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A TAPS 
Irta : SZÉP E R N Ő 

uda dolog a taps. Csuda ha-
tás az az ember fülében. 
Csuda találmánya az em-
berfajtának. Azt olvastam 
Combarieu francia urnák 
zenetörténetében, hogy hát 

a tapsot a vad emberek kezdték, mi-
kor meneteltek harcolni egyik társaság 
a másik ellen. Összecsapták a két te-
nyeröket, meg összecsapták, egyszerre 
és újra egyszerre, ugy tartották be a 
lépést és ugy csinálták maguknak a 
frisseséget a járáshoz. A harcisták kö-
zül repült át a taps a táncistákhoz, 
táncoló leányokhoz és fiatalemberek-
hez, akik a pogány szertartásokon tán-
cot jártak. A taps jeladás, a taps ceri-
monia, vallás és áhitat és örömjelen-
tés, ünnep és tisztelet a taps. A taps 
szenvedély és udvariasság. A taps 
vadság és műveltség. A taps nevelt 
gesztálás és ős természet. Van taps, 
hogy a fehér keztyüből ujj fittyen és 
fittyen kényesen a másik fehér keztyü 
hátára, van azután taps, hogy a két 
kéznek a tenyerei felfúvódnak és tü-
zesek és violavörösek, olyanok, mint 
a felképelt emberek orcái. A héten, 
kérem, szerdán este hallgattam és néz-
tem a tapsot. A Zeneakadémián vol-
tam a tapsnál. Benn voltam abban a 
bő teremben már a taps előtt és néz-
tem a zenekarnak a készülődését. 
Óriási zenekar, az egész terem minden 
egyes székén ült vagy ott állott a 
széke előtt a taps zenésze, fiu vagy 
leány, vagy hölgy, vagy ur, vagy idős 
ur, vagy idős urnő. Ezek mind a taps 
tagjai voltak, helyükön voltak a pro-
dukció előtt mind, a földszinten, meg 

az erkélyen körül, meg ott elől a po-
diumon széksorokban. Ott egy sápadt 
ezüst orgona meredekje alatt egy tükör-
tiszta fekete zongora állott, ajka fel 
volt nyitva s elefántcsont fogsorát mu-
tatta a villany világosságában. A sok, 
sok, sok hangász, akiktől azután a 
tapsot hallottam, azok nyugtalanul vár-
tak valamire, izegtek-mozogtak, zsivajt 
adtak szájaikból, bár a két kezük az ő 
hangszerük, de a hangszereiket békén 
hagyták. Oly egyszerűek azok és oly 
biztosak, nem kell azokat hangverseny 
előtt stimmelni. Egyszer csak ágasko-
dás eredt és heves suttogás és hangos-
ság ébredt, a fejek sürüen inogtak : 
igen, a podiumon ott látszott elősietni 
egy világos fejű férfi feketében, fehér 
mellel, megismertem, hogy Dohnányi 
Ernő az és akkor már ki is volt sza-
kadva a taps, ugy, mint a felhőszaka-
dás. A tapsnak teljes hatalmas kórusa 
állva volt lent, fent, mindenütt, szék-
sorok közt, a falnál, az ajtókban, a 
pódiumon elöntötték a taps tagjai Doh-
nányi Ernőt, majd elmerült köztük és 
a taps szinte sötétítette a fényes barna 
termet, mint a napon az erős esőzu-
hogás sötétbe látszik takarni a leve-
gőt, azután olyan volt, mintha még vi-
lágosabb lenne a terem, mert a taps 
a villanyfényességhez hasonlított, néz-
tem ott izgatott szemmel a taps szá-
rait, a karokat, melyek mindenfelől 
mindenütt széjjelugráltak szaporán és 
szárnyaltak pillanatnyi szárnyalással, 
káprázat volt hallásomon és láttam, 
mint esnek mint szökőkút ivei össze-
felé a pódiumon virágok, piros és fehér 
szin virágfejek, szekfük Sokáig. Mind 
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Dohnányi Ernő körül estek. Ö a zon-
gora vállára tette volt öklét és támasz-
kodott, mint aki szédül és hajtogatta 
fejét és a taps mind fényesebb és ke-
ményebb lett, olyanszerü, mint az iz-
mos vizesés az ő út jában. A taps tagjait 
néztem közel és messzebb, erős, fésült 
fiu-hajakat láttam és villanó kontyokat, 
ingadozó ág-hajakat, aztán csillanó ko-
pasz fejeket, az ajkak nyitva voltak és 
azokból kiáltás harcolt, le akarta győzni 
a tapsot, amely már fent paskolta a 
menyezetet és a villany üvegjeit szo-
rította Zápor csatája volt ez dörgéssel. 
Egy szép barna férfit láttam a falnak 
feszülve lent háttal, frakkban, ezt az 
egy frakkot láttam a Dohnányi Ernő 
frakkján kivül, a többi férfi sötét ruhás 
volt, a nők kék, fehér és zöld és fekete 
selymesek voltak sokan, a selyem csil-
lant mint a mozgó viz. Dohnányi Ernő 
leült a zongora elé s leengedte jobb-
kezét az elefántcsontra s megint fel-
állott és meghaj togat ta fejét. A kezek, 
a kezek repestek a taps zengésében, 
mint a tölgy tiszta levelei szoktak, erő-
sen, a fergetegben. Dohnányi Ernő 
megint leült, akkor a közös kiáltás még 
keményebb lett és a taps az emelt 
karok felett olyan hatást adott, mint 

DOHNÁNYI ERNŐ 

a levegőn átal uszó tűz sistergése. Ugy 
tünt, hogy órák óta tart a taps. Doh-
nányi Ernő vagy hatszor le akart ülni 
s mintha mindig a tapsra ült volna, 
mely visszaemelte. Egyszer megtörülte 
kezefejével a szemét. Végre ülve ma-
radt és lehajtotta fejét és letette jobb-
kezét a zongorára. Ha a hangoknak 
szinök lehet, akkor a taps világos. Vi-
lágító, fényes. Azt sejti az ember, ha 
hallgatja. A férfi dala barna, a nő éneke 
szőke, a kakas éji kukorékja kékszinü, 
a trombita szava rézszin, példákul. 
A taps fénylik mint a tükör. Hosszas, 
dacos, sebes, ittas taps volt ez. A vég-
telenség ösztöne bujdokolt ebben a 
tapsban, amelyiket szerda este meg-
hallgattam. Nem tudom, hogy is lett 
vége, csak vége lett egyszer, szűnt és 
megszűnt. A jégesőnek is meg van 
a maga titkos utasitása, mikor álljon el. 
A sápadt Dohnányi Ernő két ujjának 
érintésével felköltötte a zongorát. Han-
got hallottunk, bánatot vagy álmot? 
Az As-dur szonátát kezdte, melyet a 
nagyon szerencsétlen férfi szerzett, 
Beethoven. 

Kertész Dezső, M. Makay Margit 
Vígszínház — „A legszebb kaland" 

(Angelo felv.) 
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Hegedüsné Tanay Frigyes Kende Paula 
Vígszínház — VA legszebb kaland" (Papp felv.) 
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gy nappal a bemutató után 
Fiers, Caillavet és Rey víg-
játékáról, „A legszebb ka-
l a n d é r ó l beszélt egész Buda-
pest. A végtelenül elmés és 
finom darab, melyet egyik 

párisi kritikusa joggal nevezett „a leg-
szebb szindarab"-nak tele van szipor-
kázó ötletekkel, hamisítatlan párisi vi-
dámságokkal, melyeknek megértő és 
tökéletesen művészi tolmácsolója a Víg-
színházban Heltai Jenő, akinek fordítói 
munkája ismét közelebb áll a társszer-
zői működéshez. Erről a darabról vagy 
nagyon .sokat, vagy csak nagyon keve-
set szabad írni. Mi az utóbbit választjuk, 

mert ugy véljük, ezúttal igazán csak a 
mű beszélhet önmagáért . „A legszebb 
kaland" finom tésztából gyúrt, ízletes, 
fonatos, ünnepi kalács, amelynek külön-
leges izét a bőkezűséggel elszórt ma-
zsolaszemek adják meg. ítéljen az ol-
vasó abból a néhány mazsolaszemből, 
melyeket könnyed mozdulattal csipe-
gettünk ki számára a legújabb Flers 
és Caillavet-darabból. 

* 

Helén, egy előkelő, elárvult fiatal 
leány rokonainál, D 'Eguzon gróféknál 
nevelkedett . A grófné, aki tudja, hogy 
fia André, a fiatal diplomata, szerel-
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mes Helénbe, féltő anyai sugallatától 
vezetve sietve összeboronálta Helént 
Valentin le Barroyer-rel, a legfelsőbb 
számvevőség tanácsosával , aki gazdag, 
de kissé korlátolt derék ember, de két-
ségbeej tően smokk A grófi kastélyban 
épen az esküvőre készülnek és a nagy 
nap reggelén a grófné ezer dolga köze-
pet te kétségbeeset ten sóhajt fel : 

— Ó h 1 Eskü vő az ember házában.. . 
vidéken . . . felér egy kis tűzvésszel. 

* 

À kastélyban nagy a sürgés-forgás. 
A grófnénak mindenre kiterjed a gondja. 
Lényét legjobban jellemzik ezek a sza-
vak : 

— Ma reggel ott voltam a templom-
ban. Előbb telefonoztam vagy tizenöt 
kereskedőnek, aztán beszaladtam egy 
kis imádságra. Nem akartam megfeled-
kezni a jó Istenről. Ilyenkor igazán a 
legkisebb részletekkel is foglalkozni kell. 

* 

Egy a grófi családhoz közelálló ur 
és hölgy a vendégek névsorát állítja 
össze. A lakodalmi menettel bajok van-
nak. Egy férfival több van, mint kéne. 
Valakit ki kell hagyni a menetből. A 
következő párbeszéd fejlődik ki : 

Serig-nan: Ki van in nem rokon, Lan-
geliers márki? 

Verceilné: Megőrül t? Langelierst ki-
hagyni a mene tbő l? 

.S. : Miért ne ? 
V. : Hát a grófné miatt í Ö volt az 

első szerelme í 
: Igaz, igaz. Ejnye, no. Hát talán 

Pontac urat ? 
V. : Pontacot kihagyni? Nem ró sz. 

A grófné be se megy a templomba, 
ha ő nincs ott. 

: Miért ? 
V. : Ugyan kérem . . . 

.S. : Talán ez a második szerelme ? 
V. : Ez az utolsó szerelme. 
vS. : Akkor nem lehet. De ez igazán 

furcsa. 
V. : Furcsa, de igy van. Most az a 

divat, hogy a nagyúri esküvőkön a 
szeretők is résztvesznek a menetben a 
rokonok közt. 

* 

A nászajándékok őrzésére párisi de-
tektívet alkalmaznak. Fouques ur, a 
detektiv jelentkezik. 

— Gyakran kapom ezt a megbízást. 
Diszkrécióm közismert. Én voltam az, 
aki Grandvil le hercegnőnél figyelmez-
tetni bátorkodtam Brachiolo gróf őexel-
lenciáját, hogy szórakozottságában egy 
Vl-ik századból származó elefántcsont 
Mária-szobrocskát csúsztatott a zsebébe. 
A ' szobrocska különben hamisitvány 
volt. A detektiv később megkérdezi a 
grófnőtől : 

— Türjem-e, hogy a névjegyeket ki-
cseréljék ? 

— Nem értem — feleli a grófnő. 
— Micsoda ? A grófnő nem tudja ? 

A kérdés az, hogy ha egy szerény kis 
emléktárgy adományozója észrevétlen 
mozdulatok révén a névjegyét rácsusz-
tatja egy nagyértékü ajándékra, szemet 
hunyjak-e vagy sem ? 

Mikor a detektiv elmegy, Verceilné 
felkiált : 

— Hiába, no, mégis csak hallatlan, 
hogy a nászajándékokat őrizni kell 1 

A detektiv visszafordul az ajtóból : 
— Igaza van asszonyom. Mi nem is 

a nászajándékokra vigyázunk, hanem 
a vendégekre. 

* 

D'Eguzon gróf alig néhány órával az 
esküvő előtt érkezett haza Egyptomból , 
ahol archeológiai kutatásokat végzett. 
Helén jövendőbeli férjével igy beszél-
get a feleségéről : 

— Tegnap este a feleségem három 
óráig beszélgetet t velem, de én egy 
percig se tudtam vele beszélgetni. 

Va 'ent in a vőlegény derék ember, 
de rettenetes smokk. Mindent felir a 
j egyzőkönyvébe , még azt is, hogy es-
küvője lesz. A gróf szeretne vele köze-
lebbről megismerkedni : 

— Ezt fogjuk csinálni : ön beszél 
nekem magár®!, azután én beszélek 
magamról . Ha megtetszünk egymásnak, 
mindig együtt leszünk és ez nagyon 
kellemes lesz. Ha nem fogunk egy-
másnak tetszeni, sohasem leszünk együtt 
és az is nagyon kellemes lesz. 
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M. Makay Margit, Kertész Dez-ő 
Yigszinház — „A legszebb kaland' 

(Anruo felvétele) 
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Valentin igy jellemzi magát : 
— Az igazság az, hogy én csak 

azokban a dolgokban vagyok nagy-
szerű, amelyek nem nagyszerűek. 

* 
Már együtt van az egész násznép, 

néhány perc múlva kezdődik az esküvő, 
mikor váratlanul megérkezik André, 
D'Eguzon gróf fia, aki Rómában követ-
ségi attasé. Találkozik Helénnel és a 
vele folytatott párbeszédben pillanatok 
alatt tisztázódik a helyzet, hogy Helén 
és ő mindig szerették egymást, hogy 
Helénet hozzákényszeritették Valentin-
hez, akit nem szeret, de hozzámegy, 
mert azt hitte, André már nem szereti. 
Kiderül az is, hogy André leveleit a 
gondos mama elsikkasztotta, mert félt 
attól, hogy fia elveszi a nálánál szegé-
nyebb Helénet. 

