. 

Tisztelettel: Fütliy Oszkár, magándetektív. 
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Jelenés Kosztolányi Dezső: „LoYitg és kegyese" cimü Wayang-játékából 

Franciaországban, Németországban, egyálta-
lán Európa nyugati államaiban régóta divatban 
vannak az úgynevezett Marionett-bábjátékok. 
Ezeknek a Marionett-játékoknak a fejlettebb 
formája a most nálunk bemutatásra kerülő 
Wayang-játékok. 

A Wayang-játék Jáva sziget benszülötteinek 
« bábjátéka, illetőleg annak a kétezeréves kul-
túrán való kifinomult alakja. Ez a hatalmas fej-
lődés látszik a játékok színpadának techniká-
jánál is. A Wayang Szinház színpada nem per-
spektívával dolgozik, hanem az alakok és dísz-
letek egy sikon fekszenek. Ezáltal a színpad 
megpillantáskor egy Praerafaelita festmény be-
nyomását kelti, persze teljesen modern kön-
tösben. 

A Wayang Szinház műsorát március elején 
mutatja be „Könnyű ember" címen, első szám 
egy Marionett-játék lesz, hogy a közönség lát' 
hassa aztán a Marionett- és Wayang-játékok 

között lévő fejlődési különbséget. Kosztolányi 
Dezső ó-flamand tárgyú versesjátéka a „Lovag 
és kegyese" fogja a műsor Wayang-játékainak 
sorát megnyitni. Bulázs Béla „A fekete korsó" 
címen irt egy árnyjátékot egyiptomi silhouettek 
számára. Lesz egy mesejáték is, az „Egyszer 
volt", Walleshausen Rolla irta. Érdekes lesz 
ebben a darabban a technikai kérdések meg-
oldása, mert nyílt színen fognak a mesebeli 
csodák megvalósulni. 

A Wayang-játékokat gyerekek és felnőttek 
egyaránt látogathatják. A műsor tiszta és ér-
tékes irodalmi nivója pedig az irodalmi gour-
mandok számára is lehetővé teszi, hogy a 
Wayang-Színház előadásait élvezhessék. 

Hajdanában szokásban volt tarackdurrogások-
kal hírül adni a színházi előadás kezdetét. Sze-
geden még 1867 március havában is ezzel csa-
logatták a közönséget a színházba. 
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Medgyaszay Vilma dalai 
A Medgyaszay Színház második műsorának 

is külön nevezetességei a Medgyaszay Vilma 
dalai. Finom, megkapó, pompás dalok, melyek 
nagyszerűen hatnak Medgyaszay előadáséban, 
estéről-estére igaz művészi gyönyörűséget sze-
rezve a közönségnek. Minden dal után percekig 
zug a taps, a közönség nem akarja kiengedni 
a színpadról a dalok kivételes művésznőjét. 
Itt adjuk teljes szövegében azt a három dalt, 
melyet Medgyaszay olyan nagy sikerrel énekel: 

Gróf X. 
Irta : GÁBOR ANDOR 

Zenéjét szerezte : Dr. REIN1TZ BELA 

I. 
Gróf X., aki elpazarolván 
Ifjúságát, a kitűnőt, 
A forradalom lezajolván, 
Megnősült, vett egy i f j ú nőt, 
A nőt oltár elé vivé 
S átadta neki ott nevét 
S az i f j ú nő már azt hívé, 
Hogy öt most itt nőül vevék. 
Gyönyörű kertben grófi ház. 
Az i f j ú pár abban tanyáz, 
0 mézesheti drága méz 
S a hálószoba luiszcz, 
Millen idők, miilen idők, 
Millen időket élünk !. . . 

II. 
Es én most bármikép szeretném, 
Hogy szórakoztató legyek, 
E strófában nincsen cselekmény, 
Unalmas így ez, reitegek, 
Gróf X. rangos volt és neves, 
Ezt azt hiszem, már emlitém, 
De nem volt i f j ú és heves, 
S az álma mély volt, annyi tény, 
S az i f j ú nő, az i f j ú nő, 

Mit is tehetett volna ő, 
Gyöngéden azt susogta : ah ! 
De ezt is hozzátette : krach! 
Millen idők, millen idők, 
Millen időket élünk !. . . 

III. 
De egy reggel mi történt lám-lámy 

Gróf X. a mély álom nyomát 
Űzvén szeméből, lát a párnán 
Tizenöt papir koronát — 
Előbb csóválgatá fejét — 
Nem értve meg, hogy mit jelent. 
Utóbb megkérdezé nejét 
Illemtudónki igy felelt : 
On egy kissé nyugodt kedély, 
S ez itt a munkátlan segély, 
Az állam is ennyit kinál 
Annak, ki semmit se csinál ! 
Illen idők, illen idők. 
Il le il időket élünk .'. . . 

H NINCSENEK. Vidám alsósparti 
alakult a minap Pufiéknál. Az egyik 
játékos, vannak négy nyolcast mondott 
be, mire Pufi igy tromfolta le : 

— Kontra ! Nincsenek ! 
— Nincsenek! — csodálkozott a partnerek 

egyike. — Hát az micsoda? 
Huszár Károly diadalmasan válaszolt : 
— Négy király. 

HÓEMBER. Történe'mi doVument-
ként őrizzük meg ezt a kis apróságot. 
Kosáry Emma és leánykája, a bájos 
kis Emchen, kisétáltak a Városligetbe. 
A Washington szobornál g^ertíkek 

hóembert fabrikáltak és nagy embertömeg bámulta 
a nagyszemü, pipázó, kómikus bácsit. Kosáry 
Emma kíváncsiskodva kérdezte: 

— Mit bámulnak ennyire ezen a lióen beren? 
Egy kendőbe burkolt asszony irityi-edv<* vá-

alszolt : 
— Nem tetszik látni ? S2énböl[van\a két szeme. 

Színház ut&n 
menjünk 
Sebes tyénhez a GAMBRINUS ÉTTEREMBE Erzsébet-kSrnt 
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TOROK ROZSA-
arckenőcs, csodás hatású keleti arcápoK. Szépeknek 
kincs, tisztátlan arcuaknak nélkülözhetetlen. Nappalra 
zsírtalan éjjelrezsiros minőségben. Ára 12 K. Kapható: 
Rím Oj. János kozmetikai laboratóriumában, Kiskunhalas 77. 
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fl s z ó K i m o n d ó a s s z o n y s á g 
C a » e _ C â n A \ Irta : (Madame Sans-Gêne) 

Szinmü 3 felvonásban 

Egy előjátékkal 

VICTORIEN SARDOU 
Fordították : 

FÁY J. BÉLA ES MAKÓ LAJOS 
= (folytatás 

TIZENHARMADIK JELENET. 
Voltak, Karolin, Eliza, Diszlovagok. 

SZOLGA. Ő császári fensége lakkai és pjom' 
binói hercegnői 

KAROLIN (szőke, káprázatosan üde arc, 
üdvözli a bal sorfalat, azután a fenéken levő 
tábornagyokat s végre a jobboldaliakat, amint 
megállott, körülnéz). Nem látom a dancigi 
hercegnét — tábornagy ur . . . 

LEFEBVRE. Bocsásson meg neki, felség . . . 
A hercegnő kissé gyöngélkedik. 

KAROLIN (édes-kesernyésen). Ah, valóban ? 
(Jobbra indul, követve Elizától s köszönti a 
iobb oldali hölgyeket). 

LEFEBVRE (hátrálva, a két hercegnőhöz). 
De csak egy kis szédülés . . . Egy pillanat 
múlva személyesen fog bocsánatért esedezni. 
(Hatra megy, Fouché átmegy a kandalló előtt, 
a hölgyek jobbtól mind át bah a, Duroc és 
Canonvill is). 

KAROLIN (Elizától követve középre jő.) Nos, 
hogy tetszik ez a hercegné, aki nem tudja, 
hogy első kötelessége itt lenni és bennünket 
fogadni? 

ELIZA (barna). Ne távoznánk? 
KAROLINA. Ellenkezőleg. Első szemtelen' 

ség. Majd összeadjuk a többivel (Balra men-
nek, fogadják az ott levők üdvözlését.) 

TIZENNEGYEDIK JELENET. 
Voltak, Katiin jobbról élénken, udvari gálában, 
szembekerül Lefebvrevel, ki türelmetlenségé' 

ben kinyitva az ajtót, les reá. 
LEFEBVRE (halkan közép felé ereszti, jobb 

kezénél megfogva). Eh, teringette . . . Jöhettél 
volna három perccel előbb is. 

KATRIN (félhangon). Ugyan hagyj el . . . 
Ez az istenverte ruha kifeslett a hátam kő ' 
zepén. 

LEFEBVRE (a hercegnő felé indul vele). 
Most mentegesd magad és jól megfontold 
minden szavadat. (Fouche egy kissé az asztal 
jobbján előre, majd a Fontanes oldalára.) 

KATRIN. Oh, a kedvesek! Tudom, csak azért 
gyüttek, hogy belehabarjanak valamibe. (A 
királyné felé indulnak, Karolin és Eliza hatat 
fordítanak, ugy tesznek, mintha nem látnak 
hogy jön.) 
~LEFEBVRE. Felség . . . A tábornagyné . . , 
(Karolina, Eliza megfordulnak, Katrin egy 
igen jól sikerült bókot vág, bizonyos távol-
ságból). 

KAROLIN (édeskésen). Nagyon kívántatja 
magát, hercegné . . . 

KATRIN (középre jő, Lefebvre *!4tt it). 
Nagyon kérném ő felségét, meg ő csiaziri 
fenségét, meg a tisztelt társaságot, hegy les-
senek megbocsátani, de olyan sok dolog Tót 
a kistaférozásommal, (a hölgyek elfojtják neve-
tésüket, Lefebvre csüggedt mozdulattal jobbra 
megy) hogy csak ugy csurgott rulam az izzadt-
ság (a legyezők mögött elfojtott nevetés. Katrin 
legyezgeti magát, s urasan vél cselekedni.) Be 
uraságáék itt mind csak ácsorognak . . . Hol 
jár az esze a tábornagynak, hogy neat kínálja 
egy kis frissítővel a hölgyeket? (Hátraszól a 
fenékre a fölszolgáló inasnak.) Hé, Piver! (Hátra< 
megy, hogy parancsokat adjon ki, a királynét 
körülvevő csoportok mind Katrin besietne 
fölött pletykálnak halkan. Katrin jobbra m fry 
és Jasminnak és egy szolgának parancsot ad, 
azok el jobbra.) 

AMOL (hátravonulmosolyogva). Jön a trakta! 
DEFONTANE (szintúgy). Egy kis elemózsia ! 
BRINYOLLNÈ (Elvirához nevetve). Oh k«r-

cegnő, hol vagyunk mi itt? 
CANISYNÈ (Durochoz) Mutogatni való asz-

szony! 
DUROC (komolyan). De olyan jó, olyan 

derék, olyan igazi asszonyi (a középsi x-t 
kissé Karolina felé tolja, ki iá ül. Eliza a hal 
legszélsőre ül). 

KATRIN (Fouchehoz, miután előre jé ti, a 
hölgyekie néz). Mit vihognak ezek ott azsaltt ' 
gáterjaik mögött? Tán szétpattant kát»l a 
derekam? (Jasmin és két szolga süteményes 
tálakat hoznak, melyeket az asztalra tesznek, 
Jasmin pompás thea servicet helyez az asz-
tali a.) 

FOUCHE. Dehogy I 
KATRIN (nyugtalanul).\agy valami bolondot 

mondtam ? 
FOUCHE. Szó sincs róla. 
KATRIN. Tudom, hogy azt lesik I . . . És 

akkor éppenséggel elszólom magamat. 
FOUCHE. Tartsa raj tam folyvást a szemét 

és ha szippantok : akkor „tüz". 
KATRIN. Jó: 
FOUCHE (magában). Szegény asszony. Igazán 

megható I 
KATRIN (Karolinhoz, szeretetremélté akarva 

lenni, az asztal mögé megy). Nem inna felség««! 
vagy egy csésze teát ? (Egy szolga jő háttérbél 
puncsot és fagylaltot szolgál fel a férfiaknak, 
Lefebvre vesz egy pohárral). 

KAROLIN. Köszönöm, nem I 
KATRIN (Elizához). Hát ü fensége? 
ELIZA. Köszönöm ! 
KATRIN. Hát biz én magam is ugy vagyok 

vele ! Az a kis meleg viz ! . . . (kissé jobbra 
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megy). Hát valami pikánsabbat, eg y kis me-
legbort faha j ja l? . . . 

KAROLIN. Nem, hercegné, sem bort , sem 
fahajat . 

LEFEBVRE (a felesége mögött). Ne un-
szold . . . 

