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Egy színház regénye 
— Az uj Nemzeti Színházról — 

Irta: LENGYEL MEN7HÉRT 
Midőn a régi Nemzeti Színházat 

lebontották, sokszor gondoltam arra, 
hogy megkeltene irni e régi ház nagy-
szerű és érdekes történetet attól kezdve, 
hogy a nemzet napszámosai össze-
hordták tégláit és köveit s Vörösmarty 
prológjának nemes szavai felhangzottak 
benne, egész addig, mig a mi nem-
zedékünk megbukott és könnyes szem-
mel gyűlt össze a régi szinház kedves 
udvarán, hogy örömeink, küzdéseink 
emlékeink megszentelt házától bucsut 
vegyen. Ez a kor — a régi szinház 
élete —' a leggazdagabb kora a magyar 
színészetnek — itt bontakozott ki a 
magyar iró- és szinésztehetség nagy-
szerű bőségben, itt játszottak először 
Dárisi niveaun színházat s itt vetették 
ïl a magyar dráma csiráit. S az em-
berek, akik a szinház körül zajlottak — 
Inaga a fejlődő nagyváros, a sajátsá-
gos figurák és történetek olyan gazdag 
.nyaga kavarog a régi ház körül, amely-
DŐl nemcsak egy szinház, hanem az 
;gész akkori magyar élet korrajzát meg 
ehe tne irni. „Egy régi ház" — volna 
• könyv cime — igy gondoltam el — 
izonban most nem erről, hanem az uj 
Nemzeti Színházról irok néhány sort, 
nondok el néhány adatot, mert ennek 
z uj háznak is van már regénye, noha 
i ég fel sem épült. 

sokszor és nagyon komolyan foglal-
koztatott. Valahányszor az üres telek 
mellett jártam, de máskor is, élénk és 
gyönyörködtető képleteim voltak arról, 
mint és hogy lesz, midőn majd ez 
egyre fejlődő nagy város eleven testébe 
beépítik a szép, u j színházat, mely 
nemcsak dísze, szórakoztató helye lesz 
a városnak, hanem valóságos és legjobb 
értelemben vett Akadémiája annak, 
amit magyar irói, szinészi és képző-
művészeti tehetség az országban pro-
dukál. Mesteriskolája lesz a színjátszás-
nak, fóruma az ízlésnek, temploma az 
uj, szabad szellemnek, — gyöngyfüzér 
a fiatal város nyakán, diadém a hajá-
ban. Ugy szeretnénk, ha e rossz, uj 
épületekkel csúffá tett, panamázó, te-
hetségtelen építészek által meggyalázott 

Lehet két esztendeje, hogy felmen-
;m egyszer Pogány Móric műépítész 
íűtermébe, megnézni az uj Nemzeti 
zinház modelljét. Mert ez az uj Nem-
;ti Szinház — akár hiszik, akár nem — 

AZ UJ NEMZETI SZÍNHÁZ 
Pogány Béla terve 
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Budapest, Anker-paloták és munkapárti 
klubbok szörnyeteg kőhalmazainak ta-
nyája, legalább uj, ezentúl emelendő 
középületeiben azt a régi niveaut tar-
taná, amit a Vigadó, vagy az Operaház 
jelent. Az uj Nemzeti Szinház sorsa, 
épülete, a művészet, ami falai közt fog 
tanyát verni, — szóval minden, ami 
hozzá tartozik, privát ügye legyen min-
denkinek, aki szivén viseli a magyar 
művészet jövőjét. 

Ez okból néztem meg az uj szinház 
terveit, melyeket annak idején a bel-
és külföldi jury nagy dicsérettel fogadott 
el. Most már kész van a szinház gipsz-
modellje — teljes nyugodt szépségében 
áll a nagy műteremben s csak arra 
vár, mikor fogja az emberi munka kőbe 
épiteni ezt a remekművet. 

Mert remekműnek Ítéltem a Pogány 
Móric uj Nemzeti Színházát. Nyugodt, 
harmonikus, finom és szép épületnek, 
avval az egyszerűséggel és magától 
értetődéssel létrehozva, ami csak ki-
forrott, nagy művészek tulajdonsága. 
Minden vonalán a szerető, gondos kéz 
munkája van, a sok tanulásé, a konti-
nens összes színházaiból gyűjtött ta-
pasztalatoké, a roppant koncentrációé, 
amivel hosszú éveken keresztül dolgo-
zott s az egyéni, nemes tehetségé, 
melyet nem pótolhat semmi a világon, 
így jött létre éveknek csaknem kizáró-
lagos művészi eredménye gyanánt — 
az uj Nemzeti Szinház, mely — ha 
felépül — Európa legmodernebb, leg-
szebb színháza lesz. 

Ha felépül . . . Mert a nagy regény, 
amit nem lehet itt néhány elfutó sorban 
megirni, az, hogy ennek a geniális 
Pogány Móric magyar építésznek mit 
kellett küzködni, mit kellett verekedni 
a hatóságokkal, hivatali bürokráciával, 
tehetségtelen szakértőkkel és főúri di-
lettánssal azért, hogy megvédje eredeti 
terve tisztaságát. Ebbe p szellemi 
harcba, a tehetség harcába a lehetség-
telenséggel szemben, bele lehetett 
rokkanni, el lehetett fásulni, tönkre 
lehetett menni — de Pogány nem en-
gedett, csaknem testi tusában a régi 
bürokrácia ellen győzte a harcot s 
megmentette szép és nagyszerű tervét, 
gyötrelmesen és izzó munkavággyal 

várva az időt, hogy mikor lehet már 
végre épiteni, dolgozni kezdeni. A há-
ború öt hosszú évet rabolt el tőle is. 
Öt évet töltött fájdalmas várakozásban. 

Most vége a háborúnak, — majd 
lassankint talán dolgozni lehetne, hiszen 
közmunkákra gondolunk s az uj Nem-
zeti Szinház is az, — kulturánk uj vára, 
melyet meg kell épiteni. Fejlődött és 
haladott kulturánkra hivatkozunk, fojtva 
a bennünket körülvevő ellenséges, sok-
kal alacsonyabb kulturák ellenében — 
azt dokumentálni is kell. Most azonban 
megint mintha __ veszély fenyegetné a 
Pogány tervét, — a színházi konjunk-
túra bő és nagy színházak gondolatát 
hozta világra s áttelepítések és áthe-
lyezések és uj megoldások tervei ke-
rültek felszínre. 

Mindezzel szemben szabad legyen 
megjegyeznem : a kétségtelen szinház-
hiányt nem lehet áthelyezésekkel meg-
oldani, hanem csakis avval, ha uj 
színházakat építünk, még pedig any-
nyit, amennyi szükséges. Egy óriási 
szinház építése abszolúte nem segít a 
dolgon, mert az óriási nézőterü szín-
házak mindig a művészet rovására 
mennek s azután, mire egy ilyen szin-
ház felépül, elmúlik esetleg a konjunk-
túra s majd üresen tátongó, nagy 
hodályok maradnak nekünk. Építsék fel 
tehát a Pogány gyönyörű uj Nemzet 
Színházát ugy, ahogy ez meg van ter 
vezve s ha még külön operára les; 
szükség, tartsák meg a régi operahá; 
mellett a Népszínházát is — ez a háron 
állami szinház együttvéve elég tá{ 
arra, hogy a nép nagy tömegeit befő 
gadja s elég bevételi képességű, hog] 
a kiadásokat fedezze. Vagy találjanal 
bármilyen megoldást, csak olyat nf 
mely megfosztana bennünket az ihle 
tett művész szerencsés alkotásától, 
gyönyörű, uj, magyar Nemzeti Szir 
háztól. 

PÉNZ. Hevesi Sándor gondlerhes arcc 
járkál a Nemzeti Szinház színpadán. Rendez 
társának, Csathó Kálmánnak feltűnt ez a kifej 
zés és érdeklődve kérdezte : 

— Min töröd a fejed, Sándor ? 
— Azon gondolkodom, — válaszolt Heve 

Sándor — hogy le kell-e majd bélyegeztet 
a — színházi pénzeket ? 



3 

AZ UJ NEMZETI SZÍNHÁZ 
Pogány Béla terve 

A szerző a Francia négyesről 
Igen tisztelt Szerkesztő Url 
Kégl János barátom (a mai igazság-

ügyi államtitkár) beszélte el nekem tiz 
évvel ezelőtt azt a furcsa történetet, 
amelyből a Francia négyes lett. Eleinte 
ki akartam szélesíteni a témát. — kor-
rajzzal, sok mellékalakkal, előjátékkal, 
epilógussal. Azután össze akartam vonni 
egyfelvonásossá. Végre lett belőle két 
felvonás, mert az egy felvonás ötnegyed-
óra hosszat tartott volna. 

Tehát : két felvonás. Semmiféle nagy 
igénye nincs. Egy -ötlet. Egy tréfa. 
Nagyon meg lennék elégedve, ba a 
néző nem unatkoznék mellette. Meg 
kell azonban mondanom, hogy amikor 
ezt a darabot irtam (tulajdonképen egy-
két évvel a báboru előtt), sokkal jobb 
kedvem volt, mint most. A Francia 
négyes semmi módon nem ad lirát: 
igazán semmi köze mostani lelkiálla-

potomhoz. Ezért nem lehel nagy tör-
ténelmi események idején a színpadról 
arra következtetni, mi foglalkoztatja az 
irókat; legfeljebb arra, mi foglalkoztatta 
őket egy pár évvel ezelőtt. (A commune 
alatt Párisban telt házak előtt játszották 
A háromcsőrü kacsát). Mai zaklatott-
ságunk és mai keserűségeink csak azok-
ban a munkákban fognak jelentkezni, 
amelyek egy-két év múlva jelennek 
meg a színpadon. Reméljük, hogy 
tragikus megrendültségük épen olyan 
ellentétben lesz az országnak jóra for-
dult helyzetével, mint amilyen ellentét 
van most a Francia négyes könnyed 
kedve és mindnyájunk kétségei és 
aggodalmai között. 

Budapest, 1919 február 29. 
Tisztelettel szerkesztő ur 

igaz hive : 
Bíró Lajos. 



Pethes Imre a „Császár 
és komédiás,,-ban 

Irta : HEVESI SÁNDOR 

A nagyközönség-, amely a Császár és komé-
diás harmadik felvonásában oly tüntető lelke-
sedéssel, hangos elragadtatással ünnepli Pethes 
Imrét s akárhányszor az egész, hosszú felvonás 
közt is áttapsolja, ugy gondolom, inkább csak 
sejti, sem mint tudja, hogy milyen mélységes 
és bonyolult szinészprodukció, helyesebben 
szólva : szinészi reveláció az, amelyet zugó elis-
merésével honorál. A Császár és komédiás-hun 
Pethes Imre egy szinészt játszik, aki a harma-
dik felvonás során a színpadon eljátssza egyik 
szerepét, de kiesik belőle s végül nem a sze-
rep szavait mondja, hanem a saját, legbensőbb 
vallomását vágja a császár arcába, aki „leg-
magasabb" nézője a színjátéknak. Amint egy-
némely kritika megjegyezte : a színdarab a 
színdarabban megvan'már Shakespeare Hamlet-
jében, sőt hozzá kell tennem : megvan Leonca-
vallo hires „Bajazzójában", amely Catulle 
Mendés „Tabarin felesége" cimü darabjából 
készült. Csakhogy itt is ugy van, mint sok más 
esetben : van hasonlóság, de még nagyobb 
a különbség, van megegyezés, de még szembe-
szökőbb az eltérés Hamletben, igaz, eljátsza-
nak egy színdarabot, ugyancsak a harmadik 
felvonásban, de itt a szinész csak eszköz — a 
tulajdonképeni szereplők azok, akik nézik a 
darabot : Hamlet, a király és a királynő. A „Ba-
jazzók"-ban is eljátszanak egy darabot, de ott 
viszont a közönség az, amely csak eszköz, a 
szinész pedig csak annyiban esik ki a szerepé-
ből, hogy valósággal megöli a feleségét, aki 
nemcsak a darabban, hanem valósággal is meg-
csalta. 

A „Császár és komédiás"-ban egészen más a 
szinész feladata : sokkal súlyosabb és sokkal 
bonyolultabb. Itt egy színészről van szó, aki 
csak azt tudja játszani, amit igazán érez, ami-
ben igazán hisz, amit igazán át tud élni o 
színpadon. És ezzel a Genesius-szal az törté-
nik, hogy császári rendeletre megir egy Krisz-
tuscsufoló, pogány darabot, de amikor rákerül 
a sor az előadásra: már ő maga is Krisztushivő, 
tehát épen az ellenkezőjét kell játszania annak, 
amit hisz és érez,. Ez- az a nagy, a szörnyű 
dilemma, amelybe az én színészem kerül 3 ez 
az a nagy, szinte szörnyű feladat, amelyet Pethes 
Imre a harmadik felvonásban olyan elementáris 
erővel s a lélekbelátás olyan finomságával old 

meg, hogy azt kell mondanom, hogy ilyen 
produkcióért — minden taps és minden lelke-
sedés, minden tüntetés és minden tombolás 
kicsiny jutalom. 

Hogy ezt az óriási feladatot megoldhassa a 
szinész: két nagy, ritka és nem mindig hálás 
kvalitással kell bírnia. Kell, hogy őszinte legyen, 
minden komédiázás, bensőséges, minden hazug-
ság, egyszerű, minden sallang nélkül. Pethes 
mindenkor a legőszintébb, legbensőségesebb és 
legegyszerűbb művészek közül való volt, aki 
soha a külső hatásért egy hüvelyknyire nem 
tért el az igazságtól. Az ő színjátszása mindig 
puritán és szinte azt lehetne mondani: szemér-
mes volt. Ez gyönyörű erény, de vannak 
szerepek, amelyekben szárazságnak vagy szür-
keségnek hat és Pethest nem egyszer vádolta 
némely kritikusa azzal, hogy száraz vagy 
szürke. Az a fiatalal írói- és művész-gárda, 
amely őt már husz évvel ezelőtt épen az igaz-
ságért a bensőségeért és egyszerüségeért imádta 
(Ady Endre is ezek közé tartozott), a szürkék 
fejedelmének nevezte s mindenkor meghódolt 
azoknak a nagyszabású és nagyszerű szinészi 
erényeknek, amelyek e „szürkeség" mögött 
rejlettek. 

A „Császár és komédiás" Genesiusa is ilyen 
értelemben „szürke" szinész. A darabban azt 
mondják róla, hogy ember és nem komédiás, 
ő maga pedig azt mondja magáról, hogy nem 
tesz festéket az arcára, saját ráncaival játsziki 
és saját magát éli és szenvedi át a színpadon. 
Őszintén szólva, amikor Genesius szinészi 
alakját formáltam : Pethesre gondoltam s Pethesj 
a maga őszinteségét, bensőségét és hitét 
könnyen ömleszthette át a szerepbe. 

Ámde ez csak egyik fele a dolognak s minden 
őszinteség és bensőség csak félsikerig jutna a sze-
repben, ha Pethesnek nem volna még egy monu-
mentális és talán még inkább szinészi kvalitása, 
amelyet mindig csak a legnagyobbakban lehet 
megtalálni s ez az, amit a drámában és szín-
játszásban : komponálásnak, fölépítésnek nevez-
nek s ami röviden abban áll, hogy a szerepel 
vagy karaktert nem készen hozzuk a színpadra; 
hanem a néző szemeláttára épitik ki az égési 
lelki fejlődést. Fokról-fokra, lépésről-lépésre* 
Ez a nagyszerű kvalitás a leghálátlanabb kvaj 
litások közül is való, mert à laikus közönség 
néha türelmetlen s a legtöbb szinész mér ai 
első jelenetben az utolsó jelenetek hangjai 
veszi elő. Viszont vannak szerepek, amelyek 
ben a fokozatos fejlődés minden, mert e nél 
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kül semminő hatás nem érhető el s Genesius 
ezek közül a szerepek közül való. A darab 
második felvonásában lelke szinte megpuhul a 
kereszténység- számára s mikor a harmadik fel-
vonás elején kijön a szinpagra (közvetlenül a 
színjáték előtt) a lelke már tétova, nyugtalan, 
háborgó s ugy érezzük, hogy elveszítette az 
önfegyelmét. Amit Pethes ezekben a jelenetek-
ben produkál, amikor mindig másról beszél, 
mint amire gondol vagy kétértelmű szavakba 
rejti érzéseit : a leggyönyörűbb színpadi lélek-
elemzés. Van egy pillantása, amely a színé-
szeket, kollegáit is megdöbbentette, amikor 
először csinálta a próbán. Genesius tréfálkozik 
az udvari titkárral, aki megkérdezi tőle, hogy 
milyen jutalmat kiván a szerepléséért. Genesius 
azt feleli, hogy a játékáért nem érdemel se 
többet, se kevesebbet, mint harminc ezüstpénzt. 
Pethesnél ezt a mondást olyan pil-
lantás kíséri, amelyet soha nem 
lehet felelejteni. Benne van a Júdás 
árulása és félelme s még valami 
rettentő kin és nyomás, hogy neki 
ezt az árulást véghez kell vinnie. 
De egész játéka tele van ilyen 
nagyszerű lelkiárnyalatokkal, ame-
lyek nem véletlenül és esetlegesen 
jönnek, hanem egy nagyszerű kom-
ponáló érzésből, ugy, hogy mire 
a színjáték elkezdődik : a végzet 
sötét felhői mind összegyűltek a 
szinpad fölött. 

Ott is igaz, ahol játszik és ott 
! igaz, ahol a saját legbelsőbb 

érzéseiről van szó. Ahogy azután 
ez a legbelsőbb érzése lassankint 
utat tör és elviszi őt a Krisztus 
víziójáig, ahogy fékevesztve szakad 
ki belőle a hitvallás, ahogy szem' 
beszáll a császárral és a pogány 
istenekkel s ahogy a Krisztus isten-
sége előtt térdrehull, ez több 
Tiint látványosság, ez csôda. — a 
színészi átélésnek és a színészi 
elépítésnek csodája. 

A néző azt hihetné, hogy ezek-
itán nincs tovább, hogy azt már 
okozni nem lehet, hogy ezután a 
zinésznek hanyatlania kell. De 
'ethes, mint mondottam, a nagy-
zerü komponálók, a tökéletes épi-
ők közül való, akiknél a szerep 

az utolsó pillanatig fejlődik. Az ő Genesiusa 
a 4-ik felvonásban lassankint és fokozatosan 
megérik — a mártirságra, utolsó imája alatt 
az emberek zokognak a nézőtéren s ez a hang, 
ahogy a „Jézust" mondja, ez a fejmozdulat, 
ahogy utolsó útjára indul — felejthetetlenül 
vésődik bele az emberek emlékezetébe. A kö-
zönség a 4-ik felvonás végén nem csapkodja 
a székeket, nem rohan a ruhatárba — s a füg-
göny összecsapódása után is ünnepli Pethest. 

Husz esztendővel ezelőtt, mint színikritikus 
harcoltam Pethes Imréért, aki a szinpad sok-sok 
hazugságával szemben az igazságot, a benső-
séget, az egyszerűséget hozta nekünk és na-
gyon boldog vagyok, hogy most, mint dráma-
író : átnyújthattam neki ezt a szerepet, amely 
színészi pályájának egyik legragyogóbb si-
kere lett. 

Sámson Mária — az Operaház művésznője 
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Hubay Jenő 
A magyar Zeneakadémia az első és egyet-

len magyar zenei főiskola, amelyből csak most 
akar igazi főiskolát csinálni a népkormány se-
gítségével Dohnányi Ernő, az uj igazgató, el-
vesztette Hubay Jenőt. A kiváló nagy művész, 
a világhírű virtuóz és pedagógus önként tá-
vozik az intézet kötelékéből, amelynek disze 
és büszkesége volt három évtizeden ét, távozik 
megbántottan, nagyon megérthető keserűség-
gel maradandó szégyenére azoknak, akik ma 
kicsinyes és bűnös egyéni érdekek látószögé-
ből vak elfogultsággal és teljes egyoldalúság-
gal intézik a magyar zenekultura szent ügyét. 
Hogy Hubay Jenő értékes munkássága a ha-
gyományos magyar hálátlanságnak esik áldo-
zatául, nem lephet meg senkit, aki ennek az 
országnak eredendő hibáit ismeri, de különös 
és valósággal megdöbbentő, hogy épen most 
történik meg ez, amikor a munka értékét ma-
gasra taksálják és mindenfelé harsogva hirde-
tik a tehetségek érvényesülését. A művészet és 
tudomány minden ágában kiváltotta a legegész-
ségesebb megújhodást a forradalom, minden 
intézmény élére és irányítására hozzáértő, a 
szakban képzett, modern és radikális gondol-
kodású férfiak kerültek, csupán a zene lett 
mostohagyermeke a magyar népkormánynakj 
melynek tagjai között egyetlen zeneértő sincs 
és így történhetett meg, hogy uj jelszavakkal, 
de a régi, sokszor kárhoztatott recipe szerint 
személyes barátságok jutalmazásának, egyéni 
érdekek érvényesítésének feláldoztak semmivel 
sem pótolható értékeket. 

Senki sem akadhat széles ez országban, aki 
ne helyeselné Mihalovich Ödön és Moravcsik 
Géza nyugdíjazását. Az első, aki különben 
maradandó érdemeket szerzett a Zeneakadémia 
fejlesztése és európai nívóra emelése körül, agg 
kora miatt valóban nem láthatja el már az 
igazgatással járó teendőket és méltán távozik 
a jól megérdemelt nyugalomba. Nagyon rut és 
visszatetsző dolog azonban, hogy sokan van-
nak most, akik Mihalovich érdemeit elvitatni 
és őt a magyar zenei kultura kártékony szel-
lemének feltüntetni igyekeznek. Mihalovich Ödön 
igazgatása alatt került ki a Zeneakadémiából 
az egész magyar zeneszerzői gárda és a wag-
neri szellemben felnőtt konzervatív komponista 
messzemenő szabadelvüsége tette lehetővé, hogy 
a Zeneakadémián a legszélsőbb modern felfo-
gást valló és hirdető zenészek is, mint Bartók, 
Weiner, katedrát kaphattak. Mihalovich helyet-

tese, Moravcsik Géza mér nem érdemel védel-
met, Ha kártékonyságról akarunk beszélni, vele 
szemben mindenképen jogosult ez a kifejezés. 
Hogy a Zeneakadémia hivatalos tantermében 
még ma sem szerepelnek a modern francia 
komponisták művei, hogy kikeményitett copf 
csüngött művészi kérdéseken, ez csakis a zené-
hez nem értő és művészileg nem érző Morav-
csik bűne. 

De akárcsak a régi vezetőség távozása, 
helyesléssel kell, hogy találkozzék Dohnányi 
Ernő igazgatóvá történt kinevezése is. A mai 
zongoraművészek között kétségkivül első helyen 
áll ez a kiváltságos , művész, aki mint zene-
szerző is-európai nevet szerzett és a zseniali-
tással, amivel ittmüködése óta kedvezően meg-
változtatta a magyar zenei kultura irányát^ 
bizonyéra megszabadítja maradiságaitól, művé-
szetlen és ártalmas kölönceitől a Zeneakadémiát 
is. De senki sem értheti meg és senki sem 
fogadhatja el, miért kell e szerencsés változá-
sokkal egy idejüleg távoznia Hubay Jenőnek ? 

Harminchárom évvel ezelőtt mint huszonhat 
éves ifjú a nagy Vieuxtemps utódja volt Hubay 
a brüsszeli zeneakadémián. Hazahívták és jött. 
Otthagyta a fényt és dicsőséget, mert hitte, 
hogy itthon szükség van rá és bár maga Liszt 
Ferenc beszélte le végzetes lépéséről, nem 
habozott a választásban. Az azóta elhunyt 
Popper Dáviddal és az évekkel ezelőtt vissza- j 
vonult Koessler Jánossal együtt Hubay volt 
a harmadik a mi Zeneakadémiánk nagy triászá- | 
ban, melynek ez az intézet egész presztízsét 
és hirét köszönheti. Olyan hegedűs-generációt 
nevelt, amilyenre még nem volt példa és 

HUBAY JENŰ 



SZÍNHÁZI ELET 7 

működésével olyan súlyt adott az intézetnek, 
hogy még a tengerentúlról is küldtek hozzá 
növendékeket. Hires nagy zenei intézetek hívo-
gatták, csalogatták külföldre, de Hubay otthon 
maradt és nem lankadó, ma is fiatalos lelke-
sedéssel folytatta munkáját. Mégis megtörtén-
hetett, hogy amikor a Zeneakadémia radikális 
reformját határozták el, elfelejtették kikérni 
Hubay Jenő véleményét is. Zenei intézmények-
ről művelt országokban zenészek határoznak. 
Nálunk kabaréirókra bizzák az ilyesmit és 
belebeszélhetnek olyan zenei álnagyságok is, 
akik egész életükben semmit sem produkáltak. 
Hubay Jenőt csak akkor értesítették, amikor 
az érdekeltek suba alatt elintéztek már mindent 
maguk között és kedélyesen közölték a nagy-
nevű mesterrel, hogyha éppen akar, nincs 
kifogás az ellen, ha továbbra is tanit a Zene-
akadémián. Felállítanak részére egy mester-
iskolát, neveljen ott ezentúl is kiváló hegedűsö-
ket, akiket azután majd lovaggá üt a diplomá-
val a Zeneakadémia. 

