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- Miniszteren, államtitkárok, képviselők nyilatkozatai -
A „Színházi Élet" legutóbb leszavaztatta a ma-

gyar színművészet jeleseit a politikáról. Most meg-
fordítjuk a nyársot. Miniszterek, államtitkárok, kép-
viselők, a magyar politika legérdekesebb vezérei, 
izzóan aktuális férfiak nyilatkoznak színházról, zené-
ről, darabokról, színészekről. Kulturtörténelmi szem-
pontból is elsőrendű érdekesség tudni, milyen viszony-
ban álit az első magyar nemzetgyűlés a színházi 
művészettel. Megállapítjuk, hogy a versenyben az 
állami színházak, az Opera és a Nemzeti nyertek. 
A nagy politikusok a klasszikus darabokat és a zenét 
kedvelik. Vannak viszont — a politika újoncai ezek 

akiknek a budapesti szinház is épen olyan újdon-
ság, mint sok minden más. Megelégedéssel tölt el 
különben, hogy a politikusok szeretik a színházat 
és a művészetekben is a magyar, a nemzeti vonást 
becsülik legtöbbre. És most következnek a nyilat-
kozatok: 
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P. Ábrahám Dezső 
belügyi államtitkár, a következő nyilatkozatot 

tette : 
Történelmünk legsú-

lyosabb időiben költőink 
voltak azok, akik a ma-
gyar nyelv, a magyar 
érzés és a iobb jövőbe 
vetett hit apostolai vol-
tak, és akik fenntartották 
a nemzet törhetetlen 
energiáját. Leghívebb 
segítőtársuk úgyszólván 
ezen érzések tolmácso-
lója volt a magyar szí-
nészet. A holt betűket 
ők tették elevenné és 

nem sokkal kevesebbet köszönhetünk az 
igazi művészeknek, a festett falak hősei-
nek és hősnőinek a nemzet reménysé-
gének ébrentartásában, mint bármely po-
litikusnak, vagy a közélet terén szereplő 
egyéneknek. Ugyanez a feladat vár a 
most ránk nehezedő nagy szomorúság-
ban a magyar színészetre és ezenkívül 
ínég egy másik is. 

Az országot ugyanis ellenségeink 
darabokra akarják tépni ; legmagyarabb 
részeket elszakítanak. Nemcsak a szín-
magyarságra, de még olyan helyeken 
is vonzóerőt gyakorolt a magyar kultura 
felsősége, ahol más ajkú polgártársaink 
laktak. 

A iövőben a gazdasági köteléke-
ken kivül legerősebb összekötő kapocs 
és vonzóerő lesz közöttünk és elszakí-
tott véreink közöttt a magasabb kultura. 
amely ebben az országban csak a ma-
gyar kulturát jelentette. Lehet, hogy. 
nemsok alkalma lesz a magyar színé-
szetnek ezt a hódító erőt kifejteni a 
megszállott területeken, de amenn/iben 
lesz, mégha szándékos propagandát 
nem tudnak is ezzel előidézni, nemzeti 
kulturánk felsőbbsége önkéntelenül meg-
hódítja az idegen foglalókat is ; elszakí-
tott véreinket pedig feltétlenül továbbra 
is biztosítja számunkra. Az élő szó 
varázsa a leghatalmasabb fegyver jövő 
nemzeti egységünk érdekében í 

Beniczky Ödön 
belügyminiszter igy nyilatkozott : 

A magyar színháznak mindig egy és 
ugyanazt a hivatását látom, a magyar 
színháznak hűnek kell maradnia ere-
deti hivatásához: a magyar nemzeti 
esz,me terjesztéséhez. 

A Nemzeti Színházba, az Operába 
és Vígszínházba járok. Wagneriánus 
vagyok és Shakespeare színműveket 
szeretem. 

A Nemzeti Színház elsőrendű gárdá-
ját nagyon szeretem. így elsősorban 
lvánfi, Gál, Pethes és Rózsahegyi a 
kedvenc színészeim. 

A Vígszínházból Hegedüst, Varsányit 
és Tanayt szeretem. 

Bleyer Jakab 
nemzetiségi miniszter ezt nyilatkozta : 

A magyar szín-
háznak most ugyan-
azok a feladatai, 
mint akkor, amikor 
a tizennyolcadik szá-
zad végén a tizen-
kilencedik század 
elején a magyar 
színháznak fel kel-
lett ráznia a nemze-
tet az elnémetese-' 
désből. Akkor a nem-
zeti érzés indult veszendőnek, ma az 
ország területe. Ahogy akkor segített a 
nemzeti érzést fentartani, erősíteni és 
lelkileg a magyarságot a nemzeti gon-
dolat számára megnyerni, ugy kell most 
is segíteni abban az irányban, hogy 
csak a következetes munkával és meg-
értéssel lehet visszahódítani az elvesz-
tett területeinket. Egy uj ideológiát 
szolgált a magyar szinház keletkezése-
kor, egy uj ideológiát terjeszt most és 
amely a keresztény nemzeti gondolat 
jegyében indult el. 
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mint a középkor tenaissanceánál, mint-
egy vallásos aktusnak és erkölcsi iskolá-
nak tekintettek. Legyen aző mintaképe 
a drámai művészet utolérhetetlen ki-
rálya Shakespeare, aki tudott lenni 
klasszikus humanista és keresztény, 
nemzeti és nemzetíölöttien emberi, rea-
lista és idealista, komolyan megrázó 
és vidáman fölelevenítő, ki az életet 
ugy fogta föl amint van és mellette 
megmutatta milyennek kellene lennie, 
aki akár könnyüket csal ki szemeink-
ből akár megkacagtat, mindig ethikai 
igazságokat tár föl előttünk. 

A Nemzeti Színházat és Operát lá-
togatom és főként egy-egy Shake-
speare-előadás vagy Wagner-opera után 
bizonyos el nem muló szellemi élve-
zettel és lelki megújhodással távozom. 

Friedrich István 
hadügyminiszter érdekes nyilatkozata ez : 

Én a magyar 
szinház hivatásá-
nak a a mai idők-
ben és mindég 
egy hazafias és 
nemzeti missziót 
tartok, amilyent 
az már sokszor 
teljesített. 

A Vig- és Nem-
I zeti Színházat és 

az Operát láto-
gatom. 

Kedvenc színé-
szeim Hegedűs 
Gyula, Hegedűs 

Gyuláné, Fedák Sári, Kosáry Emma és 
Ötvös Gitta asszony. 

Giesswein Sándor 
kanonok, a Keresztény Szocialista Gazdasági 

Párt elnöke ezeket irja nekünk. 
A magyar színművészetnek ma még 

jobban mint bármikor meg kell felel-
nie nemes hivatásának és nem szabad 
eltávolodnia attól a forrástól, melyből 
fakadt, s melyet ugy a görögöknél 

Ereky Károly 
volt közélelmezési miniszter véleménye ez: 

A nemzeti esz-
mék terjesztésében 
nagy szerep vár a 
színházra, de nem 
lehet kizárólagosan 
ezt követelni tőle. 
Az Operában. a 
klasszikus operák, a 
Nemzeti Színházban 

a modern színművek tetszenek külö-
nösen. 

Kaposváron voltam utoljára színházba, 
a választási agitáció alatt. 

Hegedűs Gyula és Csortos a ked-
venc színészeim. Csortos férfias egyé-
niségével imponál nekem. 

Haller István 
kultuszminiszter, ezeket mondta 

munkatársunknak : 
Éppen most jö-

vök a színészek 
nemzeti szövetsé-
ge gyűléséről, ahol 
egy hatalmas dik-

ciót mondtam 
ugyanerről a kér-
désről. 

Amint a múlt-
ban is, minden 
erőmmel azon le-
szek, hogy a ma-
gyar szinház leg-
jobban megfelel-
hessen azon haza- 1  

fias és kulturális hivatásnak, ami ebben 
a szomorú időkben rá vár. 
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Huszár Károly 
miniszterelnök ezeket mondta : 

^ ^ ^ A magyar szin-
házra a legnagyobb 

h r rCm hivatás vár, ami 
ijL - <J csak színházra egy-

j '*" 1 általán várhat. Mint 
4 a k i a magyar szin-

i ^ W i r v ' ' ' házat jól ismerem, 
/ j p j r ^ P SP- ^ hiszem, hogy en-

J r nek a hatalmas hi-
vatásnak a legki-

válóbban meg fog felelni. 

Dr. Lukovich Aladár 
a nemzetgyűlés háznagya igy nyilatkozott : 

É
A szinház fontos-

ságát abban a meg-
mérhetetlen hatásban 
látom, amit a töme-
gekre tud tenni. Az 

igazgatóktól függ, 
hogy az anyag teljes 

megválogatásával, 
amellett, hogy művé-
szi kötelességüket tel-

jesitik, elsőrangú szolgálatot tegyenek 
a nemzeti eszmének. Kedvenc darab-
jaim a János vitéz, a Quo Vadis és a 
Hegedűs Gyula utolérhetetlen alakításá-
ban látott Ördög. 

Lovászy Márton 
volt kultuszminiszter, a függetlenségi párt 

vezére ezeket mondta nekünk : 
A színháznak 

mindég az volna a 
hivatása, hogy a 
nemzeti szellemet 
és kulturát terjesz-
sze. 

Különösen most 
kellene teljesíteni, 
ezt a hivatását eb-
ben a szerencsét-
len megcsonkított, 

sokat szenvedett országban. Hogy be-
tölti-e általában a magyar szinház ezt 
a hivatást azt nem tudom egészen két-
ségtelennek. Ugyanis a mai szinház nem 
sokban különbözik a régi, a nemzeti sze-
rencsétlenséget megelőző színháztól. 

De hiszen azt hogy a magyar szín-
házak is tudatára fognak ébredni (ami-
nek különben több esetben tanújelét ad-
ták már) annak a nagy hivatásnak,ami rá-
juk vár és igyekezni fognak azt betölteni. 

Mayer János 
közélelmezési államtitkár nyilatkozatát itt adjuk 

— A szinházak-
m nak mindenesetre 
tE az volna a jövő-

j ű J / jük, hogy nevelő 
hatást töltsenek be. 

Â^lSSfeœŒlfex Az utóbbi időkben 
ebben az irányban 

/ Wr Például a Császár 
' és komédiás cimü 

darab, nagyon kü-
lömbözik az azelőtti frivol, erkölcsrontó 
daraboktól. Külömben is az utóbbi idő-
ben e tekintetben is nagy haladás ész-
lelhető. 

Az általam látott darabokban külö-
nösen magukra vonták a figyelmet szép 
játékukkal Pethes, PauJay Erzsi, Beregi 
Oszkár és még többen. 
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Meskó Zoltán 
földmivelésügyi államtitkár ezeket mondja : 

— A régi hiva-
tását kell ma is tel-
jesiteni a magyar 

• színháznak, csak 
fokozottabb mér-
tékben. 

Azt a hatalmas 
erőt, lelkesedést, 
ami a mi kiváló 
Íróink lelkében van, 

szét kell sugározni és éleszteni kell a 
lelkekben egy jobb jövőben való hitet. 

Nemrég voltam a Bánk Bán előadá-
sán, a színészek játékának és a rende-
zésnek kivá\ósága meglepett. 

A Király, Nemzeti, Víg, Magyar Szín-
házba járók leggyakrabban. Hegedűs 
Gyulát tartom a legnagyobb ma élő 
magyar színésznek. 

Molnár János 
kisgazdapárti képviselő, aki Windischgraetz 
herceget buktatta ki Patakon, ezeket mondta : 

A magyar színház hivatása csak a 
nemzeti érzés és kultura ápolása lehet. 

Az összes darabok közül, amit lát-
tam, Az ember tragédiája tetszett a 
legjobban nekem. 

Jászai Mari és Beregi Oszkár játéka 
tetszik nekem legjobban. Azonkívül 
nagyon szeretek egy moziszínésznőt, 
aki igen gyakran játszik drámás sze-
repekben. Erzsinek hívják, a másik 
neve most hirtelen nem jut eszembe, 

Oláh Dániel 
volt miniszter nyilatkozata : 

^ A magyar színház 
\ hivatása az lenne 
; tulajdonképen, hogy 

ezeket a mai szomo-
n ru időket kikorrigal-

ia. Amint észre vet-
*y tem, ujabban a ma-
jT - " gyar szinház is na-
f gyón dicséretremél-

tóan a szeretetet, a magyar büszkeséget 
terjeszti. A Nemzeti Színházba szeretek 
menni. A „Bánk bán" nagyon tetszett ne-
kem. Nemrég láttam a „Fekete lovas"-t, 
az is nagyon szép volt. Kürti József, 
aki a „Bánk Bán"-t játssza, nagyon jó 
színész. Paulay Erzsi is szépen játszik. 
Kedvenc színészeim Fedák Sári és 
Rátkay Márton. 

Patacsi Dénes 
kisgazda államtitkárnak ez a véleménye : 

— Különös súlyt 
helyezek arra,hogy 
a magyar erkölcsö-
ket, a nemzeti ér-
zést és hazaszere-
tetet a színházak 
kultiválják és a 
magyar nép lel-
kébe átültessék í 

í » Megkérdeztük, mely 
színházakba szokott 

járni, a színészek közül kiket kedvel különösen. 
Az államtitkár ezt válaszolta : 

Az Operában Horthy bevonulásakor 
és a Nemzeti Színházban a Szigetvári 
vértanuk előadásakor Friedrich ünnep-
lése kedves emlékek és ezeket a helye-
ket többször felkeresem. Mint ezelőtt 
vidéki embernek ismert vagy kedvelt 
színművészem nincs, de a hazafias, a 
kommunistákkal nem kacérkodókat ked-
velem legjobban f [ [ 

Pékár Oyula 
közoktatásügyi államtitkár ezeket nyilatkozta 

nekünk : 
A magyar szín-

háznak ma a leg-
nagyobb, a 48-as 
időkhöz hasonló fel-
adata van. A ma-
gyar színész ma a 
kultura papja, kato-
nája, éppen olyan, 
mint a manlicheres 
katona. Azért alakit-
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juk most az Országos Színművészeti 
Tanácsot, hogy ezt a nemzeti kultur-
hadsereget megszervezze. Ennek a 
kulturhadseregnek a gócpontjai a na-
gyobb hasonló vidéki városok, mint 
például Miskolc. Téves az a felfogás, 
hogy a Tanács a Nemzeti Szinház, 
vagy pedig egyes magánszínházak 
miatt alakul meg. . « 

Ç Î X i i A ^ ^ Ù L , 

Prohászka Ottokár 
székesfehérvári püspök és nemzetgyűlési képvi-

selő nyilatkozata ez : 
— Oly sokat vesztettünk anyagi 

tekintetben, sőt még erkölcsi érzékünk 
is megrendült, manapság tehát a reor-
ganizáció munkájának ugy az egyik, 
mint a másik részen kell megindulnia. 
De főleg az erkölcsi téren kell mindent 
megtennünk, hogy a fölélesztett erkölcsi 
energiákkal legyünk képesek a lezüllést 
kipótolni. Ez erkölcsi erőket és a nemzeti 
érzést a magyar szinhán Múzsa van 
hivatva elsősorban föléleszteni. Hogy 
hivatása van itt minden értelmi és 
művészi testületnek és intézménynek, 
de ezek közt is a magyar szinház 
vezessen és kölcsönözzön az érdekek 
lelkes fölkarolásának művészi presztízst 
és adjon tekintélyt és súlyt a mi erkölcsi 
reneszánszainknak. 

Fekete lovas, amely nagyszerűen meg-
felel ennek a hivatásának. 

Az Operába, a Vigbe és Nemzeti 
Színházba járok. Legjobban a Tosca 
tetszett az összes operák között. Hogy 
melyik színész játéka tetszik nekem 
különösen. Valamennyié! 

R assay Károly 
igazságügyi államtitkár véleménye ez : 

A magyar szín-
háznak az a hiva-
tása a jövőben, 
hogy azokat a gon-
dolatokat, amelye-
ket a politika nem 
tárgyalhat, állan-
dóan ébrentartsa 
az emberekben. 
Ilyen például a 

Rakovszky István, 
a nemzetgyűlés elnöke ezeket volt szives nyi-

latkozni : 
A mai magyar szin-

ház legsürgősebb hi-
vatása az, hogy meg-
javítsa a színházi kö-
zönség elrontott Íz-
lését. 

Kilencéves korom óta 
állandó színházlátoga-
tó vagyok. Sajnos, az 
utóbbi időkben csak 
ritkán mehetek a po-
litika miatt. 

Egy régi, 8—10 év előtti Vigszin-
házi angol darabra gondolok vissza 
még ma is nagy gyönyörűséggel. Ami-
nek az eredeti cime The Little Dorrit 
volt. A darab főszerepeit Varsányi Irén 
és Hegedűs Gyula kreálták. Ökeí ket-
tejüket tartom a ma élő legnagyobb 
színészeknek. X^r, 

Rubinek Oyula 
földmivelésügyi miniszter ezeket nyilatkozta : 

— A magyar 
szinház hivatása 
nemzeti és kul-
turális. De termé-
szetesen csak ak-
kor, ha előadandó 
darabjait ugy vá-
logatja meg, hogy 
ezek ezt a célt 
szolgálják. Nem 
pedig sajnos mint 
az utóbbi idők 
defetista iránya - , ,, 
zeti és a valláserkölcsi alapot n'cl-

bizonyitja a nem-
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külöző léhaságot. A szinmüvészetet 
annyira fontosnak tartom, hogy az álta-
lam kezdeményezett falusi akcióban a 
vándor színtársulatoknak jelentékeny 
szerepet szántam. E célból a hadszín-
téren alkalmazott frontszinházak min-
tájára falusi színtársulatokat óhajtok 
szervezni, amelyeknek feladata lesz, az 
egyébként minden kulturát nélkülöző 
falvakat felkeresni és szórakoztatni. És 
azokkal a magyar színműírók hazafias 
és valláserkölcsi irányú darabjait meg-
ismertetni s ily módon a falvak kultur-
szinvonalát emelni. 