KATRIN (halkan). Hát csak meg kő nekik 
mutatni , — hogy tudom mi a tisztesség . . . 

LEFBVRE. Mondom, hogy ne unszold . . . 
(poharát a tálcára teszi). 

KATRIN (vállatvonva megfordul és szembe 
találja magát KanonviUel, ki egy tálcáról egy 
pohár puncsot vesz). Ah. Kanonvill, már visz-
szagyüttél ? 

SZAVARINE (halkan Taulhenéhez). Tegezi ! 
(nevetés) 

CANONVILLE (nagy tisztelettel). Es első Iá ' 
togatásom önnek szólt, hercegné. 

KATRIN (kezet szőrit vele és fölvesz az ő 
tálcájáról egy poharat). Szervusz ! (kocint vele). 

BÀSSANONÉ (ha/kan\ Koccint vele! 
TALKOUETSNÉ. Páratlan. 
ELIZA (halkan Karolinához). Ha ellehetne 

vele beszéltetni a padló súroló t ö r t éne t é t ? . . . 
ALDOBRANDININÉ és LÜKEJNE és a 

TÖBBIEK. Ah, igen, igen ! 
KAROLIN (halkan) Kisértsük meg (fenn). 

Hercegné ! 
KATRIN (készségei fordul meg). Felség ! 

(baljára fordulva lába beleakad a sleppjébe). 
IKre léptem én? (visszafordul, hogy kikeve-
redjék, de csak még jobban belecsavarodik). 

ROVIGÓNÉ (alig állhatna nevetés nélkül). 
Ah, nézzék, nézzék! 

KATRIN. Már megbocsásson felség . . . de ez 
a cudar slepp . . . nem tudok belőle kikec-
meregni (Fouche a jobboldali X-t a kanapé 
elé teszi, Canonville segit Katrinnak). 

MORTEMÁRTNÉ. Nem szabadul ki belőle 
soha ! 

KATRIN (mialatt Canonville kisegíti). Csúfot 
iiznek belőlem ! 

CANONVILLE (tiltakozva). Oh, minő gon-
dolat ! 

KATRIN (egy lábugrást tesz, hogy kilökje 
uszályát, de ügyetlenül, aztán az asztal elé jön 
Karolina mellé). Bánja-a. itt vagyok, felség ! 

KAROLIN. Közelebbről óhaj to t tam látni azt 
a gyémántot, amelynek olyan szép tüze van . . • 
Nézzék csak hölgyeim, hogyan sz ik ráz ik ! . . . 

KATRIN. Az u ram ajándéka. 
KAROLIN. Az ez talán, amelyet egyszer 

e l loptak? 
LEFEBVRE (ijedten jön előre). Oh ! bohó ! 

(Fouche szippantásra készen). 
KATRIN Igen, egy padlósuroló ! . . . Képzel-

jék csak . . . De ez nem társaságba való his-
tória ! (egy asztalról felvesz egy tál cukros 
süteményt) 

ELIZA (a hölgyekhez). Beh kár ! 
ROVIGONE (a hölgyekhez). Pedig már bele-

indult ! 
LEFEBVRE (félre Fouchehez). Tyhü ! Dan-

eignál, mikor első voltam a résen, nem volt 
ilyen melegem, (hátrább megy). 

KATRIN (Karolint a süteménnyel ,kínálva). 

Tetszik felség, — ebből a nyaladékból? (ne-
vetnek). 

KAROLIN (gúnyosan). Köszönöm. A nyala-
dék nem nekem való ! 

KATRIN (Elizához). Hát fenségednek? 
ELIZA. Nekem sem. (Katrin bántódottan áll 

meg bal kezében a tállal, a közönség előtt). 
KAROLIN (a hölgyekhez, pártfogó hangon). 

Nem találják hölgyeim, hogy a hercegnének 
igazán eredeti kifejezései vannak ? 

NŐK. Igen ! igen ! oh az ! eredeti ! 
KAROLIN. Igy a nyaladék kifejezés szer-

fölött pikáns-izü ! 
ELIZA. És festői ! 
KATRIN (összevont szemöldökkel, halkan 

Fouchehoz) Mondom, hogy csúfot űznek be-
lőlem ! 

FOUCHE (csillapitgatva). Oh,dehogy, dehogy! 
KATRIN (m. f.) Csak ne sokai bosszant-

sanak, mer t baj lesz. (Fouche csillapitgatja). 
KAROLIN (Arnault, Renuár, Fontaneshoz, kik 

a kandalló mellett állnak). Az akadémikus urak 
jegyzékbe vehetnék ezeket a naiv tősgyökeres 
mondásokat, melyek a jó nép szájáról van-
nak e l lesve . . . 

KATRIN (Lefebvrehez halkan, bosszúsan egy 
kis nyerítő hanggal). Hallod ? Ju-u-uj ! 

LEFEBVRE Csitt, csitt ! 
KAROLIN (folyvást édeskésen). Es a melyek-

kel legfölebb a heringes kofák élnek vagy a 
palérojali hölgyecskék. 

KATRIN (reszkető orrcimpáikkal jő előbbre, 
Lefebvre vele). Jaj ! . . . jaj ! Törik az o r rom 
alá a borsot. 

KAROLIN (m. f.). Különben, nemde hercegné, 
abban a városnegyedben történt . . . Höl-
gyeim, egy szép vonás, a melyet önök talán 
még nem ismernek . . . hogy ön augusztus 
tizedikén megmentette a gróf Neiperg életét 
azzal, hogy éjszakára az ágyába rejtette. (El-
fojtott nevetés. Lefebvre indulatos mozdulatot 
tesz,) 

LEFEBVRE. Felség! 
KATRIN (visszatartja). Ne bántsd csak. Ez 

az én dógom. (A legnagyobb nyugalommal, a 
legyezőjével játszik. Fouche előrántja a szelen-
céjét). Felséged azt akar ja tán mondani , hogy 
fényes nappal, sebesülten eresztettem be a 
szobámba. Az ágyba bújtatást nálamnál fejjebb 
való dámáknak hagyom, akik csak egészsé-
geseket fogadnak be. (Eliza összecsapta a legye-
zőjét). 

LEFEBVRE (halkan). Helyes! 
FOUCHE (ujja közül kiejti a felcsipett tubá-

kot). Már késő ! 
KAROLIN (hangosan). Gróf Neipergnek te-

hát szerencsés gondolata volt, hogy bemene-
kül t az ön . . . 

KATRIN (nyugodtan megelőzi mosolyogva,) 
A bótomba . . . igen is, felség. (Hölgyek mind 
felálltak és meglepett arccal ismétlik a „bótu-
szót). 

ELIZA (gonoszul). Mert akkoriban ön 
nemde . , . 

KATRIN (m f ) . Mosóné voltam, igenis her-
cegnő ! (gúnyos felkiáltások : „Lehetséges-e" 
„Igazán" „Mosóné"). Szikrát se titkolom, tet-
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szik látni ! {Leül a középső X-re. Junot hátra-
megy Duroc és Canonvillel. Fouche Katalin 
kátamögé. Lefebvre a tábornokokkal). Nincs h i t ' 
•ány foglalkozás, csak ember van hitvány ! . . . 
Hogy én a nép nyelvén beszélek — hát mert 
a nép leánya vagyok és nincs mit röstellnem 
a társaságomat. Ott van Masséna, aki olaj ' 
kereskedő vót — . . . Bessjer, fodrász (a tá-
bornokok felé fordul mintha tanukul hivná őket). 
Ney — bodnár, Lám ruhafestő, Brün betű' 
szedő, meg a vitéz Murát, az ön ura, — most 
nápolyi király — (Karolin felé) ételhordó az 
apjánál, aki korcsmáros vót, ugy hogy sokan, 
akik ma felségnek titulálják, azelőtt azt mond' 
hatták neki : Hé ! fia, tányért válts! (az asztalra 
ütött). 

KAROLIN., Hogyan merészel ! . . . 
KATRIN. És nincs benne semmi szégyen . . . 

sőt inkább éppen az az érdemök, hogy ala ' 
csony sorbul kerültek föl olyan magasra, a 
tulajdon vitézségükkel, meg a hazának tett 
szolgálatokkal . . . El is dicsekedhetnek vele, 
hogy ők a forradalom fiai, amely a semmiből, 
amik voltak, azzá tette őket, amik lettek . . . 
És ebben a palotában, ahol annak a forrada ' 
lomnak a révén vagyunk, azok — akik min-
denöket annak köszönhetik, de elég rossz' 
lelkűek, hogy pirulnak mia t ta : bizony hálá ' 
datlanok, hogy elfelejtik a multjokat és hit-
ványok. hogy megtagadják az édesanyjukat. 
(.Férfiak közt helyeslő moraj, a hercegnők fel-
szöknek). 

FOUCHE (szippant halkan). Tüz ! 
KAROLIN (félhangon). Eldughatja már a 

tubákját ! — Megmarkoltam őket s most már 
el nem eresztem. 

KAROLIN (elkeseredetten és fennhéjazóan.) Ha 
a multat nem is, de a régi modort kellene 
felejteni, s ne legyen valaki hercegné, ha a 
beszéde olyan, mint a kofáé, se Franciaország 
marsallnéja, ha ugy viseli magát, mint egy 
markotányosné. 

KATRIN (gúnyosan). Az is vótam — szives 
engedelmével. (Nevetnek). 

KAROLIN (dühösen és gúnyosan a nevető 
csoporthoz, Eliza mellé menve). A boltbeli 
nevelést kiegészítette a kaszárnya (helyeslő 
csekély nevetgélés.) 

ELIZA (m. f.) Meg a kantin, ahol a köz-
legénnyel koccintgatnak. (Helyeslő csekély 
nevetgélés.) 

KAROLIN. Meg a táborozás, ahol közöttük 
hálnak szalmán. (Még hangosabb nevetés.) 

KATRIN. Azon is csak ugy, ha van. (Felállt 
s egy lépést tesz jobbra, Lefebvre egész jobb 
székié, Fouche az asztal mögött közel a kan-
dallóhoz,) De van'e jussuk fenségteknek ahhpz, 
hogy nekem ezt szememre vessék ? 

KAROLIN (becsapja legyezőjét s Katrinhoz 
fordul, ki büszkén néz végig a nőkön). Mit 
mond ? 

KATRIN: Azt mondom és fennhangon, hogy 
igenis, ott háltam a kemény fődön, azokkal 
a katonákkal együtt, akik jobban tisztölték 
bennem az asszonyt, meg azt a nevet, amit 
viselek, mint felséged ! . . . Azt mondom, 
hogy a Rajnától a Dunáig hányódtam esőbe', 

hóba', golyózáporba, szedegettem föl a «ebe 
sülteket, vigasztaltam a haldoklókat, fogtam 
be a szemét a holtaknak ! És már csak avval 
is, hogy egy-egy ital pálinkát mértem azok-
nak a katonáknak, akik önnek királyságot 
szereztek, én, az egyszerű markotányosné 
többet tettem a koronájáér', mint maga la . . . 
aki ippen csak azt a fáradságot vette magá-
nak, hogy fő'szedte az ő vérükből (Lefebvre 
felé megy). 

KAROLIN (magánkívül) Ez már sok ! Ezt 
az utolsó szavát meg fogja bánni, hercegné ! 
(az asztal jobbjára megy). 

KATRIN. Csak ugy nem, mint a többit. 
KAROLIN (balja felé fordul). Majd meglás-

suk. Menjünk, hölgyeim! . . . Az ember azt 
hinné, hogy a vásárcsarnokban vagyunk ! 
(mind el). 

FOUCHE (az asztal baljára kerül, hátul Kat-
rin könnyed ájulásba esik, Lefebvre sugárzó 
örömmel karjaiban támogatja. Duroc, Savary, 
Cannonville, Junot és a tisztek futtában gra-
tulálnak Katrinnak). 

DUROC (kezét szorítva). Brávó, hercegné ! 
(Savaryval az asztal balján marad, mig a tisztek 
és akadémikusok a jobb fenéken kimennek s 
beállnak a folyosóba). 

JUNOT. Nagyon jó ! 
CANONVILLE. Éljen! (Corstí b. fenéken 

megjelent Fouchet keresve.) 
LEFEBVRE (megcsókolja Katrint). Neszel 
KATRIN. Hiába! Nagyon sok vót már a 

begyembe ! 
FOUCHE. De drágán adhatja meg az árát. 
KATRIN. Bánom is én már ! Kimondom én ! 

Megkapták a magukét (Corsó Fouche baljára 
siet, ki két lépéssel vele előre megy) 

TIZENÖTÖDIK JELENET. 
Voltak, Jasmin Brígode. 

