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Szavalóestélyről jövök, melyet né-
met színészek tartottak. Útközben 
hálásan gondolok rájok. A léleknek 
— ugy látszik — szüksége van arra, 
hogy a versek megelevenedjenek 
előtte és olykor a lázas szavak szár-
nyán a magasba emelkedjen, egész 
az önkívületig. Nálunk ebben nem 
lehet részem. 

Budapesten elképzelhetetlen egy 
színházi, estély, melyen a színészek 
kifestetlenül, frakkban csak verseket 
mondanak, nem tréfás, vagy elmés 
kuplékat, zenekisérettel, hanem olyan 
költeményeket, melyeknek muzsikája 
magában a szövegben található. A 
szó, a beszéd nemes, önmagáért 
való művészete évtizedek óta par-
lagon hever. Itt ismeretlen annak a 
muzsikának a varázsa, mely a fogak 
fehér billentyűzetén zendül föl. Nem 
szavalunk és nem is akarunk sza-
valni. Néha hangversenyen, ünnepi 
alkalomkor el-elmondanak egy ver-
set, szokásból és kénytelenségből, 
az ismertebb színészeink, akik mint-
egy „leadják névjegyüket", néha öt-
letszerűen bele is kapnak valamibe, 
de a megnemlévő magyar szavaló-
stilus megteremtésére eddig semmi 
komoly, öntudatos kísérlet nem tör-
tént. A szavalat alárendelt mellék-
öglalkozás. Keserű és félszeg emlé-
ceket hoz eszünkbe: az iskolái, az 
inképzőkört és a sziniakadémiai 
/izsgát. 

De én Kainz-ra gondolok, akit 
joldog, bécsi diákéveim alatt gyak-
an hallottam szavalni. Micsoda is-

teni hangszekrény volt a szájürege 
és micsoda teimékenyitő lázak, mi-
csoda hangrobbanások, micsoda tűz-
játékok röppentek ki belől«. Hosszú 
idő multán minden hangsúlya, szém-
rebbenése, taglejtése el nem törül-
hető emlékként él bennem. Ma is 
hallom a hangja andante-ját és 
a zuhatagos szavai prestissimo-ját. 
Ahogy Goethe egy versét fölépítette 
és megalkotta, örökkévalót adott. Ő 
pedig nem áll egyedül. Elődjei és 
utódjai vannak. Goethe és- Schiller 
verseinek nemcsak zeneszerzői akad-
tak, de színészei is, akik a hangjuk-
kal keltették életre, végérvényesen, 
a szó Schumann-jai és Schubert-]e\, 
akik a maguk lelkéből szereztek hozzá 
egyenértékű muzsikát. Ha megindí-
tom az etofonomat, a szobám csönd-
jében hallhatom A/o/ss/andalitó, hold-
fényes hangját. Blümner az expres-
szionista színészet eszközeivel nyul a 
költeményekhez. Minden évtized, 
minden német nemzedék uj színészt 
küld a költők elé. Hasonlóan van ez 
a franciáknál,^angoloknál és olaszok-
nál iç. 

Pironkodva gondolom el, mivel 
dicsekedhet a magyar szaválómű-
vészet. Se Petőfinek, se Aranynak 
nincs külön művésze. Még meg se 
kísérelték komolyan szavalni a ver-
seiket, amint méltó lenne hozzájuk. 
Holott nemzedékeknek kellett volna 
versenyre kelni, hogy megszeressék 
Arany balladáit és egy sajátos elő-
adóstilust teremtsenek hozzájuk, ugy, 
hogy a legismerettenébb is atmen-
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jen H vérünkbe, a szózenével és az 
előadás-művészettel együtt. Ezzel 
azonban nem törődtek. 

Mi ennek az oka ? 
Volt egy szavalóstilusunk, melyet 

tüzzel-vassal elpusztítottunk. A re-
gényes színfalhasogatás idején szár-
mazott hozzánk a bécsi Burgthea-
tertől és minden változtatás nélkül 
átvettük, anélkül, hogy megkísérel-
tük volna magunkhoz hasonitani és 
tartalommal megtölteni. Az előadó 
színészkedett. Megjátszotta a verset, 
kilépve abból a szigorúan zárt ke-
retből, melyet minden szavalat meg-
követel. Ha tigrisről szavalt, tigris 
volt és ha gyöngyvirágról, ugy csi-
lingelt, mint a gyöngyvirág kelyhe. 
Szerencsére az álpátosz megsem-
misült, de vele megsemmisült a 
szavalómüvészet lelke, a pátosz is. 
Ami a romanticizmust követte, a 
realizmus és a naturalizmus, egyet-
lenegy alkotó jelszót se tudott he-

FÖLDI MIHÁLY 
A „Szahara* cimii regény szerzője 

(Székely Aladár felv.) 

lyette adni, csak azt a tanácsol, 
hogy mindent „természetesen" mond-
junk ki és a verseket is „természete-
sen" szavaljuk, ugy, mintha például 
beszélgetnénk a villamosban. Ez a 
modernnek csúfolt ósdi stilus aztán 
végkép lejáratott minden szavalatol, 
eleve magában hordta a halálát. A 
költeményeket nem lehet „termé-
szetesen" elmondani. Minden költe-
mény „természetfölötti". Nem is 
termett itt azóta semmi. A szavak 
boldog őrülete, az indulatos szava-
lás, a tömegeket mozgató és össze-
fogó óriási lendület pedig száműzve 
volt erről a földről. Ezért lenne 
szükség ma a mult csalódásait föl-
fedni a színészeinknek és velük 
együtt kutatni egy magyar szavaló-
stilust, melyben erő és lendület van, 
egy nagyszerű, alkotó szinművé-
kzetet, mellyel még mindig adósak 
vagyunk. 

Mindenekelőtt földhöz kell vág-
nunk az okosságunkat, mely minden 
alkotást megbénít. Ennek a városnak 
tragikuma az, hogy olyan nagyon 
okos. A Go/jcowMestvérek 18h0-ban 
egy nürnbergi temetőben jártak és 
egy gyógyszerész, vagy műszerész 
síremlékén észrevettek két bronzból 
kiformált klistért, mely az elhunyt 
foglalkozását jelképezte. Naplójukban 
ezt igy irták : „a két klistér bizo-
nyítja, mennyire érzéketlen ez a nép 
az öngúny iránt és mennyire nincs 
nevetséges dolog Németországban". 
Boldogtalan nép. Párisban és Buda-
pesten csakugyan egy napig se áll-
hatna a temetőben ilyen emlékmű. 
Elsöpörné a város kacaja. Csakhogy 
a franciák gúnyosak, de gyermetegek 
is. Budapest azonban gúnyos és nem 
gyermeteg. 

Higyjék el, hogy ebbe a nagy 
okosságba el is lehet pusztulni. 

Blaha Lujza-tér 
Kit minden magyar ember szeret, 
miután a színházban sajnos 
nem kaphat teret, 
a színház előtt Kapott teret, (sz.) 
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Látogatás a nyolcvanéves Kassai Vidornál Vácon 
A mai színházi publikum igen nagy része 

emlékezni fog még arra a színészre, aki a 
múlt század második felében kolosszális 
tehetségének ezer jelével ejtette ámulatba 
nemesik Pest és Magyarország, de Európa 
számos más kulturpontjainak közönségét. 

A színész táncos-komikus volt és isten-
áldotta humorával esténként bársonysimára 
engesztelt ezer és ezer gondtelte homlok-
redőt. Olyan emberek lelkébe oltotta be a 
kiolthatatlan szeretetet a festett deszkák 
világö iránt, akik súlyos előítéletektől meg-
rakodva üllek be a régi Népszínház néző-
terére, hogy később kritikátlan, rajongó 
híveivé váljanak. Alikor még sokkal nehe-
zebb dolga volt Thália papjainak cs női-
tvek, mint manapság. Akkor még a magyar 
anyák és a nem magyarok között is sok 
akadt ilyen, nem a színházi kultura szere-
tetére nevelték gyermekeiket, a serdülő 
Magyarországot, hanem a rosszhiszemű 
álsíenteskedők és a jóhiszemű jámboroktól 
félrevezetve egy alsóbbrendű erkölcstelen 
világot láttak abban. 

Akiknek azonban alkalmuk volt csak egy-
szer is élvezni az ő minden érvnél és dik-
tiónál jobban agitáló művészetét, azok fa-
natikus hivei lettek a magyar színháznak. 

O diadalmasan végiglengette a magyar 
zászlót az egész művelt Európán és akinek 
megsárgult mult századbeli idegen országok 
ujságlapjaiban lapozgat keze, ott találja az 
idegen nevek között elrejtve, de megvilá-
gítva, felmagasztalva a káprá-
zatos jelzőktől és superlativu-
soktól az ő nagyszerű magyar 
nevét. 

És ez a monstruózusan meg-
futott pálya magánéletében is 
izzóan érdekes emberélet, aki-
ben kulminált minden idők 
magyar művészete nem a szo-
kásos elhalkulással megkopás-
sal fejezte be karrierjét, hanem 
erőinek teljében, amikor mások 
még tervektől zsufolt jövendő-
vel állanak oda a rivalda elé ; 
ő egy hirtelen és akkor nagy 
szenzációt keltő mozdulattal 
levetette magáról a színész 
papi ornátusát, a maszkot 

és elment pihenni magaválasztotta remete" 
ségébe. 

* 

Húsvétvasárnap. A Duna nyugodtan rin-
gatja a hajót. Reggel esett, de már kiderült 
és ragyogxi napsütésben hangos társaságok 
vigadoznak. Kirándulók. Közeledünk Vác 
felé. A parti faluk sorban elfutnak mellet-
tünk kendőlebcgtelő falusiakkal. Kikötünk. 
Az ember, aki előtt kiejtem a Kassai Vidor 
nevet, jókedvűen mondja „Ja az öreg 
Kassai, a színész. Az itt lakik valahol a 
üunaparton. A kávéházban biztosan tudják, 
hogy hol". Bemegyek a kávéházba, hogy 
megtudjam a inester a cimét, akit nyolcvan-
éves születésnapja alkalmából látogatok 
meg. A kávéház tele van feketéző ben-
szülöttel. Megnéznek, azután útbaigazí-
tanak. Csinos földszintes kis ház. Itt lakik 
az öreg színész. Benyitok és a folyosó 
egyik ajtaján bezörgetek. I'örge magyar 
kalapos, fehérszakállú bécsi nyit ajtót, deres 
bajsza alatt kis makrapipával. Ráismerek 
Kassai Vidorra, akit nemrégiben láttam egy 
folyóirat fényképén. 

Bemutatkozom. Nagyon kedvesen fogad, 
bevezet a szobába, amely zsúfolva van saját 
festményeivel. Más butor alig van benne. 
Egy diván felhajtott paplannal. Látszott, 
hogy most bujt ki alóla. Bocsánatot kérek, 
hogy zavartam, de ő megnyugtat. Tényleg, 
olyan ruganyos és fiatal. Nem néz ki hat-
vanévesnek sem. Elnézem, amint felvilla-

KASSAI VIDOR Î M 



4 SZÍNHÁZI ÉL FT 

KASSAI VIDOR 
mellszobra 

csodáiról, igy szól : „Aki hisz a szellemek-
ben annak vannak, ha külömben nincsenek 
is, aki pedig nem hisz bennük, annak nincs, 
ha külömben van is". Mindenről beszél 
fiatalosan, nyoma sincs rajta a küzdelmes 
nyolcvan évnek, csak a ragyogó múltjáról 
és művészetéről nem. Egy kis faládát cipel 
ki, mikor segíteni akarok, azzal háritja el, 
hogy ő ezzel már sokszor eldicsekedett. 
Mikor kinyitja, látom, a rekeszeket 
zsúfolva kartonlapokkal. Az elsőn ilyen 
felirás : Ezt a negyvenkét darabból álló 
nyolcvannyolc színművészt és művésznőt 
ábrázoló képsorozatot pályafutása emlékéül 
festette Kassai Vidor Vácon. 1900 február 
1905 junius, Vác. 

Ezután emlékeiről beszél. Legkedvesebb 
darabjaim a népszínművek voltak. Legjobb 
szerepem : A poruljárt finánckomisszárius. 
Emlékszem egy szerepemre amit nagyon 
nem szerettem : A párisi naplopóból az adó-
jegyző. Első kritikámat 1861-ben olvastam, 
amikor azt irták rólam egy cikk végén, hogy 
„az ifjú kamasz táncát igen ügyesen lejtetteel. 

„Nem is szerettem én soha igazán az ope-
rettet. Játszani sokat játszottam. Karaktert 
is adtam nem egy alaknak. De az operett-
alakok nem igazi emberek. Stilizáltuk. Aki 
nem látta azokat a régi jó színműveket amit 
mi játszottunk valaha, az nem látott sem-
mit. Sajnálom is én magukat öcsém." 

Ezután megkérdeztem, hogy miért hagyta 
el a színpadot. „Nékem az a véleményem" 
mondotta, hogy akkor, amikor uz ember 
már nam tud produkálni semmi ólyat, ami 

Kassai Vidor autogranimja 

nyozva jár fel és alá a szobában. Keresgél 
az emlékei között. Hatalmas ládákat cipel 
elém, melyekből megsárgult színlapok, szer-
ződések, kritikák, rajzok, fényképek zuha-
taga omlik. 

De főképen festményeire büszke. „Ez fogja 
fentartani emlékemet az utókor előtt mondja 
és nem a színjátszásom." Mutatja jól sikerült 
fényképfelvételeit. A másik szobában egy 
hatalmas harmonium áll. Észreveszi, hogy 
megláttam. Rögtön átmegy és játszani kezd 
rajta. „Ezt se tette meg mindenki, hogy 
ötezer koronát adott egy ilyenért." Nagyon 
büszke rá. Majd a könyvtáráról beszél, 
amely tele van' spiritiszta és más okkul-
tista munkákkal. Mikor megemlítem a mai 
kor túlnyomó véleményét a spiritizmus 
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jobb az előbbi produkcióknál, hagyja ott 
a színpadot azoknak, akik fiatalok, ambició-
zusak és meg tudják tenni azt. 

Ne legyen olyan mint a megunt szerető, 
aki ráköti magát a kedvese nyakára és nem 
hagyja vigan élni. Másoknak más a véle-
ménye, ez az enyém. Tudom, hogy mikor 
fiatal voltam, milyen dühvel néztem azokat, 

akik elfoglalták a jogosan minket illető 
helyeket és régi tehetségünk foszlányaival 
takaróznak. 

Bántja a szomorú sorsunk. A jövőre 
nézve csak egyetlen terve van : szép csen-
desen lefeküdni. 

Késő este volt már, amikor a hajóhoz 
visszamentem. líaán Endre 

Drámai előadások londoni és new-yorki 
templomokban 

/I new-yorki kálvária templomban előadott egyházi dráma egy /elenele 
Muílkáóukal vezetlek az pltár ele, hogy hódolalukat bemutassák ós munkájukat felajánljak 

Isten városának felépítésére 

A dráma visszatérése nevelőanyjához, a templomhoz_ — 
Az amerikai angl'kán episzkopális tem-

plomok vasárnapi iskoláiban felújították a 
régi templomi drámákat. Azt a játékmodort 
honosítják meg, amelyet évszázadokkal ez-
előtt vándorló komédiások mutattak be az 
angol népnek. Ezek misztikus játékok és 
erkölcsdrámák voltak. 

Az angol közönség először megdöbbenés-
sel fogadta azt a hírt, hogy 
vasárnap színházi előadá-
sokat tartanak, mért eddig 
Amerikában ós Angliában 
oz nemcsak nem volt szo-
kásos, de tiltott is volt. 
Amikor azonban megismer-
ték ezeknek a vasárnapi 

templomi előadásoknakerkölcsnemesitő cél-
ját, megbarátkoztak vele és most tömegesen 
látogatják. Voltak azonban még legutóbb 
is ellenzői ezeknek az előadásoknak. Sőt 
egy püspök is tiltakozott ellene. Egy másik 
püspök az ellen tiltakozott, hogy az egy-
házi drátnákban a bor szó is előfordul. Azt 
az aggályét fejezte ki, hogy ha a templomi 

drámában hangzik el a bor 
dicsőítése, ez rossz ha-
tással lesz az ifjúságra. 
Csupán az oberammergaui 
passziójátékokat, amelye-
ket \1633-ban kezdtek ját-
szani, tartják az angol püs-
pökök megengedhetőknek. 
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Színház után — színházba 
A régi jó világból maradt ránk az igazi, látozó rendeletek mellett is vannak eltoló-

hamisítatlan pesti szállóige: „szinház után dások a színházi előadások kezdetei között 
a New-York-kávéházban találkozunk !" A és kényelmesen keresztülvihető, hogy egy 
New-York-kávéház azóta megvénhedt, fris- drámái színházból az ember egy vidám* 
sen, fürgén jöttek melléje a divatosabb kávé- kabaréba látogathasson. A bécsi ember, 
házak, majd mint tavasszal a virágok, sorra a bécsi közönség számára tehát most aktuá-
nyiltak a különféle bárok, de ma mégis az lis az a probléma, hol találkozik szinház 
a helyzet, hogy szinház után — sehol sem után. * 
találkozunk. A mai pesti színházi élet be- I ) e n e m c s a k a közönség szórakozási lehe-
rendezettsége az egységesen megállapított tös«^eit tágítja ez a körülmény, hanem a 
előadás-kezdéssel olyan, hogy nem enged s z i n ész keresetképességét is. És itt azután 
meg egy estére sorozatos szórakozást, mint a humorosnak induló kérdésbe egy komoly 
azelőtt. A kabarék nálunk jóformán ugyan- g a z c J a s a & j probléma kapcsolódik. Mint min-
abban az időben kezdik előadásaikat, mint denkinek, a színésznek is nagyon megnehe-
a színházak, de ugyanakkor elkezdik a z e d e t t u t ó b b i időben a megélhetése. A szi-
varíeték is. nész, a „nemzet napszámosa" ép ugy küzd 

Ogészen más a helyzet Bécsben, ahol a százkoronás húsárakkal, a beszerzés ke-
még a szigorított záróra és világjfást kor-».' serveivel, mint más közönséges ember és 

mialatt a színpadon elegáns mozdulattal 
fogyasztja a képzelt lazacot, arra gondol-
hat, miből fog másnap ebédelni. A hivatal-
nok, hogy a drágasághoz valamiképen 
arányos jövedelmet biztosítson magának, 
mellékfoglalkozást vállal. Mit tegyen a szi-
nész ? Eltekintve attól, hogy a cimirás ma 
senkinek sem kell, még csak cimirónak se 
mehet. Neki színészet a mestersége és csak 
szinészkedéssel keresheti kenyerét. Odaát 
Bécsben most egyre több az olyan szinész, 
aki rendes fellépésének eleget téve, előadás 
után kocsiba vágja magát és elrohan egy 
másik színházba, kabaréba, vagy orfeumba, 
ahol ismét fellép. 