A Nemzeti, Opera és Vígszínház 
előadásait látogatom. Nemrég a Király 
Színházban voltam a János Vitéz öt-
századik előadásán. Az előadás kitűnő 
volt, különösen Fedák Sári brillírozott. 

Hegedűs Gyulát tartom a legnagyobb 
ma élő színművésznek. Jászai Mari, 
Márkus Emma és Varsányi Irén is 
nagyrabecsültek előttem. 

Sokorópátkai Szabó István 
kisgazdasági miniszter a következő érdekes 

nyilatkozatot tette: 

— A régi jó klasz-
szikus színműveket 
felváltotta egy idő-
ben a kabaré stilus-
ban megirt fércelmé-
nyek sorozata. Ezen 
a téren is vissza kel-
lett térni a keresztény 
erkölcsi alaphoz. — 
Színdarabokat is csak 
érző lelkű keresztény 
magyar embereknek 
kell majd csinálni. 

Horthy bevonulásakor voltam díszelő-
adáson a Szigetvári vértanuknál, amelyik 
nagyon tetszett. Kedvenc színészeim 
Szigethy nővérek Győrben. De Viola 
Margit is nagyon tetszik nekem. 

Nagyatádi Szabó István 
közélelmezési miniszter ezeket nyilatkozta 

nekünk : 
— Bánk Bán előadásán voltam a 

Nemzeti Színházban. A színészek nagyon 
szépen játszottak. 

Színházban nagyon kellemesen lehet 
üdülni, szórakozni, csak az a baj, hogy 
ezek a más hivataloskodások az em-
bernek nemcsak a nappalát, de még az 
estelét is lefoglalják. Egy évbe egy-
néhányszor azért elmegyek a színházba 
és ilyenkor aztán nagyon kellemesen 
szórakozok. 

Báró Szterényi József 
volt kereskedelmi miniszter és nemzetgyűlési 

képviselő nyilatkozata ez : 
A magyar színészet hivatása nem 

változik az idők változtával. Legfeljebb 
kibővülhet ujabb feladatokkal. Ha a 
múltban a kultura és nemzeti szellem 
terjesztése volt hivatása, ugy a jövőben 
ez az ügyköre, illetőleg hivatása kibővül 
annak a szellemnek a nemzetben való 
fenntartásával és fejlesztésével, mely-
nek ébrentartása az elszakadó terüle-
tekkel való szellemi kapocs szempont-
jából szükséges. Amit a más nemzetek 
szinművészete e részben évtizedeken 
át művelt saját nemzeti ideáljaik meg-
valósítása érdekében : az fokozott mér-
tékben lesz feladata a magyar színmű-
vészetnek, mely kifejezője, beszédes ki-
fejezője lesz a nemzet szentelt fájdal-
mának. 

Dr. W e i n D e z s ő 
n Keresztény Nemzeti Egyesülés ügyvezető 

igazgatója ezeket mondja : 
A magyar színpadoknak a mai szo-

morú időben csak egy komoly célja 
lehet cs ez a magyarságban a jobb 
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jövőbe vetett reményt és bizalmat fenn-
tartani. 

1914. óta semmiféle színházba nem 
járok, mert sem időm, sem lelki han-
gulatom nincsen a mulatásra. A régi 
időkből a legkellemesebb emlékek fűz-
nek a Nemzeti Színházhoz és az Opera-
házhoz, amelynek azelőtt siirü látoga-
tója voltam. 

f^r 
Ugrón Gábor 

volt belügyminiszter ezeket nyilatkozta : 
Fokozottabb 

mértékben a haza 
szerencsétlensé-

gének nagyságá-
val nőtt a magyar 
színháznak is a 
százszorosan vett 
művészeti felada-
ta. A tőlünk elsza-
kított területekkel 
fenn kell tartani 

a kulturálisés nemzeti egységet. Itthon 
is a felsőbbrendű kultura varázsa le-
gyen a megszépitője a megsanyarga-
tott sziveknek. A világháború kitörése 
óta nem járok színházba, ezzel is do-
kumentálni akarva azt, hogyha már a 
vérmező borzalmaitól megkímélt a sors 
legalább ily mértékben adózzak a nem-
zet gyászának. A legkedvesebb szín-
házi emlékem abból az időből való, 
mikor a régi Népszínházban a Lili 
cimü operettet adták. 

Két pártra szakadt akkor az ország 
a Küry Kláriéra és a Hegyi Aranka-
féle pártra. Én emlékszem akkor a 
Küry pártján voltam és igen kedves 
emlékű szócsatákat vivtam érte. 

Á ) X 

A Vígszínház és a Városi 
Színház a Margitszigeten 

A Vigszinház igazgatózága tudvalevően el-
határozta, hogy egy nagyszabású színházi ün7 
népség keretében fogja szolgálni Huszár Károly 
miniszterelnök jótékonysági akcióját. Olyan 
művészi ünnep lesz ez, amelyhez fogható egy-
általán nem volt még Budapesten. A Vrgszin-
ház e nagy napjának programmjáról dr. Ftilui/i 
Jenő igazgató, akitől különben is nz egész 
terv ered, a következőket mondta a Színházi 
Blet munkatársának : 

— Valóban nagyszabású jótékony előadás-
sal akarunk hozzájárulni a budapesti nyomor 
enyhítéséhez. Az előadás rendezéséie közös 
bizottságot fognak alakítani a Vigszinház és 
a Városi Szinház igazgatói és művészei. Az a 
tervünk, hogy a Margitszigeten, a fürdőház 
előtti pázsiton épitünk két nagy színpadot. Az 
égyiken a Vigszinház művészei játszanák el 
Shakespeare „Szentivánéji álmá"-t Mendelssohn, 
zenéjevei, a másik színpadon a Városi Szin-
ház együttese adna elő egy még később meg-
határozandó operát vagy operettet. Lesz ezen-
kívül mindentéle más látványosság is. Lesz 
külön variéténk és kabarénk is. A Vigszinház 
művésznői külön sátrakban árusítanak majd 
pezsgőt, édességeket, anzikzkártyákat, köny-
veket, kottákat, autogrammokat, stb. A férfi-
tagoknak külön établissementjük lesz. Csor-
tos Gyula direkciója alatt külön cirkusz fog 
dolgozni. 

Hogy mikorra tervezzük ezt az 'előadást ? 
Április vagy május valamelyik napjára. Erősen 
hisszük, hogy a közmunkatanács erre az egy 
napra és a rendkívüli kulturális és jótékonysági 
célra való tekintettel átengedi számunkra a szi-
geti fürdőház előtti pázsitot, ahol az előadásokat 
rendezni akarjuk. Ezzel különben távolról sem 
merül ki művészeink jótékonysági agitációja, 
amelynek a margitszigeti díszelőadás csak 
egyik első étappeja akar lenni. 

Margit-színház, Madách-szinház 
Szerződésektől megfosztanak 
százakat. 
A Korcsmákat zárják bç sorba 
é s ne a színházakat! 

(sz.) 
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Az órások, ékszerészek, ezüstműve-
sek és egyéb rokoniparosok szaklapjá-
ban szerettem volna ezt a kis cikket 
elhelyezni, vagy a Molnárok Lapjá-
ban, vagy a Házfelügyelők Közlönyé-
ben, esetleg a Kalapos-újságban, de 
sajnos, egyiknél sem vagyok még belső 
munkatárs. Itt, a Színházi Élet-ben alig 
van értelme az egésznek. Nem cikket 
szeretnék irni, cikket a cikkek mellé, 
Írókról olyan szaklapba, mely nem 
foglalkozik sem a divatáru, sem a bőr-
vagy cipőipari szakmák fontos ügyei-
vel, olyan lapba, melynek kivételesen 
az a foglalkozása, hogy mint egy de-
tektív, állandóan figyeli az írókat és 
rögtön feljelenti őket a közönségnél, 
mihelyt valami jót tud meg róluk. Mi-
lyen más volna, ha a Szőrmekereske-
dők Közlönyé-ben jelenne meg ez a 
cikk, a „Szakmánk sérelmei" és az 
„Elhalálozott kitűnő szaktársunk ér-
demei" cimü cikkek között, — hogy 
kerül ide ez a cikk ? — mondanák a 
szaktársak és ez az éppen, amit sze-
retnék. Idegen urakhoz odamenni a 
villamoson és rájuk szólni : urak, hát 
fontos, hogy a Kelemen házat vett, 
beszéljünk magyar Írókról, Karinthy 
Frigyesről, Szép Ernőről, én nagyon 
szeretem őket, hát Önök? Beállítanék 
délben a Tőzsde nagy termébe, töl-
csért formálnék szám elé és beleüvöl-
teném a tőzsdebizományosi kar kar-
énekébe : vegyetek Karinthyt, most je-
lent meg „Gyilkosok" cimü novellás-
kötete I — emelje fel a kezét, aki látta 
Szép Ernő uj darabját ! Elmennék a 
képviselőház karzatára és röpcédulá-
kat dobálnék le százával a sokoropát-
kok és nagyatádok fejére, kis cédulá-
kat : „olvassa el Szép Ernő „Emlék" 
cimü verseskönyvét és csak azután 
beszéljen I" Elmennék ^az entente-misz-
sziók vezetőihez és megmagyaráznám 

nekik, hogy az uj magyar irodalomnak 
van egy Karinthyja és van egy Szép 
Ernője, propaganda-plakátokat ragasz-
tanék a házak falaira : esténként ol-
vassa Szép Ernőt, frakkot húznék és 
frakkom hátára rámeszeltetném : „gyö-
nyörű Karinthy „Reménytelen szere-
lem" cimü novellája" — és így sétál-
nék végig vasárnap délben a Duna-
korzón. Ötszáz fegyveres emberrel egy 
éjjel megszállnám a lapok nyomdáit és 
a rotációs gépekből, mint rossz foga-
kat, kihúzatnám sorra az ólomöntvé-
nyeket, odaállnék a szedőgépek mellé 
és reggelre a város csodálkozva látná, 
hogy a vezércikk Szép Ernő és Ka-
rinthy és a tárca is Karinthy és Szép 
Ernő és az apróhirdetés : „Rákóczi-
uton tegnap este e lapra figyelmezte-
tett bajos hölgyet ez uton kérem, nézze 
meg a Patiká-t a Belvárosi Színház-
ban". Nem cikket szeretnék irni róluk, 
hanem valami olyat, amit mindenki 
észre venne, csak éppen ők ketten 
nem, vagy nem bánom, olvassák el ők 
is, hiszen hadd tudják meg, hogy fia-
talok ha összehajolunk, versekről, írá-
sokról beszélünk, milyen igaz, nagy 
szeretettel, milyen büszkeséggel és re-
ménykedéssel gondolunk rájuk. 

Sokan vannak, akik az adólistába, a 
foglalkozás cimü rovatba azt szokták 
beírni : iró, esetleg azt, hogy lapszer-
kesztő és költő és eddig még kevés 
embert büntettek meg ezért kétszáz 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
pedig alig egynéhány volt köztük olyan, 
ki nem valótlan adattal tévesztette meg 
az adóbizottságot. 

Szép Ernő — Karinthy Frigyes, kü-
lön utakon járnak, de az én szivem-
ben együtt ülnek, egy kis asztalnál, 
akár az Otthon-körben. 

Hányszor szerettem volna odamenni 
Szép Ernőhöz és mondani : kérem ol-
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vastam a Nyugatban a versét és azt 
is a Balatonról, a Pesti Futárban, teg-
nap este a kávéházban mi fiuk pár-
szor hangosan elmondtuk, — de ilyes-
miről nem illik beszélgetni az Otthon-
körben, az ember azt mondja : jó na-
pot, köszönöm, a bank nyer, de én 
nem játszottam. 

Mentem haza a Patika bemutatója 
után, éreztem, hogy a szememről az a 
könnyes takaró lecsúszott, egészen le 
a mellemre és most a szivemet mele-
gíti. Mentem haza és arra gondoltam, 
ennek a Szép Ernőnek nálunk két évig 
kellett várni, mig ezt a darabját elő-
adták. Egy színháztól visszavette, — 
istenem, hány ilyen darab került szinre 
két év óta ? És eszembe jut, hogy Ka-
rinthy darabja, a Holnap reggel, végig 
járta mind a pesti színházakat, végre 
a Madách-Szinház előadta, silány dísz-
letek, beteg, horpadt mellű színpad, 
néhány ismeretlen lelkes szinész, de 
még ott is, még igy is ragyogóan te-
hetséges minden szavában : Karinthy. 
És a bemutatók után, milyen embe-
rek, istenem kicsodák, merték leirni 
hogy: „jó, de . . és „ügyes, azon-
ban . . ." 

Sebész, aki tökéletes biztonsággal 
kezeli kését: Karinthy. Mosolyogva 
közeledik a beteg Emberhez. Néhány 
könnyed tréfával eltereli figyelmét a 
közeledő műtétről. A beteg nevet, elfe-
lejti, hogy két perc múlva hasát vágja 
fel a biztos kezű orvos. 

Olvasom, Marconi, a Marssal keres 
érintkezést a világ legerősebb drótnél-
küli táviró állomásainak segítségével. 
Karinthy-Marconi nem ismer távolsá-
gokat, számára nincs lehetetlen, nincs 
elképzelhetetlen — mi lesz, ha egyszer 
megirja regényét? 

Szép Ernőt, gyakran látom a Körben. 
Ép ugy jár, beszélget, nevetgél, mint a 
többi poentőrök. Nem megy a fejembe, 
igazán érthetetlen, hogy e kedves, előzé-
keny középtermetű urnák valamelyes 
köze lehet sóhajaimhoz, könnyeimhez, 
életem legtisztább, boldog perceihez. 

Távirat Londonból 
A napokban távirat érkezett a Király-Szin-

házhoz Londonból Somogyi Nusi részére. Egy 
angol impreszárió arra szólította fel a mű-
vésznőt, vállaljon el egy hosszabb londoni 
szerződést, amelynek tartama alatt esténként 
harminc fcjnt tiszteletdijat hajlandó a londoni 
szinház fizetni. Somogyi Nusi nem volt még 
Budapesten mikor a távirat megérkezett. Mint 
ismeretes, Berlinben tartózkodott néhány hétig 
és távolléte ideje alatt érkezett cimére a táv-
rat, amely érthetően nagy feltűnést és örömet 
keltett szinházi körökben. 

j i any soki&yi §' 
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Ä? -
Ez a távirat fogadta Somogyi Nusit megér-

kezésekor és mindenki között talán maga a 
legközelebbről érdekelt volt meglepődve, mert 
szinte hihetetlen volt, hogy az impreszárió 
aki Berlinben tárgyalt vele ily rövid időn belül 
mér Londonból tudathatta vele a döntést. So-
mogyi Nusi most egyelőre kipiheni az utazás 
fáradalmait és azalatt gondolkozik azon, el-
fogadja-e a londoi meghívást, vagy sem. Min-
denesetre szép és örvendetes dolog, hogy a 
magyar színészet előtt már megnyílnak a leg-
távolabbi külföld színházai is. 

TÖRZS JENŐ, T. FORRAY RÓZA 
és VÁRADY ILI adnak autogrammot 
március 7-én, vasárnap, d. e. 1h\2 óra-
kor a Szinházi Élet boltjában (VII., 
Erzsébet-körut 29.). 

1920 
Eltévedt, kellemetlen 
fals hang : 
ez az idei farsang. (sz.) 
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Kardos Andor, a szerző 
Irta : LAKATOS LÁSZLÓ 

Az a rókaveres, szikár úriember, akit 
a közönség, mint Kardos Andort, a 
szinészt, ösmer, tulajdon személyében 
Kardos Andor, a szerző is. Főként azért 
örülünk premiérejének, mert igy alka-
lom adódik arra, hogy mi, akik őt 
közelről és jól ösmerjük, elmondhassuk 
mennyire kedves, eredeti és egyéni 
ember Kardos Andor. 

Szinész és szerző, mint voltak annyian 
Shakespearetől Szigeti Józsefig, Moli-
éretől Sziklay Cornelig. Mint zenész 
próbált mindenféléket. Ha jól emlék-
szünk a régi Magyar Színháznál kezdte, 
a Gésák és a Szulamit-féle operette-
szinházban. Énekelt, játszott, tanult és 
főként igyekezett. Kollegái megszerették. 
A szinház mindenféle változásokon esett 
át és Kardos Andor lekerült, a magyar 
színjátszás klasszikus városába, Kolozs-
várra. Ott sajnos nem láttuk játszani, 
de halljuk, hogy nagy szinész és hires 
ember volt Kardos Andor odalent, első 
szerelmes a színháznál és az életben is. 
Később Beöthy, hogy a Magyar Szín-
házat megszerezte és prózai színházat 
csinált belőle, felhozta Kardos Andort. 
Újra Pesten játszott. 

Szó sincs róla, mint szinész nem 
jutott egy vonalba Törzs Jenővel. (De 
— ugy mondják — Tóth Ede meg 
egyáltalán csapni való rossz szinész 
volt.) Kardos jó, pontos, megbízható 
színész volt. Mindenféle szerepet nyu-
godtan lehetett rábizni, állandóan [a 
szinház rendelkezésére volt, ha kellett 
beugrott, szerepeket másodkézből kész-
ségesen átvett, gyorsan megtanult és 
becsületesen eljátszott A színháznak 
kellemes az ilyen ember : utilité — mond-
ják róla, de annál kellemetlenebb maga-
magának. Állandóan ott lenni a leg-
elsők közt, az embernek arcába süt a 
más sikere és sosem jutni tul azon az 
egyetlen, de leküzdhetlen utolsó lépésen, 
amely a dicsőséghez visz. Vidéki állo-
másfőnök, akinek orra előtt hetenkint 
kétszer fut el a párisi expressz. 

Színészi sorsa külsőleg ösztönözte őt 
arra, hogy mással próbálkozzék. Kardos 
Andor a szincsz — szerző akart lenni, 

igazi darabiró, mint az irók. Leült és 
elkezdett dolgozni vasakarattal, három-
emeletes ambícióval. Azt nem lehet 
mondani, hogy a dolgai nem mentek 
volna. Vázlatait, ötleteit megvásárolták 
színházak, filmesek és ügynökök és 
feldolgoztatták régi színpadi routiniék-
kal. Nem egy nagyon nagy sikernek 
titkos apja Kardos Andor. Kabarék ját-
szották darabjait — névtelenül. Kezdték 
a dolgait keresni, venni. Csakhogy . . . 