A menyasszony ezek után nem akar 
Valentin felesége lenni. Megkéri Andrét 
szöktesse meg. A nagymamájához akar 
utazni, haza Chantelouveba. Pillanatok 
műve az egész : a fiatal pár eltűnik. 

V. HARASZTHY HERMIN 
Vigszinház: „A legszebb kaland" (Papp R.felv.) 

Néhány perc múlva keresik a menyasz-
szonyt, majd megtalálják rövid búcsú-
levelét. 

— Eltűnt f Eltűnt ! — kiabálják a kas-
télyban össze-vissza. 

A detektív ijedt arccal jelenik meg : 
— Mi tűnt el kérem ? 
— A menyasszony. 
— Hála Istennek, — sóhajt meg-

könnyebbülten a detektív, — már azt 
hittem, valami értéktárgy. 

* 

A második felvonás Chantelouveban 
játszik, Helén elhalt szüleinek kastélyá-
ban, ahol a finom, bájos nagymama, 
Trevillacné várja a „fiatalok"-at, már 
mint Helént és Valentint. 

A nagymama jellemzéséül : 
Orvosa a falon függő képre mutat : 
— A maga Lajos Fülöpje [ 
Trevillacné : O volt Franciaország 

legnagyobb királya F 
Painbrache: Igazán nem tudom, mivel 

érdemli meg ezt a bókot. 
Trevillacné: Mivel? Azzal, hogy mikor 

ő uralkodott, t izenhatéves voltam. Ő 
volt az éh fiatalságom királya. Ezzel 
szemben a maguk köztársasága mit 
adott nekem ? Csuzt, pápaszemet és 
nyolcvan esztendőt . . . 

* 

Trevillacné két vázáról beszél, melye-
ket még a nagyapja kapott nászaján-
dékul Bugeau marsalltól. 

— Példátlanul csúnyák ! . . . Csak egy 
olyan hős adhatta, aki semmitől sem 
riad vissza. 

Az orvos később ezt mondja : 
— Már megfigyeltem, hogy amikor 

az ember örököl, annak kettős haszna 
van. Először maga az örökség, másod-
szor az, hogy a rokonaival összevesz. 

* 
Helén és André megérkezik, Nagy 

meglepetésükre a nagymama, akire nem 
számítottak, mint ifjú házasokat fogadja 
őket és nehogy az izgalom megártson 
a drága öreg asszonynak, kénytelenek 
a férj és feleség szerepét játszani. André 
nagyon kedves és udvarias az öreg 
asszonnyal szemben. 

— Ma nem szokás bókokat mondani 
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az öregeknek — mondja a nagymama. 
— Különben akkor sem volt szokás, 
amikor fiatal voltam. 

Vacsora után a nagymama tapintato-
san magára hagyja a fiatalokat, akik 
nagy zavarban vannak, hiszen ők nem 
igy gondolták a dolgot. Ugy beszélték 
meg, hogy André csak elkíséri Helént, 
aki itt marad, amig a szökés után kö-
vetkező botrány hullámai el nem simul-
nak s azután megtartják az igazi nász-
utat. De ha most lelepleznék a valót, 
a szegény nagymamának megártana. 
Helén tehát szobájába megy, André 
pedig az innenső szobában akarja töl-
teni az éjt. Trevillacné azonban valami 
kedves, öreg babona kedvéért vissza-
tér és nagy meglepetésére különváltan 
találja a fiatal házaspárt. 

— Jól nevelik ezeket a párisi kis-
asszonyokat— korholja Helént. — Meg-
tanítják olyan táncokra, amilyeneket 
csak vademberek táncolnak, megen-
gedik nekik, hogy egész este odadör-
gölőzzenek olyan urakhoz, akiket nem 
is ismernek . . . És a lakodalmuk nap-
ján nem is tudnak férjhez menni . . . 

Korholó hangon hivja ki Helént szo-
bájából, azután magukra hagyja a fia-
talokat. És megtalálják egymást. Be-
látják, kár volna védekezni, a sors is 
igy akarta. 

* 

A harmadik felvonás elejétől végig 
csupa kacagtató ötlet, pompásnál pom-
pásabb helyzetkomikum. Valentin, az 
exvőlegény megérkezik másnap reggel, 
igen mulatságos körülmények között 
igazolja magát a nagymama előtt, aki 
megrémül, hogy végeredményben ő az 
oka mindennek és most igyekszik az 
esetet rendbehozni. D'Eguzonék is meg-
érkeznek és a grófné kénytelen a ke-
délyes és jószívű gróf pressziója alatt 
beleegyezni abba, hogy André elvegye 
Helént. Valentin is megbékül sorsával 
és Helen megkéri irja be jegyzőköny-
vébe, hogy el ne felejtse : „Helén na-
gyon boldog". 

* 

A Vígszínház pompás előadásban 
játssza Flers és Caillavet közös együtt-

működésének e vidám hattyúdalát. 
Helén szerepében Makay Margit szí-
nésznői fejlődésének uj korszakához ér-
kezik. Végtelenül finom és tud meg-
győzően naiv és lányos lenni, ami ke-
vés színésznőnek sikerül. Tanay elra-
gadóan kedves Valentin, Kertész pedig 
mint André nyújt szép alakítást. Külön 
fejezetet érdemelne Vendrey Ferenc 
detektivje. Eílsőrangu kabinetalakitás. 
Trevillacné szerepében Haraszthy Her-
min szép ősz nagymama, Hegedüsné 
és Szerémy Zoltán pedig a D'Eguzon 
házaspár szerepében excellálnak A ki-
tűnő előadást Szilágyi Vilmos rende-
zői keze tartja össze. Mindenekfölött 
pedig kacag és kacagtat a három párisi 
iró finom, meleg, ragyogó humora, me-
lyet Heltai Jenő egyéni zamatu pom-
pás fordítása vetit felénk, hogy örvend-
jünk és boldogok legyünk, legalább 
addig az ideig, amíg a Vígszínházban 
vagyunk. 

PILINSZKY ZSIQVtOND, VENCZELL BÉLA 
Operaház: , .4 biivös vadász' (Papp R. feh. 
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KeréayiGabi jiyaral 
_f 'ZU • : Z (Papp Rezső felv.) 

Makay Margit 
Irta : RELLE PÁL 

A művészetben általában, tehát a szín-
művészeiben is félek a csodagyerekek-
től. Mint valami nyaktörő cirkuszi mu-
tatványnál ugy aggódom vakmerő in-
dulásuknál. Gyönyörködöm bennük, de 
le kell hunyni a s z e m e m ; minden pil-
lanatban attq,l tartok, hogy lezuhannak, 
hogy valahol megakad ez a szédítően 
szép és magosba csillanó felszökkenés. 
Valahogyan nem bizom a hirtelen fel-
tűnés tartósságában. A versenyt, tapasz-
talatom szerint, nem azok sz >kták meg-
nyerni, akik elugranak a starttól. A mű-
vészetben is az állóképesség a döntő. Az 
igazi tehe tség is bizonyos ökonómiával 
futja meg élete útját. A legtöbb csoda-
gyerek hamarosan kifullad. A legtöbb 
talentum, mely idejekorán robban ki, 
idejekorán ég el. Nincs megnyugta tóbb, 
mind a fejlődő tehetség. Talán nincs 
igazam, de ugy érzem, hogy az igazi 
tehetség elindul valahol és fejlődik, 
amíg él . . . 

Mindezt most Makay Margit jut tat ja 
az eszembe, de eszembe jutott már 

máskor, másnál is. Makay Margit ugyanis 
nem volt csodagyerek. Vagy nyolc esz-
tendeje figyelem a Vígszínháznál. Meg-
vallom, eleinte minden különösebb ér-
deklődés nélkül figyeltem, majd, csak-
nem egyidőben a közönséggel, én is 
megállapítottam róla, hogy jó színésznő. 
Egy-két szerepében már-már elragadó-
nak találtam és művészi virágzásának 
első illata a „Fé l t ékenységében csapott 
meg. Ma pedig, Flers és Caillavet leg-
újabb vígjátékában, mint egy nyolc-
esztendős fejlődés gyönyöiü és meg-
nyugtatóan szép eredményét kellett 
viszontlátnom ezt a csendes fölénnyel 
és a biztonság bájával befutó művésze-
tet. Nincs szebb, mint amikor a tehetség 
igazolja magát és ezen a premiére-estén 
ma jdnem ugy örültem ennek, mint in-
gatag és elvégre nem is olyan nagyon 
eredeti elméletem igazolódásának. „Az 
igazi tehetség elindul valahol . . . és 
így tovább. 

Dehát ki beszél itt mér indulásról f 
Arról van szó, hogy a Vigszinház szóm« 

M 
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bati bemutatóján megérkezett valaki, 
akinek az indulásáról tudtunk, akit a 
hozzánktartozó szeretetével vártunk és| 
aki pontosan késés nélkül, szinte menet-l 
rendszerint beérkezett. Hogy nem dü-J|ff 
börögve érkezett meg és nem várták' 
diszbandériummal — természetes. A 
szerénység ug 'anis külön tehetség s 
ebből ugyancsak bőven akad Makayy 
Margit képességeinek podgyászában. A . 
halk művésznők fajtájából való; nemirl 
az a verébtermészet, mint Varsánvi Irén, 
de viszont nem is az a harsány, drámai , 
jelenség, amilyen Márkus Emilia volt. 
Susanne Desprésre emlékeztet, lágyabb, 
líraibb, pasztelebb kiadásban, ennek a 
nagyszerű művésznőnek ibseni aláfestése 
nélkül. De mint pályatársnője, ő is ösz-
tönös tnűvésze a meg nem Írottaknak, 
a sorok között szunnyadó életakcióknak. 
Alig van magyar színésznő, aki ugy 
tudna hallgatni, mint Makay Margit. 
Ennek a hallgatásnak nem csak szava 
van, de zenéje is, melyet ametiszt szem.f 
megrázóan hangszerel. Amikor a szín-
padra lép, egyetlen tekintete előre vetiti 
szerepének életsorsát. Ebben a képes' 
ségében a szemének hü segítőtársa az 
arca, mely pedig nem is tulgazdag a 
kifejező vonásokban, sőt profilban nem 
is a legtökéletesebb modellálás. Mégis 
abszolút lelki instrumentum, engedelmes 
hangszer, ezüst hurokkal, gyöngyház 
billentyűkkel, egy gyengéden hangolt 
cambalo, halk melódiákkal, de a nagy 
lelki viharok kisérő dobjával. ^ 

Nem az a fajta naturalista színésznő, 
aki az életet játssza : a játékot éli a szín-
padon. 3 ehhez az élethez, az életnek 
ehhez az ilusztrálásához minden egyéb 
eszköze megvan. Beszélni tud, mint az 
uj generációból talán csak nagyon ke-
vesen. Teljesen magáévá tudja tenni a 
mások szavait, melyek átmelegedve be-
lülről fakadnak a színpadi dimenzió uj 
virágzására. A betanultság jégkérge el-
olvad a szavai zenéjében, mely sohasem 
turbulens, de crescendójával gyújtó, ki 
fejezési módj* halk zene, mely csendet 
parancsol, hogy hangosnak véljék. A 
mozdulatai pedig ölelkeznek ezzel a 
zenével, reflexszerüen vibrálnak a szín-
padi képen s az egész szőke jelenség, 
a zártformáju, körvonalaiban omlatag, 

de nem törékeny fizikum szinte ritmikai 
forrása ennek a nyilván nagyon érzékeny 
'alakító művészetnek. 

Ha költő volnék,bizonyos, hogy verset 
Írhatnék arról a finom és a mai drasztikus 
időkben ezerszer jóleső élményről,melyet 
ez a fidtal, tiszta nézésű művésznő szer-
zett. De a fásult szinügyi riporter, aki 
már nehéz derékkal ágaskodik egy-egy 
szebb, artisztikusabb jelzőért — mintha 
már is tul messzire ment volna kapta-
fájától Mégis, néhány szakszerű sorban, 
külön is meg kellene emlékezni — a 
művésznő mellett, — legutóbbi alakításá-
ról is. De hát van egy elvem : jó darabok-
nak sohasem szeretem előre közölni a 
tartalmát. Illuziórontás ez és mellesleg 
barbárság. Már pedig minden jó mű vészr\ó 
megér egy elvet. Aki kíváncsi rá, (nem az 
elvre : a művésznőre) tessék megnézni í 

LATABÁR ÁRPÁD 
i\írály Színház — „Farsang Tündére" 

Amikor Papp Rezső, a Színházi Élet fotoriportere, 
... „..^.duplán exponál 



10 SZÍNHÁZI ß L E T 

Hetek óta ezrével érkeznek Hozzám 
a levelek az ország minden részéből — 
valóban megtisztelő tanúbizonyságai ol-
vasóim rajongó szeretetének. 

Bár ez a sok-sok ezer biztató, kérő, 
serkentő, fölszólító, nógató, ösztökélő, 
buzditó és unszoló levél mind-mind 
ugyanazt óhajtotta Tőlem, legnagyobb 
sajnálatomra nem tehet tem eleget nagy-
számú olvasóim türelmetlen követelé-
sének. 

Önök tisztelt olvasók, — sok ezren, 
mint egy e m b e r i — kérdőre vonnak, 
hogy miért nem indítottam m é g sem 
napi-, sem hetilapot, de arra nem gon-
dolnak, hogy E n g e m multam kötelez. 
Én nem indíthatok uk muk-fuk akár-
milyen lapot, arról önök megfeledkez-
nek, hogy Tőlem valami rendkivülit 
várnak olvasóim és joggal. 

Nos kedves Tamás Benő ur (Alsó-
lendva), nos igen tisztelt Kósa Manci 
kisasszony (Püspökladány) és önök 
többiek sok ezren, kiknek leveleire mind-
ezideig nem válaszoltam, nos önök lát-
hatják, hogy az önök által mennyire 
sürgetett lap megindí tásában nem a 
kötelességről való megfeledkezés, nem 
a kényelemszeretet gátolt meg, önök 
láthatják egyrészt, hogy Csekélységeit» 
olvasóiról és nagyszámú híveiről nem 
feledkezik meg, másrészt pedig hogy 
ami késik az nem múlik. 