Az ilyen elintézést, igen természetesen, nem 
fogadhatta el Hubay Jenő. Bejelentette, hogy 
megválik a Zeneakadémiától, végleg vissza-

vonul. A jóhiszemű Dohnányi Ernő csak későn 
eszmélt arra, hogy rossz tanácsokra hallgatott, 
amikor nem a természetesebb eljárást válasz-
totta és a kormány is későn gondolt arra, 
hogy maradásra birja Hubayt. Berinkey minisz-
terelnök személyesen kereste fel a mestert, 
hogy megkísérelje korrigálni a „zenei referens" 
baklövését, de elkésett már ő is. Mindenki, aki 
tisztán és jóhiszeműen tudja és látja Hubay 
Jenő eddigi működésének nagy eredményeit, 
mélyen fájlalva törődik bele a változhatatlanba. 
Most már csak azon reménykedhetünk, hogy 
Hubay talán mégsem vesztette el annyira hitét 
és szeretetét az országgal szemben, hogy ne 
itthon folytassa tovább munkáját. Annyi tény, 
hogy külföldön jobban meg tudják becsülni 
művészetét. A bécsi Operaház most kérte fel, 
hogy engedje át előadásra legújabb operáját, 
melyet itthon kellett volna előadni. A mult hé' 
ten már fel is vitte Hubay Bécsbe a partitúrát. 
Egyelőre csak Bécsbe utazott, később talán 
messzebre megy, de ha itthon is marad, szé-
gyeljük magunkat erősen : ezt a nagy művészt 
könnyelműen, megbocsáthatatlanul elvesztettük. 

Cs. A. 

A harminckettes^szinház társulata! 
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ADY-ADALÉKOK 
IRTA : EMÓD TAMÁS 

Nagyon nekibusulva, egyszer, beül-
tünk a Bazár-pincébe. Ittunk estétől reg-
gelig, délelőtt, délután újra, este folytat-
tuk. A második éjszakán már elhagyo-
gatott bennünket a kompáni^. Hárman 
maradtunk a „a nagy mezőn", Ady, a 
vak Gyula, hegedűvel, meg én. Ady 
két kedves nótája járta folyton, két éj-
szakán át, egymást váltogatva. Az egyik 
bihari nóta, igy hangzik : 

Gacsaj Pista nagy legény vót, 
Nadrúgszijja hét tikra szólt, 
Sarkantyúja tarajos vót, 
Fene büdös nagy legény vót. 

Átahiszott a Körösön, 
Bele is falt örökösön, Ökörösön, 
Nyárfalevél, nyírfalevél, 
Mindet összes odri a szél. 

A másik nóta erdélyi, székely nép-
dal volt, tréfás : 

Burján Gazsi ne bízzad el magiadat, e-bumnv 
Hogy elloptad a süldő malacodat, e-bumm •' 
Mert a malac meg talál miccsanni, — de 
Csikországot el-e kell-e hagyanod, e-bumm • 

A bumm-nál nagyot vertünk öklünk-
kel az asztalra és az öreg Gyula is re-
kedten sivította velünk: b u m m ! 

Novicius voltam még az italban, 
nappal patvarista, ügyvédi irodában, 
délután vármegyei riporter, este redakc'ió 
és színházi kritika, de kitartottam ra-
jongón, be-berugva, ki-kijózanodva, 
ifjan, lelkesen, Ady mellett. Éjjel ver-
seket irt közben, amiket reggel expressz 
kellett küldeni, Pestre. Megkezdte a 
verset, négy-öt „kutyafület" pár soros 
kezdés után, összegyűrt és eldobott. 
Ezeket mindég összeszedtem, kisimo-
gattam, eltettem. A hatodik-hetedik 
flekken aztán egyfolytábán, javitás nél-
kül, irta v.égig a verset. Közben Gyula 
muzsikált. 

Második reggelen, - f ő ingadozás 
nélkül, én elázottan, — vitt magával a 
Kékmacskába. Hajnal Volt, a korcsma 
lugasába bekacagott a nap, virágos 
asztalteritók tarkállottak szanaszét, hab-
zott az arany sör, velerp táncolt a világ, 

pirban és részegségben úszott minden, 
Ady meg szembeült vidáman, ruganyo-
san, mint az ifjú Absolon. 

— „Gyere, játszunk." Pénzeket zör-
getett a markában. 

— Mit? 
—• Ros vagy lan-1. 
Fél-délelőttöt átjátszottuk a sávos-

piros abrosz mellett, nevetgélve, elfe-
ledkezve, nekipirulva. A legszomorúbb 
poéta, a Halál rokona, a civódó magyar, 
boldogan és kötődő jókedvvel jáiszotta 
fél-délelőttön át a legártatlanabb gyerek-
játékot. 

Akkor egyszer, láttam boldognak és 
gondtalannak Ady Endrét. 

És nem tudom soha elfelejteni, hogy 
még akkor ugyanegy délelőttön, — 
évekkel a háború előtt, — mondta nekem, 
nagyon elkomolyodott, elborult arccal : 

— „Itt minden mindegy, nem lehet 
segíteni. Elpusztulunk, Tamáskám. Vér 
fog folyni, borzasztó vér, elvesznek 
az emberek ; nem tudom, mi lesz: 
döghalál, földrengés vagy háború, de 
elveszünk mind, mi nd . . . És aki nem 
pusztul, azt fogja veszíteni, ami a leg-
drágább. Meglátod, Tamás." 

Most, hogy eszembe jutnak megint 
ezek a dolgok, egész különösen érzem 
kapcsolódni az akkori szavakhoz az 
1910-ben kiadott „Minden titkok" kötet 
egyik versét. Ilyen sorok vannak benne : 

— „Valaki megőrült az Űrben, — 
valamely Nap járja bolondját, — valaki 
mindent összezavart, s üstökösök jövé-
sét mondják. 

— Bicskák szomjasabbak a vérre, — 
s gőzösök egymásba szaladnak, — s 
akik szerették az Életet, — most nagy 
Halál — légyottot adnak. 

— Jaj, jaj, be félek, félek: — m 
lesz vájjon, jaj, mi lesz holnap i 

— Hogyan hal el minden, mi drága?.. ' 
1910-ben adta ki Ady Endre ezeke 

a sorokat. Tetszik érteni ? Ezerkilenc 
száztízben, négy évvel a háború elciti 
Amikor még habos kávé és vajas kif 
mellett tetszettek ülni a kávéházban é 
azt tetszettek hinni, hogy alleluja, e 
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életnek nincs soha vége, sohse halunk 
meg. 

És 1910-ben, ugyancsak négy évvel 
a háború előtt, irta „Az őszi rózsák" 
cimü verset is, — benne van „Az Illés 
szekerén" kötetben, — aminek a végén 
ez a sor áll : 

„őszi rózsák . . . 
Lesztek ti még csodavirágok." 

. . . 1918 október végén, nyolc évvel 
az őszirózsás Ady-vers után, megindult 
a magyar nép és őszirózsát tűzött min-
denki a mellére, süvegére. Csodát mi-
velt a nép és a csoda szimbóluma, a 
„csoda virága" az őszirózsa lett . . . 

* 

1912-ben ezt irja egy versben : 
— „Az, aki durván gyötörte akarásunkat 

a bánatokig és átkokig, — ez a gazember 
még lakolni fog." 

Másutt : 
— „Megfojtódik Európa közepén egy 

sz^p népség . . . " 
-r- „A Hazugság-ház kap majd uj lo-

bogót a Dunára lenéző tetőre . . . " 
— „Százezreknek a szivén már do-

bol — nagy, világgyuró harcnak a do-
bossá . . . " 

—- „Csönd van, mintha nem is rez-
zennénk, s rohanunk a forradalomba..." 

— „Csináljanak háborút. De mi kaca-
gunk utoljára f . . " 

— „Mennyi bus homloki$ magyar, — 
kinek azért kel!elpusztulni, — mert ujat, 
emberit akar.. 

— „Uj Kisértet jár, vörös és szép sisak-
kal. Itt piroslik előttem, vörös mezében, 
az uj Kisértet . . ." 

— VörösKrisztusoknak izgága, tavaszi 
hada jön . . . " 

— „Vörös csillag fog hullani ezer 
eséssel, ezer ja j ja l . . 

— „Máma Tűz ország Magyarország. 
Megjött a Nép, vihar-irammal. ítélni 
fog, s ezerszer ja j a bűnösöknek. . . Î" 

Tetszik érteni ? 1911-ben és 1912-ben 
jelentek meg ezek a verssorok, évekkel 
a világbomlás előtt. És még sok-sok 
ilyen sor, csupa megdöbbentő prófétálás, 
beteljesült vizió, érthetetlen jövőbe-
pillantás. 

Hogy kikacagták, megcsúfolták, le-

fitymálták akkor az urak a hóbortos 
költőt, aki hitte, hogy be is teljesül 
az, amit mond és hirdet. Nézzen min-
denki a lelkébe és ha valamikor mosoly-
gott egy Ady-versen, most szégyen-
kezzék. 

* 

Achim L. András, a csabai paraszt-
király, egyszer beállított hozzá: 

— Ön az az Ady Endre? 
— Én vagyok. 
— Achim András vagyok. Van a 

Bácskában tizezer parasztom. Akkor 
jönnek, amikor akarom. Ön meg én : 
mi ketten megcsináljuk a parasztforra-
dalmat. Jöjjön velem, csináljuk meg. 

Ady csendesen és nyugodtan vá-
laszolt : 

— Minek ? A forradalom úgyis meg-
Jesz. Tiz éven belül. 

* 

Ezt Ady mondta el nekem. És meg 
sok egyebet, amit megpróbálok majd 
összejegyezgetni. Ha futja az időmből. 
Sietni kell, felejtünk. 

Mi újság Itáliában? 
Vészi Margit egyetlen előadása Royal Apollo-

ban március 23-án délelőtt tizenegy órakor 
„Mi újság Itáliában ?• ciin alatt. 

Mit mondanak rólunk az olaszok ? Mit 
hallani a párisi béketárgyalás színfalai mö-
gül ? Milyenek a kilátásaink ? Román agi-
táció Rómában. Békés bőség, rég nem látott 
nagyszerű élet. Puccini uj operái. Uj drám a 
müvek. Milyen az uj párisi divat ? Egy dél-
után a velencei Lidón. Miiyen ma Velence? 
Látogatás D'Annunzionál. Kiket szeret az 
olasz nép és kiket gyűlöl ? 

Jegyek a Színházi Élet boltjában (Erzsébet-
körűt 29.) 

CSODA. Mult vasárnap két elő-
adás volt az Operaházban Délelőtt 
11 órakor a Denevért adták, délután 
ötkor pedig az Aida ment. A délelőtti 
előadás megkezdése előtt dr. Dalnoky 

Viktor e szavakkal fordult Gábor Józsefhez : 
— Jóska, a délelőtti operaelőadás a tudomá-

nyos világ legnagyobb csodája. 
— Miért? — csodálkozott Gábor. 
— Ez lesz az első eset, amikor valaki délelőtt 

lát — denevért 
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Ime, néhány jegyzet noteszomból, a „Holnap reggel" 
írása közben 

Tulajdonképen mit is akarsz ? Nem fogod 
megfejteni a problémát és ezt te jól tudod, 
nem is akarod. Miért hát ez a szokatlan eről-
ködés, ez a gesztus, mintha meg tudnád fejteni ? 

En csak azt tudom, hogy évek óta zavaros 
nyugtalanság, homályos dac erjed bennem, — 
a ruhatárban szokott elővenni, elemi erővel, 
tragédiák után, amiket végignéztem. A szinész 
jól játszott, az iró tisztességesen megcsinálta 
dolgát. Megvolt a tragikus összeütközés, a 
hősnek el kellett buknia, ott döglött meg sze-
gény a színpadon, vagy legalább is biztosított 
bennünket, hogy egy-két év múlva meg fog 
halni, menjünk csak nyugodtan haza. Vegyük 
ehhez a lélekelemzési, a terheltséget, egész 
előreelvégzettségét sorsunknak — hát persze, 
ilyen az élet. Mi bajod, mit akarsz, mi nyug-
talanít ? Az élet igazán ifyen, te nagyon jól 
tudod, a szerző csak süritette egy kicsit, 
persze, sematizált. Mi bajod ? 

Már tudom. Az élet igazán ilyen, de mindezt 
el lehet mondani regényben, versben, novellá-
ban, szóval könyvben : ott ráér az ember ki-
fejteni, harmóniákat keresni, meghatni — ott 
vigasztalást találok abban, hógy igy van s nem 
lehet másként és édes szomorúság, hogy ezt 
megértem. De ez az iró sürgősen összecsődi-
tett bennünket egy nagy teremben, gyertek 
gyorsan, aszongya, minél többén, álljatok kö-
rém, mondani akarok valamit. Az ember oda-
fut - tyű, hisz ez rájött valamire ! lássuk 
csak — ez feltalált valamit, vagy felfedezett 
valamit, ami jó, ami segít rajtunk, ami kivezet 
a nagy bajból — ez mindenesetre közölni akar 
valami megoldást. Máskép mért volna olyan 
sürgős neki, hogy együtt lásson bennünket ? 
Erre gondolok önkéntelenül és közben nézem 
az első, a második felvonást — igen, igen, a 
hős ilyen meg ilyen bajban van, mint az élet-
ben, a regényben, hét bizony ebbe bele kell 
pusztulni. Jön' a harmadik felvonás — na, hát 
tényleg belepusztul. Igen, igaz, nagyon helye-
sen mondja az iró ur. Csakhogy . . . Mit is 
akartam mondani ? Már elfelejtettem. És elme-
gyek a színházból, zavartan, bután, mint akit 
fejbevertek. 

Drámának a szerelem csak anyaga lehet, nem 
témája. Témája a szerelen- csak lirai versnek 
lehet — Romeo versek1, ̂ n elmondja szerelmét, 

aztán eltűnik Julia ablaka mögött. Nem értem 
a modern drámaírókat. Hát igazén azt hiszik, 
hogy a szerelmet el lehet játszani, a- színpadon ? 
„Ölelj meg, igen . . . fojts m e g . . . a szádat. . ; 
add a szádat ! harapj I" Rettenetes ! Milyen 
ostoba, kínos, feszengő érzés — milyen kelle-
metlen, milyen lealázó I Milyen rossz ! És a 
legjobb drámaíró sem írhatja máskép — hiszen 
igy van. 

Vájjon észreveszik-e majd, hogy az egész 
első felvonás karrikaturája akar lentii annak, 
amiről szól ? Muzsika, parfüm, kloroform, — 
az élet ostoba és zagyva és nevetséges lidérc-
nyomása. A másodikban ablakot nyitok és be-
engedem a szelet. A harmadik egy utópia : 
hevenyészett elképzelése a homunkulusnak. 

Talán abbahagyom . . . Nézni fogom a vilá-
got és beleegyezem, hogy a szépirodalom egy 
fajtája csak a képzőművészetnek — szem, 
melyben tükröződik a világ s melyből nem ve-
zet idegszál be a sötét és dolgozó értelembe. 
Ó, hígyjétek el, jó lenne nekem is ringatózni 
színek és hangok hullámain . . . ó, hígyjétek el, 
fölemelne engem is és tudnék dalolni odafönt 
— daloló és ringató szavakat . . . Ki verte be-
lém, hogy nekem kell megoldanom csomókat 
— hogy én vagyok felelős az életért, melyért 
senki se vállalja a felelősséget ? . . . írhatnék 
époszt a háborúról és a hősökről . . . ó, de 
szép munka volna, de boldog lennék ! . . Talán 
majd egyszer. Bocsássatok meg. 

És még sok minden . . . 

KARINTHY FRIGYES önarcképe 
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A „Lili bárónő" premiérje 
Pénteken este, mint előrelátható volt, óriási 

siker jegyében folyt le a legújabb Martos— 
Huszka operett, a „Lili bárónő0 premiérje. 
A közönség forró ünneplése, mellyel a darabot 
fogadta, csak megerősítette bennünk azt a hitet, 
hogy nemcsak az idei szezon, hanem a leg-
közelebbi idők legnagyobb sikerű operettjének 
zajlott le pénteken a Tisza Kálmán-téren : a be-
mutatója. 

Huszka Jenő hosszú hallgatás után tényleg 
olyan {>rilliáns muzsikát adott, amely talán a 
„Bob herceg"-hez hasonlítható, de dallamosság-
ban talán még azon is felül áll. Ehhez a csodás 
muzsikához az invenciót Martos Ferenc kitűnő 
szövegkönyve szolgáltatta, amely tele van vidám-
nál-vidámabb ötletekkel, fordulatokkal. Martos, 
aki tudvalevőleg 1914 szeptember óta kint élt 
Svájcban és azóta nem volt Pesten, a premiérre 
hazajött és mint a péntekesti siker is igazolta: 
érdemes volt otthagynia Svájcot. 

A darab meséjével mult számunkban már 
foglalkoztunk, most még csak annyit, hogy a 
közönség feszült érdeklődéssel figyelte minda-
három felvonáson át a cselekményt és a kíváncsi-
ság a harmadik felvonásban hágott tetőpontra, 

ahol a szinp2d a budapesti lóversenyteret ábrázolja 
élethűen. Ezen felvonás díszlete annyi fát emésztet | 
föl, hogy az egy villa építéséhez is elegendő 
volna. A darab kiállítása százezer koronába 
került. A felvonás alatt a színpadon tényleg 
verseny folyt le, melyhez külön gondot okozott 
a direkciónak a tikettek és látcsövek megszer-
zése. A legnagyobb vesződség a látcsövek körül 
volt, amennyiben 40—50 darabra volt szükség 
ebben a felvonásban és egész Budapesten nem 
tudtak ilyen mennyiséget felhajtani. Végül is 
Faludi Sándornak sikerült néhány ismerősétől 
a gukkereket teljes létszámban összekoldulni. 

Az előadás kettős meglepetéssel szolgált a 
közönségnek : az első, hogy Péchy Erzsi ebben 
mutatkozott be először mint táncos primadonna 
és Vigh Manci, aki eddig Primaballerina volt, 
mint énekes színésznő. Hogy milyen sikerrel arra 
a pénteki este a tanu. 

Péchy Erzsi játszotta a címszerepet bájosan 
és elragadóan mint mindig. Művészetének igaz 
tanújelét adta ezzel a szereplésével, amikor egy 
eddig tőle távol álló szerepkört vállalt eltekintve 
attól, hogy eredetileg opera- és hangverseny 
énekesnőnek készült és az utóbbi időben elő-HUSZKA JENŐ 
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adott operettekben is csak drámai és szentimen-
tális szerepeket vállalt, mint táncosprimadonna 
külön is ép oly ragyogó mint máskor volt. 

Mellette Sarkadi volt kitünö egy bankfiu sze-
repében. Ezzel az alakításával egy csapásra el 
fogja oszlatni azt ások furcsa gondolatot, mellyel 
eddig a bankfiukat elképzelték. Sarkadi önmagát 
elsőrangú lovasnak tartja; érthető tehát, ha mér-
ges a szerzőkre, mert neki a lóról le kell esnie. 
Arra nem büszke, hogy kitűnő szinész, csak 
arra, hogy milyen lovas. 

Vigh Manci bájos alakítása mellett nem sza-
bad megfeledkeznünk Palásthy Irénről sem, aki 
azelőtt az Operaház ballerinája volt és onnét 
kerű!t a színházhoz. Itt csakhamar kiderült, hogy 
kitűnő énekhangja van és a legelső alkalommal 
felhasználták, mint énekes-primadonnát is. Nem 
szabad megfeledkeznünk Sik Rezsőről sem, aki 
egy lipótvárosi báró maszkjában játszott, amely-
ről a közönség rögtön ráismer feltétlenül az 

éredetire. Galetta Ferenc, a fiatal gróf szerepé-
ben nyújtott szép alakítást, kellemes csengésű 
hangja, fess, elegáns megjelenése, azt hiszem 
nemcsak Lili bárónő szivét hódította meg. 
Sziklay Jenő, ezúttal kisebb szerepet vállalt, 
melyet a szerzők kibővítettek utólag egy fox-
trottal, amelyet a nagyszerű táncművész, Vigh 
Mancival ad elő. 

A mesés díszleteket Ferenczy Sándor tervezte 
páratlan ízléssel és stílussal. 

Ezen szereposztással egyidejűleg már be is 
tanulták a darabot második szereposztásban is 
és elkészült a direkció arra is, hogyha majd az 
előadások a százas számok körül járnak a sze-
replőket kissé pihentethesse. 

Annyi bizonyos, hogy pénteken egy ujabb vi-
lágkörüli utat befutó operett „startolt" a Városi 
Színházban és valószínű is, hogy a külföld szín-
házaival megnyíló forgalmunk egyik első fecskéje 
lesz a „Lili bárónő." 

[A Madách Színház társulata próba után 
(Papp fölv.) 

TÖRÖK RÓZSA 
arckenőcs, csodás hatásu keleti arc&pol'. Szépeknek 
kincs, tisztátlan arcuaknak nélkiilüzhetetlcn. Nappalra 
zsírtalan éjjelre zsíros minőségben. Ára 12 K. Kapható: 
Rácz Cy. János kozmetikai laboratóriumában, Kiskunhalas 77. 
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Máma — divatjamúlt szeszély már a makáma 
— mondhatnám, hogy már egy műfajbölény — 
de olyan kedves, csupa ötlet, fölény — hogy 
örülök, hogy van rá alkalom — s egy eset 
kapcsán föltámaszthatnom -

Az eset — mely most itt Pesten megesett — 
borzasztó — s remélem mondani sem kell azt ó! 
— hogy amire folyton gondolok — ez is egy 
színházi dolog — misztikus — regényes és 
fantasztikus. — Az történt kérem — ime, egyik 
oldalén az érem — hogy Gróf Rinaldó szerel-
mes képet vágott — mikor meglátta a Szó-

kimondó asszonyságot — másnap, ez valóság 
és nem álom — találkoztak egy bálon — s a 
szerelemhez képest — együtt t jncolták a Francia 
négyest — s Rinaldó legott — igy suttogott 
— az a feneség — hogy nem lehetünk Férj 
és feleség — azért nincs más — megoldás — 
mint Holnap reggel a Legénylakás — szeretni 
fog — Szólt Szókimondó: Önnek szive van — 
hozzám hasonlón, Ön Ugyanaz fértih an. 

Amint tovább haladt a báli éj — fakadt egy 
ujabb Szenvedély — mert szines bél volt, tarka, 
eleven — együtt forogtak ott velem — férfiak, 
ez nem csodás — Császár és komédiás — és 
nagyon sok ragyogó nő — köztük föltűnt Lili 
bárónő — sietek följegyezni eztet — hogy ő 
nem csupán nekem tetszett — hanem ördög 
és pokol millióm — szerelmes lett belé dr. 
Liliom — és nincs, aki ezt meg nem érti — 
bolondult érte egy Ötvenéves férfi — A Szó-
kimondó Rinaldóval járta — Liliomnak Lili 
bárónő volt a párja — és kicsi hijja — volt, 
hogy az Ötvenéves Rinaldót és Liliomot pár-
bajra hijja — a három férfit ugy kínozta Ámor 
— és nem szállt el szivükből a mámor — s a 
nőknek miatta — mint ez magét már annyiszor 
előadta — nem volt számukra erkölcs, törvény 
— elnyelte szegényeket az Örvény. 
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Hogyan tanult össze a 
Waldbauer—Kerpely 
kvartett ? 