Csakhogy az emberek nem okosak. 
Az emberek fülig ülnek az előítéletek-
ben. Főként egyet nem szeretnek az 
emberek, azt, hogy valaki kényelmük-
ben őket megzavarja. Mindenkit, aki a 
pesti irodalmi vagy színházi élet kapu-
jában megjelenik, az első huszonnégy 
órában lestempliznek és azután ez a 
mérték rajta marad élete fogytáig. így 
virágzanak halálukig az áltehetségek 
és fonyadnak az ál-tehetségtelenek. 
(Mert vannak ilyenek is.) Első itéle üket 
nem szívesen revideálják az emberek 
Abba még csak beletörődnek vala-

KARDOS ANDOR, 
az „Éva és a férfiak" szerzője 
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hogyan, hogy régi államok eltűntek és 
ujak megszülettek, de abba, hogy egy 
ember más, mint aminek ők látták va-
lamikor — soha. Kardos Andornak, a 
szerzőnek legnagyobb szerencsétlensége 
az volt, hogy Kardos Andor, a szinész, 
tul közel állt a színházhoz. Ha lett volna 
egy ösmeretlen valaki, akkor már régen 
játszották volna, már évek előtt lett 
volna önálló premiereje. így sokáig 
abban a veszedelemben forgott, hogy 
mint szerzőt is odaállítják, ahová tették 
mint szinészt, a második középsorba. 
Végre aztán akadt egy bátor és elő-
itéletnélküli direktor, Beöthy László, aki 
elfogadta és elő is adta Kardos drá-
máját, az „Éva és a férfiak" cimüt. Ha-
talmas sikert aratott írele. 

A siker után, a darab ösmeretében, 
megállapítjuk, hogy Kardos kitűnő szín-
házi iró. Ez nem egy agyonolvasott, a 
mások kultúrájában nyikorgó iró-gé-
pecske. Kardos az igazi szerző. Tele 
van kitalálásokkal, eredeti, bátor ötle-
tekkel, pazar szcenáriumokkal. Nem 
egy elkoptatott ember, de friss iró, aki 
nem szkeptikus önmagával szemben, 
mint a legtöbb céhbeli, a mesterségnek 
Ősi fáradt rokkantja. Valahogy a Kar-
dos Andor képére képzeljük el a spa-
nyol klasszikus drámaírás bugyogó te-
hetségű munkásait, akik csak ugy on-
tották a jeleneteket, félezer darabot Ír-
tak egy életen át, állandóan a színpadon 
és csak a színpadnak éltek. Ezekben a 
robusztus szorgalmú szerzőkben csak 
ugy hemzsegett a sok jó ötlet, figura 
és helyzet. Moliéretől Flers és Cailla-
vetig a legnagyobbaknak egy egész 
társasága az ő nyers hagyatékukból él, 
ők a drámaírás igazi apjai, ők találtak 
ki elsőknek olyan dolgokat, amelyek 
ezer és egy változatban örök időkig 
élnek és élni fognak a világ összes 
színpadain. 

Kardos Andor is, aki minden belső 
gátlás nélkül dolgozik, tele van a leg-
jobb és legeredetibb dolgokkal. A 
magyar színpadi irás és színjátszás első 
mesterei már régen figyelik és biztat-
ják őt. Csodálkozással nézték ezt a 
furcsa, bővérű irót, aki minden törek-
vésével és egész eredeti egyéniségével 

annyira kivül esik a céh sablonos szo-
kásain. Mint embert nagyon szerették 
már mostani nagy sikere előtt is. Rop-
pant kedves, udvarias, szolgálatra kész. 
Jókedvű és jószivü. Az van benne, ami 
az irásmesterség sok csiszolt és ügyes 
gyakorlójából hiányzik : eredeti, uj, tele 
ember. Szerették és szeretni fogják 
mostani első, igazi nagy' premiereje, az 
ő esetében igazán sorsot eldöntő sikere 
után is. Szeretni fogják, noha most már 
abszolút komolyan kell vele számolni 
még a színpadi export-üzletnek is. Bár 
maradna meg továbbra is annak, aki 
volt : bátor kitalálónak, merész bővé-
náju irónak. Így is lesz. Ez egy igazi, 
erős ősember, akit nem fog megrontani 
még a siker sem. Ez pedig igen nagy 
szó a színháznál. 

Üdvözöljük az Éva és a férfiak szer-
zőjét, a kedves, a tehetséges és a sze-
rencsés (— most már igazán az —) 
Kardos Andort. 

Színésznő a nézőtéren 
Figyelte a darabot. 
Tetszett neki 
látszott 
Színésznő, 
fl nézőtéren is 
pompásan játszott. 

(sz.) 

Rózsahegyi Kálmán visszatér régi otthonába 
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A cigánygrófné 
Fedók Sári uj alakításra készül: a Kirr'Iy-

Szinház március első felében uj magyar ope-
rettet mutat be, amelynek címszerepét a szerzők 
neki irták és amelyben a régi nagy Fedák-
sikerek egy ujabbal szaporodnak. A bemutatásra 
kerülő operett jcime „A cigánygrófné", szerzője 
Mai tos Ferenc, akinek nem egy operettlibret-
tója aratott már világsikert. „A cigánygrófné"-
ban Martos megint érdekes és jóizü történetet 
visz színpadra. Egy globetrotter arisztokrata 
hölgyről van benne szó, akit közvetlenül az 
esküvő után a rokoni intrika elszakított a férjé-
től. Hat éve járja már a világot a grófnő, hogy 
felejtsen és hogy megtalálja az igazit, a férjét. 
Egy világfürdőhelyen azután végre találkozik 
férj és feleség : Vörösváry Dezső gróf és 
Livia grófnő, de olyan hosszú ideje mér, hogy 
nem látták egymást, hogy nem ismernek Egy-
másra. Hanem ha a szem csalódik ír, a szivet 
nem lehet megtéveszteni. A fiatal asszonynak 
nagyon megtetszik a délceg fiatalember, akire 
viszont a j asszony van mély hatással. Szenve-
délyes szerelem fakad a találkozásból és ami-
kor odajut a dolog, hogy lagziról lehetne 
beszélni, kiderül, hogy erre már nincs is szük-
ség, megtörtént már régen: hat évvel ezelőtt. 

Rendben van, de hát miért „Cigánygrófné" ? 
Ennek is megvan az oka. Vörösváry Livia 
grófnőt világkörüli útjában elkíséri a bandája 
is. Vele megy Laci, a nyalka cigányprímás, a 
gavallér uricigány, azután Mózsi, a nagybőgős 
és Jancsi, a klarinétos is. Lacinak nagy és 
jelentékeny szerep jut abban, hogy kiharcolja 
Livia grófnő boldogságát, de a jutalom sem 
marad el Panni, a szemrevaló kis fruska sze-
mélyében, aki sokkal régebben szerelmes a 
prímásba, mint a gróf a grófnőjébe. 

Pompás magyar ize, zamatja van Martos 
Ferenc uj librettójának, amelyhez a szövegíró 
és Kulinyi Ernő, a fiatal, nagytehetségű poéta 
verseire Vincze Zsigmond a Király Színház 
népszérü karnagya és sok nagy sikert aratott 
operett komponistája irt kitűnő, igazi nép-
szerűségre termett muzsikát. Olyan zene „A 
cigánygrófné" zenéje, amelyet a bemutató után 
huszonnégy órán belül nem lesz ember, aki 
ne dalolná például azt a kedves mulatós nó-
tát, amelynek ez a refrénje : 

Kivert kutya a búbánat Pomázon, de Pomázon, 
[de Pomázon í 

Aszubor kell, hogy oz ember elázzon, de 
[elázzon, dc elázzon, 

Isten úgyse nem hiányzik a rózsám. 
Száz cigánnyal huzatom el a nótám, 
Kivilágoskivirradtig bokázom, de bokázom, 

[de bokázom ! 
Már maga a vers is olyan, hogy az ember ön-

kénytelenül kapkod hallatára betyáros mozdu-
lattal a fejéhez. Hát még Vincze Zsigmond pom-
pás ritmusu, eredeti melódiáju muzsikájával ! 

Tiszta magyar ritmus és tiszta magyar 
muzsika kerül megint operettszinpadra. A 
szereplők is pompás magyar figurák és nem 
nehéz elképzelni, hogy Fedák Sári, ez az ízig-
vérig magyar művésznő, milyen nagyszerű ala-
kítást fog nyújtani Livia grófné szerepében. 

Elsőrangú a szereposztás általában. Laci 
cigányprímás szerepében Rátkai Márton jut 
ismét rendkívül hálás feladathoz, Nádor Jenő 
fogja játszani a grófot, Lábass Juci pedig 
Panni szerepében arat maj nagy sikereket. 
Alakítása méltó lesz a „Farsang tündére" 
szenzációs grófnőjéhez. Ez a csodálatos mű-
vésznő most van sikerei csúcsán. Az előadás 
a szövegen és a zenén tul nagy látványosság-
nak is ígérkezik : Fedák Sári hat nagyszerű 
toalettet tervezett magának és a tapasztalásból 
tudjuk, hogy egy uj Fedák-ruha már magában 
véve is szenzáció. Az uj operett sokat mondó 
teljes szinlapja a következő : 

A cigánygrófné 
Operett 3 felvonásban. Irta : Martos Ferenc. 
Zenéjét Martos Ferenc és Kulinyi Ernő ver-
seire szerzette Vincze Zsigmond. Rendező : 

Stoll Károly. 

SZEMÉLYEK : 
Vörösváry Boldizsár gróf Tamás Benő 
Vörösváry Dezső gróf Nádor Jenő 
Vörösváry Livia grófné Fedák Sári 
Laci, cigányprímás Rátkai Márton 
Mózsi, nagybőgős Latabár Árpád 
Jancsi, klarinétos Ihász Aladár 
Panni Lábass Juci 
Borcsa P. Tárnoki Gizi 
Sára Mányoki Gizi 
Medveczky Marcell Szirmai Imre 
Liane ,t Dobai Böske 
Lola —' Farbaki Nelli 
Karmester ... Hajnal 

Cigányzenészek, fürdővendégek, kávéházi kö-
zönség. Történik egy világfürdön. Az I. és a 
III. felvonás a Palace Hotel terraszán, a II. fel-
vonás Livia grófné szállóbeli lakosztályéban. 
Idő : ma. A teljesen uj díszleteket Márkus 
László tervei szerint Kéri Adolf, a Király Szín-
ház főfestője festette. Az uj ruhák Pilát Al-
fonzné főszabónő felügyelete alatt a Király-
os Magyar Színház műhelyeiben készültek. 



14 SZÍNHÁZI ÉLET 14 

Fedák Sári az Apollo-Kabaréban 
Az uf músOr 

Kedd estétől kezdve Fedák Sári nom feje/l 
be napi színpadi működését a „János vitéz" 
előadásával Mire a közönség kitódul a Király-
Színházból, Kukorica Jancsi már fiakeron 
vágtat az Apollo Kabaréhoz, ahol elég jókor 
érkezik ahhoz, hogy Fedák Sáriból Szép Sa-
lamon Sári legyen és az uj műsor utolsó de 
főszámában a közönség elé lépjen. Kedd óta 
estéről estére megujuló szenzáció az Apollo 
Színház közönségének ez a legújabb Zsazsa-
produkció, amihez foghatót már régen nem 
nyújtott a népszerű művésznő. 

A „Szép Salamon Sári ' cimű egyfelvonásos 

Apolló-Kabaré : 
FEDÁK SÁRI 

.Szép Salamon Sári" 

parasztkomédiát Zilahy Lajos, a jeles poéta, 
annyi kiváló magyar egyfelvonásos szerzője irta 
Fedák Sári számára. A címszerepben rendkí-
vül hálás alkalmak kínálkoznak Fedáknak pá-
ratlan komikai művészetének érvényesítésére. 

Szép Salamon Sári szemrevaló, szép me-
nyecske. Az ura jómódú gazdaember, idős már 
kissé, féltékeny is emiatt, de egyben szörnyen 
gyáva is. Lagziból tér haza a menyecskével 
és mert pityókás kissé, erősen pörlekedik vele, 
hogy nagyon is sokat kacsintgatott a „bika-
szemű" haszárőrmesterre. Az asszony csak 
hallgatja egy darabig a féltékeny gazdát, akit 

ahelyett, hogy békítene, csak 
még jobban tüzel. A boros 
embernek pedig egyre nagyobb 
a szószátyáros bátorsága. Majd 
igy, meg majd ugy megmutatja 
annak az őrmesternek I 

Az asszony már ágyban fek-
szik, de a civakodás, perlekedés 
csak tart tovább. Egyszerre 
betoppan, holtrészegen, az őr-
mester. Nossza, inába szalad 
gazd' uramnak minden bátor-
sága. Öleli, csókolja a sógort 
bort is ad neki, csak baj ne 
legyen. Az elázott ember ülti-
ben elalszik Salamon gazdáek 
házában, de a menyecske végül 
is megunja ezt a komédiát. 
Most ő áll a sarkára és sorra 
ismétli azokat a fenyegetéseket, 
amelyeket az imént az urától 
hallott. Bezzeg a férj most csi-
títja, de hiába, mert kuruc 
asszony Szép Salamon Sári és 
végül is kidobja amúgy ma-
gyarosan az őrmestert. 

Csupa fordulat, csupa ötlet 
Zilahy pompás kis darabjának 
minden mondata. A nagyszerű 
Fedák Sárinak nagyszerű part-
nere Rózsahegyi Kálmán. Két 
nagy magyar színpadi zseni 
csak ugy ontja pompás tehet-
sége legjavát ebben a darabban. 
Mály Gerő pedig mint a bika-
szemű huszárőrmester egésziti 
ki a kitűnő együttest. Olyan 
darab és olyan trió ez, ami-(Angelo fotográfiája) 
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lyen még nem volt magyar kabarészinpadon. 
De nem kevésbé nivós és sikerült a „Szép 

Salamon Sári"»val egyidejűleg bemutatásra 
került uj műsor többi szánta is. Ennek kereté-
ben lép lel először az Apollo Kabaréban kettős 
minőségben, mint szerző és előadó, Békeffi 
László, a budapesti közönség régi kedvence, 
aki két tréfájának főszerepét játssza és „Szín-
házi dolgok" címmel kedves, vidám apróságo-
kat mond el közvetlen modoréval. 

Rendkívül nagy hatást kelt Liptai Imre 
„Székelyország" cimü kis drámai jelenete 
amelynek főszerepeit Németh Juliska, L Vidoi 
Ferike, Mély Gerő és Herczeg Jenő játsszák. 
Firtos Mihály gazdáról szól a történet, aki 
hadifogságból térve haza, nagy bánatára romén 
járom alatt találja szülőföldjét, 
a s'.ép Székely országot. Nagy 
tragikus megrendüléséből erős 
és kemény önborzalomban ujul 
meg a lelke. Hazafias hév, igazi 
magyar érzés hatja át Liptai 
darabját, melynek hangulatát 
megkapóan érzékelteti a kitűnő 
előadás. A Fedák-darabon kivül 
van Zilahy Lajosnak még egy 
kedves, biedermeier egyfelvo-
násosa, a „Grassalkovich" cimü, 
amelyben Homoki Paula, Mi" 
hályi Vilma, Vidor Ferike, Gó~ 
zon. Pártos, Szentiványi és 
Barna jutnak hálás alakítások-
hoz, „Pénz" cimmel pedig Csön-
des Géza irt egy szellemes egy- ^ 
felvonásost, amelynek főszere-
peit Haraszthy Mici, Pártos 
Gusztáv és Herczeg Jenő játsz-
szák. Nagy sikere van Székely 
István „Zivatar" cimü tréfájá-
nak is, amely egy fiatal asz-
szonyról szól, aki rettenetesen 
fél a zivatartól és a legfantasz-
tikusabb óvóintézkedéseket ta-
lálja ki, hogy férjét megvédje. 
Végre amikor mér sikerült fel-
forgatnia az egész lakást, ki-
derül, hogy a zivatar nem is 
zivatar, hanem tüzérségi gya-
korlat. Két szerepe van csak a 
kacagtató kis tréfának, de ezt 
a két szerepet Haraszthy Mici 
és Ujváiy Lajos játssza. És 
ezzel már meg is mondtunk 
mindent. Apollo-Kabaré 

A darabokon, tréfákon kivül az uj műsort is 
számos kitűnő magánszám tarkitja. Németh 
Juliska nemes előadóművészeiével négy uj dalt 
ad elő, Vidor Ferikének három pompás ma-
gánszáma van, amelyek közül különösen a 
„Randevú" és az „Abelesz" várhatnak ismét 
nagy népszerűséget. Gózon Gyula két nemes 
egyszerűséggel előadott meghatóan szép dala, 
Magyari Lajos vidám sanszonjai, Wessely Ili 
és Mihályi Vilma dalai teszik teljessé az uj 
műsort, amely az Apollo Kabaré régi tradí-
cióihoz hiven ezúttal is rendkívül gazdag és 
változatos. 

A műsor változtatás gondját a direkció 
a keddi zajos premier után ítélve jó időre el-
vetette. 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
.Szép Salamon Sári" (Angelo fotogra'ía) 
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Hová szerződik 
A nézőtéren még- zug a taps és Péchy Frzsi 

diadalmasan, gyönyörű mosolyóval az ajkán 
siet az öltözőjébe. Ez valóságos virágoskert ; 
ma van ugyanis a Pünkösdi rózsa ötvenedik 
előadása és a művésznőt tisztelői elhalmozták 
szebbnél szebb virágokkal. Szivesen fogadja 
gratulációnkat, csak akkor komolyodik el kissé, 
amikor arra kérjük, hogy a szerződéseiről 
mondjon egyet s mást. 