Valami rendkivülit, valami nem min-
dennapit vár Tőlem és lapomtól, nos 
politikai napi lapom, mely Szenes ember 
napilapja cimen jövő hét elején indul, 
valóban óriási lesz. 

Múltkor az Ot thon körben egy igen 
tisztelt író kollegám felvetette az esz-
mét olyan lapot kellene csinálni, mely-
nek kiadói maguk az újságírók volná-
nak. Nagy társaság volt ott együtt , de 
egyetlen ember sem vet te 'észre , hogy 
ez volt az a történelmi pillanat, mikor 

bennem a nagy eszme felmerült. Eb-
ben a — bátran szentnek nevezhető 
— pillanatban határoztam el, hogy én 
olyan lapot indítok, melynek kiadói : 
Csekélységem és más újságírók, munka-
társai viszont kizárólag kiadók és egyéb 
nagyvállalkozók lehetnek. 

Az én lapom első számának vezér-
cikkét Sebestyén Arnold az „Az Est" 
igazgatója írja, a tárcarovatba pedig a 
Légrády Testvérek cég ir és én egé-
szen bizonyosra veszem, hogy a kö-
zönség a Légrády-cég tárcáját többre 
becsüli majd bármely iró tárcájánál. 
Regényíróim és egyéb szépirodalmi 
munkatársaiul Wodianerék, Singer és 
Wolfner , Révai Mór és még sokan 
mások. Hatvany Lajos jelentkezett Ná-
lam, mondván, hogy neki mint kiadó-
nak joga van lapomba regényt írni, de 
még nem döntöttem e kérdésben, neki 
és több jelentkező kiadónak majd a 
szerkesztői üzenetekben felelek. 

Ranschburg igazgató ur (Athenaeum) 
néhány bájos lírai költeménnyel tisz-
telt meg, a Központi Sajtóvállalat ré-
széről szintén Ígértek kéziratot. 

A szinház rovat vezetője Beöthy 
László színigazgató lesz. Ö ir a bemu-
tatókról bírálatot, de a színházi riport 
is az ő hatásköre. 

Politikai riportereim Wekerle Sándor, 
Szterényi József, Andrássy Gyula gróf 
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és Vázsonyi Vilmos minden lehetőt el-
követnek a rovat felvirágoztatása ér-
dekében. Weker le Sándo r hosszabb 
beszélgetést folytatott, Lévai Mihály 
és Kis Balla hirlapirókkal, kik érdekes 
dolgokat mondtak neki a politikai hely-
zetről. 

A közgazdasági rovatot fentartom 
Magamnak. Krausz Simon és báró 
Ullmann Adolf mindenesetre segéd-
keznek majd. 

A kiadó urakkal — mint ahogy a 
benfentesek már tudják — a mult hé-
ten megkötöt tem a szerződéseket. Vissza 
kell utasítanom azt a vádat, mintha én 
a kiadók szorult helyzetével vissza-
éltem volna. Ez nem áll. Aki dolgozik, 
az megkapja majd rendes időben a 
fizetését. Mert egyet jegyezzenek m e g 
az igen tisztelt kiadó u rak : előleg az 
nálam egészen reménytelen. 

Egyelőre ennyit Szenes ember lapjá-
ról, melyet minden igaz magyar em-
bernek illik támogatni. Előfizetési ár 
egész évre 400 korona. Felülfizetéseket 
köszönettel elfogadok és hír lapomban 
nyugtázok. 

A HARSONA. A bayreuthi 
Wagner-szinház egyik ünnepi elő-
adásán történt a következő mu-
latságos eset : 

Hans Richter, a felülmúlhatatlan 
Mesterdalnok-dirigens, odasiet ahhoz a hely-
hez, ahol a harsonások szoktak állani, akik 
megadják a jelt a felvonások megkezdésére. 

— Hallja-e — szólt a karmester az ott álló 
emberhez — itt az ideje, fújja meg a harsonát! 

— N e m tudok harsonát fújni, — szólt a 
megszólított — a weimari nagyherceg vagyok, 
de nagyon örülök, hogy megismerkedhettem 
Önnel, 

Az árnyék nélküli asszony 
— Strauss Richárd uj operája — 

A bécsi operaházban, az egykori Hofoper-
ben, a mult héten mutatták be a szinház jelen-
legi igazgatójának, Strauss Richárdnak legújabb 
művét, „Az árnyig nélküli asszony" cimü 
operát. Egy Strauss-bemutató : világesemény. 
A modern német zeneművészet e zseniális kép-
viselője háborútól, ellenségeskedéstől függet-
lenül mindig az egész világ érdeklődésének 
középpontjában állott és nem ok nélkül történt, 
hogy atrauss Richárd nem engedte meg már 
három évvel ezelőtt befejezni uj művének 
előadását mindaddig, amig nincsen béke. N é -
met-Ausztriában immár béke van, az entente 
megnyitotta vele szemben sorompóit és meg-
kezdődhetett a szellemi érintkezés is a nemrég 
még ellenséges nemzetek között. Az első ta-
lálkozásra a mult pénteki bemutató adott al-
kalmat. Francia, angol, olasz, amerikai színház-
igazgatók, zeneműkiadók, ügynökök, újságírók, 
zenészek egész raja jelent meg Bécsben, hogy 
jelen legyen „Az árnyék nélküli asszony" be-
mutatóján. És másnap mér a táviró röpítette 
szét a szélrózsa minden irányába az uj Strauss-
opera nagy sikerének hirét. 

„Az árnyék nélküli asszony" a „Salome" és 
„Elektra" komponistájának első romantikus 
operája. A szövege a mese talajából fakadt, 
az „Ezeregy éjszaka" hangulatét viszi szín-
padra Strauss megértő szövegírója, Hofmanns-
tahl Hugó irta a szöveget, amely önálló alko-
tás, de indiai és kinai mésemotivumokra tá-
maszkodik és a cselekmény minden világossága 
mellett is tele van mélyértelmü szimbólumokkal. 
Az árnyék ugyanis a termékenység szimbóluma. 

A hatalmas császár fe lesége egy tündér-
király lánya, félig ember, félig tündér, aki 
azóta, hogy a császár felesége, elveszítette 
minden varázsos erejét, de mindamellett még 
nincs teljesen felruházva emberi tulajdonsá-
gokkal. Nincs árnyéka és nem lehet anya. 
Hűséges dajkája segítségével meg akarja vá-
sárolni egy közönséges asszony árnyékát, mert 
ha terméketlen marad, kővé mered a császár. 
A császárné, aki emberi származású anyjától 
az emberek után való vágyat örökölte, dajkája 
segítségével, aki gyűlöli, de jól ismeri az em-
bereket, megismerkedik Barak kelmefestő fele-
ségével , akinek van ugyan árnyéka, de gyer-
meke még nincs, pedig már három éve van 
férjnél. A kétségbeesett asszony, abban a hit-
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ismert díszleteinek tervezője tervezett, négy-
százezer koronába kerültek. Ahogyan Straus; 
a „Salome"-nál uj hangszert, a celestá-t, ho-
nosított meg, uj hangszer készült „Az árnyéi 
nélküli asszony" előadásához is. Ez az u 
hangszer egy üvegharmonika, mely kulcsalaki 
üvegkorongokból van összeállítva és a szféráli 
zenéjének intonálására szolgál. 

A szerepeket a bécsi Operaház legkiválóbl 
művészei énekelték. A nálunk is jól ismert és 
sokat ünnepelt, szép Jeritza Mária volt e 
császárné, a kelmefestő feleségének szerepéi 
pedig Lehmann Lotte énekelte. Weidt Luc} 
volt a dajka, a dán származású Oestvig- tenoriste 
a császár, a nagyszerű Mayr Richánd baritonjf 
pedig a kelmefestő szólamát szólaltatta meg 
A zenekart Schalk Ferenc vezényelte, de Straus> 
Richárd, aki maga vezette a próbákat, iger 
természetesen szintén sokat jelent meg aí 
egyes felvonások végén a lámpák előtt. 

Óvakodjék a színész bármi mozdulattal el-
árulni a nézők előtt, miként ő irzi, tudja, hogy 
csak szerepet játszik s nem azonosítja magá 
annak személyével, nem ámult be annak jelle-
mébe és körülményeibe, mert ez esetben vége 
a közönség ámulatának is ! Fiy András 

ben, hogy ugy sem lesz már gyermeke, eladja 
árnyékát a császárnénak, aki azonban nehéz 
lelki küzdelmek után sem tudja elviselni a 
csalás gondolatát. Részvét fogja el és lemond 
a kelmefestő feleségének áldozatáról. De az-
által, hogy önként fakadt ki lelkéből az em-
beri részvét, teljes emberré lesz és igy árnyéka 
is van már. A kelmefestő*feleségének is meg-
marad az árnyéka és ezzel a képessége, hogy 
gyermekkel ajándékozza meg férjét. A csá-
szárné és a szegény asszony tehát csupán 
próbáknak voltak alávetve, melyeket sikerrel 
álltak meg. Olyanféle etikai próbáról van itt 
szó, amilyennel „A varázsfuvolá"-ban találko-
zunk. És van morálja is a mesének, az, hogy 
milyen helytelen és bűnös sok asszony gon-
dolkodása, akik a kincset, pompát többre be-
csülik, mint a gyermekáldást. 

Az uj Strauss-opera előadása a nagy szen-
zációhoz méltó külsőségek közt folyt le. A be-
mutató jövedelmét a szerző az Operaház 
nyugdíjintézetének engedte ét és hogy ez a 
jövedelem jelentékenyen gyarapította az inté-
zet vagyonát, kitűnik abból, hogy egy páholy 
ára 5 0 0 korona, a legolcsóbb földszinti jegy 
ára pedig száz korona volt. A díszletek, ame-
lyeket Roller tanár, »A rózsalovag" nálunk is 

Várszinhá1; 
A „Rang és mód" főszereplői 

(Papp Rezső felvétele) 
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Medek Anna 
„A hűvös vadász" 

Az Operaház a mult héten ismét műsorába 
ktatta a modern opera ősét, a wagneri zene-
irámák és a straussi alkotások ősét, Weber 
Károly Mária romantikától csepegő operáját : 
rA bűvös vadász"-t. Tiz esztendőn át volt szám-
űzve ez az opera az egyetlen magyar dalszínház 
játékrendjéről, az egy évtizedet meghaladó idő-
ben is legfeljebb ha „ifjúsági előadás" gyanánt 
ráncigálták elő a régi rezsimek a lomtárba he-
lyezett rékvizitumok közül, remélhető volt tehát, 
hogy a magyar művészet reneszánszát hirdető 
időkben minden portól,piszoktól megtisztitottan, 
friss, szines, előadásban állítja vissza a szín-
padra az Operaház jelenlegi vezetősége. 

A várakozásban csalódtunk. Az Operaház e 
reprizzel nem követett el egyebet, mint hogy 
megint előadta „A bűvös vadász"-t, előadta 
ugy, ahogyan tiz évvel ezelőtt előadták, • 
mintha csak statisztika kedvéért lett volna 

epríze alkalmából 

szükség erre az ál-felelevenitésre. Erről az 
előadásról nincs sok mondani valónk, külö-
nösen, ha nem akarjuk ismételni azt a keve-
set, amit a napisajtó már elmondott róla. De 
meg kell emlékeznünk „A bűvös vadász" egyik 
egyetlen szereplőjéről, aki mindenki helyett meg-
érezte, hogy mit jelent Weber zenéje a ma 
számára és mit várhat egy zeneértő közönség 
ettől a repriztől. 

A női főszerepet Medek Anna énekelte. Azzal, 
hogy a legideálisabb Agáta volt, keveset mond-
tunk. A női ideálnak ezt a germán tipusát is-
merjük mér más alakításából is, melyek közül 
elegendő a Faust Margit-jára és a Mesterdal-
nokok Evá-jára emlékeztetni. Medek Anna azon-
ban nem csak játékban, megjelenésben illesz-
kedik a weberi opera stílusába. Tökéletes ének-
művészetét, dalbeli előadásának egész mikéntjét 
illeszti a romantikus zene e legkiválóbb kép-
viselőjének szolgálatába, vele és általa tudjuk 
megérteni, mi voit a „Freischütz" a múltban, 
mit jelenthetett Wagner számára, aki általa nyert 
kiindulási pontot fejlődésére, Berlioznak, aki 
recitativákat irt hozzá és az akkori idők egész 
közönségének, generációknak, akik „A bűvös 
vadász" zenéjében kapták legértékesebb muzsi-
kális táplálékukat. 

Medek Anna az egyetlen a felelevenített Weber-
opera összes szereplői között, aki megérti és 
megérteti a romantikus zeneművészetet és a 
zene romantikáját. Két nagy áriája, „A bűvös 
vadász" két legszebb zeneszáma, valamint min-
den páros jelenete tiszta revelációt jelentett 
azok számára, akik hallhatták, nívót és értéket 
adott az előadásnak, amely még a mai buda-
pesti viszonyokhoz képest is mélyen a színvonal 
alatt maradt és csak Medek Anna művészetével 
nyert értéket. Az Operaház közönsége és veze-
tősége ebből az egy produkcióból is megtud-
hatja, mit jelent nekünk Medek Anna. 

Hirdetmény 

MEDEK ANNA, PILINSZKY ZSIGMOND 
Operaház: „A biivös vadász" (Papp R. felv.) 

A tisztelt közönség f igye lmébe 

Ennyi : 

A közönségnek nem muszáj 
Feltéllenül közönségesnek lenni. 

