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Az O p e rá b a n
Járt itt köztünk egy ember
Különös és szent szimattal.
Érdekes, ritka ember . . .
Nem törődött a divattal.
Fekete volt a ruhája,
Zsíros a kalapkarimája,
Sok-sok riadt szem nézett rája.
Diogéneszi lámpást
Nem lóbált csontos kezében
S az isteni jelt mégis
Meglátta mások szemében.
Körötte száz ifjú dongott
És ö boldogan felujjongott,
Ha egy csibéje szárnyat bontott.
Fiaik szerzetesi lelke
Mint mithikus hárfa rezdült.
Ha — amit híven ápolt —
A tőkére friss gerezd ült.
S mikor a gyümölcs megérett,
Munkájáért az új ígéret
Volt minden, minden nagy dicséret.
Furcsa, áldott tehetség:
Sugallt lelkek megérezője.
Csak nagyhangú üresség
Menekült fázva előle.
Durva ércből is kihántott
Aranyat, csillogó gyémántot,
Köves ugaron mélyre szántott.
Járt itt köztünk egy ember . . .
Költők s költészet papja.
Fényes pályák törője,
Nagy sikerek örömapja.
...M in d ig úgy volt s mindig úgy lesz,
— Oh jaj, de szörnyen szomorú ez! —
Aki ilyen, az vértanú lesz.
M O LNÁR JENŐ

lezongorázzál: azt a különbséget, ami
Claudia Victrix és Relie Gabi hangja
közt van.

TOKflRÉKOSSÍGIIKDZMONDÍSOK
— Az asszony v érv vei, a pénz beté
te jó.
»:
— . Lassan gyújts, tovább élsz.
— Addig nyújtózkodjál, ameddig a
takarékkönyved ér.
— Ki mint tett be, úgy vesz ki.
— Addig gyújtsd a pengőt, míg a tied.
—
Posta takarékpénztári nyugtával
dicsérd a napot.
— A hazugot sem lehet hamarabb
utolérni, mint a hamis postacsekket.
— Madarat tolláról, embert betétjéről. .
— Jobb ma egy betét, mint holnap egy

kivét.
— Kinek a pap, kinek a takarékossági
nap.
____
-

A gyékényesi vasúti vendéglttben
— Pincér! Kérek egy nagy adag sajtó
hibát.
— Sajnálom, azzal nem szolgálhatunk.
— Hát akkor miért van az étlapon?

Nikotín-versikék
Dohányzók közt nem vitás,
Hogy legjobb a „Novitas".
*

,

Angol lány B n t Annika,
Kedvence : „Brit annika".
*

Akad olyan médi ma,
Kinek kell a „Média”.
*

— M ICSO D A T A L B O T R Á N Y
EZ
M E G IN T OTT A B E S Z K Á R T N Á L ?

Csak „dohány”-nyal bírjam:
Jó nekem a „Mírjam ".
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huszárezredes, országgyűlési képviselő,
aki harmadfélévig túsz volt Szibériában,

kritikát mond

áá

nagy börtön röl

világháború első magyar memoár-színdarabja, „A nagy börtön”, annyira élet
és valóság, hogy csak ötven százalékig tudom helyeselni, hogy hivatásos
kritikusok írtak róla a lapokban. Sokkal inkább voltam kíváncsi a hivatásos
hadifoglyoknak, a háború hivatásos áldozatainak és nyomorékjainak véleményére.
Azok mégis csak illetékesebbek nekem, ha azt akarom tudni: jól figyelte-e meg
lési
képviselőt,
aki
Lengyel József ex-hitöbb mint két eszten
vatalnok és láger-szí
deig volt túsz Szibé
nész a hadifogoly-éle
riában a szovjet kezén,
tet, hol túlzott vagy
ami annyit jelent, hogy
hol maradt a valóság
a legszörnyübb dolgo
alatt, mit kellett volna
kon
ment
keresztül.
mellőznie és még mit
Konkoly-Thegével tele
észrevennie. Fábián Bé
fonon megbeszéltem az
lához fordultam kriti
ügyet. Megígérte, hogy
káért, de ő azzal hárí
megnézi „A nagy börtotta el, hogy most fo
tön”-t s aztán majd
lyik egy hadifogoly re
elbeszélgetünk
róla.
génye a
„Magyarom
Legifjabb kritikus-tár
szág”-ban és talán nem
sam katonás pontos
tartanák eléggé elfogu
sággal végezte el a rá
latlannak.
De
minbízott feladatot. Ami
gyárt ajánlott valakit,
ről az alábbi beszá
egy híres fogolytársát,
moló tanúskodik.
Konkoly-Thege Kálmán
nyugalmazott
huszár
ezredest és országgyű

A

em vagyok tollforgató ember — mondotta a darab megtekintését követő napon
a parlament jobboldali folyosóján. — Engedd meg, hogy egyszerűen csak el
mondjam az impresszióimat.
— Sztopp, — mondom — előbb illik, hogy magát a kritikust mutassam be a
nagyközönségnek.
— Huszárkapitány voltam, amikor hadifogságba estem. 1919-től 1922-ig
Krasznojarszkban és Moszkvában mint halálraítélt túsz raboskodtam vagy kény
szermunkát végeztem, aztán Rigába vittek, ahol engemet és társaimat a Kéri Pálíéle magyar kommunista-transzportért hazaengedtek. Irkuckban tizenhetedmagammal voltam bebörtönözve. Tizennégyet kivégeztek közülünk. Én úgy menekültem
meg, hogy egy orosz zsidó, aki cári érzelmei miatt szintén halálra volt ítélve, de
szabadon járhatott-kelhetett a városban, kicsempészte egyik levelemet a dán kon
zulhoz. Mikor kinyílt a börtönajtó és az őr kiszólított, azt mondta: tovaris Kuku,
vagyis Konkoly elvtárs, elbúcsúztam a rabtársaimtól, mert azt hittem, most jön az
agyonlövetés. De nem az udvarra, hanem ellenkező irányba vittek és a dán konzul
titkára tudtomra adta, hogy szabad vagyok. Mégis visszavittek a börtönbe, mert
valami szovjet-pecsét még hiányzott az írásomról. Mikor ez is megjött, pár nap
múlva kiszabadultam. Nem tudtam oroszul és nem tudtam, hova menjek a szakadó
nyári esőben. Egyetlen fillérem sem volt, hosszú szakáll, hosszú haj és piszok födte
lesoványodott arcomat és testemet, amelyen munkászubbony és vászonnadrág rongyosodott. Egy orosz katona utamat állta, nem fogadta el igazolványnak az írá
somat és be akart kísérni. Egy orosz zsidó katona vett ki a karmaiból és elvezetett
egy zsidó családhoz, ahol tejet és kekszet kaptam. A ház asszonya folyton Tren-
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csén iránt érdeklődött nálam, mert egy rokona élt ott és boldog volt, amikor le
írtam neki a trencséni várat és a két ágra szakadó Vág folyót. Mellém adta a kis
fiát, aki elkísért a dán konzulhoz, akitől száz rubelt kaptam. A börtön és a kény
szermunka szenvedéseit nem akarom ecsetelni, de az a pokol, amiből kikerültem,
felnyitotta a szememet és én, aki lovastisztnek nevelkedtem, akit bizonyos szűk
területre utalt a hivatásom, az élet nagy távlatait, mély összefüggéseit és rejtel
meit ismertem meg. Ezért is határoztam el, hogy mint katona — itthon az ezredesi
rangig vittem föl — visszavonulok és a közéleti pályára lépek. Konkoly-Thege Mik
lós, a nagy csillagász, nagybátyám volt. Fia, Miklós, ógyallát elhagyva gazdásznak
csapott fel.
Most pedig beszéljünk a darabról. Tetszett?
Nagyon köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet. Eddig csak Markovits
Kodion könyvét olvastam, most vettem meg Remarquet-ot és a szabadkai magyar
Műnk Artúr könyvét, „A nagy káder”-t. Szembe kell, hogy szálljak azokkal, akik azt
mondják, hogy mire való a háború irodalmi feldolgozása. Ellenkezőleg: minél több
olyan regény, színdarab, tudományos munka kell, amelyeknek a háború és a háborút
követő történelem a témája. Tudni akarunk mindent és amennyiben színpadra vi
hető, látni akarunk mindent. Hát mi más célja lehet az irodalomnak, művészetnek,
tudománynak, mint maga az élet! És produkált-e olyan apokalipszist az élet, mint
amilyen a világháború volt! Ami „A nagy börtön”-t illeti, először is azt szeretném
tudni, mint volt hadifogoly, hogy vájjon ez a Lengyel József nem azonos-e avval a
fiatalemberrel, aki engem Ivrasznojarszkban negyven fokos hidegben fölvett a szán
kójára. Ez úgy volt, kérlek, hogy én a „GorodokM-ból (ez olyan kaszárnyaféle tábor)
gyalog jöttem és egy orosz külsejű emberrel találkoztam. Azt mondtam neki, ve
gyen föl a szánkójára, ő magyarul felelt s úgy emlékszem, Lengyelnek hívták. Hát
ennyiben ismerném a szerzőt. A darab nagyon mély hatással volt rám. Különösen
az első felvonás meg a befejezőkép. Nem tudok igazibb katonajelenetet elképzelni,
mint azt az egyszerű, de hatásos „kettősrendek jobbra á f ’-tal való hazamasirozást.
Engem nagyon megfogott ez a kép.
Milyennek találtad az egyes alakokat, a fogolytiszti típusokat?
Egytől-egyig kitűnőek, mert valósággal éltek ezek az emberek. Azt a szá
zadost, aki esztergapadon dolgozott és hegedűket készített, jól ismertem magam is.
Később kivégezték a csehek. Rubinyi játszotta nagyon szépen. Hallottam arról a
doktor Feketéről is, akit Kabos Gyula megrendítsen ábrázolt. Ezt a szerepet ki kel
lett volna mélyíteni, mert nagy tragikum van benne. Delli Ferenc ezredese pom
pás. Nem is hittem volna, hogy hivatásos bonviván így tudja megszemélyesíteni.
Az a szerencsétlen bolond, akit Heltai Andor játsszik, szívbemarkoló. Magam is lát
tam ilyen boldogtalan tisztet. Jankovitsnak hívták, Fiúméban fakereskedő volt.
Vagy tíz nyelven beszélt. Egyszer csak meghibbant az elméje és hol római pápá
nak, hol hadseregfőparancsnoknak képzelte magát. Tomszkban halt meg az őrül
tek házában. Az ilyen elmeháborodott tiszteket nem hagyták a fogolytáborban, de
hát az irodalomnak joga van eltérni a valóságtól. Hja igaz, Fenyő Aladár is remek.
A fogoly tisztek civakodása és szerelmi kínszenvedése... az is élethü?
A civakodás mindenesetre. Abban a zaklatott lelkiállapotban az idegek fel
mondták a szolgálatot és csipp-csupp dolgok miatt csetepaték támadtak, amiknek
groteszk lovagiaskodás lett a vége. A szerelmi motívumot túlzottnak tartom. Nem
foglalkoztatták olyan nagyon a foglyokat szerelmi dolgok. Szerintem erre nincs is
szükség az ilyen darabban. Lehet, hogy mások nem így gondolkoznak. Viszont na
gyon találó a féltékenykedésnek az a rajza, amit a primadonákká lett színésztisz
tekről ad a szerző. Még csak az a megjegyzésem volna, hogy annál a hálószoba-jele
netnél, aminek a végén a foglyok elalusznak, vagy orosz vagy magyar kísérőzenét
szerettem volna, esetleg operaszerü kompozíciót. így még teljesebb lenne a hangulat.
beszélgetést közben félórára abba kellett hagynunk, mert Wekerle Sándor
kezében az elmaradhatatlan Média-szivarral — mosolyogva odalépett hozzánk
és a „Borsszem Jankó” új formája tárgyában rövid interpellációt intézett a
szerkesztőhöz. Az adott választ tudomásul vette a pénzügyminiszter, akinek bizal
mával ez alapon tovább is dicsekedhetem. Majd Farkass Elemér, a művészbarát kép
viselőpublicista csatlakozott a trióhoz és most már persze megindult a politizálás.
Wekerle jó hírt hozott: az amerikai tőkések kezdik kínálni a pénzüket és így jóval
olcsóbb lesz a kamat.
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— Eszerint reményem lehet, kegyelmes ú r . . . — kérdezem, de Wekerle
közbevág:
— Hogyne! Reményed lehet, hogy jobb kedvük lesz az embereknek és tömege
sen fizetnek elő a Borsszem Jankóra.
Odabent az ülésteremben Búd János emelkedik szólásra. Az elnöki csengő be
tereli a képviselőket. Megint ketten maradunk a bársonypamlagon. Visszakanyaro
dom „A nagy börtön”-höz. Mint rezümét mondja ki Konkoly-Thege Kálmán:
— Lengyel József színdarabját mindenkinek meg kell nézni. Még valam i. . .
Külön meg kell dicsérnem a brilliáns rendezést, Bársony István végtelenül gondos
munkáját. A műhely-jelenet tökéletes. Csak az tudja, aki látott ilyent Szibériában.
Konkoly-Thege első színházi kritikáját ezzel átadom a nyilvánosságnak.
M O LN Á R JENŐ