,— Szerződéseimről — mondja — tényleg töb-
bes számban kell beszélni, mert e pillanatban 
két szerződésem is van. Tagja vagyok a Theater 
an der Wien-nek és játszoK». a Revüben. 

Ugy mondja ezeket, amint aki kcmoly el-
határozások előtt áll. Az első felvonásbeli 
egyszerű virágos ruha van rajta, nagy kék 
szemeivel kíváncsian néz ránk, oly elragadóan 
bájos, hogy nem lehetett szó nélkül megállni. 

— Csak azt ne mondják, és azt ne irják 
mindig, — zúgolódik — hogy szép vagyok és 
aranyszőke. Nem tehetek róla. Az a fontos, 
hogy szorgalmasan tanulok és hogy a leg-
jobbat akarom nyújtani, amit színésznő csak 
nyújthat. Hogy mi lesz ós mit fogok hatá-
rozni, ma mée nem tudom. Ebben a szezon-
ban okvetlenül itt maradok. Karczag Vilmos-
nak irtam és szabadságot kértem tőle. Választ 
ugyan még nem kaptam, de azért, mint látja, 
vigan játszom. 

— És jövőre ? — kérdeztük kissé bátortala-
nul, mert éreztük, hogy nehéz lesz őszinte 
vallomást kicsikarni ebben a kényes kérdésben-

Péchy Erzsi elmosolyodott, kis szünetét tar-
tott aztán igy szólt : 

— Beöthy a Király-Színházhoz hiv, Brödy itt 
szeretne tartani, van egy olyan előkelő dalszín-
háztól is ajánlatom, amiről nem akarok beszélni, 
Karczag biztosra veszi hogy Bécsbe megyek : 
én azonban még nem döntöttem, A szivem azt 
diktálja, hogy itt maradjak ebben az egyetlen 
legdrágább városban, az ambícióm pedig vonz 
ki a külföldre. 

Péchy Erzsi? 
— És ha a szive győzne, amit nem ketlek, 

akkor hová szerződik ? 
— Akkor talán, talán a . . a . . a Királyhoz. 
Már kimondta, de a következő percben már 

meg is sajnálta és rögtön hozzáfűzte : 
— De kérem ez nem biztos, egyáltalán még 

nem tudok semmit, csak tippelgetek magamban. 
Majd meglátjuk, mi lesz. Egyelőre tanulok és 
dolgozom, dolgozom, dolgozom. 

Amikor ezeket mondta, eszünkbe jutott Péchy 
Erzsi karrierje, amelyet tényleg csak ilyen 
ernyedetlen szorgalommal és munkával lehet 
elérni. Alig néhány év telt el a „Három a kis-
lány" óta és ma mér négy szinház verseng 
érte. Énektudása úgyszólván napról-napra fej-
lődik s játékban is éppúgy kiforrott. A színpad 
érdekli csak, a szinház és a közönség. Szerző-
dések, önadminisztráció, mit ért ő ezekhez_? 
Nagystílű és fölényes, mint amilyen tehetséges. 
Szépen kérik, hát aláírja a szerződést. Beöthy-
nek is, Bródynak is, Karczagnak is, nem is 
tudja, hogy ebből milyen zavarok keletke-het-
nek. Ö csak egyet tud : énekelni és játszani. 
Megigérte a Revü-Szinháznak, ha átép.tik, ott 
marad, Karczagnak, hogy az uj Lehár-operett 
női főszerepét ő fogja játszani, Beöthy Lászlót 
biztositotta, hogy a szive a Király-Színházhoz 
huzza : valójában pedig csak az a gondolat 
uralja, hogy művészetét, tudását odaadja a 
közönségnek. 

Mér nem is szól többet ezekről a vitás szer-
ződésekről, nem érdekli, nem fontos neki. 

— Még tódul a közönség a Pünkösdi TÓ-
zsához — mondja — és mi már javában ké-
szülődünk Szomory Emil uj operettjére. Gyö-
nyörű lesz. 

Lelkes, rajongó láz hevíti, amikor erről beszél 
és mi őszintén sajnáltuk, hogy holmi szerző-
dési kérdésekkel voltunk kénytelenek zaklatni. 
Bocsánatot is kértünk ezért. S ő egy bájos 
mosollyal meg is bocsátott. 

S» 
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csinos, karcsú, edzett és valamivel fiúsabb 
nemzedék váltotta fe), mely többek között 
nagyszerűvé tette, az operett-táncokat, a sza-
lonokban is, ahol ezek fárasztó és komplikélt 
figuráikkal, hamar hódítottak. A ma oly sokat 
gúnyolt táncménia nem is annyira mánia, 
mint inkább örvendetes meghonosulása, leg-
szélesebb körökben is, a legszebb és legmű-
vészibb sportnak : a táncnak. 

Komoly sportladt Fedák Sári, aki különösen 
a férfit s és fárasztó sportokat szereti : a hegy-
mászást és a síkfutást. Meglepő pedig szí-
nésznőnél, de különösen nála, aki annyit ját-

Fedák Sári a Tátrában 

A huszadik század, a sportok százada. Nagy-
szerű és üdvös divat ez. Természetes, hogy 
a színpad, mely divatot csinál, szintén szá-
molni kénytelen a sporttal. A színpad hősnői 
többé nem szentimentális bakfisok és nem 
tájékozatlan asszonyok, hanem határozott és 
önálló sportladyk, akik fizikailag is lépést 
tudnak tartani a férfiakkal. Ha megváltoztak 
a színpad hősnői, meg kellett változniok a 
megszemélyesítőiknek, a színésznőknek is, hogy 
hü és illúziót keltő figurákat alakithassanak 
a színpadon. Meg is változtak. A régi, babás 
és gömbölyded szinészgenerációt, egy uj, 
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szik, hogy a hihetetlenül fárasztó szezon titán 
egy még fárasztóbb vakációban leli örömét 
és igazán csak Fedák Sári nagyszerű és pá-
ratlanul rugalmas fizikuméban leli magya-
rázatát. 

Egészen másképen sportol Gonibaszögi 
Frida, aki nem annyira a fárasztó, mint inkább 
merész sportokat kedveli, tehát azt lehetne 
mondani, hogy az idegeivel sportol. Évek óta 
szenvedélyes ródlizó, azorifölül pedig repül, 
amikor csak alkalma van rá. A repülő-sport-
nak van azonban egy nagyon rossz oldala is, 
hogy ritkán van rá alkalom. Magazinéi Erzsi 
annyira sportlady, hogy róla sportlapban kel-
lene irni. Gyerekkora óta elsőrangúan jó uszó, 
több dijat nyert úszóbajnok. Magyarországon 
és külföldön, különösen Angliában, több uszó-1 

versenyen vett részt, négyórás távokat úszott, 
de meg is látszik a sportolás hatása, acélosan 
karcsú alakján és nagyszerű lábain. Magazinéi-
különbén a sport minden ágában jártas, jól 
lovagol, korcsolyázik és tenniszezik is. 

Paulay Erzsi lovagol, korcsolyázik, tenni-
szezik és úszik, gyerekkora óta pedig szen-
vedélyes svéd tornász. 

Péchy Erzsi tenniszen kiviil minden sportot 
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i , Várady Aranka.^. Magaziner Böske. 3. Péchy Erzsi, 4. Bartos Olga. 5. Corthy Mira. 6. Várady Aranka 

tíz, úszik, lovagol, korcsolyázik, azonfölül lel-
kes hive a Dalcrose-féle tornának. Szép, haj-
lékony és ritmikus mozgású fizikumához ez 
is illik legjobban. 

A lovaglásnak a színésznők között nagyon 
sok híve van. Talán már azért is, mert drága 
és elegáns sport. Cs. Aczél Ilona, B. Kosáry 
Emmi, Göthné Kertész Ella, Lót h IIa, Báthory 
Giza, minden sportok közül csak a lovaglás-
nak hódolnak. Gombaszögi Ella azonfölül, hogy 
lovagol, jól tenniszezik és jól úszik is. Simonyi 
Mária, lovagol és úszik, Bojda Juci lovagol és 
tenniszezik, Baitos Olga lovagol és viv, Hollay 
Camilla lovagol és ródlizik. Mattyasovszky 
Ilona lovagol, ródlizik és korcsolyázik. 

Kétséges és ritka sportot üz Lábass Juci, 
«ki automobilt vezet. Azonfölül úszik és evez 
is. Mészáros Gizi, « sport minden ágát — 
szeretné űzni, de sajnos nem ér rá. Minden 
öröme egy kis nyári úszás a Balatonban, vagy 
egy tengerparti fürdőn. Még elsőrangú uszó-
bajnokok Haiaszthy Mici, Németh Juliska, 
Baii/uuy Ilona, átiuűor Erzsi, Hajdú Ilona, 
Tisza Karola, Szöllősy Rózsi, Hettyey Aranka, 
Somogyi Nusi, ^ "árady Aranka és Kerényi Gabi. 

Általános sport es inkább csak mulatságos 
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I. Haraszthy Mici. 2. Várady Aranka és Illy. 3. Boyda Juci. 4. Várady Aranka és Illy. 5. Lábass 
Juci. 6 Hollay Kamilla. 7. Mattyasovszky Ilona 

a korcsolyázás sok pesti színésznőnek. Bayui 
Gizi, Andoiffy Ida, Aghy Böske, Lanczy Margit, 
Jankovich Magda, Gombaszögi Irén, Lundvai 
Lola, Solti Hermin, Dolinay Ilus mind korcso-
lyáznak. Lenkefl'y Ica lovagol és ródlizik, 
Bojda Juci tenniszezik és lovagol, Berky Lili 
lovagol és korcsolyázik. 

Várady Aranka is lelkes és szorgalmas hive 
a sport minden ágának. Több dijat nyert buda-
pesti és külföldi tenniszversenyeken, tehetséges 
uszó, jól lovagol, nagyszerűen ródlizik és 
azonkívül szenvedélyes hegymászó, amint a 
mellékelt ábrák is bizonyítják. 

Várady Ili éppúgy mint nővére a sport min-
den ágában jártas, tenniszezik, lovagol, úszik, 
ródlizik, korcsolyázik s azonkívül kedvelője 
annak az inkább szórakoztató, mint testedző 
sportnak, melyet „Table tennis"-nek (más szóval 
Ping-pong) neveznek, 

Tenniszeznek : Marschalká Rózsi, Budanovils, 
Mária, Kiált ai Erzsi, Makay Margit és Nf'rschy 
Emmi, 

Sportolnak még ; Páirnay Ilka (táncol), Csatay 
Janka (szerepet tanul), Mezey Ilonka (mozizik) 
és Bn (riportot ir). Süss Irén. 
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ANDREW ARBUCKLl:. 
az egyik főszereplő 

uiiuü nálunk is jul ismerj detektívtörtcnetebol 
alkalmazott a filmre. Ez a film a kinematográfia 
egészen uj művészi és technikai vívmányaival 
fogja megismertetni Budapest moziközönségét. 
Az akciók szédületes rohanása, az idegfeszítő 
izgalmasság, a miliőknek az a bravurózus 
változatossága, amely ebből filmből előcsillan, 

FRANK MAYO 
a darabban Lamar detektívet játssza 

A megbélyegzettek 
A Royal-Apollo négy hétig tartó fílmszenziciója. 

lat itt az olvasó, három a szezon páratlanul hatalmas eseményévé eme 
lik A megbélyegzettek-et. 

Hatom fotográfiát lat itt az 
főszereplejét annak a monumentális amerikai 
filmnek, amelynek e hét hétfőjén lesz a bemu-
tatója a ftoyal-ripolloban. A megbélyegzettek 
a magyar cime a filmóriásnak, amelyet a leg-
nagyobb apparátusu és legelső művészi kész-
ségű amerikai filmgyár Maurice Leblancnak, a 
világhírű francia regényírónak „Le cercle rouge" 

RUTH ROLAND 
Amerika leghíresebb drámai szinésánője 
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Pénz, pénz, pénz 
Mor.tecuccoli hires mondása ezúttal március 

elsején a Télikert szinlapjára kerül. Egy pom-
pás berlini operett rejtőzik ezalatt a cim alatt, 
egy mulatságos, kedves, finom libretto, egy 
tartalmas, fülbemászó muzsika. Drei arme 
Teufel volt a cime ennek az operettnek, mely-
nek szövegét Rudolf Öszterreicher, annyi ki-
tűnő szövegkönyv szerzője és Hans Reichert 
irták, zenéjét pedig a kitűnő Carl Weinberger 
komponálta. Tout Budapest fog beszélni erről 
az operettről, melyet a Télikert valóban meg-
lepetésnek szánt s amely olyan auspiciumok 
között indul el, hogy az előrelátható nagy si-
ker elmaradhatatlan. Az operett meséje mind-
végig lebilincselő, fordulatokban gazdag. Hőse 
egy hegedüművésznő, aki rendkívüli sikereket 
halmoz lakásra s éppen legnagyobb dicsősé-
gének tetőpontján kap egy olyan szerződtetési 
ajánlatot, mely legmerészebb álmait is fölül-
múlja . . . s mely gondolkodóba ejti a sors 
ekkora kegye iránt. És most mintegy megis-
métlődik Polikrates gyűrűjének meséje . . . A 
hegedüművésznő meg akarja fosztani magát 
valami értékes holmijától, valami nagy áldo-
zattal akarja egyensúlyozni a sors ekkora ki-
tüntetését és elhatározza, hogy a legelső em-
bernek, aki útjába kerül, nagyobb összegű 
pénzt ad ajándékba. 

A heg-edüművósznónek nemsokára alkuima 
lesz megvalósítani áldozatkészségét, mert egy-
szerre hárman is toppannak elébe, egy raasti-
módleány, egy hordár és egy kottamásoló, 
akik között aztán nagyobb összegű pénzt oszt 
szét. Ezek aztán óriási karriert csinálnak, mint 
később kiderül, mindegyikben meg volt a szük-
séges tehetség, csupán a kitanitásra szükséges 
pénz hiányzott. Tehát a pénz, pénz, pénz 
A történetbe beleszövődik egy szerelmi regény 
is a hegedüművésznő és egy gróf között . . . 
De ki győzné számon tartani az operett nagy-
szerű szövevényeit, frappáns helyzeteit. Mind-
őzt látni kell; És hallani kell Carl Weinbstger 
muzsikáját, mely nem valami elcsépelt, utcai 
muzsika, hanem egy nagytehetségű muzsikus 
vérbeli, komoly, melódiákban gazdag szerze-, 
menye. 

Az operett, mely Balassa Emii kitűnő fordí-
tásában kerül színre, a Télikert legjobb erőit 
foglalkoztatja. Parádés szerepeik vannak Antal 
Erzsinek (hegedüművésznő), Tisza Karolának 
imasamódleány), Sugár-nák. (gróf), Latabár-
nak (kottamásoló), Simai-nak (hordár), Stellá-

nak (egy mecénás), Ligeti-i\ek (egy kotnyeles, 
nagybácsi) szerepében. A darabot az ügyes-
kezű Slel/a rendezi és Riegcr Alfréd karmes-
ter dirigálja. Külön érdekesség számba men-
nek a szebbnél-szebb tíncszámok, melyeket 
Lütahár Rezső tanított be. 

Ez operetten kivül, mely mqr magában véve 
is egész estét betöltő szórakozás, még két 
szenzációs artistaszámmal is kedveskedik a 
direkció a publikumnak. Ez a két produkció 
úgynevezett békebeli szám, ami tudvalevőleg 
ebben a genrében a tökéletességet jelenti. Az 
egyik egy Richards nevü finn artista, kroko-
dil-imitátor, akinek bámulatos produkciói bi-
zonyára a legnagyobb csodálatot fogjók kivál-
tani a nézőkből. A másik szám Charly * ay 
and Eddie, két angol excentrikus, a burleszk 
humorés artit.ta-mutatványok veretlen bajnokai. 

Ezt nyújtja a Télikert márciusi műsora ti 
publikumnak, mely — csak természetes — 
hogy — ezek után — esténként színültig fogj« 
megtölteni a nézőteret s sűrű tapsokkal fogja 
leróni háláját a nagyszerű szórakozásért. 

[ Magas Béla 

Háromszor láttam a színpadon Magas Bélai, 
egyszer beszéltem vele az életben, halálának 
híre mégis ugy hatott reám, mintha legjobb 
barátomat vesztettem volna el benne. I alán 
nem is annyira a színész elmúlását siratom 
benne, bar éppen mint szinész zseniális volt, 
mint inkább uz „ember" sirhantja fölött 
állok lesujtottan és megrendülve. Mert aki 
csak egyszer is találkozott vele, már egy 
nagyszerű, csupasziv egyéniség individumát 
vitte magával, annak már tudnia, éreznie kel-
lett, hogy egyike azoknak, akik mellett nem 
tehet simán elsuhanni, mert egy örökké égő 
színnel vannak hivatva bevilágítani életünkbe. 
Nem ismertem Magas Béla életét és nem is 
kutattam, de ma, mikor nekrológjának kiegé-
szítésül előttem fekszenek az adatok, hogy 
IöbO-ban született,-18 éves korában már szi-
nész volt és 16 évig élt, küzdött, szenvedett, 
lelkesedett, rajongott és csalódott vidéken 
ma már tudom, hogy ez nem is lehetett más-
képen. Murger újból életre kelt alakja volt ö 
a drága bohém fiu, a bohémek minden zseni-
jével és örök szenvedéseivel. Nem is élhetett 
volna ő másképen, mint ahopy élt, mindent 
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MAGAS BÉLA (Amster /elv.) 

odaadott a művészetnek, amely neki oly keve-
set' adott. 

Az élete még- sem lehetett tragikus, mert 
akinek a szeméből a pályája iránt oly végtelen 
szeretet sugárzott ki, mint az övéből, az bizo-
nyára mindenért vigaszt és kárpótlást talált a 
rivalda fényében. Tragikus csupán halála volt, 
mely pályája zenitjén érte el őt. Egy évvel / 
ezelőtt szerződtette a Madách Szinház, mely 
aztán oszlopát látta benne. Nagyon szerették itt 
és nagyon megbecsülték,'még kis idő és Magas 
Béla itt találta volna meg mindazt amit várha-
tott, amit az élettől kiérdemelt s amivel művé-
szete adósa maradt, a földi jólétet, a boldog-
ságot . . . A sors másképen akarta. Miért ? Mi 
nem kutathatjuk ezt. Mi csak elnémultan állha-
tunk meg korai halálánál, sebzett szivvel és 
lüktető fájdalommal gondolhatunk arra, hpgy 
elköltözött tőlünk Magas Béla, akit olyan iga-
zán kellett szeretnünk. 