(sz.) 
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Megengedi, művésznő... ? 
A titkos drámaíró nem ösmeretlen és nem 

szokatlan jelenség a színházak tájékán. Alig 
van, sőt egyáltalán nincs is szinház, amely-
nek ne volna legalább egy féltucat titkos 
szerzője, egy féltucat titkos drámairója, aki 
elárasztja műveivel az igazgatót, a titkárt, 
a rendezőt é s módját leli annak is, hogy a 
darabját a drámai hőssel, az énekes bonviváns-
sal, a kedélyes apával, a drámai szendével, a 
buffogó komikussal és a csalafinta fondorral is 
elolvastassa. A titkos drámairó valami olyas-
féle, mint a redakciók életében a „lapunk ba-
rátja", aki mindig kéznél van, mindig izgul, 
mindig ir — és soha egy betűje nem jelenik 
meg nyomtatásban. 

A Városi színháznál most egy uj tipus tünt 
föl. A titkos poéta, az ösmeretlen költő, aki 
annyit költ, mint egy milliomos, de az ő valu-
tája — a rimes sorokkal — vagy rémes sorok-
kal ? — tele firkált kézirat-papiros. De hagyjuk 
a bevezetést és mondjuk el röviden és magya-
rán, hogy mi történt a legutóbbi napokban a 
Városi színházban. 

Hát, kérem, az történt, hogy Péchy Erzsi a 
primadonna, amikor egy este beállított az öl-
tözőjébe, hogy a „Lili bárónő" előadására föl-
készüljön, egy papírlapot talált a tükrös asz-
talán. A papírlapon, legfelül egy vörös tentával 
irott sor : 

„Megengedi művésznő, hogy leg-
újabb versemet Önnek ajánljam ?" 

Azután enyhe zöld tentával irva maga a vers, 
a vers, amint itt is következik : 

Óh, Erzsi, Erzsi, Erzsike, 
Én imádom magát ; 
Hajladozó, friss termetét, 
Aranyszőke haját. 

Nincs éjjelem, nincs nappalom, 
Egy nyugodt percem nincs ; 
Mindig csak azt kivánom, hogy : 
„Erzsikém, rám tekints I" 

(Bocsánat, hogy igy tegezem, 
N e szidjon érte Ön ; 
A költő ugy zengi dalát, 
A h o g y lantjára jön I) 

Óh, Lili, Lili, Lilike, 
Isteni baronesse, 
Ha meg nem hallgat engemet, 
Ah I Ah H . . . velem mi lesz ? ! . . . 

Péchy Erzsi elolvasta a verset, nevetett rajta 
és odaadta az öltöztetőnéjének, hogy tegye el 
a „muzeum"-ba, a többi furcsa emlék közé Ez 
a Muzeum immár valóságos látványossága a 
a Városi színháznak. Annyi furcsaság van benne, 
hogy csodaképek, levelek, anzikszkártyák, dara-
bok, szalagok és sok minden egyéb, amivel a 
primadonnát meglepik, megajándékozzák az 
ösmeretlen tisztelők. 

Azt lehetett volna hinni, hogy ezzel a vers 
ügye végképen el is intéződött. De nem 1 A 
titkos poéta másnap megint küldött egy verset, 
harmadnap megint egyet és Péchy Erzsit most 
már izgatni kezdte a költő kiléte. Valósággal 
kíváncsi lett rája : ki lehet, mi lehet az álhatatos 
lantpengető, aki egyre-másra küldözgeti a lán-
goló verseket. 

Az ötödik este aztán ujabb meglepetes kö-
vetkezett. Az ötödik levél is igy kezdődött : 
„Megengedi művésznő ? . . — de igy foly-
tatódott : „megengedi, hogy legújabb versemet 
személyesen adjam ét ?" 

A válasz erre az volt : . 
— Megengedem I 

És . . . és . . . megjelent a költő I . . . Kicsi 
volt és vörös haju. Kövér volt és reszketett 
az izgalomtól I . . . Ki volt pirulva az arca és 
a szeme ugy kidülledt, hogy majd kiesett az 
üregéből. Mindezeken túl pedig — dadogott az 
istenadta I Dadogott, mint egy felnőtt I Da-
dogott, hogy élvezet volt hallgatni. 

— Ké . . . ké . . . rem I — mondta szent ihlet-
tel, — én . . . i . . . i . . . má . . . dom ma . . . 
ma . . . ma . . . gát. Sze . . . sze . . . sze . . . 
retem ma . . . ma . . . ma . . . ma . . . 

Péchy Erzsi itt nevetve szólt közbe : 
— Ma . . . ma . . . ma . . . ma 1 ? . . . Uracskóm 

a legjobb lesz, ha hazamegy a ma . . . ma . . . 
ma . . . mamához I . . . 

És a vörös ifjú leforrázottan támolygott ki 
az öltözőből. 
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Haselbeck Olga 
Ilyennek képzelte Wagner Richárd Brun-

hildát. Nemcsak alakban, megjelenésben, amint 
fehértollas eziistsisakjéval, paizsával a szín-
padra lép, de hangban is, amely igazi walkiiri 
hang. Hallottunk mér kitűnő énekesnőket, akik-
nek ajkairól nevetségesen csengett a harsány 
„hojoho", a walkürök kacagó kiáltása. A 
Haselbeck Olgáét nem lehet megmosolyogni. 
Elhisszük neki, el kell hinnünk, hogy Wotan 

lényei ilyen kiáltásokkal zavarták meg az erdő 
csendjét, melyben a bűnös testvérpár szeret-
kezett és megértjük Wagnert, aki színpadra 
álmodta a germán hősi mitose e nagyszerűen 
emberi drámáit. 

Haselbeck Olga itt nevelkedett nálunk, de 
minden német operaszinpad megirigyelheti az 
ő nagyszerű alakításait a mi Operaházunktól. 
A magyar drámai énekesnők ama félkézen meg-

számolható kis csoportjához tartozik, amely-
nek tagjai megértik és tudják, hogy mi a 
wagneri deklamáció és beleélték magukat abba 
a különös és minden mástól elütő speciális 
művészetbe, amelyet a nagy zenetitán neve 
jelöl meg. Az Operaháznak nincs igazi Sieg« 
mundja és a tűzvarázs sustorgó lángjai közt 
elszunnyadó Brunhilda már évek hosszú sora 
óta hiába vár arra a Siegfriedre, aki magyar 

nyelven ébressze fel mély álmából. De ha nincs 
is Siegmundunk, nincs is Siegfriedünk, büsz-
kék lehetünk a Brunhildánkra, akit irigyel tőlünk 
a külföld. 

Haselbeck Olgánek van egész sereg más 
nagyszerű szerepe is. Akik hallották őt mint 
Amnerist, mint Leonorát vagy mint Ortrudot, 
tudják, hogy énekművészete abból a fajtából valór 

amit rövidesen klasszikusnak szoktunk nevezni. 
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INTIM PISTA, hogy mi lesz a Medgyasszay 
Színházzal ? 

— Egyelőre még szünetelnek benne az 
előadások, de december elején megnyílik 
ismét Budapesi e legelegánsabb kisszinháza 
is, még pedig egy rendkívül érdekes at-
trakcióval. 

— És Mimi? 
— A drága Mimi most a Revü Színház-

ban vendégszerepel, de a jövő hónapban 
már másutt fog uj sikereket aratni. A Fő-
városi Orfeum novemberben egész estét 
betöltő operettet fog bemutatni és abban 

HAJDÚ ILONA 
Operaház: „A bűvös vadász' (Papp R.felv.) 

Medgyasszay Vilma fogja eljátszani a 
főszerepet. 

— Jaj de jó lesz ! Bizonyára „fehér" 
operett lesz és így mi is elmehetünk az 
orfeumba, hogy tapsolhassunk Miminek. 
Ép ugy örülünk ennek, mint annak a hír-
nek, hogy Gombaszögi Frida megint fellép. 
Látta már ? 

— Gombaszögit ? Hogyne. A napokban 
nála is voltam és nagyszabású lórumparti-
ban vettem részt a lakásán. Pompás szín-
ben van Gomba, nyoma sincs már a tavasz-
szal kíállott izgalmaknak és a borzalmas 
sebesülésekre sem emlékeztet semmi. A 
művésznő nagyon boldog, hogy ismét szín-
padra léphet. Pompás szerepe van Quintero 
spanyol író darabjában, melynek „Napsu-
gár" lesz a cime. A próbák már javában 
folynak, valószínűleg a jövő héten lesz a 
premiéf. 

— Az Operában nincs semmi újság? 
— Egyelőre megint csend van Egy 

kedves operai esetet azonban el kell ma-
guknak mondanom. A napokban földalattin 
utaztam a Gizella-tértől a Városliget-felé 
Az Andrássy-ut ejrjén Környei Bcla lepett-
a kocsiba a bennüllő hölgyek nagy örömére. 
A következő állomáson a kalauz szabály-
szerűm elkiáltotta: „Opera", majd oda-
lépett a kiváló művészhez és sapkájához 
emelve a kezét, megszólította : „Művész ur, 
nem tetszik kiszállni?' Környei mosolyogva 
köszönte meg a figyelmeztetést és meg-
nyugtattaakalauzt, hogy ezúttal nem megy 
a színházhoz, hanem haza. A kocsi egész 
közönsége mosolygott, jól esett mindenki-
nek, hogy egy ennyire népszerű művésszel 
utazhat együtt. Főleg a hölgyek őrültek, 
hogy Környei nem száll még ki. 

— Azt el is hisszük. Mi is imádjuk Kör-
nyeit és ha hem volna olyan nehéz dolog 
operajegyet kapni, ott lennénk minden 
fellépéséhéi. Házassági hír ? 

— y an. Kettő is. Az egyik egy színész-
nőről, a másik egy Íróról szól. 

— A színésznő ? 
— Palásthy Irén, a Városi Színház ked-

ves tagja, akinek a táncát ép ugy szereti 
a közönség, mint az énekét. Egy fiatal, 
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nagytehetségű mozirendező, a vigszinházi 
Faludiak egyik rokona veszi feleségül. 

— Szóval Palásthy még közelebbi vi-
szonyba kerül a Városi Színházzal. Es az 
iró ? 

— Az iró : Drégely Gábor, 'a szerencse 
fía és sok nagysikerű darab szerzője. 

-r- És ki az a kisasszony, akinek férje 
lesz a szerencsés Drégely ? 

— Azt még egyelőre nem árulhatom el. 
A dolog még nem nyilvános, diszkrét aka-
rok maradni. És nehogy megszegessék 
velem ezt a nemes szándékomat, már is 
menekülök. 

— Ne siessen ugy. 

— Ugyan mondja csak még, hol szed-
ték össze azt a válogatottan ren ek het 
fehér rókát, amelyek Lábass Juci isteni 
belépőjét diszitik ? 

— A cimeket bizony nem tudom, de el-
hihetik hogy nagy munka volt. Angelo, 
aki a kabátot tervezte, az egész várost 
beszaladgálta miatta. A fő, hogy a kabát 
elkészült és ép oly sikert arat, mint „A 
farsang tündéreu úgyis mint operett, úgyis 
mint főszereplő. Ez a kabát különben egy 
közmondást cáfol meg, mert ha nem is lehet 
egy rókáról két bőrt lehúzni, de hét róka 
bőréből lehet egy kabátot csinálni No de 
most igazán megyek. Csókolom a kezeiket! 

A magyar vidéki színészetet 
legnépszerűbb primadonnáját 
jelentette néhány éven át ez a 
név. Révész Ilonka most már 
Budapesten él és bevonult si-
keresen, diadalmasan a pesti 
köztudatba is, mint egy érde' 
kes, nem mindennapi tehetségű 
színésznő. Nem minden ok 
nélkül mondjuk, hogy Révész 
Ilonka „érdekes" primadonna. 
Az övé volt ugyanis az a bra-
vúros állalkozás, hogy legpom-
pásabb operettszerepei mellett 
nagy sikerrel, megrázó drámai 
erővel eljátszotta a Vengerkák 
női főszerepét is. A mult év-
ben a szabadkai társulat prima-
donnája volt Révész Ilonka, 
mióta ez a társulat nem mű-
ködik, itt él Budapesten és 
fővárosi színpadokon igazolja 
kiváló képességeit. A Király 
Színházban a „Pillangó főhad-
nagy"-ban lépett fel és nagy 
sikerrel játszotta azt a szere-
pet, amelyet Lábass Juci kreált. 
Ebben a szerepben mutatjuk 
be Révész Ilonkát a Színházi 
Elet olvasóinak is, akik rövi-
desen ismét a színpadon is-
merkedhetnek meg a kedves 
és tehetséges ifjú művésznővel. 

Révész Ilonka 
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Egy anya 
— Rémes történet és 

Egészen furcsa és különös kalandban volt 
a minap része Nádor Zsigának, a Revü Színház 
fiatal, rokonszenves művészének. A dolog egé-
szen közönségesen indult, akárcsak maga Ná-
dor Zsiga, aki hazulról indult el, hogy próbára 
menjen. A Baross-utcába érve megállt a villa-
mos megállónál és vért, vért türelmesen, amig 
csak fel nem tünt a horizonton az első sárga 
kocsi. A kocsi nemcsak hogy feltűnt, oda is 
érkezett és a teli kocsiból kezdtek kikászálódni 
az emberek. Nádor Zsiga udvarias fiu, illedel-
mesen vért, amig az emberek leszállnak, sőt 
mikor egy asszony kis gyermeket vezetve ké-
szült leszállni, szolgálatkészen nyúlt fel, hogy 
a gyereket lesegítse. A kislány hagyta magét 

leemelni, szerencsésen le is jutott, de mikor a 
mamája is le akart szállni, a villamos elindult. 
Nem is indult, már robogott is. „Lecsengetett" 
a kalauz kérem I 

Nádor Zsiga ott maradt az üres sínpár 
mellett, karján a kis gyerekkel, aki visitani 
kezdett, mig a mamája a tovarobogó villamos 
perronjáról kiabált kétségbeesetten. A jó Nádor 
Zsiga nem csak udvarias ember, de megértő 
lélek is : nekiindult futva a villamos után, 
még mindig karján a kis leánnyal. De alig 

rodott és eltűnt szemei elől. Nádor Zsiga ta-

kerestetik! 
szerencsés befejezés — 

nácstalanul állt meg a kis gyerekkel karján. 
Most mór igazán nem tudta mitévő legyen, 
ideje sem volt, sietnie kellett a színházba. 