JASMIN (j. fenékről 'jelentve.) Ő felsége 
kamarása ! (Lefebvre elibe megy Brigodenak.) 

KATRIN. Itt vagyunk már ! 
CORSÓ (aki bejött, halkan és sietve Fouché-

hez). Neiperg visszajött titokban a palotába 
Most Bulównénál van. (el.) » 

FOUCHÉ Jó ! • 
BRIGODE (köszönés után). Tábornagy ur, a 

császár nevében . . . (mélyen bókol Katrinnak) 
fölkérem a hercegné ő kegyelmességét, mél-
tóztassék azonnal őfelségéhez jönni. 

KATRIN Csak magamra kapok valamit, 
oszt' megyek. 

LEFEBVRE (Katrinához). Mire odaérsz, ők 
már mindent, elmondtak a császárnak. 

FOUCHE. És mivel amúgy is rosszkedvű . . . 
KA.TRIN. Mért? 
FOUCHE. Délután heves jelenete volt a 

császárnéval. 
KATRIN, (meghökkenve áll meg). Ah ! 
FOUCHE. S a császárné még egész testében 

remegett a hangversenyen. 
KATRIN (magában.) Szent atyám ! A Neiperg 

asszonya . . . e s ze r in t . . . (magához inti Le-
febvret). Neiperg elutazott, ugye bár ? 

LEFEBVRE. Már régen. Miért ? 
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KATRIN. Semmiér' (Lefebvre kinyitja a j. 7. 
ajtót, kihívja a kisérő nőt, Katrin Fouchehez). 
Jó éccakát, herceg ! (Lefebvrehez megy s pa-
rancsot ad a kisérőnőnek). 

FOUCHE (messziről meghajtja magát). Hát 
•álni akarsz ? Most pedig elmegyek a császár' 
hoz, majd ö is megkapja a magáét. (Hátra-
megy, el a bal íenéken). 

KISÉRÖNÖ (el a j. 1. ajtón, Duroc, Junot el 
kai fenéken). 

(Függöny). 

MÁSODIK FELVONÁS, 
A császár kabinetje. 

ELSŐ JELENET. 
Napoleon, Szavari, Constan, Jardin, Saint ' 

Marcent, Ruszten, Brigode. 
NAPOLEON. Hány óra, Constan? 
CONSTAN. Tizenegy, szir. 
NAPOLEON. Kávét! (Saint-Marcenthoz). Lás' 

auk a jelentést, kapitány. (Saint-Marcent át-
adja, Napokon átfutja). A szolgálattevő tisztek ? 

SAINT-MARCENT. Monmár és Loriszton, 
szir. (Rajok mutat). (Katonásan szalutálnak). 

CONSTANT (kávés-készletet hoz, azután vissza-
megy. Napoleon csak fejével int a szalutáló tisz-
teknek s tovább újságot olvas). 

SZAVARI (belépve, a császár jobbjára megy). 
NAPOLEON. Ah,"Rovigó ! (halkan) Nos ? . . . 

Neiperg elutazott ? 
SZAVARI (halkan). Kezeskedhetem felséged' 

nek, hogy már messze van Campiegnetől és 
-holnap tul lesz a határon. 

NAPOLEON. Jól van. (Tubákol. Szavari az 
asztal mögé a tisztekhez indul, Napoleon vissza-
tartja). Várjon. (Hozza). Miért nincs itt a 
Times meg a leideni újság utolsó száma ? 

SZAVARI. Szennylapok, szir, silány szenny 
lapok. 

NAPOLEON. Akár silányak, akár nem, 
megmondtam egyszer s mindenkorra, hogy 
olvasni akarok mindent. Hol vannak ? 

SZAVARI (az asztal melletti székhez megy). 
Itt vannak, szir. (Kiveszi a két lapot a zsebéből 
s az asztalra teszi). A rágalmazó cikkek vő' 
rössel vannak megjelölve. (A tisztekhez megy. 
Égy szolga feltárja az ajtót, Brigode belép s a 
kanapé előtt középig megy). 

NAPOLEON (észrevéve) Ah, Brigode! . . . 
Szólott a dancigi hercegnének ? (kibontja és át-
futja a lapokat) 

BRIGODE. Igen, szir. 
NAPOLEON. Jól van. (Magában, eg}\. cikk 

átfutása után). Ilyeneket a húgaimról. (Össze-
gyűri s az asztalra leszi, tovább keresgél.) Jar' 
din itt van ? 

JARDIN (előrelép), Igen, szir. (Brigode ki-
megy és felnyittatja a császárné ajtaját). Várom 
felséged parancsát a holnapi vadászatra vo' 
natkozólag. 

NAPOLÉON (/ras közben). Délre vissza 
akarok érkezni a palotába. 

CONSTAN. Akkor, szir, legkésőbb 8 órakor 
indulni kell. 

NAPOLEON. Elindulunk. Hallod Ruszten, 
hét és fél órakor. (Ruszten előtétbe lép). A 
A hölgyek legfölebb majd korán kelnek. A 
császárné különben is igen korán kél. Constan ! 
(Constan közelebb jő, a többiek hátrahúzódnak.) 
Van itt az előszobában az urak kőzt egy 
lovászmester ? 

CONSTAN Igen, szir. 
NAPOLEON. A császárné szerkilje még nem 

ért véget? 
BRIGODE. Most végződik szir, a hölgyek 

búcsúznak. (A hölgyek jönnek, elöl Karolina, 
Eliza). 

NAPOLEON (olvasva feláll, magában). Szólok 
nekik és köszönök a császárnénak. (A hölgyek 
bókolnak. Napoleon a hírlapot az asztalra dobva 
elébük megy és fejével köszön.) 

MÁSODIK JELENET. 
Voltak, Karolina, Eliza, Szavariné, Canisyné, 
Talhuené, Bellüné, Mortmárné, Básszánóné, Bellu-
né, Vintimillné, Aldobrandininé, Lukkéné, Brig-

nolné etc. 
NAPOLEON. Hölgyeim, kérem, várjanak 

meg ! (befelé indul). 
BRIGOD (a császárné ajtajához lép, s jelenti). 

A császár ! 
NAPOLEON (belép). 
KARO LIN (Elizához). Oh a császár nagyon 

igerült ! Tudja talán már annak az asszony 
nak a vakmerőségét ? (Szavarinéhoz). Hercegné ! 

SZAVARINÉ. Felség I 
KAROLIN. Itt van Rovigó herceg? 
SZAVARINÉ. Igen, felség ! 
ELIZ (Szavarihoz). Hercegi (Karolina egy 

székre ül, Eliza az asztal mellé.) 
SZAVARI. Fenség I 
ELIZ. Elmondta őfelségének, hogy mi tör--

tént a tábornagynénál ? 
SZAVARI. Nem hercegnő, nem volt rá időm. 
KAROLIN. Honnan van hát, hogy a császár 

ugy zsörtölődik? 
SZAVARI. Nem tudom. 
KAROLIN Bulowné asszony! 
BULOWNÉ (odafordul). Felség ! 
KAROLIN. Nem tudja, miért olyan rossz' 

kedvű a császár ? 
BULOWNÉ. Csak azt tudom, Felség, hogy 

reggel óta ilyen. (Visszafordul). 
KAROLIN. Ha majd megtudja a császárné' 

tói, hogy milyen sértés esett rajtunk. 
BRIGOD. Tudja felséged, hogy a császár 

magához hivatta a tábornagynét ? 

E L I Z ° L I N 1 (örömmel). Ahl 
BRIGOD (folytatva). Miután hosszasan be-

szélt a tábornaggyal. 
KAROLIN. A tábornagy most palota-

parancsnok. Lehet, hogy csak a holnapi 
ünnepségekről volt szó. 

ELIZ (halkan). Herceg! Igaz-e, amit Remüzától 
hallok, hogy a császár ellenzi Grasszininénak 
meg Zsorzs kisasszonynak a visszatérését ? 

SZAVARI. Ugy van, hercegnő. Őfelsége meg' 
hagyta, hogy ezentúl ne bocsássák be az ud ' 
varba Zsorzs kisasszonyt, sem senkit, aki ellen 
a császárnénak kifogása lehetne. 



ELIZ (gúnyosan). Ez aztán a figyelmes és 
szerelmes férj T 

KAROLIN. És aki megakarja a jogot tartani 
ahhoz, hogy féltékeny legyen. 

ELIZ. És féltékeny is, — ha igaz az, amit 
beszélnek. De Szavari nem fogja megerősíteni. 
(Brigód a császárné ajtajához megy). 

SZAVARI. Hát mit beszélnek, hercegnő? 
ELIZ. Hogy a császárnénak egyetlen levele 

sem megy el Bécsbe ugy, hogy előbb fel ne 
bontották és a császárnak meg ne mutatták 
volna. 

SZAVARI (könnyedén). Ebben, ha igaza volna 
is, nem kellene egyebet látni, mint politikai 
rendszabályt és azt a kívánságot, hogy meg' 
ismerje, milyenek a császárné nézetei a csá-
szárságról . . . 

KAROLIN. Meg a császárról ! 
SZAVARI. De nekem semmi ilyenről nincs 

tudomásom (hátramegy). 
ELIZ. Természetesen. 
KAROLIN. Hercegné ! ? Az ön leveleit is fel ' 

bontja a herceg? 
SZAVARINÉ. Reménylem, hogy nem (a kö-

zép szegletére megy a kanapénak. Karolin, Eliz 
régi helyükre térnek). 

HARMADIK JELENET. 
Voltak, Napoleon. 

BRIGODE (jelenti). A császár! 
NAPOLEON (a császárné szobájából jön, meg-

áll a szoba közepén, az urak és hölgyek hódolnak, 
mit fejbiccentéssel viszonoz). A vadászat holnap 
7Va órakor|kezdődik.Egy negyed nyolcra készen 
kell lennie mindenkinek. Tanácslom hát höl ' 
gyeim, hogy tegyék azt, amit a császárné.tesz, 
s én is : térjenek pihenni. (Húgaihoz). Önök 
m a r a d j a n a k . . . Ah, Bulowné asszony, a csá-
szárné kéreti, hogy mielőtt pihenni tér, men-
jen be hozzá rendeléseiért. Uraim, a viszont' 
látásra holnap ! (Hölgyek el. Bulowné a császár-
néhoz nyit be. Az urak köszönnek és távoznak.) 

NEGYEDIK JELENET, 
Napoleon, Karolin, Eliz, Ruszten. 

NAPOLEON (előbbre jön int ; Rusztennek, — az 
el. Napoleon burnótszelencéjét véve a kandalló-
hoz megy; amint az ajtók bezárulnak, nővérei-
hez fordul). Mit hallok a császárnétól? Szó-
váltás volt köztetek és a dancigi hercegné közt ? 

ELIZ. Óh, szir, gyalázat! 
KAROLIN. Az az asszony olyan szemtelen 

volt. 
ELIZ. Felségedet sérti az, ki húgaival ugy 

bánik. 
KAROLIN. Es valóban azt lehetne kérdezni, 

hogy mit vár még a császár . . . 
NAPOLEON (a támlány elé kerül, ráüt s le-

teszi burnót szelencéjét). A császár azt várja, 
hogy beszélni hagyjatok, s nem tinektek kell 
őt emlékeztetnetek arra a tiszteletre, amely 
benneteket megillet, mert ő arra jobban gon-
dol, mint ti magatok. 

KAROLIN. Oh, de . . . 
NAPOLEON. Ha tiszteletlenül bánnak vele-

tek . . . a dancigi hercegné, meg mások . . . 

ELIZ. Mások? 
NAPOLEON. Ez azért van, mert rászol-

gáltok. 
ELIZ. Mi? 
NAPOLEON. Ti. Hallgassátok csak a leideni 

újságnak ezt a cikkét. (Felveszi a lapot, olvassa). 
„Ruszten, a mameluk . . . A császárság tragé-
diái" . . . Ni hát ez még mi ? (Leül, s halkan 
olvas). „Ez az Egyiptomból elhozott janicsár, 
ki minden éjjel Napoleon ajtaja előtt vir-
raszt, nem csupán azért van ott, — hogy 
ura nyugalmát őrizze; ez a hűséges őr, alkal-
milag könyörtelen és néma végrehajtója is 
azoknak a sötét feladatoknak, amelyekre min-
denkor készséges bűntársakra talál, akik az 
első szóra elősietnek. . . (Karolina, Eliz rossz-
akaratú mosolyt váltanak, Napoleon vállat von). 
Ostobák ! (Összegyűri és eldobja a lapot, mialatt 
a hercegnők hamisan mosolyognak össze. Napo-
kon feláll és másik lapot keres). Megtévedtem. 
Az a cikk, melyrőLszóltam, a Timesben van. 
Itt van, olvassátok! (Az asztalra teszi a lapot 
és burnótozik). 