Hubay annakidején Poppert Prágából hozta 
Pestre, hogy az első magyar vonósnégyest 
megalapítsák. Waldbauer Imre a Londonban 
élő Kerpelyben találta meg azt a partnert, 
kivel egy életen át együtt akarja a legabszo-
lutabb zenét kultiválni. Waldbauer édesapja a 
Hubay-Popper kvartett mélyhegedüse volt, már 
gyermekkoréban alkalma volt kamarazenét hal-
lani s játszani, s mi sem természetesebb, mint-
hogy a kvartett alapítás terve már korán meg-
érlelődött benne. 1909 télen Bartók Béla és 
Kodály Zoltán zeneszerzői hangversenyen akar-
ták műveikkel a közönségnek bemutatni, s egy-
felől Waldbauert, másfelől Kerpelyt tartották 
legalkalmasabbnak műveik bemutatására. Az 
első próbán egymásra találtak ketten.' A Lon-
donból hazajött Kerpely szívesen engedett 
Waldbauer felszólításának, hogy Temesváry 
Jánossal, ki előbb már Vecseyyel kvartettezett 

s Molnár Antallal, ki a kvartett kedvéért a 
hegedűről áttért a brácsára, megalapítsák a 
magyar vonósnégyes társaságot. 1909 tavaszán 
volt Bartók és Kodály két bemutató hangver-
senye, mely viszont a kvartettet az ifjú Ma-
gyarország két legjelesebb zeneszerzőjével 
kapcsolja össze. A megalakult vonósnégyes 
1909—10 évadban rendezi első bérleti hang-
versenyeit Pesten, s nagy sikerrel debütál 
Bécsben, következő évben Berlinben s a berlini 
kritikák alapján Hollandiában. Ugyanekkor 1911 
tavaszán kilép a kvartetből Molnár Antal, hogy 
teljesen zeneszerzésnek szentelje idejét s he-
lyét elfoglalja Kornstein Egon, ki szintén kora 
gyermekkora óta a kamarazene müvelésében 
látja ideálját. Azóta bejárták minden évben 
Németországot, Hollandiét, Svájcot, Párist, hova 
külön kapcsok fűzik : a Debussy-hez való ba-
rátság, kinek kvartettjét a szerző jelenlétében 
mutatták be Pesten s hol legnagyobb sikerei-
ket ugyancsak Debussy és Bartók műveinek 
előadásával érték el. 

A háború megszakította működésűket, de 
már oly közönséget neveltek, mely igazán mél-
tatja a kamarazenét és amelynek öröm és 
élvezet dolgozni. 

A WALDBAUER-KERPELY kvartett tagjai 
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INTIM PISTA, hogy van a drága Gomba 
és mikor játszik már újra színpadon ? 

— Egyelőre csak neki játszanak. Ker-
pely mester [látogatta meg a héten a 
Pajor-szanatóriumban és egész délelőtt 
gyönyörködtette művészi játékával. Gomba 
elragadtatva ígérte meg, hogy legköze-
lebb már ő játszik Kerpelynek. Annyira 
jól érzi magát ugyanis, hogy erről a 
„legközelebbről" már egész komolyan le-
het beszélni. 

. — Ituttkay Györgyöt láttuk a héten a 
tavaszi korzón. Hol volt olyan sokáig ? 

•• — Most ideiglenesen Bécsben él, ö Az 
Est és a Magyarország bécsi szerkesz-
tője. Nagyon jól érzi magát az osztrák 
fővárosban, csak pár napra jött haza és 
iriegigérte, hogy ír néhány érdekes bécsi 
színházi levelet a Színházi Életnek is. 

— Hallották, hogy Szirmai-matiné ké-
szül. Mit tud róla ? 

— Nagyon érdekes művészi esemény 
Içsz. A Király Színházban lesz, a Színházi 
Elet rendezi Szirmai Albert műveiből, a 
Király és Magyar Színház nyugdíjinté-
zetének gyorssegélyalapja javára. Fel-
vonul a matinén a Rinaldó kiváló szerző-
jének pompás művészi munkássága, az 
rjső kezdő-stációtól a Táncos huszárokon 
. í, egészen a fíinaldóig, nem hagyva ki 
természetesen azokat. a finom, pompás 
italokat sem, melynek Szirmai olyan nagy 
művésze. A matinén a magynr dal- és 
Jporett-művészet legkiválóbbjai interpre-
tálják Szirmait : Fedák Sári, Kosáry 
Emmy, Kökény Ilona, Lábass Juci, Ilosvay 
Rózsi és Medgyaszay Vilma. Egyszerre, 

egy színpadon ennyi primadonna talán 
még sohasem játszott. 

— Nagyszerű lesz, remélem, gondos-
kodik nekünk jegyről. Szirmai persze, 
örül. 

— Nagyon, de nem a matinénak. Egy 
estélyen volt a héten, attól van annyira 
elragadtatva. Egy házi varietét látott és 
azóta nem lehet vele birni, folyton arról 
beszél, hogy ilyen még nem volt, nincse-
nek olyan „hivatásosak", akik azt tudnák 
produkálni, amit ezek az előkelő, uri nmű-
kedvelőkA Vida-fíukat látta táncolni, 
azt mondja, hogy pompás művészi pro-
dukció és az ifjabb Szacellárynét hallotta 
énekelni, az egyenesen elragadó volt. Pe-
dig Szirmait nem olyan könnyű kielégí-
teni, ö egy kicsit el van kényeztetve, 
hogy csak a fentemiitett névsorra hivat-
kozzam. 

— Más mulatságról nem tud ? 
— A Muskátli-kabaré első jubileumá-

nak, a huszonötödik táblás háznak örö-
mére volt egy nagy és vidám muri Beck 
Károlynál, a kabaré tulajdonosánál. Ahogy 
Rátkai Marci, amikor este játszik, utána 
reggelig táncol fáradhatatlanul, a Mus-
kátlisták sem unták meg előadás alatt a 
íátékot, előadás után ujrn eljátszották az 
egész műsort, csak épen hogy mindenki 
a — más szerepét játszotta. Annyira mu-
latságos volt, hogy fölmerült az ötlet, 
nem kellene-e eljátszani jótékony célra, 
meghívott közönség előtt. 

— Remélem, kapunk meghívót. 
— Kapnak. Sőt egy másik meghívót is 

kapnak egy zártkörű előadásra, melyen 
egy érdekes egyfelvonásos operett kerül 
bemutatóra. Szövegét irta Galetta Ferenc, 
zenéjét szerzé Komjáthy Károly. Monda-
nom sem kell. hogy a férfí-föszerepet 
Galetta fogja játszani, a női főszerepet 
pedig Kerényi Gabi. A nyáron aztán tur-
néra mennek az uj operettel. Én is me-
gyek. Pá! 
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Nizsinszkyék. 
A mult hét végén hirtelen, minden előkészü-

let nélkül Svájcba utazott Márkus Emilia. El-
utazását és a Nemzeti Szinháznál ennek kö-
vetkeztében beállott szereplőváltozást Barta 
Lajos darabjában rövid, pársoros hirrel jelen-
tették be a lapok ; a közönség találgatta, mi 
lehetett a hirtelen elutazás oka, csak a be-
avatottak tudták, hogy Emma asszonyt egy 
express-távirat szólította ki az Alpesek közé. 
Biztosat azért még igy sem lehet tudni, mert 
a beavatottak is csak annyit adtak tovább az ér-
deklődőknek, hogy Márkus Emma Nizsinszkyék-
től kapott táviratot, jöjjön azonnal. Egy verzió 
szerint Nizsinszkyné, Márkus Emilia leánya, 
betegedett meg veszedelmesen, más hirek arról 
szólnak, hogy Nizsinszky Vaszlav, a világhírű 
orosz táncos lett nagybeteg. 

Bárhogyan is áll a dolog, közelről érdekel-
heti egész Budapest színházi közönségét, mert 
hiszen nemcsak a Nemzeti Szinház kiváló mű-
vésznőjéről van szó, hanem egy olyan házas-
párról is, amelyet nagyon jól ismerünk mind-
nyájan, hiszen az egész romantikus történet, 
amely egybekelésüket megelőzte, itt játszódott 
le szemeink előtt és akár a szép Romola álla-
pota ejtette aggodalomba Emma asszony anyai 
szivét, akár a zseniális Nizsinszkyvel van baj, 
egyforma részvéttel fordul az érdeklődés a 
svájci ut felé. 

Néhány hónappal a háború kitörése előtt 
voltak Budapesten Nizsinszkyék és nyári pihe-
nőre Márkus Emma hűvösvölgyi villájába köl-
töztek. Itt pillantotta meg a napvilágot a kis 
Nizsinszky, a szép Emma asszony unokája. A 
pihenés azonban tovább tartott, semmint hitték 
volna : Nizsinszky, mint orosz állampolgár, 
nem hagyhatta el Magyarország területét 
és ha nem is internálták, mint ellenséges 
ország alattvalójának időnként jelentkeznie kel-
lett a rendőrségen. Néha. megjelent a felesége 
kíséretében hangversenyeken, színházban, de 
általában nagyon visszavonult életet éltek Ni-
zsinszkyék. Hanem ez a csendes élet, a szín-
padtól való teljes távollét elkeserítette nagyon 
az örökké mozgékony, fiatal, tettekre vágyó 

táncművészt. Hosszas tárgyalások, diplomáciai 
eljárások után végül sikerült elérni azt, hogy 
1916-ban a kormány engedélyt adott Nizsinszkyék 
elutazásához. Nizsinszky családjával együtt 
egy semleges ország kikötőjéből egyenesen 
Amerikába utazott és rövidesen ismét a leg-
nagyobb ünneplések középpontjába került. 

Márkus Emília sűrű levelezésben állt leányé-
val és vejével az ősz óta és néhány hónappal 
ezelőtt idősebbik leánya : Tessza, Schmedes 
Eriknek, a kiváló tenoristának felesége utazott 
ki hosszabb látogatásra Nizsinszkyékhez és ő 
is a legjobb híreket küldte egészen a legújabb 
időkig. 

Most pedig egyszerre jött a rémült távirat, 
mely gyors utazásra késztette Emma asszonyt. 
A művésznő férjével, Párdány Oszkárral uta-
zott ki Svájcba és egyelőre senki sem tudja 
pontosan, mi történt Nizsinszkyékkel. A jó-
barátok és a művészetek őszinte kedvelőinek 
aggodalma kiséri nehéz útjában a Nemzeti 
Szinház szőke csodáját és reméljük, hogy rövi-
desen megnyugtató hirek érkeznek Nizsinszkyék-
ről, Svájcból Budapestre. 

KÁROLYI Ä 
RÁKÓCZI-ÚJ 7 4 . 

3 6 - i k R á c z L a c i i Ä ' S Ä 
TaUjdonOB VIDA PÉTER. 

W ^ 1 V$î§? mllz 

! : ' í 
W^BÊKBK ' f PM 
F • f-Jfc 

ÊmMr WmÉb fcwfö^^B^U 

NIZSINSZKYÉK 



18 S Z Í N H Á Z I E L E ' j 

Hol vannak az irók? 
Jönnek az érdeklődő levelek, csilingel a 

telefon és cseng- a női hang : „Kérem szépen, 
tessék megadni a felvilágosítást, hol található 
Mólnál Ferenc ? Nem tetszik tudni, miért nem 
látható Heltai Jenő ? Ugyan kérem, mit csinál 
Bródy Sándor, hogy most már délelőtt tizen-
egykor elmegy a Rudasból ? Intim Pista legyen 
szives elárulni, miért kel föl már hajnali tiz 
órakor Lakatos László ? Szomahazy István miért 
msgy át minden ebédután a Newyork-kávéházból 
a Newyork-palotába ?" 

Ezekre a kérdésekre egy a feleletünk : a leg-
népszerűbb, legkiválóbb magyar irók most 
szinte valamennyien a Magyarország-ná 1 dol-
goznak. Ez a negyedszázados, fényesmultu 
ujság most olyan gárdát mondhat magáénak, 

amilyennel magyar lap még nem dicseked-
hetett. Hiszen volt eddig is ismert és. népszerű 
kiválóságai. A felelős szerkesztő: Magyar Elek 
nemcsak újságírónak elsőrangú, hanem egyike 
a legkitűnőbb magyar műtörténészeknek. Ott 

dolgozott Krudy Gyula, akinek a neve mellé 
nem kell jelző, Hervay Frigyes, az iró, költő, 
kritikus és direktor. Szatmári Mór, a régi hires 
gárda egyik legismertebb publicistája és mások, 

akikről alább még szó lesz. Most azonban 
bevonultak a Magyarország redakciójába azok, 
akik az utolsó két évtizedben a magyar irodal-
mat jelentik. És nemcsak, amint ez szokásban 
volt, dísznek vonultak be, hanem dolgozni. 

Molnár Ferenc kora reggeltől késő délutánig 
dolgozik a redakcióban, azután tördel a nyomdá-
ban, sőt megvárja amig a rotációsok elindul-
nak. Heltai Jenő nemcsak egy szenzációs uj 

Bródy Sándor 
regényt ir a Magyarországnak, hanem ugyan-
csak benn ül a redakcióban és van nap, hogy 
az első sortól az utolsóig ő irja a lapot : irja 
ugyanis a vezércikket az első oldalon és a re-
gényt Jaz utolsón. Feltámasztotta Eltát is, aki 
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mér régen hallgatott, pedig talán sohasem.volt 
népszerűbb humoristája a magyar közönség-
nek. Bródy Sándor is vezércikket ir, amikor 
ráesik a cikkirás sora, ir azonkívül kritikát, és 
ami a legszenzációsabb, vasárnapi tárcasorozat-
ban megírja az élete történetét. Lakatos László 

Lakatos László 
az ezerkezü és ezerszemű iró és újságíró talán 
ínég soha nem dolgozott olyan ambícióval és 
szeretettel, mint most, a Magyarország redak-
ciójéban. Ir vezércikket, politikai „kopfot", ri-
portbevezetést, hírt, tárcát, mindent. Aki dol-
gozni látja nem is hiszi el, hogy mindezt ő 
csinálja. Szenes Béla a szinhézi rovatot vezeti, 
élénken, elmésen és érdekesen. Szomaházy 
István az ő finom humoru pompás megfigye-

Szenes Béla 
léseit irja meg uj rovatában, melyek Napköz-
ben a főcime. 

Külön kell megemlékezni Osváth Ernőről, a 
kritikusról, akit tizenöt évi hallgatás után a 
„Magyarország" szólaltatott meg és Jób Dániel-
ről, aki tárcákat ír és nagy riportokat, amikor 
efry"eSy UJ nagysikerű darabot a Vigben „be-
rendezett." 

Nem kell azonban azt hinni, hogy az úgy-
nevezett „nagyok" munkájától már tele van a 
lap, sok dolgos kéz, sok kipróbált elme, sok 
élesen látó szem, munkálkodik még azon, hogy 
a Magyarország olyan legyen amilyen,: pompás, 
előkelő estilap, melyet mindenkinek muszáj 
lefekvés előtt elolvasni Budapesten és felkelés 
után a vidéken. 

Egy nagy redakció dolgozik ezen, kitűnő új-
ságírók, régiek és ujak a Magyarország szerkesz-
tőségében, nem szólva a vidéki tudósítók százai-
ról, a Magyarország bécsi, prágai, berlini redak-
cióiról, a táviratok tömegéről, a folyton csengő 
telefonról. 

A régiek soréban első helyen kell említeni 
Barcza István se-
gédszerkesztőt, aki 
nemcsak újságíró-
nak, elsőrangú, ha-
nem nyomdásznak 
is fényesen bevál-
na, kiváló kritikus 
és pompás érzéke 
van a lap technikai 
összeállításában. 
Szakács Béla régi 
kipróbált újságíró, 
csodálatosan szerény ember, nemsokára az 
irodalomban is hallat magáról, most tejezi be 

Homérosz for-
dítását, az 

Odisszeát ültet-
te ét magyarra 
alexandrinusok-
ban. László Pál, 
a külpolitikus 
alaposan pró-
bára van téve 
most, amikor 
eredeti és hiva-
talos táviratok 

özöne ontja a külpolitikai híreket. Neki kell 
kiválogatni a legérdekesebbeket, mert külön 

Szakács Béla 

Budapest, Koronaherceg- R L S N E R Fióküzletek : Rákóczi-ut 
utca 10. IV., Calvin-tér „ í ^ . h ! 32 , II., Buda, Fő-utca 52 noi divat na^varuháza ' ' 
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jó összeköttetésekkel rendelkeznek. A szigor 
z«n«kritikus Mwkhr Andor szintén régi hai 

cosa a Magyarorszá. 
" " gárdájának. A rendőr 

sJffik riporter Csák Zoltái 
"*' nj&k dr., _ aránylag fiatal 

' ember, de máris meg' 
, r kopaszodott abban a 

/ - \ idegölő lázas munká' 
j , \ ban, amit a rendőr 

/ j / j riportázs jelent. Ami 
kor sport lesz és ami' 
kor erre több papiro 

Z o l t á n kínálkozik, kiváló gon-
dot fordít a Magyarország a sportrovatra is 
embersport rovatét régi sporthirlapiró, Lászlc 
Sándor vezeti, a lóversenyekről pedig majd, 
ha lesznek, Jeges Sándor, régi ismert „lóem-
ber", maga is istállótulajdonos,] tudósit és ad 
tippeket. 

Szatmári Jenő Lovászy Márton 

fiatal sarja, mindakettő politikai újságírás-
ban dolgozik és igazán nem nehéz a feladatuk, 

művészet azt kijelölni, mi maradjon ki a lap-
ból. Székely József dr. igazi ujságiró, mindent 
tud és mindent / 
csinál, angol la- / / " J 
pokat fordit, po- , \ J \ ^ f w J j 
litikai riportokat i 
ir és gyorsírónak 
is elsőrangú. Sár-
kány Béla, a köz-
gazdász, egyike a 
legismertebb és 
legrégibb újság-
íróknak, ami nem 
látszik meg rajta, \ j 
mert aki véletle- / \ / \ 
nül nem tudná / ) 
ró'a, hogy milyen / ^ j j g ^ g g J F 
régi ember a \ 
zsurnalisztikában, ^ ^ ' 
külsejét tekintve, 
fiatalembernek is 
gondolhatná. Ér- Sárkány Béla 
dekes politikai duó: Szatmári Jenő és ifjú 
Lovászy Márton dr., politikus családok két 

László Pál Székely Józsei 
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A redakció uj gárdájában fiatal agilis talen-
ujságirók vannak. Kiss József — nem 

azonos az ősz poétával 
politikai ujságiró, aki-
nek elsőrangú össza-

Mit meg nem ér az ember 
Egy plakáton, 
Ezt olvastam barátom : 
Ma este — Holnap reggel. 

Tanúim rá az összes lapok, 
A francia négyesért Bíró 
Egyest kapott. 

* 

Rátkai, Király, Lábass 
És Iíosáry, az édes, 
Vetekszik a Francia négyessel 
Ez a magyar király-i négyes. 

Mig a Lili bárónő 
Próbája folyt, 
Eszembe jutott a régi Lili, 
Kinek a neve Klára volt . . 

Március elején 
Elém 
Került egy utcajáró, 
Ki igy sóhajta : ó bár, ó 
S szép lenne ez a március 
A természettől magától, 
Mint a Március báró 
A Molnártól. 

• 

Egy antimilitarista 
Juttatta eszembe : 
Tavasz van, jaj, most újra 
Ki kell menni a Feldbe. 

— Hová, hová Rozgonyiné 
Ily kora hajnalban, 
Otthon becses háza táján 
Talán bizony baj van? 
— Ácsorogni indulok most, 
Megpróbálom, egy-két 
Tízórai ácsorgással 
Szerezhetek talán mégis 
Egy opera jegykét. 

(LENGYELKE) 

Kiss Józsei Komaiomi János 
köttetései vannak, çgaknem valamenyi minisz-
terrel pertu és igy baráti alapon siet meg-

szerezni a „Magyar-
országának a leg-
frissebb érdekessége-
ket. Komáromi János 
a „Mit busulsz, kenye-
res" szerzője most 

Berény 
igazolja napról-napra, hogy nemcsak Írónak 
elsőrangú, hanem újságírónak is. Halász 
Ernő, a köszönő halászok családjából szintén 
egyike a legelőzékenyebb és legrokonszenve-
sebb újságíróknak, egyben csupa ambició és 
leleményesség. A redakció Benjáminja a kis 
Berény, Az Est-tői jött 
ét a Magyarországhoz, & ^ 
nagy terhek nyugszanak f&J tä j&gt j j fo 
vállain, azonkívül, hogy 
mindent csinál, mint uj- / 
ságiró, a gyorsfelvétel / ^ i t á g a B p 
nehéz munkáját is végzi. ( ( ' S a t 

Végezetül egyszerűen ^ ^ ^ ^ ^ 
és tőlem megszokott sze- ^ ^ ^ 
rénységgel csak annyit, / j ^ y r 
hogy én is itt vagyok 1 , 

Radnóti József. 

Heivay Frigyes 
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Skótok 
A színházi nyelv skótoknak nevezi a hideg-, 

tartózkodó, nehezen lelkesedő, túlságosan kri-
tikus közönséget, amelyik nem azzal a szán-
dékkal ül be a nézőtérre, hogy az előadást 
élvezze, jól érezze mag-át, hanem kritizálni, |ki-
vetni valót keres. A skótok merev, szigorú 
arccal nézik a színészek munkáját, minden ere-
jüket megfeszítik, nehogy véletlenül, akaratuk 
és szándékuk ellenére elnevessék magukat. Ha 
nagyon tetszik nekik valami és önkéntelen, 
reflex-mozdulattal tapsra készül a tenyerük 
összeverődni, az utolsó másodpercben, mielőtt 
még a két tenyér találkozhatna, ráparancsolnak 
magukra és legyőzik ösztönüket, mely a tetszés 
feletti elismerésnek látható és hangos kifejezést 
kiván adni. 

Ilyen közönség ült be egyik este a legfiata-
talabb pesti színház, a Muskátli Kabaré néző-
terére. Gózon Gyula, aki kikandikált a függöny-
nyíláson, a gyakorlott színházi ember szemével 
tüstént észrevette, hogy skótok ülnek a zsöly-
lyéken, támlás- és körszékekben. Felfedezését 
sietett jelenteni az öltözőkben, nehogy a színé-
szeit váratlanul érje a fagyos közöny. 

A színészek tehát elkészültek a legkedve-
zőtlenebb fogadtatásra. De a közönség maga-
tartása még így is meglepte őket. Mert ez a 
publikum skótabb volt a skótoknál. Az arcukról 
lelehetett olvasni a gondolatukat : majd mi 
megmutatjuk, hogy korántsem olyan jó az' a 
híres megnyitó-műsor, amilyennek mondják 
városszerte. 

A műsor első száma, Leng) el István tréfája 
után, egyetlen mosoly, vagy taps nélkül eresz-
tették le a függönyt. Hasonló sors érte a finom 
Deák Flóra megánszámát is. A műsor harmadik 
száma A kuvik, Harsányi Zsolt drámája, mely-
nek az elején hangosan fecsegtek, gúnyolódtak 
de alig lépett színpadra a gyönyörű és meg-
rázó művészettel hódító Gömöry Vilma, csend 
lett a színpadon. Figyeltek látszott rajtuk. 

mennyire leköti őket a kis dráma, de az 
istennek sem tapsoltak volna. Donáth Arai 
velencei szőkesége és finom, egyéni charm 
szintén megfogta őket, de azért még a „Lel 
Wilsonhoz" páratlanul ötletes Harmath-Mag^ 
száma után is csak elvétve hangzott néhá 
taps. Mikor azonban Pajzs Elemér friss, sz< 
zációsan mulatságos vígjátékában Szűcs N( 
a szellem megjelenése által okozott ijedtségéb 
elsikitotta magét, nem tudott többé ellenál 
a százszor skót társaság sem nevető ingeréni 
Harsogó kacagásban törtek ki, mely egyre 1 
kozódott, míg Beiky Lili csudákat regélt ej 
kilencszázhuszforintos kalapról, melyen hát 
egy libamáj a disz, elől pedig egy bolsevi 
minthogy a bolseviki, mindig előljár. 

Ettől kezdve azután a skótok megszünti 
skótok lenni. A nagyszertí műsor forró sike 
róluk is leolvasztotta a lárvát. Kalmár I ibi 

paraszttréféjának szereplőit : Ivány t és Coboi 
szinte ünnepelték, Gózon Gyulával mindenáro 
megakarták ismételtetni az „El akarják venr 
a magyar tanyákat" című költői Ernőd Tamás-
Buday dalt. Harmath Imre és Pa tut Leó „Lakás 
hivatal" cimü kivételesen tökélefes blüettjéér 
pedig lelkesedtek. 