Nálunk a kivételes esetek közé tartozik, 
hogy egy szinész két színháznak a tagja 
legyen. Ma csak Fedák Sári és Rózsahegyi 
Kálmán vannak abban a helyzetben, hogy 
rendes, állandó működési helyükön kívül 
még egy helyen fellépjenek. A bécsi kis-
szinházak ellenben egyre több tagot szer-
ződtetnek a nagy színházaktól és hova-tova 
bevett szokás lesz az egykori császárváros-
ban, hogy a színészek szinház után — a 
színházban találkoznak. 

A gazdasági részen kiviil azonban van 
ebben a váltógazdasági rendszerben komoly 
és nagy művészi érték is. Nagy színházak 
nagy művészei rendszerint csak megszokott 
nagy szerepeikben léphetnek a közönség 
elé. Az intim hatású képességeik, zsanér-

LÁB ASS JUCI, RÁTKAI MÁRTON 
(Panni) (Laci) 

Király-SzinhAz — .Cigánygrófné" ' 
(Angela fntografia) 
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FEDÁK SÁRI 
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alakításaik ezeken a helyeken nem érvénye-
sülhetnek. Az a nagy és okos liberalizmus, 
amivel a bécsi színészek szerződéseit ke-
zelik, lehetővé teszik, hogy a nagy színész 
olyan oldalairól is bemutatkozhassék, amely 
egyébként mindig, talán örökre felfedezetlen 
maradt volna. Fedák Sárinak, Rózsahegyi 
Kálmánnak hány pompás, sokat tapsolt 
szerepe, alakítása ment volna veszendőbe, 
ha nincs Apollo-Kabaré és nem kapják meg 
az engedélyt a kettős fellépésre? 

De ami nálunk kivétel, az Bécsben rend-
szer, bevett szokás és tegyük hozzá : nagyon 
okos szokás. Talán meg lehetne nálunk is 
próbálni ennek a rendszernek rendszeresí-
tését ? A kisszinházak elsőrendű erőhöz 
juthatnának, a szinész uj, hálás alakítási 
lehetőségeket kapna és jól járna nagyon 
a közönség is. Ami okos, jó és célszerű, 
abban nyugodt lélekkel utánozhatjuk a prak-
tikus, okos bécsieket ! 

Amerika felé 
Szép Ernő bájos darabjában, a 

Palikában, fellép Varjas Antal, a 
pesti bohémvilág és éj szakai élet 
régi kedvelt és kedves alakja s 
pompás játékával az előadás egyik 
erősségét alkotja. Ami azonban eb-
ben a fellépésben a legérdekesebb, 
az nem maga a játék, ami pedig, 
ismétlem, kitűnő, hanem az ok és 
a szempont, mely éppen \'arjast 
tette ennek a szerepnek, egy vi-
déki cigány zenésznek a kreálójává. 
Varjas barátunk ugyanis mindig 
ezt tette: kávéházban, orteumban, 
kabaréban, mindig a bandája élén 
ágáló cigányprímást utánozta és 
játszotta s ép ezért úgyis erre ter-
mett tehetségét annyira kifejlesz-
tette, ezt az ő egyetlen produk-
cióját oly gazdaggá és nemessé 
tette, hogy igazán valami egyedül-
álló, valami kivételesen befejezett 
lett belőle. Egyszerűbb szavakkal 
szólva, specialistája lett a cigány-
alakitásnak. S ez magyarázza meg 
az ő belejutását a „Patika" -ba s a 
Belvárosi Színház együttesébe, de 
ez is teszi ezt a szereplést egészen 

uj jelenséggé a pesti színház tör-
ténetében. Nálunk eddig az ilyen 
fajta szinészspecialistákat nem is-
merték vagy legalább is nem kul-
tiválták. Áltálában a magyar szí-
nészet ujabb időben inkább az 
univerzalitás felé hajlott s a régi, 
hagyományosspecialódásokat, mint: 
hősszerelmes, jellemszinész, apa, 
intrikus, komikus is feldöntötte. 
Hogy lett volna itt talaj az olyan-
féle éles specialódások számára, 
amit a \'arjas-fele cigány játszás 
képvisel. Ezt nálunk művésziet-
lennek érezték volna. Angliában és 
Amerikában azonban már régtől 
fogva színházi szokás oly színésze-
ket alkalmazni, akik akár testi 
tulajdonságuknál, akár külön rá-
termettségüknél fogva egy egész 
speciális, szük szerepkört tudnak 
csak betölteni, de ezt aztán utol-
érhetetlenül cselekszik inog. IIa 
egy darabban négert, egy nagyon 
kövér embert, egy dijbirkozói, egy 
nyomorékot kell játszani, akkor 
ott nem egy akármilyen, bár eset-
leg igen jeles színészre bízzák az 
alakítást, hanem eg-y négerre, egy 
nagyon kövér emberre, egy dij-
birkozóra vagy egy nyomorékra. 
Annyira hajlamosak erre, hogy 
egy amerikai színigazgató Othellot 
is minden áron néger színésszel 
akarta játszatni,, míg megmagya-
rázták neki, hogy az élethűség 
és illúziókeltés előidézésének ez a 
módja helyes lehet mellékszerepek-
nél, epizódalakoknál, akik a darab 
környezetrajzát színezik, de nem 
hordozói nagy drámai mozzanatok-
nak, abszurdum ellenben olyan 
főalakokra alkalmazva, melyekben 
a lelki ábrázolás fontosabb, mint a 
testi s melyek elsősoi ban nagy és 
kifinomult színészi alakító képes-
séget követelnek meg. A Varjas 
szereolése a Patikában tehát a i 
pesti színház amerikaiasodásának 
egy tünete. Oly irányzat ez, mely 
ha nem válik túlzottá, csak gaz-
dagabbáés f ejlettebbé teheti a pesti 
színházi életet, SZÁSZ ZOLTÁN 
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A menyasszony 
A Belvárosi Színház legközelebbi ujdon- ngyan a leányt, 

ságában ismét magyar iró szólal meg. A 
Szerző Lakatos László, „Az idegen lány", 
„A bécsi táncosnő" és a „Férj és feleség" 
diadalmas szerzője, aki ez alkalommal egy 
ízig- vérig pesti és hamisítatlan fehér víg-
játékkal lepi meg a közönséget. Lakatos uj 
darabjában is megtaláljuk mindazokat a 
kellékeket, amelyek a kiválé írónak eddig 
annyi sikert szereztek. Alakjainak pompás 
megrajzolásában, ötletes, fordulatos pár-
beszédeiben, a darab brilliáns felépítésében 
Lakatos László ez alkalommal is excellál. 

E(ïy gazdag bankár fasori villájában va-
gyunk. A bankár leánya, az elkényeztetett, 
akaratos Julia kisasszony, menyasszony. A 
vőlegénye blazírt, fiatal mérnök, aki szereti 

LÁBASS JIJCI, TAMÂS BENŐ; 
(Panni) (Boldizsár gróf) 

Király-Szinház — „Cigány grófné 
(Angela fotográfiái) 

de azért mégis inkább a 
pénzéért veszi el. Julia sem siereti Károlyt 
és inkább vonzódik Györgyhöz, egy szin-
patikus, csinos fiatalemberhez, aki mér rég-
óta udvarol neki. Most is ott van Törökéknél 
és mialatt a vfilegény egy karosszékben el-
alszik, hevesen ostromolja a leányt és meg-
csókolja a kezét. A vőlegény hirtelen fel-
ébred, meglátja a kézcsókot, magából ki-
kelve szemrehányást tesz a menyasszonyé-
nak viselkedéséért és elrohan. György és 
Julia — mintha misem történt v o l n a — t o -
vább is incselkednek egyitiással, de csak-
hamar vége a mulatságnak, mert megjelenik 
Károly nővére, egy házsártos vén kisasszony, 
aki nagy prédikációt tart a leánynak és 
szemére veti kacérkodását. A vőlegény is 
megjelenik, de látva a kínos helyzetet, nem-
sokára távozik nővére társaságában. Most 
egy igen bájos jelenet következik, amely-
ben Julia arra kéri-Györgyöt, hogy holnap 
meglátogathassa a lakásán. György tiltako-
zik. Végül is abban egyeznek meg, hogy 
Julia nem egyedül, hanem a család ügy-
védje, Sirokay társaságában fogja szerel-
mesét lelkei esni. 

A második felvonás György lakásán ját-
szik. Amikor a függöny szétmegy, belép 
Julia és ott találja György fiatalabbik nő-
vérét, Klárát. Megtréfálja a fiatal asszonyt 
és előadja, hogy ő György barátnője, két 
gyermekük is van, akik Monoron vannak 
dajkaságban. Klárát végtelenül meghatja ez 
a soha nem sejtett viszony. De most haza-
érkezik Gyärgy és leleplezi nővére előtt 
Júliát. Klára, aki meg tudta Hhcsájtaní a 
titkolt viszonyt és a gyerekeket, most nagyon 
szigorú lesz és szemrehányást tesz Júliának, 
hogy urileány létére elmegy egy fiatalember 
legénylakására. El is távozik és György most 
mindenképen rá akarja birni a menyasszonyt, 
hogy menjen haza, minthogy igéretét, hogy 
Sirokayt is elhozza magával, nem tartotta 
be. Csengetés hallatszik, Julia bemenekül 
a szomszéd szobába és belép Károly. 

— Itt a menyasszonyom I — mondta fel-
indultan és György alig bírja meggyőzni, 
bogy Julia nincs itt, hanem tudomása sze-
rint Sirokay ügyvédhez ment. Károly elrohan, 
mire Julia előbújik rejtekhelyéről. 



HAJNAL, LATABÁR, IHÁSZ ALADÁR 
(Karmester) (Mózsi) (Jancsi) 

Király-Szinház — ,Cígónygrőfné" 
(Angrlo fotogrnfia) 
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Klára ... ... ... ... Korthy Mita 

Sirokay Kallai Bcla 

Joseph Matány Antal 

Nancsi ... — Nagy Margit 

RADÓ BÖSKE, ÜALLAY NÁNDOR 
(Sárika) (Fclleghy) 
Kçviisïinhàz — „A kislány' 

[Angela latorralu',) 

H i ó t a 
a jegyek, árát felemeltéK 

Igy szól egy dúsgazdag ur, 

(lipótvárosi választó): 

Elegáns dolog operába járni, 

Hacsak, ne lenne olyan fárasztó. 

Most egy nagyon érzelmes szerelmi jele-
net következik, amelyben bevallják egymás-
nak szerelmüket. De újból csöngetnek és 
Julia megint elbújik. A vőlegény jön vissza, 
nem találta menyasszonyát. György ismét 
megnyugtatja és felajánlja, hogy együtt 
menjenek megkeresni Júliát. Már i.idulnak 
is, amikor kijön a leány. Nagy megdöbbenés. 
Julia bevallja, hogy Györgyöt szereti; Ká-
roly azonban nem enged és meggyőzi meny-
asszonyát, hogy György nem neki való férj. 
Ezzel karonfogja és elviszi magával. 

Az utolsó felvonás egy bécsi hotelben 
játszódik. Károly és Julia már férj és fele-
ség, nászuton vannak és ez az első állo-
másuk. Fáradtak az utazástól. Az asszony 
ásit, a férj újságot olvas. Egyszerre csak 
észreveszik, hogy az egyik koffer kulcsa 
elveszett. Károly lesiet, hogy megkeresse. 
Azonban alig tette be az ajtót az újdon-
sült férj, amikor belép a szobába György. 
Julia felsikolt, nem érti, hogy kerülhetett 
ide szerelmese. György elmondja, hogy nem 
birta,' hogy Julia másé legyen, utánuk "uta-
zott és most nem is megy el többé. Belép 
Károly, meglátja vetélytársát és neki akar 
rohanni, de az asszoay közbelép és igy szól : 

— Én hivtam ide Györgyöt. Szeretem. 

Károly belátja, hogy itt minden küzdelme 
hiábavaló, lemond a feleségéről, még mielőtt 
tényleg a felesége lehetett volna és meg-
állapodnak, hogy azonnal megindítják a 
válópört, György pedig elje^yzi ideálját. 
A két férfi kétágyas szobát nyittat magá-
nak a hotelben, Julia pedig egyedül marad 
— a nászészakáján. Bejön a szobapincér a 
bejelentőlappal. Julia kezdi kitölteni. Annál 
a rovatnál, hogy milyen a családi állapota, 
egy pillanatra gondolkozóba esik, de csak-
hamar megtalálja a helyes meghatározást 
és beírja : menyasszony. 

A Belvárosi Szinház elsőrangú szerep-
osztásban hozza színre a kiváló iró darab-
ját. A címszerepben I/osvay Rózsinak újból 
alkalma lesz, hogy bebizonyíthassa, mi-
szerint legkitűnőbb naivánk. A szerep külön-
ben is olyan, mintha egyenesen rászabták 

. volna. Harsányi Rezső a vőlegény szerepében 
oly feladathoz jut, amelyben kivételes talen-
tumát ismét ragyogtathatja. Bcrczy Ernő 
György szerepében bizonyára megtalálja 
azt a meleg, lírai hangot, amelyet nála már 
oly sokszor méltatott a közönség. Koithy 
Mira a fiatal, szentimentális uriasszonyt 
adja, aki második felvonásbeli bájos jele-
netével kétségtelenül nagy hatást fog kcl-
tçni. A darab szereposztása egyébként a 
következő : 
A menyasszony Ilosvay Rózsi 
György .. Bérczy Ernő 
Károly .. Harsányi Rezső 
Török... 
Evelin .. 

Zilah(y Gyula 
Marosi Adél 
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Kabaré 
Irta : ZILAH7 LAJOS 

' Egy pesti kabaré folyosóján állottam, va-
lami dolgom volt a kabaréban. A ruhatáro-
sok most rakták ki a számokat és a gom-
bostűket a pultra, színészek és színésznők 
siettek az öltözők felé. Az üres nézőtér 
felett meggyuladt a lámpa és a néptelen 
folyosókon megjelentek az első vendégek : 
egy férfi és egy nő. A férfi — majd később 
megmondom, miért néztem meg őket ilyen 
pontosan — talán harmincéves lehetett, a 
homloka árnyéka alatt ijedt kék szemek 
világítottak, vékony, kenyérszinü bajusza a 
szája két szegletében kissé tatárosan le-
felé hajlott, az állán a fr'ss borotválkozás 
vékony sebhelye húzódott meg, mint egy 
kis vörös cérnadarab. Az ádámcsutkája alatt 

a nyakkendője már ugy ki volt fényesedve, 
mint egy irodai kabát könyöke, — szóval 
ahogy ott állott előttem ez a férfi, ahogy 
szánalmasan kopott 'télikabátját átnyújtotta 
a ruhatárosnak, ahogy gondosan elrakta a 
számot a tárcájába, ahogy megvásárolta 
a műsort és előbb megnézte elül-hátul, hogy 
nem csapja-e be vele a jegyszedő, ahogy 
karjára fűzte nejét, aki kedves kis kövér 
pisze nő volt és ahogy bevonult vele első-
nek a nézőtérre, negyedórával az előadás 
megkezdése előtt, ahogy elsétáltatta szemeit 
az üres páholyokon, már ismertem is őt, 
anélkül, hogy beszéltem volna vele és tud-
tam volna a nevét. 