KAROLIN. Szükségtelen, s z i r . . . Hogyan 
kerülhetnők mi ki a rágalmat, mely még 
felségedet sem kiméli? 

ELIZ. Mindennap előfordul hogy a legegy-
szerűbb dolgokat is kiforgatják. 

KAROLIN. Hiszen akadtak, akik sértő érte-
lemben magyarázták gróf Neipergnek az itt-
létét? Hol? Milyen értelemben? Ki volt a 
vakmerő ? 

KAROLIN. Hát tudhatni ezeknek az újság-
íróknak a nevét? 

NAPOLEON. Nos, mi az? Halljuk szaporán ! 
ELIZ (zavartari). Én istenem . . . s z i r . . . 
KAROLIN (gúnyosan). Talán miattam vagy 

zavarban ? 
ELIZ. Oh, nem. (Karolin a kanapé mellett 

balra kerül). Az a kérésem szir, hogy ne kel-
jen megjelennem holnap a diszebéden, meg az 
előadáson. 

NAPOLEON. És ugyan miért ? 
ELIZ. Ha olyan korán kelek, bizonyos 

vagyok benne, hogy egész nap rosszul leszek 
és mivel felséged nyolcadfél órára tűzte ki 
az indu lás t . . . 

NAPOLEON. Tréfa akar ez lenni? Majd 
pihensz a vadászat után. és megjelensz az 
udvari ebéden meg a díszelőadáson! 

ELIZ. Szir, kíméljen meg ettől a megalá-
zástól. 

NAPOLEON. Tessék? 
KAROLIN. Legyen nagylelkű, szir ! . . . Ne 

kényszerítse Lukka és Bombino herceg-
asszonyát, hogy utánam lépjen be az ajtókon, 

' utánam üljön az asztalhoz, a hátam mögött 
mutassa magát a császári páholyban. Nagyon 
kínosan esik az neki, hogy mint királyné 
mindenütt előtte járok. 

ELIZ. Miért te és nem én? Mert a császár-
nak ugy tetszett, hogy koronát adj on Murátnak? 

KAROLIN. Tán Bucsoki urnák adott volna ? ! 
ELIZ. Mindenesetre én voltam az idősebbik 

(Karolin felelni akar). 
NAPOLEON (Nyersen közbevág) Elégi Az 

idősebb joga nem elegendő ok! Hiszen ezen 



a réven nem én volnék a császár, hanem 
J ó z s e f . . . akinek elég baja van a király vol ' 
tával is. Igazán nevetségesek vagytok születési 
és elsőbbségi vitáitokkal. Nem azt hinné az 
ember, hogy néhai felséges királyi apánknak 
az örökén osztozunk ? Vegyétek azt, amit 
kaptok és örüljetek, hogy általam hozzá' 
j u to t t a tok . . . még pedig csak az én jóakara ' 
tómból. 

KAROLIN. Ezt, mondja anyánk is. 
NAPOLEON. És anyánk okos asszony ! . . . 

Ámbár ő meg az ellenkező irányban túloz, 
s mihelyt a császárság fölvirágzását dicsérik 
előtte, fölkiált : csak soká tartson ! 

KAROLIN. Ebben a részben anyánknak nincs 
igaza, de igaza van, mikor Elizről azt mondja : 
„A vostra sorella Eliz sária la luna ca.lla 
vorebbe esser u sole". 

ELIZ. Cocce vuol di che u sole seti voi. 
NAPOLEON. Már megint elkezditek ? 
KAROLIN (mérgesen). Basta! 
ELIZ (dühösen). Oh nessuno pin geloze che 

voi ! 
KAROLIN Vanitoza! . . . vanitoza! . . . 

vanitoza ! . . . 
NAPOLEON. Basta! (a tüzfogóval hadonázva, 

az asztal elé kerül). Basta, altrimenti irri mando 
si vostri marit i ! (Az ajtó nyilik, hirtelen el-
hallgatnak.) Csitt! (visszateszi a tüzfogót). 

Ö T Ö D I K J E L E N E T . 
Voltak, Brigode, Katrin. 

BRIGODE (belép, két lépést tesz a kanapé 
felé). Szir ! a dancigi hercegné várja felséged 
parancsát. 

NAPOLEON. Lépjen be. (Brigoge az ajtóhoz 
megy jelt adni, majd visszahátrál az iró~ 
szekrényig ; Napoleon a támlány felé menve 
szippant és szelencéjét az. asztalra teszi. 
Karolin és Eliz középén vannak s tétováznak, 
Katrin ie/e/)).JMenjenek, hölgyeim és legyenek 
készen a kitűzött órára, mind a ketten. 

KAROLIN (kimenet magában). A zivatar 
majd ennek a fejére szakad le. (El. Brigode 
szintén). 

Napoleon, Katrin. 
H A T O D I K J E L E N E T . 

KATRIN (lassan lép be, vállán bundával, a 
kanapé elé érve egy bókot vág a császár előtt; 
Napoleon asztal elé kerül). 

NAPOLEON (nyersen és ridegen). Üljön le, 
asszonyom. (Katrin félelem nélkül leül. Na-
poleon élesen, szárazon beszél tovább, fel s 
alá járkálva). Tehát mintha csak fpgadásból 
történnék — (középre jön) s önnek nem is 
volt elég az, amit már eddig tudtam. Még a 
ma esti csiny is kellett hozzá. Mondhatom, 
okosat cselekedtem, midőn a férjét herceggé 
és tábornaggyá neveztem ki, nem látva előre, 
hogy az, aki vele együtt ezeket a címeket vi-
selni fogja, nevetségessé fogja őt tenni. (Vissza-
tér). Nemsokára ön miatt egész Európa előtt 
guny tárgya lesz az udvarom és a temzeparti 
újságírók azt fogják róla mondani, hogy sza-
kácsnékkal és* halas-kofákkal van tele. Nos 

hát elég volt már, (egy lépést tesz jobb felé) 
végét kell vetni. Lefebvret a címétől és rang-
jától megfosztanom nem lehet, és nem is 
akarom. Az az ember, kit e cím miatt egy 
nemes úrfi gúnyolt, s ki ezzel az ostorcsa-
pással vágott rá vissza : „Te csak ivadék vagy, 
én pedig ős leszek", ez az ember mindig be-
csületére fog válni a rangjának. Önnek kell 
tehát megérteni a dolgot. (Az asztal «lé áll, 
Katrin felé fordulva). Ugylátszik, nem egy-
ügyü asszony, — bizonyítsa is be tehát. (Tám-
lánya felé megy). Külömben az elhatározásom 
kész. Lefebvre megmondta önnek, nemde ? 

KATRIN. Azt mondta: „A császár azt akarja, 
hogy váljunk." 

NAPOLEON. Nos, ez elég világos! Mit fe-
lelt rá ? 

KATRIN. Én szir, a szemébe nevettMn. 
NAPOLEON (az asztalhoz jön). Igazán? 

Hát ő ? 
KATRIN. O meg az enyémbe. Mert hát neki 

sincs több kedve ahhoz, hogy tőlem elváljon, 
mint nekem. 

NAPOLEON (ijedten néz rá.) Hát az én 
kedvem ? Arról nincs szó ? 

KATRIN (nyugodtan). Oh, maga felség, 
maga az úr, még pedig olyan ur, amilyen 
kettő se volt, mióta a világ-világ. Egy szem-
hunyorítással ötszázezer embert vethet a Du-
nára, vagy a Rajnára, csak azért, hogy meg-
mutassa, maga az égi háború ! De egy dógot, 
akármilyen nagy is az esze és hatalma, még 
se tehet meg, azt, hogy az én Lefebvrem ne 
szeressen engem . . . Es ha felséged belémegy 
ebbe a csatába . . . ezt bizony-bizony elveszti. 

NAPOLEON (kezét a kanapé hátára téve). 
Es ön, ön elég vakmerő ezt el is hinni. Le-
febvre még nem mondta ki utolsó szavát. 

KATRIN. Oh, épen ő lesz az a himpellér, 
hogy egy asszonyt, aki olyan hűséges hozzá, 
mint a jó kutya, fölcseréljen himni humni 
hercegnével akinek ő, — akármilyen hős 
vitéz — meg herceg, meg Franciaország 
marsallja is — sohase lesz egyéb, mint egy 
szegény mónárnak a fia, kalandorkatona, 
uborkafára felkapaszkodott ember. 

NAPOLEON. De dicsőséggel. (Két lépést 
tesz hátra, hogy az asztal mögé jusson). 

KATRIN. De mégis csak kapaszkodó azok 
előtt a régiek előtt, akik ennek a dicsőségnek 
az árát megadták. Ugy van avval felséged 
maga is. (Napoleon mozdulatot tesz.) Be nagyon 
szivükbe zárták azok a régi urak, akik haj-
ladoznak, görnyedeznek előtte, mert maga az 
erősebbik. (Napoleon az asztal mögött, Katrin t 
nézve, kávéját szürcsöli) Nem ez a szépség 
szereti magát, hanem a falu meg az utca népe, 
mely olyan híve, mint én, az én Lefebvrem-
nek, és ezt a hűséget szir, akár a népnek a 
hűsége, akár asszonyé, meg kell tartani, ha 
egyszer meg van • • • mert az többé föl nem 
tanálja. 

NAPOLEON (szelidülten). Nincs józanság 
híján az, amit mond. Csak az a kellemetlen, 
hogy faragatlan módon mondja és hogy mér-
téktelen beszédje ma este is olyan botrányt 
idézett elő. 
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KATRIN (szavába vág). Oh, a'már igaz! 
(Feláll s egy lépést tesz, bundáját a kanapén 
hagyva). Botrány v ó t ! . . . 

NAPOLEON. Ah, megvallja.? 
KATP IN ( folytatva) . Hogy felségednek a 

hufi.ii becsmérelték a hadsereget. 
NAPOLEON (kávés findzsáját erősen leteszi 

és Katimhoz megy). A hadsereget? 
KATRIN. Az énszemélyemben . . . mert hát 

magam is szógáltam a zászlók alatt. 
NAPOLEON. Ön? 
KATRIN. Csutorával az oldatomon. 
NAPOLEON. Mint markotányosné? 
KATRIN. És öfelségeik ezt rótták föl szé-

gyenemül. 
NAPOLEON. Bárgyúság. 
KATRIN, Ha én mondtam volna ezt —. 
NAPOLEON (leül a középső székre s föl-

veszi a szelencéjét). Hát markotányosné volt? 
Hol? Mikor? Hogyan? 

KATRIN. Lefebvrel a 13-ik ezredbe I 
NAPOLEON (érdeklődéssel). A vogézi se' 

regben ? 
KATRIN. A vogézi seregbe', a mózeli seregbe', 

a szambreznőzi seregbe', a rajnai seregbe'! 
Harminchat havi hadjárat — tizenkét ütkö-
zet . . . Manhájim . . . Fr imon . . . Flörüsz . . . 

NAPOLEON Flörüsznél is volt? 
KATRIN. Ott lüttek ki alólam egy csacsit. 

Aztán Apach, Lambach,Zalebach, Augerszbach, 
Oferdifenbach . . . ahol annyi vót a sebe-
sültünk és olyan kevés a sefckötő, a kabátkám 
után bizony az ingemre is rákerült a s o r ! . . , 
De igaz, hogy a nagy kópé Dánzsrő beleesett 
a napiparancsba és az egész ezred előtt meg-
csókolt. 

NAPOLEON. Nagyon okosan tette! Ah, 
ugy . . . Napiparancsban való kitüntetés . . . 
hiszen ez nagyon szép, nagyon derék! 

KATRIN. Nem is szólva arról, hogy karom 
vastag húsát egy panganéttal keresztül szúr-
ták ! . . . 

NAPOLEON. Tehát sebet is kapott! . . . 
Még derekabb ! . . . De hisz ezek igazi szol-
gálati érdemek tábornagyné . . . Ez már valami! 

KATRIN. Hanem azután, mikor ugy karon-
fogva megyék Lefebvrevel és a silbak'tiszteleg 
neki (mutatja könnyedén) én is kiveszem 
belőle a magam részét. 

NAPOLEON. Jól teszi ! (Szelencéjét az asz-
talra teszi). Hogy van az, hogy Lefebvre mind-
erről nekem semmit sem szólt ? 

KATRIN. Nyilván azt hitte, hogy felséged 
tudja. 