Rarna Jenő 
• \ • • — — — — 

Hűvészi tanács 
fl magyar színműirodalom végre 
minden bajból kievezhet. 
Majd a tanács néhány uj írót 
hivatalból kinevezhet, (sz.-) 

t l J S u C U k T U D J A . 
u 

INTIM PISTA,. hogy mi van a derék 
Ny árai Antallal? ügy aggódtunk érte 

— Bizony megijesztett bennünket a jó 
Nyárin, ahogyan baráti körben hivják. 
de most már jól van és a biztos javulás 
felé halad. Mindenütt, de főleg szinházi 
körökben nagy érdeklődéssel kisérték a 
betegségét, csak Rózsahegyi Kálmán volt 
nyugodt és amikor megérkezett az örven-
detes liir, hogy Nyárai jobban van, mo-
solyogva jelentette ki: „Tudtam',- hogy 
igy lesz, Nyárai még sosem tartott be 
szerződést, nem tartotta be azt sem, amif 
a halállal kötött". 

— Igaz, hogy Szomaházyt a minap lift: 
baleset érte ? » 

— A népszerű Szoma méster a minap az 
Otthonba tartott, hogy eleget tegyen 
szokásos délutáni partieja követelményei-
nek. Az előcsarnokban beszállt a liftbe, 
a lift megindult, de az első és a második 
êmelet között minden különösebb indo-
kolás nélkül hirtelen beszüntette műkö-
dését. Szomaházy másfél óra hosszat kény-
telen volt az újfajta Mohamed koporsó-
jában kuksolni, amig a szerelők jöttek 
és a gép ismét megindult. De azért new 
töltötte idejét hiába : kigondolt egy uj 
regényt és azt a Színházi Élet-nek fogja 
megírni. Ebből a „liftbalesetből" tehát csak 
hasznuk lesz a Szinházi Elet olvasóinak. 

— Szóval még hálával tartozunk az 
Otthon makrancos liftjének. 

— Hasonló esete volt a minap Simonyi 
Máriának. Berkovicsnénak a Kristóf-tér 
2. szám alatt lévő szalonjába sietett fel, 
hogy párszavas megbeszélést folytasson 
a kitűnő Tterkónéval, ' de mikor kis idő 
múlva, le akart menni az emeletről, meg-
döbbenve látta, hogy az ut elzárult előtte. 
Időközben egy zongorát akartak felszál-
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h tain valamelyik emeletre és a keskeny 
lépcsőn a zongora a fai és a vasrács közé 
szorult. A legkellemetlenebb volt a dolog-
ban, hogy Maját valaki várta a kapu előtt. 
Mikor már nagyon feltűnővé lett fiimony i 
Mária hosszas elmaradása, kísérője utána 
ment és a lépcsőn a beszorult zongorán 
körösztül diskuráltak, amig régre a 
Bösendorfert és Simopyi Máriát sikerük 
a kinos helyzetből kiszabadítani. 

— Mit csinál Mészáros Giza ? 
— Beteg volt szegény és ezért nem 

mehetett a „Patika" -ha. Más éppen akkor 
megy a patikába, amikor beteg. Mészáros 
Giza most már majd csak akkor látja 
Szép Ernő költői finomságú müvét, ha 
majd visszaérkezik a SemmeringrŐl, ahová 
üdülni ment. 

— Külföldről semmi hir? 
— Három is van. Három külföldi ma-

gyar kereste fel levéllel a Színházi Eletet 
a múlt héten. Az egyik levelet Feleky 
Károly, az Amerikába ,szakadt magyar 
színházigazgató irta, aki immár ismét 
New-Yorkban igazgatja színházait, ma-
gyar bemutatókra készül és közben cikk-
sorozatban mondja el budapesti élményeit 
az „Amerikai Magyar Népszava" hasáb-
jain. A másik levelet Vészi Margit irta, 
aki most Rómában dolgozik. Magyar dara-
bokat fordít olaszra és nagy sikerre1 
helyezi cl őket olasz színpadokon. A Szín-
házi Élet-hez is üzleti ügyben iordult : 
Biró Lajos „A rablólovag" cimü darab-
járól készült fényképfelvételek és a Szín-
házi Elet számainak megküldését kéri. 
A harmadik levél, sajnos, egyelőre szin-
tén külföldről : Kolozsvárról érkezett. 
Mondanom sem kell, hogy ez utazott leg-' 
tovább, amig Budapestre ért. Janovics 
•lenő, a kitűnő és népszerű kolozsvári 
direktor irta, tudatva benne, hogy a szín-
házban állandóan zsúfolt házak előtt ját-
szák a magyar színészek a. magyar da-
rabokat. 

— Mi lesz a fíévüszinhéz legközelebbi 
újdonsága ? 

— Megint egy magyar operett, amely' 

ti eh előreláthatóan ugyanolyan szenzációs 
hatása lesz, mint a „Pünkösdi rózsá"-nak. 
Az uj operett cime „Bakfisálom", a szö-
vegét Szomory Emil és Harsányt Zsolt 
irta, a zenéjét Stephanidesz Károly szer-
zette. A főszerepét Péchy Erzsi játssza, 
egy pájos bakfis-alakitása lesz benne és a 
partneretermészetesen Galetta Ferenclesz. 

— És Magaziner Erzsi ? 
— Mondanom sem kell talán, hogy 

neki is kitűnő szerepet juttattak. Izgalmas 
kalandja volt a minap a kis Magaziner-
nek. A „Pünkösdi rózsá"-ban, mint is-
meretes, Tatjánát játssza, akinek ked-
venc szavajárása, hogy egy „erőszakos 
sihedert akarok .'* Magaziner Erzsi a 
napokban névtelen levelet kapott, amely-
nek irója bejelentette, hogy ő egy „erő-
szakos siheder" és mihelyt teheti, meg 
fogja szöktetni a művésznőt. Néhány nap-
pal később, mikor Magaziner Erzsi a 
színházból hazatért lakására, a kapu előtt 
elétoppant egy fiatalember és bemutat-
kozva elmondta,, hogy ő irta a névtelen 
levelet. A kapu előtt tényleg indulásra 
készen állt egy kétfogatú hintó is. Sze-
rencsére Magaziner Erzsi már csöngetett 
a házmesternek, két fiatalember is köze-
ledett az utcán és így az idegen jobbnak 
látta, ha egyedül száll be a kocsiba. 

— Milyen bál volt hétfőn Beöthy 
Lászlóéknál ? 

— Baba-bál. Beöthy Babának első bálja 
és természetesen pompásan sikerült. A 
házikisasszony bebizonyította, hogy méltó 
lánya szüleinek, még Beöthy Lászlónál 
és Beöthy Lászlónénál is túltett a szere-
tetreméltó vendéglátásban. Külön sikert 
aratott mint költőnő is. Éjfél után ugyanis 
„zsákban macska* osztás volt : minden 
vendég egy kedves emléktárgyat húzott 
ki a titokzatos zsákból és , minden aján-
dék mellett ékes rigmusok voltak : Beöthy 
Baba vidám, perdülő versei. 

— Es most hová megy ? 
— Bocsássarak meg, őszintén beval-

lom ; aludni. Beöthyéktöl reggel hét óra 
után mentünk haza Csókolom a kezeiket 
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HÁROMFELVONÁSOS OPERETT 

SZÖVEGÉT IRTA: FÖLDES IMRE,ZENÉJÉT SZERZÉTTE:BUTTYKAYÁKOS 
— Játszák a Városi Színházban — 

II. FELVONÁS 
(A nagyhercegi pár lakosztályának hallja a 
fürdőhely Grand Hoteljában, — lépcsőzetes 
épitmeny. Háttérb n loggia,melyen át a tenger, 
a csillagos ég látszik. — Jobbra, balra ajtók. 

X. JELENET 
A Gróf és A Kamarás. (A gróf frakkban, ezüst 

lakájlánccal.) 
Kamarás. Danielló ! 
Gróf. (Mereven áll a baloldali ajtó mellett.) 

Parancsol méltóságod ? 
Kamarás. A nagyherceg komornyikja a 

hoiszu tengeri uton megbetegedett. 
Gróf. Méltóztassék a betegnek részvétemet 

tolmácsolni. 
Kamarás. Nem arról van szó. Hanem arról, 

hogy te . . . 
Gróf. Nagyon megkérem méltósásodat, ha 

arról van szó, hogy én, akkor ne méltóztassék 
azt mondani, hogy te. Ez szokás lehet Orosz-
országban, de itt nem szokás. 

Kamarás. Azt akarod, hogy önözzelek? 
Gróf. Ha nem akarod, hogy én is tegezzelek. 
Kamarás. Danielló. Ön szemtelen. 
Gróf. így igen. Már ismét alázatos vagyok, 

méltóságos uram. 
Kamarás. A nagyherceg komornyikja meg-

betegedvén, Önt a fenséges ur személye mellé 
rendelem. 

Gróf. A legnagyobb tisztelettel bár, de uj 
becsstásomat el nem fogadhatom. Engem a 
fenséges asszony személyes szolgálatára mél-
tóztatott felfogadni. 

Kamarás. Ha okoskodik, azonnal kidobatom' 
Gróf. Ezt megteheti méltóságod. 
Kamarás. Elég ! Fogd be a szád ! 
Gróf. Ha méltóságod nem tartja be az 

európai érintkezés szabályait, kénytelen lennék 
a személyes megtorlás terére lépni. 

Kamarás. Hallatlan I Miket beszél ez a fickó. 
Azonnal jelentést teszek a fenséges asszonynak 
s vele magával foglak kirúgatni. 

Gróf. Az a legnagyobb megtiszteltetés lesz 
számomra 1 

2. JELENET. 
Előbbiek, Xénia. 

Xénia. (Jön balról.) Mi baj, gróf? 
Gróf. Parancsol ? O pardon. Ez nem nekem 

szól. 
Kamarás. Fenség, ez az uj inas nem tudom, 

minek képzeli magát, de ugy látszik, nincs 
tisztában, hogy ki és mi ő, mert minden 
második percben, a legnagyobb tisztelettel 
bár, de megtagadja az engedelmességet. 

Xénia. Ij;az ez, Danielló? 
Gróf. Fenséges asszony . . . 
Kamarás. Akkor beszélj, ha kérdeznek 
Xénia. Beszéljen Danielló, kérdeztem. 

. Gróf. Fenség, a méltóságos ur uj szolgálati 
viszonyt proponált s azt én bátorkodtam el 
nem fogadni. 

Kamarás. Meg van őrülve ez a fráter. 
A nagyherceg személyes szolgálatára paran-
csoltam s erre arcátlanul ragaszkodni mert 
fenséged személyéhez. 

Xénia. Hát, Istenem . . . ez szép. Végre van 
valaki, aki ragaszkodik a személyemhez. 
Hagyja gróf, majd én elintézem az uj inassal. 

Kamarás. Nagyon kérem fenségedet, hogy a 
vakmerő spanyolt azonnal kitávolitani ke-
gyeskedjék. 

Xénia. Helyes, gróf ur, csak megvizsgálom 
az esetet. 

Kamarás. (Távozóban.) A libériádat nekem 
fogod átadni a cselédszobában. (El jobbra.) 

Gróf. (Utánaszól.) Igen. Neked. 
3. JELENET. 

Xénia, A Gróf. 
Xénia. Nos . . . Danielló . . . kedves inasom ! 

Már meg is sirattam. Azt hittem, ott fekszik 
a bója alatt, ahol az ezüst sirályok . . . 

Gróf. Asszonyom, hálásan köszönöm, hogy 
megsiratott. (Megcsókolja a kezét) 

Xénia. Én viszont azt köszönöm, hogy mégis 
a szolgálatomba szegődött. Mondja, hogy' 
jutott eszébe, hogy mégis ? 

Gróf. Mikor megjött a nagyherceg, azonnal 
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ugy éreztem, hogy megszökni a törvényes 
vetélytárs elől poltronság volna. Kieveztem a 
bója mellé. „Pardon . . . " mondtam az ezüst 
sirályoknak . . . „prolongáljátok meg az életem 
váltóját". Megtették. Itt vagyok. 

Xénia. Köszönöm, inasom, de most már 
késő. Isten tudja, mi lehetett volna belőle. De 
most már késő. Legjobb, ha szépen leteszi a 
libériát és azonnal kilép a szolgálatból. 

Gróf. Nem, nem, soha ! 
Xénia. Hát mi t akar csinálni, maga fantasz-

t ikus nagy gyerek ? 
Gróf. A küszöbe elé fekszem és ugy akadá ' 

lyozom meg, hogy ez az ember átlépje. 
Xénia. A matrózaival fogja magát innen 

elhurcoltatni és a küszöböt mégis átlépi. 
Gróf. Amíg én élek, addig nem ! Inkább 

széttépetem magam ! 
Xénia. De az sem használ. Maga it t szét ' 

tépeti magát, egészen hiába, engem pedig 
elvisznek az orosz hadihajóra , az orosz terület 
és ott az történik, amit a nagyherceg akar. 
A bites uram, nincs ellentállás. 

Gróf. Ne mondja tovább! Hallani sem 
akarom. Nem tudok belenyugodni, hogy a 
másé legyen. Az enyém kell hogy legyen, az 
enyém, mer t szeretem, szeretem, szeretem! 

7. szám. 
Gróf. Ráröpült vállamra 

Halkan a szerelemmadár . . . 
Lelkemben lágy fészke van 
Oly hosszú ideje m á r ! 
Almomban s ébren is 
Az arcod fénye kisért. 
Nem élek a világon, 
Édes, édes virágom. 

Sásért, csak ezért ! 
mindig csak ezért ! 

Refrain. 

Két karomban királyi kincs, 
Enyém a drága nő ! 
Életemnek más célja nincs, 
Csak ő, csak ő, csak ő ! 
Vágytam, féltem s vágyban éltem. 
Vártam, kértem, csodát reméltem ! 
Ç1 ne hagyj soha 
O te édes, te szép csoda ! 

Xénia. Boldog én eddig nem voltam, 
O be sokat is fá j t szivem, 
Mert benne forró dalát 
Nem zengte szerelem, 
Tudtam, hogy jönni fog 
A hajnal, ébred a fény 
Most rám derül az élet, 
Fá jó szivem feléledt, 
Most itt a remény ! 
Ó itt a remény ! 

Refrain. 
Gróf. Két karomban királyi kincs stb. 

(Eltáncolnak balra, de a gróf csakhamar vissza-
jön és feszesen a baloldali aj tó mellé áll.) 

4. JELENET 
Nagyherceg, Kamarás és A Gróf. (Kamarás és 
Nagyherceg a jobboldalon jönnek a lépcsőn 

felülről.) 
Kamarás. Er re méltóztassék fenség! 
Nagyherceg. Kérem, intézkedjék, ho y a kül-

döttség, — ha ezek a spanyolok ragaszkodnak 
ahhoz, hogy küldöttségileg üdvözöljenek, — a 
hotel dísztermébe menjen. 

Kamarás. Igenis fenség. 
Nagyherceg. Menjen és intézkedjék. 
Kamarás. Igenis, fenség. (El jobbra.) 

5. JELENET. 
Nagyherceg, A Gróf. 

Nagyherceg. Hé, te, f i a m ! 
Gróf. (Mozdulatlanul áll ) Parancsol, fenség. 
Nagyherceg. Ahogy' a libériádon látom, te 

is a nagyhercegnő kíséretéhez tartozol. 
Gróf. Tartom kiváló szerencsémnek, fenség. 
Nagyherceg. Hát akkor erigy és jelentsd az 

asszonyodnak, hogy kéretem. 
Gróf. Ha a fenséges asszony kijön a szobá-

jából, akkor jelenteni fogom. 
Nagyherceg. Te gólyalábu ! — ne akkor 

jelentsd, hanem most. 
Gróf. Akkor be kellene mennem a fenséges 

asszonyhoz. 
Nagyherceg. Hiszen azt mondom, hogy erigy. 

Oda küldelek. 
Gróf. (Meg se mozdul.) Igenis, fenség. 
Nagyherceg. Nahát, mért nem indulsz már ? 
Gróf. Mert ez az aj tó a fenséges asszony 

appar tmanjának előszobájába vezet és ezt a 
küszöböt férfi át nem lépheti. Tehát én sem. 

Nagyherceg. Ebben igazad van. Majd be-
megyek magam. (Az ajtó felé indul.) 

Gróf. Ne méltóztassék fenség. (Széttárja két 
kar já t a nagyherceg előtt.) 

Nagyherceg. Te őrült! Csak nem állód u tamat? 
Gróf. A legnagyobb tisztelettel bár, de kény-

telen vagyok azt cselekedni. (Mint egy leckét.) 
Ez az ajtó a fenséges asszony appar tman-
jának előszobájába vezet s férfi ezt a küszö-
böt át nem lépheti. Tehát fenséged sem. 

Nagyherceg. El onnan, ha mondom ! 
Gróf. Nem tehetem, fenség. 
Nagyherceg. Parancsolom ! 
Gróf. Nekem az ú rnőm ezt parancsolta, nincs 

módomban az ellenkező parancsot teljesiteni. 
Nagyherceg. Félrelöklek, hallod-e ? (Már 

majdnem nekimegy.) 
Gróf. (Erélyesen kiáltva.) Fenség ! (Egy 

pillanatig farkasszemet néznek.) — Ne mél-
tóztassék megpróbálni, fenség, mert akkor 
kénytelen lennék tiszteletlenségekre elragad-
tatni magamat . 