Igen, ez a férfi, aki eljött nejével a kaba-

A Colosseum-színház homlokzata 
(Papp Rezső felv.) 
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reba, aki elhozta ide kopott télikabátját és 
kopott életét, ő volt : a pesti ember, vagy 
ha ng-y tetszik : a Pesti Ember. Kis szőke 
bajuszával, fáradt kék szemeivel, megöre-
gedett nyakkendőjével ő volt, a pesti ember, 
akit öngyilkosságba kerget a drágaság, a 
szénhiány, a liszthiány, a ruhahiány, a 
dohányhiány, akit ugy hajszol az élet, hogy 
estefelé lihegve esik a divány sarkába, aki 
minden keserűségtől és bánattól fejbesujtva, 
egyszer csak felugrik cs azt mondja : „A 
fene egye meg, elmegyek a kabaréba és 
legalább kiröhögöm magamat !" 

Azért kezdtem a kékszemű, télikabátos 
férfival és nejével ezt a kis cikket, inert 
szeretném meghatározni a pesti kabaré fo-
galmát és én a pesti kabaré lelkét c <két 
emberen keresztül látom, akik ugy jönnek 
a kabaréba, mint a fürdőbe, mert nincs ott 
hon fürdőszobájuk : lemosni magukról a 
pesti bánat szennyét. Ugy jönnek a kaba-
réba, mint akik egész héten főzeléket esz-
nek, de szombaton elmennek a Gambri-
nusba, hogy egy héten egyszer legalább 
jóllakjanak. Akik egész hónapban nélkülö-
zik a nevetést, egyszer eljönnek nevetést 
enni, kezükbe veszik a műsort, mint az ét-
lapot, nyakukba kötik a kíváncsiság szal-
vétáját, csámcsognak, olvassák a darabok, 
meg a színészek neveit : „No ezen bizto-
san jól fogunk röhögni". 

Közben megtelt a kabaré nézőtere, én ott 
állottam a kijárat függönye mellett és néz-
tem a pesti embert és kedves kis pisze nejét. 
Most megfordult a dolog : én a kabaré, én 
néztem és élveztem' a közönséget. Először 
egy kis tréfát adtak : a pesti ember és neje 
ajkára felvonult a mosoly, mintha azt mond-
ták volna : Ez is jó, de a java még ezután 
fog jönni. Mint mikor a levest eszi az ember 
ós éhes gyomra azalatt már a pecsenyére 
gondol. 

És közben váltakozott a műsor, tréfák, 
dalok, kis darabok kergették egymást a 
színpadon tarka összevisszaságban, — én 
csak a pesti embert és nejét figyeltem, ő k 
mindig jobban beletalálták magukat a hon-
gulutba, már egy percre sem ment le arcuk-
ról a nevetés, ugy viselték mint egy álarcot, 
amit a belépőjegygyel együtt vettek. Az 
egyik színész, aki különben kitűnő komikus, 
mondott fent a színpadon egy mondatot, egé-

szen lapos és semmitmondó mondatot, — 
ezen ugy elkezdtek kacagni, hogy mindenki 
őket kezdte figyelni. Már akkor is nevet-
tek, mikor nem kellett volna. 

És az úgynevezett slágerdarab alatt alig 
birtak magukkal, a férfi a hasát nyomkodta 
és rúgkapált, a fejit néha a pad alá dugta, 
öklivel veregette n térdit, neje pedig mind-
két kezivel belekapaszkodott ós fuldoklott : 

— Hjáj . . . hjáj . . . én már nem bírom 
tovább . . . hjáj. 

Mikor vége volt az előadásnak, támolyogva 
jöttek ki az utcára és gyalog indultak vala-
merre lefelé a Rákóczi-ut irányába. Rán-
cigálták, lökdösték egymást, belekapasz-
kodtak a gázlámpákba, a falnak estek, — 
vitte őket a nevetés, mint valami boldog 
részegség. 

A Rákóczi-ut homályában elvesztettem 
őket a szemem elől, de judom, hogy mire 
hazaertek és benyitottak a kis udvari lakásba, 
újra a régiek lettek, — arcukról leesett a 
vidámság álarca. 

Es másnap, mikor álmatlanul feküdtek 
az ágyban ós a sötét plafont nézték, pesti 
ember neje biztosan szomorúan megszólalt ' 

— Istenem, tnijyen jót röhögtem tegnap 
a kabaréban. 

Hát ez a kabaré ! Igazságuk van azoknak, 
akik azt mondják róla, hogy kevés kulturát 
ad, nem sokkal- viszi előbbre sem az irodal-
mat, sem a színjátszás művészetét, de nincs 
igazságuk azoknak, akik támadják. Mert a 
kabaré arra való, hogy lehetőleg művészi 

^eszközökkel és művészi keretek között brutá-
lisan megnevettesse az embereket. 

Azt mondja a kabaré : gyertek ide, néz-
zetek ide, nevessetek, felejtsétek el a komisz 
élet sok keserűségét egy-két kurta órára. 
És míg titokban önmagának, színészeinek 
és Íróinak is a könnye csorog, a fáradt 
homlokú emberek-közé hajigálja a nevetést, 
mint valami könnyű virágkoszorut. 
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Revüszinház : „A kislány' 
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Molnár Ferenc — „Uri divat* 

Jenőnek egy titkon dédelgetett terve, ugy 
az Uri divat boltja meg fog nyilni a \ ig-
színház színpadán is. Ha indiszkréció is, azért 
eláruljuk, mit tervez Faludi Jenő. Arról van 

Boltok a színpadon 
Irta : RÁSKAI FERENC 

Eleve le kell mondania a színpadi technika 
teljes győzelméről annak a szerzőnek, aki 
darabjának gyomrába boltot épit. Egy bolt, 
üzlethelyiség többé-kevésbé megállítja a 
szerzőt a cselekmény továbbfejlesztésében, 
A darab medre az ilyen felvonásnál álló-
vízzé szélesül. Mégis mind sűrűbben talál-
kozik a közönség olyan darabokkal, melyek-
nek egyik -főérdekessége egy-egy bolthelyi-
ség. Kétségkívül azért, mert ha a technika 
alkalmazásának útját is állja, de miliő-érde-
kességek és zsáner-figurák színpadra vite-
lére nagyon alkalmas. 

A pesti közönség elsőizben & Vígszínház 
színpadán látott annak rendje és módja sze-
rint berendezett üzlethelyiséget. Heltai Jenő 
a „Masamód" cimü. vígjátékéval színpadról 
mutatja meg, milyen egy pesti női kalap-
üzlet. Heltai technikai nehézségeit még az-
zal is tetézte, hogy az egyik felvonása a 
Masamódnak a> Gellérthegyen iátszott. Már 
pedig az efféle színtér is guzsbakötője a 
drámaírói fantáziának. El is hagyta Heltai 
utóbbb ezt a gellérthegyi felvonást ós a 
bécsi, majd a budai formájában már három-
felvonásos vígjátékként szerepelt az erede-
tileg négy felvonásos Masamód . . . 

Brachfeldnek csinált konkurrenciát Molnár 
Ferenc az „Uri divat" második felvonásával. 
A Nemzeti Szinház-nak volt évekkel ezelőtt 
műsordarabja, de ha valóra válik Fahtdi 

szó, hogy a Vígszínház, nemis sokára, 
mindenesetre jól megválasztott időben. Mol-
nár-ciklust rendez. E ciklus felölelné az 
illusztris Írónak valamennyi darabját. A leg-
több Molnár-darab úgyis a Vígszínházban 
került színre. Mindössze az kellene, hogy a 
Fehér felhő és az Uri divat a Nemzeti Szín-
házból átkerüljön a Vígszínházba, míg a 

Magyar Színházból a Farkas. Az utóbbi 
minden ciklustól függetlenül is esedékes a 
Vígszínház számára, amennyiben annak fő-
szereplői köziil Gomhas/ögi Frida és Csortos 
Gyula a Magyarból rég ebbe a színházba 
pártolt. Es ha az Uri divat szintén szinre-
kerül a Vígszínházban, ugy ez lesz a har-
madik „boltos" darabja. Ide számítódik 
ugyanis a Nagyvilági nő is, melynek Zserbó-
fielvonása nemkülönben élethű üzlethelyiség'. 
Itt kell megemlíteni, hogy van egy uj, 

Ruttkay Hyörgy - „A nagyvilági nft" 
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még szinre nem került ilyen boltos darab 
is, A kis cukrászda, ami kél év óta hever 
Heltai Jenő Íróasztalában. Meddig hever 
ott, nem lehet tudni. Sőt azt sem lehet 
tudni, szinrekerül-e egyáltalában Budapesten. 
Heltai ugyanis azon a nézeten van, hogy 
miután a Nagyvilági nő Pest számára el-
vette a cukrászdái miliő primőrjét, ezen leg-
újabb darabjának premiéreje Bécsben, eset-
leg Berlinben lesz. Nem hisszük azonban, 
hogy. a mi színigazgatóink, de főleg a mi kö-
zönségünk egykönnyen belenyugodnék abba, 
hogy a Heltai-cukrászda édességeit először 
külföldi publikum kostólgassa végig. 

Ks végül — noha diplomájuk jogán a 
patikusok talán tiltakozni is fognak — a 
boltos-darabok soréba kell iktatni Szép Emő 
Patikáját, itt is a második felvonás révén. 

Szép Ernft — „Patika" 

Szép Ernő a maga témájának folytonossá-
gát azért nem engedte megakasztani ; azt 
csinálta mfí|í ugyanis, hogy a második fel-
vonás éjjel játszódik, amikor a kiszolgálás 
még egy patikában is minimális és igy a 
szerzőnek szabad keze maradt a szereplők 
dolgában. 

Groteszk ötlet, de el tudom képzelni, 
hogy valami jótékony célra. Boltok cimen 
elő lehetne adni egy olyan négyfelvonásos 
darabot, melyhez az egyes felvonások a 
Masamód, Uri divat, Nagyvilági nő és Patika 
cimü darabokból kerülnének ki. Nem is kis 
összeg lenne, amit ezzel a négy boltos fel-
vonással be lehetne venni. 

A szinlap igy festene : 

BOLTOK 
Alkalmi játék 4 felvonásban 

írták : Heltai, Mo/nái, Szép és Ruttkay 
Rendezők : Job, Hevesi és Bárdos 

C k 4 K 

INTIM PISTA, hogy mi készül a nyá-
ron a Margitszigeten ? 

— Bizony tudom, lliszen már enili-
tëttem á'multkor, hogy n Margitszigeten 
nyáron Shakespearet fognak játszani 
a szabadban, a lük közt Ilyen Pesten 
még nem volt. 

Es ki rendezi az előadást ? 
" A Vígszínház. Még azt is meg-

súgom, hogy a. Szent ivánéji álmot fog-
ják adni., l>e ennél többet igazán nem 
árulhatok el. J'an azonban még egy 
nyári meglepetés, 

— Mi a.z ? 
Egy színházi vállalkozó különböző 

színházak művészeiből társulatot szer-
vez és a Tat.tersalleban elő fogják adni 
Vörösmarty Csongor és Tündéjét.. • 

•— Nagyon érdekes lesz. Mi újság 
színészi körökben ? 

— A Vígszínház és s Magyar Szirt-
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ház környékén nagy szenzációról sut-
tognak. 

Uj darab? 
— Nem. Egészen más. Uj szerződtetés. 

A Vígszínház egyik legkiválóbb mű-
vésze, akit most különben is szoros 
kötelékek fűznek a Magyar Színház-
hoz, legközelebb átköltözik a Lipót-
köruti színházból a Wesselényi-utcai 
színházba. A nevét nem mondom meg, 
de könnyen kitalálhatják. 

— Mi újság a Városi' Színháznál ? 
— Ha még nem hallották volna, ugy 

közlöm Önökkel, hogy a bájos Kerényi 
Gabit egy ideig nélkülözni fogjuk a 
színpadon. 

—• Miért ? 
— Szabadságra megy* Férjének Er-

délyben, Aranyos Gerenden birtoka van, 
pár hétre odautazik; hogy kipihenje 
„Az ezüst sirály" fáradalmait. 

— És ki veszi át a szerepét ? 

— Ki más, mint l'alásthy Irén. 
— Valami jó viccet nem tud ? 
— Dehogy nem. A hét legjobb viccét 

Rátkay Marci csinálta, 
— Hogy szól ? 
— Egy naSy társaságban szó volt a 

drágaságról, mindenki hozzászólt a kér-
déshez, Rátkay is, aki ezt mondta : Ré-
gebben minden nap váltottam egy inget 
és minden héten egy ezrest. Most min-
den héten váltok egy inget és minden 
nap egy ezrest. 

— Nagyszerű és ami a fő, sajnos igaz. 
—7 Mondok olyan viccet is, ami nem 

igaz. Figyeljençk ide. Mi a külömbség 
a régi Medgyaszay Színház uj bérlője. 
Erényi patikus, a Kamara-Színház — 
és a színház első újdonsága, a Balga és 
a Halál közt? Ni/Rts semmi különbség. 

— Kitűnő vicc, de nem igaz, mert. 
bizony a Kamará Színházban nagyon 

(Angelo fotográfiáját 

•»M/MHÜP^*'. ' 

Kerényi Gabi és férje, Hirsch Zoltán 
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szép munka kezdődik. Ki csinálta a 
viccet ? 

— Diskréciom tiltja. De tudja mii jen 
hajós jelenet játszódott le a Kamara-
színház megnyitó-előadásán ? Ott volt 
mindenki, aki csak jegyhez juthatott, 
tőképpen Erényi Bélának, az uj igaz-
gatónak barátai Erényi szerényen egy 
páholyban húzódott meg. A Julia kis-
asszonyban Christel, a szakácsnő eze-
ket mondja: A „Diana, mert kiszökött 
az erdész mopszlijához, hát kiesett a 
kegyeiből, haUani sem akar róla." Itt 
mindenki hátrafordult és félre nem ért-
hető célzással neve-
tett Ercnyi páholya 
felé, aki most elő-
ször pirult el saját 
színházában. 

— Mi újság még ? 
— Szép Ernő Ab-

báziában van. A na-
pokban irt, hogy jól 
érzi magát és szor-
galmasan dolgozik 
uj darabján. 

— Igaz, hogy Rein-
hardt Pestre jön ? 

— Ugy volt. Sőt 
mar beszéltek is 
róla, hogy vagy a 
Városi Színházban 

játszik, vagy a Scá-
lában, ő rendezi a 
Szép Helénát. Saj-
nos, egyik sem igaz. 

— Honnan tudja ? 
— Levelet irt leg-

jobb pesti barátjá-
nak, amelyben be-
jelenti, hogy Sz idén 
nem jöhet. Azt is 
megirta, hogy egy 
amerikai irnpreszá-
rió harmincezer dol-
lárt igért neki, ha 

elvállalja a Danton new-yorki előadá-
sának rendezését. 

— Ez hat millió korona. Es Reinhardt 
elfogadta az ajánlatot ? 

— Még nem döntött. De most sietek. 
— Hová ? 
— Virágot kell küldenem Góth Sán-

dornak a szanatóriumba. Kezeiket 
csókolom. 

A Ncnueti Szinház első er. al operája 
„Csel", irta Bartay Endre, elő? \ ik 1839 
29-én, a második: „Tündér ..x', irta Szerda-
helyi József, előadták 18̂ '" .jIius 11-én. 

Mihályi Vilcsi, az Apollo-Kabaré tagja 
(Angelo fotográfiája) 
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Zsuzsu 
- A Raya/ On 

Zerkovitz Bélának és Hat math Imrének uj 
operettjéről lévén szó, az olvasó csöppet 
sem fog- csodálkozni azon, ha ezúttal egy 
zajos sikerű premiérről számolunk be. 
Nem lehet találni az operettnek két még 
olyan alapos ismerőjét, mint őket. Olyan 
biztosak a dolgukban, olyan jól ismerik a 
közönséget, annyi készség mutatkozik meg 
munkájukban, hogy a siker náluk már való-
ban elmaradhatatlan. A „Zsuzsu" cimü egy-
felvonásos operett, melyet az elmúlt héten 
zajos külsőségek mellett mutatott be a Royal 
Orfeum, a fentebb említett két kivételes 
tehetségű szerzőnek szerencsés szüleménye. 
A librettó színes és érdekes, a muzsika pe-
dig finom, tartalmas és melódiákban gazdag. 

Félegyházi Pislának (D'Arrigo Kornél) 
es ideáljának Zsuzsunak (Bartos Olga), a 
draga kis kabaré-divának édes kis szerelmi 
históriája köré csoportosulnak a vidámnál 
vidámabb helyzetek, az ötletes fordulatok. 
Félegyházy Pista vidéki földbirtokos még 
itt Pesten meglátta és halálosan megsze-
rette „Zsuzsut", az ünnepelt kabaréénekés-
nőt, Udvarolt is neki amúgy vidéki gentry 
módjára s az udvarlás közben ráköltötte a 
nőre az egész vagyonát. S mikorra elfo-
gyott a pénz, elröpült a hölgy is . . , Mit 
tesr ilyenkor az ember ? Főbelövi magát, 
vagy uriprimásnak megy. Félegyházy az 
utóbbit választotta. A hegedűt vette a ke-
zébe, azzal próbálta megkeresni kenyerét 
s sikerült is neki annyira, hogy amikor 
találkozunk'vele, mér Párisban muzsikál az 
egyik legelőkelőbb hotel éttermében . . . 
Most meghívást kap a hotel egyik emeleti 
lakosztályába, egy hölgy óhajtja hallgatni 
a hegedűjét. Félegyházi fölmegy egész 
bandájával. Mi ez ? I Káprázat. A hölgy 
nem más, mint az ő „Zsuzsuja". Már vissza 
akar fordulni, el akar menni, ennek a hölgy-
nek ő nem muzsikál. Zsuzsu (mert ő az) 
visszahívja és elhiteti vele, hogy az, akivel 
most szemben áll, nem az ő hűtlen barát' 
nője, hanem annak — nővére. Félegyházy, 

cum uj slágere — 
bár nincs megnyugodva, mégis belemegy a 
játékba. Rendben van, ha a nő nem „Zsu-
zsu", akkor ő sem Félegyházy Pista, hanem 
— cigány. Végre is a nő törik meg előbl» 
s bünbánólag tér vissza szerelmeséhez. 