NAPOLEON. Egy szót sem tudtam ró la! 
Nos, hát jól tette ön, hogy dicsőséges szok-
nyáját megvédelmezte az udvari palást táma-
dása ellen. (Feláll és hozzá megy.) Tisztes-
ségesen le fogom hordani őfenségeiket s többé 
nem fordul elő a dolog. Különben majd 
elsimítunk mindent, ön fogja tartani a 
paszomántját. (Gyöngéden balkarjára üt, hol 
a paszománt lenni szokott). Amelyet olyan 
igazán megérdemelt és megmarad Lefebvre 
tábornagynénak és dancigi hercegnének, hanem 
kerülni fogja az udvart, ahol külömben sem 

érzi magát kellemesen. (Mosolyogva két lépési 
tesz előre). 

KATRIN (Napoleon után szintén előre jön 
vigan). Oh, ami azt illeti, bátran mondhatom, 
hogy nem fog utána rajongni a szivem ! A 
milyen mulatságos ez a maga udvara ! . . . 

NAPOLEON (meglepetten néz rá s elntrtti 
magát). No, éppen azt mondom én is. 

KATRIN. Micsoda feszesség, micsoda me-
revség ! . . . Jajjaj I . . . csupa keményitő . . . 
a férfiak mind olyan peckesen szoronganak 
a gallérjaikba', mintha nyársat nyeltek 
volna . . . a nők ugy feszengenek a cakkom-
pakjokba', mintha felséged katonai szemlét 
akarna felettök tartani ! 

NAPOLEON. Persze, egy külvárosi bál sok-
kal mulatságosabb ! 

KATRIN. Meghiszem azt, hogy a Rapéba 
külömb világ járta, mikoriba még mosómé 
voltam. 

NAPOLEON (ismét nyersen). Eh, ezt már 
tudtam. (Az asztal előtt jobbra tér). Karo-
lin megmondta. És nevetséges is. Hát maga 
mindenféle mesterséget folytatott ? ! 

KATRIN (kissé meghökkenve). Ez eddig 
csak kétféle. 

NAPOLEON. Az egyik elmaradhatott volna. 
(Támlánya felé tart). Markotányosné — ez 
még megjárja. A lobogó mindent nemesit ! . . . 
De mosóné ! . . . hol ? . . . mikor ? . . . 

KATRIN. Párisba, szir, kilenczvenegybe, 
meg kettőbe. De aztán abbahagytam a mester-
séget, mert — rosszul fizettek ! Az emigrán-
sok, akik elpárologtak, a katonák akik el-
elhullottak, meg mások, akik szerencsére tettek 
szert és elfelejtették a kontójokat. Igy, ebbe' a 
palotába is, hinné-e felséged, hogy van egy 
katona, a kirül ellehet mondani, hogy fölvitte 
az isten a dolgát, aki még most is adósom 
abbul az időbül vagy hatvan frankkal, amit 
sohse mertem rajta behajtani. 

NAPOLEON (rosszkedvűen). No még c»ak 
az kellene ! 

KATRIN (kebelében kutat). Sőt bátor vol-
tam el is hozni a kontóját. 

NAPOLEON. Azt hiszi, a császár fogja el-
intézni a maga mosóné kontóit? 

KATRIN. Oh, ha megtudja feleséged a 
n e v é t . . . 

NAPOLEON (vallat von). Maga bolond, 
igazán bolond . . . Eh . . . már éjfél van — 
végezzünk. (Támlányába ül, írni kezd). Kül-
dök önnel egy pár sort Lefebvrenek és kaza-
kisértetem. Adja az ég, hogy mindenki ugy 
tegyen, mint az az ön adósa, aki elfelejtette 
tartozását meg az ön régi mesterségét. (Pen-
nája nem fog, eldobja, — másikat vesz ele). 

KATRIN (ingvállából egy levelet vesz el6, 
melyhez gombostűvel egy számla van tűzre). 
Oh, van amivel eszébe juttassam, — evvel a 
levéllel ni, amibe kreditet kér . . . (nem 
ügyelve Napoleon türelmetlen mozdulatára, 
olvassa). „Sovány gázsimból . . . kénytelen 
vagyok . . ." oly rossz irás ! . . . „támogatai 
anyámat és két húgomat is, akik Marseille-be 
szándékoznak". 
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NAPOLEON (hirtelen letéve a tollat, meg-
hökkenve). Mi az? 

KATRIN ( fo ly ta tva) . „Minthogy Korzikából 
távozni kénytelenek". 

NAPOLEON (élénken feláll, hozzámegy, 
kiragadja a kezéből a levelet, melyet olvasva 
egy lépést hátrál és mosolyog). Korzikából? 
(Az aláírást meglátva). Bonaparte ! 

KATRIN (ráint a levélre). Ez az én rossz 
«zetém ! 

NAPOLEON. Valóban! (Még egy lépést 
hátrál, ránéz Katrinra. Szelíden). Várjon csak 
. . . Szeat Anna-utca . . . 

KATRIN. A Csalán-utca sarkán . . . 
NAPOLEON. Igen, igen emlékszem már !. 

Hanem a nevén gondolkozom . . . 
KATRIN Katrin . . . Hübscher Katrin . . . 
NAPOLEON. Nem ! . . . A másik . . . Hiszen 

másik neve is v o l t . . . 
KATRIN. Igen . . . Mádám . . . 
NAPOLEON. Várjon csak! . . . Madame 

Saus-Géne ! . . . (Egész melléje jön). 
KATRIN. Az! az! 
NAPOLEON (nevei). És illik is rá ! . . . 

Hogyan . . . Az a derék jókedvű leány ? . . , 
KÁTRIN. Én vótam ! 
NAPOLEON. A szomszédnőm . . . Én a Rü 

Royalfcan laktam . . . 
KATRIN. A Holland-hotelbe ! . . . 
NAPOLEON. Igen ! . . . Szomorú lakás . . . 

Bertis iáé . . . Minthogy a kelleténél tovább 
maradtam otthon Korzikában, megfosztottak 
a rangomtól . . . amelyet egyébiránt utóbb 
visszaadott a király . . . a nagybátyám , . . 

KATRIN. A nagybátyja. 
NAPOLEON (ránéz). Igen, XV. Lajos . . . 

Hiszen Mária Antoinett, nagynénje volt Mária 
Lujzának (Összehaj t ja a levelet). 

KATRIN (bámulva). Jaj — vagy ugy. Az 
ilyesmi eszébe se jut az embernek. 

NAPOLEON (jobbra megy). Az volt az 
utotaé katonai kinevezés, melyet egy pár 
nappal augusztus 10-ike előtt aláirt. Az utód-
fát «erezte ki vele ! . . . Egyelőre azonban 

Sleaül barangoltam Párisban, valami fog-

kozást kerestem — és arra gondoltam, 
hogy bútorkereskedő leszek . . . 

KATRIN (nevetve) A mostani foglalkozása 
jövedelmezőbb. 

NAPOLEON. Ugy-e bá r? (Újra a levelet 
•lrasan). Oh, ez a kis darab papiros . . . 
» e n n y i emléket idéz föl . . . Most is látom 
mé$ magamat, amint i r tam . . . egy rossz, 
*!kete asztalon . . . a negyedik emeleten . . . 

KATRIN. Ötödik . . . 
NAPOLEON. Nem! negyedik! 
KATRIN. Nem . . . nem . . . ötödik ! mind-

járt a tető alatt. 
NAPOLEON. Lelkemre, igaza van ! Micsoda 

emlékezet ! 
KATRIN. És jól esik rá visszaemlékezni — 

itt, most. 
NAPOLEON (vidáman)/ Jól, á m ! (Külön 

r«Mi m számlát, ráteszi a levélre.) A mult 
mogédesiti a jelent. Lássuk most a kontót. 
Mogyvem frank — pusztán csak a javításért ! I 

Ez nem j á r j a . . . Az én fehérneműm nem 
volt olyan rossz ! 

KATRIN. Oh még annál is rosszabb ! . . . 
NAPOLEON (feláll). No de, ne alkudozzunk. 

(Visszajön mellé s a számlát a levéllel együtt 
az asztalra teszi). Tartozik magának Bona-
parte ? . . . (a mellényzsebében kotorász), 

KATRIN (kezét tartva). Három Napoleonnal! 
NAPOLEON (nevetve). Hja édesem, ez már 

baj. Nincs ná lam! 
KATRIN (nevetve). Sebaj ! . . . El' várok még 

huszonnégy óráig, 
NAPOLEON (nevetve) Köszönöm (Megfogj'a 

a fülét és fölállásra kényszeríti). Hamis 
asszony maga és nagyon takaros kis füle van 
— és kellemes orrocskája . . . 

KATRIN (nevetve húzódozik). No bizony . . . 
sok idő köllött felségednek hozzá, hogy észre-
vegye. 

NAPOLEON. Ugyan? 
KATRIN (nevetve) Most már elmondhatom, 

mer régen v ó t . . . Leiebvret nem ösmertem 
még akkor és maga szörnyen kedvemre 
való vót. 

NAPOLEON Igazán? 
KATRIN. Akármilyen tisztességes is, a leány 

érzi, hogy nem érdemes, hogy csak maga-
magának legyen szép . . . és hát én magának 
is az szerettem vóna lenni. Mások azt tar-
tották, hogy csúnya, de én nem ! És azt gon-
doltam magamban : Hej, ez az ember I . . . Ez 
aztán a férfi. Ha ez kér tülem egyszer valamit, 
bizony odaadom neki a többit is. 

NAPOLEON. Micsoda ? . . . Micsoda ? . . . Csak 
ra j tam mult volna ? 

KATRIN. Hah! az á m ! . . . Kivált egyszer, 
egy délelőtt, mikor ugy tizenegy óra tájba, 
tölvittem a ruhájá t — kicsíptem, kicsinosí-
to t tam magamat, ahogy csak lehetett . . . Fodros 
p o l o n é r . . . patyolat kendőcske . . . parányi 
cipő . . f i rhangos kalap . . Hej ! ugyancsak 
kívánatos voltam. Mászok föfelé az öt eme-
leten és aszondom magamban : szentül meny-
országba jutok még ! . . . fölérek és a szivem ugy 
ver, mint valami harang a sok grádicstól meg 
az olyan fiatal cselédnek a szepegéseitöl, aki 
még nem járt a t ű z b e . . . Bekopogtatok az 
a j ta ján . . . kipp-kopp ! . . . Szabad 1. . . Edes. 
jó istenkém, mondok magamba' , mi lesz most ? 
Belépek a felséged szállásába, hát ott ül egy 
kis asztal előtt, az orrát valami nagy mappába 
dugva: „El hoztam tiszt u r am a ruhát ' ' ... 
mondok. „Jó van" — feleli rá, fő se nézve 
„tegye az ágyra." — Az ágyra ! mondok ma-
gamban, dehogy is az ágyra. Inkább a fió-
kosra és hát elkezdek gyünni, menni, ra-
kosgatni kifelé a kosarambul a ruhát — 
kopogtatom a sarkamat a pallón, meg-
meglegyintve a széket a ruhámmal . De 
hiába, csak ugy nem moccan az aszta-
látul, mintha dongó légy vónék ! . . . El-
kezdek fújni , mintha nagyon melegem vóna 
s levetem a nyakambul a kendőcskémet, azt 
gonduva magamban ' : Még is otthagyja tán 
a térképét, hogy egy kicsit az én képemet 
nézegesse . . . No, leshettem . . . Csak még 
jobban beletolta az orrát az ákom-bákjába ! 

L 



Utójára is elmegy a kedvem nyakamba, kötöm 
a kendőmet, veszem a kosaramat s odább 
állok az egész ártatlanságommal, amely bizony 
nem vót rá büszke, hogy ugy ment el, ahogy 
gyütt és hogy megtették neki azt a goromba-
ságot, hogy olyan nagyon megbecsülték ! 

NAPOLEON. Teringettét édesem, csakugyan 
bolond voltam akkor, hogy ügyet sem ve-
tettem arra a szép kacsóra, amelyet olyan 
kedvesen nyújtottak felém. 

KATRIN. Lám ni, ilyenek ezek a világ-
hódítók. 

NAPOLEON. Meg ez a kar . . . hol is van 
a hires sebesülés? 

KATRIN. Itt ni ! 
NAPOLEON. Megengedi? 
KATRIN. A sebesültek köszöntését? Szíve-

sen. Ne keresse szír, nincs több sebem. 
NAPOLEON. Eh, ugyan, hiszen a hadnagy 

adósságát törlesztem. 
KATRIN. A császárnak elengedem. 
NAPOLEON. Igaza van, hercegné! . . . De 

Lefebvre bizonyosan hosszúnak találja már 
az időt . . . mindenki alszik a palotában. El-
kísértetem önt ezeken a magányos folyosókon. 
El ne maradjon a holnapi vadászatról, olyan 
módon fogom önt ott megszólítani, hogy 
mindenki okulni fog belőle. Rousten ! 

(Folyt, köv.) 