Amin most Pest nevet
I.
Őnagysága benyit a cselédszobába
és tizenhatéves Pali fiát majdnem
egészen félreérthetetlen tête-à-têteben találja a csinos Marival.
— Pali, az ég szerelmére! — kiált
fel a mama. — Oh, ha ezt tudtam
volna, dehogy is hoztalak volna a vi
lágra.
szerényen megjegyzi:
Ugyan, nagysága ! . . .
Hiszen
éppen azért szülte, mert hogy a nagy
sága is tudta ezt.

Két barátnő beszélget.
Na, mikor lesz az esküvőd?
Mama december utolsó vasár
napján akarja, de én ragaszkodom az
újév első napjához.
— Ugyan, te csacsi!. . . Az már rég
megcáfolt babona, hogy az ember az
egész évben azt csinálja, amit újév
első napján csinál.

— Már én csak amondó vagyok, fő
jegyző úr, hogy azok a komunisták a
börtönbe mind zsidók.
— Miből gondolja kend?
— Hászen még a börtönbe is hosszú
napot tartanak.

Ó riási k ed vezm én y a zsid ó k n a k !
Mi la p p a n g az Id a u c c a á tk e re sz te lé se m ögött?
M in t a „M agyarság” zsidó-szakértőjétöl értesülünk, abban az ártatlan
uccakeresztelésben, amely legutóbb történt, óriási és eddig példátlan koncesszió
rejlik a megbízhatatlan idegen elemek számára. A főváros elhatározta ugyanis,
hogy az Ida ucca nevét A d y uccára változtatja át. Ugyávákkor a takarékossági
elvre hivatkozva azt is kimondták, hogy a régi uccajelző táblák a helyükön
hagyandók. Eszerint tehát csak a zsidók számára lesz A d y uccaf mert ők
tudvalevőleg visszafelé olvasnak. És ezt tűri az önérzetes keresztény társadalom.

T. előfizetőinket kérjük, hogy a lejárt előfizetést szíveskedjenek megújítani.
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K edves M éltósó,gos A sszon y !
Kegyed a múlt héten abban a kivételes, de mingyárt hozzátehetem : kétes
értékű szerencsében részesített, hogy egy közös barátunk vacsorája után
a szalonnak abban az intim zugocskájában foglalt helyet, ahol én egy kollégám
feleségével társalogtam. A m íg kegyed nem telepedett oda mellénk, szép csön
desen elkeseregtük egymásnak az élet bajait, gondjait, kínjait, ahogy ez már
szerencsétlen hazánkban tíz esztendő óta dívik a szellemi munkások között.
Aztán irodalomról, színházról, ismerősökről diskuráltunk, ezt dicsérve, amazt
leszólva, de inkább leszólva, mint dicsérve, ahogy ez már szép hazánkban év
századok óta dívik. Kegyed, Méltóságos Asszony, egyetlen kérdésével merész
ívben kilendítette szerény csevegésünket az ártatlan panaszkodás és kritizálgatás sínpárjáról, mondván:
— Hol töltik az idén azt a csúnya novembert?
Kollégám felesége ép oly tisztában volt a kegyed intenciójával, mint én,
mind a ketten tudtuk, hogy, na, most Öméltósága le fogja adni az ő novemberi
utazási programját, hadd lássa a „vilá g” , hogy neki hehuba házbér, villanyés gázszámla és társadalombiztosítói járulék, sőt hekuba az őszi ruházkodás,
az új bunda és minden, ami a nagyvárosi élet tartozéka, — neki még az sem
probléma, honnét teremtse elő a „rendes” kéthavi nyaralás és egyhavi telelés
közt a tavaszi meg az őszi utazás költségeit, — mondom, átláttunk a szitán és
egyszerre elhallgattunk. De mind a ketten ugyanazt hallgattuk el. Hogy mit?...
Méltóságos Asszony előnyösen ismert oldalát nyilván furdalja a kíváncsiság,
tehát megmondom. Kissé nyersen szövegezem meg, de őszinte kell, hogy legyek.
Hallgasson ide. Ezt hallgattuk el:
— Hallja maga, Méltóságos Asszony .. . nem sül le a festék arról a drága,
idegen pénzen adjusztált képéről, hogy bennünket, dolgozó é3 küzdő embereket
ilyen arcátlan kérdéssel inzultál?! Hallja maga, Méltóságos Asszony, hát azt
hiszi, hogy az előkelő perdita-vakmerőség ebben a mi koldus, de gőgösen zárt
körünkben is polgárjogot nyert már? Nézze, Méltóságos Asszony, mi hozzá
vetőleg tudjuk, hogy kegyed ebben az esztendőben már a negyedik fé rfit
koppasztja és destruálja, nem szólva arról a förtelmes férjéről, aki minden
reggel kéjjel tapogatja ki és kezeit dörzsölve számolgatja a homlokdudorait,
mert minden újabb kinövés három-négy hónappal hosszabbítja meg a maguk
piszkos kis életét, a villa-luxust, az autón rohangálást, a Newyork pincéjébe
járkálást, az üres és hülye nagy vacsorák rendezését, a maguk egész rothadt
és közútált exisztenciáját. Mi például azt is tudjuk, hogy ez az ötszáz pengős
selyemrongy, ami a kegyed üzletét elfödi, kinek a sikkasztásaiból, legjobb eset
ben kinek a piszkos keresetéből futotta. Mi például azt is tudjuk, hogy mért
nincs jelen most'a férje, ellenben mért van jelen az a ronda cvikkeres öregúr,
akinek kegyedért és kegyedre mindig van pár ezer pengője, de az özvegyasszony
nővére négy szobát adott ki a négyszobás lakásából, hogy házbért tudjon fizetni
és ő maga a cselédszobában lakik. Nézze, Méltóságos Asszony, hordja el innét
azt a „kisportolt” , agyonmasszírozott női lényét, mert nem felelünk magunkért,
hogy a következő percben nem kiáltjuk-e ki az egész társaság előtt a kegyed
hiteles erkölcsrajzát___
Kedves Méltóságos Asszony, ezt hallgatta el ott, abban a meghitt sarok
ban egy író és egy írófeleség, akiknek az undoránál — fájdalom — csak a
gyávaságuk nagyobb, hogy amit ők s velük a maradék tisztességes társadalom
éreznek, nyilvános botrányra és járásbírósági tárgyalásra való tekintet nélkül
ki is mondják.
De azért csak hátrább azzal az agyonpreparált bőrrel, Méltóságos Asszony!