B enedek Frida FüzS- és 
ernyőKülon' 

Királyutca 93. M. 
— Hozott anyagbői füzöt és melltartót készítőnk. 
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Nagyherceg. (Eltávolodik tóle, — messziről 
nézi bámulva.) Nektek spanyoloknak semmi 
eszetek nincs. Hz a parancs rám, a fenséges 
asszony férjére nem vonatkozik. Értsd meg I 

Gróf. Amig a fenséges asszony nem mondja, 
addig nem érthetem meg. 

Gróf. Igazad van, te gazember. A szolga 
vakon engedelmeskedjék. Érdekes ember vagy, 
te gazember. Es hü szolgának látszol. 

Gróf. Az vagyok, fenség. 
Nagyherceg. És mi a neved, te gazember? 
Gróf. Danielló, fenség. 
Nagyherceg. (Oroszosan utánamondja . ) Hm,.. 

D a n j e l . . . Danjel. És az apádat hogy' hivták, 
Danjel ? 

Gróf. Az apámat is Daniellónak hivták. 
Nagyherceg. Hát mondd csak, Danilovics 

D a n j e l . . . mió ta vagy te ilyen hü szolgája 
az ú rnődnek? 

Grdf. Az első pillanattól fogva, amióta meg-
látni szerencsém volt. 

Nagyherceg. Ez szép, Danilovics Dan je l . . . 
ez nagyon szép. És mindig az asszonyod 
mellett voltál, mi ? 

Gróf. Mindig mögötte voltam, fenség. 
Nagyherceg. Nem maradtál el mellőle? 
Gróf. Nem maradtam el mögüle, fenség. 

Követtem, min t az árnyék. 
Nagyherceg. Ez szép, Danilovics Danjel, ez 

nagyon szép. Hna . . . Hát ha te mindig mö-
götte v o l t á l . . . (Magához inti.) Gyere csak ide. 

Gróf. (Nem mozdul.) 
Nagyherceg. No, ne félj. Nem lopja el senki 

az asszonyodat. 
Gróf. (Hozzámegy, de félszemmel az ajtó 

felé néz.) 
Nagyherceg. Te okos embernek l á t s z o l . . . 

Mond csak, — nem láttál te az asszonyod 
k ö r ü l . . . 

Gróf. (Gyorsan.) Semmi t ! 
Nagyherceg. Hát valamit csak láttál ! Hiszen 

messze van ide Pétervár és én odáig elhal-
lo t tam h o g y . . . (Ezalatt közeledni kezd jár-
kálás közben a balajtóhoz.) 

Gróf, (Gyorsan megelőzi és egy pillanat 
múlva már előtte áll a balaj tó előtt.) 

Nagyherceg. (Mosolyogva néz rá joviálisán 
karonfogja és előrejön vele.) Lásd én Péter* 
várig elhallottam, hogy volt egy férfi, aki 
köirettc a feleségemet. 

Gróf. Ez igaz, fenség. 
Nagyherceg. Láttad te azt a fé r f i t ? 
Gróf. Gyakran lát tam, fenség. 
Nagyherceg. Ismerted is ? 
Gróf. Ismertem is, fenség. 
Nagyherceg. Nos . . . h á t . . . gyakran volt 

az együtt a feleségemmel? 
Gróf. Sohasem fenség. 
Nagyherceg. De hát csak beszélgettek egy-

mással ? 

Gróf. Sohasem, fenség. 
Nagyherceg. Mert, látod, Danilovics Danjel... 

én koros ember v a g y o k . . . nem örejg, de 
koros. És koros ember gyanaksz ik . . . Az 
asszony furcsán is viseli magát. . . Talán 
hogy bánkódik az után az ember után, aki 
ma megölte magát ? . . . 

Gróf. Nem hiszem, fenség ! 
Nagyherceg. Hm . . . Danilovics Danjel. . . 

hát akkor, hogy is van ez, kérlek J . . . Mért 
nem röpült a karjaimba ? Mért utasitja vissza 
a csókjaimat ? 

(Xénia jön balról.) 

6. JELENET. 
Xénia, Nagyherceg, A Gróf. 

Xénia. Danielló ! 
Gróf. Parancsol. Fenség. 
Xénia. Menjen, mondja meg az uramnak.. . 
Nagyherceg. (Előlép.) Itt vagyok, Dimitri-

jevna Xénia, én is épen kéretni akartam. 
(Kezet csókol ) 

Gróf. (Féltékeny mozdulatot tesz, mintha 
meg akarná akadályozni a kézcsókot.) 

Xénia. (Int neki.) Távozhatik, Danielló ! 
Gróf. (Meghajtja magát, el jobbra.) 

Derdiedas krém, púder, szap-
pan és Qekolle-
tage cseppfolyós 
púder feltétlenül 
szépít. 

7. JELENET. 
A Nagyherceg és Xénia. 

Nagyherceg. (A gróf után néz.) Honnan vette 
ezt a csodabogarat, Xénia? Az előbb nem bocsá-
tott be!a szobájába, mert azt a parancsot kapta 
hogy férfi az Ön küszöbét át nem lépheti. 

Xénia. Ez igaz . . . 
Nagyherceg. Remélem, visszavonja ezt a 

parancsot . . . hehe . . . remélem . . . mert 
különben a mai örömünnep . . . hehe . . . 

Xénia. Igen, remélem. 
Nagyherceg. De Ön ugy látszik, nem örül a 

mai örömünnepnek. 
Xénia. Ahogy gondolja, Pavlovics Szergej. 
Nagyherceg. Kérem, én nem így gondoltam. 

Ha én egy évi távollét után eljövök a feségem-
hez, aki voltaképen csak a menyasszonyom 
még ; ha eljövök, hogy elcsattanjon az első 
hitvesi csók . . . 

Xénia. Hagyja, Szergej, ne beszéljünk erről. 
Nem látok az örömre okot. Őn nagyon jól 
tudja, hogy az én családom közbenjárására 
kényszeritett engem a cár arra, hogy a fele-
sége legyek. S aztán a maga csaladja közben-
járására az esküvőnk napján száműzött Orosz-
országból, hogy mégse lehessek a felesége. 

Nagyherceg. De ennek most már vége. A fel-
séges ur . . . 

Xénia. (Epésen befejezi a mondatot.) A fel-
séges ur megengedte, hogy a hitvesi csók el-
csattanjon ! 

Nagyherceg. Ön gunyolódiik, Dimitri jevna 
Xénia ! 

Xénia. Ha nem gúnyolódnám, akkor s i rnom 
kellene. Nyilván nem igy képzeltem a fiatal 
életemet, hogy a felséges ur mindenkor i paran-
csától függjön a szavam, a szivem, a csókom, 
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a szerelmem. Ma pétervári felséges parancsra 
nászcsók fog égni a számon. Edes lesz, bizo-
nyára. 

Nagyherceg. Ne csúfolódjék. Mert akkor azt 
kell hinnem, hogy az a férfi, aki ma délután 
megölte magát . . . 

Xénia. Ne higyjen róla semmit. Nem ismer' 
tem azt a férfit . 

Nagyherceg. Hagyjuk ezt, Xénia. Örüljünk a 
mai gyönyörű napnak. Felejtsük el, ami tör-
tént s kezdjük el a boldog életet. 

Xénia. Ha a cár igy parancsolja. 
Nagyherceg. Nem, ne ugy. Mert a szivünk 

ugy kívánja. Megengedi, hogy az első csókot, 
az első hitvesi csókot . . . 

Xénia. (Hidegen nyújtja feléje az ajkát.) Ha 
a cár ugy parancsolja. 

Nagyherceg. Drága szép szivecském . . . Édes 
kis feleségem . . . (Meg akarja csókolni ) 

8. JELENET. 
Előbbiek,'A Gróf. 

Gróf. (Megjelenik jobbról és a csókot meg' 
előzi.) Fenség ! A kamarás ur őméltósága 
üzeni, hogy a küldöttség már háromnegyed 
órája várakozik. 

Nagyherceg. (Gorombán.) A küldöttség men-
jen a fenébe 1 
»I Gróf. Fenség. Spanyolországban vagyunk, 
itt a küldöttségek nem oda mennek. 

Xénia. Menjen herceg, igaza van az inasnak. 
Itt nem bánhatunk az emberekkel, ugy mint 
Oroszországban. 

Nagyherceg. Megyek már. Kérem Dimitrijevna 
Xénia, egy pár percig részt kell vennünk a 
nyilvános vacsorán is . . . 

Xénia. Helyes. Lehet, hogy a cár őfelsége is 
igy kivánja. 

Nagyherceg. A viszontlátásra Dimitrijevna 
Xénia. 

Xénia. A viszontlátásra Pavlovics Szergej. 
(El jobbra.) 

Gróf. Xéniához rohan és kezet akar csókolni. 
(Jakotihu siró hangja hallatszik a jobb lépcső 

felől, a magasból.) 
Gróf. (Gyorsan el jobbra.) 
Jakotihu. (Megjelenik a lépcsőn.) 

9. JELENET. 
Xénia, Jakotihu. 

Jakotihu. (Csaknem sirva, kétségbeesve néz 
széjjel.) Szzörnyü . . . szszszörnyti . . . szszsz 
. . . elveszett. 

Xénia. (Megfordul.) Ó, a sárgajmárki I Isten 
hozta, márk i ! 

fakotihu. Fenséges asszony ! Csókolom a 
k«zét, fenséges asszony. 

Xénia. Engem keres, márki ? 
fakotihu. Nem, én nem a fenséges asszonyt 

keresem . . . én egy if jú hölgyet keresek . . . 
Xénia Na, én sem vagyok öreg hölgy, kérem ! 
fakotihu. Bocsána t . . . szszsz . . . miket beszé-

lek . . . nem azt akartam m o n d a n i . . . bár 
nem a fenséges asszonyt keresem, de ha már 
találkoztunk, megragadhatom az a lka lma t . . . 

s z s z s z . . . És átadom egy szegény barátom 
utolsó üdvözletét. 

Xénia. Mi baja a szegény barátjának ? 
Jakotihu. Semmi, fenség. Úgyszólván semmi. 

Csak egy kicsit meghalt a délután folyamán. 
De utólagos halála előtt találkozott velem 
előzőleg és az előleges találkozás után jobb-
létre szenderült a tenger ölén, utólag. 

Xénia. Vagy ugy, ön a délutáni öngyilkost 
gondolja ? 

fakotihu. Igen. Nekem kedves és szeretve 
tisztelt barátom volt. Szegény barátom ! 
(Groteszken sir.) 

Xénia. Mit csinál márki ? 
Jakotihu. Szirok! 
Xénia. Nó, ne szirjon, márki. 
Jakotihu. De szirnom kell, fenség. El kell 

helyeznem ezt a néhány könnyet a barátság 
oltárán. (A fejét Xénia keblére hajtja.) 

Xénia. (Kedvesen eltolja.) Ne helyezze el. Ön 
nem járatos még az európai viszonyokban. 
Ön még nem halt meg nálunk, ugy-e ? 

Jakotihu. Valóban, fenség. Nekem még nem 
volt szerencsém itt meghalhatni. 

Xénia. Mert különben tudná, hogy nálunk 
az emberek feltámadnak. 

Jakotihu. Igen a lélek; hallottam róla. 
Xénia. A test is, ha különben egészséges. 
fakotihu. Szszszszszsz ! 
Xénia. Mit csinál, márki ? 
Jakotihu. Csodálkozom. 
Xénia. Ne csodálkozzék, ez igy van. Ne 

sirassa a barátját. Ö él. 
Jakotihu. Igen, ott fenn. Halottam róla. (Az 

ég felé mutat.) , • 
Xénia. Nem. Itt lenn. Es ha találkozik vele, 

kérem adja át neki üdvözletemet. Ellenben 
kit keresett márk i? Ki az, aki elveszett ? Ki 
az az ifjú hölgy, aki nem én vagyok? 

Jakotihu. Ó, az az if jú hölgy egy egészen 
másik if jú hölgy. Elszakadtam tőle és azóta 
nem találom. Pedig meg kell találnom, mert 
nem élhetek nélküle. 

Xénia. Márki, ön szerelmes ! 
Jakotihu. Azt hiszem, ugy mondják önök-

nél, fenség. 
Xénia. Igy igen. De nálunk ezt személyesen 

az illetőnek kell megmondani. 
Jakotihu Neki is meg fogom mondani . . . 

Sz sz sz . . . De mennyire meg ! 
Xénia. Hogy szeretnék ott lenni ! Hadd lát-

nám, hogyan vallanak szerelmet Kinában. 
Jakotihu. Nagyon egyszerűen, fenség. Meg-

mondják a hölgynek egyszerűen, minden cifrá-
zás nélkül : (Ugrik, mint a gummilabda.) 
Szeretem ! Szeretem ! 

Színészek és artisták 
Kristály 
drogueria és parfüméria 
NagymezS-utca 31. 
(gr. Zlohy Jeuö-o. sarok) 

részére 10°/o eng 
tjsBzes különféle szinta&zi 
festélrekb6l, kozmetikai 

oikkekbM. 

A n g o l é s f r a n c i a 
illaísier-hülöiilegességeh, 
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8. szám. 
Jakotihu. (Hármat ugrik,) 

1. 
Szeretem ! szeretem ! szeretem 1 
Ki is mondhatom ezt kereken I 

Sőt ennél több, imádom Önt ! 
Szivem kelyhébe vágyat önt ! 

Xénia. Igazán gyönyörű ez a szó, 
S ez a mozdulat, ez ragyogó ! 

Nincs nő. ki ennek ellenáll, 
Midőn egy férfi igy csinál. 

Refrain. 
Jakotihu. Imádom bájaid. 
Xénia. És ? 
Jakotihu. Imádom szájad. 
Xénia. És ? 
Jakotihu. Imádom lengelényed 

Össze vissza. 
Xénia. És ? 
Jakotihu. Imádom állad. 
Xénia. Es ? 
Jakotihu. Imádom vállad. 
Xénia. És ? 
Jakotihu. Imádom mind, de mind 

Mi rajtad oly mesés ! 
2. 

Jakotihu. Szeretem! szeretem! szeretem! 
S magamat agyon is veretem, 

Sőt jajszó nélkül eltűröm, 
Ha ez kegyednek tán öröm ! 

Xénia. Csudaszép ez a vad lobogás, 
Ez a sziveken átrobogás! 

Kis ember és nagy érzelem ! 
A hölgy örülhet, képzelem ! 

Refrain. 
(Eltáncolnak balra és csak Jakotihu jön 

vissza.) 
(Maritta a lépcsőn jön felülről estélyi toa-

lettben. 
10. JELENET. 

Jakotihu és Maritta. 
Maritía. Itt vagyok már kis kinai, itt vagyok. 
Jakotihu. (Legyint a kezével.) Szszsz ! 
Maritta. Mi baja, kis kinai? 
Jakotihu. Mért késett olyan sokáig, bárónő. 

Most már vége! Most már nem fogják be-
ereszteni. 

Maritta. Azt szeretném én látni ! Mért ne 
fognának engem beereszteni ? 

Jakotihu. Mert Ön nincs meghiva. Csak én 
vagyok meghiva a nagy hercegi pár tiszteletére 
rendezett estélyre 

Marijta: Egy bárónő mindenhova meg van 
hiva. És én bárónő vagyok. Ön tudja, kis 
kinai. 

Jakotihu. Tudom. Az a szegény barátom 
mondta, aki délután biztosan meghalt és 
azután állítólag feltámadt. (Sirni kezd.) Sze-
gény barátom ! Egy pár könnyet mégis csak 
el kell helyeznem a barátság oltárán, hiszen 
meghalt! Nagyon szerettem szegényt. 

(Maritta keblére hajtja a fejét és grotesz-
ken sir.) 

Maritta. Mit csinál, kis kinai ? 
Jakotihu. Szirok. 
Maritta. Akkor én is szirok. (Ugyanolyan gro-

teszk sirás.) 
Jakotihu. Ne szirjon, kérem, hiszen feltá-

madt. És inkább én is szirok Ön helyett. 
(Duplán sir.) 

Maritta. Jó, há neszirjunk. Menjünk be a 
nagyterembe. 

Jakotihu. Szszsz! (Összeverődik a térde.) 
Nem merek bemenni. Félek. Mert magát biz-
tosan nem engedik be, bárónő. És akkor ne-
kem férfiasan tiltakoznom kell . . . Szszsz . . . 
És abból skandalum lesz. És akkor vége 
a diplomáciai karrieremnek. Pedig én még 
kormányzó akarok lenni otthon Pekingben, 
helytartó Nankingban és főmandarin Nan-
King-Csan-Kingben. Szszsz! (Sir.) 

Maritta. Szép kis mandarin lesz maga. Még 
meg se nyomják, már kicsorog a könnye. Ne 
reszkessen, mint a miskolci kocsonya! 

Jakotihu. Ha egy negyedórával előbb jön, 
amig a vendégek tömegesen érkeztek, beslisz-
szenhetett volna. Mért késett ! mért? mért ? 

Maritta. Mert át kellett igazitanom az es-
télyi toalettemet, amit magától kaptam. Ha-
nem, igaz . . . Haj ! most jut az eszembe, kis 
kinai . . . baj van, borzasztó nagy baj van. 

Jakotihu. (Reszket.) Hu ! Mi baj van ? 
Maritta. Haj, sok mindent kell még venni 

magának kis kinai ! Mennyi mindent, szszsz ! 
Mert mikor hazamentem a Grand Hotel 
Madridba . . . 

Jakotihu. De hiszen azt mondta, hogy a Ho-
tel Espagnolban lakik. 

Maritta. Azt mondtam ? Akkor persze hogy 
ott lakom. Egy bárónő nem nézegeti, hogy 
hol lakik. Amikor hazamentem, . . . hát 
képzelje . . . a kofferjeim . . . mind a hu-
szonnégy kofferem . . . a skatulyáim . . . 
mind a negyvenhét skatulyám . . . mind, mind 
üresek. A ruháimat, az ékszereimet elvitték. 
Kiraboltak ! Ki vagyok rabolva ! 

Jakotihu. (Futva elindul.) Futok már ! 

„FOTÓ" 
fényképészeti 
^ szaküzlet 

BUDAPEST, 
Rákóczi-ut80. 