Szünet után minden számot tapssal köszön 
tettek az egykori skótok. Szűcs Nellinek vas 
tapssal köszönték meg pajzán humorral előado.t 
aktuális Békeffi versét, Radó Sándor és Cobo. 
duettja után csak akkor szűnt meg a taps, mi-
dőn Berky Lili, a dédelgetett primadonna lépet 
a lámpák elé. A drága Lilit a „Szetreaszkt 
Ferdinánd" cimü Zilahy—Buday-àa\ után tizen-
kétszer szólították függöny elé a derék skótok 
akik Szomahazy István irodalmi jelentőségű 
vígjátékának előadását többszörös nyíltszíni 
tapssal szakították félbe, hogy Gózont, Deák 
Flórát és Ivanyit ünnepeljék. 

És előadás után kint az előcsarnokban szinte 
lelkesedve fordultak egymáshoz : 

—Mikornézzük'meg mégegyszerezt a műsort? 
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SZERKESZTŐ ÚR KÉKEM 
Képek egy kezdő iró életéből 
Irja: KARINTHY FRIGYES (Vértes rajzaival) 

Nem ismerek senkit ! 
Nem ismerek senkit személyesen, 

^épek jelennek meg előttem, ahogy 
z Érdekes Újságban vagy kirakatok-
on láthatók, egy zajos bemutató vagy 
agysikerü könyv megjelenése után. 
járdonyi Géza, Íróasztala előtt, Herczeg 
7erenc a színház bejárójában, Bródy 
íándor kocsiba száll. Molnár Ferenc 
cabátban, az „Ördög" bemutatója ál-
cáiméból, középen választott hajjal, 
izemén monokli. Nyugodt szomorúság 
i szemében, fájdalmas közöny. Milyen 
lágy sikere volt, mégis szomorú. Iri-
gyen gondolok erre a szomorúságra. 
Micsoda kéj lehet egy nagy, bódult 

siker után szomorkodni. Ez már a teteje 
az élettartalomnak, ami ezeknek a nagy 
íróknak jut osztályrészül : én csak bol-
dogtalan vagyok, de ők azonkívül, 
hogy boldogok, még boldogtalanok is 
lehetnek. Nekik már minden szabad. 

Természetesen, megállapítom magam-
ban, hogy nekem nem imponálnak. 
Én nem is keresem őket, nem akarok 
találkozni velük és égek a vágytól, 
hogy ezt külön-külön mindegyiknek 
elmondhassa,m a szemébe. Majd hallani 
fognak rólam, amivel ugyan keveset 
törődöm. Emellett végtelen tisztelettel 
nézek fel egy ismerősömre, akiről tu-

SZALONTAI FERIKE 
játékot oszt a nézőtéren 

Színházi Élet gyerekszínháza (.Papp fölv.) 

SZÉCS1 FERENC A FIÁVAL 
„Ferkó a moziban" 

Színházi Élet gyerekszínháza (Papp fölv. 
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dom, hogy személyesen jóviszonyban 
van Zöldi Mártonnal. 

Ha én egyszer találkoznék egy nagy 
iróval, az nagyon csodálkozna és min-
gy árt érezné, hogy itt valami készül. 
De én nem venném észre a csodál-
kozását, irodalomról nem is beszélnék, 
hidegen és udvariasan _ vetnék fel né-
hány köznapi tárgyat. És mégis, anél-
kül, hogy ezzel én törődném, mikor 
egy félóra múlva, az .irók klubjában az 
illető nagy iró leülne egy másik nagy 
iróval, elgondolkozva mondaná : „Kérlek 
szépen, ma találkoztam egy fiatalem-
berrel, valami Skureknek hivják. Nem 
mondott semmi különöset, kérlek szé-
pen és én mégis azt mondom neked: 
erről a Skurekről még hallani fogunk. 
Ez a Skurek többre viszi még ná-
lunk is. 

Az irók klubja f Kissé zavarosak a 
képzeteim e pontban, de annál ragyo-
góbbak. Tág bőrfotelek, illatos füst, 
fakó szőnyegek. És mindenki ott van 
együtt, egy rakáson, akik külön-külön 
központjai lennének egész tömegeknek. 
Naprendszer, csupa napokból. Az egyik 
csendesen szivarozgat, a másik gon-
dolkodva jár fel és alá, néha elmoso-
lyodik, előveszi jegyzőkönyvét és beleir 
valamit. Összeülnek és megbeszélik a 
teendőket. Irodalmunk jelenéről és jö-
vőjéről van szó, természetesen. Elhá-

! tározzák, hogy az irodalmat, mely mos-
. tanában a romanticizmus irányában 

kezd fejlődni, most egy darabig a 
naturalizmus felé kell terelni. Megbeszé-
lik, hogy az irályt kissé népiesebbé 
kell tenni, azonkívül a magyarosságra 
és szabatosságra is nagyobb gond for-
dítandó a jövőben. Kedves barátaim, 
szólal meg Herczeg Ferenc, engedjétek 
meg, hogy legújabb novellámat felol-
vassam nektek, mielőtt nyomdafesték 
alá bocsátanám. Halijuk, halljuk. Az 
iró felolvassa művét és meghatva kéri 
a figyelmesen hallgató irótársakat, 

^mondanának őszinte véleményt, vájjon 
nyeresége-e ez a mű irodalmunknak, 
vagy sem. Egy másik sarokban Móricz 
Zsigmond beszélget Krúdy Gyulával. 
Pszt, csend, uraim, — fut át a moraj a 
termeken — halkabban beszélgessünk, 
az irószobában Babits Mihály épen 

egy költeményen dolgozik. Minden 
elhallgat, izgatott csoportok képződne 
melyek suttogva tárgyalják és találgt 
ják, vájjon elbeszélő-költeményt kés; 
a kiváló költő, vagy lirait. Hirtel« 
nyilik az ajtó : kipirult arccal jelen 
meg a küszöbön Beöthy László. Urair 
kiált az izgalomtól csukló hango: 
nagy eseményt jelentek, — épen mo 
olvastam el egy eddig még ismeretle 
nevű iró színmüvét, mely ugy cselei 
ményének felépítésével, valamint anna 
kidolgozásával méltán tarthat igényt 
legnagyobb érdeklődésre. Kétségteler 
hogy vannak még hibái, de bizoryo 
vagyok benne, hogy kellő irányitássa 
irodalomtörténeti értéket lesz képe 
alkotni az ifjú művész, kit nem a 
olcsó siker buzdit, de a valódi művész 
törekvés Engedjék meg, hogy felöl 
vassam művét s felolvasás után meg 
beszélést folytassak szinigazgató-tár 
saimmal, hogy jelenleg melyik szinhá 
volna abban a helyzetben, hogy mélt( 
kiállításban hozza szinre a szóbanforgc 
darabot. És hol a fiatal művész, kérd 
lelkesen Szép Ernő, ki az egyik asztal 
nál ép azon vitatkozott Tarján Vilmos 
sal, vájjon a szimbolizmus irányábar 
fejlődik-e költészetünk, vagy inkább £ 
expressionizmuséban — hol az ifjú J 
miért nem hozta közénk, hogy kifejtsej 
előttünk művészi programmját, regéi 
nyeket akar-e alkotni, vagy csak szín-
műveket? Elvárjuk mindnyájan, hogy 
legközelebb megjelenjen körünkben. 
Szavaira lelkes taps tör ki és Beöthy 
László hozzáfog a felolvasáshoz. 

Mert egész életük egyetlen aggódó 
izgalom, hogy a magyar irodalom méltó 
legyen korához s elfoglalja helyét 
Európa művészi kultúrájában. S szom-
jasan és epedve várjuk az uj irókat, 
akik majd támogatni fogják őket abban 
a törekvésükben. Engem várnak mind-
annyian, Skurek Sándort, csupa keresz-
telő János mind, égnek a vágytól, 
hogy végre megpillanthassanak, hogy 
megjelenjek közöttük, mint a tizenkét 
éves Jézus a templomban ! 
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ÍZ Apolló-Kabaré 
|j műsora. 
IMire e sorok megjelennek, utoljára 
breg le az Apolló'Kabaré vidám, 
bdves műsora, melyet több mint más 
11 hónapon át pompás sikerrel és 
llandóan táblás házak előtt játszottak 

a népszerű kabaré egy eseménydús 
lemutató küszöbére jut. Uj műsor 
lerül a régi helyébe, uj vidámságokon 
Isz alkalma kacagásra a közönség-
lek, uj szerepekben lépnek fel a kabaré 
(itünő gárdájának tagjai. 

Az uj műsorról majdnem elegendő 
tolna ar.nyit elmondani, hogy hat uj 
fiarab kerül előadásra, melyeknek 
fczerzői Lakatos László, Szomaházy 
István, Harsányi Zsolt, Szenes Béla, 
-fervay Frigyes és Köváry Gyula. Ez 
riár magéban véve is feltételezi a 

sikert és eleve biztosit arról, hogy a 
színészek is nagyon jól jártak, mert 
egyéniségükhöz illő, mulatságos sze-
repeket kaptak. A hat darabon kivül 
természetesen számos tréfa és magán' 
szám gazdagítja a műsort. 

Lakatos László „Hegedükoncert" 
címmel irt egy nagyon finom, elmés 
kis vígjátékot, amelynek tónusa, miljője 
emlékeztet a nagysikerű „Férj és fe' 
leség" némely jelenetére. Emlékeztet, 
ismételjük, mert az uj darab természe-
tesen egészen más és fordulatos point-
jében is különbözik Lakatos vígszin-
házi darabjától. A vígjáték főszerepét 
Németh Juliska játssza, kinek HercZ'g 
Jenő lesz a partnere. Kivülök még 
Faragó Sári és Homoki Paula játsza-
nak az újdonságban. Szomaházy Ist-
ván „Az angora cica" cimmel irt egy 
szellemes kis egyfelvonásost. A nép-
szerű iró ritkán szólal meg színház-
ban, de ilyenkor mindig friss ötlettel 
telitett vidámságban adja legjobb ér-
tékeit. A darab főszerepét a kitűnő 
Magyari Lajos játssza, a partnere 
pedig Nagy Magda lesz, míg a másik 
női főszerepben egy kedves és szín-
padon rég nem szerepelt vendég. Mq< 
rosi Adél lép fő], SZIKLAYfJÓZSEF 

a Marcsa katonájában (Laton fölv.) 
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Elmés, kedves városligeti idillt visz színpadra 
Harsányi Zsolt „A. notesz" cimü tréfájában. 
A kitűnő iró, akit most egy sajnálatos eset az 
irodalmon kivül tett aktuálissá, megint oly tár-
gyat dolgozott föl, amely növelni fogja nép-
szerűségét. A darab szereplői Szőllősi Rózsi és 
Szenes Ernő, kiknek humora gazdag értékekkel 
fogja érvényre juttatni a kedves tréfa vidám-
ságait. Szenes Béla, a népszerű „Szenes ember" 
„Köszönöm a jótanácsot" cimü darabjával sze-
repel az Apolló-Kabaré uj műsorán. A „darab" 
tulajdonképen hibás elnevezés ez esetben, mert 
az egész nem egyéb, mint egy pompás szerep, 
melyet Rózsahegyi Kálmán fog végigjátszani. 
Kivüle csak egy szereplője van még a darab-
nak, de .ez is néma. Hervay Frigyes, az Apolló-
Kabaré agilis és gondos művészeti igazgatója, 
megint egy külföldi darabot dolgozott ét meg-
szokott rutinjával magyar színpadra. A darab-
nak „Intermezzo" a cime és szerepeit Haraszthy 
Mici és Pethö Pál, a kabaré uj tagja játssza, 
aki régebben a Vígszínházban működött. 

Nem hiányzik az uj műsorról a vidám énekes 
blüett sem, amelynek Köváry Gyula kifogyha-
tatlan ötletességü művelője. Ezúttal az utcai 

lapárusitás furcsaságait dolgozta fel „Szenz 
<íiós különkiadás" cimmel és mint szerencsétli 
lapvásárló fog saját darabjában megjeleni 
Mellette résztvesz a szellemes darab előadás 
ban a kabaré egész gárdája. A blüetten kiv 
— hogy Kővárynál maradjunk, — lesz még k 
kacagtató tréfája is a kitűnő Cincinek, a 
szerzői és alakitó működése mellett ezentúl 
ellátja a konferanszié nehéz tisztét. 

A magánszámok sorában első helyen Némel 
Juliskát kell említeni, aki Somlyó Zoltéi 
Zilahy Lajos és Mihály István dalait ének 
Budai Dénes zenéjével. Szöllösi Rózsinak szír 
tén Somlyó Zoltán irt egy nagyon finom dal 
melyet Marlhon Géza zenésített meg, mási 
száma pedig egy Harmath-Budai dal lesz. Ma 
gánszámokkal lépnek még fel Magyari Lajo; 
Medgyaszai Jenő és Szemere Gyula is, ug> 
hogy az Apolló-Kabaré uj műsora tartalom é 
változatosság dolgában ismét ritkitni fogj. 
párját. Az előadásról és hatásairól majd csal 
egy hét múlva számolhatunk be, de elég < 
műsorra nézni, hogy már biztos jóslásba bo> 
csátkozhatunk : siker lesz megint bőven aí 
Apolló-Kabaréban ! 

A SZÍNHÁZI ÉLET GYEREKSZÍNHÁZ \ ELÖIT 
(Pappjölv.) 
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A MIHÁLYI-LÁNYOK 
Két fiatal művésznőt fedezett fel és mutatott be a közönségnek a Színházi Élet Gyerek-

színháza : Mihályi Lucyt és Vilcsit. Feltűnő szépségű fiatal lányok, csupa tehetség és tempera-
mentum mindakettő. Igazi művészvér a két Mihályi-lány : unokahugai Lenkeffy Icának, 

kelt, persze angolul, óriási sikerrel. Környei 
Béla a magyar hangfenomén, a Bajazzóból éne-
kelt. Percekig zugó tapsviharral ünnepelte a 
közönség a kiváló művészt. Utána Medek Anna 
néhány finom francia dalt énekelt franciéul, 
gyönyörűen, finoman, franciásan, osztatlan si-
kerrel. Sándor Erzsi csodás énekművészete ra-
gadta ezután magával a diszes és műértő kö-
zönséget, ő olaszul énekelt. A műsor első 
számén a Kerpely-Waldbauer vonós négyes sze-
repelt Debussyivel. Előadásuk maga a tökéletes 
művészet volt. 

A vendégek meghatottan köszönték a kiváló 
műélvezetet. Egyik ájulásból a másikba estek. 
Ezek az urak még mindig nem tudják, hogy 
hol vannak. Hát ez az a barbár Magyarország. 
Ha a jelenlevő idegeneken állt volna, az elra-
gadtatás hatása alatt nyomban és végérvénye-
sen elintéződött volna az ország területi integ-
ritásának kérdése. Kálmán Jenő, a kitűnő ze-
nekritikus hosszasan beszélgetett egy angol 
és francia tiszttel a hangverseny után — egy-
szerre. Egyszerre — angolul és franciául. 

— No, tetszett nekik ? — kérdezte tőle később 
egy piktor. 

— Mi az, hogy tetszett — felelte indigná-
lódva Kálmán — máris megígérték, hogy visz-
szaszerzik Kassát és Pozsonyt. 

gol-francia-olasz-
igyar hangverseny a 
szekben. 
így esztendő óta eltűnt az orfeumok pia-
iról a konvencionális záradék „és az egész 
zetközi műsor". A szisztreszek és megszo-

fantasztikus artista csillagnevek helyett 
zetközi „Ersatz" dolgokkal manövriroztak a 
ítóhelyek. Közben az internacionálé zászló-
tása az egész vonalon megtörtént. Már a 
nüzött nemzetközi csillagok is kezdenek 
•jelenni a magyar szinházi világ egén. Az 

biztatást szombat este kaptam a Fészek-
Amerikaiak, angolok, olaszok, franciák 

izsegtek a ragyogó teremben. Még egyelőre 
a színpadon, de ez már egy lépés a régi 

pot felé. Legalább a publikum soraiban 
erősen képviselve a külföld, az előlünk 
mindig elzárt nagyvilág. 
Fészek-klub vendégül látta az itt „időzi5" 

"öldi tiszteket, s hogy az idegenek jól érez-
magukat, Tolnai Ákos, az inv'enciózus és 

gazda huszonnégy óra leforgása alatt 
grandiózus koncertet rendezett. Pilinszky 

jeles tenoristája angol dalokat éne-



Az uj városparancsnok 
Hadügyi, katonai dolgokkal kétség-

kívül, nem szokott foglalkozni a „Szín-
házi Élet" és igy pillanatra meglepheti az 
olvasót, amikor, a hasábokon Budapest 
uj városparancsnokáról szóló Írással talál-
kozik. Dr. Moór Pál, az u j városparancs-
nok, azonban beletartozik erősen a szín-
házi rovatba is, mert ha jelenleg már csak 
mint közönség szerepel a színházban, 
volt idő és nem is olyan régen, amikor 
nagyon szoros kapcsolata volt a világot 
jelentősnek mondott deszkákkal. Dr. Moór 
Pál nem volt sohsem drámai hős, sem 
lirai tenor, még kevésbé bonvivant. 
A doktori cim ellenére igen szerény 
állással elégedett meg Thália papjai 
között : kórista volt. Budapest jelenlegi 
városparancsnoka, aki igen érdekes pá-
lyafutást tett meg, amig erre a neveze-
tes polcra eljutott. 

Moór Pál dr. kecskeméti születésű 
fiatalember, Budapesten végezte el egye-
temi tanulmányait és a bölcsészettudori 
oklevéllel került ki az életbe. Tanárnak 
készült,deaszive a muzsika felé vonzotta. 

Az egyetemi tanulmányok sikeres 
elvégzése után az újdonsült bölcsész-
doktor nagyot és merészet gondolt : 
beállt az Operaház énekkarába azonban 
a filozopter-kardalost nem elégíthette 
ki ez a mesterség. Erős szociális érzéke 
szörnyű bűnöket vett észre az opera 

kóristái helyzetében. Felháborította, hog 
a kardalosokat még mindig az ötven é 
előtti kulcs szerint díjazzák és hogy mi 
a magánemberek súlyos ezreket kapnak 
a kóristáknak éhbérrel kell küzködniö 
az életért. Moór dr. nekilátott a karda 
losok megszervezéséhez és mikor i 
szervezkedés tökéletesen sikerült, eg} 
deputáció élén az igazgatóság elé állt 
A követelések súlyosak voltak, az Opera 
ház visszautasította őket és a kóristái 
erre sztrájkba léptek. Emlékezetes mé£ 
ez az operaházi sztrájk, melynek nem-
rég játszódott le utolsó felvonása E 
bíróság előtt. Csak pár napig játszottak 
kórusmentes operákat az Andrássy-uton, 
végül mégis csak engedtek felülről, a 
kóristák megkapták azt, amit kértek, 
de a leszerelés után a vezérnek, Moór 
doktornak el kellett távoznia. Az ő feje 
volt a béke ára. 

Az állás nélkül maradt kardalos-doktor 
ekkor visszatért régi mesterségéhez, a 
pedagógiához. Tanári állást vállalt a 
Gyáli-uti polgári iskolában, ahol egé-
szen addig működött, amig a hatalom 
fegyverbe nem szólította őt is. Hadnagyi 
rangban vonult be, csakhamar főhad-
nagy lett és a forradalom kitörésekor őt 
választotta meg ezrede bizalmi férfinak. 
A forradalmi honvédség átszervezésében 
tekintélyes része volt Moór doktornak, 
akit érdemeiért most méltán tettek m^g 
Budapest városparancsnokának. 

Virágok 
Örülj, sok pesti lány, 
Zsuzsik, Nusik, Katók : 
A színházak körül Szép 
Virágok kaphatók, 

Örüljetek a szép 
Csokornak, gyerekek : 
Liliom, lila ákác, • 
Muskátli : Vegyetek ! 



i Fővárosi Orfeum 
íárciusi műsora 
Mindinkább nagyobb méretekben bontakozik 
a Fővárosi Orfeum márciusi műsorának va-

eté színpadokon ritkaságba menő nagy és 
szinte sikere. Esténkint táblás ház kacagja 
ígig Harsányi Zsolt pompás bohózatának, az 
rany mókusnak mulaiságos jeleneteit és a 
igyszerü darab méltó keretéül szolgálnak a 
ompás magénszárook, melyekről helyszűke 
liatt múlt számunkban nem tudtunk megem-
ikezni. 
A kabarészámok közül kétségkívül a legna-

yobb sikere Hollós Terusnak van, aki Radnóti 
ózsef és Buday Dénes „Kolozsvár, Kassa, Po-
sony, Komárom . . refrénü dalával arat es-
énként őszinte és megérdemelt tapsokat. A vi-
íámságot Gyárfás Dezső és Hunyadi ^Emil 
épviselik, minden szavukkal és mozdulatukkal 
larsogó kacagást keltve a nézőtéren. Gyárf^f 
űtballdresszben énekli legújabb kupiéját a 
lépszerüségét még Slózi is megirigyelhetné, 
lunyadi a tót politikusok nehéz helyzetéről 
janaszkodik, nagy fájdalmával élénk derültsé-
gét fakasztva hallgatói között. 

A varieté produkciók is elsőranguak. Korvey 
zenebohóc nagyszerű technikáját és bravúros 
ötleteit nálunk is ép ugy méltányolják, mint 
a kontinens többi fővárosaiban, valamint Kis-
met és Balassié akrobatikus mutatványai is na-
gyon tetszenek a közönségnek. A varieté szín-
padok egyik régen hiányzó és méltatlanul el-
ianyagolt produkcióját mutatja be Riedos Haupt, 
szinte tökéletes kutyaidomitásaival. Nagyon jó 
attrakció még Sussie a lég tündére, ki csupán 

fogaival tartja magát egy függő póznán és ugy 
vetkőzik le — részben. 

Az Arany mókusban Mezei Ilonka, Hollós 
Terus, Viola Giza, Huszár Károly, Bálint Béla, 
Ferenczy Károly és Hunyadi Emil játszanak 
nagy sikerrel és igen ügyesek kisebb szerepeik-
ben még Berky Sári, Várady Saci és Vitos 
György is. 

Külön kell megemlékeznünk a rendezésről, 
mely Sik Rezső kifogástalan munkája. 

A magénszámok jók, a darab jó, az artisták 
jók, a szereplők jók, a rendezés jó, a pénztár 
igen jó. Mi kell még egy igazi sikerhez ? 

GYÁRFÁS RÖGTÖNÖZ. Gyárfás Dezsőnek az 
elmúlt hónapokban oly nagy sikere volt „Béke" 
kupléjával, hogy a kitűnő számot, szakítva az 

.eddigi orfeumi tradíciókkal, kerek két hónapig 
énekelte. A kupiénak egyik részében Gyárfás 
örömmel újságolja, hogy végre vége a háború-
nak, visszajönnek a legények a fogságból, egyesek 
orosz fogságból, mások olasz fogságból, ő pél-
dául — -illavai fogságból. 

Az utolsó előadáson történt, hogy a dalnak 
ennél a részénél egy ur, aki már másodszor hal-
lotta a kupiét, előre felkiabált a színpadra : „Maga 
Illaváról jött hazai" 

Gyárfás bosszúsan lenézett a nézőtérre, el-
húzta a száját és csendesen leszólt : 

— Ne haragudjon . . . magára nem emlék-
szem . . : 

Fővárosi Orfeum 
jelenet az Arany mókusból 

(Papp fölvétele) 



Nemzetközi 
artisták Budapesten 

A Télikert összes idei műsoraiban már eddig 
is megnyilvánult az igazgatóságnak az a min-
den dicséretet megérdemlő törekvése, hogy a 
háború befejezése után a művészi élet nem-
zetközivé tételével kell a nyugati államokhoz 
közelednünk. Már a mult hónapi műsor is ma-
gán viselte az internacionális jelleget, de az 
első igazi nemzetközi, azt hisszük, mégis csak 
a szombaton bemutatott márciusi műsor. 

Ez a nemzetköziség a budapesti artistaszín-
házaknak csak javára válhatik. A közhangulat-
ból már rég kiveszett az ántánt államok iránt 
valaha érzett gyűlölet : nekünk a franciák, an-
golok ugyanolyan szimpatikusok, mint a háború 
előtt voltak ; a publikum ma már megint csak 
azt kívánja meg a művészektől, hogy művé-
szek legyenek és ebben a tekintetben a most 
hozzánk jött külföldi artistákon igazán nem 
lehet kifogásolni valót találni. 

A Télikert márciusi műsora elejétől végéig 
mulatságos, szórakoztató és látványos, igazi 
varieté műsor, mely emlékeztet a régiekre és 
ízelítőt ad a majdani elkövetkezendő uj, béke 
korszak szenzációs artistaprodukcióiból. 