A leleményes ember azonban nem jön zavarba 
és Nádor Zsigának is támadt mentő ötlete. 
Visszament a megállóhelyhez, azontúl néhány 
lépésnyire állt egy rendőr. Nádor odalépett 
hozzá, siralmas arccal elmondta neki az esetet 
és arra kérte, vegye magához a gyereket, 
amig az anyja nem jelentkezik érte, mert neki 
sietős dolga van. 

— Semmi közöm hozzá I — felelte ridegen 
a rendnek őre. 

— De biztos ur, hiszen csak néhány percről 
van szó, amig a gyermek anyja ideér a követ-
kező villamos-állomásról ! 

A rendőr egyre nagyobb gyanakodással 
mérte végig Nádort. 

— Hát azt hiszi, hogy engem ilyesmivel be 
lehet csapni ? — mondta, immár kissé éles 
hangon. 

— De az istenért, hát értsen meg rendőr ur! 
A gyereket leemeltem a villamosról, az anyja 
fönmaradt. 

— Ilyen fiatal 1 — mondta hamisítatlan pest. 
nyelven. — Ismerem már az ilyen meséket. 
Persze, meg akar szabadulni a gyerektől. Ez 
a legkényelmesebb dolog. 

Az egyre hangosabb szóváltásra kezdtek figyel-
mesekké lenni a járókelők. Mind többen álltak 
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meg, néhány perc múlva már sürü embergyürü 
vette körül Nádort, a gyereket és a rendőrt. 

Mér megjegyzések is röpködtek a levegőben, 
ilyenek : „disznóság", „le kell tartóztatni a 
gazembert 1", „e! kell verni a csirkefogót !" és 
Nádor rémülten állapította meg, hogy ha va-
lahonnan gyors segítség nem érkezik, nyom-
ban meg fogják lincselni. 

Ebben a pillanatban kiabálás hallatszott, egy 
zilált külsejü nő fúrta át magát a tömegen és 
„gyermekem, gyermekem !" kiáltással Nádor-
hoz rohant. 

A tragikus helyzet tehát örvendetes fordu-
latot nyert. Az anya átvette sivító gyermekét, 
a rendőr zavartan pödörte bajuszát, a lecsilla-
podott tömeg csalódottan oszlott széjjel Ná-
dor peoig megkönnyebbült lélekkel indulhatott 
útnak. Elhatározta, hogy többé nem lesz elő-
zékeny. De a próbáról azért lekésett. 

Cigarettát árultam 
A negyedikben az egész osztály megdöbbe-

néssel hallgatta a Singért, Révészt és a Gold-
steint. 

— Mi az ötödikbe már nem járunk, mert 
átmegyünk a kereskedelmibe — mondta a Sin-
ger, Révész és a Goldstein. 

Hogy megvetettük mind a hármat. Kereske-
delmibe fullasztani egy jól indult iskolai 
karriert. 

A mi fantáziánkban akkor csak a mérnöki, 
jogi, orvosi pálya élt mint elfogadható élet-
hivatás. Néhányan még költő, gyáros és ka-
tonatiszt akartunk lenni, da a lateinerek erő-
sen túlsúlyban voltak. 

És ezek kereskedelmibe mennek, handlé lesz 
belőlük, rettenetes. A világot mozgató és fen-
tartó közgazdasági életet ezzel a közismert 
szóval intéztük mi el a negyedikben. 

Önkéntelenül eszembe jut ez a kis iskolai 
epizód, mert az elmúlt héten egész furcsa eset 
történt velem a Rákóczi-ut és Erzsébet-körut 
sarkán. 

Egy kedves rokkant katonától ott szoktam 
vásárolni cigarettát. Tényleg kitűnő albán do-
hánya van. A nevét nem árulom el, mert cé-
geket nem ajánlunk. Egyszóval ott szoktam 
vásárolni s néhány nap előtt szintén megje-
lentem, hogy vásároljak. 

Vettem husz darabot s indultam a villamos 
megálló felé. Alig értem a járda szélére, hir-
telen elébem állott egy fiatal ember. Húsz-
éves lehetett s nagyon csinosan volt öltözve. 

— Bocsásson meg, hogy megszólítom — 
kezdte kissé zavartan. Főiskolai hallgató va-
gyok. Nekem is van cigarettám, én töltöm 
otthon. Szégyellek kiállni a sarokra, legyen 
szives vásároljon tőlem. Igen jó dohány s da-
rabját harminc fillérért adom, 

— Meg lehet kóstolni ? — kérdeztem. 
— Tessék, mondja ő s kihúzva a zsebéből 

egy dobozt, megkínált. 
Rágyújtottam. A cigaretta tényleg jó volt. 

Ő izgatottan leste az arcomon az eredményt. 
— Elég jó — mondtam kisvártatva — mennyi 

van belőle ? 
— Három dobozzal. 
— No adja ide. 
Kifizettem a kilencven koronát. A fiatalem-

ber megköszönte s elsietett. 
Ott maradtam a járda szélén a kezemben a 

három dobozzal. Éppen zsebre akartam a 
rakni a zsákmányt, amikor elébem toppant 
egy 'magas ur s rám szól t : 

— Hogy a cigaretta ? 
— Ötven fillér darabja — mondtam én gon-

dolkozás nélkül. 
— Meg lehet kóstolni ? 
— Tessék — mondtam én — jó gyönge 

albán. 
A magas ur szippantott kettőt-hármat, az-

után tárcája után nyúlt : 
— Adjon két dobozzal. 
— Tessék — szóltam én s ott maradtam a 

sarkon száz koronával s egy doboz cigarettá-
val a kezemben. 

Kedves Singer, Révész és Goldstein ! Bo-
csássatok meg. 

Illés István. 
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Színdarabok — amik nem készültek el 
Hónapokig-, gyakran esztendőkig lehetett ol-

vasni, hogy ez vagy az a szerző, ezen vagy 
azon a darabon dolgozik. Már elkészült az 
első felvonással, már csak az úgynevezett 
utolsó ecsetvonásokat végzi, már csak a cím 
hiányzik. És addig, addig irta az iró a darabot, 
mig végül mér nem is irta. Abbahagyta, el-
unta, uj témára kapott, a régi megecetesedett 
benne. Más dolgok történtek vele, ő változott, 
a világ. Nem lehetett folytatni ott, ahol tar-
tott, amikor még a darabjába belefogott. „Szo-
morú, — mondta Heltai Jenő — hogy a da-
rabok is megöregszenek, mint az emberek. 
Sőt a témák is. Érzékenyek, az idő nyomot 
hagy rajtuk és egy nagy társadalmi átalakulás 
végleg megakaszthat már kész darabokat is, 
hiszen szinrehozataluk anakronizmus számba 
menne." Minden Írónak vannak skiccei, elvetélt 
témái, laza jelenetei, soha be nem fejeződő 
darabjai. Igy vagy ugy, néha egy harmadik 
körülmény folytán elmaradt vagy befejezetlen 
darabok sorsát kitudni, fölkerestem a magyar 
szerzők legkiválóbbjait s kértem nyilatkozza-
nak darabjaikról — amik nem készültek el. 

Molnár Ferenc előbb csak egyre emlékszik 
A budai kisasszonyra, amit 1913-ban kezdett 
irni négyfelvonésos vígjátéknak. Tabáni rdjz, 

BOROSS GÉZA 
(Amster felv.) 

egy kis budai család története lett volna s 
alapjában Buda csöndes, kedves, becsületes 
karaktere, szembeállítva Pest mohó, lármás, 
felületes és kevésbé becsületes alakjaival. Az 
első három felvonást elkészítette, aztán ezt 
újra átírta, végül az egész darabot félretette. 
Másik befejezetlen darabját Páris~t csak akkor 
említi, mikor meglepetésére én kezdek beszélni 
róla. „Oh — mondja egy kis rezignécióval — 
ezt mér több mint tiz éve akartam megcsinálni 
és egész homályosan már csak a végére em-
lékszem. Egy műteremben, este, csupa keletről 
Périsba szakadt művészember, kedves, bohém-
fiuk összejönnek, isznak, énekelnek, hazagon-
dolnak és ebben a sóvár hazavégyésban egy-
szerre mindegyik a maga nyelvén kezd be-
szélni. A szerb szerbül, az orosz oroszul, a 
román románul, ami egy különös káoszba 
olvad össze . . ." Ezt a darabját külömben az 
akkor még gyerekkorát élő magyar kabaré 
száméra, hosszú egyórás egyíelvonásosnak 
szánta. Most is négy egymással összefügő 
egyfelvonásoson dolgozik, ami valószínűen a 
közös „Színház" címet kapja. 

Szomory Dezső fáradt, rosszkedvű, beteg. 
Egész napjót ágyban tölti, semmit sem dolgo-
zik, csak olvasgat. Szo:norynak is van egy 
befejezetlen darabja : Martinovics. „Ez a téma 
— mondja csöndes hangján — különösen ér-
dekelt, izgatott és be akarom fejezni, mert 
három felvonása teljesen kész . . ." 

Martinovics a címe Karinthy Frigyes félbe-
maradt darabjának is. A háttér itt a nagy 
francia forradalom s ennek levegőjében mutatja 
be Karinthy Martinovics alakját, kiről külöm-
ben legismertebb versét irta. Külön érdekesség, 
hogy egy felvonás a forradalmi Párisban ját-
szik. Hogy e téma mennyire izgató és hálás 
mutatja, hogy a tehetséges Bánffy Miklós gróf 
is irt e címen darabot. 

Heltai Jenő minden tervét elkészíti, mégis 
ahogy fejcsóválva megállapítja van egy kész 
darabja, Nem leszek hálátlan címmel, ami 
valószínűen nem kerül már színre. Még régeb-
ben elkészült újságíró darab ez, mi azonban 
az ujságiró társadalom közelmúltban beállott 
nagy változásai folytán kerül — sajnos — fiók 
fenékbe. Régóta dolgozik egy verses vígjáté-
kon, de a cimét sehogy sem akarja elárulni^ 
mert — ez a kabalája — valahányszor időelőtt 
nyilatkozott, a darab szinrehozatala mindig 
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erősen kitolódott. A kis cukrászda — bocsánat 
ezt maga Heltai mondta — kész, csak kevés 
csiszolni való van rajta és külön szenzációja, 
hogy valószinüen nem Pesten, hanem Bécsben 
.kerül bemutatóra. 

Bécs és Leopoldine Konstantin számára irja 
első színművét a „Feltámadás"-1 Drégely 
Gábor is, amit tavasszal remél szinrehozni. 
Hogy valutánkat javi :sa, még három egyfel-
vonásos vígjátékot i- készít Berlinbe s ezeket 
megállapodás szerint négy hét múlva kell 
„szállítani". Félbemaradt darabja a Vörös 
ember, mi azonban ne tessék megijedni, távol 
minden kommunizmus és terrortól egy vörös 
hajú úrról szól. Van Drégelynek egy kész 
operettlibrettója is Marinka násza cimmel, 
mi .ez Granicbstaedt ir zenét. 

Lakatos László Andersen cimü s négy képre 
tervezett' drámáját hagyta félbe az első két 
kép elkészítése után. A darab alapjában Ander-
sen : „Az én életem meséjé"-re támaszkodott 
s a Magyar Színháznak készült. Egyik személye 
Rachel a híres tragika lett volna, kinek érde-
kes találkozása volt Andersennel Párisban. Két-
éves darabját A menyasszony-1 még a „Férj 
és feleség" bemutatójakor visszavette a Víg-
színháztól és a Belvárosi Színháznak adta, ahol 
még e szezonban szinrekerül. „A menyasszony" 
vígjáték, polgári történet egy modern lány-
figurával és két vezető férfiszereppel. Lakatos 
most négyfelvonásos szatirikus komédián dol-
gozik a Vígszínház számára s a darabot tavasz-
szal kívánja szinrehozni Gombaszögi Fridával 
a női főszerepben ! A cimet kabalából ő sem 
árulja el. 

Ismeretes a Nemzeti Színház évekkel ezelőtti 
botránya, mikor Móricz Zsigmond Ludas Matyi 
cimü elfogadott vígjátéka helyett Vajda Ernő 
hasonló cimü darabját hozta szinre. Móricznak 
a „Ludas Matyi"-n kívül még egy darabja a 
Fortunatus vár bemutatóra. 

Az olyan szorgalmas Írónak, az olyan lelki-
ismeretes örökkön dolgozó művésznek, mint 
Herczeg Ferenc, mindig van kész darabja. 
Most is épen kettő várja a premiert. Az egyik 
A fekete lovas történelmi szinmű és a Nemzeti 
készül bemutatni, a másik társadalmi komédia, 
a cime Sirokkó és alighanem a Vígszínházé 
lesz. Azonkívül skiccek, tervek. Az író nem 
szívesen nyilatkozik róluk. A sok között — egy 
kész operette szcenárium is. Épen husz esz-
tendő előtt készítette Konti Józsefnek, azután 
még sem lett meg. Szegény Konti már régen 

a temetőben fekszik és a szcenárium is alkal-
masint életfogytiglan megmaradszcenáriumnak. 

Szép Ernő, igen aktuális szerző Patikaja-t leg-
közelebb mutatja be Bárdos, azonkívül van 
egy befejezetlen darabja a Lonczi is, egy nő 
élettörténete sok képre osztva, egészen újszerű 
szcenikai megoldásokkal tervezte a szerző. 

A Terike szerzőjének, Földes Imrének van 
egy kész társadalmi szatírája a Vígszínháznál. 
Cime: „És Vera elindult . . Befejezetlen művei 
közül e lsőség illet meg egy operettelibrettó 
vázlatot, amelyhez Buttykay Ákos komponált 
ugyancsak — befejezetlen muzsikát. 