28. szám

BORSSZEM

JANKÓ

7. oldal

R e lie G a b i az ú j s z e r e p e ir ő l, o p e r e t t v a 
g y a ir ó l, n e m r é g le v á g o tt k o n ty á ró l és a
f é r f i a k r ó l b e s z é l e g y k e d é ly e s m ű v é szestén. a h o l

Szánthó Tivadar eljátszotta
első operettjének sláger-számait
és a h o l e g y o ro sz e m ig r á n s r ó l k id e r ü lt ,
h o g y n a g y b a rito n is ta lesz
zemben az Állatorvosi Főiskolával, a Dembinszky ucca 4. számú házban, egy
otromba bérkaszárnya negyedik emeletén, jókedvű müvésztársaság pusztítja
Relie Gabi sajátkészítésű tortáit és likőrjeit. A férfiak dantei kínokat szenved
nek, mert a háziasszony nem engedi meg, hogy rágyújtsanak. A torkom — mondja
és gömbölyded ujjaival a nyakához nyúl, mintha máris érezné a hanggyilkos dohány
füstöt, szinte eltorzul a télen-nyáron őszibarackhamvasságú, a primeur-gyümölcs
izgató újszerűségével mosolygó arca és már krákogni is kezd. Pedig egy bodornyi
füst sem karikázik a lámpák alatt. A kis hall, ahova az egyik vendég kisurrant,
hogy titokban áldozzon Nikotin őfelségének, gondosan el van zárva s lám, az az
érzékeny műszer, az énekesnő torka máris reagál. Relie mama, akiről pontosan meg
lehetne mintázni a leányát — nagymamakorában, kémszemlét tart, de akkor már
hűlt nyoma a cigarettás merénylőnek. Később enyhül a szigor és Szánthó Tivadarral
együtt e sorok írójának megengedtetik, hogy az énekesnő torkát öt-hat Khedive
erejéig veszélyeztessük. Büntetésül Szánthó zongorázni köteles és eljátssza első
operettjének négy-öt számát, tangót, francia valcert, magyaros keringőt, jazzt s
végül a nyitányt. Szívet gyönyörködtető élmény. A zártkörű előpremier a világhírű
zongoraművész és komponista viharos ünneplésével végződik. A metier emberei el
vannak ragadtatva a habkönnyű és mégis komoly fajsúlyú, pazar dallamú zenétől.
— Mi a terve ezzel az operettel? — kérdezem.
— Mindenesetre az, hogy előadják — feleli a művész. —- Nagyon könnyen
komponáltam, egy hónap alatt kész voltam vele, pedig harmincegy számot írtam.
Persze ez túlsók. Annál jobb. Legalább van egy másik librettóra való anyagom is.
A hangszerelésen öt hónapig dolgoztam. Negyventagú zenekarra lenne szükségem,
hogy minden hangszínt és effektust ki tudjak hozni. De hát tudom, hogy ez Pesten
nem lehetséges. Eredetileg egy francia szövegkönyvre írtam a zenét, de színházi
szakemberek szerint ez a librettó hasznavehetetlen. Most Lengyel Menyhért ír új
librettót. Hogy melyik színházban adják elő, még nem tudom. Nagy kedvvel csi
náltam ezt a muzsikát, úgy hogy közben magam is mulattam rajta. Aki hivatásos
zenész látta a partitúrát, elbámult, hogy így is lehet dolgozni. Ami azt jelenti, hogy
a sablónpartitúrákon jóval túlmenően, az opéra comique színvonaláig javítottam fel
az operettkompozíciót.
Most egy nyúlánk fiatalember orosz népdalokat énekel. Zengő, tömör, amellett
színes és hajlékony bariton. Minden mozdulatában színész. Ki ez a legény? Bécsben ismerkedett meg vele Relie Gabi. Siegfried Kurzer a neve, orosz emigráns,
huszonnyolc éves, a szovjet elvette a családja birtokát, földönfutóvá lett. A bécsi
Schell-féle olajcég bevásárlója, repülőgépen utazik Athénbe és Brindisibe üzleti
ügyekben. Amellett szorgalmasan tanul énekelni, óriási hanganyag.
Ez volt az est másik eseménye.

S
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harmadik maga a háziasszony. A vendégek kérésére néhány áriát énekel
dr. Herz Ottó kísérete mellett. A fiatalság gondtalan szépsége, egy gazdag
érzésvilág varázsa aranyozza be szárnyaló hangját. S haragszom magamra
és magunkra, hogy itt egy tucat ember lefoglalja magának Relie Gabi művészetét,
amely arra született, hogy ezren és ezren gyönyörködjenek benne. Ének után el
vonulunk a legkisebb szobába ( — az egész lakás nem nagyobb, mint két rendes
szoba a régimódi házakban — ) és kivallatom a művésznőt: mire készül, mik a tit
kos tervei, eltitkolt vágyai, hogyan szeretne élni és mit vár az élettől? Ezt mondja:
— A „Toscá”-t tanulom, naponként négy órát dolgozom Fleischer Antal kar
mesterrel, délután pedig itthon folytatom a tanulást. Azt hiszem, november végén
már kitűzik velem az Operában. Ami szabad időm marad, azt idegen nyelvek tanu
lására fordítom. Sokat kell pótolnom, mert mint fiatal leány folyton csak éneklés
sel meg zenével foglalkoztam. Németül kezdek már valamit tudni, a francia és az
angol még nehezen megy. Ebben a szezonban még négy új szerepem lesz a Toscán
kívül, ami énekesnőnél nagy teljesítmény. A „Bolygó hollandiéban Sentát fogom
játszani, a Goldmark-centenárium alkalmából pedig a „Sába királynője” címszere
pét. Mignont és Sapphit (a „Cigánybáróéban) fogom még betanulni és szeretném
el is játszani. Ezenkívül a „His Master’s Voice“-nak magyar dalokat énekelek
grammofónba és megtartom a szokásos hangversenyeimet. Azt hiszem, elég nagy
program kilenc hónapra.
— Hogy vagyunk az operettel, Gabi? — tudakolom.
— O p erett? ... Isten em !... Még akadémiai növendék voltam, amikor Faludi
Jenő a „Lohengrin” Elzájában való debütálásom után ajánlatot tett, hogy játsszam
el a „Három a kislány” Mádijét. Fár hét múlva Sebestyén Géza és Lázár Ödön invivitált oporettszínpadra. Akkor nem mertem vállalkozni, gyöngének éreztem maga
mat. Most már máskép beszélek. Van énektudásom és hajlandóságot is érzek ma
gamban az operetthez. Értem a táncot. Kitűnő grammofónlemezeim vannak, jazzt
játszatok és táncolok rá. Egyelőre, sajnos, le kell mondanom az operettről, mert
Radnai direktor nem engedi, hogy másutt játsszam.
— Ugye, magának még nincs autója?
— Nincs és nem is lesz. Nem mondom, vennék autót, ha magam tudnám ve
zetni. Ebben talán van is élvezet, de én nem engedhetem meg magamnak, mert
szükségem van az idegeimre. Más szempontból nem is gondolok autóra. Megteszi
nekem a taxi is.
— És hogy állunk a villával?
— Vágyaim netovábbja — szólt és felcsillantak a meghatározhatatlan színű
szemei. — Ha nekem egy kis házam lehetne!... Családi házra gondolok, ahol a
szüleimmel élhetnék. Azért dolgozom, hogy ezt megszerezzem.
— Bunda-gondjai? . . .
— Nincsenek, hál* Isten. Van egy igazi breitschwanz-bundám, magam vettem
a múlt évben. Van aztán egy biber-bundám, ez régebbi és van egy rövid bundám.
Szóval el vagyok látva.
— Ékszerek? . . .
I m Nő vagyok, szeretem őket. Ha nem is hordani, de gyönyörködni bennük,
hiszen annyi művészettel csiszolják, fo rm á ljá k ... és nekem minden tetszik, ami
művészet.
— És a divat, G a b rie lla ? ... Mlaguk, operaénekesnők, nem olyan enragiert
hódolói a divatnak, mint a szubrettprimadonnák, a vígjátéki kolléginák és egyéb
táncosnők. . . De maga sokkal fiatalabb .. •
— Lehet, hogy a műfaj teszi. Az énekesnők tényleg szolidabban öltözködnek
mindenütt a világon, de azért nem lehet követelni tőlünk, hogy ósdiak legyünk. Én
mindig lépést tartok a divattal, de a túlzásaiban nem követem. Tudja, ugye, hogy
a tavasszal még kontyot hordtam. A szabadságom előtt vágattam le a hajamat és
látja, most sokkal rövidebb, mint amekkorát a legújabb divat előír. Mikor minden
kinek rövid volt a haja, az enyém hosszú volt, most pedig, hogy kezdik a vállig
érő hajat viselni, én itt állok rövidre vágva. De megnövesztem, meg é n . . . így
akarom behozni, hogy évekig nem tartottam a divattal.
— Végezetül: a szerelem. N o s ? . . . .
— Jelenleg nem vagyok. . . már mint szerelmes. De mindig az szeretnék lenni.
A pályámon lévő férfiakat inkább művészeknek látom és érzem, mint férfiaknak*
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te h á t... Szóval: a művésztől nem látom a férfit. Pedig a nőt csak a férfi érdekli a
szerelmi életben. Ez természetes.
. . . Ezzel a vendég befejezte a háziasszonnyal folytatott interjút.
jfél után megszólal a grammofón. Jazzt játszik. Relie Gabi charlestont jár.
Előbb egyedül, aztán — legényember hijján — jelen sorok írójának fele
ségével.
Úgy látszik, nemcsak az operaénekesek, a férjek sem mennek férfiszámba.