1 I F R M F Ç . I 3 F N elsőrendű blouz- és 
| j L _ í \ f M ( _ 0 l A L I l pongyola-szalonja 
H IV., Váci-utca 9, I. em. Telefon : 168-87 

ttwnc N A l l f í D E U Állandó m o d e 11 o k, 
n n i i a n u v c n c n oIchó árak. Budapest, 
női ruh» <a kalaposok V.. Falk Mlkaa-ntcatS. 

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

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

VI., Harmincad-u. 4, József-körut 2 

Hajszálahat végleg eltávolít B a c h M a n c i 
kozmetikai intézete. Mindennemil 
szépséghibák kezelése, szeplőel-

távolitás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszázs ju-
tányos bérletben. Budapest , VII., Almásiy-utca 3. szám. 

ß R A U N N E blous, pongyola és 
jupon különlegessé-
gek mé lyen l e s z á l -
l í tott árak mellett. 
V., Honvéd-utca 38. 
Vígszínházzal szemben 

HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
SZÍNINÖVENDÉKEK, valamint olyan 

hölgyek és urak részére, akik modern 
művészi táncokat óhajtanak magánórá-
kon elsajátítani, Pártos Jenő, a Royal-

Orfeum közismert táncos-szinésze magán-tánc-
tanfolyamot nyitott. A tanfolyam tananyagát 
operett-, varieté- és a modern szalontáncok 
(boston, one-stepp, maxice és foxtrott) képezik. 
Jelentkezés naponta d. u. 2—3-ig Gróf Zichy 
Jenő-utca 7. II. 12. 

A HADVISELT MŰVÉSZEK március 1-én 
müvészkabarét rendeznek, amelynek műsora meg-
lepetést fog kelteni. „Az erdész-leány álma" 
„A táncos pantomin" szenzációsnak Ígérkezik. 
Orosz fogságban voltakat érdekelni fogja „A 
fogság balladája". A tréfák egész tömege, aktu-
ális kuplék, jelenetek tarkítják a műsort. Az 
óriási előjegyzésekre való tekintettel az előadást 
másnap, március 2-án megismétlik. Jegyek vált-
hatók a Magyar Tisztek és Továbbszolgáló Al-
tisztek Országos Szövetségének könyvosztályánál 
(Váci-utca 38. II. em.) és Méry Bélánál. 

LAKÁS. A Városi Szinház titkára Lenkei Zol-
tán, rövidesen a boldogabb, illetve a boldogta-
lanabb emberek táborába fog tartozni : meges-
küszik, feleségül vesz egy szép aradi urileányt. 
Csak egy baj van, — a fiatalok boldogsága az|rt 
késik — mert nem tudnak lakást szerezni. Len-
kei Zoltán ezúton kéri meg mindazokat, akikíiek 
jó szive van, — segilsék hozzá egy lakáshoz 
— ezzel szemben minden jót igér : és egy szín-
házi titkárral nem is olyan rossz dolog jóba lenni. 

KARINTHY MUNKAKÖZBEN. Karinthy Fri-
gyes, a kitűnő iró a Színházi Élet-ben most kez-
dett egy humoros novella-sorozatot irni, amely-
nek a cime Szerkesztő ur kérem, a sorozat ké-
peket mutat be egy kezdő iró életéből. 

NOVENDEK-HANQVERSENY. Dr. Ladányiné 
Gedeon Mariska művésztanárnő énekiskolája 
március hó 1-én délután félötkor tartja a Sütő-
utcai ág. ev. iskolában félévi vizsgahangverse-
nyét, A március elsejével nyíló uj tanfolyamra 
még lehet jelentkezni VIII., Baross-utca 75., 1. 4. 
Telefon József 69—24. 

SZÍNÉSZ ÉS MOZI-pályára lépők-
nek a szükséges plasztikát fejlesztő 
ritmikai kurzust nyit március elsején a 
Modern Táncművészeti Szalon a leg-
kitűnőbb tánc- és ritmikai pedagógu-

sok vezetésével. Ugyancsak március elején indul 
meg az uj szalon-tánckurzus, kezdők és haladók 
részére. Külön órákkal az intézet egész napon 
a növendékek rendelkezésére áll. Modern Tánc-
művészeti Szalon, VI., Liszt Ferenc-tér 18. sz. 
Telefon 118-61. 

A KIRÁL7 SZÍNHÁZBAN 
még mindig nincs I 

próba, a legközelebbi premiér, Kálmán Imre 
„Farsang tündér", csak késő tavasszal kerül 
színre. 

A VÁROSI SZÍNHÁZ „Lili bárónő" díszleteit 
a Vígszínház scenikai főnöke : Ferencet Sán-
dor tervezi. 



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

A nővérek 
(Star-ujdonság, dráma 5 felvonásban. Irta Rá-

kosi Tibor, rendezte Deésy Alfréd, bemutatja a 
Corso március 3-án). 

Az élet mélységeiből való az a Star dráma, 
amelyet hétfőn mutatnak be a Corsoban. Mintha 
csak egy izgalmasan érdekes regény elevenedne 
meg, ugy élnek és mozognak előttünk ennek a 
drámának szereplői. A szerző, Rákosi Tibor biz-
tos és avatott kézzel dolgozta fel a Nővérek cimü 
5 felvonásos drámáját, amely egyike szezon leg-
szebb filmjeinek. Brandt gyáros és felesége bol-
dog és idillikus életét alaposan megzavarja Brandt-
né húgának hazaérkezése a zárdából. A világtól 
eddig elzárt leány tele van pajkos életvidámság-
gal és bohó könnyelműséggel, ami azután vesz-
tét is okozza. Beleszeret a gyár egyik sötétlelkü 
alkalmazottjába, aki azután nemcsak főnökét jut-
tatja tönkre, de őt magát is örökre boldogtalanná 
teszi. A darab tele van a legizgalmasabb részle-
tekkel és jelenetekkel, amelyek sokszor a köny-
nyekig meghatják a nézőt. Deésy Alfréd művészi 
rendezése, amely a belső és külső felvételek szín-
pompás harmóniájában nyilvánul meg, szintén 
nagyban hozzájárul a darab sikeréhez. A gyáros 
feleségének, szerepében Peterdi Klára nagy és 
őszinte művészi sikert ért el kitűnő drámai játé-
kával, de nagyon tetszett Wett Lucy is, aki 
Margit szerepét kreálta. A férfiak közül Langen 
titkár intrikus szerepében Dán Norbert, a gyáros 
szerepében Kornay Richárd és Rudolf szerepé-
ben Túrán Gusztáv keltettek nagy feltűnést. 

Az előadások a Corsoban 1 / t 4 , 1li6 és i/4 8 
óraker kezdődnek. 

• • • • 

MOZ1TANÁCS. Megírtuk a SZÍNHÁZI ÉLET-
ben, hogy a magyar filmszakma konszolidálása 
érdekében az egész szakma bevonásával „Mozi-
tanácsot" akarnak létesíteni. A Tanács szervezeti 
szabályait most készítették el és szakkörökben 
azt hiszik, hogy a Mozitanács rövidesen meg is 
kezdheti működését. A Mozitanács a filmszakma 
választott birója kész, ahol az összes föl-
merült vitás kérdéseket, ellentétekét és panaszo-
cat fogják megtárgyalni és végérvényes Ítélete-
ket bozni. 

KLASSZIKUS DARABOK A FILMEN. A Ber-
inben székelő Schiller-Bund vezetősége elhatá-
rozta, hogy a nagy köllő halhatatlan műveiből 
ilmeket készíttet. Az első ilynemű film készül 
nár a Wallenstein trilógiából és,a Rauberből. 

A FEJLŐDŐ CSEH FILMIPAR. Prágában cseh 
és francia pénzzel filmgyárat létesítettek, amely-
nek „La tricolore" a neve. A vállalat elsősor-
ban nemzetközi filmeket fog forgalomba hozni 
és a viszonyok jobbrafordulásával cseh képeket 
is fognak készíteni, főleg pedig történelmi fil-
meket. 

OLASZ ÉS FRANCIA FILMTRÖSZT. Az ösz-
szes olasz filmgyárak legutóbb egy hatalmas 
trösztben egyesültek, hogy a világpiacon egysé-
gesen tudjanak föllépni. A trösztben résztvesz-
nek a Cines-gyár és összes vállalatai : az összes 
turini, milánói és nápolyi gyárak, Párisban pedig 
az egész filmszakma és annak minden ágazata 
egyesült, hogy a francia filmgyártás védelmére 
keljenek. A párisi egyesülés hasonlít a magyar 
mozitanácshoz, mert a közös érdek képviseleté-
ben az összes ágazatok kellően vannak kép-
viselve. 

MAGYAR FILMEK SIKEREI A BALKÁNON. 
E héten nagyszabású tranzakciót bonyolítottak 
le Magyarország és Jugoszlávia között. Egy 
ismert budapesti filmvállalat, az Engel Fülöp 
cég közvetítésével lekötötték Jugoszlávia részről 
az összes CorW/2-filmeket. Ez a tranzakció is 
jele annak, hogy a magyar filmek mennyire 
közkedveltek a délszlávok birodalmában A 
napokban pedig egy román társaság nézte meg 
a Star-képeket, amelyeket Engel a román piac 
számára kötött le. 

ÜZENETEK. 
D. E. Debresd. 1 A pontos dátumot nem tud-

juk. Ezt csak tőle lehetne megtudni. 2. Igen, 
a Lessing-Theaterban Berlinben. 3. Nem tudjuk. 
4. Nőtlen. 5. Méltóztassék neki a fönt említett 
színházba irni. — „Diadalmas asszony." Csak 
egy nagy számottevő osztrák filmgyár van es ez 
a következő : Sascha-Filmindustrie A. G. Wien, 
Siebensterngasse 31. — L. Mária Bpest. Ön 
még igen fiatal ahhoz, hogy moziszinésznői 
pályára léphessen. Nincs azonban kizárva, hogy 
valamelyik filmgyárnál — ha egyébként meg-
felelne — bakfisszerephez juthat. — „Művész." 
Szíveskedjék kérdésével a Semper-filmgyárhoz 
fordulni. (VIII., Erzsébet-körut 8.) — Nincs 
tovább. 1. Igen. 2. Erre nem felelünk. 3. Nem 
tudjuk. 4. Talán azért, mert a holland inillieu 
szebb. 5. Jobbára azok. — D. János. 1. írjon 
neki egy levelet az Astra-filmgyárhoz címezve 
(Rákóczi-ut 51.) -2. Forduljon hozzá a Király-
Szinházhoz. Életrajzi adatait egyébként már több 
izben közöltük a Színházi Élet „Szerkesztői üze-
netek" rovata között. — Norbert. Cime: Krisztina-
körut 15. Tessék hozzá fordulni. 2. Ilyen nevü 
színésznőt nem ismerünk. — Sz. J. Vác. Tessék 
megpróbálni. Fordulion bármelyik filmgyárhoz. — 
„Élet." Az illető filmgyár rendezőségénél mél-
tóztassék jelentkezni. — „Moziszinésznő." A kis-
leány még annyira fiatal, hogy moziszinésznővé 
kiképezni nem lehet. Tessék egy pár évig 
várni. Mindamellett alkalmas lehet gyermek 
szerepekre. E célból tessék a meglévő magyar 
filmgyáraknál érdeklődni. Néhány cim : Star-
film gyár Kossuth Lajos-u. 11/13., Corvin-filmgyár 
Rákóczi-ut 9., Uher-íilmgyár Rákóczi-ut 14., 
Semper Erzsébet-körut 8. 



Hogy kit választanék ? Azon nem is kellett 
sokat gondolkoznom : Ádám Gyurkát (Király 
Ernő). Kérem Solti úrhölgyet, ne vegye a fenti-
eket komolyan, de azt hiszem, Maga is volt 
fiatal. 

Én valakit nagyon nehezen szeretek meg, de 
ha egyszer megszeretem, nagyon nehezen felejtem 
el. Ha nem hiszik, kérdezzék meg a nagy Ő-tól, 
de a nagy Ő nem tud ugy szeretni, mint Ádám 
Gyurka, mert Ő nem képes engem elrabolni. 
Pollák Mancika Budapest, Rózsa-utca 78, 
I. emelet, ajtó 10. 

Én férjemül a „Nők barátját", De Ryont 
választanám, mert szellemével, fölényével, jó 
szivével és elengánciájával a legtökéletesebb 
férfiideált képviseli. E. Juci, Óbuda. 

Az .Ötvenéves férfi" ennivaló Klárikáját sze-
retném feleségemül birni. Majd felvilágosítanám, 
hogy mi az a szerelem. Vár nay Vranovits Imre 
Budapest, II., Tudor-utca 5/c. 

A Mester-utcai női felső kereskedelmi iskola 
egyik osztályának szavazata a „Kit választanék 
férjemül'' cimü pályázatra. 