Az újszerűség varázsával hat Torello, a gu-
ruló ember pompás száma, aki egy állandóan 
guruló gömbön végzi legnagyszerűbb mutat-
ványait. Igen mulatságos Quadratus, a zene-
bohóc is. Quadratusnak az a szenzációs trükkje, 
hogy minden hangszere kockaalaku és igy a 
a közönség- előre nem tudhatja, hogy milyen 
hangszeren fogja magát produkálni. Nagyon 
érdekes azonkivül Quodratus jelmeze is. Nevé-
hez alkalmazkodva ruhája, kalapja, teste, feje 
és végtagjai mind-mind kockaalakuak. Egészen 
olyan, mint egy megelevenedett kubista fest-
mény. 

Újvári Károly, ki hónapok óta csak darabok-
ban szerepelt, az uj műsorban újra egy nagy-
szerű szólószámot ad elő, mely mulatságosság 
dolgában még a nagysikerű telefonjelenetét is 
felülmúlja. A régi műsorok nagysikerű magán-
számainak a felújítása Somogyi Rózsi és Gallai 
Nándor táncduettje is. 

A mult hónapi népszínmű után most egy 
kitűnő, vérbeli operettet mutat be a színház, a 
„Hol voltál, Flórián"-t. A darab zenéje és 
szövege egyaránt jó és ment minden sablontól, 
Antal Erzsi, Újvári Károly, Stella Gyula és 
Simay István játsszák. 

Pálma Mici 
A jövő héten eg~y uj színésznő mutatkozi 

be a Vígszínház publikumának: Hoffmann Púim: 
Mici. A főváros elegáns társaságaiban má: 
hónapok óta emlegetik a bájosarcu és gració-
zus fiatal leányt,1'olyan általános feltűnést kel-
tett a megjelenése. Itt-ott néha fel is lépett 
de inkább csak zártkörű publikum előtt. Nem-
régiben azonban a Vigadóban is nagy sikert 
aratott. Két táncot adott elő a Fricsuy által 
dirigált zenekar kísérete mellett. A második 
egy magakomponálta fantasztikus tánc volt, 
amit úgyszólván ott rögtönzött a deszkákon, 
a zene ütemére, a pillanat hevületében És ebben 
aztán jíul minden iskolázottságon és banális 

dudáson az igazi egyénisége nyilatkozott meg-
olyNtflekesen és bravúrosan, hogy valósággal 
elragadta a közönséget. Mozdulataiban fantázia 
és mély érzés volt, vakmerő szilajság és gyen-
géd finomságok, kecsesség és drámai erő. 
Tánca és arcjátéka egyformán kifejező volt. 
Aki akkor látta, az csak azt érezhette, hogy 
nagy színésznő lesz bolőle. 

Es a karriér utján gyorsabban indult meg, 
mint talán maga is hitte volna. Pedig a fiatal 
színésznők, amíg meg nem ismerik pályájuk 
nehézségeit és akadályait, lázasan szoktak áb-
rándozni és túlzottan reménykedni. Hoffmann 
Pálma Mici — aki a szinlapon a két kereszt-
nevével fog szerepelni — a Vígszínház nem-
régiben tagjai közé szerződtette s most alkal-
mat ad neki a bemutatkozásra, még pedig nem 
kisebb szerepben, mint Lakatos László nagysi-
kerű vígjátékának, a „Férj és feleség"-nek női 
főszerepében,amelyet azelőtt Gombaszögi Frida 
játszott. Maga Csortos Gyula vállalkozott u 
betanítására, aki különben partnere a darabban 
és ő is azt reméli, hogy Pálma Mici tehetsége 
és szépsége nagy sikert fog aratni. 

HETTYF-Y ARANKA nagyszabású szerepet ját-
szik legközelebb a Nemzeti Színházban. A köz-
társaság első nemzeti ünnepén, március 15-én 
uji ják fel a Szigetvári vértanukat, melynek női 
főszerepét a kiváló művésznő játssza. 

NAPOLEON. Egy szinházkedvéló pesti társa-
ságban a Napoleon darabokról beszélgettek. 

- „Szókimondó asszonyság", „A császár partra 
szállt" és Pogány kormánybiztos darabja csupa 
Napoleon darab, — szólt égy fiatalember.— Hát 
nem tiszti Napoleon kuliusz ez? 

— Vigyázat, ne emlegesse ezt túlsókat, — vá-
gott kö/be a házigazda. — Amilyen bőkezű a 
népkormány, még kineveztet valakit — Napoleon-
kultuszminiszternek. 
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A szesztilalom 
(OÁBOR—SZIRMAI) 

I. 
Imikor a kormány rendeletet irt ki, 
ímelyből a szesznek a tilalma sir ki, 
íögtön eloltandó lelkem tudás számját, 
famar elővettem Pallas lexikonját : 
,011an több vagy kevesebb etilalkoholt tartal-

[mazó foladék, 
Mellett cukortalmu foladék erjesztése után le-

[árlással nyernék", 
ízt találtam benne a szesz cimíi cikkben, 
\ kötetek közt, a tizenötödikben 
És ekként megtudván, hogy a szesz miféle, 
Megtartom a törvényt ; szesz : nem élek véle. 
Refr. : Szeszeszeszeszeszesz szeszt nem iszok, 

Mindenfélét iszok én, de ezt nem iszok, 
Szegény embernek van eszeszeszeszesze 
Szeszt nem iszom, szeszt nem iszom, 
Ezt nem iszom. 

II. 
Reggel iszom törkölt három kupicával, 
Uzsonnára karcost három-négy pohárral, 
Mert ez kérlek, nem-szesz, ezt látja mindenki, 
Nem foghatja erre aztat rája senki, 

Hogy ez olyan több vagy kevesebb etilalkoholt 
[tartalmazó foladék, 

Mellet cukortartalmú foladék erjesztése után 
[lepárlással nyerünk. 

S mert az ember gyomra nem egy bus koporsó, 
Délben ser kotyog le nem is kevés korsó 
S mert az ember gyomra nem is irattáska, 
Pezsgettyü van este, ugy egy pár flaskácska. 
Refr. : Szeszeszeszeszeszesz szeszt nem iszok stb. 

111. 
Miért iszom én mindezt kérditek azonban, 
Valamit kell innom, ha szesztilalom van, 
De nem szegek törvényt, mert nem vagyok léha 
Bevallom, szeretnék szopogatni néha. 
Ollan több vagy kevesebb etilalkoholt tartalmazó 

[folyadékot 
Mellett cukortartalmú folyadék erjesztése után 

[lepárlással nyerünk 
Ámde, hogy is hijják? Ez biztosan drága, 
Kinek tel lik erre a mai világba? 
Iszogatok kérem, dalolgatok kérem, 
Ámde szigorúan törvény szabta béren. 
Refr. : Szesz°szeszeszeszesz szeszt nem iszok, 

Állandóan spiccem van, de ezt nem iszok, 
Kínálhatnak, hogy neszeszeszeszesze, 
Szeszt nem iszom, szeszt nem iszom, 
Ezt nem iszom. 

KI LENNE A LEGSZEBB MOZISZINÉSZNÖ A „Színházi Élet" pályázata 
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A Drótostót Pozsonyban 
Keserves utazás Polgárékhoz a demarkációs vi-
lágba. — Mi lesz a pozsonyi magyar színészettel? 

Pozsony, február végén. 
A szomorú és kihalt Pozsonyba a prágai 

kormány külön engedélyével jutottam épen 
azon a napon, amikor a leszúrt és agyonlőtt 
hét magyar vértanút temették. Bécsből mentem 
le. Az elektromos kis vasutat most egyáltalán 
nem ostromolják a rükkzakkos bécsiek, majd-
nem egészen üresen indul Pozsonyba. 
_ Ligetfalunál megáll a villamos, tovább nem 

is mehet. Itt fiákkerek várnak, de egy magyar 
főhadnagy előbb még fönnakad azon, hogy a 
magyar passzusomban a miniszterelnökség kör-
pecsétjén 1916. áll és a kir. szócska csak ugy 
könnyedén ét van húzva vörössel. Ennek is 
sokáig kell magyarázgatni, hogy Herceg Gézá-
nak, aki aláirta, 1916-ban még nem volt miniszter-
elnökségi pecsétje és valószínűleg csak a magyar 
vésnökipar fejletlenségén múlik, én igazén nem 
tehetek róla, hogy még mindig ezt a régi 
pecsétet üti oda a neve alá. De ez nem elég. 
Végre is azzal főzöm meg, hogy Herceg nem-
csak miniszteri tanácsos, de szintén tengerész, 
egész komoly tengerész, szolgált is a flotténál, 
tehát nem lehet ellenforradalmár és biztosan 
jó az aláírása. Ez végre hatott, egy tengerész 
már jelentkezett is, hogy emlékszik rá Cattaróból. 
Igy érkeztem meg végre a Carltonba, ahol 
Stiasser bácsinál, az ismerős régi portásnál 
megkérdeztem, tud-e még jegyet szerezni estére 
a színházba. Ki van zárva. A szinház egészen 
tele van, állandóan zsúfolt ház előtt játszanak 
azóta is, hogy itt vannak a csehek. Itt van az 
egész társulat háborítatlanul, csak a primadonna 
ment el, az Aranyossy Nusi, de még a meg-
szállás előtt azt mondta, hogy ő fél a csehektől. 
Estére a Szép Saskia megy, délután 3 órakor 
a Drótostót. 

— Strasser bácsi, ez valami tévedés lesz a 
Drótostóttal, hiszen azt betiltották a csehek. 

— Nem tiltottak azok be kérem semmit. 
Legalább a színházban nem. És miért tiltották 
volna be a Drótostótot? 

A színházban tényleg a jó öreg Drótostót 
megy, vasárnap délután, zónaelőadás leszállított 
helyérakkal. Csak egy pillanatra nézhetek be, 
jó vegyes vasárnapi publikum, cselédek és 
légiós katonák, jobb publikum nem is lehet, 
a magyarok most mind mennek ki a virágvölgyi 
temetőbe, ott lesz a temetés. Este azonban már 
tele van a színház. Az utcáról,"ah nemol szabad 

hangosan énekelni és ahová nem jöhet b 
magyar újság, ide jönnek a magyarok, it 
legalább a színészek még hangosan és magyaru 
énekelnek, ugy mint azelőtt. 

Hétfő délután a Savoy-kávéházban láttán 
együtt Polgárékat, mint egy nagy családot ( 
legnagyobb kerek asztal körül. Egész csönd' 
ben, csaknem szótlanul szürcsölték|a feketéjüket 
ami mosfis olyan hadi, ha nem rosszabb, mini 
a csehek bejövetele előtt volt. Ott ültek a j 
igazgatóék, a primadonna, a tenorista, a hős-
szerelmes, a naiva, a naturburs és csönd-
ben, mint a többi csöndes magyarok és adték 
kézről-kézre a gyűrött Híradót, az egyetlen 
magyar lapot, amit nem tiltottak még ki, mert 
ott helyben nyomtatják mér 32. esztendeje. 

Polgár azt mondja, hogy eddig még semmi 
baja nem volt a csehekkel, a zsupánnal több-
ször is beszélt és az megnyugtatta, hogy a 
bérlet lejártáig nem is háborgatják a magyar 
színészeket. Nem is kellene panaszkodni, hiszen 
minden este tele van a szinház, mondhatnám 
ugy is, hogy zsúfolva, alig lehet jegyhez jutni. 
De mégis, a hangulat oly nyomott. Senki magyar 
nem tudja már jól érezni magát, ha akarná is. 

Pozsonyban pedig most már körülbelül tiz 
év óta egészen dominál a magyar színjátszás. 
Előbb csak parallel futott a némettel, de az 
utolsó pár esztendőben már egész télen Polgár 
társulata játszott a pozsonyi színházban. A 
nyárra tavaly előtt még eljött egy osztrák tár-
sulat, de tavaly mér be se néztek az osztrák-
német színészek. Tót színházról, vagy tót elő-
adásról p e r ^ e nem is álmodott senki, hiszen 
a szakácsnékon kívül igazén alig volt benn a 
a városban számbavehető tót elem. Most félő, 
hogy a magyar színészet szép vetését az erő-
szakkal visszafelé fordított kulturprocessus egé-
szen legázolja. A magyarság legfeljebb megtűrt 
idegen lesz régi szinházébán. Most még törődnek 
velük, szeretik őket, különösen a magyarok . . . 
Hogy mennyire szeretik, kiderül abból az öt 
nagy stanecliból is, amit csöndes beszélgetésünk 
közben egy kis inas hozott a szinészasztalhoz. 
Ot stanecli friss császérzsemle. Minden héten 
kétszer küldi ezt egy ismerős magyar pék az 
ismerős magyar színészeinek. Egyet én is kap-
tam. Ez egyetlen vidám emlék a szomorú 
Pozsonyból. Dr. Szabó István. 

rav • n ^ ^ ^ • • krém, rózsa, fehér k 
D l D O estélyi púder 

színben. Eau de 9 
Cologne „Dido" a legideálisabbarcápoló szer. 1 



fl szóKimondó asszonyság 
(Madame Sans-Gêne) 

Szinmű 3 felvonásban 
Egy előjátékkal 

H E T E D I K J E L E N E T . 
Voltak. Rousten. 

NAPOLEON. Menj az őrszobába és hívj elő 
egy tisztet. 

ROUSTEN (indul, de a hátsó ajtónál megáll 
és hallgatódzik.) 

NAPOLEON. Nos? . . . Mi az? . . . 
ROUSTEN. Lenn kinyitotta valaki a külön 

lépcső aj taját . 
NAPOLEON. Ilyenkor. Vedd ezt a gyertyát 

és nézd meg. (Kis vártaivá). Az az, hogy vár j ! 
(maga megy az ajtóhoz). Igen, igen, jön valaki ! 

KATRIN. Szent is ten! . , . csak ő ne le-
gyen . . . 

NAPOLEON. Vidd a gyertyát a szobámba . . . 
Tedd be az aj tót s jöjj elő az első hivásra. 

KATRIN. Felséged talán . . . 
NAPOLEON (elhallgattatja). Ide . . . s csend ! 

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

NEIPERG I (belépnek a sötét szobába.) 
NAPOLEON. Rousten! 
BELLUNE. A császár ! 
NAPOLEON. Neiperg! 
KATRI . Oh a szerencsétlen! 
NAPOLEON. Ön . . . ilyen órában . . . a 

császárné előszobájában . . . ön itt. (Int Rous-
tennak). Azt az asszonyt a szobámba. 

NEIPERG. Ki kell jelentenem, hogy Bellane 
asszony — 

NAPOLEON (szavába vág). Epen., ön szól-
hat az ő érdekében. 

KILENCEDIK JELENET. 
Napoleon, Katrin, Neiperg, Rousten, Két ember. 

NAPOLEON (folytaivá). Magáért beszéljen 
és magyarázza meg nekem az itt-létét éjjel 
az aj tó előtt. 

NEIPERG. Nem akar tam elutazni anélkül, 
hogy a császárnétól el ne búcsúzzam. 

NAPOLEON. Valóban? . . . Éjfélkor ? . . . 
NEIPERG, Felséged nem engedett más órát 

kiválasztanom, hogy uralkodónőm parancsát 
kikérjem. 

NAPOLEON. Es mi parancsot kell önnek 
kapni a császárnétól ? 

NEIPERG. Azt, amit csakis neki van joga 
kiadni. 

NAPOLEON. Hogyan ? ! 
NEIPERG. Sem alattvalója, sem szolgája 

nem vagyok felségednek. Szolgálattevő tábor-

Irta : 
VICTORIEN SARDOU 

Fordították : 
FÁY J. BÉLA ES MAKÓ LAJOS 

= — (Folytatás) 

noka vagyok Ferenc ő osztrák császári fel-
ségének és mint ilyen, teljes hódolatommal 
Mária Lujza főhereegnőnek tar tozom és csakis 
neki. 

NAPOLEON. Es ezen a cimen tar t ja magát 
feljogosítottnak arra is, hogy éjszakának ide-
jén belopódzék hozzá. Nos hát az én jogom 
pedig, ha az ő aj taja előtt érem önt, az, hogy 
tetten kapott banditának tekintsem és min-
den botrányt azzal fojtsak el, hogy zaj nél-
kül eltétetem önt láb alól. 

NEIPERG. Hatalmában á l l ! 
NAPOLEON. És élni fogok a ha ta lmammal . 

Rousten, szólítsd elő az embereidet ! 
KATRIN. Oh, szir, ne . . . ezt ne ! 
NAPOLEON (Roustenhoz). Menj ! 
KATRIN. Szir, szir, az ön saját becsületét 

ol talmazom . . . szánja meg azokat, akik 
szeretik — ne tegye ezt, ne tegye — 

NAPOLEON. Elég! (Roustenhoz). Vigyétek 
el ezt az urat . 

KATRIN. Ha egy lépést tesznek, kiáltok ! 
NAPOLEON. Hogy merészel! . . . 
KATRIN. Kiáltok, lármázok, felköltöm a 

császárnét . . 
NAPOLEON (elzárja előle az utat). 
KATRIN (folytatva). A palotabelieket és azt 

mondom nekik : Ne engedjétek, hogy a csi-
szárotok, az istenetek, megölessen egy védte-
len embert és hogy dicsőségének az ellenségei 
kikiálthassák az egész világnak, hogy a wag-
rámi és austerlici hős közönséges gyilkos. 

NAPOLEON. Hallgattassátok el ezt az asz-
szonyt és végezzünk. 

NEIPERG. Legalább ugy bánjék velem, mint 
katonával s ha meggyilkolnak, lövessen agyon 
gyáván, mint Engien herceget. 

NAPOLEON. Az nagyon nagy megtisztelte-
tés volna egy nyomorul tnak, aki beszennyezi 
katonai rangját azzal, hogy engem sérteget és 
aki megérdemli, hogy letépjék a váll-zsinór-
ját (letépi) és arcul üssék vele. (Neiperg hátra-
szökik és kardot ránt.) 

NEIPERG. Tedd meg hát ! , 
KATRIN. Segitség! Segítség! 

TIZEDIK JELENET. 
Voltak, Saint-Marceant, Loriszton, Mortemart. 
NEIPERG. Igazi korzikai kést rántot t volna. 

Pribékek ! 
NAPOLEON. Ezzel kellene önt megfojta-

n o m (a vállrojtot mutatja). De az u rá ra való 
tekintettel, lemondok róla. Ez az uri ember 
kardot emelt reám. Szólitsa elő Szavarit meg 
Lefebvret. Reggelre végezzenek vele. 

( F ü g g ö n y . ) 



HARMADIK FELVONÁS. 
Éj van. 

ELSŐ JELENET. 
Mortemart Saint-Marceant, Katrin, Lauriszton, 

majd Constant. 
SAINT-MARCEANT (Katrinhoz). Hercegné, 

megengedi, hogy elkísérjem ? 
KATRIN. Köszönöm kapitány ur, várom 

az uramat, a császár hivatta : 
SAINT-MARCEANT. Szabad feladnom a 

felöltőjét ? 
KATRIN. Kapitány ur nagyon udvarias — 

köszönöm. Ugyan kérném hány óra ? (Con-
stant lámpát hoz). 

SAINT-MARCEANT. Két óra, hercegné. Ké-
rem, élessze föl a tüzet és álljon rendelkezé-
sére a hercegnének. (Hátramegy). 

KATRIN. Mondja csak Constant, Neiperg 
most is itt van ? 

CONSTANT, (halkan). Itt van hercegné, 
Lovöstin és Árenberg őrizete alatt. Tilos 
hozzá bebocsátani bárkit. 

KATRIN (halkan). Tegyen meg nekem egy 
szívességet. Keresse fel Fouchét. Ha már ágy-
ba van. mondja neki, hogy keljen föl, siessen 
és gyüjjön ide, hogy beszélhessek vele, amig 
a császár a szobájába van. 

KONSTANT. Igenis, hercegné (indul és meg-
áll). De, ha a császár megtudja ? 

KATRIN. Menjen csak, felelek mindenről. 
CONSTANT. Megyek. 
KATRIN, Osztán siessen (Constant el). 

MÁSODIK JELENET. 
Voltak, Lefebvre. 

KATRIN. Ah, Lefebvre! 
LEFEBVRE. Hol a császár ? 
LAURISZTON. A szobájában van, tábor-

nagy u r ! 
LEFEBVRE. Nem szíveskednék bejelenteni 

Lauriszton ur ? (Lauriszton bemegy, Katrin 
kezét megfogva halkari). Türelmetlenkedni kezd-
tem már ! Mi történik itt ? Tudja már a 
csínyedet ? 

KATRIN. Oh, ha csak erről volna szó! 
LEFEBVRE. Hát miről van szó? 
KATRIN. Neiperg visszajött . . . éccakának 

idején. 
LEFEBVRE Ugyan. 
KATRIN. És épen, amint elakartam menni, 

a császár itt érte . . . 
LEFEBVRE. Hogyan? 
KATRIN. Itt . . . az előtt az ajtó előtt . . . 
LEFEBVRE. Micsoda ? . . . Az a nő ? . . . A . , . 
KATRIN. Csitt! 
LEFEBVRE. Oh, ez . . . ez ! . . . Es aztán ! ? 
KATRIN. Gondolhatod, milyen patália v ó t . . . 

A császár dühbe' letépte a vállzsinórját . . . 
Neiperg kardot rántott . . . 

LEFEBVRE. A császárra? 
KATRIN. Ar ra ! 
LEFEBVRE. Vége van! A császár azért 

hívat, hogy főbe lövessem. 
KATRIN. Bizonyosan. 

LEFEBVRE. Ördög és pokol . . . S épen 
engem. (Lauriszton jön). 

LAURISZTON. Tábornagy ur, a császár 
várja önt ! 

LEFEBVRE. Megyek. 
KATRIN (halkan). Ne fogadj szót ! 
LEFEBVRE. Hát tehetem azt? 

HARMADIK JELENET. 
Katrin, Mortemart, Saint-Marceant. Lauriston. 
KATRIN. Igazsága van, nem tehet semmit. 

Csak legalább tudtára adhatnam Neipergnek, 
hogy még itt vagyok ! . . . Megértené ő abbul, 
hogy érette fáradok. (Megpillantja Neiperg kö-
penyét a queridonon). Ni, a köpönyege. Már 
megbocsásson, kapitány ur ! . . . (Saint-Mar' 
ceanhoz). Az imént olyan udvarias vót, hogy 
rám adta a felöltőmet — nem sajnálná oda-
adni Neipergnek is a köpenyét? Nyilván 
szüksége lesz rá, mert hűvös van. 

SAINT-MARCEANT. Igaza van, asszonyom. 
Haragszom is magamra, hogy erre még nem 
gondoltam (a köpenyt véve indul). 

KATRIN (utána nézve). Még csak föl se ve-
tette a szemét . . . Nyilván arra a másikra 
gondol . . . Ah, most feláll. Micsoda ? Vájjon 
mit képzelt? Hogy már vinni akarják a . . . 
Szegény flu ! . . . De most ugy gondolom, 
hogy meglátott. 

SAINT-MARCEANT (vissza). Asszonyom 
Neip rg gróf megértette, hogy ez a figyelem 
öntől ered . . . "Nézze, köszönetet int. 

KATRIN Az ám, ni ! (Lauriszton a császár-
hoz be). Legalább tudja, hogy barátai nem 
hagyják cserbe. 

NEGYEDIK JELENET. 
Voltak, Fouché, Rousten. 

FOUCHÉ (városi viseletben jön). 
KATRIN (eléje fut, halkan). Jaj, kedves her-

ceg — bocsásson meg, hogy főzavartattam. 
FOUCHÉ Dehogy. Fenn voltam. 
LAURISZTON (a császár ajtaját nyitja). 

Uraim a császár hivat bennünket. 
FOUCHÉ (Katrinhoz). Bocsánat. (Saint-Mar-

ceanhoz). Saint-Marcean ur, nem volna szíves 
megmondani a császárnak, hogy itt vagyok 
és rendelkezésére állok ? 

SAINT-MARCEANT. Rögtön herceg. (A tisz-
tek bemennek a császárhoz). 

ÖTÖDIK JELENET. 
Katrin, Fouché. 

FOUCHÉ. Fenn voltam, mondom és nyug-
talankodtam ön miatt. 

KATRIN Nekem semmi bajom . . . Hanem 
aki bajba van, az . . . 

FOUCHÉ. Neiperg! 
KATRIN. Tudja ? 
FOUCHÉ (hidegen). Hogy a helyzet remény-

telen. A császár Lefebvret és Szavarit magá-
hoz hivatta, hogy főbelövesse. 

KATRIN. Nos hát épen azér' hivattam 
magát, hogy akadályozza meg ezt. 