Bródy Sándor haragszik — tehát nem nyi-
latkozik. „Édes öcsém — pattog Sándor bácsi 
nagyon haragosan — hogy én arról beszéljek, 
amit meg sem írtam ! Nem bélelték ki még- a 
fejemet, hogy másnak adjak témát I Ha nagyon 
kíváncsi vagy, ülj ide le, oszt neked elmesélek 
mindent, még témákat is adok, de kiírni azt 
nem engedem 1 

Sándor bécsi kívánsága szent, tehát nem 
írok Jeanne D'Arc-ró\, várjon rá a nyájas 
olvasó, míg megjelenik ! . . . Nemrég fejezte 
be Bródy Sándor. . . 

Kenedi Sándoi 

Ujváry Lajos az Apollo-Kabaré tagja 
(Bernát Ilma rajza) 
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Mangold Béla Kolos 
Az emberek azt hiszik, hogy az elegáns pesti 

férfidivatot a budapesti bankhivatalnokok terem-
tették meg. Tévednek. Az elegáns pesti férfi-
ember Mangold Béla Kolos kreációja. Ő plán-
tálta ide hozzánk az angol férfidivatot, neki 
köszönhetjük a szmoking, a szines ing, a puha 
gallér és sok más finom kellemetesség divatját 
és azt, hogy ma már csák nagyon kevesen van-
nak, akik ne tudnák, hogy frakkhoz csak fehér 
nyakkendő illik, viszont zakkókabáthoz nem lehet 
cilindert viselni. Szellemes divatlevelekben ok-
tatta ki Mangold Béla Kolos a pesti fiatalságot 
az Ízléses öltözködés szabályaira és jóformán 
egyedül az ő érdeme, hogy ma annyi jól öltöz-
ködő férfit látunk az utcán és a szinházakban. 
A háború persze nagyon lerontotta Mangold 
Béla Kolos munkáját. Kifogyott az anyag, az 
emberek megkoptak és kezdték már elnézni 
egymásnak a toalettbeli fogyatékosságokat. 
Most azonban már megindult ismét a forgalom: 
angol szövetek és angol nyakkendők, keztyük 
érkeznek Budapestre. Ma már újból meg lesz 
a lehetősége az e l egáns öltözködésnek és 
ilyenformán érdemes is lesz elegánsnak lenni. 
És ezzel visszatér ismét Mangold Béla Kolos 
nevelő-vezető szerepe is. Ezt kezdi meg mos* 
e hasábokon, aminek bizonyára őszintén fog- A C Z e l A d e l 

nak örülni a Színházi Elet férfi-olvasói. A nagyközönség még nem ismeri a nevét, 
még nincs az ariivéek között, de azon a biz-
tos uton ven, amely odavezet. Aczél Ada 
egyelőre csak a Király Szinház ösztöndíjas 
tagja és Rákosi Szidi régi hírnevű iskolájá-
ban készül a primadonnaságra. Mert biztosan 
primadonna lesz belőle és vidéki színházak 
már legszebb Ígéretekkel csalogatják, hogy 
tehetségét náluk érvényi siíse. Bizonyos, hogy 
Aczél Ada nem fog zavarba jönni sem a szer' 
ződés, sem a szerepkörök tekintetében. Egé-
szen ritka képesítéssel indul neki pályájának : 
ha kell, szubrett, ha kel!, naiva. A „Mágnfis 
Miska" Marcsáját csak ugy eljátssza, mint „A 
nagymama" Mártáját. E két szerepben külön» 
ben már növendékelőadásokon nagy sikert 
aratott és előreláthatóan nemsokára a főváros 
nagy nyilvánossága is meg fog ismerkedni 

MANGOLD BÉLA KOLOS jeles képességeivel, 

r : : n i 

ÖLTÖZKÖDÉSI KODEX 
IRTA: MANGOLD BÉLA KOLOS 

I. 
ALKALOM: fflSBgMSfc 
LÁTOGATÁS. MATINÉE. TÁRLAT. EL-
JEGYZÉS. POLGÁRI ESKÜVŐ. (Vőlegény 
vőfély,násznagv ,tanu.)TEMPLOMl ESKÜVŐ 
NAPPAL. EZÜSTLAKODALOM. ARANY-
LAKODALOM. CSALÁDI ÜNNEPÉLY. 

• 
Fekete redingot vagy fekete zsaket (asze-
rint, amíntaz egyiknekvagy amásiknak vise-
lete divatos). Mellény ugyanazon szövetből, 
mint a kabát. Vőlegény és vőfély fehér mel-
lényt is viselhet vagy fehér pikéből varrott 
mellénybetétet használhat. Sötétszinü,sávos 
nadrág. Keménymellü, fehér ing. Zárt álló-
gallér a redingot-hoz, szárnyas ga lér a zsaket-
hez. Kemeny, fehér kézelő. „Matrózcsomó"-
f ormára kötött, fehérpettyes, sávos vagy apró-
mintás fekete nyakkendő.Télen : fekete-fehér, 
széles nyakkendő (Echarpe), gyöngytűvel. 
Feher zsebkendő. Világosszürke (nem ga-
lambszürke) vagy sárga keztyü. Gombos 
lakkcipő. (Világos betétü cipő mellőzendő.) 
Fenete harisnya. Redingothoz cilinder. Zsa-
kethez cilinder vagy fekete kemény kalap. 
Arany, gyöngy vagy zománcozott mell- és 
kézeiogomb. Vékony óralánc. Fekete vagy 
sötétszürke felöltő. Télen: városi bunda. 
:: A vőiegény fehér szekfüt tűzhet. :: 



SÓLYOM JANKA 
Fővárosi Kabaré tagja 

(Angelo feh étele) 
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Fiers és Caillavet az Apollo-Kabaréban 
— Az uj műsor — 

Egy hét óta uj műsort játszanak az Apollo-
Kabaréban. A nagysikerű megnyitó műsor 
után, me'y hosszú hetekig mulattatta Budapest 
e népszerű kisszinházának közönségét, ismé-
telten bizonyságot szolgál az Apollo-Kabaré, 
hogy uj vezetősége is beváltja a régi jelszavat, 
hogy vidám köntösben irodalmi értékeket akar 
adni. Az uj műsor gerince a nagynevű francia 
ikerpárnak, Flers és Ca'7/aveí-nek egy nálunk 
eddig ismeretlen bohózata, melyet Hervay 
Frigyes ültetett át avatott kézzel magyar szín-
padra. A darab címe „Kis garnizon" és hőse 
Lulu, egy kis szőke kokott, akinek fehér szo-
bájában akaratlan találkozót tart a garnizon 
egész tisztikara. Vidám félreértések, kacagni 
való ferde helyzetek a rugói a kedves kis darab-
nak, amelyet pompás elevenséggel játszanak az 
Apollo-Kabaré népszerű tagjai. Haiaszthy Mici 
Lulu szerepében rendkívül kedves, Ujváry bo-
hózatos kutyamosó-alakitást csinált szerepéből, 
Herczeg Jenő pedig egy kapitány figuráját 
viszi színpadra. 

A francia bohózaton kivül még négy darab 
szerepel az Apollo-Kabaré uj műsorén. A „Világ-
háború" cimü egyfelvonásos szatira, Szenes 
Béla szellemes, erősen, de éppen azért haté-
konyan karrikirozó szatírája egy hamisítatlan 
pesti képet visz színpadra a kitűnő Szenes 
ember megszokott játékos kedélyével. Pompás 
vidámság Liptay Imrének „Ott tul a rácson" 
cimü egyfelvonásosa, melynek technikája, öt-
lete becsületére válnék a legjobb francia szer-
zőnek is. Egy idegszanatóriumban játszik a da-
rab és arról szól, hogy egy házaspár jelenik 
meg az igazgatónál, mert a férj el akarja az 
intézetben helyezni hisztérikus feleségét. Mi-
alatt a férj az előszobába megy, hogy a felöltő-
jében felejtett okmányokat behozza, az asszony 
az épen belépő főorvosnak azt mondja, hogy 
férje a beteg, az a rögeszméje, hogy neki, 
a feleségének van valami baja és minthogy 
az ezek után feltett kérdésekre valóban zava-
ros feleleteket ad a szegény férj, őt taitják ott 
az intézetben. A házaspár szerepében Haraszthy 
Mici és Kőváry Gyula excellólnak, Magyari 
kitűnő főorvos, Szenes Ernő pedig mint egy 
ólbeteg kelt általános derültséget. 

Nem hiányzik az uj műsor szerzőinek sorá-
ból természetesen ezúttal sem Kőváry Gyula, 
kinek megint két darabja járul hozzá az est 

teljes sikeréhez. Az egyik a „Szenes nagyokat 
eszik" cimü énekes blüett abból a fajtóból, 
amelyből mér sok vidámságot kaptunk a szer' 
zőtől. A szereplők a darabot ismert nóták dalla-
mára éneklik és ez a kőtára irt szöveg külön 
humora a darabnak, iljváry, Kőváry, Szenes, 
Herczeg Jenő, Faragó Sári és Wesseily Ili 
játsszák nagy sikerrel a kedves komédiát, 
melynek zenéjét Erdélyi Patat Leó ötletesen 
állította össze. 

Kőváry másik tréfája, „A háromszög", a mos-
tani mohó adásvételi ügyleteket figurázza ki 
erős szatírával. 

A műsor utolsó darabja — sorrendben csak 
— a „Pistike" cimü kis dráma, melynek szer-
zője az Brká álnév alá rejtőzik. Finom kis 
genrekép, nagyvárosi erkölcsrajz ez a darab, 
amelyben hálás alakításokra van alkalma Németh 
Juliskának, Rózsahegyi Kálmánnak és Vido. 
Ferikének. A színhely egy pesti mosóintézet. 
A gazda beteg, csak hálni jár belé már a 
lélek, a felesége, — életerős, fiatal asszony — 
meg az anyósa vezetik a boltot. Az asszor.y 
utálja az urát, mást szeret, mástól van a 
gyeieke is, akit azonban sajátjának ismer és 
imád az ember. És amikor végre kirobban az 
asszonyból a sok keserűség és megmondja az 
urának, hogy mást szeret, ahhoz megy és 
magéval viszi a Pistikét is, mert az annak a 
gyereke, az agyonsújtott ember csak ennek 
az egy igazságnak megcáfolását kéri. És az 
asszony megszánja a vergődő, beteg embert. 
„Nem igaz. Csak kitaláltam" — mondja, hogy 
embere megint meleg apai szeretettel ölel-
hesse magéhoz Pistikét. Németh Juliska az 
asszony, Rózsahegyi, a férj és Vidor 1 erike 
az anyós szerepében kabinetalakitósokat nyúj-
tanak, Pistikét pedig kedvesen játssza a kis 
Lubinszky. 

A darabok gazdag sora között van a magán-
számok nem kevésbé dus változatossága. 
Németh Juliska, Vidor Ferike, Erdélyi Lili, 
Wesselly Ili, Szemere Gyula, Magyar Lajos 
éneklik az Apollo-Kabaré népszerű házi szer-
zőinek uj chansonjait, komoly és vidám dalo-
kat, melyek között nem egy termett igazi nép-
szerűségre. A bemutató közönsége nagy tet-
széssel fogadta az uj műsort, mely hosszú időre 
ismét ismeretlen fogalommá teszi az Apollo-
Kabaréban a premiert. 
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Vádat emelek! 
Tisztelt szerkesztő ur ! 

Tudom, hogy nem szívesen adod oda a 
„Színházi Élet" hasábjait személyeskedő 
támadások céljaira. Mégis, kivételesen, 
add le kérlek e cikket (Különben is be 
fogod látni, hogy közlése közérdek, vagy 
legalább is igen jogos magánérdek, érdeke 
b. lapodnak is) 

Folyton látom b lapodban is Paulini 
Béla dolgozatait, amelyeket ő szívesen 
nevez humoreszkeknek Hát hiszen jó, jó, 
egy-egy ötlet akad, de illető ellen mégis 
kifogást emelek, sőt szeretném azt kívánni, 
hogy távolítsd el a laptól 

Tehát vádat emelek Paulini Béla ellen, 
aki ngy jár-kel az utcán, mintha kettőig 
se tudna számolni, p"dig a legnagyobb 
gazember, ritka szélhámos, sőt konjunk-
tura-ember, egy tolakodó akarnok, vég-
eredményben egy nulla 

1. Tehát ez a sötét nulla, luteránus ember 
létére, vastag nyakat hord. hogy kálomis-
tának nézzék, — mert a Jókai is az volt. 

2. A háború elején mint tréntiszt szol-
gált, ellenben ugy viselkedett, mint egy 
huszártiszt. 

higyjék, hogy kapitány, vagy tábornok, 
vagy alezredes. 

5. Amikor kitört a Károlyi-féle forra-
dalom, ő gyáván elbujt és nem jelent 
meg az Astoria erkélyén, ahol pedig 
legjobbjaink valamennyien megjelentek. 

3. Utóbb becsapta az öreg császárt, ki-
használta annak agg korával velejáró 
gyenge Ítélőképességét és elhitette vele, 
hogy nemcsak lovat tud h a j t a n i , ha-
nem autót is — v e z e t n i . Mire áttették 
az autócsapatokhoz. 

4. A katonaságnál szakállt növesztett, 
valószínűleg azért, hogy ne lássák, mi-
szerint csak egyetlen csillaga van és azt 

(Vagy még aznap éjjel, vagy másnap 
délután.) 

6. A kommün alatt rengeteg pénzeket 
vett fel a Szellemi Termékektől. E pénz-
ből még most is van az inge alatt. 

7. A vörös uralom alatt többször látták 
egy vöröshaju nővel. 

8. Stb. Stb. 

Soraim szíves közlését mégegyszer 
késve, azon reményemnek adok kifeje-
zést, hogy ezt a szellemi betyárt végleg 
lehetetlenné tettem. ' 

Tisztelő hived : 
Figyelő. • 

Paulini Béla védekezik 
Köszönöm, kedves szerkesztő ur, hogy 

elküldted nekem levonatban Figyelő le-
velét. (Vájjon ki rejtőzhet ezen álnév 
alatt ?) Megpróbálom : védekezni fogok. 