E

M O LN Á R JENŐ

REB MENÁCHEM
CICESZBEISZER
SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSA1
Nézd meg „A
nagy bártön”-t
otána egészítsd ki
oz impressziódat o
„Markó”-ba !
— Csináljon o te
fiad edj nadj karriért : nevezzék ki
űtet oz edj etemen
valúságos belsü tit
kos eltanácsolónak !
— Ledjél te nadjón mexorulva és ke\erűvíz heljett külljön teneked várni o
iráf Bethlen oreság lemondására!
— Pont o takarékossági napon lepjen
neg téged o feleséged ikrekkel!
— O barátaidtul értesöljél te, hodj
niljen sok oz ellenséged és oz ellenséged
ül, hodj miijen sok o barátja o te fels
égednek !

A takarékossági nap hatása
— Te részeg disznó, reggel hatkor kell
hazajönni?
— Ne haragudj, anyjuk! Meg akartam
spórolni a kapupénzt. *

.1

Csak férfiaknak!
Rébusz, amelynek megfejtésére
nem kiváncsi a szerkesztőség

— Ledjél te edj színigazgató és a leg
jobb színházat odahaza rendezzék neked!
— 0 newyorki börzén heverjed te ki
o pesti veszteségeidet!
— Terajtad verjék el őzt o port, amit
o botböntetési gyavaslat vert fü l!
— O te hajadon lángyod „A nagy
börtön” című hadifog oly-drámáihoz men
jen tanulmányozni o rabok szerelmét!
TŐ ZSD E , N E W Y O R K
N agy bajukban szívesen támogat
juk. Intervenciónkra jelentékeny par
cellázás indult meg tönkrement ügy
nökök javára. Pár cella már most
rendelkezésükre áll ab Markó.
Tőzsdetanács y
Budapest

Aki ezt a kettős értelmű rébuszt megfejtiy tartsa meg magának a drága tit
kot. Aki nem tudja megfejteniy de kíván
csi rá, annak zárt levélben megírjuk, ha
válaszbélyeget küld. Nőknek nem vála
szolunk! Telefonos felvilágosítást nem
adunk, mert nem vagyunk hajlandók
egész nap a telefonnál ülni. Aki ilyen
vagy ehhez hasonló rébuszt tud, küldje
be nekünk. A legjobb rébuszok beküldői
ingyen kapják Mohyár Jenő „Ilyenek
vagyunk” című most megjelent humoros
könyvét.
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Relie Pál, a kitűnő kritikus, a Magyar
Színház új dramaturg-igazgatója, csak
most fogja megtudni, milyen kritikus egy
színigazgató helyzete.

Magyar Szinház
D IK T Á T O R K IS A S S Z O N Y
Első felvonás. Titkos Ilona százegynéhány fellépésre a Magyar Színházhoz
szerződött, tehát felszólítja az igazga
tót, hogy kerítsen elő neki egy megfe
lelő darabot. Az igazgató a kerítéssel
Bús Fekete Lászlót bízza meg, aki köz
ismert mozgékonyságával végigjárja a
híres szerzők villáit és bekukucskál a ke
rítéseken, hogy mit csinálnak. Fodor
László éppen akkor idomítja a „Temp
lom egerét”. Bús Fekete lasszót dob az
egérre és boldogan állapítja meg, hogy
e zsákmány nőnemű. Az egérrel beállít
Titkos Ilonához és pihegve szól: „Most
jövök az Olympuszról”. Titkos moso
lyogva feleli: „Látom . . . Vajúdtak a he
gyek és egy egeret
szültek”.
Második felvonás.
Bús feketét öröm
mel fogadják a Ma
gyar Színházban, sőt
Rácz György igaz
gató kibővíti a he
lyiségeket, hogy a
szerző kényelmesen
érezze
magát.
A
publikum kényelméről viszont a szerző

gondoskodik, aki tudja, hogy a no
vemberi házbér van a t. c. közönség ha
sában, tehát nem ad fel rébuszokat. ne
ki. A kritikusok viszont kórusban kiált
ják: „Pónem et circumcidentes!” — és
haleffel rontanak a szerzőre. A galambszívű Ráskai Ferenc könyörgésére
narkotizálják ugyan, de Pünkösti An
dor és Relie Pál operatőrök akkorát
vágnak rajta, hogy Bús Fekete fölébred
és kezét esküre emelve szól: „Én legyek
a Magyar Színház bérlője, ha még egy
ilyen darabot írok”.
Harmadik felvonás. A közönség nincs
egy véleményen a színműtő-professzorokkal, megnézi a darabot és jót mulat
rajta. Vagyis Titkos Ilonának volt iga
za, aki azt mondta ugyan, hogy a he
gyek egeret szültek, de jól tudta, hogy
a közmondás szerint az ilyen egér ne
vetséges. A
siker
tetőfokán
Rácz
György gyorsan kicseréli a színház igaz
gatóit és telefonon megkérdezi Hevesi
Sándortól: igaz-e, hogy a színdarabolva
sáshoz különösebb tehetség kell. Hevesi
azt feleli, hogy mindenesetre több kell,
mint a színdarabíráshoz. Akkor már azt
is tudom, mért bukott meg az „Ama
zon”, válaszol Rácz György, amin a
„Diktátorkisasszony”
szereplői,
főleg
Hegedűs Gyula és Sarkadi Aladár olyan
jól mulatnak, hogy Bús Fekete is vi
dámnak és fehérnek látja a világot.
Játszottak még: Dénes Gyurka, Juszt
Gyula, Földényi László. Eljátszottak:
Blumenthal Oszkár társbérlő (a pénzét),
Bródy István (az igazgatói állást).
n

— A Midnek borzasztóan tetszett
„A nagy börtön”. Azt mondja, rendkívül
érdekes, hogy nincs nő a darabban. Iz
gató darab. . .

BORSSZEM

27. szám

JANKÓ

11. oldal

A színházi emigránsok is amnesztiát kapnak?

Hevesi Sándor: Uraim, minek köszönhetem a szerencsét?
Heltai Jenő: Hallottuk, hogy demokratikus éra jön s ezentúl nemesek herczegek
és előkelő csat/lólikusok kerülnek színre a Nemzetiben. . .

Kedves Borsszem Jankó!

A régi ió időkből

Moly Tamásnak, a kitűnő írónak azt
mondja a héten egy kolléga:
— Mi az, pajtás, neked is darabod
van a Belvárosiban?
— Honnan veszed ezt? — kérdezte
megütközve Moly.
— Hallom, hogy a színház elő akarja
venni a „Naftalin”-t.
— N a és? . . .
— Úgy látszik, ezzel akar védekezni
a Moly ellen.

Kedves Borsszem Jankó!
A múlt század végén történt. I. Ferenc
József császár és király kihallgatásra
rendelte magához Simon Szajtert, a hí
res krakkói főrabbit. Az uralkodó a zsi
dóság vallási dogmái iránt érdeklődött
és a többi közt megkérdezte, mért csa
varják a hithű emberek az imaszíjjat a
bal karjukra. A főrabbi így felelt:
— Weil sie keine Rechte habén. (A
gyöngébbek kedvéért: a „Rechte” azt is
jelenti: jobb, azt is: jogok.)

Aranyköpések
Az asszony a barátnője 'ruhájához
hallgat, a férjéhez pár szava van és a
szabónöjével beszél.
/
*
A nő hamarább észreveszi azt a fér
fit, aki fut előle, mint azt, aki fut utána.
*
Minden
rúzs-át.

csók

megtalálja a maga
Karádi Emil

Egy verses regényből
Nejétől könnyes szemmel búcsúza
S Pöstyénbe ment, hol elmúlt a csúza.

I

I

K IS G A Z D A ÖN?
K A P O T T MÁR RÖFÖGŐHITELT ?

S an yaró V en d el nyögései
— Az éhségsztrájkot ren
dező kommunistákat meserségesen táplálták. Én
már évtizedek óta várom,
hogy ellenem is hasonló
erőszakot kövessenek el.
— Már rég felmásztam
volna a Turulra, ha tud
nám, hogy az a Salamon
Béla otthagyta az uzson
náját.

I

I
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Nem olyan veszélyes...

G A R A M I: Kik ezek:
B U C H 1 N G E R : Nem ismersz rájuk?
Ezek mindenhol elsők. Annakidején a
Nemzeti Tanács előtt is ők jelentek meg
elsőknek.

:
— Abcug! Le a hazaárulókkal!

M aga csak tu d ja Intim Szíriusz,
miilen idők várhatók mostanában?
— Honne, honne! Középeurópában köd és borulás, Magyarországon a bürokrá
cia előtt további leborulás várható. Franciaország felől érkezett depresszió Dorozsma
fölött közigazgatási pressziónak adott helyet. Newyorkból bessz-hullám indult el,
amely ideérve, csalódottan fordult vissza, mert itt már nem talált elöntenivalót.
Csapadék kisebb mennyiségben csak az egyetem táján mutatkozott.
Prognózis: Nyugat felől ujságcikklónok várhatók, növekvő felhőzettel és kiadó
hivatali igényekkel. Itthon se várható semmi jó.

Távirat Párizsból — Párizsba

Az Opera előtt
így töpreng a Szfinksz:

„L'Echo de Paris”
P A R IS
Ez még semmi! Olvassa el a mi
cikkünket Magyarországról !
IM P E R T IN A X
fyLe Matin”

M. P E R T IN A X

— A „Matin” megint támad? . . . Ak
kor mért nyeltük le a haiti-i békát?
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TITKOS ILONA
oltozoj e b e n

Boldog, hogy megszabadul a
vígjátéki sablonszerepektől. —
Boldogtalan, hogy nem tud ide
gen nyelven játszani.— És még
is boldog, amíg pezsgő és tánc
van a világon

T

ehát, mondom, holnap este félnyolc órakor. De pontosan!
— Majd meglátja, milyen pontos tudok én lenni.