Ehhez a librettóhoz Zerkovitz olyan mu-
zsikát irt, mely még az ő sikerekben gaz-
dag pályáján is meglepetés. A cigányzené-
vel kisért mulatós nóta, a „Tyüh, de csuda-
szép muzsika" refrénü duett, a „Hopp, par-
don !" cimii terzett a legnagyobb népsze-
rűségre méltán tarthatnak szamot. 

A címszerepet Bartos Olga játszotta s a 
kitűnő művésznő ezzel az alakításával pá-
lyájának egy ujabb etappejához érkezeti. 
Könnyed játékával, gráciával ellejtett tán-
caival s finom énekével mindenkit meghó-
dított, toilettjeivel pedig, melyek Angc/o 
mester tervei szerint készültek, valósággal 
frappirozta a közönséget. Partnere, D' Arrigo 
Kornél ezúttal is a rokonszenves bonvivánt 
minden qualitásával hatott. Igen nagy si-
kere volt Dezsöfíy Lászlónak (Bunkó, kon-
trás) szerepében. Ez a pompás szinész 
minden alakításával közelebb férkőzik a 
közönség szivéhez. Táncait, mókáit nern 
győzték tapsolni. Sándoi Stefi egy inasa-
mód leány szerepében vette ki alaposan 
részét a sikerből. 

Nagy örömmel látta viszont a közönség 
kedvenc színészét Virágh Jenőt. De az apizód 
szerepekben kabinetalakitásokat mutattak 
be h ányi (parfümgyáros), Hatvany Mariska 
(cigányasszony). Petényi (klárinétos). Ihász 
Lajos, (zongoraművész), Sóváry Margit és 
Gárc/os Irén, mint két mulatós asszonyka. 
Az operett színhelye Zsuzsu párisi lakosz-
tálya illúziót keltően igazán dúsan van ki-
állítva. A precíz rendezésen meglátszik Vi-
rágh Jenő avatott keze és a jobbnál-jobb 
táncok őszinte sikeréből kiveheti a részét 
Pártos Jenő, mint aki azokat betanította. Az 
operett, melyet a közönség rendkívül mele-
gen fogadott, nem nehéz megjósolni, hogy 
gyors tempóban fog többszörösen jubilálni. 
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(Angelo fotografia és kreáció.) 
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Áprilisi tavasz ! Napsütéses gyönyörű va-
sárnap van, a pesti nyárból már izelitőt 
nyújtanak a fakadó nyárelőtti rügyek. Le" 
lict, hogy már aktuálisak lettek a nyári 
vendéglők és feltörnek bennünk a • szép 
tavaszi emlékek, virágos, szagos nyári éj-
szakák, halk cigányzene a kertben, a bólé, 
— és ráadásul a fiatal liba ugorkasalátávnl. 

A Gundelnál már teritettek a kertben, 
bár kicsit fuj a szél és a felhők is fenye-
gctőleg sűrűsödnek az égen. Gundel azon-
ban néni fél az esőtől ; ezt elődjétől örö-
költe, aki a legnagyobb optimisták közé 
tartozott. Ő mindig szép időre számított, 
aminthogy nem is nyári vendéglős az, aki 
drukkol a wíportó1. Megtörtént egyszer sze-
gény boldogult Wampetics mesterrel, hogy 
egy napos vasárnap nagyon is készült az 
Ígérkező tömeglátogatásra, már; le is ölette 
az összes csirkéket, amelyeket^ugye?sza-
kácsnői kezek gyorsan le is kopasztottak. 

Ott heyertek a meg-
kopasztott csibék a 
konyhaasztalon, ami-
kor egyszerre csak 
sürü felhők tornyo-
sultak az Állatkert 
fölött és rá néhány 
percre megeredt az 
eső. Wampetics két-
ségbeesve látta a 

füstbement vasárnapot, éktelen dühre fakadt, 
fogta a csibéket, kivitte a konyhából a kertbe 
és elhajigálta őket, így kiáltva : 

— Egye meg őket, aki akarja 
Tiz éve, hogy szegény Wampetics bucsut 

Motto : 
De sorsomat azért nem panaszlom, 
Mig .áll Budán az ősz Márványmenyasszony, 
Míg iddogálom a szamócás bólét 
És szelid szárnyával bétakar a jólét. 

S míg a sárga dinnyét szeletelném, 
Eoy barna kis lánykán jár az èlmém. 
Ki hál' is tennek, nem bagy engem árván, 
Mert ö nein menyasszony, s meg kevésbe márvány. 

(Heltai Jenő) 

mondott a vendéglőjének ós vele a világnak 
is' és nemsokára követte őt leghívebb és 
legkitartóbb vendége. Újházi Ede is. Lehet-
séges, hogy a menyországban is Ott ebédel 
a drága Mester Wampeticsnél, aki b i z c 
nyára nyári vendéglőt nyitott az angyalok 
számára. Ezalatt itt a földön Gundel lett a 
vendéglő boldog bérlője és ilyenkor ta-
vaszkor ő kezdi gusztálni az eget, hogy mit 
igér estére. Most is ott áll a kertben és 
hitvallást tesz arról, hogy ez mér komoly 
tavasz, igazi napsütés, ezzel számolni kell. 
Elém is tett rögtön egy étlapot, mint 
ckesszóló bizonyítékát annak, hogy nagy 
látogatottságra számítanak. Gyorsan meg-
ebédeltem tehát és szép nyári időt kívánva 
— átsiettem a Kémónysep/őhöz. 

A Kéményseprő sem mai gyerek már. Ide 
s tova hatvan éve, hogy a híres Ebner 
bácsi megnyitotta a Rauíenkchreit. Akkor 
még piros abrosszal teritettek és az volt 
őseink szokása, hogy 
ilyen kirándulásra 
maguk vitték az ele-
delt, Ebner bácsi csak 
a bort szolgáltatta a 
vacsorához és a zenét. 
A Raufenkehrerből az 
idők során Kémény-
seprő lett és a piros 
abroszt is felváltotta 
a fehér. Ébner bácsi is elköltözött egy jobb 
világba és most Waltz György és a fele-
sége gondoskodnak arról, hogy a vendé-
geknek ne legyen okuk panaszra. A Ké-
ményseprő konyhájának primadonnája a 

Kéményseprő 
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jól meg termett Bokros Mariska, ő a leg-
boldogabb, ha látja, hogy vendégek jóizüen 
falatoznak. Különösen a csütörtöki disznó-
torokra büszke, amelyekről sohasem marad 
el Zerkovjtz Béla és vezérkara. 

Sajnos, itt sem időzhettem sokáig, bár sok 
minden jóval kínált a kedves Waltzné, de át 
kellett mennem Budára, megnézni, hogy mit 
csinálnák a drága budai vendéglők, most 
hogy kialudtak téli álmukat. 

^ Márványmenyasszony kapuja csukva 
van, ugy látszik, itt még nem ünneplik a 

tavaszt. Az udvaron 
még nincs teritve, 
ezzel szemben kaka-
sok és tyukokszalad-
gálnak az ember lá 
bánál. Boros Gyula, 
a tulajdonos, nincs 
otthon, Kecskemétre 
utazott, a felesége a 

Márványmenyasszony k 0 n y h á b a n 
van és 

lelkesen főz. Estére nagy vacsorát rendelt 
egy nagy társaság. 

— Hogy mi lesz nyáron? — feleli kérdé-
sünkre .Borosné — ki tudja azt ma meg-
mondani. Liba lesz, csibe is lesz, bólé is 
lesz, de ne haragudjon, ha az árakról nem 
ludok most beszélni. 

Nem is kérdezzük tovább, minek hozzuk 
zavarba, pláne, mikor Borosné szeiint nem is 
uktuális a kérdés. Nem sok idő fog beletelni 
és a Márványmenyasszony elhagyott udvara 
megint népes lesz és a most oly vigan futká-
rozó csibék és tyúkok az asztalokon fog-
nak heverni t'eltranzsirozva. 

A Politikus grájzleros is téli álmát 
alussza ínég. Metzger János, a tulajdonos 
néhány barátjával 
ebédel az él (eremben, 
a nyári vendégek még 
nem jelentkeznek. A 
kert még itt is téfi 
állapotban van. Az 
öreg Me'.zger sem 
tudja megmondani, 
hogy mit hoz majd a 
nyár. Itt Budán, ugy 
látszik nem biznak az áprilisi napban, nem 
olyan optimisták, mint odaát Pesten. 

A hires habos-kávés Wippnernél már 
élénkebb az élet. a hűvösvölgyi kirándulók 

olitikus grájzleros 

nem mulasztják el, hogy be ne térjenek 
egy jó uzsonnára. Wippner a kasszánál ül 
és alsóst kibicel, mig a szorgalmas Wipp-
nerné a konyhában sürög-forog. 

— Jaj nem beszélek a nyárról 1 — mondja 
ijedten. — Csak azt tessék mindenkinek 
megmondani, hogy csak a régi vendégek 
jöjjenek, mert az uj vendégeket nem is 
tudnám kiszolgálni. 

Ezt készséggel megígértük és ezért nem 
is írunk arról a remek palacsintáról, ame-
lyet Wippnerné tiszteletünkre készített. Még 
gusztust kapnának rá. 

Operett 
Szép tarka szép, sok könnyű hév 
Es könnyű bánatok. 
Selyemruha, piros, fehér, 
Arannyal át fonott, 
Sok drága és feltűnő 
Formás tinóm bok'ák, 
Egy nyefri léptű lenge nó, 
Ki ragyog mint brokát, 
Andalitó táncok, zenék, 
Pajzán melódiák, 
Minden oly hamvas és fehér, 
Mint a kis hóvirág, 
A levegőben lebegő 
Tavaszi illatok, 
Fent a színpadon perdülő 
Szirén, ki dalba fog, 
Oyöngyfoga közt az ária 
Szétáradón pereg, 
A nézőtéren enyhe láz 
Es boldog emberek ! 
Mért véres dráma életünk 
S nem könnyű operett. 

LENGYEL ISTVÁN 
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Mihályffy Károly 
jubileuma 

Mihályffy Károly, a Nemzeti Színház ki-
váló művésze gyönyörű jubileumot ünnepel 
most. Negyven éve annak, hogy ez a nagy-
szerű színészünk az ország elsG színpadán 
fellépett. Megragadtuk az alkalmat és fel-
kerestük a művészt, akivel tartózkodó ter-
mészete miatt csak oly ritkán folytathatunk 
le interjút. A Fekete lovas előadása előtt 
voltunk a Nemzeti Szinház öltözőjében. 
Már ki volt maszkírozva, amikor meghallotta, 
hogy miről van szó, szerényen tiltakozott : 

„Nem akartam jubileumot, a kollégák 
kényszeritettek rá. Mikor elkerülhetetlen 
volt, akkor megbeszéltük Fáy Szerénával, 
hogy együtt fogunk átesni rajta. De Fáynál 
valami közbejött, őneki csak ősszel telik 
le a negyven év, inig nálam április 1-én 
letelt. Azonkívül a folytonosság is hiányzott 
nála, ő ugyanis három évig német színésznő 
is volt. Így hát kénytelen vagyok egyedül 
kiállni." 

— Miben volt a Mester első fellépése itt ? 
— 1879-ben Gringoirban és az Idegen nő 

cimü Durnas-darabban. Rz vendégfellépésem 
volt, ezután szerződtettek, ugy, hogy 1880 
április elsején már mint tag felléptem a 
Cremonai hegedűsben. 

KRÚDY ILONKA 
a Szlnészakadémia II. éves nflvendékp, fel-
lépett a Nemzeti Színházban a „Vándor 

sïinéazek" cimü darabban 

MIHÁLYFFY KÁROLY 

— Va/i-e valami felejthetetlenül kedves 
emléke? 

— Az első fellépésem alkalmával történt, 
hogy brányi Kmil a „Budapesti llirlap"-
ban tárcát irt játékomról, ez hatott összes 
élményeim közt legjobban rám. 

— Melyek voltak legkedvesebb szerepei 
Önnek ? 

— Az Echegaray~darabo.k, amelyekben 
Márkus Emmával hosszú évekig játszottuk 
a főszerepeket. „A vasgyáros". Akkoriban 
vettem át Nagy Imrétől az ő szerepeit. Eze-
ket egészen Beregi Oszkárig játszottam. 
Mikor ő jött, azt mondtam, hogy itt van 
most ő, nagyon szépen játszik, adják neki 
ezeket a szerepeket. S azóta ő játszotta 
Hamletet is, amelyet most a jubileumon 
játszom. 

— Mik a tervei a jövőre nézve a Mester-
nek ? 

— Ju lius végén lejár a mostani szerző-
désem. Szeretnék most egy hároméves szer-
ződést kapni s azután nyugdíjaztatom 
magamat. 

Ezután még egy jelmezes képet szerettem 
volna kapni a művésztől, lehetőleg u Ham-
letban. 

De ő kijelentette, hogy életé.ben egyetlen 
egyszer vétették le magukat a „Constantin 
abbé"~ban csoportképen Újházi kedvéért 
és ez a kép is elveszett. Sosem gyűjtötte 
a relikviákat, mert sosem volt a múlttal 
megelégedve. Mindig a jelen és a jövő fog-
lalkoztatta. 

Ezután megszólalt az ügyelő csengettyűje 
és a színész a szinpadra sietett. 



SZ»ü-IAZi ÉLET 25 

Magunkról 
— Öt korona a Színházi Élet 

Elkerülhetetlen volt. Föl kellett 
emelni ismételten a Színházi Élet 
árét. Ezúttal 4 koronáról 5 koronára. 
Nem szívesen tettük ezt, mert nem 
szívesen fogadjuk el a közönségtől 
a legkisebb áldozatot sem. Viszont 
nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, 
hogy ezáltal az ujabb áremeléssel is 
alig tudunk párhuzamosan haladni 
a lap előállításának rohamosan és 
mértéktelenül növekedő költségeivel. 
Azt hisszük, leghelyesebben cselek-
szünk akkor, ha ideiktatjuk egy pél-
dányunk előállításának horribilis költ-
ségeit. Az olvasó saját maga meg-
győződhetik arról, milyen minimális 
az a haszon, ami egy példány után 
legjobb esetben is megmarad. Tehát : 

A Színházi Élet egy példányának 
költségei : 
Fedélpapir 30 f. 
34 oldal belső simított papír 113 „ 
16 oldal belső simitatlan papír ... 48 „ 
Egy példányra eső klisé költsége ... 31 „ 
Egy példányra eső sierk. költ 48 „ 
Egy példányra eső kiadóhiv. költs. 26 „ 
Nyomda - 122 „ 

Összesen 418 f. 
Ebből ki kell vonunk az egy példányra 

eső reklámok és hirdetések hasznát, 
ez pedig — 33 f. 

385 f. 
Most ehhez hozzá kell vennünk azt, 

hogy minden egyes példány eláru-
sitásánál 80 f. 
illeti a terjesztőt és az árusítót. 

Összesen ... 465 f. 
Tehát 465 fillérbe kerül nekünk 

egy szám, melynek eladási ára 5 
korona. 

Tehát ugyebár 35 fillér maradna 
meg nekünk számonként. Csakhogy 
ehhez még hozzá kell számitanunk 
a renitendát, azaz a visszamaradt, 
illetőleg el nem adott számokat ami 

gondoljuk csak el nem kis veszte-
ség, mert ha például egy trafikban, 
amely eladásra 20 darab Színházi 
Életet kapott, I9-et adtak el, akkor 
is fönnmaradt egy, mely tudva-
levőleg nekünk 4'65 fillér deficitet 
jelent. Nem lehet figyelmen kívül 
hagynunk azt sem, hogy lépten-nyo-
mon fölmerülnek úgynevezett előre 
nem látható költségek, melyek szin-
tén megterhelik a lapot. 

Ez a kis költségvetés bizonyára 
a legélénkebben dokumentálja miért 
volt elkerülhetetlen a Színházi Élet 
árát 4 koronáról 5 koronára föl-
emelni, de dokumentálja azt is, hogy 
a kényszerítő viszonyok dacára is 
a Színházi Élet árát csak annyira 
emeltük föl ami létérdekünk szem-, 
pontjából elkerülhetetlenül szükséges 
volt. 

Még valamit. A „Színházi Élet" 
korábbi papirvételei alapján a papír 
kilója a vállalatnak 20 koronába van 
és így vettük föl a fenti számítá-
sainkba. Ha a mai kurrens kereske-
delmi árakat vesszük a papirkészle-
tünket, kilónként 35—40 koronáért 
lehetne eladni. Ami azt jelenti, hogy 
heti 2 0 0 0 0 koronánkba kerül az, 
hogy dolgozunk. 