1 Hogy szeretnék hasonlítani Jókaira ? 
Hazugság, rágalom. Jókai kálvinista volt 
és — vékony nyakat hordott. 

2. Hogy tréntiszt létemre huszárosán 
viselkedtem ? Kérdezem Figyelőt, látott-e 
engem akár Pesten, akár a harctéren egy-
szer is lóháton, vagy kivont karddal ? A 
tényállás az, hogy a kardomat állandóan 
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3. A császárt nem kellett becsapni. Elv-
ből nem állított soha senkit olyasmihez, 
amihez illető értett. Tudta jól, hogy ha 
például gazdászati tisztnek olyat alkalmaz, 
aki nagyon ért a számokhoz, aki kiismeri 
magát, az sokat lop. 

4. Szakállt növesztettem, az igaz. Azért, 
hogy ne lássák, hogy hadnagy vagyok ! 
Azért, hogy azt higyjék, hogy semmi se 
vagyok, hogy senki se szalutáljon és ne 
kelljen visszaszalutálnom. 

5. Amikor a Károlyi-féle forradalom 
kitört, vidéken voltam. Amint csak tehet-
tem, harmadnap délben, megjelentem az 
„Astoria" erkélyén. Tehetek én arról, 
hogy akkor már nem lövöldöztek ? Külön-
ben is : nem számítom magamat legjobb-
jaink közé. 

6. Hogy nagyobb összegeket vettem fel 
a Szellemi Termékektől és hogy még 
most is van ez összegekből az ingem alatt? 
Hazugság ? Nem én vettem fel az össze-
geket, hanem a házmesterem ! Csak aztán 
átadta nekem. De nem az egészet, öt 
forintot levont. Az ingem alatt egy fillér 
sincs. Az ingem fölött van 66 korona 72 
fillér, de abból 61 korona 60 fillért már 
augusztus 2-ika után kerestem meg. (Haj-
landó vagyok az öt korona tizenkét fillér 
egyötödét kékben visszafizetni.') 

7. Hogy többször láttak egy vörös nő-
vel ? Nem volt igözi vörös ! Már megint 
szőke , , . 

8. Stb. Stb. ? Egy szó se igaz ! 
Tisztelt Szerkesztő ur, azt hiszem sike-

rült kiigazítanom magamat, bár ugy lenne. 
És azt kívánom, hogy Neked is sikerül-
jön, valamint kedves társainknak is, föl-
meuőleg és lemenőleg. 

Addig is marad liived : 

(.P• b • ) 
* 

Ja igen ! A támadást magam intéztem 
magam ellen. 

Hotry miért ? 
Mert elhatároztam, hogy egyszer én 

is megtámadok valakit. 
De kit? • • 
Azt a szegény . .. 
Ej. megtámadom saját magamat. Ak-

kor támadtam is és mégse ártottam an-

nak a szegeny izének. Hogy meg is véd-
tem magamat ? Az természetes talán, hogy 
nem hagyom magamat, ha ily ai-'as mó-
don nekem támad valaki. 

Ja igen. Meg akartam mutatni hogyan 
támadnak majdnem az összes pestiek, 
hogyan gazemberezik le egymást és ho-
gyan védekeznek. 

a lőcs mellett viseltein, magam a kocsi-
ban olvastam az újságot. Huszáros visel-
kedés ez? 
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Hát szép ez gyerekek ? 
Szeressétek inkább egymást, — oly 

kevesen vagyunk magyarok, hogy „meg 
kell kegyelmezni még az apagyilkos-
nak is". 

Hogy tul sok — itt Pesten — az apa-
gyilkos-féle ? 

Erről majd beszélünk még. Erre majd 
Emlékirataim második kiadásában reflek-
tálok, amely 1928 február 15-én fogja el-
hagyni a sajtót. (Ára 2070 korona ) 

* 

Mégis csak az a rendes dolog, ha az 
ember saját magával csinál tréfákat. 

Először, mert az ember nem okoz fáj-
dalmat másnak. 

Másodszor, mert az ember saját magát 
ismeri legjobban, magáról tudja legjob-
ban : mi fáj. (Hol vagyok sebezhető ? — 
Ki tudná jobban, mint magam.) 

Továbbá az is igaz, hogy a világ rop-
pant ideges lett Nem igen ajánlatos má-
sokkal viccelődni. Jobbra csinál egy viccet 

az ember, jobbról kap hat pofont, balra 
csinál, balról kap hat pofont. 

Azt pedig én nem szeretem. 

A SZOBAÚR. Ilyen cimmel maitheti számá-
ban kis játékot közölt a Színházi Elet, de 
nyomdai tévedés folytán a szerző neve kima-
radt a cim alól. Most pótoljuk a mulasztást, 
közölvén sok érdeklődővel, hogy „A szobaúr" 
cimü egyfelvonásos szerzője Keleti Márton, 
több sikerült darab irója, kinek egyik darabját 
legközelebbi műsorán mutatja be az Apollo-
Kabaré, 

Fröhlich Károly 
A kommunizmus keserves ideje alatt Bécs-

ben élt sok emigrált magyar iró, szinész, poli-
tikus, ujságiró és számtalan körükben élt más 
magyar ember legbuzgóbb mentora egy derék 
ujságiró volt, Fröhlich Károly, aki bécsi és 
budapesti lapoknak munkatársa. Fröhlich hal-
latlan szívességeket tett a menekült magyarok-
nak. Egész nap lótott-futott érdekükben, ható-
ságoknál járt el, útleveleket eszközölt ki, vízu-
mokat szerzett, ha bárkinek valami kellemet-
lensége támadt, azt Fröhlich igazította el teljes 
önzetlenséggel, csupán azért, hogy egy honfi-
társnak segítségére lehessen. Lehet, akad majd 
valaki, aki a magyarországi kommunizmus 
hiteles történetét megirva külön fejezetet szen-
tel a bécsi emigrációnak és ott méltó módon 
fog megemlékezni Fröhlich Károly érdemeiről 
amelyek már csak azért is különösen említésre 
méltóak mert egy nemes szívnek a kifejezői-
Mi nem akarunk addig várni, e néhány egy-
szerű sorban jegyezzük fel a Bécsből hazatért 
magyarok elbeszélései alapján derék, hazafias 
cselekedeteinek sommás összefoglalását. 

FRÖHLICH KÁROLY 
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Csókbakter 
Szenzációs bemutató a Revü-szinházban 

A Revü-szinház legközelebbi szenzációs új-
donsága a „Csókbaktei" cimü látványos revü-
operett lesz, mely ugy kiállításban, mint belső 
tartalomban valósággal verni fogja a magyar 
színpadokon eddig bemutatásra került, revü-
operetteket. Már a szerzők neve is teljes biz-
tosítékot jelent, mert a „Csókbakter" librettó-
ját Hart• és Schwartz, a híres bécsi szövegírók 
írták, magyarra pedig Balassa Emil, a kiváló 
iró fordította. Az operett muzsikáját pedig a 
nálunk is előnyösen ismert Robert Stolz, ki-
tűnő bécsi komponista szerezte. A „Csókbak-
ter" három képből áll. Az első képnek a szín-
helye egy vizibarlang és a színpadon a legcso-
dálatosabb hullámverések, fénytörések varázs-
lódnak elénk. A második kép egy Óceánjáró 
fedélzete és a modern technika segítségével 
egy egész tengeri vihar lefolyása játszódik le 
a szemünk előtt. Egvik látványosság a mási-
kat kergeti és a felhők járása, a hajótöröttek 
menekülése, mind-mind annyira élethű és ter-
mészetes, hogy az embert a csalódásig meg-
téveszti a rendezés végtelen ötletessége. A 
harmadik kép meséje a ligetben, a Gerbeaud-
pavillonban folytatódik és több nagyszerű lát-
ványossága között van egy végtelenül kedves 
nézőtéri jelenete is. 

A „Csókbakter" gyönyörű kiállilása, vala-
mint modern technikai előkészítése a legna-
gyobb meglepetést fogja jelenteni, mert a 
Revü-szinház vezetősége semmi fáradtságot 
nem kímélve igyekezett azon, hogy mesébe 
illő pompával hozza szinre a gyönyörű revü-
operettet. A jelmezek nagy része a Wiener 
Werkstätte műhelyeiből lett Budapestre szál-
lítva, egy része pedig Angelo mester tervei-
nek alapján készült el. A szükséges technikai 
gépeket Kvatke és fia cég szállliotta. 

Hogy a „Csókbakter" szerepéből is elárul-
junk valamit, Nefelejts, a hableány szerepé-
ben a gyönyörű Magaziner Böskének nyilik 
alkalma sokoldalú tehetsége csillogtatáséra ; 
Jessy- t, az amerikai primadonnát Balogh 
Böske, a vendégszereplő Bródy István operett-
társulatának e másik igen tehetséges prima-
donnája fogja játszani ; a tenger királynője 
Vaiga Irma, a szép hangú koloraturénekesnő 
lesz; egy angol lady szerepében pedig Sugár 
Teri fog sok tapsot kapni és partnere Gallai 
Nándor, a tehetséges táncos-komikus lesz. 

Nagyon kedves szerepeket fognak sikerre 
vinni még Tarnay Leona, Radó Böske, Simonyi 
Dezső, Kulinyi Ferenc és a hires Biódy-kar 
most még nagyszerű uj tagokkal szaporodott, 
akik a „Csókbakter"-operettben tündérek, sel-
lők, hableányok, virágárusfeényok, tengerészek 
és utasok alakjaiban jelennek meg. 

A „Csókbakter" Bécsben, a Lustspiel-Thea-
terben ötszáz telt házat jelentett és a magyar-
országi előadási jogéért az összes magyar 
színházak versengtek, majd Wertheimei Ele-
mér igazgatónak sikerült megszerezni és nagy 
anyagi áldozatok árén a bécsi kiállításnál is 
szebben szinre hozni. A „Csókbaktert" Bródy 
István, a kitűnő művészi igazgató rendezi, a 
zeneszámokat Barna Izsó karnagy dirigálja. 

A „Csókbakter" bemutatója szombaton, ok-
tóber 18-án este lesz és nem csalódunk, ha 
azt hisszük, hogy egy nagyidéig ez az operett 
fogja a pesti színházi közönség beszédtárgyát 
képezni. A librettó, a zene, a fordítás, a ren-
dezés és a színészek nagy igyekezete mind-
mind egy óriási siker előjelei, melyet méltán 
fog kiérdemelni a Revü-szinház művészi gár-
dája és vezetősége. 

* 

A műsor természetesen ezzel még nem ér 
véget, mert a „Csókbakter" operett után Med-
gyasszay Vilma uj magánszáma következik. 
Medgyasszayt, a dizőzt a budapesti közönség 
kedvenc Mimijét, azt hisszük, nem kell külö-
nösebben méltatnunk, hiszen az ő művészetét 
nem lehet rövid sorok között értékelni. 

Kiemelkedő része még a műsornak M. Romy 
Porges, az európai hírű csellóművész, aki 
most is nagy sikereket arat estéről-estére mű-
vészi játékával. 

Élelmezés 
— Művésznő ! Ma ne lépjen fel, mert 

hagymát dobnak a színpadra civilek és 
tisztek is. 

— Kérem mondja nekik, hogy ne 
csak hagymát dobjanak, hanem lisztet is. 

(sz.) 



^Z ÎH r lAZ l ELET 

1 

2 9 

SA MEGOLDÁS. A Városi Szín-
ház egy kedves csitri művésznője 
és Faludi Sándor, a Városi Szín-
ház igazgatója között folyt le a 
következő párbeszéd : 

— Kedves igazgató ur, egy 
újságot akarok magénak elbeszélni, amely bi-
zonyára meg fogja lepni. Holnapután férjhez 

megyek. Mit szól hozzá ? Remélhetőleg nincs 
ellene semmi kifogása ? 

— Nincs ellene kifogásom, de azért a dolog, 
mondhatom, nem valami kellemesen érint. 
Azonban van egy megoldás ! Tartsa a dolgot 
néhány hétig titokban. Megegyeztünk ? 

— Néhány hétig ? N o és azután ? 
— Azután ? . . . Azután úgyis elválik . . . 
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Minthogy száz jobb dolgunk is akadt volna, 
kisétáltunk az őszülő ligetbe, hogy mi is át-
statisztáljunk egy délutánt abban a szines és 
hangos tömegben, amely a remélhetőleg örökre 
elszenderedett népszínművek szinlapjain rövi-
den igy szokott szerepelni: „népség, katonaság". 
A belföldi „vitéz ur"-akon kivül sok volt a 
külföldi katona. 

A békeelegánciával öltözött ligeti 
dandyk, akik kifordított ruhájukat az őszi sze-
zonra visszafordíttatták, mint esti pillék a 
fényt, ugy keringték körül a szagos szappannal 
mosakodó szobalányokat és termetes szakács-
nékat ; baj is az, ha a szoknyák ki is vannak 
keményítve, csak a szivek legyenek puhák. A 
levegőben kellemes csokoládészag terjeng. 
Halálrarekedt árusok valódi békebeli hang-
szálaikkal, mint a pók, be akarják fonni a 
gyanútlan vasárnapozókat, de ezek csak szip-
pantanak a szagból, ezt ingyen adják, akárcsak 
az ákácillatot és inkább a bőszen forgó ringli-
spíl felé fordulnak, ahol miután a könyörtelen 
hintáslegénynek leszúrták a taksát, nyereg 
nélkül, csak amúgy szőrén megülik a legkiru-
gósabb zebrát is. 