És csakugyan. Pontban fél nyolckor, két fajtiszta, remek buli által von
szolva, megjelenik Titkos Ilona a Magyar Színházban. Leírnám a bundáját is, ha
tudnám, mifajta: nerz, pézsmahas vagy cobolymókus. De hát nem értek hozzá,
amit mélyen sajnálok, mert viszont Dán Leó szűcs határozottan ért az irodalomhoz.
Harminc percünk van a diskurzusra, addig a művésznő kényelmesen elkészülhet a
színpadi formájával, én pedig kényelmesen kuksolhatok egy tönkreült pamlagon,
amelyet elhúzható függöny választ el az öltözőtől. A beszélgetés folyamán kétszer
röpül közénk a lenge függönyfal és Titkos Ilona mind a kétszer megkérdezi: „Ugye,
nem lát?” Hogy is lehetne látni egy primadonnaöltözőben, amikor majd megvakul
az ember a többszáz gyertyafényü villanykörtéktől!...
Kezdődik az arcfestés. Ez már elbírja a nyilvánosságot. (Macaulay „Anglia tör
ténetéiben olvasható, hogy a Stuartok meghívott udvari emberek jelenlétében öl
tözködtek s hogy ez valami nagy ceremónia volt.) Titkos Ilona tűhegyű ujjai sza
porán dolgoznak.
— Örül-e, — kérdezem — hogy végre megszabadul a sa bion-vígjátékok klisészubrettjeitől, a karriért csináló szegény leánytól, a gépírónőtől?...
— Ki se mondhatom — feleli. — Akármennyire igyekszik a színésznő, az ilyen
szerepekből nem lehet többet kihozni, mint amennyi bennük van. Hiába próbál vál
tozatos, újszerű lenni az ember, a szerep korlátok közé szorítja. Nem lehet tovább
menni, a vonal adva van. Pedig az élet bőségesen produkál más leánytípusokat is,
akiknek komplikáltabb vagy legalább is érdekesebb lelkiviláguk van. Azt hiszem,
a közönség is belátja, hogy átlag-szerepben nem lehet csodát művelni és nincs az a
gazdag fölszereltségű színész, aki egyszer ki ne fogyna a játékeszközeiből. Ezért
sóvárgok olyan szerepek után, amiket mélyebb gyökérszálak kötnek össze az élet
tel, amikben kiélhetem magamat.
— Csak nem akar most már mindig drámázni? Honnét veszünk akkor ilyen
remek vígjátéki színésznőt?
— Szó sincs róla! Tudom én azt nagyon jól, hogy sokkal könnyebb elérzékenyíteni vagy megríkatni az embereket, mint felvidátani, vagy megnevettetni. Külön
ben ezt maga biztosan jobban tudja nálam. Dehogy akarom én elhagyni a vígjáté
kot! De az a vígjáték legyen vérbeli és legyen emberi. Legjobban azokat a darabo
kat szeretem, amikben a világos színek sötét tónusokkal váltakoznak. Akárcsak az
életben. Egyszer könnyezünk, máskor kacagunk és gyakran egyik pillanatról a
másikra történik ez az érzésváltozás, ez a hangulathullámzás. Emlékszik a „Kül
város”-ra, vagy itt van a „Két lány az uccán”. És itt van, illetve itt, a Magyar Szín
házban lesz Faragó Sándor darabja, a „Piroska és a farkasok”. Ilyen szerepekre van
gusztusom. De azért szeretem „Az eső” és a „Mámor” komorabb stílusát is.
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. . . A színpadi ruhatervező lép be. Titkos Ilona e pillanattól kezdve elveszett
számomra. Tíz percig tanácskoznak a „Piroska” ruháiról.

M

ég csak félig van kifestve az arca, nyugodtan lehet hát csevegni az ügyelő
második csöngetéséig.
— Gondolt-e arra,

hogy egyszer

külföldi

színpadon is fellépjen? —

kérdezem.
— Hiszen ha ez lehetséges volna! — feleli mély sóhajjal. — De hát mit tehe
tek? Én erdélyi magyar vagyok. Beidegzetten, végzetesen, halálosan magyar. Valami
más levegő volt ott Kolozsváron, mint akár Pesten, akár más magyar városban. Ott
a magyarságunk a levegőnk, a kincsünk, az életünk volt. És semmi más nem akar
tunk lenni, mint magyarok és semmi mással nem törődtünk, csak a magyarságunk
kal. Ezért volt aztán, hogy a középiskolában nem akartam németül tanulni. Mikor
az én hetvenesztendős drága német professzorom, Veress doktor azt kérdezte tőlem:
Mért nem tudom a leckét? — azt feleltem: Mert magyar vagyok. És mégis eggyest
kaptam, azokat az okos zsidólányokat pedig, akik jól tudtak németül, elbuktatta.
— Na és most hogy gondolkodik erről a dologról?
— Hát bizony, szomorú... Azóta sokat tanultam, sokat próbálkoztam, de hiába,
nem megy. Én nem voltam abban a szerencsés helyzetben, mint a gazdagabb lányok,
hogy egészen kicsi korukban német meg francia kisasszonyt tartottak mellettük.
Ószitnén megmondom: nagyon fáj, hogy már nem tudok tökéletesen megtanulni né
metül és hogy ezért sok mindenről le kell mondanom. Én már mindig csak annyit
fogok érteni a nyugati nyelveken, hogy nem tudnak eladni, de színházat játszani?...
Hogy irigylem azokat, akik idejekorán megtanulták a nagy nemzetek nyelvét!
— Ez tipikusan magyar sors, nem is olyan keserves, Ica . . . nagyon sokan osz
tozkodnak benne magával. Nemcsak a színészek, hanem az írók is.
. . . Újabb vendégek érkeznek. Pont nyolc. Az előadás már megkezdődött. Tit
kos a negyedik jelenetben jön. Az arc teljesen elkészült. Most a ruha következik.
Ismét függönyfal hull közénk.
♦
rtózom a sablonos kérdésektől, de tessék csak megkérdezni sokkal leleményesebb
amerikai kollégáimat, majd ők megmondják, hogy alapjában véve milyen szűk
körre szorítkoznak azok a kérdések, amiket színésznőhöz lehet intézni. Odatúl a
tengeren úgy segítenek magukon, hogy mindenféle indiszkrét vagy ostoba kérdése
ket tesznek föl. Például a tenoristától azt tudakolják, mi a véleménye az Einsteinféle relativitásról, a primadonnát megostromolják, hogy szóljon hozzá a többter
melés problémájához, mikor szegény még az egyszerű termelésnek, az egykének
sem híve. Elszánom magamat.
— Most pedig sablonos kérdések következnek — mondom.
— Ne is kérdezzen — emeli föl hófehérre krémezett kezét a művésznő. —
Kérdés nélkül felelek. Tehát: szeretek autót vezetni, de nem tudok. Szeretek tenniszezni, lovagolni, síelni. Szeretem a szép faj kutyákat. És szeretem, nagyon szere
tem a pezsgőt meg a táncot.
— A pezsgőből milyen márkát?
— Nekem az mindegy.
— És milyen táncot?
— Az is mindegy, csak táncolhassak.
Nagyon őszintén mondja. Szinte hallom a pezsgőspalack durrogását és a hibát
lan, gyönyörű lábak ritmikus dobbanását.
. . . A függöny eltolódik. Titkos Ilona készen áll a harmadik csengetésre. Két
perc múlva már a színpadon csillog egészséges fogsora. Titkos Ilona a többnyelvű
nőket irígyli. Mi ez az irigység ahhoz képest, ami a Lipótváros asszonyait fogja el,
amikor a Titkos Ilona fogsorait látják! Pedig harapni azok is tudnak!
M O LN ÁR JENŐ

I

A. p o litik áb an teljes szélcsend várható
H ír szerint az egységespárt kisgazda-tagjai megint mozgolódnak. Többen ki
jelentették, hogy a helyzet tűrhetetlen és ha tovább is így megyt ök bizony meg
mondják Bethlennek a véleményüket. A kisgazdák lázas akciója már legközelebb
éreztetni fogja hatását a kormány politikájára. M ajd meglátják!
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Vo Itam statiszta,
ügynök ; idegenvezető. . .
Faragó Sándor, a hirtelen kapóssá lett
színpadi író intim vallomása
Kedves Szerkesztő Ú r!
Az egészről nem tehetek. én fait ac
compli előtt álltam a kádban, amikor a
bába életemben először megfürdetett. Ha
jól emlékszem, születésemkor ott volt az
édesanyám is, aki valószínűleg a követ
kező percben megbánta az egészet és sze
rette volna visszacsinálni a dolgot, de ez
nem sikerült neki. Anyám talán meg
érezte, hogy a következő harminc esz
tendő kellemetlen lesz számomra, bizto
san lelkiismeretfurdalása volt, mert hogy
jön ahhoz egy tisztességes, gyanútlan,
mitsem sejtő magzat, hogy előzetes meg
kérdezése nélkül egyszerűen a világra
hozzák! Azóta gyakran kérdeztem édes
anyámtól, hogy mire volt jó ez, — azt fe
lelte, hogy nem tudja, de ez a szokás, az
ember megszüli gyermekét, útjára bo
csátja és a továbbiakért nem vállal fele
lősséget. Most itt állok megszülve, har
minc esztendővel a vállamon, céltalanul,
gyámoltalanul, — mama, ez nagy csacsiság volt, jóvátehetetlen hiba, dekát most
már nyugodjunk bele.
Hogy aztán mi történt• Tizenegy éves
koromban hosszú hazafias verseket ír
tam. Amikor édesapám néhány esztendő
vel ezelőtt meghalt, nem volt a tárcájá
ban egy fillér sem, ellenben találtak ná
la egy hosszú hazafias verset, „Édes M a 
gyarország” címűt, amelynek szerzője én
voltam. Néha írok verset most is, nagyon
szeretném őket az én drága jó apámnak
megmutatni, de már nem találom a jám
bor öreget seholsem, itt hagyott engem a
verseimmel, az életemmel, — mind a kettő
elég céltalan és semmitmondó. Sírjához
kijárok és gyónok neki. Úgy hiányzik a
keze, amellyel vezetett! Ha csak egyszer
megcsókolhatna engem, megváltoznék egé
szen, Szerkesztő úr, és boldog, hasznos
tagja lennék az igen tisztelt társada
lomnak.
Voltam önképzököri alelnök a keres
kedelmi akadémián. Sokáig jártam ebbe
a műintézetbe, én voltam a legrosszabb
tanuló, még ma sem tudok szorozni. Az