FOUCHÉ. É n ? 
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KATRIN. Igen. 
FOUCHÉ. Ejh, hercegné, mi kőzöm nekem 

ehhez a dologhoz ? Ér tem az ön kívánságát, 
hogy Neiperget megmentse, mer t barát ja . 

KATRIN És meg akarom kímélni egy bűn-
től a császárt, kit szeretek. 

FOUCHÉ. Több lenne az, min t bün : hiba ! 
KATRIN. És ki szeretném menteni a bajból 

a császárnét, akit nem szeretek jobban, mint 
a hogy illik, — aki végre nekünk is asszo-
nyunk és az ő szégyene nekünk sem válik 
becsületünkre. 

FOUCHÉ. Szép! De ezek csak az ön sze-
mélyes érzelmei. Nekem pedig, mint gyakor-
lati embernek, egészen más az érdekem. 

KATRIN O h ! 
FOUCHÉ. Egészen m á s ! . . . Nekem Nei-

perg nem barátom, s a menekülésével nem 
törődöm. A császárné gyűlöl . . . Az ő jó 
hírneve engem hidegen hagy . . . Rovigó fog ' 
lalta el a helyemet . . . Kudarcának örülök 
. . . A császár megbüntetett ezért a jövendő' 
lésemért, hogy ez a házasság rosszul fog 
végződni. Rosszal végződik ! Meg vagyok 
bosszulva. 

KATRIN. Ez aztán az eszes ember, aki bosZ' 
szut emiegei. 

FOUCHÉ. Miért ne? 
KATRIN. Ej ugyan ! A bosszúállás csak az 

oktalanoknak való. Mi haszon van belőle ? 
Akinek esze van, az csak ugy bosszulja meg 
magát, ha hasznát látja. 

FOUCHÉ. De, hiszen . . . 
KATRIN. A káröröm, m i ? 
FOUCHÉ. Az is va lami ! 
KATRIN. Beh nagy öröm, ha Rovigó elbu-

kik, mikor maga is a földön hever. 
FOUCHÉ. Oh, nem vagyok én csökönyös ! 

Bizonyítsa be nekem, hogy hasznos r á m 
nézve, h a abosszumat odaadássá változtatom 
át — és megteszem, 

KATRIN. Hiszen szembeszökő a haszna ! 
FOUCHÉ. Lássuk! 
KATRIN. Hát nem tiszta dolog, hogy a 

-császárné szabadkozni fog . . . igazolja ma-
gái . . . és bebizonyítja, hogy Neiperg őrült , 
ő pedi? olyan tiszta, mint a leesett h ó ? és 
hogy utol jára is, még a császár fogja meg-
követni őtet ? Es furfangos ember létére, 
magát kell kioktatni arra , hogyha az asz-
szony szereti az ura — hát a dolognak 
mindig ez a vége ? 

FOUCHÉ. Gyakran. 
KATRIN. Mindig. Mentse meg Neiperget 

avval, hogy égre-földre esküszik a császár-
nak, hogy a felesége ártat lan ! A császárné 
hálás lesz érte holnap, hogy n^aga mondta 
ezt először, a császár megköszöni, hogy maga 
előbb hitte ezt, min t ő. így aztán megnyeri 
az egyiknek háláját , a másiknak bizodalmát, 
meg Rovigónak a hivatalát. S nem kockáz-
tat vele ennyit se, ni ! (Körmét a fogán pat-
togtatja.)I Hát itt a haszon! 

FOUCHÉ. Ejnye ni ! Tudja-e, hogy ez nagy-
szerű okoskodás ? 

KATRIN. No hát ! . . . Megmentjük hát 
Neiperget ketten . . . áll az alku ? 
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FOUCHÉ. É n istenem ! . . . 
KATRIN. Áll az alku ? No 

áll, ugye b á r ? 
FOUCHÉ. Jó, áll az alku ! Gyerünk ! 
KATRIN. Helyes . . . Elsőben is minden 

áron . . . , 
FOUCHÉ. El kell halasztani a kivégzést. 
KATRIN. De hogyan? 
FOUCHÉ. Oh a császár beleegyezése nélkül 

semmikép. De én öt perc alatt bebizonyítom 
neki, hogy nevetségessé teszi magát ezzel a 
sommás kivégzéssel. Egész Páris azt fogja 
mondani , hogy Neiperget a császárné kar-
jaiba érte. 

KATRIN. Ugy van ! 
FOUCHÉ. Bocsássa el Rovigót és én a leg-

egyszerűbb módon tisztázom a császárnét. 
KATRIN. Hogy, hogy ? 
FOUCHÉ. Ahelyett, hogy Neiperget éjszaka 

végeztetné ki, min t tetten kapott udvarlót, 
lövesse főbe fényes nappal Grönellben, mint 
összeesküvőt 

KATRIN (ijedten). Lövesse főbe ! 
FOUCHÉ. Várjon, Neiperg konspirált, ez 

t é n y ; tehát vannak bűntársai és hogy a mese 
hitelesnek lássék, vizsgálatot kell indítani. 
Ebből pedig önként következik, hogy el keli 
halasztani a kivégzést és Neiperget a Templbe 
csukni. A császárné ezalatt igazolja magát. 
Metternich közbelép, a császár lecsillapodik : 
Augustus megbocsát Cuinának és ha meg 
nem bocsát, Cuina az én segítségemmel meg-
szökik s meg van. 

KATRIN. De az a konspiráció . . . 'sz nincs. 
FOUCHÉ. Van az mindig! . . . Az olyan 

rendőrség, a mely becsüli magát valamire, 
mindig tar t készletben legalább egyet, amely 
szervezve van s amelyet abban a pil lanatban 
fedez föl, mikor 'szabadulni akar bizonyos 
emberektől, akik a listáján vannak. Nekem 
két kész összeesküvésem van az irataimban. 
Egy jakobinus konspiráció, de ezzel a nép-
séggel Neiperg nem sokat érintkezik, meg 
egy royalista : Lafonnal, Polinyákkal . . . 
Bárászszal stb. Ez már illik reá. 

KATRIN. De hiszen akkor elcsukják azokat 
a szerencsétleneket ? 

FOUCHÉ. Mindössze két-három alantas em- ( 
ber, a forma kedviért, akiket huszonnégy-
óra múlva, bizonyíték hí ján megint eleresz-
tenek . . . . Ha ugyan valóban nem találunk 
valamit, ami nagyon érdekes lenne! De Neiperg 
mindenkép meg van mentve. 

KATRIN. Akkor hát hamar , hamar ! 
FOUCHÉ. Mindjárt össze is állitok egy kis 

konspiráció-tervezetet a császár számára. 

HATODIK JELENET. 
Voltak, Saint-Marceant, Lauriszton. 

SAINT-MARCEANT.> És mondja meg kérem 
azt is, hogy a vadászat elmarad. (Fouchéhez) 
Rovigó herceg nincs még itt ? 

FOUCHÉ. Amint látja, n incs! 
SAINT-MARCEANT. A császár türelmet-

lenkedik. 



POUCHE. F eltudom fogni. Saint-Marceant 
ur megmondta a cszászárnak, hogy rendelke-
zésére állok. 

SAINT-MARCEANT. Megmondtam herceg, 
de ő felsége nem felelt rá semmit. 

FOUCHÉ. Ah! {Saint*Marceant indul, Fouché 
utána). Nos hát lenne-e olyan szives, még 
egyszer szólni ô felségének, hogy bizalmas 
kihallgatásért esedezem ? Sürgős érdekek . . . 
(Bizalmasan). Konspiráció ! 

SAINT-MARCEANT. Rögtön bejelentem ké-
rését ô felségének. 

FOUCHE. (Katrinhoz). Fogadjon csak a csá-
szár — és késsék az a bárgyú Savary még 
tiz percig . . . akkor helyébe lépek és elinté-
zek mindent. (Leül). 

SAVARY. {Belép ; a szolgával beszél). 
KATRIN. Jaj, ihol van ni ! 
FOUCHE. Hogy az ördög vigye el! 

HETEDIK JELENET. 
Voltak, Savary majd Lefebvre. 

SAVARY. (A császár szobája felé indul, KaU 
rint észrevéve megáll). Ah, a császár nincs itt ? 

KATRIN. Nincs, herceg ur ! 
FOUCHE. A császár a szobájában van. 
SAVARY. (Halkan). Ah, ni, mi történik itt ? 

Miért hivat tak? (Fouchehoz). Nem tud ja? 
FOUCHE. Hogyan tudjam én, ha a rendőr-

miniszter nem tudja? Homályosan hallottam 
valamit Neipergről. 

SAVARY. Neiperg ! Régi história. Az már 
valahol messze jár. 

FOUCHE Tudja mi t ? Mondja ezt a csá-
szárnak. Megörvendezteti vele. (Ir). 

SAVARY. Talán nem hiszi ? 
FOUCHE. Lehet. 
SAVARY. No, ha csak ez a baj, akkor tüs-

tént megnyugtatom. (Indul a császár szobájába, 
honnan Lefebvre kilép). 

LEFEBVRE. Ah, Savary! Valahára! Sies-
sen ! A császár nagyon ingerült a késlekedése 
miatt. 

SAVARY. Egyetlen szóval lefogom csillapi-
tani. (Be a császárhoz). 

FOUCHE. (Magában). Az á m ! sajnálom, 
hogy nem lehetek jelen. 

NYOLCADIK JELENET. 
Katrin, Fouché, Lefebvre. 

KATRIN. (Odasiet Lefebvrehez). Nos ? 
LEFEBVRE (homlokát törölgeti). Nos, sem 

haditanács, sem"itélet . . . Savarynak kocsija 
el fog érte jönni négy rendőrrel, akik azután 
átadják a kirendelt katonáknak. A katonák, 
akiket én rendelek ki a Port-Lapellenéi fog-
ják várni. A kivégzés lámpafénynél történik. 
A müslakí katonák egy fa tövében ássák meg 
a sirt, s egy óra múlva vége lesz mindennek, 
íme . . . Ördög és pokol . . . Hogy ennek 
épen én rám kellett esnie ! 

KATRIN. És nem mondtad a császárnak ? . . . 
LEFEBVRE. Hallgat is az az emberre ! . . . 

Csendet parancsolt és mivel a hangja olyan 

volt, mint a rossz napjain lenni szokott, kény-
telen voltam hallgatni. 

FOUCHE. De Saint-Marcean bizonyosan 
mondta neki, hogy sürgősen óhajtanék be-
szélni vele . . . 

LEFEBVRE. Sőt az összeesküvés szót is 
emiitette. 

KATRIN. Igen. 
FOUCHE. Nos? 
LEFEBVRE. Nos, a császár vállat vont. 

„Ez rávall az én Fouchemra, akinek mindig 
van a zsebében egy összeesküvés, amivel 
hasznossá akarja magát tenni." Mondja meg 
neki, hogy semmi szükségem a konspiráció-
jára, sem magára. 

KATRIN (ijedten). Akkor hát ?". . 
FOUCHE. Dugába dőlt a tervem ! Es a csá-

szárnéról egy szó sem ? 
LEFEBVRE. Egy szó sem! 
KATRIN. És nem is tud semmiriil ? Aîszik ! 

amig miatta egy embert megölnek. » 
FOUCHE. Bellune le van tartóztatva ? 
KATRIN. Ej, hisz' ha nem *óí;a, már érte-

sítettem vóna ezt a császárnét ! Most már 
csak ő menthetné meg ezt a szerencsétlent. 

LEFEBVRE. De hogyan? 
KATRIN. Oh, az az ő, dóga ! . . . Boldogul-

jon ahogy tud ! . . . En nem bánom . . . 
megyek. 
LEFEBVRE. Hová ? 

KATRIN. A császárnéhoz. 
LEFEBVRE. Te? Akit alig ismer ? 
KATRIN. Hát ,majd megismer. 
LEFEBVRE. Es mit fogsz neki mondani ? 
KATRIN. Azt fogom neki mondani : 

„Hallja-e, szedje össze magát egy kicsit és 
rántsa ki a bajbul a szeretőjét. 

FOUCHE. (visszatér). 
LEFEBVRE. Hisz ez őrültség! 
FOUCHE. Enyhítse a kifejezést ! 
LEFEBRE. Ilyet nem mondhatsz ! 
KATRIN. Már miér t? 
LEFEBARE. Olyan vakmerőség! 
KATRIN. Bánom is én. (Indul). 
LEFEBVRE. Ha megtudja a császár . . 
KATRIN. Engem is főbelövet, mi ? Csak: 

azér' is bemegyek. 
LEFEBVRE. Katrin! 
FOUCHE. (tartóztatja Lefebvret). Ej, hagyja 

csak ! 
LEFEBVRE. (halkan). Rousten! 
FOUCHE. A császár mindenre gondolt ! 
KATRIN. Most már vége ! Más mód nincs. 
FOUCHE. Hátha mégis ? Ott van még — a 

szöktetés . . . ha a tábornagy ur nem bánja ? 
LEFEBVRE. Ne mondja tovább, kedves 

herceg ! A palota-parancsnoknak ezt nem sza-
bad hallania. Megyek és megteszem a császár 
által rendelt intézkedéseket . . . Ha távollé-
temben, tudtomon kivül, a fogoly elmenekül 
. . . az az ön dolga, az övé meg a Savaryé. 
. . . Mihelyt Neiperget az én embereim veszik 
át, én nem fogok ismerni mást, mint katonai 
kötelességemet és azt teljesíteni is fogom 
mindvégig, bármilyen fájdalmas is ! . . . Ha 
ön megkíméli, ettől a fájdalomtól, az ön 
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öröme nem lesz nagyobb, mint az enyém. 
De addig . . . ne szóljon nekem semmit . . . 
nem szabad és nem is akarok tudni semmi' 
ről. (El)-

KILENCEDIK JELENET. 
Voltak, majd Lauriszton. 

FOUCHE. Ám jó . . . Hát legyünk meg ő 
nélküle. 

KATRIN. Tad valami módot. 
FOUCHE. Amely nem a legjobb! . . . De 

nincs módunkban a válogatás! Neiperg itt 
van, nemde ? 

KATRIN. Ot t ! 
FOUCHE És azontúl van a nagy előcsarnok 

. . . Hányan őrzik ? 
KATRIN. Gondolom, há rman! 
FOUCHE. Eh . . . Kisértsük meg ! Ismeri ő 

az ön írását ? 
KATRIN. Ismeri! 
FOUCHE. í r ja hát kérem, amit diktálok. 
KATRIN. De ne nagyon sebesen, mert az 

irás nem mesterségem. 
FOUCHE. Készen van ? 
KATRIN. Készen. 
FOUCHE. (diktál). „Tegyen ugy,mintha alud-

nék, nemsokára jönni fog valaki — az én 
emberem" 

KATRIN; Értem. 
FOUCHÉ ( folytatja). „Azzal az ürüggyel, 

hogy rendeletet irat alá a tisztekkel". Jó ! 
KATRIN. Oh, ha rám hallgatott vóna ! 
FOUCHE. „Használja fel ezt az alkalmat és 

rohanjon ki", {mosolyog). „Induljon el a bal-
oldali toiyosón" folyo . . . el, ipszilon . , . són! 

KATRIN. Várjon csak! Nem Iátok a s z c 
memmel. No tovább. 

FOUCHE. És meneküljön be a dancigi her-
cegnéhez, ahol barátai várják". Ennyi 
elég lesz, 

KATRIN. Oh, én édes istenem . . . milyen 
bizonytalan dolog ez ! 

FOUCHE. Igaz . . . de más módom nincs. 
Most ezt valahogy rögtön a kezébe kell jut ' 
tatni. 

KATRIN. Ezeknek az embereknek a szeme 
előtt ? 

FOUCHE. De hogyan? . . . 
KATRIN. Megálljon csak . . . Én már ki ' 

találtam. 
FOUCHE. Mi az ? 
KATRIN. Hijjon elő egy hadsegédet. 
FOUCHE. Ah, ugy? 
LAURISZTON {belép.) Herceg! 
FOUCHE (Katrinra mutat). A hercegné mon-

dani akar önnek valamit., 
KATRIN. A császár az én kértemre megen-

gedte, hogy gróf Neiperg megírhassa az édes-
anyjának a végső akaratját. — Kérem, legyen 
olyan szíves, hogy adja oda ezt neki, hogy 
én ködöm. 

FOUCHE (tintatartót nyújt). Ezzel együtt. 
LAURISZTON. Tüstént. 
KATRIN (halkan). Amint egyet fordít a 

a papiroson, rögtön meglátja írásomat. 

FOUCHÉ. Semmi . . . Jól van minden . . . 
Lauriszton azóta már visszajöhetett. Megyek 
intézkedni. Maradjon itt egy ideig és hallga-
tódzék. Azután menjen a lakásába, ahol a 
többit majd megbeszéljük. Bátorság. 

KATRIN. Oh, ez a várakozás! Megöli az 
embert ! (Balról a császár és Savary hangja hallik). 

NAPOLEON. Eh elég volt.(Savary. De szir, 
felséged tudja, hogy buzgalmam. Napoleon. 
Eh ön mindig csak a régi.) 

KATRIN. A császár! 
FOUCHÉ. Szaladok! (el). 

TIZEDIK JELENET. 
Katrin, Napoleon, Savary. 

NAPOLEON. Megértett ? 
SAVARY. Igen is, szir. Ezúttal felséged meg-

lesz elégedve. 
NAPOLEON. Kívánom az ön érdekében. 

TIZENEGYEDIK JELENET. 
Katrin, Napoleon. 

NAPOLEON (Katrinhoz). Miért van ön 
még most is itt, hercegné? 

KATRIN. A tábornagyot vártam, szir, de 
már . . . . (indul). 

NAPOLEON. Maradjon ! . . . ha már a vélet-
len ugy is oly dolgok tanujává tette, amelye-
ket nem kellene ismernie . . . és amelyeket 
talán régóta ismer ! 

KATRIN. É n ? . 
NAPOLEON. Ön. Ön nem mondta nekem, 

hogy Neiperg önnek egyik legjobb barátja 
volt. 

KATRIN. Nem tetszett kérdezni. 
NAPOLEON. Azért volt ma este önnél bú-

csúzni ! . . . Ne tagadja . . . A férjétől tudom. 
KATRIN. Minek tagadnám, szir? 
NAPÖLEON. És ő természetesen közölte 

önnek a kiutasítása okát ? ! 
KATRIN. Az igazi okát nem, szir ! 
NAPOLEON. Nem célzott arra, hogy asz-

szonyról van szó ? 
KATRIN. Azt igen ! 
NAPOLEON. Ah! 
KATRIN. De nem mondta meg, hogy kirül. 
NAPOLEON. Ne ravaszkodjék velem és ne 

adjon kitérő feleleteket, hanem válaszoljon 
nyíltan, mint tisztességes asszony. Ha nem 
mondta is meg a nevét, nem engedte legalább 
sejteni ? 

KATRIN. Nem, szir! 
NAPOLEON. Ez nem valószínű ! 
KATRIN. Azért mondom, hogy nem, mert 

nem ! 
NAPOLEON. Más nyíltabban szólott. Az 

az asszony, aki elég vakmerő volt őt ide be-
bocsátani . . . kikérdeztem . . . 

KATRIN. Oh! 
NAPOLEON. Ez zavarba ejti, nemde? Nos, 

íme a vallomása : Neiperg tizenegy órakor 
bejött Bellune bárónéhoz, kit a császárné már 
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értesített és így szólt : „Mihelyt a császár 
visszavonult a szobájába, vezessen a császár-
néhoz, aki meghagyta nekem, hogy el ne 
utazzam, amig nem beszéltem vele". 

KATRIN. Az a szegény báróné, amilyen ha-
lálos félelemében van, tán kiforgatva mondta 
el azt, amit nékie mondtak. 

NAPOLEON. Ezt maga sem hiszi, mer t épp 
ugy tudja , mint ő, hogy Neiperget az éjjel 
várták . . . Bármilyen vakmerő is az ember, 
mondott volna-e ilyet, ha nem lett volna 
rá fö lha ta lmazva? . . . Hogy vakmerősége 
mennyire volt feljogosítva - ez az, amit 
nem tudok, de amit önök, Bellune meg ön 
jól tudnak s amit ő nem akar, ön pedig meg 
fog mondani . 

KATRIN. De honnan tud jam én azt? 
f APOLEON. Az igazságot akarom, bármi 

legyen is az, a teljes igazságot. Én, az ön 
császárja, ura , követelem, érti ? követelem ! 
(megragadja a karját). 

KATRIN. Felség, ez fáj ! Neiperg nekem 
semmi olyat nem mondott , amit felséged 
gondol . . . De, sőt, ellenkezőleg, esküszöm 
az élő Is tenre! 

NAPOLEON. Ön ugy beszél, mint az az 
asszony ! 

KATRIN Mert hát ! . . . 
NAPOLEON. Mert hát — mindaketten 

hazudnak, mivel egyaránt érdekök, hogy ta-
gadják ezt a gyalázatosságot, melyben bűn-
társak . . . Engem önök félrevezetnek . . . ez 
az ember vallomás nélkül hal meg . . . a csá-
szárné nem vall . . . és igy én sohasem fo-
gom megtudni, hogy m e n y i r e bűnös, és hogy 
mely vétekért büntetem meg az egyiket, s kell 
megbüntetnem a másikat. Jogom van hinni 
mindent és nem vagyok bizonyos semmiben! 
Minden csak gyanú és önök miat t nyomorul t 
asszonyok, semmi bizonyosság ! Az én h ibám ! 
Nem voltam elég hidegvérű ! . . Itt kellett 
volna maradnom a sötétben . . . megenged-
nem annak az embernek, hogy menjen be a 
császárnéhoz és azután ott lepnem . . . Első 
felkiáltásuk elitélte volna őket! . . . De már 
maga az tény, hogy éjjel fogadja . . . 

KATRIN. A császárné azt nem tette vóna 
soha ! 

NAPOLEON. Gondolja ? De ra j t am áll, hogy 
bizonyosságot szerezzek róla . . . A császárné 
nem tudja, hogy itt mi történt ! . . Meglás-
suk ! Rousten ! (Rousten belép). Vezesd elő 
Bellune bárónét, 

KATRIN. Felség, talán csak nem . . . 
NAPOLEON. Folytatni akarom a dolgot ott, 

ahol félbeszakítottam . . . És amit most 
előttem ti tkolnak, azt a császárné maga fogja 
földeríteni azzal, hogy mi t rendel . . . 

KATRIN. Oh szir, ez nem jár ja . . . 
NAPOLEON. Mit m o n d ? 
KATRIN. Azt, amit gondolok . . . Az ilyen 

alat tomoskodás nem méltó felségedhez. (Rous-
ten jön Belluneval). 

NAPOLEON. A félelme már is beszédesebb, 
min t ön maga. 

TIZENKETTEDIK JELENET. 
Napoleon, Katrin, Bellune, Rousten. 

NAPOLEON (Bellunehoz). Jöjjön ide! Ide 
figyeljen ! Bemegy a császárnéhoz, nem a fő-
ajtón, hanem ezen amelyhez kulcsa van . . . 
Ér t i ? 

BELLUNE. Igen, szir ! 
NAPOLEON. Az aj tót nyitva hagyja, hogy 

szemmel tar thassam és ezt fogja mondani a 
császárnénak szóról szóra : „Gróf Neiperg nem 
utazott el; itt van, s vár ja felséged parancsát" . . 
Menjen és egyetlen gyanús szót vagy mozdu-
latot se ! . . . Szemmel tartom. (Bellune megy, 
Roustenhoz). Csavard le azt a lámpát . 

BELLUNE (a császárné szobájába lép). 
. MÁRIA LUJZA (álmábólfölébredve). Ki az ? . . . 

Ön, b á r ó n é ? , 
BELLUNE. En vagyok felség . . . Gróf Nei-

perg nem utazott el ; itt van s várja felséged 
parancsát. 

MÁRIA LUJZA. Ah . . . Ugy . . . Várjon ! 
Adja át ezt neki. 

BELLUNE (átveszi). Igen is, felség ! (meghajtja 
magát és távozik). 