ÍTT fr ÍA.UASZ ! 

Derdiedas 
»••»•»<• SJépit 

krém, púder, szap-
pan és Dekolle-
tage cseppfolyós 
púder feltétlenül 
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<SÏ vörös gyémánt 
Ssinfjáái regény 

ZJrta: S ^ o m a f j á ^ y S f s t v á n 

— A vörös gyémántot ? Ez valami 
ritka ékszer, ami a nagyherceg bir-
tokában van ? 

— Ritkának ritka, de nincs a nagy-
herceg birtokában. Olyan uré, aki 
az orosz nagyhercegnél is nagyobb 
potentát : IV. Timóté, aki alól hű-
séges alattvalói, mint tudod, kirán-
cigálták a trónust, de aki még szám-
űzetésében is a legelső gavalléija 
maradt Európának. Szép, liatal és 
dúsgazdag, nem csoda, hogy most 
minden asszony-álomnak ő a hőse. 

Sándor bácsi, aki az öt világrész 
^rtínden pletykáját tudta, a tengerpart 
felé ballagva elmesélte öccsének a 
száműzött király regényét: a felsé-
ges ur most párisi palotájában él, 
látszólag annak szenteli az idejét, 
hogy elvesztett trónját visszaszerezze, 
de tulajdonképpen minden puccsnál 
és minden forradalmi tervnél jobban 
érdekli a bronzvörös Yvette Le Ro-
sier, aki másfél évvel ezelőtt buk-
kant föl a világhír horizontján, s 
azóta messze túlszárnyalta hiresség-

W \ \ > 

ben a kopott tudósokat, akik az em-
beriséget egy-egy szenzációs talál-
mánnyal gazdagították. A párisi új-
ságok épp ugy tele vannak a nevé-
vel, mint a kirakatok, melyek a róla 
elnevezett kreációkat hirdetik. Yvette 
Le Rosier 1 Ez a név túlnőtt a kti-
baré határain s oly gyémántos fény-
nyel ragyog a párisi boulevardok fö-
lött, hogy távoli világrészek színház-
bolondjai is elkábulnak bele. Nem 
a klasszikus színésznők közül való 
— annyi hangja sincs, hog / kar-
dalosnő lehetne a Nagyoperában — 
de valami ismeretlen, szűzies báios-
ságot hozott magával a szinpodra, a 
hangulatkeltés valami csodálatos ado-
mányát, mely még a leghétköznapibb 
lelkeket is hatalmába keríti. Büszke 
és szelid, lányos és démonikus, Grett-
chen és Carmen ugyanegy személy-
ben. Karcsú és finom, mint egy 
hercegkisasszony, a szeme néha ég-
színkék, mint az első áldozását végző 
leányé, de néha rejtelmes tüzek gyul-
ladnak ki benne, mint a középkor! 
tudósok konyháján. Páris jobban bo-
londul érte, mint egy győzelmes had-
vezérért, de a szivek tüzéből, me-
lyek körülötte lobognak, keményen, 
tisztán és sziporkázva kerül ki, mint 
a gyémánt, amit az örökké éhes lán-
gok közé dobnak. Talán az az oka. 
hogy valami franciás affektáltsággaí 
diamant rouge-nak, vörös gyémánt-
nak nevezik. 

— Ha én még valamikor oly fiatal 
lehetnék,' mint Sándor bátyám í — 
mondta irigykedve András, akit — 
ha szégyelte is bevallani — egy 
szép ló vagy egy jó vadászkutya 
jobban íel tudott lelkesíteni, mint a 
világhirü asszonyok szépsége. — 
Mikor fogok én ilyen tirádákat sza-
valni egy vörös komédiásnőért, aki 
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bakfiskosztümben énekel malacsá-
gokat a kiskorú aggastyánoknak ! 

Az öregúr, aki a nők lovagjának 
szerepében csakugyan fiatalabb volt 
öccsénél, elmondta a többit is, amit 
Yvette Le Rosier-ről tudott : a mű-
vésznő senkit se fogad az öltözőjé-
ben s a lakásába is nehezebb be-
jutni, mint az Angol Bank páncélos-
termébe éjszaka idején. A száműzött 
király, aki délután néha nála issza 
a t'neáját, az egyetlen férfivendég, 
aki a lakásán megfordul, de az al-
konyat leszállta után még ő előtte 
is zárva marad a paradicsom ajtaja. 

— Seholsam olvastam, hogy a 
szerelem rítusa csak az éjszakai ál-
dozásokat engedné meg — mondta 
gúnyolódva András. Őfelsége, ahogy 
én elképzelem, a délutánokat se 
veti meg, ha a művésznő csak ilyen-
kor van adakozó kedvében. 

— Akarod tudni, hogy mit beszél-
nek Páriában ? — kéwdezte fellob-
banva Sándor bácsi. — Azt beszé-
lik, hogy IV. Timót se részesül több 
kegyben, mint más férfi, s hogy a 
király csupán az irodalomról, a mű-
vészetről s egyéb aféte dolgokról 
cseveghet délutáni látogatásai alkal-
mából. A művésznő el van tökélve 
rá, hogy csak azt a férfit fogja meg-
csókolni, aki a férje lesz, s ettől az 
elvétől sem az újságok mal>ciái, 
sem a királyok bókjai nem tudják 
eltéríteni. Páris tűzbe teszi érte a 
kezét, — ott pedig épp ugy belát-
nak a művésznők szobáiba, mintha 
az összes falak üvegből volnának. 

— Nem gondolja bátyám, hogy 
az ilyen nagy erényhősnők gyanú-
sak kissé ? Azokról a nőkről, akik 
csakugyan erényesek, épp oly ke-
véssé szokták ezt konstatálni, mint 
a becsületes emberekről, hogy még 
sohase loptak. 

Sándor bácsi szelíden bólintott, — 
s oly felsőbbséges jóindulattal nézett 
Andrásra, mint Liszt Ferenc az előtte 
zongorázó falusi gyerekre. 

— Kedves barátom, egyetlen Or-
szág van, melyet jól ismerek: az 

asszonyok országa. Félszázad óta 
mindig ebben a birodalomban kó-
szálok, nem csoda, ha otthon érzem 
magamat benne, mint a saját laká-
somban. Lehet, hogy fecsegő vén-
ember vagyok, de az asszonyokra 
forditott időmet nem fecséreltem el 
hiába. Egy pillantás, e g y szó, egy 
mozdulat tökéletesen elég nekem, 
hogy mindent tudjak : engem sem a 
madonna-arcocskák, sem a szenve-
délyt lihegő ál-temperamentumosok 
nem tudnak megtéveszteni. A vörös 
gyémánt épp oly tiszta és nemes, 
mint a drágakő, melyről a nép ajka 
elnevezte. 

— És O királyi felsége ide is csak 
azért kisérte el, hogy az irodalom-
ról csevegjen vele ? — kérdezte 
András, aki sehogyse tudott hinni a 
párisi kabarészinpadokon szereplő 
szentekben. 

— Lehet, hogy titkos reményeket is 
hozott magával a podgyászában, de 
idáig aligha jutott az irodalmon tul. 
Különben nem is kell, hogy higyj 
nekem, oh fiatal cinikus : a legelső 
alkalmat fel fogom használni, hogy 
személyesen is megismertesselek a 
vörös gyémánttal. 

— Hát Sándor bácsi személyesen 
ismeri Szent Yvettet? — kiáltott föl 
érdeklődve a fiatal ember. 

— Kedves öcsém, én minden hi-
res nőt ismerek, mint ahogy a mű-
értő minden hires képet ismer. Őfel-
ségét is szerencsém van ismerni 
egy párisi klubból, az orosz nagy-
herceggel pedig együtt töltöttem egy 
telet Kairóban s most is az ő yacht-
ján fogok áthajózni a piramisok or-
szágába. A fenséges ur kegyes volt 
megengedni nekem, hogy a hajót 
veled együtt már előre megnézhes-
sem. 

Leértek a tengerpartra, Sándor 
bácsi élesen belefujt egy ezüstsipba, 
amit a mellényzsebéből vett elő, 
mire két matróz gyorsan leoldotta 
a yacht csónakját s pár perccel ké-
sőbb kikötöttek a kondamineban, ahol 
a két magyar ur várakozott, ( t 'oi j t .k«v.) 
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Nem tartom lehetetlennek, hogy ked-
ves olvasóim már egyáltalában nem hasz-
nálják a virágnyelvet. Miért? Talán ez 
az őt utolBÓ, aót legutolsó és nagyon durva 
esztendő kiverte szivükből a vonzódúst 
minden finomabb, kedvesebb és neme-
sebb öröm iránt ? 

Mert igenis, nemesebb, kedvesebb örö-
met el sem is tudok képzelni, mint a vi-
rágnyelven való beszélgetést, ami ifjú 
koromban még nagy divatban volt. Hát 
az ugy volt, hogy az ifjú, ha mondani 
akart valamit a választottjának, elszaladt 
a rétre, ott megkereste a megfelelő vi-
rágot, kitűzte a gomblyukába, visszament 
a szeretett nőhöz és a szeretett nő ime 
megtudta, hogy miről van szó. Azután a 
szeretett nő szaladt el a rétre, hogy meg-
keresse a válaszának megfelelő virágot. 
Megkereste, kitűzte a hajába és a férfi 
ime megtudta : hogy szól a válasz ? (Re-
mélhet-e vagy sem, stb.) Ez az eljárás 
persze kissé fáradságos volt. Minden kér-
dés, felelet után kivágtatni a mezőre . . . 
— az ember valóban belefárad, ha hosszú 
a nap. 

Utóbb azonban ,akadtunk egynéhányan 
— gyakorlatiasabb gondolkozású férfiak, 
— akik az összes virágokat, fűféléket be-
szereztük, zsebreraktuk — agy mentünk 
vizitlibe. Példánkat mind többen követ-
ték, követték a hölgyek is. Oh, mily 
egyszerű leit igy egyszerre a virágnyel-
ven való beszélgetés. A legény, ha pél-
dául azt akarta mondani sziv hölgyének : 
, Szeretlek, de szerelmemet még el akarom 
titkolni !" — csak kihúzott a zsebéből egy 
gyöngyvirágot és kitűzte. Mire a nő, ha 
például azt akarta válaszolni : „gyengéd-
séged megható", — csak elővont, a kebe-
léből égy havasi rózsát és kitűzte a ha-
jába. Vagy, ha tovább akartam fűzni a be-
szélgetés fonalát és oda akartam kilyu-
kadni : ,csókodat akarom!" — csak elő 
vontam a zsebemből egy rózsaszínű já-
cintot s kitűztem, a gyöngyvirágot persze 
visszatűzve a zsebembe. Vagy ha azt 
akartam mondani : „Félreértesz !" — csak 
kivontam a hátsó zsebemből egy jegenye-
fát, kitűntem és az illető mindjárt tudta, 
hogy ez azt jelenti : „félreértesz !" És az 
illető, ha azt akarta válaszolni: „elé-
gedj meg a barátságommal !" — mécs-
virágot vont elő a kebeléből s tűzte ki. 

De talán legegyszerűbb lesz, ha egy 
novella formájában ismertetem a virág-
nyelvet... 

Szamócavirág 
(Szerelmi történet) 

Virágnyelven irta : PAULINI BÉLA 
A beszélgetést a férfi kezdi, vagy a 

nő, ahogy kedves olvasóimnak tetszik. 
= Szeder 
— Tatárka 
= Rózsacsokor 
— Pünkösdi rózsa 
— Örökzöld 
= Kakukfü 
= Repcevirág 
= Sárga rózsa 
= Rózsabimbó 
= Szarkaláb 
= Rezeda 
= Gyöngyvirág 
= Ezerjófii 
— Almavirág 
— Diófalevél 
— Hársfavirág 
== Gesztenyelevél 
= Vörös jácint 
= Rózsaszínű jácint 
— Ribiszkevirág 
= Georgina 
=• Rozniarin 
= Moha 
= Puszpáng 
== Nefelejts 
— Tökvirág 
= . Fűszál 
= Ugorkavirág 
= Vadrózsa 
=_ Vérhullató fü 

Szótár a történethez 
(Egy szerelmi levelezésből) 

Almavirág : Csendes boldogságra vágyom. 
Diófalevél : Boldogíts I 
Ezcrjófű : Sebemet csak te gyógyíthatod b-e. 
Fűszál : Untatsz ! 
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Gesztenyelevél : Szeretnélek megölelni. 
Gyöngyvirág : Szeretlek, de szerelme-

met egyelőre el akarom titkolni. 
Georgina: Büszke vagyok szerelmedre. 
Hársfavirág: Csitt, ne mondj kelleténél 

többet! Lesnek bennünket. 
Kalcukfü: Nem bizom benned. 
Moha: Most azonban el kell válnunk! 

De fogadom, hogy sohasem felejtelek el. Szi-
vemben megőrzöm képedet. 

Ökörszem virág : El akarlak kisérni. 
Örökzöld: Szeretlek! Szerelmem nem 

szalmaláng, hanem kis örökmécses, mely 
mindig ég. 

Puszpáng : Ne meni el. 
Pünkösdi rózsa: Félek, hogy szerelmed 

csak szalmaláng. 
Ugorkavirág: Vigyázz 1 Elárulsz! 
Rezeda: Lelked nemes, tisztelve szeretlek. 
Repcevirág: Miért gúnyolod ki legszen-

tebb érzelmeimet ? Érzem, hogy gúnyod nem 
szivedből, lelkedből ered, de mégis bántó. 

Bibizkevirág : Tekintsd magad megcsókolt-
nak. Rozmarin : Te enyém leszel, én a 
tied ! Ásó-kapa választhat csak el bennünket 
egymástól. 

Rózsabimbó: Mindjobban szeretlek. Sze-
relmem nagyságát már el sem mondhatom, 
le nem irhatom. 

Rózsacsokor : Minden gondolatomat, imin-
den pillanatomat, minden érzésemet csak ne-
ked szentelem. Csak veled akarok lenni, min-
den időmet csak veled akarom tölteni. Higyj 
nekem és szeress viszont. 

Rózsaszínű jácint : Csókodat akarom! 
Sárga rózsa: Féltékeny vagyok. 
Szamócavirág : Halandó, a, jó hamar mu-

landó. 
Szarkaláb : Közeledhetsz ! 

Szeder: Szeretnék veled négyszemközt be-
szélni. 

Tatárka: Nem bizhatom már benned, 
irisz oly gyakran csaltál meg, hogy nem is 
hihetek. 

Tökvirág-: El fogunk válni. Meg lehet, 
hogy hosszabb ideig nem látjuk egymást. 
Ne felejts el I 

Vadrózsa : Becsüld meg őszinteségemet. 
Vérhullatófü : Keservesen meglakolsz hit-

ványságodért. 
t őrös jácint : Légy bátor ! 

Hogy az ilyen terjedelmű beszélgetés 
most mintegy 45.000 koronába kerülne? 

Meglehet . . . 
Egyelőre tehát ne hozzuk megint di-

vatba a virágnyelvet ? 
Jó . . . De legalább elméletben ! Miért 

is legközelebb irok — virágnyelven — egy 
regényt . . . Jó? 

Villaszokat csak virágnyelven .' 

Maid elfelejtettem ! 4 novella megfej-
tési határideje 1920 május 15. A meg-
fejtük kőzött egy szép kövér és két sö-
rény abb narancsot sorsolok ki. 

Mire készül az Apollo 
Bér a közönség estéről-estére forró tap-

sokkal jutalmazza a mostani műsort s a 
minden jegy elkelt tábla a premier óta 
nem került le az Apollo-Kabaré pénztárá-
nak homlokzatáról, az igazgatóság mégis 
ugy határozott, hogy már e hét közepén 
uj műsorral kedveskedik a publikumnak. A 
vidámság s a könnyű jókedv jegyében fog 
az uj műsor is lejátszódni, csupán egy da-
rab állítja meg majd a kacagás minden 
bizonnyal hömpölygő .áradatát,'egy kis dráma. 
Az Apollo-Kabaré uj műsorának ezúttal is 
Fedák Sári vendégfellópése kölcsönöz ün-
nepi jelleget. A kiváló művésznő, ki ebben 
a műsorban olyannyira elragadta a közön-
séget, ezúttal is egy a számára irott da-
rabban fog föllépni. Cime a darabnak „Po-
litikus szakácsné", szerzője Zilahy Lajos, 
aki éppen most a „Szép Salamon Sári" 
cimü vígjátékával váltotta be a tehetségé-
hez fűzött reményeket. A darab színhelye 
egy konyha. Hősei a szakácsné és az inas, 
akik annyit politizálnak, hogy emiatt a házi-
gazda vendégei éhesen maradnak. Zilahy-nak 
ezúttal különösképpen sikerült Fedák Sári 
számára olyan szerepet írnia, melyben a mű-
vésznő kivételes kvalitásainak egész, nagy-
szerű skáláját ragyogtathatja. Partnere most 
is Rózsahegyi Káímán lesz s ezzel, azt hisz-
szűk, mindent megmondtunk, amire a publi-
kum a premier előtt kiváncsi lehet 

A kabaré népszerű háziszerzője Liptai 
Imre, aki nemrégiben a „Kegyelmes ur" cimü 
tizképes vígjátékával olyan emlékezetes sikert 
aratott, most újból két darabbal is lép a 
közönség elé. Mintegy háromnegyed óráig 
tartó vígjátékának a cime : „Ki volna haj-
landó ?" két felvonásból és több képből áll, 
technikáját illetőleg a „Kegyelmes ur"-hoz 
hasonló s csaknem az egész személyzet 
játszik benne. Mód fölött mulatságosnak 
Ígérkezik ez a darab. Tessék elképzelni té-
mája a most annyira divatos lakáscserélés. 
Mi mindent hoz ki ebből Liptai I Másik 
darabjának a cime : „Katica". Vidéki kép.. 
Egy ennivaló kis falusi leány és egy ügye-
fogyott gazdatiszt szerelme körül forog a 
darab tele mulatságos szituációkkal és 
fordulatokkal. Mihályi Vilcsi jut ebben da-
rabban nagy szerephez. Műsorra van még 
tűzve Forró Pál „Idegen lakás" cimü víg-
játéka és Békeffy Lászlónak : „Csillagász" 
cimü tréfája. De az utóbbi valószínűleg még 
két tréfával szerepel a műsoron. A komoly 
elemet Bus Fekete László kis drámája a 
„Napihir" képviseli. Tárgya az, hogy mi 
minden rejtőzik el egy szürke kis napihir 
alatt. Az érdekes cselekményü darab fő női 
szerepét Berky Lily fogja játszani. A fö-
lötte gazdag műsor nem kis szenzációja 
lesz az, hogy a kabaré hét kitűnő művésze 
lép fel szóló számokban. íme ilyen kedveső 
auspiciumok között készül azannyi sikert látott 
Apollo Kabaré uj műsorának bemutatására. 
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Operett 3 felvonásban. Szövegét irta : Dr 
Vincze Zsigmond. 