összeadás még csak megy valahogyan,
de a maradékokkal mindig zavarba jö 
vök. Elhatároztam, hogy megtanulom az
összeadást, de erre egy kis időt kérek
az emberiségtől. . . két-három esztendő
alatt biztosan menni fog a dolog, csak
legyen mit összeadnom.
Jelzem, nem indultam neki rossz re
ménységekkel az életnek. Családom már
régen el van jegyezve a művészetekkel.
Nagybácsijaim nyolcvan százaléka mű
vészember. Közéjük sorolhatom Faragó
Jenőt, szegény Faragó Gézát, művész az
öcsém is és legnagyobb meglepetésemre
művész a feleségem is, akit én mint vi
déki polgári leányt vettem el két és fél
esztendővel ezelőtt. Feleségem nem gya
korol pozitív művészetet, főleg életmű
vész, mert a legnagyobb művészet élni
mellettem és még nagyobb művészet a
velemszületétt
hibákat megbocsátani.
Feleségem mindennap megbocsát nekem
valamit, direkt szerencsétlen, ha jön
egy olyan nap, amikor nem kell semmit
megbocsátania. Természetesen én mindig
gondoskodom megbocsátani valóról és
így nagyon jól megvagyunk egymással.
Családom másik ága perzsaszönyegkereskedéssel foglalkozik. Öreg perzsák
évtizedeken keresztül szőnek Shirázokat
és Tebriszeket, hogy a családom másik
ága gondtalanul megélhessen.
Sokáig kóboroltam külföldön. Bejár
tam egész Európát és csak azért nem
mentem át Amerikába, mert hat már
kám hiányzott a hajójegy árához. Nagynehezen megszereztem ezt a hat márkát,
de addigra elfogyott az a száznegyvenöt
márka, amihez a hat márka hiányzott.
Közben igen sok foglalkozásom volt.
Működtem a film statisztái, hirdetési
ügynöki és poloskairtói pályákon, de
egyiknél sem sikerült maradandó nevet
biztosítanom magamnak. Bécsben két
hónapig francianyelvű idegenvezető vol
tam, — ez bécsi tartózkodásom elején
történt, amikor még fogalmam sem volt,
hogy mi hol van, de az idegenek szépen
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elvezettek engem Becs nevezetességeihez,
így ismertem meg Bécset. Aztán évekig
hirlapíróskodtam Szlovenszkóban, segéd
szerkesztője voltam egy pozsonyi, majd
egy kassai lapnak és minden jelenetében
megismertem azt a tragédiát és kilátás
talan harcot, amelyet vidéki hirlapírásnak neveznek.
Három éve vagyok Pesten. Első dara
bomat a Terézköruti Színpadon játszot
ták. Nagy Endre vezetett erre a szín
padra sok jóakarattal, segítséggel és
ettől a pillanattól kezdve tért vissza ön
bizalmam, ameelyet tisztán és kizárólag
Nagy Endrének köszönhetek.
Munkás
évek következtek, háziszerzője lettem
Roboz Aladár két vállalatának, a Royal
Orfeumnak és a Terézköruti Színpad
nak. Sok kis sikerem volt ezeken a helye
ken és két darabbal hatásosan szerepel
tem az Andrássy-uti Színházban is. Köz
ben egészen váratlanul az Ú j Színház
kihozta a Bérkaszámya című szomorú
darabomat, amelyet osztatlan dicsérettel
fogadott a sajtó és tetszett annak a ke
vés embernek is, aki rászánta magát,
hogy beüljön a nézőtérre és végignézze
egy fiatal író kezdő próbálkozását.
Azóta sok minden történt. Marton
Sándor dr. nyúlt a hónom alá, aztán
mostanában a hónom alá nyúlt Faludi
Jenő dr. is és ebből a csiklandozásból
súlyos komplikációk származtak. Ezek a
bonyodalmak csakhamar eliminálódtak,
dr. Faludi és dr. Marton kiegyeztek egy
mással. Az eg ifik ügynökség még előző
leg a Belvárosi Színháznak, a másik pe
dig a Magyar Színháznak adta el a
darabomat ( , Piroska és a háború" az
eredeti címe) nagy sajtóvihar kereke
dett, mígnem összeültek az érdekeltek és

JANKÓ

28. szám

a Magifar Színház kapta meg a darabot.
Most folynak a próbák a csodálatos Tit
kos Ilonával és a nagyszerű Kiss F e 
renccel, Bérczy Ermö rendezésében. Hogy
mi lesz, majd elválik néhány nap múlva,
amikor a darab a közönség elé kerüli.
Faludi Jenő már régóta bízik bennem,
mert amikor a Bérkaszámya premiérje
lezajlott, magához rendelt a Magyar
Színház irodájába és azonnal szerződést
és pénzt adott a következő darabomra.
Ez a következő darab is elkészült, de
akkor rezsimváltozás következett be a
Magyar Színházban és a darabot az Új
Színház kötötte le, ahol még ebben a
szezonban színrekerül.
Mindezek alapján elég szép remé
nyekre jogosító szimpatikus fiatalember
vagyok. Állítólag most kerülök karriérem első lépcsőjére. Nagyon szeretnék
liften felmenni erre az épületre, de ez
lehetetlen. Lassan, biztos léptekkel kell
haladnom lépcsőröl-lépcsőre., amíg elér
hetek egy olyan fokra, ahonnan már
visszafelé lehet csak menni, akár liften
is. Fölfelé gyalog, lefelé liften. Nagyon
kérdéses, hogy felkerülök-e egészen.
Mást nem tudok magamról, mert még
nem csináltam meg életem egyenlegét.
Az biztos, hogy eddig sokkal nagyobb té->
telek szerepelnek a „tartozik” oldalán.
Sokat követel tőlem az élet és még töb
bet követelnek , minden joggal a hitele
zőim. Szeretném kielégíteni az életet is
és a hitelezőket is és szeretnék felvonulni
egy kis villába a Svábhegyre, hogy egy
egészen rövid, talán hatives regényt ír
jak, aztán meg szeretném írni a „Nagy
zenekar” című darabomat, amelyet éppen
kilenc hónapja hordok magamban és már
megérdemelné, hogy a világra jöjjön.
Dolgozni akarok, csendben, békességet
akarok anyámnak, feleségemnek és ma
gamnak, ezenkívül még csak két gyere
ket akarok, egy szőkét és egy barnát,
egy lányt és egy fiút, — mindezt így
akarom csinálni vagy még harminc évig,
hogy aztán díszsírhelyet kapjak a rákoskeresztúri izraelita temetőben, harmadik
parcella, negyedik szakasz, balra, ahová
apró kavicsokat fognak rakni kis uno
káim, szegények!
őszinte híve:
Fara író Sándor

Ahol nagyban megy
— Milyen luxust fejtenek ki ezek a
franciák! Állandóan két miniszterelnökük
van.

— Hogy-hogy?
— Egyik jön, a másik megy.
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Móricz Zsigmond
Nagyréven
— Mit gondolsz, mi
lyen címen fogják ját
szani Nagyréven M ó
ricz Zsigmond „Légy jó
mindhalálig” című új
darabját?
— Nos?
—
„Légy papír
jó
mindhalálig”.

H u k o v s z k y Iv á n
á l lá sf o g la lá s a

Sándor Pál (B ú d Janikához) : No, csak ne ijedj
meg m ingyárt. . . Látom, hogy szorgalmasan tanulod az
áruismét. Most még csak azt kell megtanulnod, hogyan
lehet ma Pesten az árut eladni.

— Mondja,
Rakovszky Iván is ál
lást foglal a fővárosi
törvényjavaslat
el
len?
— De még meny
nyire! Három állást

BORSSZEM IANKÖ ÜZENETEI
Kéziratokat és rajzokat nem adunk
vissza.
Dr. T. M. (Debrecen.) Az első orszá
gos furorét keltett. A mostani külde
ményből a középső jönni fog. A másik
kettőnek nincs dupla értelme. Üdv! —
Palatínus. Az első ízletes. Bátrabbakat
és modernebbeket kérünk. —
S. H.
(A ra d .) A bevált régiek megmaradtak.
P. L. Berlinbe költözött. A munka túl
nyomó részét vállalni kell. Az „A. K ”-t
megkaptuk és köszönjük a kedves soro
kat. Sz. M. barátunkkal közölje kérem,
hogy levelét megkaptuk és utánajárunk
a dolognak. — K— r. Nem vagyunk
olyan ijedősök. A kezdet kitűnő volt,
várjuk a folytatását. — Hmv. Nyugod
tan ránk bízhatja. Valamit mégis csak
értünk hozzá. A .,vidék” ne tanácsot ad
jon, hanem jóízű humort. De persze azt
itt Pesten kell kiagyalni. Nichts für
Ungut! Üdv!