Égyhangu;ag \á!asztanánk férjeinkül Charlotte 
kisasszony Kelecsényijét, mert egy férfi sem tud 
ugy szeretni, mint ö. Igen kérjük a Szerkesztő 
Urat, hogy ez a szavazat 42-öt számítson, mert 
annyian és oly kimondhatatlanul imádjuk a drága 
Kelecsényit. Tisztelettel az osztály nevében a 
bizalmi nők. 

• • • • 

A „Charlotte kisasszonyából, Téthy Kelecsény 
János jelleme tetszik, kinek tiszteletét, vonzalmát 
nem változtatja meg a legsúlyosabb körülmény 
sem azzal a nővel szemben, akit megszeretett. 
J., Budapest. 

Férjemül a „János vitéz" Kukorica Jancsiját 
választanám, mert az a menyasszonyáért a király-
leány kezét visszautasította és mikor megtudta, 
hogy Iluskája már nincs az élők sorában, még 
Tündérországba is követte őt. D. Böske, Kecs-
kemét. 

• • • • 

„A toprini nász" Mányai főhadnagyát válasz-
tanám férjemül, mert oly híven és oly hűsége-
sen szerette az ő Corinnáját, hogy nem tudta 
szerencsétlenné tenni. Bár akadna olyan, aki en-
gem is oly nagyon szeretne. F. Annus, Kecskemét. 

A „Szerzetes" Majthényi László grófját imádom. 
Vele csupa gyönyörűség lehetne az élet, ha 
mindjárt nem volna is gróf. Világhy Mara. 

Pékár Gy. Amazonkirálynőjének Aitiopéját 
választanám, mert az egész szinmüirodalomban 
nincs nőalak, aki meg tudná ragadni a férfi am-
bícióját, aki ugy el tudná lágyítani a hatalmas 
„őserőt", — mert bár hatalomra született, az 
életteremtő szeretet utáni vágy legyőzte benne a 
belénevelt királyi gőgöt, az uralkodni akarást; 
— mert ugy szeretett, hogy képes volt romlásba 
dönteni egész nemét, csakhogy megmentse ma-
gának a férfit. 

Igazi asszony volt, igazi nő volt és ez a leg-
több. — Lányoki Próbáljanak egy kicsit éhozzá 
hasonlítani és szeretetükkel, ős szuggeráló ere-
jükkel segítsenek nekünk megmenteni gyönyörű 
„Napországunkat". . . Meglátják, uj Theseusaik 
tudnak még csodákat művelni és - szeretni ! 
Boksay Nestor Olivér, tart. tüzérzászlós, Ró-
naszék. 

• • • • 

Hát a „Fekete gyémántok" Berend Ivánját senki 
sem választja? Annál jobb, legalább osztatlanul 
az enyém marad. 

Ideálisabb férfit el sem tudok képzelni, mint 
Berend Ivánt. Komoly, munkás és amellett hódí-
tóan fess gavallér tud lenni, mindenütt megállja 
a helyét, kifogástalan jellem. N. Elza, Kőszeg. 

Holéczy Pistát, a dalos diákot választanám, 
akinek mindig tele van a szive dallal és nótával, 
még a szive bánatát is dalba önti, mert nem 
veheti el azt, akit szeret. K. Ella, Budapest. 

Mily nehéznek tartottam még tegnap a „Kit 
„választana férjül, illetve feleségül" cimü kérdésre 
a választ, annál könnyebb az ma, hogy láttam 
Strauss O „Varázskeringő" cimü operettjét fii irren, 
íme a válasz : feleségemül az olyan tűzzel, tem-
peramentummal, vággyal és bájjal rendelkező 
leányt választanék, ki a „Varázskeringő" Franci-
jához hasonlít, líj. Schwarz Józsi, hadnagy, 
Budapest II., Toldy Ferenc-utca 10. 

• • • • 

Tisztelt szerkesztő ur ! Köszönöm, hogy alkal-
mat ad, hogy az én igaz érzésemet, az ön nagy-
rabecsült lapjában közölhessem és kifejezzem, 
mennyire imádom és szeretem Helént a „Bacca-
rat"-ban. Milyen tökéletes, milyen szép és miiyen 
kiváló asszony. Várkonyi László, Budapest VI., 
Révay-utca 22, II. era. 5. 

Tetszik nekem ez is, az is, de — legjobban 
Száky János. Mert ő bájos, elragadó, szerelmes 
és férjnek nagyon kedves. Vágó Olivia, Buda-
pest VI., Révay-utca 22, 11/5. 

• • • • 

A szinműirodalomból férjemül csakis az 
Aphrodite Beppoját. Miért őt? Mert olyan ön-
zetlenül tud szeretni. Fábián Boriska, Buda-
pest VIII., József-utca 15. 

Feleségül a „Szenvedély" Ninácskáját válasz-
tanám. H. Gy., Szombathely. 

Othellot választanám, mert szenvedélyes szerel-
mével ugy szerette szerelmesét, hogy megtudta 
ölni és aztán tovább szeretni. Alsebesi T. Stefiké, 
Kispest, 



Kuíatok az emlékezetemben és választásra 
legméltébbnak a „Vigözvegy" Danilóját tartom, 
aki a szép özvegynek nem a millióiért, hanem 
a sziveért esedezik. Hol léteznek ma még ilyen 
ideális férfiak ? L. Irénke, Budapest. 

• • • • 

Én férjemül az „Ördög" c. színműből a festőt 
választom. Mást soha szeretni nem fogok. De 
talán ha hozzá hasonló jönne, tudnám szeretni. 
Erdész Gitus. 

• IM 

Kedves Szerkesztő ur ! — Az nekem, is szemet 
szúrt, hogy a pályázaton — miként Ön panasz-
kodá e lapon — nem tudni milyen alapon — 
nagyon sok a nő és óh ! — kevés a férfi pályázó. 
Csekélységem egy tervvel (remélem, hogy 
evvel a férfiak tábora megnő) lép elő. Meg-
kérem Intim Pistát, tegyen közzé egy hosz-
szu listát — a színpad asszonyiról s összes 
lányáról s számoljon be minden hölgy hozo~ 
mányáról. Ormos Béla, Budapest, Német-u. 16. 

• • • • 

Kizárólagosan a „Víg özvegy" daliás Danilóját 
választanám férjül. Veith Annuska, Lúgos, 
Karánsebesi-ut 3. 

Brilllánsnkaf, 

NAGY MS H A L Y DROGÉRIÁJA 
Budapest, V., Váczi-ut 4. Telefon: 160-96. 
A községi tisztviselők országos szövetségének szerző-
dés es sziilitója. — Szappanok, i l la tszerek kötsze-

rek és ház ta r tás i cikkek nagy rak tá ra . 

Ill SZÍNHÁZ! ÉLET ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkosztette : INOZE SÁNDOR 

A színház, irodalom és mű-
vészet minden ágáról,rend-
kívül sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb irók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb. 
A vaskos <• f k I . — -
kötet ára: IV KOl> 
Drágasági pótlék 10 °/o. 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

Szeretném, ha nekem is akadna egy Kárpáthy 
Zoltánom. De a mai világba nincsenek Kárpáthy 
Zoltánok. De mivel mégis akarok a mai világ-
ban méltó férfit választani, választásom az 
„Ördög"-re esik. Mert szeretem az eleven, bohó 
szerelmes férfiakat. (Bocsánat, hogy ceruzával 
irok, de ezeket a sorokat a tánciskola előszobá-
jában vetettem papírra.) Iihirer ICató, Nagykörös. 

• ••• 
Ha már nekem is vallomást kell tennem, hogy 

kit választanék feleségül, feltétlenül a „Varázs-
keringő" prímását választom, mert olyan édesen 
tudott sírni és csókolni. Csak engem szeretne 
ugy, mint Nikit. K. L„ Kispest. 

• • • • 

Én egyedül csak a Casanovát választanám bár-
mely pillanatban férjnek, mert annyira szerette 
a nőket, hogy még a sirból is felkélt, hogy nő-
hódító útjára induljon. Szász Ica, Budapest. 

Egy kéréssel fordulok Önhöz, hogy kit válasz-
szak én férjül, Rómeót vagy Rinaldót. Én inkább 
azt gondolom, hogy Rinaldót, mert csak ő tudja 
snájdigul elrabolni a nőket. Bárcsak hozzám is 
eljönne és engem is snájdigul elrabolna. Király-
rajongó, Budapest. 

gyöngyöket, ezüstöt, használt éksze-
rüket mindenkinél drágábban vesz 

Székely Knill ékszerüzlete, Budapest, Klrftly-n 51. Teréz-tem-
plommal szemben. €imre tessék figyelni. Telefon József 10« 5S 

I ULLMANN JÓZSEF I 
m e l l f ü z ő k , külön-
legességek műterme 

t 
t 

B U D A P E S T 
I VI., NAGYMEZŐ-UTCA 
I - Teleionszám: 171—83 | 

28 
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Férjemül csak a Hejehuja bárót választanám. 
Cilu. 

• • • • 

Én az Othellót választanám férjemül. 
Indokolás: ez a harchoz szokott vitéz férfi 

csupán hőstetteinek egyszerű, keresetlen szavakkal 
való elbeszélésével is meg tudta nyerni a szép-
séges Desdemona szivét, olyannyira, hogy ez az 
apját is elhagyta ő érte. Othelló annyira szerette 
Desdemonát, hogy mikor Jágó hazugságokkal 
elhitette vele, hogy felesége megcsalja, borzasztó 
fájdalmában elvesztette az eszméletét is. Ami-
kor pedig Jágó izgatásai és hazugságai odáig 
vitték, hogy feleségét megölje, abban a hitben, 
hogy ez megcsalja, s akkor is csak nagy lelki-
mardosások közt birta kioltani annak az életét, 
kit még most is szeretett. S mikor megtudta, 
hogy felesége ártatlan volt, megutálta önmagát 
s az egész világot s rettentő lelkifurdalások és 
szenvedések közt megölte magát. 

Ha a gaz Jágó nem teszi igy tönkre életét, a 
legboldogabb és leggyöngédebb férj válhatott volna 
a vitéz férfiúból. Neumann Ibolya,^Budapest. 

Kutatom, keresem, 
Hallgatom, figyelem 
A szivem szavát — 
Legjobban szerelném 
Asszonyommá tenném : 
A fess hamist, Kánya Marist! 
Marinak, Marosának akadt katonája, 
Szívesen lennék én 
A Maris babája, 
A férje : a párja. 

Roscnfeld József, Újpest. 

MACA K Ö R Ö M L A K K 
békeminősógben minden előkelő dro-
gériában éa parfümériában kapható 

.hülyébb 
is megvan győződve, 

hogy a 

leüli! hongszert és 
iHofonf 

a készítőnél kapja 

H A N G S Z E R O T T H O N 

Fekete Mihály 
mesternél 

Budapest, József-körut 9, sz. 
Javítási műhelyek telefonja József 36—23. 

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

nem vállalkozunk.) 

S. István, Bpest. Ez még nem üti meg a mér-
téket. — Hívatlan prókátor. Teljesen igazat adunk 
önnek, a színvonal azon a téren ijesztő. De, hát 
ezen márol-holnapra nem lehet segíteni. Evek 
alatt majd helyrejön a dolog siettetni azt, ami 
csak magától jöhet, hiába próbálná az ember. 
— R. F. és M. Z., Bécs. Köszönet a kedves 
megemlékezésért. A pálya-válasz ebben a for-
mában félreértésen alapul. 

Nusika. 1. 16. évtől veszik fel. 2. Legalább 4 
középiskola elvégzése szükséges. 3. Feltétlenül. 
4. Nem mindenütt egyforma. — Bankhivatalnok. 
1908 ápr. 24-én adták ezzel a szereposztással : 
Flambeau =Csortos, Ferenc hg.-Törzs, Metternich 
= Garas, Gentz Frigyes = Rátkai, A szabó = Z. 
Molnár, Mária Lujza = T. Forrai Róza, De Lorget 
Teréz = T. Halmi Margit, Főhercegnő=Mészáros 
Giza, Obenaus báró = Boross, Camerata grófnő 
— Polgár Ilona. Kíváncsi bakfis. 1. 1901 okt. 2-án 
született Budapesten 4. Nem közölte velünk. — 
Basbariton 19. Tessék a Rákosi-iskolánál érdek-
lődni, vagy valamely operett-szinháznál. Ha pe-
dig vidékre óhajtana elszerződni, akkor kérjen 
szerződést Déry Jánostól, az Orsz. Színész-
egyesület szerződtetési osztályánál. 