8. JELENET. 
Voltak Lívia, majd Komorna. 

Livia. (Óriási kalap, köpeny, lorgnon, 
napernyő, karján öleb — jön bal II ho-
telből. Diszkrét orrhangon affektálva be-
szél — már kivül hallatszik pár szava : 
be lép) 

A o h dear ancle Boldi ! How do you do ? 
, Boldizsár. (Üdvözli.) How do you do? 

Éppen önről beszéltünk m y dear. 
Livia. Bizonyára örvendezett, hogy nem 

vittem magammal a hajókirándulásra. 
Boldizsár. Hogy mondhat ilyet, édes 

Livia ? Kétségbe voltam esve, hogy meg-
fosztott az alkalomtól, élvezhetni a tár-
saságát ! 

Livia. Merci. Mindig udvarol. Vagy ne-
kem, vagy másnak. Legalább jól felhasz-
nálta a délutánt? Old b o y ? 

.FEDAK SARI 
(Livia) 

Király Szinház : Cigánygrófné Gyöngyös rajza 

Marios Ferenc, a verseket: Kulinyi Ernö. Zïn^jét szeze í ie : 
— Játsszák a Király Színházban. (Folytatás) 

Boldizsár.Eggyel kevesebbet, mint ahányat 
szerettem volna. 

Livia. És hányat szeretett volna ? 
Boldizsár. Goddam ! Az én koromban : 

egyet! (Nyikorog.) 
Livia. (Nevet és át bal előtt — meglátja 

s lorgnozza Medveczkyt.) Ni-ni. az . . . izé 
ur is itt van ? 

Medveczky. (Kalapjával üdvözli.) Méltó-
ságod kegyes engedelmével. (A kutyához.) 
Jó napot kutyuska. 

Livia. Csak franciául ért. 
Medveczky. Oh, pardon. iFrancíául kö~ 

szönaz ismert Szükapamalóde boká babü !) 
Livia. (Folytatva.) Végre is mindenkinek 

kell valahol tartózkodni. 
Medveczky. Sajnos nem mindig ott, ahol 

az ember óhajtaná. 
Boldizsár. Mert akkor a Medveczky ur, 

ma a hajón tartózkodott volna. Ön mel-
lett drága . . . 

Medveczky. (Játszott a kutyával, most 
lábat csókol a kutyának.) 

Liyia. Szegény kutyuska, még náthát kap 
ha itt kint hagyom. ! A kilépő komornához 
ki a hotelból jön.) Mari, vigye sétálni egy 
kicsit a kutyust, de vigyázzon, nehogy 
meghűljön, délelőtt is migrénje volt. 

Komorna. (Kutyát átveszi s el bal III.) 
Lívia. Tehát Medveczky ur a hajón lett 

volna ! Ah ! Az . . . izé ur is szereti a vizet? 
Boldizsár. Csak borral. (Nyikorog.) 
Livia. A izé ur tehát v ivőr? (Nevetve át 

és a hotel balsarkán levő könnyű kerti 
fotelbe ül.) 

Medveczky. Igen. Ivőr! * Boldizsárhoz.) 
Szerény nézetem szerint : minden órának 
leszakaszd virágát. 

Boldizsár. (Sértődötten ) Mióta tegez maga 
engem ? 

Medveczky. Nem én ! A költő ! 
Boldizsár. Nem szeretem a konfidens 

költőket. 

^ £ f é n y k é p é s z e t i # # 

99 
Eladás nagyban és Kicsinyben. 

s z a M z l e t 

BUDAPEST, 
R á i ! f ó c z i - u « 8 0 . 

Telefon : Jözsef 28—32. 
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Livia. Már pedig, Boldi bácsi, az a költő 
t í észen okosan beszél. 

Boldizsár. (Hozzá megy.) He? Mi? 
Livia. Minden órának leszakaszd virágát, 

Icgkevésbbé sem bízva a holnapiban. Na' 
gyón igaza van. 

Medveczky. (Kellemeztetve magát.) Ugy-e 
bár? 

Boldizsár. Rchát akkor, miért nem sza-
kasztja Ön is my dear? 

Livia. (Virágjával játszik.) Honnan tudja, 
hogy nem szakasztom? 

Boldizsár. Onnan, hogy két ilyen Don 
Juan mellett jégcsap tud maradni. 

Livia. Ma reggel a hajón nem voltam 
jégcsap ! Valaki felolvasztott. 

Boldizsár. Önt, az apácaizét ? A márvány' 
izét ? 

Livia. Végre is én csak gyönge nő vagyok. 
Kiért ne lehessen egyszer az életben nekem 
is kalandom ? 

Medveczky. Sőt merem állítani, hogy erre 
méltóságodnak joga van. 

Livia (Feláll, át Boldizsár előtt.) Ugytalálja? 
Boldizsár. Fogadja őszinte szerencsckivá' 

nataimat. Szivemből örvendek, hogy végre 
ri. jött arra, mi az életnek az agynevezett 
sója. paprikája ! 

Medveczky. Fűszere, mustárja. 
Livia. (Dévajul.) Osztrigája, kaviárja ! 

Tercett. 
1. 

Medveczky.Szi vembenlángolószerelmi láz 
Tőit a hideg kiráz. 

Lívia Félelmes,hódító kegyed tudom, 
Meg nem áll a félúton. 

Boldizsár. Szép asszonyt ő kelme, hej 
nem kimé! 

Medveczky. Nő tipró! Donzsuan! Szemmel 
beszél. 

Együtt. Mert, ha a szem tüzes", olvad 
a jég 

Lívia. S lassan a másik is ég — ég ! 
Refr. Jesszuskám! Ne nézzen ugy 

rám ! 
Mint viaszt — szétolvaszt. 
Mért is nem szán ! 
Nézése csábit 
El ká'á'á-á-bit! 

Hárman. Jesszuskám ne nézzen ugy rám 
Kis nőket ugy főzzük 
Ugye, babám ? ! 

Livia. Hagyja már elég elég ! 

I N T I M - B A R Á T - A -

A Diana-toüetkéasílet gyönyörű dobozban egy 
Diana-puderr, egy tégely Biana-a.rekrémet éa 
egy darab Diana- Kis készlet ára 45.— K 
szappant tartalmaz. nagy „ „. 60.— . 

MindenüH kaphatói 

Hárman. ( Karjába szédülök még 
Két férfi. j Karomba szédül ma még. 

II. 
Livia. Minden nőt eltipor ki szembe-

jön 
Mért ilyen kegyetlen Ön? 

Boldizsár. Hölgyeim féljenek egyáltalán 
Itten áll egy Don Juan. 

Medveczky Nem hittem volna, hogy én ez 
vagyok 

Livia. Nézése lángjától meggyulladok 
Együtt. Mert ha a szem tüzes, olvad 

a jég 
Livia. S lassan a másik is ég — ég 
Refr. Jesszuskám, ne nézzen ugy rám 

(Stb. után tánc s el b. I.) 
9. JELENET. 

Jenő, majd Boldizsár. 
Jertö. (Bal háromról sietve jön, mintha 

keresne valakit. 30—40 év körüli, kissé 
őszes haj, igen elegáns.) 

Boldizsár. (Visszajön, Jenőt meglátva, 
nagy meglepetéssel.) Kit látnak s z c 
meim ? . . . Jenő ! 

Jenő. (Felé siet.) Boldi bácsi! Te öreg 
csont, irtég nem korhadtál el ? ' 

.. - . . IM 
•'•ír "«íYíjí • 4*4 v . ' 

LÂBASSJUCI 
(Parmi) 

Király Színház : Cígánygrófné Gyöngyös rajzó 
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Boldizsár. (Öleli.) Nagyon jó ! Te csak 
mindig kitalálsz valami tréfásat : Hanem 
ez a meglepetés, ez óriás i ! Mi csak hol-
napra vártunk. 

Jenő. (Gúnyos mosollyal.) Ha talán a 
terhedre vagyok, akár mindjárt tovább 
mehetek ! 

Boldizsár. Csak nem fogsz eltávozni 
anélkül, hogy azt a szomorú családi izét 
aláírnád ? 

Jenő. Ma reggel még haboztam : neked 
adjam-e Vörösvárt. De a hajón, szeren-
csédre. rám pillantott valaki. (Előre huzza 
az előbb Li via által használt fotelt s 
leül.) Egy csodálatos teremtés! Alig hogy 
rámemelte a szemét, éreztem, meg vagyok 
fogva. (Feláll. A szék ott marad.) Mit tö-
rődöm többé veled, és Vörösvárral, meg 
az egész világgal. (Át a jobboldalra.) 

Boldizsár. Egye fene őket ! 
Jenő. Szabad akarok lenni, egészen sza-

bad, hogy egészen rabja lehessek 
Boldizsár. Okosan. 
Jenö. Amikor kiszálltunk, a tolongásban 

— mintha a föld nyelte volna el — n y o m a 
veszett, 

Boldizsár. Meg kell keresni. 
Jeni5. (A hotel felé néz.) Már megtaláltam, 

Ebben a szállóban lakik. Sőt azt hiszem, 
látom is. 

Boldizsár. (Mohón.) Mutasd. Hol? Me-
lyik az? 

Jenö. Nem n e m ! Tűnj el, hamar! Egye-
dül akarok lenni vele. Majd azután vissza-
jöhetsz. (Bal 111-ra kituszkolja.) 

Boldizsár. (Forog.) Hej, te zsivány ! (El 
bal három.) 

10. JELENET. 
Jenö, Lívia. 

Lívia. (Bal I-ről jön s át akar menni a 
színen.) 

Jenő. (Meglátja, utána megy, megszólítja.) 
Végre. (Kalapot emel.) Pardon Asszonyom í 

Lívia. (Megfordul.) Ah, Ön az ? 
Jenő. Bossássa meg, hogy újra alkalmat-

lankodom. Az imént a tolongásban elméi-
tóztatott veszteni egy értéktárgyat és nekem, 
mint a becsületes megtalálónak, kötelessé-
gem visszaadni. 

Lívia. (Ijedten) Mit vesztettem e l? 
Jenö. (Szolgálatkészen.) Engem. 
Lívia. (Nevetve.) Nagyon mulatságos. Es 

ezt maga értéktárgynak nevezi ? 
Jenö. Bocsánat, csak reggel óta ismer,, 

tehát még becsülhet valamire! 
Lívia. Maga igazán nem vesztegeti az ide-

jét. Meglát a hajón egy ismeretlen hölgyet 
és a következő félórában már szerelmet 
vall neki ! 

Jenő. Öregszem. Azelőtt nem tartott tíz 
percnél tovább. 

Lívia. Tehát a Donzsuánok legléhább faj' 
tája. Hiszen azt sem tudja^i vagyok. (Leül 
egy székre.) 

Jenő. Annál érdekesebb. 
Lívia. De férjes nő vagyok ! 
Jenö. Annál izgatóbb ! 
Lívia. De válok az uramtól. 
Jenő. Annál mulatságosabb ! Gondolta 

csak meg : cseberből-vederbe. 
Lívia. Azt hiszi, hogy engem lehet csak 

ugy töltögetni : vederbői-cseberbe, cseber-
ből-vederbe ? ! Azt hiszi, hogy én afféle híg 
folyadék vagyok? Mint a v i z ? 

•Jenö. Kell, hogy az legyen, mert az ellen-
ségem, — én pedig a tüz vagyok. . 

Ltvia. (Kacéran át Jenő előtt.) Vigyázzon ; 
eloltom. 

Jenő. (Utána megy.) Nem lehet ! Fölper-
zselem! (Közel hajol hozzá.) 

Lívia. Nevetséges ! Még komolyan találom 
venni ! Maga is csak olyan, mint a többi ! 
Szalmaláng! Nagyot lobban és — vége! 
(Oszlophoz megy.) 

fenő. Lehet. De nagyot lobban! Talán 
gyorsan vége, de amig ég, magasan ég ! 
Nem szebb igy, mint lassú tűzzel pislogni 
soká-soká? Egy az élet — mire várjunk? 

Lívia. Hányadiknak mondja ezt? 
fenő. Nem az elsőnek, de csak magától 

függ, hogy az — utolsónak. 
Livia. (Kegyetlen gúnnyal, de kacéran át-

menőben jobbra.) Férfi ! 

RÁTKAY MÁRTON 
(Laci) 

Király Szinház : Cigánygrcfné Gyöngyös rajza 
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Duett. 
Jenő. Szép szeme sötétje 

Mint a hegyi tó. 
Oly hívogató 
Oly csalogató! * 
Rejtelem a mélye, 
Huz maga felé. 
Szivem az övé 
Huzza lefelé. 

Lívia. (Gúnyosan.) 
Csábító! Elandalító 
Nincs párja más : 
Mint a parázs. 

Jenő. Maga csupa jég 
Noha szivem ég 
Minek ez a hűs kacérkodás. 

Livia. Szerelem ez kérem, semmi tnás ! 
Reír. Csalfa mind a férfi 

Csábításra kész, 
Még a csókot kéri 
S máris másra néz. 
Asszony néki préda. 
Szivet szivre fűz, 
Szenvedélye, lángja léha 
Szalmatüz! 

Jenő. (Zene alatt próza.) De asszonyom ! 
Micsoda nő ! 

II. 
Jenő. Büvőletes asszony, égi tünemény i 

Bár szava kemény. 
Éltet a remény. 
Vissza hogy riasszon. 
Nincsen semmi gát, 

* Űzöm a nyomát, 
Tüzön-vizen át ! 

Lívia Donzsuan maga igazán. 
A szive hő, 
Ám nagyon bő ! 

Jenő. Tele a szivem, 
Csupa szerelem ! 
Sodor a hatalmas tenger ár! 

Livia. Aki belehul, az pórul jár 
Jenö. Csalfa mind az asszony 

Csábításra kész, 
Lángra, hogy fakasszon. 
Inkább másra néz. 

Ketten. j néki préda 
Szivet szivre fiiz, 
Szenvedélye, lángja léha 
Szalmatűz ! 

;Zene —• csábos játék — majd : Refrain ) 
Ketten. Csalfa mind a férfi stb. (El jobb I.l 

GERONEL, 

Őszülés 

11. JELENET. 
Jenö, Boldizsár, majd Livia. 

Jenő (Boldogan jön vissza jobb I-rőt, 
örömében« fütyörész, táncol. 

Boldizsár. (Bal háromról jön érdeklődve.) 
Nos ? He ? Mi ? 

fenő. (Boldizsárt átöleli, megforgatjaJ 
Boldi bácsi ! Boldi bácsi ! Micsoda asszony ! 
Micsoda asszony ! 

Boldizsár. (Fulladozva — de vigan.) He f. 
Hohó ! Elég ! Hagyod már abba ? . . . Csak 
legalább megmutatnád, melyik az ? 

Jenő. (Jobb I. felé.) Oda nézz ! Ott áll — 
(Kifelé mutat.) háttal felénk. 

Boldizsár, f Arra néz.) Hej, te szerencsés 
kópé ! Hátulról is Vénusz. Képzelem, mi-
lyen lehet elöíről. (Kissé jobb felé lép — 
Rémülten.) Segítség! (Tántorog.) 

Jenö. Mi bajod? 
Boldizsár. No uézz rá! Hunyd be a sze-

med ! 
Jenö. Miért ? 
Boldizsár. Gyere innen ! (Tuszkolja bal-

közép felé. Jenő nem engedi magát, hely-
csere.) Utazzál el ! Menekülj ! Szaladj ! 

lenö. Megbolondultál ? 
Boldizsár. Ha itt maradsz, belecsal a 

bálójába! 
jenö. Már benne vagyok ! 
Boldizsár. Ez a nő Európa legveszedel-

mesebb kalandornője ! 
Jenö. (Indignálva.) Ugyan, ne beszélj ? 