Még egy dadogó-vicc
Egy nő megkérdi a főpostán:
— Van levelem D. 234 jeligére?
— Nincs. Csak egy D. D. 234-es levél
van.

— Mi történt veled, Móric? Te is
sportember lettél?
— Bizony! Boxoló vagyok a hantámcsoportban.
— Biz Isten, úgy nézel ki, mintha az
wwfáw-csoporthoz tartoznál.
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viharos ünneplése Párizsban
Reváns Claudia Victrix és Jean Sapéne
pesti vizitjéért
— Saját tudósítónk újjából kiszopva—
Claudia Victrix énekesnőnek és férjé
nek, Jean Sapène-nek, a „Matin” fő
szerkesztő-igazgatójának pesti ünneplése
annyira frappírozta a franciákat, hogy
meghívták Gombaszögi Fridát, a kitűnő
művésznőt
párizsi
vendégszereplésre.
Gombaszögi Frida azzal a kijelentéssel,
hogy Párizs megér egy vendégszereplést,
elfogadta az ajánlatot és férje, Miklós
Andor, Az Est-lapok kiváló főszerkesztő
jének társaságában a múlt héten a fran
cia fővárosba érkezett.
A pályaudvaron a francia előkelősége
ken kívül megjelent a szintén Párizsban
tartózkodó budapesti rendőrfőkapitány,
Bezegh-Hitszágh Miklós is, aki a párizsi
színházak rendőri cenzúrájának tanul
mányozása végett utazott oda. Gomba
szögi Frida és Miklós Andor ünneplése
olyan viharos volt, hogy ilyenre még a
jó öreg Mistinguette sem emlékszik, pe
dig ő már az ünnepelt császárnak, N a 
póleonnak és korának is tanúja volt, a
saját koráról nem is beszélve. A mámo
ros tömeg kifogta Gombaszögi F r ’da és
Miklós Andor Rolls-Roys-ából a lőerőket,
úgyhogy az illusztris vendégeknek gyalog
kellett a hotelbe menni.
Miklós Andor alig verte le magáról azt
a port, amit párizsi útja fölvert, máris
a francia kormányelnök látogatására in
dult, amint az „Az Est” délután
óra
kor
megjelenő
számában
olvasható.
Amint azonban a „Magyarország” dél
után ^ 5 órakor jelenti, az említett idő
ben éppen kormányválság volt s így
Miklós Andor hiába tette meg az utat.
A párizsi sajtó a legnagyobb megbotrán
kozással tárgyalta az esetet. Jean Sapé
ne lapja, a Matint erélyes szavakkal mu
tatott rá a francia politika tehetetlen
ségére, hogy ép akkor van kormányvál
ság, amikor egy tekintélyes európai uj-

ságtröszt vezére akar látogatást tenni a
kormányelnöknél. Pont ilyenkor nincs
kéznél egy rongyos miniszterelnök — írta
felháborodva a Matin — és élesen kifa
kadt amiatt is, hogy még csak egy inspekciós miniszterelnök sem tartózkodott
a miniszterelnökságen.
Estére azonban valahogyan elsimult az
incidens és az Opéra Comiqueban, ahol
Gombaszögi Frida fellépése lezajlott, ez
rekre menő előkelőség tüntetett a híres
magyar vendégmüvésznö s a kíséretében
levő Miklós Andor és Bezegh-Huszágh
Miklós főkapitány mellett. Gombaszögi
Frida néhány magyar dalt adott elő fre
netikus sikerrel. A ragyogó művésznő
eredetileg prózai darabban akart fellép
ni, de a franciák kultúrája még nem
tart ott, hogy magyarul is tudjanak s
így a nagy magyar művésznő a dal-est •
mellett döntött. Sikere annál őszintébb
volt, mert közvetlen előtte Claudia
Victrix énekelt haiti-i népdalokat.
Másnap az ünneplések szakadatlan
sorozata következett, amint erről a Pes
ti Napló beszámolt. Este díszelőadás
volt a Comédie Françaiseban a budapes
ti vendégek tiszteletére. A „Frida regé
n y é it és Molière ,,S(c)apène csinyjei”-t játszották felváltva. De hogy még
a felvonásközök se múljanak el ünneplés
nélkül, szünetben Courteline „A rendőr
főnök jó fiú” című bohózatát adták,
melynek folyamán a közönség szünet
nélkül ünnepelte Bezegh-Huszágh főka
pitányt.
Előadás után a párizsi Fészekklubban,
a he N id-ben bankett volt a magyar ven
dégek tiszteletére Számos üdvözlőbeszéd
hangzott el. Felszólalt többek közt
Briandy a bukott francia miniszterelnök
is, aki kijelentette, hogy a jövőben, ha
bukni fog, kizárólag csak Gombaszögi
Frida művészetére fog bukni.
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Tristan Bemard, a híres francia író
megsimogatta a szép hosszú szakállát és
azt mondta, hogy a saját szakállára
nem is meri üdvözölni az ilyen előkelő
vendégeket. A Pesti Napló vasárnapi
műmellékletének fotoriportere gyönyö
rű mélynyomású képben örökítette meg
e beszéd alkalmából Tristan Bemard
szakállát.
Miklós Andor meleg szavakkal köszön
te meg az ünneplést, megígérve, hogy a

derék és törekvő francia nép mindig
számíthat Az Est-lapok támogatására,
sőt a jelenleg állásnélküli Briandot föl
szólította, hogy vegyen részt a legköze
lebbi Modiano-pályázaton.
Briand könnyes szemekkel köszönte
meg Miklós Andor jóságát és hálálkodva
fogadta meg, hogy bele fogja venni az
imáiba Miklós Andor nevét reggel, dél
ben, este.
HESZ F E R E N C

Ne bántsd a Rádiót!

megéreztem volna, hogy Gaál Franciska
körül is baj lesz. Úgy is történt: meg
jelent a közkedvelt és ál-humoráról híres
Schertz bácsi és bejelentette, hogy Gaál
Franciska nem léphet fel, mert gyen
gélkedik, de — így mondta szószerint —
„én letérdepeltem a drága művésznő
előtt és kértem, hogy lépjen föl, mert ha
ezt nem tenné, akkor a közönség majd
az előadás végén rám lép a kijáratnál.”
Képzelem, micsoda homéri derű ömlött
el a nézőtéren és a rádió-hallgatóságon...
Annál nagyobb volt az öröm, mikor
a makrancos Gaál Franciska mégis meg
jelent a színpadon. És még mennyivel
nagyobb volt a meglepetés, amikor a pro
gramszerű énekszám helyett egy kis ver
sikét mondott el. Tanulság: Schertz bá
csi máskor ne térdepeljen, ellenben a
Rádió vezetősége gondoskodjon olyan pro
gramszámokról, amelyeket be is tart.
Több unalmas felolvasás és szívettépő
humor tette változatossá az irodalmi
színvonalat aggodalmasan kerülő Rádió
multheti műsorát is. Meddig lesz még a
Rádió a dilettánsok menedékhelye?”

„Kedves Szerkesztő Ú r! Nem minden
napi élvezetben volt részünk a legutóbbi
rádiómatinén, amelyet a Városi Színház
ban tartottak. Tudniillik a rendezőség
beígért egy csomó művészt, akik közül
« például N agy Endre, Pethes Sándor és
Dénes György nem léptek föl. De mintha

A tihanyi visszhangnál
Én: Igaz az a rémhír, hogy Bethlen körül már lealkonyul?
A visszhang : . . . konyái.
*

É n : A Beszkár-tól való távozása után milyen elő
nevet kap Sztrókay?
A visszhang : . . . rókái.

Velős vélemények a titkos választójogról
Szabó Dezső türelmetle
nül várja Babits Mihály
új regényétt hogy friss
mészárosmunkája legyen.
Addig zsebben hordja az
irodalmi haief et.

Bethlen:
A népünk éretlen.
Zichy:
A bizalmam kicsi.
Walko:
Nem vagyok rá Palkó.
Gömbös:
Nekem ez közömbös.

Mayer:
Gyanús
Csontos:
Nem ez
Kuna:
Menjen,
Vanczák:
Fentiek

még az ájcr.
itt a fontos!
maga csúnya
mind smoncák.
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Asszonyok kegyence
( Omnia— Radius)
Egy nagy színész hányatott életét mu
tatja be ez a film, szabadon Dumas után.
Tekintve, hogy néma film, a Duma el
marad. A nagy színész megcsömörlik a
szerelemtől, a kis közönség megcsömörlik
a nagy színésztől. A filmre nagy karriér
vár: hamarosan a film-múzeumba kerül.

A hold asszonya

JANKÓ
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mó potyanéző ül. Izgalom csak akkor van
a sötét páholyokban, mikor a világűrrakétát kilövik. Tudósítónk nem győzte
a meglepetés halk'sóhajait följegyezni. A
film hősei a holdban aranyközetekre buk
kannak, de kiderül, hogy ezek nem arany
kőzetek, hanem a kritikusok epekőzetei.
Az U fa és társai szomorúan konstatál
ják, hogy nemcsak a holdban, de „A hold
asszonyáéban sem minden arany, ami
fénylik. A spekuláció balul ütött ki: „A
hold asszonya” holdtölte helyett holdfogyatkozást produkál a nézőtéren.