N APOLEON (elveszi Bellunnetól,rárival). Men-
jen a szobájába ! (olvas.) „Ausztria császárja 
ő felségének !" Atyjának ! (kibontja). „Felség, 
szeretett a t y á m ! Minthogy a mostani rendőr-
miniszter minden levelemet felbontja, mely 
felségednek szól, — gróf Neiperggel küldöm 
felségednek ezt, melyet az ő érdekében csak 
is felséged olvashat . . . A családjainkat egybe-
füző kötelékeknél ésschönbrunni mindennapos 
érintkezésünknél fogva a gróf feljogosítottnak 
hiszi magát arra, hogy kompromit tá ló figyel-
mességével terheljen, mely magára vonta a 
császár figyelmét is, ugy, hogy miután ma e 
miat t szóváltása volt velem, ő felsége felszó-
lította a grófot, hogy térjen vissza Bécsbe. 
Esedezem felségednek, gondoskodjék róla, hogy 
a gróf ezentúl ott tartózkodjék és többé 
Franciaországba vissza ne jöjjön — amivel 
is felséged jelentékeny szolgálatot tesz engedel-
mes és hódoló leányának, Mária Lujzának". 

KATRIN. No hát nem megmondtam, hogy 
semmi se vót köztök ? 

NAPOLEON. Igen, herczegné, igen, igaza 
volt ! De biztosra is fogadhatott ! Hogyan is 
lehetett volna a császárné bűnös ? . . . Avagy 
komolyan hittem-e én azt magam is ? 

KATRIN. Az ám, most már könnyen beszél! 
NAPOLEON (Roustenhoz). Hivd elő Samt-

Marceant ! 
KATRIN. Nem is kérdezem, hogy felséged 

most már megkegyelmez-e ? 
NAPOLEON. Oh, minden bizonnyal! . . . 

Különben is nagyon rossz negyedórája le-
hetett. 

KATRIN. Amely két óra hosszat tartott. 
NAPOLEON (Roustenhoz). Eredj a szobámba, 

pecsételd le és ú j r a hozd vissza. 
T I Z E N H A R M A D I K J E L E N E T . 

Katrin, Napoleon, Saint-Marceant. 
NAPOLEON (Saint- Marceanthoz). Vezesse 

elő gróf Neiperget ! 
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SAINT-MARCEANT. Gróf Neiperg már nincs 
a kezünkben, szír. 

KATRIN. Megszökött! 
SAINT'MARCEANT. Legalább megkisérlette, 

de alig hogy künn volt az ajtón, ott találta 
a Rovigó herceg embereit, akik érte jöttek. 

KATRIN (rémülten). Oh, is tenem! 
Saint-Marceant. És akik kocsiba ültették és 

elvitték a Port-Japellhez 
KATRIN. Megölték ! 
NAPOLEON A szerencsétlen ! . . . Fusson 

Lefebvre . . . Hol van Lefebvre? (Lefebvre 
betép). 

T I Z E N N E G Y E D I K J E L E N E T . 
Voltak, Lefebvre, majd Savary. 

NAPOLEON. H í m a r egy lovas embert, meg' 
kegyelmezek ! 

LEFEBRVE. Sajnos, késő, felség ! . . . Mos-
tanra már mindennek vége. 

SAVARY. Igen, igen, megtörtént. 
KATRIN. A h ! 
SAVARY. Felséged meg van bosszulva! 
NAPOLEON. Hát ki mondja önnek, hogy 

megakarok bosszulva lenni ? 
SAVARY. Hogyan? 
NAPOLEON. Az az ember ártat lan ! 
SAVARY. Nem tud tam ! 
NAPOLEON. Ön sohasem tud semmi t ! 
SAVARY [hátrál). Felséged parancsa . . . hü 

buzgalmam ! . . . 
NAPOLEON Őcsakazilyen dolgokban buzgó 

— és túlságosan siet ! Példa rá a venszeni. 
(Fouché az ajtóban áll). 

SAVARY Felség, az, amit tettem . . . 
NAPOLEON. Bárgyúság volt ! Fouché nem 

tette volna ! 

T I Z E N Ö T Ö D I K J E L E N E T . 
Voltak, Fouché. 

FOUCHÉ (belép). Oh, semmiesetre, szír-
Igen jól tudom, hogy felséged milyen hir-
telen a méltó haragban, ép ugy kész a kegye-
lemre is, és felségednél Caesartól mindig 
Augusztushoz kell fellebbezni. A kastély 
kapuja előtt állva lá t tam azt a szerencsétlen 
fiatal embert a Rovigó herceg kocsijában és 
az ő emberei közt, akik az én embereim vol-
tak. És azt gondoltam magamban : lám, egy 
szavam elegendő volna ahhoz, hogy meg-
kíméljem a császárt egy nagy bánattól : „Ez 
az ur szabad ! Őfelsége megkegyelmez". 

NAPOLEON. Eh, ugy van ! Ezt kellett volna 
mondani . 

FOUCHÉ. De micsoda jogon, szir ? Hacsak 
hozzá nem tettem volna : „Rovigó herceg nem 
parancsol nektek többé. A rendőr-miniszter 
már nem ő, hanem én". 

NAPOLEON. Ejh, mért nem m o n d t a ? Hi-
szen igaz !, Ön a miniszter, s ő nem az többé. 

FOUCHÉ. Es Felséged megbocsátotta volna 
a hata lomnak ezt az előre való lefoglalását? 

NAPOLEON. Oh. minden bizonnyal meg ! 
FOUCHÉ. Akkor minden jól van, szir ! 

Megtörtént. 

NAPOLEON. Mi ? 
KATRIN. Micsoda? 
FOUCHÉ. Gróf Neiperg m á r Szoásszon felé 

jár, abban a kocsiban, amelyet Rovigó 
herceg szíveskedett neki kölcsönözni. 

NAPOLEON. Istenemre, ez mesteri fogási 
KATRIN. Oh, nagyszerül Oh, beh j ó ! 

NAPOLEON (Savaryhoz). Hamar egy fu tár t , 
érje utói a gróf kocsiját, s adja át neki ezt 
a levelet az osztrák császár számára. 

KATRIN. Nem adná vissza a kardjá t is, szir ? 
NAPOLEON De igen! Azzal a föltétellel, 

hogy ezentúl jobban fogja használni. (Savary 
Fouchéhoz lép). 

SAVARY. Szóval ön bitorolta az én tiszte-
met, teendőimet ! 

FOUCHÉ. A legteljesebb mértékben . . . 
kedves herceg . . . valamennyit . 

TIZENHARMADIK JELENET. 
Voltak, Savary hiján. 

NAPOLEON Azonban herceg, ön mégis na»-
gyot kockáztatott , ha nem szánom el magamat 
a kegyelemre. 

FOUCHÉ Arról is gondoskodtam, szfc, 
Szoaszonban értem utói az emberünket. 

NAPOLEON. Ez a Fouché mindenre gon-
dol. Ön igazán nagyon ügyes ember. 

FOUCHÉ. Ügyesebbre is talál tam magam-
nál, szir ! 

NAPOLEON. S az ? 
FOUCHÉ (Katrinra mutat). A hercegné ! 
NAPOLEON. Igen, igen, ravasz egy asszony, 

akit nagyon szeretek ! N 
LEFEBVRE Tehát, szir? 
NAPOLEON. Tartsd meg és óvd ! Nem ta-

lálsz pár jára 
KATRIN (Lefebvrehez). Na? felsültél ugy-e? 
NAPOLEON (nevet). Jó éjszakát, hercegné! 

Jó éjszakát u ra im ! 
KATRIN (bókot). Hasonlóképen felség! Gye-

r ü n k aludni ! jaj ! ránk fér ! 
(V é g e.) 

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

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

forró lüktetésű drámává. 
Solti ára 10 korona és 10 % drágasáqi pótlék 
Kapható a „Színházi Élet"boltjában,Vlí.,Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 

MEGJELENT ! 

ä c f á s z á r p a r t ? a s z á l l t 
Lakatos László uj színdarabja, a 
Medgyaszay Színház nagy sikere. 
Ára K 4 . - é s 1 0 «/o f e l á n 

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



4 0 S Z Í N H Á Z I E L E ' j 

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

A CORVIN FILMGYÁR FEJLŐDÉSE. A Corvin-
filmgyár megnagyobbításához az Agrár- és Jára-
dékbank 7 millió koronával járult hozzá. Az uj 
Corvin a jövőben nagyszabású, irodalmi témájú 
filmeket fog kihozni, ezenkívül Budapesten a 
Gschwindt-gyár telkén egy óriási színházépületet 
fog épiteni, amely egy mozgóképszínházat is fog 
magába foglalni. 

DEÉSY ALFRÉD BETEG. A Star-filmgyárki-
rtinő és népszerű főrendezője,Deésy Alfréd nem-
régiben megbetegedett, ugy hogy két műtétnek 
vetette magát alá. A második műtét is sikerült, 
ugy hogy Deésy néhány napon beiül felgyógyul 
és el Hagyhatja betegszobáját. 

MAGYAR FILMEK AMERIKÁBAN. Mintegy 4 
Héttel ezelőtt egy alkalmi társaság alakult Buda-
pesten, amely egy svájci filmkereskedő köz-
vetítésével 10 magyar filmet akart Amerikának 
adni. A filmek között szerepeltek volna, Phönix, 
Rex es Lux-filmek. Közben azonban a részlet-
kérdésekben differenciák támadtak, úgyhogy az 
üzletből egyelőre nem lett semmi. Niccs ázon-
i<an kizárva, hogy az ellentéteket sikerül majd 
i iegyetiliteni, úgyhogy rövid időn belül magyar 
íilmeket is fognak majd az amerikai városok-
ban játszani, az ottani magyarság legnagyobb 
büszkeségére, 

FILMOSZTÁLYOK A MAGYAR MINISZTÉ-
RIUMOKBAN. A magyar külügyminisztérium 
politikai főosztályában filmosztályt állítottak föl, 
i melynek Gáspár Artúr min. tatï. a vezetője. A 
iilmosztály főfeladata, hogy a külföldön a magyar 
ügyet filmpropaganda utján ismertesse és nép-
szerűsítse. Ilyen propaganda-filmek előállítása 
erdekében most folynak a tárgyalások a minisz-
térium és a magyar filmgyárak között. A föld-
művelésügyi minisztériumban is működik egy 
íilmosziály, amely a földbirtok-reformmal kap-
csolatban főleg a vidéki mozgóképszínházakban 
akar propagandát kifejteni. 

CARL WILHELM NÉMET FILMJEI. Carl Wil-
helm filmrendező a háború fo lyam^ Budapes-
ten az Uher- és a Hungária-filmgyárnál működött 
rendezői minőségben. Az ő nevéhez fűződnek 
többek között a Jókai-filmek is. Wilhelm a forra-
dalom után visszament Berlinbe, ahol az „Inter-
nationaler Filmvertrieb" rendezője lelt és most két 
hatalmas filmmel készült el. Az egyiknek cime : 
„A sárga halál.'" a másiké: „Nő, aki pályát té-
vesztett1. 

NEMZETKÖZI FILMBEMUTATÓTEREM ZÜ-
RICHBEN. Zürichben egy hatalmas nemzetközi 
f lmbemufató-termet létesített az egyik ottani film-
gyár. amelyben a volt központi hatalmak összes 
fiimjeit fogják bemutatni. Az illető vállalat egyut-

,tal a filmek eladását is fogja közvetíteni. 

ÜZENETEK. 
K. F. Sárvár. Ilyennemű munka magyar nyel-

ven nem jelent meg, az ujabb : német műveket 
még nem ismerjük, mert Berlinnel igen bajos és 
körülményes az összeköttetés. Filmdarab-irást 
egyébként sem lehet könyvből tanulni, mert aki-
nek ehhez tehetsége nincs, az ugyan szá'.féle 
könyvből sem sajátíthatja el a darabirást. Negye-
dik kérdésére vonatkozólag azt jegyezzük meg, 
hogy az illetőknek állandó fizetésük nincsen, 
hanem szerepenkint tizetik őket, aszerint, hogy 
milyen szerepet játszanak. — Jenci. Próbálja meg 
a Rózsahegyi-féle sziniiskolát, Népszinház-u. 22., 
egyébként alkalomadtán jelentkezzék bármelyik 
filmgyár rendezőségénél és mutassa be a zág-
rábi iskola bizonyítványát, igazolásul annak hogy 
ott sziniiskolát végzett. — St. Erzsike. Ezeket 
az adatokat a Rózsahegyi-féle iskola csak sze-
mélyes jelentkezőknek mondja meg. Arra a kér-
désre pedig, hogy valaki milyen vallású, nem 
válaszolunk. — Egy igazi Pipszi. 1. 24 .éves. 
2. Krisztina-körut 15. 3. Nem tudjuk. 4. Próbálja 
meg. 5. Nem tudjuk. B. G. 1. K. L. címére tessék 
a Phönix-filmgyár (Rákóczi ut 76.) címére irni. 
2. L. I. Király-utca 95. 3. Várkonyi Mihály címe 
Royal-szálló. Nőtlen. 4. Gunnar Tolnäs címe : 
Nordisk film Co. Kopenhága. — R. K. tanuló. 
Egyelőre olvasgasson sokat, járjon színházba és 
ha majd nagyobb lesz, foglalkozhatik ezzel a 
kérdéssel is. — Egy szőke hölgy. Corvin film-
gyár Rákóczi-ut 9., igazgatói: Korda Sándor és 
dr.Molnár Dezső; Star-filmgyár, Kossuth Lajos-
utca 11—13. vezérigazgatója Geiger Richárd. — 
.A nő szivét." Gunnar Tolnäs cime: Nordisk 
Film Co. Kopenhága. — China. 1. Miért r.em? 
2. Lehetőleg forduljon a Rózsahegyi-Iéle isko-
lához Népszinház-u. 22. alá. \Fogadó. Lóth IIa 
1901 szeptember 10-én született. — Szfinksz. 
1. A Szfinkszben György herceget Lukács Pál 
játssza. 2. Nincs szerződtetve egvnél sem. 3. Nős, 
Lendvay Lola, a felesége. 4. A császár katonái-
ban és az Összeesküvőkben. 5. 28 éves. — 
Ikarus. Amit eddig ebben a rovatban egyesek-
nek válaszoltunk, vonatkozik Önre is. Minden-
esetre kell sziniiskola, azonban mint statiszta 
anélkül is boldogulhat. Tessék egy-két helyen 
próbálkozni, lehet hogy tud érvényesülni. 2. A 
név mellékes ; tetszésszerinti nevet vehet föl. 

7 Ü Í 3 Y M I H Á L Y DROGÉRIÁJA 
Budapest , V., Váczi-ut 4. Te lefon: 160-93. 
A községi tisztviselők országos szövetségének szerző-
déses szállitőja. — Szappanok, i l l a t sze rek , kötsze-

rek és h á z t a r t á s i cikkek nagy r a k t á r a . 

IUMZBTI (Royal) KABARÉ 
VII., Erzsébet -körut 31. Te lefon 110-22. 

Minden este órakor pompás márciusi inűsor 
6 u j v i g j à t & k 

Szó lók! Duet tek! Var ie té -a t trakc iók! 
Vasár- és ünnepnap délutáni előadás ! 

Kezdete Va 3 órakor ] 
Jegyek előre válthatók a jegypénztárnál és a Színházi 

Élet jegypénztáránál, Erzséhet-körut 29. 



S Z Í N H Á Z I E L E T 41 

Az operett fejlődése 
Rendezi a Színházi Élet hangversenyirodája már-
cius 20-án és április 4-én este 6 órakor a 

Vigadóban. 

Fellépnek : Dömötör Ilona, Környei Béla, Sándor 
Mária, Serák Márta, dr. Dalnoki Viktor és Tóth 
József. — Cserna Andor konferál. — Karmester : 

Hajós Károly. — Rendező : Kalmár Aladár. 

Két estén át módjában lesz a közönségnek 
a régi és az uj operettek gyönyörű muzsikáját 
élvezni. Kezdve attól az időponttól, mikor az 
operából az énekes operetté fejlődött, egészen 
napjainkig, — minden szép és nagy hírnévre 
szert tett ária, dal, keringő, duett tercett és 
kvartett megelevenedik. 

Az első estély műsorán (márc. 20-án.) Lort-
zing : Cár és ács. — Fegyverkovács. — 
Offenbach : Szép Heléna. — Orpheus. — Párisi 
élet. — Hoffman. — Eljegyzés lámpafénynél. — 
Lecoq: Kis herceg. — Angot asszony lánya. 
Planquette : A kornevilli harangok. — Rip van 
Winkle. — Hervé: Lili. — Nebántsvirág. — 
Strauss János : Denevér. — Cigánybáró. — Egy 
éj Velencében. — Suppé : Boccaccio. — Donna 
Juanitta. — Szép Galathea. — Miltöcker: Sze-
gény Jonathán. — Koldusdiák. — Boszorkány-
vásár. — Zeller : Madarász. — Konti : A su-
hanc. 

A második estély műsorán (ápr. 4-én) Sullivan: 
Mikádó. — Sidney : Gésák. — Eysler : Vándor-
legény. — Asszonyfaló. — Strauss Oszkár : 
Varázskeringő. — A csokoládé-katona. — 
Fall Leo : Dollárkirálynő. — Az elvált asszony. 
— Stambul rózsája. — Lehár : Drótostót. — 
Vig özvegy. — Luxemburg grófja. — Herceg 
kisasszony. — Cigányszerelem. — A pacsirta. 
— Kálmán Imre: Tatárjárás. — Cigányprímás. 
— Csárdáskirálynő. — Jacobi : Leányvásár. — 
Szibill. — Szirmai Albert : Táncos huszárok. — 
Mágnás Miska. — Gróf Rinaldó. — Kacsoll 
Pongrác : János vitéz. — Reinitz Béla, Nádor 
Mihály : legszebb művei szerepelnek. 

Dömötör Ilona, ki operetteket már igen régen 
nem énekelt és Környey Béla, ki ezen az esté-
lyen ismét visszatér régi szerelméhez, az ope-
retthez, a széphangu Serák Mártával együtt 
már előre is biztosítják a vállalkozás erkölcsi 
sikerét. Dr. Dalnoki Viktor, az Operaház gyö- , 
nyörü hangú baritonistája és Tóth József 
tiszta csengésű nagyterjedelmü tenorjával 
teszik teljessé az anszanblét. 

Az operettek jeles szakértője Cserna Andor 

tartalmas előadása keretében zajlik le ez a 
zenei körökben nagy szenzációra igényt tartó 
estély és a fáradhatatlan Hajós Károly, a Vá-
rosi Színház uj karmestere gondoskodik a kí-
séretről. Jegyek a Színházi Élet boltjában (Er-
zsébet-körut 29. Telelefon 74—66) és Bárdnál 
kaphatók. 

cselekedet volt USlem, 

hogy hangszeremet 
lient a kés/Hőnél vásároltam, 

alaposan becsapódtam. 

S a j á t érdekében 
hangszereit csak a ké-
szítőnél szerezze be. 

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

Feke te Mihály 
mesternél 

Budapest, József-körut 9. sz. 
No tévedjen máshová I 

NEMZETI ( R o y a l ) ORFEUM 
VII., ERZSÉBET-KÖRUT31. TELEFON 110-22 

Minden este 8/46 órakor a kitűnő márciusi műsor 

j y 
Harmat Imre és Zerkovitz Béla operettje 

K. S O L T I H E R M I N és V I R Á G J E N Ő 
a legújabb Weiner szólók"! al 

URBAN1S 
akrobaták , 

PILLAR MANIA 
komikus kerékpáros golyót&ncosuő 

TURC 
komikus zsonglőr 

DRE AU Y DORNËLLY LÏESZKO VSZK.Y AIÏANSA 
énekes táncosnő táncmüvéaznő 

PAPP JÁNOS 
SÁNDOR STEFI és Dr. ERDÉLYI GÉZA 

a legújabb Zerkovitz slágerükkel 
és az összes szinliázi és varieté attrakciók 

Minden csütörtök, vasêr- és ünnepnap délután ' /»3 
órakor előadás teljes esti műsorral 
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A bukott rendszer bűnei 
(Tiltott és titkos képek és okmányok.) 
Tábori Kornél előadása szines vetített képek-
kel és filmekkel. (Rendezi a Színházi Élet hang-
versenyirodája március 9-én a Royal-Apolloban) 

Tábori Kornél vasárnap felolvasás keretében 
bemutatja azokat a képeket, okmányokat és 
aktákat, melyeket a cenzúra a háború egész 
ideje alatt letiltott. A közönségnek alkalma 
lesz megismerkedni azzal a gyámkodással, 
mely alatt a napi és hetilapok öt éven keresztül 
állottak és mindama háborús propaganda esz-
közzel, melyet a magyarok, németek, franciák 
és angolok alkalmaztak a háború elnyujtása és 
a végső győzelem érdekében. Az előadás mű-
. sora a következő : 

I. Amit eddig a cenzúra letiltott. A „bizalmas 
értesítések." Hogyan preparálták a sajtót ? A 
megcenzurált király. Hajsza a politikusok ellen. 
Eredeti okmányok fényképmásolatai (I—VIII.) 
Börtön az igazmondásért. Hárem a fronton. A 
végzetes kiáltvány. Mulatságos brosúrák. Na-
gajka és korbécs. A mi gazságaink. Ki okozta 
a háborút. Nők titkai. Aljas agitáció. Hogyan 
akarták Károlyit tönkretenni. Mérgezett köny-
vek. A fokos külföldön. Franciák, németek, ma-
gyarok. Földalatti humor. Német és angol 
szörnyképek. Kölcsönös régalom. Gúnyrajzok 
uralkodókról. Amit Tiszáék elhallgattak. Iszonyú 
jóslás. 

II. A háború eltitkolt borzalmai. Hiteles fény-
képek. Negyven akasztott ember. Lukachich és 
háromezerötszáz halottja. A hadi őrület iszo-
nyuságai. Bizalmas parancs. Áruló kém. Erdő-
ben rothadó halottak. Elmebajos katonák. 
Vasúti katasztrófa. Elpusztult kastélyok. A fel-
tört sirbolt. Kifosztott holttestek. Becstelen 
művészet. Szerbiai sirok. A kolerától az éh-
tifuszig. Akik jól jósoltak. Leányok gyötrelmei. 
Amiért tiz embert felkötöttek. Harc a háború 
után. 

III. Tragikomédia. Vidám képek. Igazság a 
pestiekről. A finom pesti hölgyek. A drágaság 
intimitásaiból. A vidéki liba. Egy pesti tehén. 
Kommunisták vagy kapitalisták ? A vad magyar. 
Mágnás hölgyek munkában. Pikáns gyónás. 
Mindenütt protekció. Őszinte leleplezés. „Muszáj 
nevetni." Ellenforradalom. Miket hazudnakrólunk. 
Egy humoros dokumentum. Mi lesz az ébredők-
kel ? Egy csomó hamisítás. A „Kriegspresse" 
disznóságai. Mi vér reánk ? 

14 — K 
$9 Sf£ 

20 — K 
S-— K 

10 — K 
4 — K 

7*— K 

7 — K 

1 4 - K 
14'— K 
14 — K 
14 — K 
16-- K 

6 — K 
6-— K 

— K 
6 — K 
6.— K 

7 — K 
5 - K 

REGÉNYEK : 
Douglas Lord: Wilde Oszkár és Én ... 
Flaubert Gustave : Egy fiatalember törté-

Művészeti Almanach 1919. évre 
Richepin Jean : Lépvessző ... 
Romain Rolland : Jean Christophe I. 

A hajnal -
Romlín Rolland: Jean Christophe II. 

Á virradat 
Romain Rolland : Jean Christophe Pá-

risban I. A piaci vásár 
Stindberg: Vallomások ... 
Újhelyi Nándor : Egy férfi szerelmei ... 
ifj. Wlassics Gywla : A vörös szalon ... 
Zémlak Semene : Kancsuka 

SZÍNDARABOK : 
Barta Lajos : Örvény 
Hajó Sándor : Az ötvenéves férfi 
Hervieu Paul: Bagatell 
Hevesi Sándor: Császár és komédiás-
Lakatos László: Férj és feleség ... ... 
Lengyel Menyhért : Sancho Panza ki-

10% drágasági pótlék és portó egyenként 50 
fillér. Megrendelhetők a „Színházi Elet" bolt-

jában, VII., Erzsébet-körut 2f. 

fiHauydcif^agdk 
Bölcsődal (Pogány Róbert) 4.— K 
Bolseviki nóta (Pogány Róbert) 4.— K 
Egy régi dáridó az volna jó ... 4 — K 
Egy szál cigánnyal huzatom (Zerkovitz) 4 — K 
Rég volt . . . Rés- volt 4 — K 
Gróf Rinaldó 1. II. füzet 14 - K 
Megrendelhetők a „Színházi Élet" boltjában : 

VII., Erzsébet-körut 29. 