(Kifelé szól.) Asszonyom, szabad kérnem 
egy szóra? 

Livía. (Belép jobb I-röl.) 
jenö. Engedje meg. hogy bemutassam 

önnek egy titkos imádóját. Vörösvárt . 
Livta. Boldi bácsit? 
Boldizsár. (Integet, pisszeg Livia felé. 
Jenő. (Meglepetve.) Ismeri ? 

BUDAPEST. 
Kossuth Lajos-u, » 

ELLEN batuB&ljon dr. Dyor. 
HaiiTe-tort.-i. Nem hajíeslő 
sie». hanem a, baj eredeti 
színét adja vissza. 30. — koron» 
tís pottlakölteőg eileaében aról-
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Lívia. Na, hallja ! Az onklimat ne is-
merném ? 

Boldizsár. (Fejét törölve, baloldal felé 
megy.) 

Jenő. Az o n k l i j á t ! . . . Dchát . . . Ki-
csoda ön ? 

í.ivia. A maga felesége. 
fenő. "Elképedve.) Lívia ? 
Boldizsár. Adieu, Vörösvár. (A szálló 

előtti fotelbe roskadj 
fenő. (Kis szünet után.) Bocsássa m e g . . . 

de a helyzet inkább kómikus, mint tra-
gikus . . . Természetesen az én hibámból ! 
Comme toujour ! Tehát ön tudta, hogy 
ki vagyok és mégis . . .? Szándékosan . . . ? 

Lívia. Erdekeit, milyen a viselkedese 
idegen pókkel szemben. 

jenö. És milyennek találta ? 
Lívia. Olyannak, mint képzeitem 
Jenő. De azt — remélem — nem tagad' 

hatja, hogy őszintén el voltam ragadtatva. 
Lívia. Ez esetben — ugy látszik — elő-

nyömre változtam meg. még pedig a fel' 
ismerhetetlenségig ! 

Jenö. Engedje meg, hogy ne dadogjak 
gyermekes mentségeket, hanem kegyelemre 
megadjam magam. 

tioldiisár. Végem van ! 
Lívia. Én kegyes vatyok és a bűnöst fei' 

mentem Mehet! Szabad! Sftt — egészen 
szabad. 

Jenö. Hogy érti ezt? 
Lívia. Ugy, hogy — végre törvényesen 

ís elválunk. Hiszen azért jött, ha nem 
csalódom. 

Boldizsár. (Feláll.) Csakis ezért! 
Jenö. (Ál! Livia eiőtt.) Pardon. A helyzet 

azóta megváltozott! Akkor még nem sej-

SZIRMA1 IMRE 
(Medveczky) 
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tettem, hogy mint a feleségem férje, kenf -
tclen leszek magamat, mint a feleségem 
udvarlóját pisztolyom csöve elé állítani ! 

Livia. (Át Boldizsár előtt s ieül a fo-
telbe.,) Pardon ! A helyzet reám nézve csak 
annyiban változott, hogy egyszerre sza-
kitok az udvarlómmal és a férjemmel. 

Jenö. Csak nem kívánja tőlem, hogy 
most váljak el magától, most, alighogy 
megtaláltam ! 

Livia. Okvetlenül kérni fogom erre a 
kis szívességre ! 

Jenö. Miért ? Hiszen a válás csak for-
maság! Alapjában véve idegenek vagyunk 
egymáshoz. Ma találkoztunk először az 
életben. Ma reggel a hajón. Livial És ennek 
a gyönyörű kezdetnek ne legyen folytatása ? 

Boldizsár. i'Aki átkerült ezalatt a jobb 
oldalra.) Ne legyen! Ne legyen! 

Livia. Kérem, ne nézzen rám ilyen olva-
tagon .' Végre én is csak nő vagyok és ha 
egy ilyen hires hódító előveszi az arze::a;-
jából a leghatásosabb fegyvereit . . . 

Jenö. Hiába gúnyolódik, az imént meleg 
volt a tekintete. igazánSnaeleg ! Bársonyos 
és simogató. 

Livia. Oh! Biztosítom, hogy más idegene-
ket még sokkal bársonyosabban szoktam 
simogatni. 

Boldizsár. De még mennyire ! 
fenő. Parancsolja, hogy ezt clhigyjem ? 
Lívia. Parancsolja, hogy bebizonyítsa«! ? 
Jenö. Hogyan tudja ezt bebizonyítani ? 
Livia. ügy,; hogy a szemeláttára fogok 

flörtölni egy akárkivel. 
Jenö. Akárkivel ? 
Boldizsár. (Ébredő reménnvel. Akárkivel? 

He? Mi? 
Livia. Aki éppen az utamba kerü!. 
Jenö. Akkor legegyszerűbb, ha mindjárt 

bebizonyítja. Itt van „akárki ur" aki „ép-
pen az útjába került". Parancsoljon velem 
flörtölni. 

Livia. Pardon ! (Feláll.) Akárkivel, csak 
éppen a férjem- el nem. Ki flörtöl a saját 
férjével ? 

jenö. Pardon ! Vagyok annyira nem a 
férje, mint „akárki ur" — Tréfán kívül 
nem értem, miért legyen az én helyzetem 
kedvezőtlenebb, mint „akárki uré" ? 

Livia. Mert „akárki urat" is — tréfán 
kívül többre becsü'öm, mint Önt. 

Jenö. (Kissé sértődött.) Akkor hát nem 
alkalmatlankodom tovább ! (Gúnyos meg-
hajlással.) Jó mutatást „akárki úrral". 
(El jobb l.J 

Boldizsár. Livia ! Livia ! Oh milyen boldog 
vagyok. (Elkapja Livia derekát s meg-
forgatja.) . 

D i v a t o s r u h á b a S e g e l c s ó f o b a n j á r h a t , 
h a R U S 5 - » é n ő i r u h a - r i i u a t l e r m é b e n 
v a r r a t . VII., Elem4r>ui<a 16. 
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Lívia. Na' i ia! Boldi bácsi! 
Boldizsár. (Sugárzó arccal elsiet Jenő 

után.) 
Lívia. Hogy Sösszeráncigálja* az embert! 

(Jenő után nézve.) AM H i megtaníthatnám! 
12. JELENET. 

Lívia, Laci. 
Laci. (Jön bal I-böl, kezében hegedűtök, 

megpillantja Líviát, Li via Lacit, lorgnetten 
nézi az oszlopeíőtti jobb asztalhoz támasz-
kodva, Laci le-fel jár, fixirozza Liviát, majd 
zsebkendőjével íeporozza etpőjét, ugyanak' 
Kor megtörli a zsebkendőjével száját, köl' 
csönös fixiro2ás, csak Laci járkál. Közel 
megy a támaszkodó Líviához, áll, meg-meg' 
pödri bajuszát, most megszólal.) Pardon! 
Hegengedi, hogy letegyem a tokot ? 

Lívia. (Mosolyogva.) Kérem, tegye le a 
tokot. 

Laci. (Pillanatnyi szünet ) Vagy ne tegyem 
le a tokot ? 

Lívia. (Mosolyogva.) Hát ne tegye 1Í. 
Laci. (Mint előbb.) Most rsem tudom, 

íetegyem-e a tokot, vagy ne tegyem le a 
t o k o t ? ? I Ali és áll.) 

Li via. (Eddig lor,ónozta, most előre nézve, 
mintha gondolata támadna, mondja.) Ér-
dekes . . . 

Laci. (Mohón.) Tetszik parancsolni ? 
Lívia. Óh, köszönöm ! Csak azt mondtam, 

hogy érdekes! 
Laci. (Vigyorog.) Érdekes, hogy azt tetszett 

mondani,hogy érdekes! (Nevet) pph-háháha! 
Livia. (Szintén neveti utána.) Engem min-

den érdekel, aminek valami köze van a 
művészethez. Ugy-c bár, ön is művész ? 

Laci.. (Szerényen, de monoton hangon.) 
Világhírű ! 

Livia. Hm ! Én mindjárt kitaláltam, hogy 
ön művész. 

Laci. Van valami az arcomban ? 
Livia. Nem az arcában: a kezében. He-

gedűtok. 
Laci. Antonius Stíadivári Eremonó anno 

ezerhatszáz . . . fitundrajcig tudja fene — 
300.000 korona, de nem stemplis 300.000— 
a nagyapámról maradt reám. az öreg Rácz 
Pálról. 

Livia. Ah ! 
Laci. Én vagyok az unokája neki. 
Livia Rácz? A 36-ik. 
Laci. (Közbe mondja.) A 37-ik. 
Livia. (Nem hallja.) Az a bizonyos 36-ik. 
.Laci. Nem. A 37-ik! 
Livia. A 37 i k ? 
Laci. A 37-ik. Rácz László zenekarvezető 

— zenekarigazgató ! 
Livia. Nagyszerű ! A 37-ik Rácz . . . 

Hajszálakat u « / » f e l e lős ségge l 
f f i l l I I ClüHiTl « ojiu. Intézete, AndraBBy-ot 88.1. rm 
I ÍMJjAR aanUMA ROgtöni hatte. Mindon eddigit feltú-
rnál. ,H !Hí lCUK" tajHlt&rolitófwar »zétkttldAae ata,-
ritissal Arcápolás. ÖB8*ee BzópBéphlbák kuzeléee, 
——— Szemölcslrtas. Fagykeielésok. — — 

Laci. Hát bizony kérem az öreg ur a z . . . 
(Mintha azt mondaná h o g y . . . síb.) Dc 
azért nem vagyok büszke teccik tudó i 

Lívia. Nagyon szép ! — Igazán nagyon 
sajnálom, hogy még nem volt alkalmam 
élvezhetni a művészetét. 

Laci. Azt lehet is. Pedig hát szívesen 
húznám abba a kis fíUecslcéjébe, ott az 
aranyos hajacskák alatt. 

Livia. Igazán? 
Laci. Itt vakujjak meg, ha n e m Isten 

igazában. 
Livia. Vigyázzon, mert még a szavánál 

fogom. (Nevetve át balra.) 
Laci. (Tokot leteszi.) Dejszen soha nagyobb 

bajom ne legyik. Gyüjjön el a naccsáfea ma 
este. Mingyár kezdődik a koncert . 

Livia. Hol hegedül? 
Laci. (A pódium felé mutat.) Itt vesérlek. 
Livia. A h ! (Kacéran.) És ha eljönnék, 

nekem vezérelne vájjon 7 

Laci. Itt süjedjek el, ha másra csak ra 
pillantok ! — Hát elgyűn ? 

Livia. Talán. 
Laci. Ha az asszonynép b iz tosra ígéri, 

akkor talán i t t lesz. De ha csak ta íánra 
mondja, akkor . , . 

Livia. Hát hogyan Ígérjem, hogy igazán 
elhigyje ? 

Laci. Adjon zálogot. (Ölelni akarja-i 
Livia. Ah ! (Elsiklik.) Zálogot ? Zseb-

kendőjét ajkához emeli — 3 Lacinak dobja 
s elsiet bal II. hotel felé.) 

Panni.'M&r előbb,.Adjon zálogot'végszora 
bejött j. III. s nézte a jelenest.) 

Laci. (Elkapja a zsebkendőt — nézi, 
mustrálja, szagolja.) — Milyen illata van ! 
Valóságos külhoni szaga van ' (Észreveszi 
a benne levő monogrammot.) Kilencágú 
k o r o n a ? ? ! Hiszen ez konytec ! Konyíec ! 
Ez a külhoni s z a g ? ! Ez ubigány abi--
gány . . . (Szagolja.) 

/ 

LATABAR ÁRPAD 
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13. JELENET. 
Laci, Panni. 

PannL (Előrejön — nem haraggal.) Laci ! 
Laci, (Felriad.) No, mi a? (Eldugja a 

zsebkendőjét.) 
Panni. Hoci-hoci! 
Lad. Hi az, hogy hoci, hoci? 
Panni. Hoci azt a zsebkendőt! 
Laci, Miféle zsebkendőt? 
Panni. Azt a keszkenőt — azt a fájintosat, 

amit ojan igen szagolgatott. Azt a parfi-
nosat 

Laci. Én szagolgattam ? Itt sülyedjek el, 
ha. szagolgattam ! De még csak a hirét se 
láttam. 

Panni. Pedig hát kilátszik a csücsök! 
Ijűtí. A csücsök . . . hát csücsök ! Csücsök 

ide, csücsök oda — nekem nincs csücsköm ! 
Panni. Ott a zsebében. Nyujjon csak 

utána, 
Laci. Érdemes is azér a kis csücsökér? 

Osztán mit ártod magad bele? Mit dugod 
az orrod abba, ami nem tartozik rád? 

Panai. Nem tartozik rám ? 
Lasi (Hetykén.) Nem hát ! Osztán jó lesz 

kussolni, mer hogy nem mindenki cigány 
lány ezen a vidéken. Vannak konytecek 
is. (Hangsúlyozva.) Konytecek! 

Panni. (Harciasan.) Még hivalkodik ? Nem 
sül ki a szeme. 

Laci. (Kihívóan.) Akinek nem teccik, 
untzííig ! (Fölényesen, el bal I.) 

Panni. (Méregbe jön.) Hu te zsivány! 
11. JELENET. 

Panni, Boldizsár. 
Boldizsár. (Frakkba öltözve jön jobb 1.) 

Nini, a kis vadmacska ! . . . 

MÁNYOKI GIZI 
(Sára) 
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Panni. (Nem veszi észre, kifelé, beszél 
bal I.) Te lókötő ! 

Boldizsár. Remélem megszelidüli ? 
Panni. (Folytatva ) Te bicskás ! (Felkapja 

az útjában álló fotelt, mintha utána akarná 
dobni — ledobja, igy kerti! a fotel eredeti 
helyére.) Te mestertelen ! Verjen meg a 
devla, (Vissza forduL) 

Boldizsár. He? Mi? 
Panni. Maga az ? Hogy került ide ? Mintha 

a földből bujt volna ki ! No, csak gyöjjön, 
gyöjiön ! 

Boldizsár. (Bátortalanul.) Nem kaparja 
ki a szememet? 

Panni. (Kacéran.) Fél tőlem ? 
Boldizsár. Nem vagyok én gyáva. 
Panni. (Fölemeli a kezét.) Pedig h á t . . . 
Boldizsár. (Rémülten hátrál.) 
Panni. Nem is haragszom magára. 
Boldizsár. Nem ? 
PannL Csak egy kicsit aprehendálok. 
Boldizsár. Aranyos ! „Aprehendál", amiért 

meg-csiptem a bokáját ? (Nyikorog.) 
Panni. Nem is azér,' csak merhogy nem 

teccet elébb bemutatkozni 
Boldizsár. Óriási ! De igaza van Î Csak 

azután mutatkoztam be! Es akkor is ha-
mis néven. (Nyikorog.) 

Panni. Micsoda?! Hát az ur, nem a 
Megy veczky ur ? 

Boldizsár. Szó sincs róla ! Én gróf Vörös-
váry Boldizsár vagyok. 

Panni. (Álmélkodva.) Gróf. . . 
Boldizsár. Vörősváry. . . 
Panni. Boldizsár. (Laci után.) Megájj 

büdös ! 
Boldizsár. (Azt hiszi neki szól.) Mi ? He ? 

De pardon . . . ! 
Panni. Gróf ur, el vagyok ragadtatva a 

szerencsétől ! (Pukkedlit csinál.) eszem a 
bögyit ! 

Boldizsár. Mindenesetre originálisán tudja 
kifejezni magát, olyan magyarosan . . , 
..eszem a bögyit." 

Panni. Tősgyökeresen ! 
Boldizsár. C'ezt ca ! Olyan igazi tőgyes 

gyerekes magyar lány ! 
Panni. (Koketten.) Ugyi? Szeszászeszá l 
Boldizsár. Olyan, mint a kákatövén kerek 

ez az alma, nem fér s zsebembe. (Ölelni 
akarja.) 

Panni. Gróf ur, no ne izéljen ! 
Duett. 

I. 
Panni. Gróffal sose cicáztam eddig én 
Boldizsár. Diadal ! Diadal ! 
Panni. Sajnos, hogy ez az első kissé vén. 
Boldizsár. Fiatal ! Fiatal ! 

Szivem ifjú ! 
Panni. Nagyszerű férfi. 
Boldizcér. Mint egy kis juh ! 
Panni. Hej nagyon érti ! 
Ketten. Érti szörnyen 

Győzni könnyen 
Gyönge lányok kissziven ! 
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Boldizsár. Szoktam sziveket lábbal lépni át ! 
Panni. Maga rossz ! Maga rossz ! 
Boldizsár. Szoktam szeretni férjes asszonykát 
Panni. A gonosz! A gonosz! 
Keten. Valódi veszély ! 

Meneküljön a nő, 
Amidőn a délceg Boldi bácsi jő ! 

Refr. [De Boldi bácsi] 
Ne olyan hevesen. 
Öreg ur maga már ! 
(De Boldi bácsi 
Vigyázzon még megárthat 
Pórul járhat, nők után ha jár. 

II. 
Panni. Kezdő vagyok e téren 

Tudja kend ! 
Boldizsár.He. csinos ! De cs inos! 
Panni. Gróf ur lesz a tanárom 

Annyi szent ! 
lioldizsár. Aranyos ! Aranyos ! 