( Cagitol— Palace— Orion— U fa )

Magyar fiú, lengyel leány

Fritz Lang belügyminiszteri engedélylyel fölveszi a Langweilig nevet, hadd
tudja a moziközönség, milyen néven ne
vezzen egy olyan rendezőt, aki ennyi
unalmat tud össze-visszarendezni egy
filmben. Verne nyomán készült a téma,
amit az is bizonyít, hogy a lepedőintimpisták szerint Fritz Lang, ha összevesz
feleségével, a filmíró Thea von Harbouval, így szokott kifakadni: Verne meg
az Isten! „A hold asszonya” a világűr
rakéta problémáját macerái ja, de a vi
lágűrt a rendező nem tudja kellőképpen
érzékeltetni és megszorult helyzetében az
űrt a nézőtértől kéri kölcsön. A legtöbb
trükk az, hogy a holdrakétán potyautas
ül, amit a pesti mozik közönsége könynyen elhisz, mert a nézőtéren egész cso

( Corvin— Kamara)
Két amerikai filmíró megszáll a „Ho
tel Imperial”-ban, ahol Bródy Sándor
„Lyon Leá”-ja éppen Bíró Lajost ölelgeti.
Hands off! — kiáltják és kifosztják
őket. Az elrabolt kincseket egy film
mesébe rejtik, de olyan ügyesen, hogy
mindenki az első pillanatban fölfedezi.
Hogy a játék minél sablonosabb legyen,
egy magyar tiszt és egy lengyel lány ke
rül szembe. A magyar tiszt elbúsul a
lengyel lá n y ‘áldatlan állapotján és tőle
telhetőén igyekszik ezen segíteni. A film
ben egy orosz tiszt is szerepel, de a da
rab bukása után expressz gyorsasággal
emigrál. A film egyik szerzője Taylor,
de nem — for gentleman.
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Bolváry
Hét évvel ezelőtt került ki Berlinbe.
Előzőleg Budapesten igyekezett munka
bírásávall, tehetségével és szakértelmével
taljrra állítani a magyar filmgyártást,
de nem sikerült az illetékesek nemtörő
dömségével megbirkóznia.
Berlinben felismerték kivételes képes
ségeit és ma a legjobban fizetett német
filmrendezők egyike. Ö csinálja a Harry
Liedtke-filmeket és egyike azoknak, akik
valóban értenek a hangos film techni
kájának minden részletéhez.
Bolváry Géza három héttel ezelőtt fel
hívott telefonon.
— Megyek forgatni a gyárba —
mondta — nem akar elkísérni?
Félóra múlva Tempelhofban voltunk.
A segédrendezők már vártak reá és né
hány perc múlva megkezdődött a felvé
tel. Harry Liedtke és egy fiatal film
színész állottak a gép előtt. Bolváry
odament Harry Liedtkéhez és megma
gyarázta néki, hogy hogy üsse le a fiát.
A jelenetben ugyanis az történik, hogy
egy fiatal gyerek józanra pofozza a be
rúgott édesapjáit és végül az apa egy
sikerült horogütéssel leteríti a fiacská
ját. Mindezt úgy kellett a színészeknek
megjátszaniok, hogy a közönség neves
sen rajta. És Bolváry félórás előjátszás
és magyarázás után végre jelt adott az
operatőrnek a forgatásra.
Ez három héttel ezelőtt történt. Ma
reggel azután levelet hozott számomra a
posta. A levélben egy meghívó volt an
nak a filmnek a bemutatójára, amely
nek nyers felvételeit három héttel ez
előtt Tempelhofban láttam. Bámulatos
gyorsasággal készült el a film és be
vallom, drukkoltam, hogy az esti bemu
tató nem lesz valami tökéletes.
Elcsodálkoztam : a film, amelyet a ha
talmas Atrium palotában mutattak be
meghívott közönség előtt, kitűnő volt. A
szakértő közönség elejétől végig kacagott
és mulatott a filmen, amely Bolváry és
Liedtke egyik legjobban sikerült pro
dukciója.
Már vége felé járt a film, amikor
baloldali szomszédom elragadtatásában
véletlenül oldalba boxolt. "
— Bocsásson meg, — mondta, azután
mosolyogva tette hozzá:
— Bocsáss meg. Nem
is vettelek
észre.
Verebes Ernő volt.
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— Engem sem vett észre — mondja
jobboldali szomszédom.
Alpár Gitta volt.
A film véget ért és hirtelen világos
ság támadt. Körülnéztem és a következő
ket sikerült fölfedeznem : Harry Liedtke,
Bolváry Géza, Huszár Pufi, Matty asovszky Ilona, Petrovich Szvetiszláv,
Róbert Jenő, Németh Juliska, Szenes
Ernő, Mindszenthy Tibor, Újhelyi Nán
dor és Orosz Vilma. Mindannyian Bol
váry nak gratuláltak. Megérdemelte.
Berlin, november elején.
Palásti László

SCITOVSZKY FŐVÁROSI JAVASLATA
Megkérdeztük Seiffensteiner Salamont,
mi a véleménye arról, hogy Scitovszky
Béla fővárosi törvényjavaslatába, amely
oly érzékenyen sújtja az autonómiát,
nem avatkozik bele a kormány. így felelt:
A Hosenglanc Dolfihoz így szól a bíró:
— Maga látta, hogy a panaszosnöt üt
legeli a férje?
— Igen kérem, láttam.
— N a és miért nem lépett közbe?
— Tetszik tudni, bíró úr, sportszerűt
len dolognak tartottam, hogy két férfi
üssön egy védtelen nőt.
— Osz-posz, a kormány is így van
vele. Sportszerűtlennek tartja, hogy ketten üssék azt a szegény autonómiát.

— János, én meg volnék magával elé
gedve, csak ne kerítene mindennek olyan
nagy feneket.
— Ez azért van, méltóságos úr, mert
azelőtt női szabó voltam.
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* Jön a részvényjog reformja. Zsitvay
Tibor igazságügyminiszter után Éber
Antal, Éber után a kereskedelmi és ipar
kamara, a kamara után már mindenki
arról beszél, hogy megreformálják a
részvényjogot. Volna egy szerény meg
jegyzésünk: hol lesznek már a magyar
részvényesek és kinek lesz még részvé
nye, amire elkészül a részvényjog re
formja?
§ Visszacsinált üzlet. Egy közismert és
éppenséggel nem fiatal iparbáró né hón g
év előtt gyönyörű villával ajándékozta
meg a barátnőjét. A múlt héten gazdát
cserélt a budai kéjlak. Az új tulajdonos :
maga a báró, aki tehermentesen vette
vissza a villát. A nő nélkül.
O Krausz Simon munkában. Néhány
nap óta feltűnő nyüzsgés észlelhető az
előkelő pesti hotelekben. Sok külföldi
műkereskedő és tőkepénzes jött, hogy
Krausz Simon aukciója alkalmából mű
kincseket és bútorokat vásároljon. So
kan sajnálják a zseniális bankárt, hogy
meg kell válni a legértékesebb holmijai
tól. Mi nem féltjük. Fog ő még vásárolni
műkincseket, csinál ő még jó napot a sze
gény magyar festőknek. Máris rebesge
tik, hogy két nagy tranzakció ügyében
tárgyal. Az egyik a Játékkaszinóy a má
sik egy Ingatlanholdung terve. A múlt
héten Berlinben járt Krausz Simon.

flz flndrássy-úti divatüzletben
— Mit szól Komlós úr a miniszterelnök beszédéhez, hogy a zsidók nincse
nek hátrányban nálunk — kérdezi egy
kereszténypárti politikus Komlós Sándor
divatárukereskedőtől.
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Csak azt kell megmutatnia a külföldi
pénzpiacon, hogy több van a kisujjában,
mint egy tucat nagybankár koponyájá
ban. Könnyű neki!
PESTI
TŐZSDEKRACH
UTÁN
NEW YORKBAN
TALÁLKOZUNK.
= Mi van a fúziókkal? A múlt héten
nem voltak fúziós tárgyalások, tehát fú
ziós kacsák sem röpködtek a levegőben.
Kiderült ugyanis, hogy minél több a fú
zió, annál több a tantiém és annál több
ember lesz munka nélkül. Hogyan? Hát
eddig nem tudták ezt?
X Olcsóbb lesz a pénz. A pénzpiacon
javulást várnak. Wekerle pénziig y minisz
ter a parlament folyosóján azt mondta
a nyugtalankodóknak, hogy AmeHkából
sűrűn kínálnak rövidlejáratú hiteleket.
Olcsóbb lesz hát a pénz. Jut majd téli
estélyekre, új ruhára, új barátnőkre,
Riviérára és egyéb jókra. Sőt talán gaz
dasági tranzakciókra is. Csak már lát
nánk! Vájjon ki kezdi meg?
= Stein Emil a „Rimá”-ban. Dr. Stein
Emilt, a Kereskedelmi Bank ügyvezető
igazgatóját beválasztották a Rimamurá-.
nyi igazgatóságába. Sok tantiémet kívá
nunk!
—

Teljesen osztom a miniszterelnök
úr véleményét, — feleli a népszerű
Komlós. — Nálam például sok zsidó vá
sárol raglánt és egyik sincs hátrányban,
sőt direkt előnyben vannak azokkal
szemben, akik nem Komlós-féle raglánt
hordanak.
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VÍGSZÍNHÁZ

Az

Esti K u r í r

Egy, kettő, hároml-Marsall

a liberális polgárság
lapja
Mindenki olvassa

Két lány az uccán
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Földes Imre
óriási sikerű színmüve
Berkv Lili,

Gózon,

Harsány!

E lektrom ágneses
gyógyintézet
Modern fiz ik a i gyógymódok, kitűnő
gyógy ered menyek : Ideg-, rheumás-, ütő
ér-, Ischias- stb. bajoknál, vérszegény
ség, álm atlanság, stb. eseteinél.
Olcsó kúradijak. Kérje az új prospektust

Bpest VII.Vilma királynő út II
Telefon : József 326—24

FŐVÁROSI
OPERETTSZINHÁZ

M A G Y A R H Í R L A P ,,
=

2

!A nagy börtön

=

Lengyel József
SZENZÁCIÓS

HADIFOGOLY DRÁMÁJA
MM
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a magyar értel
miség legkitű
nőbb napilapját