Apáti I. Előfizetése 1919 márc. 31-én jár le : 
— Gr. Ny. Elluska. Címe : Temesvár, színház 

A volt cári |>pnC7 atláp llím o s a k l 9 nagyoo 
falk&ból hozott U l B i i OtjAl Iliül jó holyre eladó. 

BUDAPE8T, KIRÁLY-UTCA 108. II. emelet 4. 

MEGJELENT ! 

M c s á s z á r p a r t ? a s z á i l t 
Lakatos László uj színdarabja, a 
Medgyaszay Szinház nagy sikere. 
Ara K 4.— és 10°/o faüé>„ 

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

fehér kőris- barna dió, művészi ki-
vitelű. SZABADOS B. asztalos-
mester , Kiepest , Kl tpka-utca 28. 

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

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

forró lüktetésű drámává. 
í?Dlti ára 10 korona és 10 o/„ drágasági pótlék 
Kapható a „Színházi Élet" boltjában, VII., Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 
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tessék hozzáfordulni. — /. M. Ipolyság. Nem 
színházi kérdés — Egyedül, 19. Csak 16 éves 
kortól veszik fel. dr. T. Z. Debrecen. Levele 
a New-York kávéházban megtalálja. — Érdek-
lődő. Ilyen nevii színésznő nincs sem a főváros-
ban, sem a vidéken. — D-imádó. Eltalálta. 

— F. Margit, Királyhelmec. Előfizetése febr. 
28-án járt le. — Hanna. 1. 5. Aradon. 2. Elvált. 
3. Nem színésznő. 4. 22. — Sz. T. Nem közöl-
hető. — Baby 1. Magyar Szinház. 2. Nemzeti 
Színkáz. 3. Medgyaszay Szinház. — W.L.Huszt. 
A Magyar Színházban játszották, ez idő szerint 
nincs műsoron. — Jegyző leánya. A Színházi 
Élet a nem előfizetőknek is készséggel válaszol 
5 színházi vonatkozású kérdésre. — Anikó 
1. Cime: Nemzeti Szinház. 2. 24. éves.—Peles-
kei nótárius. Tessék a Színházi Élet kiadó-
hivatalánál érdeklődni. — 

J. Imre, Esztergom. Ilyen színész nincs. — 
\ugyalka. Előbb meg keil nyernie tervéhez a 

szülők engedélyét és csak azután lehet a szini-
pályára lépni. — Th. R. Kezdetleges munka. — 
Angi. 1. Valamely hozzáértő egyén előtt 2. Ba-
ross-u. 8. — Temesvári. A „Színházi Életu a 
nem előfizetőknek is készséggel válaszol 5 szin-
názi vonatkozású kérdésre. M. Imre. Rózsahegyi 
Kálmán színésziskolája, VIII., Népszinház-u. 22. 
F. A. Debrecen. Újpesten Szomori Miklós, — 
Csepelen Halász Alfréd. — Tél, 20, Veszprém. 
1. Az előbbi magán, az utóbbi álíami intézet, 
tehát lényeges különbség van a kettő között 2. 
Rózsahegyi-iskolájánál kiképezik. 3. Az előbbinél 
havi 100 K. az utóbbinál évi tandíj 120 K. 4. Az 
iskola adja. — Két korona. 1. 1899-ben született. 
2. Star-filmgyár. — Pálma. 1. Életrajzát meg-
találja a Színházi Élet 1918 nov 3. számában. 
1. Nem. 3. Royal-szálló. — B. Panny. A kérde-
zett mtvész 1882 febr 24-én született. — Athália. 
2. Lipót-körut 7. 2. Rákóczi-ut 21. 3. Népszinház-u. 
20. 4. Szerecsen-u. 57. — Sz. Annuska. Már 
sokszor megírtuk a szerkesztői üzenetekben. — 
Hü olvasó, Szolnok. 1. A kért számot a Színházi 
Élet kiadóhivatala megküldheti. 2. T. O. Temes-
várott működik. — M. N. Szeptember első nap-
jaiban lesz. — J. Gy. Rákosliget. Címe: Eger. 
— Faun. A Színházi Elet kiadóhivatalában tes-
sék megrendelni. B Ágnes, Szentgotthárd. A 
Medgyaszay Szinház tagja. — G—rajongó. 1. 
Még nincs megállapítva. 1. Ha aktuális lesz, 
megírjuk a Színházi Élet-ben. 3. 1882-ben szü-
letett. — Siheder. A társul t Pápán tartózkodik. 
— L. J. Újpest. Rózsahegyi Kálmán iskolája, 
Népszinház u. 22. J. M. 1. Berzótey Ilona. 2. 
Lipót-körut 7. — H. M. Pesten van. 

S. H. Üteg. Nem közölhető. — Hü tisztelő. 
Nem a mi dolgunk. — Lila domino. Az első 
számot megküldte a kiadóhivatal, tessék az elő-
fizetést megújítani. — Géorgie. 1. Áz életrajzát 
megtalálja a Színházi Élet 1918 nov. 3-iki szá-
mában. 2. Nőtlen. 3. Filmvállalathoz. — Alraune. 
Címük a szinház. — Felsőderna. Átadtuk. — 
N. Gizus. 1. Zongorázik. 2. Roboz Imre. 3. Royal-
szálló. 4. Igen. 5. Sokszor megírtuk. — Rajongó. 
Míg nem tudja. — Legénybucsu. Ott megtud-
ható. — Hotel Imperial. Még ő se tudja, hogy 
mikor lép fel. — Sz. Klára. Nem fontos kér-
dések. — R. Malvin. Az elmúlt vasárnap lépett 

l 
B U b f l P E S T 

LISZT FERENC-TÉR 
Z E N E f l K f l b É n i f l 
"Ve. T E L E F O N "V. 

loinap reggel! 
Tragikomédia 3 felvonásban. 

Irta: Karinthy Frigyes. 
Rendezi : ifj. Vajda László. 

A díszleteket tervezte: Pán József. 

SZEMÉLYEK : 
Ember Sándor . . . Gellért Lajos 
Lehotay Mária . . . Bánhidy Ilona 
Bella Gábor, zene-

szerző Magas Béla 
Olson Irjő,finn orvos Kiss Ferenc 
Lendvai Iványi Antal 
Lendvainé Leszkai Irén 
Stepan, montőr . . Darvas Ernő 
Hermin, vidéki szí-

nésznő Bán Annie 
Lidérc, újságíró . . Mihó László 
Horváth Lenci . . Szentiványi Kálmán 
Zajcsek, kapitány . Kelemen Lajos 
Első jassz Örményi Endre 
Második jassz . . . . Jávor Endre 

Néhány kíváncsi. 

A szinházavató prológust 
Kosztolányi Dezső irta és Kálmán 

Erzsi mondja el. 

A főváros legfiatalabb színháza március 
5-én nyit Karinthy Frigyes darabjával, 
amelynek szereposztása már magában 

véve is nagyon sokat igér. 
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l i p 3 * I Hai i l n i , I i g a z á n kellemesen akar muSaftni 
hozassa meg a most legújabban megjelent 

vári telefonál 
cimü kétoldalas, tréfás, kacagtató hanglemezt. 

Á r a : Hat darab ócska, lejátszott 
hanglemez. Ezen lemez pénzért nem kapható. 
Újvári Károly ezen lemezen ugyancsak megkacag-
tatja a hallgatóit. Elejétől végig holtra nevettető! 

K i i á r ó E a g c s a k i f t 

hangszer- nagy-
á r u h á z á h a n 
B y I I A P E S Tt 
VIII., József-köruí 15 
Fiók: IX., Ráday-u. 18. 
T e l e f o n : József 35-92. 

Ö V á s ! Figyeljen a 
„ W á g n e r " névre, 
hogy máshoz be ne té-
vedjen. B e s z é l ő g é p e k 
200—1500 k o r o n á i g . 

Árjegyzék ingyen 
fii 

L J 
laaBsax&MXfiKfccf J 
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fel. — Orgonaszàll. Az iskola titkáránál kell 
érdeklődnie. 4 — G. László. Cimük : Nemzeti 
Szinház. — Pályám. Bármelyik iskolánál lehet 
érdeklődni, — Manci és Marci. Király-utca 95. 
— Ádám Gyurka. Szeptemberben. — T. O. 
„Temesvár, Szinház" a cime. — Fogadás 26. — 
T. J. Igen. 

K, Margit. Nem ad autogrammot. — G. Irén 
BU1CBU-U. Ilyen nevű színészt nem ismerünk. — 
Fehér liliom. A kérdezett művész 1889 márc. 
12-én született Temesvárott. — Rajongó. 1. 
1882-ben született. 2. Mérleg-u. 2. Antigone. 
Tessék a Színházi Élet kiadóhivatalánál érdek-
lődni. — Ciklámen. 1893 január 17-én született 
Félegyházán. Katóka. A Magyar Színházban ját-
szották 1912 április havában. — G. Zs. Rákos-
liget. Valamelyik szinház igazgatósága cimére 
kell elküldeni. B—rajongó, Szentes. Cime : 
Temesvár, Szinház. 

Krúdy tiyula : Tutagas 8-— K 
Krúdy Gyula : Pesti Album 8 — K 
Marcel Prévost : Félsziizek 10'— K 
Lord Douglas: Wilde Oszkár és én ... 14-— K 
Richepin : Lépvessző 4.— K 
Szép Ernő : Lila ákác (0. - K 
Huysmans Ott lenn 20 — K 
Kádár Lehel : A bagdadi vasút 9.— K 
Farkas Pál : Zanzibári leány 8.— K 
Flaubert : Egy fiatalember története ... 20.— K 
Romain Rolland : Jean Christophe I. 

Virradat 7 - K 
Romain Rolland : Jean Christophe 11. 

Hajnal T— K 

Finita ia Comedia (tSudav Denes)... ... 4'— K 
Tyűh de ritka (Two Step.) 4— K 
Rég volt (Zerkovitz) ... 4 — K 
Egy szál cigánnyal huzatom (Zerkovitz) 4— K 
Bolseviki nóta (Pogány Róbert) 4.— K 
Bölcsődal (Pogány Róbert) ... 4.— K 
Gróf Rinaldó összes dalai, 2 füzet ... 14 — K 
Megrendelhetők a „Színházi Élet" boltjában : 

VII., Erzsébet körút 29. 

^ é f ^ t e ^ c f c z ê k i p e l C 

Gróf Rinaldó sorozat, 7 darab 2 80 K 
Majd a Vica, 5 darab 2 — K 
Gyerekszínház tagjairól, 8 darab 3'20 K 
Porto egy-egy sorozatnál 40 fillér. Megren-
delhetők a ^Színházi Élet" boltjában: Vil., 

Erzsébet-körut 29. 

Színházi képrejtvény 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat sor-
solunk ki. 

I. díj : Egy magyar író színműve. (E héten 
Hajó Sándor: „Az ötvenéves férfi" cimü müvét 
sorsoljuk ki.) 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten Varsányi 
Irén fényképét sorsoljuk ki). 

III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 8. számában közölt betürejt-

vény helyes megfejtése: „Sok a próba". Helye-
sen megfejtették 374-en. Drégely Gábor „Egy 
férj, aki mindent tud" c. művét Kiss Jolán, Sze-
ged, Fedák Sári fényképét Róna Rózsi, Erzsébet-
körut 16. és a kottát Schwarcz Gizella, Baross-
tér 14. nyerte el. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR 
Igazg-ató : MOLNÁR IMRE 

UJ S Z Í N D A R A B O K : 
Molnár Ferenc : Liliom 5 — K 
Lengyel Menyhért : Sancho Panza ki-

rálysága ..... 7'— K 
Barta Lajos : Örvény 6 — K 
Hajó Sándor : Az ötvenéves férfi 6'— K 
Hervieu Paul : Bagatel 3.— K 
Lakatos László: Férj és feleség 6 — K 
Minden könyvre 10% felár és portó egyenként 
50 fillér. Megrendelhetők a „Színházi Élet" 
könyvkereskedésében: VII., Erzsébet-körut 29. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" 

uj levelezőlap soroz& a 
Gyönyörű szép felvételek „Majd a Vica", 

„Gróf Rinaldó" és a Gyermekszin-
ház tagjairól. A 20 darabból álló 

sorozat ára 8.— korona. 
Portóköitség 60 fillér. 

Budapest, Koronaherceg- FLSNER Fióküzletek: Rákóczi-ut 
utca 10 IV., Calvin-tér ^ L f n a g y á t g 3 2 J ^ B u d a > F ő ' u t ^ 5 2 . 

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



GARAMSZEGHY SÁNDOR - MUZSNAY BELLA 
„Hung-Yii" (Angelo felv.) Intim-Kabaré 



Nemzeti Színház 
PETHES IMRE — OENESIUS 

„Császár és komédiás" (Lázár rajza) 