Eladás nagyban éi kicsinyben. Telefon; József 28—22, 
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Maritta. Hova fat, kis kínai ? 
Jakotihu. A rendőrségre. 
Maritta Az nem ér semmit. Nem vagyunk 

Kínában. Amit itt elloptak, annak vége. Hát 
még annak, amit nem loptak el. 

Jakoiihu. (Leguggol a földre.) Hát most 
micsi-micsi-micsináljunk ? 

Maritta. Haj, mennyi mindent fog nekem 
maga még venni, kis kinail Mindazt meg' 
veszi, amit elraboltak. Mert én szép akarok 
enni! 

1 Jakotihu. Az én elhunyt barátom rám bizta 
magát, bárónő. (Meg van hatva, törli a sze-
mét.) Szszsz ! Parancsoljon velem, bárónő. 

Maritta. Maga aranyos ember, kis kin ai. 
Majd lekaparom magáról az aranyat, édes kis 
sárga gyökerem ! 

Jakotihu. A gyökere vagyok ! (Ujjong.) Hu ! 
h u ! Azt mondta, hogy a gyökere vagyok! 
De akkor megtesz egyet nekem: hazamegy 
most az egyszer ! 

Maritta. Nem ! Nem ! Nem ! 
Jakotihu. Akkor botrány lesz ! 
Maritta. Nem megyek? 
Jakotihu. Pedig én kormányzó akarok lenni 

Pekingben. 
Maritta. Nem megyek ! 
Jakotihu. Helytartó Nankingban ! 
Maritta. Nem megyek. 
/aArof/Au.FőmandarinNankingcsangkingben! 
Maritta. Nem megyek ! Hanem ha már 

annyi ruhát vett nekem, kis kinai, édes kis 
sárga gyökerem, vegyen még egyet! 

Jakotihu. Ruhát, azt szivesen. 
Maritta. Olyat vegyen, amilyet itt a szoba-

lányok viselnek. Hogy ittmaradhassak. Mert 
én itt akarok lenni, egy levegőt akarok szívni 
a . . . — (Simogatja Jakotihut.) — magával. 

Jakotihu. (Boldogan.) Velemvel ? 
Maritta. Szobalány ruhát vegyen nekem kis 

kinai. 
Jakotihu. Szszsz ! Honnan ? Este van. Nan' 

kingban ilyenkor már becsukják a boltokat, 
Pekingben még az ópium-butikokat is. (Ma' 
gasra ugrik, a homlokára bök az ujjával) 
Hopp ! Kérek egyet a Grandhotel igazgatójá-

tól ! Nem fogja megtagadni Kina első diplo-
máciai kívánságát! 

Maritta. Drága, drága kis kinai, mélygyö-
kerü arany virágom ! 

9. szám, 
Jakotihu. (Büszkén.) 

1. 
Mint egy hűséges szerelmes, 

Áldozatra kész ! 
Egy szemrebbenést is elles. 

Költséget se néz. 
Maritta. Hála, hála, hála önnek, 

Szempillámra könnyek jönnek. 
Jakotihu. Ha szerelmem tüneményes 

Ere megered, 
Kérheti tőlem a fényes 

Göncölszekeret. 
Maritta. (Fejét rázza). 

Göncölszekér égi konflis 
Ou a levegő nagyon friss ! 

Refrain 
Jakotihu. Kivánj akármit, angyal! 

Akármi kincseket, 
Kivánj, akármit, angyal ! 

Én elhozom neked I 
Kivánj akármit, angyal ! 

Nem drága az nekem 
S a végin, ráadásnak 

Tiéd az életem I 
2. 

Jakotihu. Hogyha a Göncöl-fiakker 
Hüvős egy kicsit, 

Kapsz helyette, ami csak kell, 
Bárminő kocsit! 

Maritta. É n szerény vagyok e téren, 
Egy kis autóval beérem. 

Jakotihu. Azt az autót én már holnap 
Reggel megveszem 

S autójába hév motornak 
Szivemet teszem. 

Ma'itta. A motornak jó is lenne, 
Hogyha benzin lenne benne. 

Refrain 
Jakotihu. Kivánj akármit, angyal ! stb. 

(Eltáncolnak balra.) 
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WERTHEIMER ELEMÉR, 
a Revöszinház igazgatója 

11. JELENET. 

Xtnta és A Gróf. 

Xénia. (Estélyi öltözetben jön.) Daniéitól 
Gróf. (Jön.) Parancsol a fenséges asszony ? 
Xénia. Danielló, kedves inasom, maga most 

lekísér engem az étterem előcsarnokába és 
átad a nagyhercegnek Ez lesz az utolsó u tunk 
együtt. 

Gróf. Nem, nem 1 
Xénia. Hadd mondom tovább, illetlen Inas. 

Visszavonul a cselédszobába és leteszi a libé-
riát és köd előttem, kőd u tánam, megszökik 
a szolgálatomból. 

Qróf. Nem szököm meg! 
Xénia. Csak nem akar jelen lenni a nász-

éjszakámon . . . az aj tón kivül . . . mint 
inas ? 

Gróf. Jelen akarok lenni . . . ó, istenem . . . 
de nem ugy, nem ugy. 

Xénia. Térjen észre, i na som! Most kialkud-
juk a bérét, amiér t szolgált. 

Gróf. O, az én bérem ! Hogy mellette lehet ' 
tem. Az az én bérem. Hogy a szemébe néz ' 
hettem, az illatát érezhettem. Az az én bérem. 
Hogy reményt adott s nem fekszem a bója 
alatt , keserű tengervízben, néma halak közt 
és élni akarok tovább és hogy mindörökkön 
Magát, csak Magát akarom szolgálni, az az 
én bérem. 

Xénia. És semmitsem kér ér te? 
Gróf. Nem 1 (Sóvárogva.) Nem ! Amit én 

kapni akarok, azt nem kérhetem. Ha kérnem 
kellene, el sem fagadnám. 

Xénia. És ha én nem tudnám, mivel fizessek ? 
Gróf. Akkor én lemondanék a fizetésemről. 
Xénia. Gőgös lakájom vol t ! 
Gróf. Büszke urnőnék gőgös a lakája . 
Xénia. Danielló, gőgös inas, kifizetem a bérét. 

Megparancsolom, hogy megcsókoljon. 
Gróf, (Tréfásan húzódik.) Fenség! Hogy 

merném ? ! 
Xénia. (Tréfásan.) Az állásával játszik, ha 

nem teszi. 
Gróf. Az más. Akkor engedelmeskednem 

kell. 
Xénia. Csókoljon meg, most utószor, fájda-

lommal. 
Gróf. (Áhítattal vonja magához.) Megcsóko-

lom most először, gyönyörűséggel. 
(Mindketten megszédülnek, a csóktól.) 
Xénia. (Halvány hangon.) És most kisérjen 

le és adjon át a nagyhercegnek. 
Gróf. (Lobogva ) Nem ! nem ! nem ! Soha ! 

Ezzel a csókkal a számon! 

I 

BRÓDY ISTVÁN igazgató, 
a „Pünkösdi rózsa" társszerzője 
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Xénia. Akkor visszakérem! 
Gróf. Akkor visszaadom. (Forrón csókolja.) 
Xénia. És most kisérjen . . . vigyen . . . 

adjon át a nagyhercegnek. 
Gróf. Nem ! Nem ! 
Xénia. Megtagadja az engedelmességet? 
Gróf. Nem birok magammal. A csókja . . . 

a csókja megőrjit. Nézze . . . őrültség az, amit 
cselekedni akar. Hogy beleveti magát egy 
száraz, vén ember karjába és átgyászolja ezt 
a gyönyörű életét. 

Xénia. Pedig ugy lesz, Danielló. 
Gróf. Nem szabad ugy lennie ! Nem szabad. 

A szürke, csúf őrültség helyett én egy ragyogó, 
gyönyörű őrültséget ajánlok. Maga azt mondta 
nekem: szökjem meg. És én is azt mondom 
magának : szökjünk meg. 

Xénia. Azt nem lehet. Azt nem tehetem. 
Gróf. Miért n e m ? 
Xénia. Mert akár vasútra, akár postagőzösre 

ülök, elfognak, visszahoznak . . . Hagyjuk . . . 
hagyjuk . . . ne is beszéljünk róla. 

Gróf. Hallgasson rám : A jachtom még a 
kikötőbe horgonyoz, még nem vitte el az 
uzsorás. Szikratáviró is van rajta. Még arról 
is értesülni fogunk, hogy hol keresik Magát. 
S ha egyszer elvittem a hazámba, ha egyszer 
ott leszünk, maga a szentséges atyacár sem 
tudja elszakítani tőlem ! 

Xénia. O, milyen szép volna . . . milyen 
nagyon szép ! 

Gróf. És nem kell hozzá több, csak annyi' 
hogy a vacsora közben migrént tettessen é* 
feljöjjön a szobájába. Addig én intézkedem a 
kikötőben. 

Xénia. (A homlokát simitja.) Téboly . . • 
álom . . . 

PÉCHY ERZSI 
(Klári) 

Revüszinház — .Pünkösdi rózsa" 
Estély cipőK 

Kossuth La|os-u. 4 

Gróf. (Mindig puhábban.) Jöjjön velam. 
Xénia. O istenem ! 
Gróf. (Még lágyabban.) Jöjjön velem. 

10. szám 
Gróf. Indulj velem! A tenger öle t á ru l ; 

Szerelmes szél vitorlákat dagaszt. 
El innen, el, ez átkozott ha tár ru l ! 

Minden hullám csak azt sugj a, csak az t. 
Indulj velem ! A tenger harsonáíik, 

Csábitó dallal orgonáz az éj, 
Ittbent s ottkint minden szökésre lázit. 

Indulj velem ! Gyönyör lesz a veszély. 
^ Refrain 

Xénia. Hová ? Hová ? Hová ? Hová ? 
Gróf. A boldogság szent szigetére! 
Xénia. Hová ? Hová ? Hová ? Hová ? 
Gróf. A csókok csodaligetébe ! 

Hová szivünk áldott vágya von, 
Oda szállunk tündérszárnyakon! 

Gróf. Indulj velem 1 A csillag ha kialszik, 
Izzó szivünk világit majd nekünk. 

Indulj velem! A tenger ha viharzik, 
Egymás keblén mi megpihenhetünk. 

Soha még csókot, olyan drága-szentet, 
Mint mellyel ajkunk egymáshoz tapad! 

Menjünk! mert tűinket egymásnak 
[ter»mtett 

Az, aki most elénk ir utakat. 

GALETTA FERENC 
(Gazsi) 

Revüszinház — „Pttnkösdi rózsa" 
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MAGAZINER BÖSKE 
(Tatjána) 

Revliszinház — „Pünkösdi rózsa" 

Xénia. Hová ? Hová ? Hová ? Hová ? 
Gróf. A boldogság szent szigetére! 
Xénia. Hová ? Hová ? Hová ? Hová ? 
Gróf. A csókok csodaligetébe 
Együtt. Hová szivünk áldott vágya von, 

Oda szállunk tündérszárnyakon. 
(Összefonódnak, azután szétválna'k.) 
Xénia. Danielló! Menjen a kikötőbe. Aztán 

jöjjön értem. Megyek. 
12. JELENET. 

Előbbiek, Maritta. 
(Ebben a pillanatban befut a szinre Maritta, 

egyenesen a gróf nyakába esik.) 
Maritta. Hát végre megtaláltam! (Össze-

csókólja.) 
Xénia. (Mereven nézi és halkan elsikoltja 

magát.) Danielló ! 
Maritta. Oppardón ! Nem tudtam, hogy van 

itt valaki. (Elszalad ) 
13. JELENET. 
Xénia, A Gróf. 

Xénia. Mi volt ez? 
Gróf. Egy . . . egy . . . egy megőrült cseléd. 

VÖRÖS AZ ORRA ? Használjon orrKrémet el-
maliK az orrvöröstége és szép orrft lesz. 
Kapható : HATER, Andrásiy-nt 84, II. etn. 12, 

HetmetiKai intézetében 

Xénia. (Lázasan.) Ez nem cseléd volt . . 
ez az a virágárusleány . . . 

Gróf. Asszonyom, értse meg . . . 
Xénia. Ne magyarázzon. Értem. Ezt is ma-

gával hozta. Isten vele, gróf. Ne menjen a ki-
kötőbe. Vagy menjen ahová akar. Ezt a cselé-
det kidobatom. Remélem, magával nem kell 
ugyanezt cselekednem. (Indul jobb felé.) 

Gróf. (Könyörögve.) Xénia, édes szép asz-
szonyom. 

Xénia. (Hátrafordul.) Felveti a fejét, gőgösen. 
Az én cimem : — fenaég. (El.) 

14. JELENET. 
A Gróf és Maritta. 

Maritta. (Belopódzik.) Elment? (Kacag.) J í j 
de nagyszerű volt! 

Gróf. (Rámered.) Mit csináltál, te szeren-
csétlen ? 

Maritta. Semmit. Megcsókóltam azt, akit 
szeretek ! 

Gróf. Te lány ! Én . . . én megverlek. 
Maritta. Nem bánom. Akkor is szeretem. 
Gróf. De értsd meg, te . . . te . . . Agyonütlek 

- Maritta. Akkor is szeretni fogom! 
Gróf. Hát . . . hát most mit csináljak? 
Maritta. Szeressen ! Csak egy kicsit sze-

ressen ! 
Gróf. Hogy kerültél ide? Es épen a leg-

rosszabb pillanatban! 
Maritta. A kis kinai hozott ide és épen 

a legjobb pillanatban. Azt is össze fogom 
csókolni. így fogom összecsókolni I (A gróf 
nyakába esik.) 

TOMPA BÉLA 
(Gróf Juraaovics) 

Revliszinház — „Pünkösdi rózsa" 
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N É ' N ' E T H E ' R ' Z ' S ' I 
női kalap dlvatterme 

Budapesti IV., Dorottya-utca 13 . sz. 

Gróf. Erigy a nyakamból ! Erigy a nya-
kamból ! 

15. JELENET. 
Előbbiek, Jakotihu. 

Jakotihu. (Jön.) Bárónő, szent Konfucius, 
mi t csinál ? ! 

Maritta. Megmutatom a grófnak, hogy hogy 
fogom magát megcsókolni hálából. Ugyanígy, 
édes, édes Kanári márk i ! (Már a kinai nya-
kába van, aztán elfut jobbra.) 

16. JELENET. 
Jakotihu, A Gróf. 

Jakotihu. (A grófra bámul.) A g ró f? Tény-
leg a gróf ? De hisz a gróf a vizbe fult ? Hát 
igazán fel lehet támadni Európába. (A nya-
kába ugrik.) Micsoda öröm, micsoda öröm ! 
(A nyakában lóg hosszú ideig.) Szszsz 1 

Gróf. (Lerázza dühösen.) Hát te hoztad azt 
a leányt? Te? Te? 

Jakotihu. (Büszkén.) Én ! csakis én ! Mit 
szólsz ? Hát nem gzőnyörü ? 

Gróf. De hát mért hoztad ide, te gyilkos 
kinai ? 

fakotihu. Hát nem örülsz neki? 
Gróf. Megcsókolt I Összevissza csókolt I 
fakotihu. Mert örült, hogy feltámadtál. 

Láttam. 
Gróf. De a nagyhercegnő is látta. 
Jakotihu. Lát ta? Látta. Na és? 
Gróf. Ó, milyen szamár vagy te Jakot ihu! 
Jakotihu. Ne bántsd a szamarat ! A szamarat 

nem engedem ! A szamár szent állat miná lunk! 
Bocsánat szent szamár! (Földig hajol kelet felé.) 

p * £ \ A olvashat 8 koronáért a 

I / U U U Kazinczysa» 
K Ö N Y V E T B u J a P e s t - VH„ Dchány-u. 1. 
^ . (Karnly-kőrnt párok.) 

B R A U N T E S r V Ë R f c K . R . - T . 
Budapest. Alapíttatott 1S8». 

Tíleörangn £ Q G M A C gy&rtm&ny&i 
mindenütt kapható*. 

RADÓ BÖSKE 
(Turnovszky grófnő) 

Revüszinhte — „Pünkösdi rózsa" 

SIMON Y1 DEZSŐ 
(Báró Szilassy) 

Revüszinház — „Pünkösdi rózsa' 

Gróf. Értsd meg, most vége mindennek. 
A nagyherceg előtt nyitva az ajtó. Es most 
boldogan besétál a felesége hálószobájába. 
Megöllek, ha nem segitsz ra j tam. 

Jakotihu. De azt sem tudom, mit akarsz ? 
Mi kellene néked ? 

Gróf. Az, hogy a nagyherceg azonnal eU 
tűnjön innen és hogy a nagyhercegné meg' 
tudja, ki ez a leány, akit ki akar dobatni 
innen . . . 



ROYAL ORFEUM 
VII, ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL.JÓZS. 121-68 

Minden est« V«7 órakor 
CSILLAGOK CSILLAGA 

Harmath Imre és Zerkovitz Béla operet t je 
Troupe Edn Mustafa orientális változatai, 4 Orelly 
kaDoenk-equilibrieták, Strody a merész kötéltáncos, 
Hedy Wendlnl zsonglőr, Clarton i s kutyája sport-

Jelenet, 
Solti Hermln és Vlrágh Jenő Weiner legújabb kupiéi-
val, Papp János, »ándor Stefi, dr. Erdélyi Géza 
Zerkovitz-Blágeie»kel, Partos Jenő éB Eleky Anni 
tánoduet t je és az ÖSHZPP színházi és varieté-attrakciók, 
Vasár- és ünnepnap délntán Vi 3 érakor mérsékel t 

h lyáru oaaládi e lö-dás . 

B E N C S I K I . n ő i d i v a t t e r m e 
B u d a p e s t , I V . , O a á k F e r e n c - u t c a 1 9 . s z á m . 

R r l l l b m n k a t g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t , ék-
n m i l < n u ' a i szerekei mindenkinél drágábban 
vesz Székely Emii éks7er&2le c , Budapest, Király 
utca 31. Terez-templommal szemben Címre tessék 

f igyelni . Telefon : JózseflOA 85. 