Én tanárja! 
Panni. S én a tanítvány! 
Boldizsár. Drága párja 
Panni. Drága, de hitvány. 
Ketten. Iskolába jár a lányka 

Tudjuk jól, hogy mit jelent ! 
Boldizsár. Majd én kinevelem, kiművelem 
Panni. Köszönöm ! Köszönöm !" 
Jioldizsdr. Majd én kihegyezem, kihegyezem. 
Panni. Mily öröm ! Mily öröm. 

Kecskemét th. város tanácsától. 
606 

TaaT92' 

Pályázati hirdetmény. 
Kecskemét th. város tanácsa a 

kecskeméti Katona József színház-
nak 1920 augusztus 15-től, 1923 
augusztus 14 ig terjedő időre való 
bérletére pályázatot hirdet. 

Igazoló okmányokkal felszerelt 
ajánlatok f. évi április hó 30 án déli 
12 óráig a városi tanácshoz címezve, 
a városháza központi iktató hiva-
talába adandók be. 

A feltetelekre vonatkozó részletes 
felvilágosítással a város főjegyzői 
hivatala szolgál, ahol a szerződés-
tervezet is megtekinthető. 

A városi tanács fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázók 
közül szabadon, tetszése szerint 
választhatja ki a színigazgatót 

Kecskemét, 1920 március 22-én. 
A városi tanács. 

Dékán 

Kecske 

b * , 

Ketten. Valódi veszély 
Meneküljön a nő, amidőn 
A délceg Boldi bácsi jő. 

(Tánc — utána el bal I. Duett kerdetén 
sötétedik.) 

15. JELENET. 
Laci, Mózsi, Jancsi, Cigányok. (Notabéne : 
a cigányok a helybeli zenekar tagjai.) Né-
hány vendég, majd: Lola, Liane, Borcsa, Sára, 
később: Összes vendégek — aztán fenő, — 
Livia, Boldizsár, Pincérek, Főpincér. Végül : 

Panni átöltözve. (Már alkony van.ji 
Laci. (Élén a cigányoknak bal III-röl.) 

Na fiuk, osztán csak annyit mondok, hogy 
ma kivágjátok ám a rezet ! ! ! (Mindegyik 
a hangszeréhez megy. — Gyantáznak a 
párbeszédek vagy triolog atatt kármán 
előre jönnek.) 

Mózsi. Minek éppen m a ? 
Laci. Mer", hogy itt lesz valaki. (Előre jön.) 
/ancsi. A „valaki" ott kezdődik, hogy 

száz pengő ! (Ezzel előre jött.) 
Mózsi. (Előre jön.) Ki ad itt c igáaaak 

pizt ? 
Laci. (Bajszát pödörve.) Hát a „reklám-

konytec" kutya V 
Mózsi. Tán már találtál egyet ? 
Laci. (Bajszát pödri ) Tanáltam bizony ! 

Még pedig gyönyörűséges szép szölkét! 
(A Két oszlopon nyugvő Ívlámpa kigyúl 
— s?ufiták, reflektorok, rivalda dettó : — 
elől nappali fény.) 

Jancsi. A te szölkéd lesz á , Mózsi : 
Vendégek (3 nő, 1 férfi bal Ill-ról be, 

leülnek a korláttól Il-ik asztalhoz, jobb 
I-röl egy férfi egy nő, korláttól bal II, 
asztalhoz, jobb Ill-ról 2 nő, egy férfi a. 
tengerpart korlátjánál levő hátsó aszta-
lokhoz.) 

TAMAS BENŐ 
(Boldizsár gróf) 

Király Színház : Cigánygrófné Gyöngyös rajza' 
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Főraktár : 
Rácz Gy. János (jtnuertára 

HisHanhalas 77. u . 

Nagy zsivány a cigány, 
Ha vén, ha fiatal, 
Hogy cseng'bong. 
Pusztulj gond ! 
Nincs a cigányzenének 
Párja messzi világon. 
Mennyi szív ! 
Táncra hiv 
Ez a dal — no hamar. 
Csak a teát várom — mehetünk. 
Hol is párom? 
Mit szól hozzá madám. 
Be vidám e drága dal 
Nagy zsivány a cigány. 
Ha vén, ha fiatal. 

Liane és Lola. (Jönnek a hotelból, meg-
látják Mózsit és Jancsit.) 

Liane, (Hozzá szólva.) Lola ! 
Lola. Tessék. 
Liane. Nézz oda ! 
Lola. Hova ? 
Liane. A gavallérod ! 
Lola és Liane. Ott huzza a nagybőgőt. 

(Leülnek az oszlop előtti jőbbasstalhoz, 
ahol Jancsi fttjja felettük a klarinétot.» 

Borcsa és Sára. (Kar kezdetén bejöt'ek. 
az előbbi helyükre ültek vissza, az uruk 
kacérkodását figyelik.) 

Jancsi és Mózsi. (A leülni készülő két 
hölgyhöz játszás közben.) Bon szojár, raán-
dázel. 

Liane és Lola. Bon soir monsieur. (Le-
ülnek.) 

Borcsa. (Férjéhez, fenyeget.) Vigyázz, te 
rücskös dádé. 

Sára. (Mint fent.) Megállj, te csalamádé ' 
Ketten. El'nuzzuk a nótátokat. 
Mózsi. (Bőgő vonóval Borcsa felé kapkod) 

Pusztulj, ne rontsd a boltot. (Folyt. köv. 

IHÁSZ ALADÁR 
(Jancsi) 

Király Színház: Cigánygrófné Gyöngyös rajza 

Moni. (Testálólag.) Neked adom 1 (Laci-
h o s mondta,) 

Laci. Csakhogy ez nem afféle, hanem 
„igazi" kilencágú koronás cimer a kesz-
kenőjén ! (Mutatja.) Idenézz ! Szagold ! 

Mózsi, (Szagolva,) E m m á n teszi. 
lanrsi. (Öntelten./ Emmán „prímásnak" 

való i 'Szagolva a zsebkendőt.) Olyan pa-
csirta' szaga v a n ! (Felmennek a pódiumra, 
hangszereiket veszik.) 

Laci. (Zsebreteszi a zsebkendőt, aztán 
felmegy a pódiumra.) Csak ugy, ahogy 
mondtam. (Cigányokhoz.) Na fiuk, csak 
aprikációval. Gyerünk I 

Finálé. 
Zene kezdete. Összes vendégek jönnek. 

2 n i f férfi hotelből. 2 — s újból 2 
nő egy férfivel bal I-rőI, egy-egy pár jobb 
L — több III. bal III. végül összes, ha ma-
rác ::aég személyzet, hangnem szerint 
helyet foelalnak. Természetesen jól öltö-
zött tenor s szoprán az első asztaloknál, 
de a îôssztalok — az oszlop előtti s a 
jobb I. asztal szabadon hagyandók — a 
pincérek székekkel elfoglaltakká teszik.) 

L-ccs. (Zene előtt kopogtat hegedűjén.) 
Banda. ' Pokó menó vas brève . . . 

Kar. (Bejövetel alatt) 
Karének alatt Borcsa, Sára. bal III. 

7«Ht szól hozzá madám, 
Be vidám e drá$a dal 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
a színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk ) 
Sp. Pál. 1. Schöntlian irta, fordította Bene-

dek Gyula színész. 2. Wollzogen. 3. Nincs 
szerepe. Jelenleg Pesten tartózkodik. 4. Már-
cius 10-én volt az ünnepély. — K. Eszti, 
Szeged. 1. Téves hir. 2. Ilyen intézet nincs. 
3. Ezzel mi nem foglalkozunk. — Artistanő. 
A TSzínházi Élet" kiadóhivatalánál lehet elő-
fizetni. — S. Vilmos. I. A Nemzeti Színház 
művésze. 2. Farkas Sándor. 3. Játszott. 4. 
Nóra volt a főszerep. Szerető. 1. Föváni-
íér 2., 2. Váci-körut 63. — Gyöngyvirág. 
Tessék a „Színházi Élet' kiadóhivatalánál ér-
deklődni. — M. B. Miskolc. 1. Nagyon ter-
mészetes, különben nem lehet előadni. 2. Ezt 
a rendező végzi el. 3. Megállapodás dolga. — 
Dr. L.. Tapolczai Jolán Tapolczai Dezsőnek, 
a Vígszínház kiváló művészének leánya. 
Anyja Vizváry Mariska, a Nemzeti Színház 
művésznője. — H. Mária. 1. Tubái Vilma. 
2. Firenzében. 3. Igen. 4. Vasúti mérnök. — 
Komédia. Tavaly télen. — Zsazsa. 1. Lehet. 
2.' Rónai Alice. "3. Nemzeti Színház. 4. Sza-
valni kell. — P. Er2si. Az álarcos bál operát 

Piave F. M. irta, fordította Böhm Gusztáv 
A zenéjét Verdi G. szerzette. A bemutató 
előadása 1884 nov. 13-án volt a Nemzeti 
Operában. A főszereplők Turolla Emma és 
Perotti Gyula voltak, mint vendégek, 1909-ig 
(25 év alatt) 77-szer került szinre. Századik 
előadása 1919 május 6-án volt, a vezetősze-
repeket Medek Anna, Székelyhidy Ferenc, 
Szemete Árpád, Budanovics Mária, Halász 
Gitta és Kálmán Oszkár énekelte. — Régi 
olvasó. A magyar színészet első és legrégibb 
emléke 1696-ból való. Ekkor adta ki 1. Lipót 
király Felvinczy Györgyiek hires szabadalom-
levelét, melyben felhatalmazza őt színi-
előadások tartására. Az erdélyi színészet 
megteremtése körül Aranka György buzgól-
kodott. — T. Olga. A „Színházi Élet'-ber. 
azok az olvasók is kapnak feleletet, akik 
nem előfizetői a lapunknak. 

Loreley. Bajor Gizi 189G május 19-én szü-
letett Budapesten. A szinészakadétniára 1 Öli-
ben iratkozott be, itt a „Kicsinyek" cimü da-
rabban egy 14 éves leány szerepét játszotta, 
3 év után már a Nemzeti Színházhoz szer-
ződtetlék, hol első fellépte Gárdonyi Géza : 
„Annuská'-'-jában volt. Egyéb szerepei ezek: 
Nagymamában Márta, Romeo és Júliában Juüa. 
Ahogy tetszikben Célia, továbbá a Palika. 
Szépasszony, Uri divat, Tartuffe, Idegesek. 
Dada, Pacsirtaszó, Csalódásokban a fiatalabb 

Délután és este H. KISS 
JANCSI urlprimis hang-
versenyez. — Meleg rá-
cs ora, — Eltűnő Italok. 

Dnnaveozky és Faludi 
V I I , R á k Ó C Z f - U l 7 4 . kávésok 

I TISZA-
K Á V É H Á Z 

SZEPLŐELTAVOMTAS, hajszálkiirtás vil-
lannyal. Arcbőrfehéritők, mitesszervizek szét-
küldése. BARTA JULIA, Erzsébet-körut 44. 

Srílliánst. aranyat, ezüstöt, régiséget, régi arany-
és ezüstpénzt igen magas F r j v a | d s z k y , 

v e s z e k VII.Dnhírtyu 90 éksierfiilct 

B enedeh Frida 
Külön-Király-utca 93. sz. legességeH 

Hozott anyagból fűzőt és melltartót készítünk. 

ti R e p ü l ő ' H o l c s e r L a j o s 
Budapest, VII., Rákóczi-ut 18. 

Telefon : József 121—51. Telefon : József lil—57. 
Illatszerek, kozmetikai, pipere és háztartási 
cikkek, kötött-, szövöttáruk, italok és gyarmat-
áruk eladása, n a g y b a n é s k ics inyben. 
Modern párisi S Z É P S É G Á P O L Á S . 
Hajszálak végleges eltávolítása, szemölcsök, ráncok 
éa öBrzes szépséghibák kezelése. HegedUs I lona 
kozmetikai intézete, Budapest, IX., Ráday-n. 53., II/3. 

Szakorvosi t 
TO., Dohány-ntoa 39. Rendel : 11—I és +—7 óráig. 

H a m i s fogakat 
Platinát 
Ékszert 
Jlranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

Brilliánsof, aranyaltlnT^Zt^ 
napi á rban veszek. Házhoz megyek. Telefon: 163—69 
POSTL ékszerész, IV, Semmelwels-utca 19., L etn. 

"PÖLOSHA- és JHOLYifiTásfl 
osrancióvfll végei: 
Telefon : FISCHER VACUUM R.-T 
József 10—72. VII., Dob-Utca »0. (Saját ház.) I 
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női szerepeket játszotta. — Lulu. Harmatíi 
Hedvig, a Vígszínház kiváló naivája, 1911 
május 21-én halt meg. A búcsúbeszédet Faludi 
Gábor és Hegedűs Gyula mondta. — Matu-
randus. Leghíresebb népszínműveink egyike, 
Töth Ede: Falu rosszá-ja, amely Margittay 
Dezsőnek: Cserebogár és Abonyi Lajosnak: 
Panna asszony leánya darabjai ellenében Szig-
ligeti Ede elnöklete alatt száz aranyat nyert. 
Premiérje 1875 január 15-én volt, Blaha Luj-
zával, Tamássyva! és Újházival a főbb sze-
repekben. — Hü olvasó. Várkonyi Mihály, 
Fenyő Aladár és Mátray Erzsi 1912-ben vé-
gezték a szinészakadémiát. H. Ilonka. Pletyka 
áz egész. Majd Intim Pista megmondja az 
igazat a jövő héten a .Színházi Élet'-ben. 

SCBAIZNÉ FCZÖÍERME lïJ^.Ts MM ! 
A legjobb szabása francia fűzök ős halenontnóltQli 
Jbasszoritók készülnek. — Ízléses ép ronton kiszolgálás. 
BSlgyfodrászat, ondnlációval hajmosás, manikür , szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt á rban, elsőrangú 
munka. Tar-icv&nyok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
S « a n « ó « A t VI. , H o r n E d e - u l c a 12. n . 

B r i l I i á n s o H a f , l 5 Â t t î t ô 5 S i û M t í í ' i t ó 
eâbban resz Székely Emil ékszerüzleie, Budapest, 
KJrály-trtca 51. Teréz-templommal szemben. Címre 

tessék figyelni. Telefon : József 106-85. 

I f ak^Msbf l t villannyal o tónyom nélkfll, szemölcsöt, 
CJJ l íS laRe i pattanást , szoplőt, fagyást végleg eltávo-
lít OAOO kozmet ika i In téze t , Mnzenm-körnt 13. Szép-
ségápolás, ráncok eltávolítása Email borogatóvlzzel. 
BörfehéritBkrém-pnder. szappan, hajeitavolitószer, az 
összes szépségápoláshoz ezOkfégen szerek szétküldése. 

Telefon: József 102—83. 

megrendelhet i AZ UJSAG-« 
Telefonszámot!: József 16—26, József 13—35 

Legújabb kották 
beszerezhetők a „Színházi Élet" boltjában. 
„A kislány" operett 2 füzetben ... 48.— K 
A cigánygrófné „ 2 „ ... 48.— K 
Be van az én lelkem csípve, leg-

újabb Zerkovitz . . . . . . 12.— K 
Tyiih, de csuda muzsika 12— K 
Sirassuk el hát a forró nyarat ... 12.— K 
Magvar tavasz téged várunk 10,— K 
Halló vasárnap délután 12.— K 
Express Jazz 12.— K 
Horthy Miklós üzenete (Dal a Turul 

madárról) ... ... . . . . . . . . 10.— K 
Mancikám, te szőke démon 12.— K 
Nincs már nekem puskám, uj kuruc 

nóta 12.— K 
Piros hajnal, fehér álom, zöld remény 12 — K 
A szivem,, a szivem ... . . . . . . .-.. 12.— K 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. április 19. 

r o 

A megfejtést és a nyertesek névsorát la-
punk 1920. 17. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki: 

I. dij: Egy színdarab. 
II. dij : Magaziner Böske arcképe. 

III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 1920. 13. számában közöH 

rejtvény helyes megfejtése : Éva és a férfiak-
Helyesen megfejtették 357-en. 
Az első dijat : Katuza Györgyné, Budapest, 

IX., Üllői-ut 97., I. 11. A második dijat : 
Farkas József, Budapest, Vl„ Gömb-utca 28, 
A harmadik dijat: Molnár Irmuska, Buda-
pest, VIII., Csokonai-utca 12., III. 30. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÂNDOR 

a pénzét, 
hogy eladja ócska hang-

lemezeit potom áron. 

B u d a p e s t , 

Uj c s e r e a l h a l o m 
3 régi vagy törött hanglemezén 
t e t s z é ? s z e r i n t választhat egy 
jé karban IAv5 l e g s i k e r ü l t e b b 

felvételű hanglemezt 
Hars gszerot t hon 

F E K E T E M I H Á L Y - n á t , 
V I I I . J ó z s e f - k ö r ű t 9 . 

L e g ú j a b b fe lvé te lű lemezeK nagy r a h t á r a . 

Mindent takarít Oítrichstein 
• , Telefon ; Jézsef lid—5S 

Nyor.atstt Tfaália műiiuetti bő- «s könyvnyomda rt,~nál Budapest V„ Cashsy-n. 12—14, 