á p ^ f e w k z ő k i p G f c 
Gróf Rinaldó sorozat, 7 darab ... 280 K 
Majd a Vica, 5 darab 2 — K 
Gyerekszínház tagjairól, 8 darab 320 K 

L E G Ú J A B B T A V A S Z i 
D I V A T L A P O K : 

La Femme Moderne 11'— K 
Die Dame 2 50 K 
„Vogue" Ame'ikai divatlap 15 — K 
Elite (tavaszi és nyári idényre) 10'— K 
Porto egy-egy sorozatnál 40 fillér. Megren-
delhetők a ^Színházi Élet* boltjában: Vil., 

Erzsébet-körut 29. 
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Feleségül venném az „Asszony és bábu" 
Concháját vad, szenvedélyes temperamentumáért, 
amellett mégis meghunyászkodó asszonyiságáért. 
Imrédy György, keresk. akadémiai tanuló. • ••• 

Hogy kit választanék férjemül ? Mit tagadjam, 
leány vagyok s magam is egy Rómeóra várok. 
Diszkréció mellett megsúgom egy szépséghibám, 
hogy nincsen hozományom — ami azt hiszem 
elég ahhoz, hogy eloltson minden lángoló érzést. 
és szerelmet a inai Rómeókban. Kiss Ilus, Újpest. *•«• 

Férjemül a Sphinx-film Mirko hercegét vá-
lasztanám erőszakos, bátor, követelő fellépéséért 
és mindamellett gyöngéd, igaz szerelméért. B. 
Magdi, Budapest, VI„ Szerecsen-utca 37. 

Szép a Vig özvegyből Daniló gróf, szép a 
Szibill-böl a nagyherceg is, de én csak Napoleont 
választom a Szókimondóból, egyenes és bátor 
jelleméért. S. Irén, Jászárokszállás. 

Kedves Szerkesztő Ur ! Ön a legaranyosabb 
szerkesztők egyike. Mert még az életben sajnos, 
nem választhatjuk meg annyira a férjnek valót. 
Az Ön leleményessége legalább teret nyújt, hogy 
valamiképen napvilágra jöjjön ábrándunk. Ré-
szemre ideális férj lenne a „Farsang" Miklósa. 
Miért ? Mert őt Kamillához az igaz szerelem 
vezérli, nem pedij,' a kalandváeyás, flirt vagy 
érdek. Sőt midőn látja, hogy Kamilla öt nem 
szereti s csak azért ragaszkodik hozzá, mert 
általa véli tervét keresztülvinni, lemond róla. 
Nenies jellem. Többet ér, mint a világ összes 
gyémántjai. M. 

Férjemül, ha lehéliíe, Az aranyembert válasz-
tanám. Két okból: mert szerencsés, aranykezű 
ember s mert egy ;gazi ember. Grünfeld Ica, 
Debrecen. 

Én férjemnek egyedül csak „Gróf Rinaldó" Ádám 
Gyurkáját választanám. Óh, bár engem rabolna 
el, oly szívesen mennék vele, csak ez — sajnos 
— nem történhetik meg. De legalább az én 
jövendőbeli férjem ugy imádjon, mint ahogy ő 
imádta — Helént. M. Helén, Budapest, Aréna-ut. 

Én férjemül csakis az amerikai Tominyt vá-
lasztom, mert mindig oly csodásan megkötött 
nyakkendőt visel. F. Erzsi, Budapest. 

A „Hejehuja báró" operett dr. Jimmy Wels 
mérnöke tetszik nekem, mert „az arca fekete, 
de .a szive fehér" s ezzel a fehér szivével oly 
méiyin érezve, fájdalommal rajongással szeret 
egy nőt. Én is nagyon szeretném, ha engem 
reszketvo, rajongással szeretne egy fiatal, tehet-

séges mérnök (vagy tegyük fel egy orvos), akinek 
az arca ha nem is fekete, de a szive minden-
esetre fehér lenne. Elvált asszonyka, Szeged. 

• ••• 
Franci szeretnék lenni a „Varázskeringő"-ben, 

hogy a legszebb fiu, a leghelyesebb katona az 
édes : Niki hadnagy az enyém lehetne. lia baba, 
Szolnok. 

Legszívesebben Majd a Vicát venném el, de 
hogy ő ho?zám jönne-e, azt szeretném tudni. 
Mikor ka Kálmán. 

Tisztelt Szerkesztő Ur ! Én minden habozás 
nélkül az asszonyt rabló Gróf Rinaldót válasz-
tanám. Hogy miért épen őt ? Mert ilyen erős 
és bátor jellemű férfi nincs több a világon. Aki 
bármit megtesz egy asszonyért, kit szeret. Szí-
vesen engedném, hogy eugem is egy ilyen 
Rinaldó raboljon el. K. Macus, Újpest, Lőrmc-
utca 126. sz., földszint. 

• • • • 

Férjemül, — ha lehetne — Jean Morreit vá-
lasztanám, a Skorpióból, mert szép jó és kedves 
volt és amellett türelmes. Mennyit kellett tűrnie, 
mig végre kiderült ártatlansága. S ö ezért 
nem csüggedt el. Ilyen férfi mellett gyönyörű 
álom lenne ez a sivár élet. Ilus, Budapest. 

.. Én férjül az Ördögöt választanám, meri az 
Ördög jó, nem rossz, csak a csehek rosszak. 
Ha pedig férfi volnék, Solfit választanám, fele-
ségül, mert neki mindent megszabad énekelnie. 
Juhász Manci, Ipolyság. 

• • • • 

Senki mást nem választanék, mint ifjú Dumas 
Sándor „Kaméliás hölgy" cimü müvének Duval 
Armandját, mert szerelme nem mindennapi, ha-
nem felemelő és őszinte, amivei sajnos, a mai 
életben nem találkozunk. Majdan Lenke. Új-
pest, Baross-u. 33., 1. 29. 

Hogy férjemül kit választanék ? A „Vengerkák" 
hercegét. Sárvány Katinka, Budapest, Széna-
tér 2., földszint 3. 

Én férjemnek csakis Gróf Rinaldót választa-
nám. Hogy miért? Mert asszonyrabló. Igazán 
szeretném, ha volna egy másik Rinaldó is, aki 
engem is elrabolna. Fai-kas Rózsi, Erzsébetfalva. • ••• 

A választás kissé nehéz nekem, aki a színmű 
irodalmi férfialakjait mind nagyon szeretem. De 
azért mégis \an egy, akit mindnél jobban szere-
tek, ez Grant Sámson, „Vandergold kisastzony"-
ból. De ugy, hogy mást soha szeretni nem iögok. 
De talán, ha hozzá hasonló jönne, — tudnám 
szeretni. T. Lujza, Szabadka. 

Hogy .kit választanák férjemi;;? i)v hu'.í 
bárót! Önök persze azt gondolják, azt» , 
mert báró. Oh nem ! Csak azért, mert oly boVú, 
vigkedélyü s mulatni szerető. S szerinteni a mu 
latós férfi jó férj. B. Jucy, Szeged. 
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Mivel határtalan vig kedéllyel birok, élettársul 
egy vigkedélyü férjet keresek. Választásom a 
„Pillangó főhadnagy" Csollán önkéntesére esett. 
Először, mert olyan nekem való kedélye van, 
másodszor, mert önkéntes és harmadszor, mert 
12 fióküzlete van és gond nélkül élhetnék vele. 
W. Böske, Budapest 

• • • • 

Hosszas gondolkodás után megtaláltam a 
színműirodalom alakjai között azt, akit férjemül 
szeretnék. A Pygmalion Higgins tanárját. Hogy 
miért ? Mert ő nem bókol, de titkolja érzelmét 
Eliza iránt. De szívesen lennék én az ő Elizája. 
Csak azt sajnálom, hogy ilyen ideálok csak re-
gényben vagy színdarabban léteznek már. Rad-
tiay Eliza. 

Én férjemül, minden habozás nélkül, Jókai 
Mór „Az aranyember" Tímár Mihályát választa-
nám. Mert erösakaratu férfi, nagylelkű, kit a fény 
és pompa, mint látjuk is, nem tesz boldoggá. 
O, ki odahagyja hírnevét, gazdagságát, egy igaz 
tiszta szerelemért. Kár, hogy manapság ideális 
szerelem nem létezik, mert hisz minden csak 
érdek. Az ideális leánylelkek pedig hiába várják 
sóváran az őket megértő hőst, mert sajnos ezek 
ísak regényekben és előadásokban találhatók. 
Hát csoda, ha limár Mihályt szeretem. Hej, ha 
Tímea helyében lettem volna, tudom, az Arany-
ember sohasem jutott volna ki a Senki szigetére. 
Hamburger Ilona, Budapest, Vili,, Lujza-u. 38. 
11!. em. 62. 

A magam részétől a Görögtűz Murányi Éváját 
választanám. Tökéletes „nő" ez az asszony. Ma-
gában hordja a francia asszony minden ravasz-
agát chickjét, de ábrándos, szeretet és meghitt 

családi élet után vágyódó (tudtán kívül) mint a 
Ij'cdermeier valamelyik Gretchenje. Nehéz munka 
lenet egy ilyen asszonyt lekötni és boldoggá 
tenni, de nekem szimpálikus Petrucchió munkája. 
Plátz, Budapest, 

• • • • 

Ha leány volnék, a „Farsang" Oroszy Sándo-
rét választanám. Először is, mert még gondolat-
ban sem tűri, hogy Kamillát megmotozzák. Vi-
s ont, bár érzi és tudja, hogy felesége az el-
.-ötétitett teremben nincs egyedül, még sem csa-
varja fel a villanyt, megkímélve ugy önmagát, mint 
K • millát a kellemetlen helyzettől. Ez az igazi 
férj, az igazi férfi. H. F.-né, Újpest. 

Szobaleány kell minékünk, szép és takaros, 
Ki, ha kell, még feleségül bájos és dalos. 
Van egy leány, ki hol színésznő, hol szobacica, 
Elvesszük őt feleségül, csak . . . jöjjön a Vica. 

Bandi és Gyurka, medikusok, Hatvan. 

Erzsit választanáru Marcsa helyett, akinek ka-
t nája szívesen lennék. Lengyel Sándor, hdgy. 
Budakeszi. 

A kérdés látszólag egyszerű, mégis komplikált, 
s egyaránt felelhetünk rá, vidáman vagy komo-
iyan. En az utóbbit választom. Egy határozott 
színpadi alakra nem tudnék rámutatni ; mert ami 
az egyikben megvan, azt a darab természete a 

másiknak nem adta meg. Hogy mégis milyen 
feleséget választanék a szinpad alakjai közül? 
Nos, szerintem a nő. élethivatását elénk tárja 
Madách az „Ember tragédiája" Évájában. 
Tehát én olyan nőt szeretnék feleségül, aki 
nem a mai modern eszméket vallja, hanem meg-
érti a fent említett alakot. Hogy férjének az élei 
küzdelmeiben mindenkor vigasztalója, megértő 
hűséges társa legyen. Igen ; de a nő ne a férj 
vagyonát, állását szeresse, hanem a férfiben 
a lelket, gyöngédséget igyekezzék megtalálni, 
a ! nemes érzéseket, s Az aranyember utolsó 
mondata, Noémi szavai hassák át. „Az arany 
az övé, az ember az enyém." Néki ne legyen 
nagy művész, államférfi, gazdag, néki az ottho-
nában, a minden földi cifraságot künnhagyó 
lélek, csak ő kelljen. És végül a szeretete, a ra 

„jongása olyan legyen, mint a mi kedvenc budai 
szerzőnk, Farkas Imre darabjában „Tul a nagy 
Krivánon" Ancsurkájé. Nem vakitja el a fény 
az amerikánus uraság, mert néki csak egy, csak 
egy kell, a kis Pista. És gondolja kedves Szer-
kesztő ur, megfogom találni ? Scherbaum Jenő, 
Budapest. 

• • • • 

„E'némult harangok" Simándyját választanám 
férjemül, mert az igazi férfiasság" minden mozdu-
lata összpontosult bennes szeret — szeret min-
denki tudta nélkül. Leküzdi az élet hatalmas 
gátjait, kötelezettségével harcol a szerelme s 
mégis egyiket sem hanyagolva el, megnyeri az 
élet igazi örömét : mert szép és igazi élet akkor 
leend, ha sok vészt leküzdve, megtörhetetlenül 
élünk. Hunyadfi Lívia, Kecskemét, Fráter-u. 12. 

Sok szép színdarabot láttam s igy sokat is 
szeretek, Választani azonban a sok közül csak 
eggyet választanék. Egy olyan nőt, akihez hasonló 
csalk nagyon kevés van a világon. Ez Othello 
Desdemoriája. Ő benne megvan az a különös 
vonzalom, amely engem vonz. Mert, mig a félté-
keny Othello azt hiszi, hogy neje megcsalja és hűt-
len hozzá, addig Desdemona ártatlan és hű ahhoz 
a férfihez, akinek feláldozta magát. Ergó, ő tehát 
olyan nő, akiről azt hiszik, hogy megcsalja az 
urát. Valóban pedig ö hü ahhoz a férfihez, aki-
nek a felesége lett. Nem ugy, mint a mai nők. 
Az uruk azt hiszi, hogy nejük hü hozzájuk. Pe-
dig épen akkor csalják meg legjobban. Én biz-
tosithatom az én eddig ismeretlen Desdemóná-
mat, hogy én jobban fogok vigyázni rá és nem 
fújom a szerelmemet oly hamar a légbe. Ha 
jönne, én várnék rá. Rosenborg Sándor, Buda 
pest, VII., Dobó-u. 38. 

• • • • 

Az ötvenéves férfi vöröshaju forradalmár nő-
jét választariám feleségül. Az ő szépsége, szent 
hite a forradalmi eszmékben, ahogy láínoki te-
hetségével, magával ragad egy olyan embert is, 
aki egész életén át az ő meggyőződését követte, 
vaskézzel kivivta mindazt, ami nem is volt he-
lyes, mely egy országot romlásba vitt, mindezt 
egy kis női kacsó lerombolja. Ilyen ideális nőért 
érdemes egy életet feláldozni. M. F. Budapest, 
V., Erzsébet-tér 7 -10 . 111. 



Természetes rózsa arcbőrt nyer, ha 
DIDO rózsa' 
szinü krémet 
használ ! 

Paríumerie f t 

Budapest, VIL, Almássy-tér 15 



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

nem vállalkozunk.) 
D. Ilus és Magda. Előfizetésük márc. 31-én 

jár le. —Margó. 1. 2 évvel ezelőtt 2. 1910-ben 
Fehér Károly színigazgatónál Erdélyben. — Á. 
Imre. Igen tehetséges munka, azonban mi nem 
tudjuk felhasználni. — V. Pista. 1.26.2. Bárhol. 

Egész nap. 4. Nem sok. Szőke. 1. Eltalálta. 
2. Cime : Star-filmvállalat, Kossuth Lajos u. 13. 
— Aggódó. Temesvárott működik. — Régi elő-
fizető. 1. Egyáltalán nem fontos tudni. 2. Szécsi 
Illés- — Sz. L. Kecskemét. Tessék Rózsahegyi 
Kálmán szinésziskolájához fordulni, hol a rész-
letes felvilágosítást készséggel megadják. Cime: 
VIII., Népszinház-u. 22. — Zsám. Nem üti meg 
a mértéket. — Könyvmoly. Megrendelheti a 
Szin házi Élet kiadóhivatalánál. — Operalátogató. 
A Don Juan operát Mozart irta. Nálunk 1839. 
május 29-én mutatta be a Nemzeti Szinház, ez-
zel a szereposztással : Helytartó — Udvarhelyi 
Miklós, Donna Anna = Schódelné, Ottavio — 
Sátorfy, Don !uan = Konti Károly, Leporello = 
Szerdahelyi József, Elvira = Felbér Mária, Masetto 
— Várai. Zerlina — Eder Lujza, Ör = Megyeri 
Károly. 100-ik előadása 1887 okt. 30-án volt az 

Operaházban. (Az „ Uhrauffürung'-ia azonban 
Kolozsvárott volt 1826 dec. 17-én, Déryné, Pályi 
Elek és Szerdahelyi voltak a főszereplők.) Az 
operaházban 1885 február 21-én adták először. 
— Csábító. Krisztina-körut 15. 

Liliom. 1. Csanádi-u. 21. 1896-ban. — Imádó 
bakfis. 1891 március 31-én született, nőtlen. — 
Médi. 1. 1895 nov. 9-én született Munkácson 2. 
Főhg Sándor-tér 4. — Piros rózsa, Versec. 1. 
Nem halt meg. 2. 4 éve. 3. 26. 4. Jövő szezonban. 
— Csanádi úrilány, A Színházi Élet a nem 
előfizető-olvasóinak is mindenkor készséggel vá-
laszol 5 színházi tárgyú kérdésre. — Rokon, 1. 
Ludoviceum-i* 4. — 2. Antikváriumban megkap-
ható. — Példányvevő. Ha megüti a mértéket : 
akkor igen. E. T. R. 1. Royal szálló. 2. Rákóczi-
ut 76. — B—imádó, 13. 1. 1876 január 24-én 
született. 2. Nem színésznő a felesége. 3. A Szín-
házi Élet kiadóhivatala utján megrendelhető. 4. 
Aréna ut 19. — Peti. Ök játsszák. — Kis kócos. 
1. Royal-szálló. 2. Nőtlen. ,3. Ha aktuális lesz, 
megírja majd a Színházi Élei. L. IJóra, Nyír-
bátor. 1. Fasor 22. 2. Apolló-kabaré. 3. Király-u. 
95. 4. Belvárosi Szinház. — 5. Temesvár, Szinház. 
— Szanatórium. Ráday-u. 26. — Biki. 1. 26., 
2. 36., 3. 37, 4. Hevesi Angéla. — Pályatévesztett. 
1. 3. Lehet, ha megfelelő tehetsége van. 2. Igen. 
— Három kíváncsi. 1. 1896-ban. 2. 1899-ben 
3. 1882-ben. 4. 1897-ben. 5. Nőtlen. 

Kis tudatlan. 1. Nem nagyon szabad. (Várjon 

K r i l l i á n c n l o f gyöngyöket , ezüs tö t ,használ t ékeze-
Ul IIHfl"öUílfll» roket mindenkinél drágábban vesz 
-Izékely Emil ékszerüzlete, Budapext, Király o. 51. Teréz-tera-
ploirma! szemben. Címre teos 'k figyelni. Telefon J4zsef 105-53 

fiKüS H Ü U B R E K 
Állandó m o d e l l o k , 
OICKÓ árak BndapeHt, 

n £ l r u h a é s k a l a p o s o d V.. Falk Miksa nten lr-. 

m-m Ö R Ö M 3 . Ä K K 
béke minőségben mindea előkelő dro-
gériában é3 parfümériában kapható Hajszálakat 

HajszálaHat 

I V F P M F ^ I & F N elsőrendű blouz- és 
l | i L . I M T l L . O l ' ^ L I l pongyola-szalonja 
M ÍV., Váci-utca 9, I. em. Telefon : 168-87 

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

távolitás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszáz* ju-
tányos bérletben. B u d a p e s t , VII., Almásev u tca 3. s z á m . 

» • • • • • « H M M » 

I ULLMANN J Ó Z S E F I 
I m e l l f f i z ő k , külön-

legességek műterme | 

h ö l g y e k a r c á r ó l k a r -
j á r ó l v a g l e g k i i r t j a 

f e l e l ő s s é g g e l 
P f l l l Á í QARI1ITA kozm. intézete, Andrássy nt 38. I. em. 
lULLiAA OfltllllilR RSgtöni ha tás . Minden eddigit felülmúl. 
„ M ' R A C L E * hajeltávolitószer szétküldése utasítással . 
Arcápo lá s . Összes szépséghibák kezelése. Szemölcs i r t á s . 
Bámulatos ha tásnhámlasz tószerek , ára 3 6 K. — Pouder-
pótló 20 korona. Hajnövesztő 2 0 korona. — Hajfestö 
2 0 korona. Illat- ős szépitôszerek É r d e k l ő d é s r e vá la sz . 

gRAUNNÉ blons , pongyo la és 
jupon kü lön legessé -
g e k m é l y a n l e s c á l -
l i t a l t á r a k mel le t t . 
V., Honvéd-u tca 38. 
VgsztnhAz.-álszentben 

B U D A P E S T 
VI., NAGYMEZŐ-UTCA 

Telefonszám: 171—83 
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jjHai! 
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HM 

Ha igazán kellemesen akar mulatni, 
hozassa meg a m o s t l e g ú j a b b a n megjelent 

„Újvári telefonál" 
cimü kétoldalas, tréfás, kacagtató hanglemezt. 

Á r a : Hat darab ócska, lejátszott 
h a n g l e m e z . Ezen lemez pénzéri nem kapható. 
Újvári Károly ezen lemezen ugyancsak megkacag-
tatja a hallgatóit. Elejétől végig holtra nevettető ! 

I C i i á r ó l a g c sak i s 

ß 

á r u h á l á b a n 

g ö M P l S í , 
Vili., József-körut !5 
Fiók: IX., Ráday-u. 18, 
T e l e f o n : József 35-92. 

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

Árjegyzék ingyen. 



még egy pár évet !) 2. Igen ! — V—imádó. 1. 
Royal-szálló. 2. Aréna-ut 19. 3. Palota-tér 5. 4. 
Igen, de nem szinésznő. — Nem ülik. — Barna 
előfizető. 1. 39. 2. A húsvéti számunkban közöl-
tük. — Brossy. 1. 2. A Színházi Élet kiadó-
hivatalánál tessék érdeklődni. 3. Már bemutatták 
két héttel ezelőtt. — Két csillag. 1. Hat évvel 
ezelőtt lépett színpadra. 2. Jónás Dezső, máv. 
titkár. — V—rajongója. 1. Nőtlen. 2. Royal-
szálló. 3. 1891 márc. 31-én született Kisvárdán. 
Részletes életrajzát megtalálja a Színházi Élet 
1918 nov. 3-iki számában. — Dr. Pataky. 1. 
1915 jan. havában szerződött az Apollóhoz. 2. 
Nem volt ennek az intézetnek a tagja. — Krisz-
tyán. 1. 61. 2. Cime: Nemzeti Szinház. — D. 
László, Palánka. Ha ez a feltétel ki volt tün-
tetve a pályázati formulán, ugy lehet, — ha nem, 
akkor külön kell ott érdeklődni. — Magán-
növendék. Lehet magánúton is elvégezni. Kor-
látolt számban Somlár Zsiga, a Belvárosi Szinház 
művésze vesz fel növendékeket. — Beteg szív 
A Színházi Élet kiadóhivatala utján megrendel 
hető. — G. Lajos. 1. Royai-szálló. 2. Rákóczi 
tér 16. 3. Rudolf-tér 5. 4. Személynök-u. 16. 5 
Király-u 95. — Aulogrammgyüjtú. 1. Szondy-u 
98/a. 2. Dohány-u. 62 3. Rákóczi-tér 16. 4 Király 
utca 82. 5. Alkotás-u. 7—b.— Bariton 26. Vala-
melyik énekes-szinház igazgatóságánál méltóz-
tassék érdeklődni. — Kőszegi. Király-u. 97. — 
Szanin. A könyv megrendelhető a Színházi Élet 
kiadóhivatalában 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

Színházi képrejtvény 

SZÍNHÁZI ÉLET ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INCZE RÂNDOR 

A színház, irodalom és mű-
vészet minden ágáról,rend-
kívül sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novpllák, versek, 
essayk a legkiválóbb irók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb. 
A vaskos« ft I 
kötet ára: I W K O l > 
Drágasági pótlék 10 °/o. 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
es a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerülel, 
Erzsébet-körut 29 szám.) 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat sor-
solunk ki. 

I. dij : Egy magyar iró színműve. (E héten 
Molnár Ferenc: „Liliom" cimű művét sorsol-
juk ki.) 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten Paulay 
Erzsi fényképét sorsoljuk ki). 

III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 9. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése: „Liliom". Helyesen meg-
fejtették 519 en. Hajó Sánd. r „Az ötveuéves 
férfi" c. művét Prager László, Bálvány-u. 17., 
Varsányi Irén fénykényképét Domány Anv, Sza-
badság-tér 6. és a kottát Böhm Sándorné.'Rózsa-
utca 52. nyerte el. 

•) H A S Z N Á L J O N 

Gl-Gi C R E M E T 
ARCCRÉM t KÉSZÍTI; 
P U D E R l « l - e i KOZMÉTIK 
MOSDÓPORI IABORATÔF 
v u u u n i s z u . 2 0 . TEttf 

A „SZÍNHÁZI ELET" 

uj levelezőlap sorozata 
Gyönyörű szép felvételek „Majd a Vica", 

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

sorozat ára 8.— korona. 
Portóköltség 60 fillér. 

Nyomatott Thália műintézet kő- és könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csáky-u. 14. 