SZI&HÄZI ÊlififB 

PÉCHY ERZSI 
(Klári) 

Revliszinház — „Pünkösdi rózsa" 

Jakotihu. (Remegve.) Szent Konfacse! Ki 
akar ja dobatni? 

Gróf. Most ne azon Jajongj. Raj tam segíts. 
Jakotihu. Annál nincs egyszerűbb. A n a g y 

herceget egy perc alatt el lehet tüntetni. 
Gróf. Hogyan ? 
Jakotihu. Úgy, hogy megölöm. Ámbár — ez 

nem jó. Mert nálatok az emberek feltámad-
nak. De azért mégse nehéz. Csak ész kelt 
hozzá. 

Gróf. Te ipondod ezt? 
Jakotihu. En, én ! Hogz milyen nagy sza-

marak vagytok ti, európaiak ! (Kelet felé 
mélyen meghajol.) Bocsánat szent szamár. 

Ide figyelj. A nagyherceg hajóján van egy 
dróttalan táviró-állomás. Már most egy másik 
dróttalan állomásról fel kell adni egy radio-
grammdt , mintha Pétervárról jönne és abban 
egy parancsot, hogy a nagyherceg a távirat 
átvétele után azonnal induljon Pétervárra. 
A nagyhercegnflt pedig én felvilágosítom arról, 
hogy ki az a nó, aki téged megcsókolt. J ó ? 

Gróf. Nagyszerű ! 
Jakotihu. Csak az a kérdés, honnan vegyünk 

egy másik dróttalan állomást, ahonnan a 
telegrammot leadhatjuk. 

Gróf. Az nem kérdés i Az nem kérdési Az 
én jachtomon van drót talan távíró I Megyek, 
feladom a távira tot . Te peçlig fu rakod j a 
nagyhercegnő közelébe . . . És mondd meg 
neki . . . te édes sárga violamadár te. 

Jakotihu. (Elragadtatással.) Hogy nekem 
mennyi eszem van ! Mennyi eszem ? Édes 
eszem ! Honnan veszem ! 

Gróf. Ki fogom gyógyítani ezt a haragos 
angyalt. Egy csókért, hogy megharagudott I 
No vár j I Milyen hencegés. Te sárga viola, ez 
a legszeszélyesebb nó a világon I 

Jakotihu. Kinában is szeszélyesek az asz-
szonyok. 

Gróf. Ugyan ! Éppen olyan bogarasak min t 
i t t ? 

HORTHY SÁNDOR 
(Besenecker) 

Revüszlnház — „Pünkösdi rózsa* 
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Jakotihu. Akurát mint Kinában ! Ott csupa 
"ogaras asszony van. 

11. szám. 
l. 

Jakotihu. Édes Isten, miből gyúrtad őke t? 
Ezeket a gyönyörű szép nőket ? 
Mit tettél beléjük mindenfélét , 
Hogy kábítsd a férf iak vérét ? 

Qróf. Bizony a nő egy kicsit veszélyes, 
Elkezdeni vele nem eszélyes, 
Ne kezdj vele, ember, semmi áron, 
Különösen tuí a korhatáron. 

Semmi áron 
Tul a korhatáron. . 

Refrain. (Mind a ketten) 
Mert az élet nem sugaras, 

Nem sugaras, nem sugaras, 
No, mert az asszony mind bogaras, 

Mind bogaras, mind bogaras. 
Nem ér az élet egy fagarast, 

Egy fagarast , egy fagarast, 
Ha kaptál egy nőt, egy bogarast, 

Egy bogarast, egy bogarast. 
2. 

Gróf* § ha olyanok, amilyenek épen, 
Édes Isten, hogy lehet s miképen, 
A férf inak nélkülözni őket, 
Ezeket a gyönyörű szép nőket ? 

•Jakotihu. Igen, igen, az a baj, hogy mégis 
Az asszony a kezdet és a vég is 
Érte forr a szivünk, mint a katlan 
És e kérdés, ez megoldhatatlan. 

Mint a kat lan 
Oly megoldhatatlan ! 

Refrain. (Tánc.) 
Gróf. Most megyek és feladom a táviratot, 

te pedig fu rakod j a nagyhercegné közelébe és 
mondj el neki m i n d e n t . . . te édes viola madár 
te . . . (El gyorsan.) 

TARNAY LEONA 
(Özv. Mókusné) 

Revüszmház — „Pftnkösdi rózsa" 

kellék a „ M a g n ó i " legn»tá U-I,t> IV ru>tir.uilörzfir, iiem 
mérgező, határában többeífiroBm, f lfllnralja a sznblim&tot 
és karbolt. Gyártja : .Ch rom" gytg- 0?er- és vegyészeti 

termékek g j a « r.-t., U>pe»t. 
A r a 5.— korona. Kapha tó m nden gyógytárban. 

Brilliánst. aranyat, ezüstöt, regi éget, régi arany- és 

ezüstpénzt igen magas árban F f j y a l d s x l i y 

veszek VII, Doíányu 90 (ksierfizlet 

EST LE 
M E I L L E U R [MM FŐRAKTÁR: 

B O L G Á R J E N Ő 
DE LA F I G U R E •ums Koronaheroeg-o. 9. í 

| | _ | a _ Z | - L _ f vtgieg eltivolit Bach Manci 
f l S I I S Z n l n n a T kozmetikai Intézete. Mindennemű 
I H U B M I H H M I szépséghibák keselése, sseplőel-
távolítás, ráncok kisimitá»», nrcgözölés és arcmassz&xs ju-
tányos bérletben, Budapest, VII., Almftsty-ntca 8. szám. 

GALLAY NÁNDOR 
(Slipp) 

Revtlszinház — Pünkösdi rózsa 

Jakotihu. Csak bizd rám, majd én mindent 
elintézek. Van itt ész . . . Hopp jönnek (El-
bújik egy zsöllye mögé.) (Folyt, kőv.) 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
LÁZÁR OSZKÁR, a kitűnő rajzoló, a Szín-

házi Élet munkatársa, e hó 25-én feleségül 
vette Koroknay Juliskát Ráckevéról. 

SOMOGYI ADRIENNE, a kitűnő operaéne-
kesnö és zongoraművésznő, aki annyi hangver-
senyen csillogtatta már nagyszerű kvalitásait, 
február hó 21-én a Vigadóban újból föllépett a 
főiskolai hallgatók országos szövetségének hang-
versenyén, ezúttal is a legteljesebb elismerést s 
spontán ovációt vivott ki vérbeii művészettel 
előadott számaival. 

A ROYAL-KABARÉ FEBRUÁRJA - MÁR-
CIUSI Tekintettel a februári műsor példátlan 
sikerére, a Royal-Kabaré 1-én nem tartja meg 
szokásos hóeleji bemutatóját, hanem a jelenlegi 
műsor kerül márciusban is előadásra. 

Hatalmas tapsvihar és szűnni nem akaró kaca-
gás kiséri esténként a csupa humoros számból: 
bohózatok, tréfák, blüettek és humoros dalokból 
összeállított családi nivóju előadást, melynek 
keretében Solti, Virágh, Papp János, Felhő Rózsi, 
Kerényi Irén, Salamon, Ihász Lajos, Radó, Barna, 
Forgács, Fodor, Nagy Maca, Oárdos Irén, Oom-
bócz Vilma, Iványi, Sándor, Zöldy, Hatvani 
Mariska Csillag Mári stb. jutnak hangos, őszinte 
sikerekhez. 

Mihály István két kis komédiáján, Köváry 
Gyula blüettjén, Urai Dezső bohózatán kivül 
még egy csomó tréfa, összesen 7 darab és 14 
magáns^ám szerepel a nagyszerű kis .dohányos" 
szinház műsorán, mely a heten még Lukács 
Gyulának „Elhervadt szivek" cimii kis jeleneté-
vel bővült, Szirmai Vilmossal a főszerepben. 

A sikert t kiütve, a Royal-Kabarénak sokáig 
nem kellene mrg uj mû»or ól gondoskodni. 

KABARÉ aiKER. Nem het a megszokott 
szavakat éa iclzök t -, k.! azni arra a sikerre, 
mely az In t im n a r . r műsorát kiséri. Sürü 
tetszésnyilvánítássá ju al azzá a közönség esté-
ről-estére ugv a doraookat, mint a magánszáoio-
kat és a szereplőket. Annyira, hogy bár az igaz-
gatóság csupán egy hónapra szánta a műsort, 
kénytelen volt a műsort meghosszabbítani 2 
héttel. 

Igy tehát még március közepéig lehet alkalma 
a közönségnek ebben a műsorban elszórakozni. 

A Stella Marist, Boross Elemér egyfelvonásos 
drámáját, Forgács Rózsi viszi sikerre. Lenyűgöző 
az a hatás, melyet ennek a kitűnő művésznőnek 
a játéka kivált a közönségből. Doktor János és 
Abonyi Géza méltó partnerei a művésznőnek. 

Urai Dezső bohózatában a Csodagyerek-ben 
Mészáros Alajos, a Nemzeti Szinház művésze és 
Szeless Elza kacagtatja meg a közönséget. A 
Ninette énekes bohózat is nagyon tetszik, mig 
a Képviselőjelölt, Somló Ferenc tréfája, az aktuali-
tást szolgálja finom humorral. Szekula Jenő víg-
játékát, a Tilalomfát sem lehet emlités nélkül 
hagyni, jóízű és kedves apróság. A magán-
számok hatásosak. Szeless Elzának, a kabaré 
népszerű primadonnájának magánszámaival kü-
lön sikere van. Cseresnyés Erzsi, Asztalos Mária, 
Kürthy Teréz, Cseh Iván, Kiss Lajos, Arányi 
József is zajos tapsokat kapnak. Ha még meg-
említjük Kovács Andort, a nagyszerű kon-
feransziét, teljesen érthetővé tesszük e műsor 
sikerét. 

A magyar békefeltételek egyedül jogosított hiteles ée 
teljes kiadása 50. kor. Kapható a Színházi Élet boltjá-
ban, Erisébet-kürut 2». 

Táltos könyvkiadó njdocstgal : Nagv Lajos : Fiatal 
emberek 18.—kor ; Babits Mihály: Pávatollak 18.—kor., 
Karácionyl Madonna 28.— sor . ; Gróf Andrássy Gyula: 
Mlskolczl programmbeszéde 1920 január 28-ról 2.— kor. ; 
Dr. Kies Ferenc : Ecce homo emlékirataim a forradalom 
és a dlktatnra id-jéböl 10 — kor. ; Ritook Emma verse l : 
Sötét hónapok 7 — kor. Kapható a Színházi Élet boltiá-
ban, Erzsébat-körut 29. 

Szlnl Gyula fordításában inost jelent meg 1 Heinrich 
Mann : Diana elaiti regénye, mely Ízléses kiállításban 
41 koronáért kapható a Színházi Élet boltjában. 

Ara ^ f e j j f A x «-• " T
î i j f f? g B i ^ Ara I 

ao kor . ^ ^ B t f ^ ^ 2 0 kor . | 

! szeplő, májlolt, pattanás * aretlsztátlanságok »nem 
IdeáíiS arCápillÓ. Főraktár: 
8 drb rendelésénél R * C Z Gy. J á » 0 » gyégyiitrlira j 
ninos postaköltség) K i s K u n h a l a s 77 . SZ. 
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HANGVERSENY' 

P I A N I N O , 
k e r e s z t h u r o s , 
barna, 7 oktávás 
é s e g y m o d e r n 

r Ö v ' d ' n. ? < r & 
j u t a p h t ó : 

WAGNER 
„ HANGSZERKIRÁLY"-ndl 

országszerte elismert első-
rendű magyar hangszer és 
beszélőgépek á r u h á z a 

Mpest, József-Mis 
Fiók : IX. k e r . , R á d a y u t c a 18. 
Javítások és hangolások 

Szerkesztői üzenetek 
ít rovatban keszséggel adunk jelvilágositást u 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
tokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nem vállalkozunk.) 
K. Magda. A nevezett művésznő arcképének 

eredetijét megkaphatja Pa-p Reeső műtermében 
VII, Izabella tér 5. III. em. 

Kíváncsiság. 1. Városi Szinház. 2. A Zene-
akadémia átveszi a levelet. — G. S. Ferenc. 1. 
Fővámtér 2. 2. Váci-utca 34. 3. Vígszínház. 4. 
Nagykorona-utca 16. 5. Sütő utca 2. — H. Zolti. 
1. Sütőu. 2. 2 Igen. — Dr. Bence. 1. Lengyel 
Menyhért Taifun ját 1909 október 30 án adták a 
Vígszínházban. — 2. Az Obsitos premierje 1910 
március 16 án volt. 3 Kern Aurél Budapesten 
született 1871-ben. 

V. Ibolya. 1. A „Nagyasszonyának Szomory 
Dezső 4 felvonásos regényes színjátékának főbb 
szereposztása ez volt : Mária Terézia = Jászay 
Mari, Ferenc császár = Pethes. Josepha = V. 
Molnár Rózsi, Auersperg Wilhelmine = Cs. 
Alszeghy irma, Hohenthal Henriette = Vízváry 
Mariska, Florence = P. Márkus Emília, Kaunitz = 
Gál Gyula, Hohenthal = Bartos, Esterházy = 
Mihályfy, Barkóczy = Molnár László, Batthyány = 
Gyenes, Hatzfeld = Rajnai, Kampmiller = Somlay 
Artúr, Bessenyei = Pálffy György. 2. Tessék ez 
ügyben Roboz Elek urat felkeresni az Orsz. 

Szinészegyesület irodájában, Baross-tér 9. — 
Vidéki. A színészek kétszer kapják a fizetésüket 
havonta, de nem előre, mint a hivatalokban 
szokás, hanem utólagosan és pedig 1-én és 
16 án. Levonásba hozzák az előleget, a tagsági 
és nyugdijakat és így természetes, hogy nem 
az egész fizetést folyósítják 

Simonka. l . A kérdezett művésznő a Szinész-
akadémia növendéke volt és a legtehetségesebbek 
között emlegették. 2. Tény, hogy elvált a férjétől, 
az okot annak idején már elbeszélte Intim Pista 
a Színházi Élet múlt évi nyári számában. -— 
P. Sanyi. 1. A Színházi Élet-ben azok az olvasók 
is kapnak választ, természetesen csak 5 színházi 
vonatkozású tárgyra, akik példányonkint vásá-
rolják lapunkat, t rről különben már régen meg-
győződhetett, ha figyelemmel kisérte a Színházi 
Eletet. — Zsurtéma. Varjas Antal, a népszerű 
urizenész, Tunyogon született tSzatmármegye) 
1880 augusztus 16-án. Az érettségit Pesten tette 
le. mely után beiratkozott a Szinészakadémiára, 
azt azonban nem járta végig, hanem a Vígszínház 
szinésziskolájában folytatta tanulmányait, melynek 
befejezésével mint szólista a Royal Orfeumba 
kapott meghívást. Innen a Fővárosi Orfeum 
igazgatósága szerződtette, majd a Kristálypalota 
és az uj Revü-Szinház. Közben 4 évig játszott a 
Berlin-kávéházban, jelenleg a Tőkés-kávéházban 
van szerződtetve. A Szép Ernő .Patika' cimü 
uj darabjában ő játssza a Juki cigányt, 
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• I • A mm fik Délután és este H. KISS 
J fi Ek m JANCSI urfprimáfl hang-

^ ^ versenyez. — Meleg »«-
K Á V É H Á Z csora - Kitflnö italok. 

Dunaveozky és Faludi 
VII , RákÓCXÍ*Ut 74. kávésok 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 

ROYAL-KABARÉ VII, Erzsébet-kSrut 
31. Tel. Józs. 181-68 

MINDEN ESTE Vs 7 ÓRAKOR 
Szenzációs uj műsor! 

CSIRKE 
Tréfa, Irta : Mihály István 

A JÓ8NÖ 
Bohózat, irta : Urai Dezsfi 

Solti Hermin és Virágh JenS felléptével 
H O R D Á R I 

Kis komédia, i r t a : Mihály István 
HENCIDA és BONCIDA 
Bittett, irta: KBváry Gyula 
A MENYORSZÁG FELÉ 

Tréfa, irta : Gosztonyi Ádám 
A BAJNOK 

Tréfa, i r ta : Garami Árpád 
ZANZI-BÁRBAN 

Blflett, i r t a : Kóváiy Gyula 
Mihály István, Balassa Knill, Pártos JenS, Boross 
Eleinér, Alba Nevis és Radó István verseit Zerkovitz 
Béla, PártOB Jenő, Huber Sándor és Szlatinay Sándor 
zenéire Solti Hermin, Radó Sándor. Papp János, 
Herényi Irén. Felhő Rózsi, Zöldi Márton, Barna 

Andor és Gombócz Vilma éneklik. 

AZ ÚJSÁG 
apróh i rde tése i után biztos és gyors 

az e redmény . 

Spanyolnál fertőtlenít Dífríchstein 
Telefon: József 116—55. 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. március 9. 

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk 
1920. 11. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : Egy színdarab. 
II. d l j : Farkas Antónia arcképe. 
III. dij : Egy kotta. 

A Szinházi Élet 1920. 7. számában közöli 
rejtvény helyes megfejtése: Az ezüst sirály. 

Helyesen megfejtették 388-an. 
Az első dijat Madách István, Miskolc, Horváth-

utca 15., a második dijat Braun Hajnalka, 
Pásztó, a harmadik dijat Frész Antal, Csepel, 
Felső Ferenc-ut 4. ajtó 10. nyerte el. 

HlievílaVlt villannyal utónyom nélkOl, szemSlosfit, patta-
na jMaia&ai nást, szeplSt, fagyást végleg eltávolít GÀOG 
kozmetikai intézet, Muzeum-körut 13. Szépségápolás, rán-
ook eltávolítása Email borogatóvizzel. Bfirfehéritőkrém, 
púder, szappan, hajeitavolitószer, az ó&szes szépségápolás-
hoz sztlkséges szerek szétküldése Telefon : József 102—87. 

Nyomatott Thália müintézet kő- és könyvnyomda rt-nál Budapest V., Csákyn. 12—14. 