A Tenger titkai cimü pavillon előtt egy lisz-
tesarcu kikiáltó az idő rövidségére való hivat-
kozás után a legnagyobb bőbeszédüséggel 
közölte velünk, hogy „itt látható Lóri, a köz-
kedvelt gondolatolvasónő ; mindent lát, mindent 
hall, mindent tud és minden kérdésre megfelel. 
Okvetlen beszéljen vele 1" Voltak, akik nem 
fogadták meg a tanácsot. Mi se fogadtuk*neg. 
Alagon megfogadtunk egy lovat, avval is 
rosszul jártunk. Pedig én nagyon szerettem 
volna megkérdezni tőle, ha már mindent tud, 

mondja meg, lebélyegzik-e a kékpénzt, vagy 
nem. Nekem ugyanis semmi kékpénzem nincs, 
tehát nagyon érdekel a dolog. Borzasztóan 
sajnálom szegény Lórit, ezelőtt csodapók volt, 
most közönséges emberré változott, milyen 
peche van neki. Hogyan eshetett meg vele ez 
a szerencsétlenség ? Bizonyára ez is ama tit-
kok közül való, melyet a pavillon felirata rébu-
szos szűkszavúsággal a „tenger titkainak" 
nevez. 

Azután a pofember előtt haladtunk el ; valami 
baleset történt evvel a pofemberrel, hiszen 
mindnyájunkat érhet, nincsen neki feje, nyaka 
sincsen neki, csak egy szög ágaskodik ki a 
vállából. Nem lehet felpofozni. Rendszerint 
csak az olyan ember türi el a pofonokat, akinek 
nincs bőr az arcán, de a pofember kivétel, ő 
kizárólag akkor türi el a pofonokat, ha bőr 
van az arcán. Pedig az emelvényre, amelyen 
őpofembersége trónolt, épen fellépni készült 
egy biciklisipkás mészárosiegény ; akkora 
muszklija volt neki, mint egy császárkörte. 

— Hol van a.feje nékie ? — kérdezte a pénz-
tárnál ülő szép fiatal hajadontól, a pofemberre 
mutatva. 

— Nincs neki kérem . . . nem lehet meg-
csinálni . . - nem dolgoznak a gyárba . . . 

— Szépen nem dolgoznak I — dohogott a 
biciklisipkás. — Vallja be, cipőt csináltak be-
lőle, mi ? 

A következő bódé előtt az „akváriumgyomru 
emberhez" volt szerencsénk, aki ugy nyeli a 
kigyót-békát, mint más ember a mérget. Az 
akváriumgyomru ember csak állt a függöny 
előtt képviselőválasztási tolakkal gazdagon 
diszitett indiánruhájában, övéről skalpok fi-

tyegtek alá, zsebéből békepipa ágaskodott ki, 
oldalán tornahawkok hintáltak és nyugodtan 
tűrte, hogy a kikiáltó kigyót-békát kiáltson rá. 
Jobbkezében egy virágvéza-alaku edényt tartott, 
ebben hemzsegett az elnyelendő hüllők, me-
lyeket a kikiáltó bemondása szerint tetszés-
szerinti sorrendben vezényel vissza az edénybe. 



Mellette a „tüzevő" állt ; hogy mi mindent 
nem esznek manapság az emberek, a tüzevő 
mellett a mellkaserőművésznő. „Most ők be-
mennek, a zene megadja a jelt és kezdetét 
veszi az előadás. A három világhírű látvá-
nyosság, amelynek mindegyike egy feledhe-
tetlen emlék lesz önöknek, mindössze egy ko-
rona, ejne krone, uno korona, röhögni kell, 
hogy milyen olcsó I" 

Még ki se gyönyörködtük magunkat e há-
rom világhírű látványosságban, a tömeg máris 
uj szenzációk felé bokszolt bennünket. A lánc-
erőművésznő elé értünk, akit „nem lehet ugy 
megkötözni, hogy ki ne tudna szabadulni. 
Ahogy Sámson ereje a hajában volt kérem, 
ugy az ő ereje, kérem, a karjaiban van". Egy 
fiatal finánc is ott állt a bámulok között. 
„Szeretne egy ekkora óraláncot aranyból, mi ?•" 
— kérdezte tőle a kikiáltó. A finánc elpirult. 
A Jáncerőművésznő mellett állt „Kovács Juliska 
erdészlány, aki a háború egész ideje alatt Dél-
amerikában volt internálva, ahol is egy farmer 
golyója se szó, se beszéd keresztülment a 
testén. Nevezett Kovács Juliska úrhölgyet azóta 
se golyó, se kés nem fogja, gyenge fehér bőre 
ellentállóbb a legvastagabb páncélnál. Fárad-

janak be hölgyek és urak és meg fogják látni, 
amint a hóhér bárdjával, bárdjának egyetlen 

csapásával levágja fejét a törzséről, a fej egy 
kosárba zuhan, ahol is mindenki megnézheti. 
Ezer korona kékpénz jutalom annak, aki nem 
lesz megelégedve." Az ezer koronára persze 
temérdek pályázó akadt és vérszomjasók is 
akadtak bőven ; eddig úgyis legföljebb csak 
káposztafejet láttak kosárban. 

Mi békésebb vidékek felé eveztünk. Az alko-
holmentes korcsma mellett kötöttünk ki. Hogy 

milyen jó dolga van ennek a korcsmárosnénak I 
Minden üzemköltség és minden rizikó nélkül 
dolgozik. 

Szigethy mutatott egy régi, meg nem jelent 
rajzot és azt mondta : „te, jó lenne ezt is be-
venni", de én azt mondtam, hogy dobja el, 
tépje össze, égesse el, sodorjon belőle ciga-
rettát, de én ilyen dolgokba nem megyek bele. 

(55 
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UJ HÍREK 
MASSENET rég nem játszott kedves operáját, 

a „Maüon"-t legközelebb felújítja az Operaház, 

SHAKESPEARE-BEMUTATÔ lesz legközelebb 
a Nemzeti Színházban. Előadják a „Vihar"-t, 
mely eddig csak az Operaházban került színre. 
A darabot Hevesi Sándor rendezi. 

TELMÁNY1 EMIL, a kiváló magyar hegedű-
művész a jövő hónapban hazatér Kopenhágából 
és budapesti hangversenyén bemutatja Dohnányi 
Ernő uj hangversenyét. 

A TÜZPRÓBA, Drasche-Lázár Alfréd nagy-
hatásúnak Ígérkező színműve október végén kerül 
bemutatóra a Magyar Színházban. 

SÁNDOR ÁRPÁD, a kiváló fiatal zongora-
művész, a berlini Klindworth—Scharwenka kon-
zervatórium zongora-kiművelési osztályának lett 
a vezetője. 

KEÉRI-SZÁNTÓ IMRE, a népszerű zongora-
művész, idei első hangversenye október 26-án 
lèsz a Zeneakadémiában. 

Balla Bianka uj moziszinésznő 

%átkaí és Mátkái 
Egy •vidéki színpadon 

— Ó a nagy nevek átkai — 

Szintén szerepel 

Egy Rátkai, 

Egy olyan — sokororátkai. 
(sz.) 

Utolszor vártalak. 
Az Intim kabaréban énekli: BARTKÓ ETUS. 

Irta: DÉNES GYULA 

Zenéje : MARTHON GÉZÁ tói 

Utolszor voltam tegnap nálad, 

Űzött egy kábító varázslat 

Egy visszatérő régi emlék 

Amely szivemben mindig benn ég. 

Egy forró csók, mit régen adtál 

S egy még forróbb, mit vissza kaptál. 

Te másutt voltál, nem találtalak, 

Édes, tegnap utolszor vártalak . . . 

Hol sejtsem azt, hogy merre jártál, 

Talán egy uj asszonyra vártál, 

Talán akkor volt ép az óra, 

Hogy menj <egy uj találkozóra. 

S míg csókját másnak adta szájad, 

Remegve zörgettem be nálad. 

Te másutt voltál nem találtalak, 

Édes, tegnap utolszor vártalak . . . 

Ma még ugy érzem fáj a bánat, 

De holnap már nem is kívánlak. 

Bus vágyaim ma még zokognak, 

De holnap már temetni foglak. 

Utolszor voltam tegnap nálad, 

Űzött a mult, űzött a bánat, 

S te másutt voltál nem találtalak. 

Édes, hát mondd, holnap hol várjalak . . . 
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A TÁBORNOK 
— VÍGJÁTÉK EGY FELVONÁSBAN — 

Irta : VILLÁNYI ANDOR 

Játsszák az Intim Kabaréban 

SZEMÉLYEK : 

Az asszony ... ... ... . . . Szeless Elza A doktor Cseh Iván 
A férje ... . . . .... ... ... Mészáros Alajos A tábornok Arányi József 

A szobaleány Cseresznyés Erzsi 

Szín : ízléses, polgári jómódról tanúskodó 
szoba. Hátsó középen négy széles ablak, rajta 
cs ipkefüggöny; künn havas táj. Alkonyodik. 
A hó egyre hull . Hátul Íróasztal, balról fotel, 
dohányzó asztalka. A falakon jó képek, a 
földön jó szőnyeg ; jobbról ajtó. Mikor a füg' 
göny szétmegy, a férj egy bőröndbe lázasan 
csomagol, a doktor a fotelben ül és szivarozva 
újságot olvas, az asszony pedig az Íróasztalra 

támaszkodva nézi a férjet. 
AZ ASSZONY. [Mé<? nagyon jó kondícióban 

lévő szép nő ; nagyon egyszerűen és nagyon Ízlé-
sesen öltözködik. Kis szünet után.) Holnapután 
jössz vissza az esti vonattal ? 

A FÉRJ. ( K i s igénytelen külsejű ideges ember.) 
Igen. 

AZ ASSZONY, Meleg alsóruhát nem is 
csomagolsz ? 

A FÉRJ. (Anélkül, hogy felnézne.) Már cso-
magol tam. 

AZ ASSZONY. Add ide a kofferedet hadd 
rakjam én be, hiszen ugy ösazedobálod, hogy 
mindened elgyürődik. 

A FÉRJ. (Idegesen) Csak hagyd fiam, ez 
nagvon jól van igy, ahogy én csinálom. 

AZ ASSZONY. (Vállat 1 on) Kérlek ha ne' 
ked jó . . . • 

A DOKTOR. (Aki eddig újságot olvasott, most 
felnéz, ránéz az asszonyra és egy mozdulattal 
megkérdi, hogy mi a baja a férjének ?) 

AZ ASSZONY. (Ugyanilyen némán jelzi, hogy 
nem tudja.) 

A FÉRJ. (Anélkül, hogy felnézne.) C«ak sze-
mezzetek egymással , csak szemezzetek. Csak 
te kérdezd tőle egész nyugodtan, hogy mi 
a bajom, te pedig válaszold rá éppoly nyu-
godtan, hogy nem tudod. Én n e m fordulok 
meg, mert nem érek rá. Nekem meleg zoknit 
kell pakolnom, mert azért vagyok nős ember. 
Ha nőtlen Tolnék és a feleségem a barátnőm 
volna, biztosan lenne, aki bepakolja a zoknit. 

AZ ASSZONY. [Szelíden.I Édes f iam nem 
az előbb kértelek meg, hogy add ide a koffe-
redet, h«dd pakoljam én b e ? 

A FERJ. Az előbb igen. De mielőtt szóltál 
volna, volt szived egy félóráig nyugodtan 
nézni, hogy csurog a verejtékem a vesződségtől. 

AZ ASSZONY. Hát hogy mertem volna 
szólni, amikor egész ebéd alatt egy szót sem 
beszéltél és amikor szól tam hozzád, nem 
válaszoltál. Hiszen az ember már minden 
m«zá*latr* retteg, kogy r*ssz » é v e * vtszeá 
és Hs*gsétt<<Uz rajta ! 

A FÉRJ. Csak mondd ki magyarul , csak 
mondd ki bátran, most itt a kellő pil lanat. 

AZ ASSZONY. Mit mondjak k i ? 
A FÉRJ. Azt, amit gondolsz rólam, te is, 

az Imre is, mind a ketten : hogy boloná 
vagyok, hogy szekáns vagyok, hogy velem 
már nem is lehet élni . . . 

A DOKTOR. De Géza az Isten áldjon meg, 
mit akarsz megint a Gizától ? Hiszen ez ret-
tenetes, amit egy idő óta művelsz ! Ha n e m 
tekinteném régi barátságunkat, bizony Isten 
be nem tenném többé hozzád a lábamat ! 

A FÉRJ. Csak fenyegess, csak fenyegess te 
is ! C s í k vegyetek mindjárt egy konyhakést 
és szúrjátok a szivembe, mert ugy is tudom 
az lesz a vége, hogy vagy én leszek öngyil-
kos, vagy ti gyi lkoltok meg ! 

AZ ASSZONY. (Int a doktornak, hogy hagyja.) 
A FÉRJ. Az ember dolgozik mint egy ba' 

rom és n e m kiván mást, csak egy meleg 
otthont és egy nyugalmas zugot, hogy ki-
pihenhesse magát és erre tessék itt a családi 
boldogságom. így néz k i ! Majd megfestetem 
cégtáblának. (Újra kidobja, amit becsomagolt.) 

(Szünet.) 
A DOKTOR. (Szünet után más hangon.) Hát 

i t iért kell neked a delegációra utazni, amikor 
ott van Bihari ? 

A FÉRJ. ( Vészesen ) Miért! Mert Bihari be-
teg és mert az egész szerkesztőségben egy 
használható ember sincs kivülem, (Járkál.) 
Más ember, ha már ujságiró lett és n e m 
államtitkár, ül a lakásán és tárcákat ir, vagy 
színdarabokat és szerez magának nevet és 
pénzt és amit csak akar, nekem politikai 
riporternek kell lennem, ha Bihari beteg, 
haditudóaitanom kell, ha az emberek meg-
őrültek és háborúsdit játszanak és meleg zok-
nit ktll pakolnom, mialatt kedves n ő m a sér-
tett félt j i t i s za ! IMegint csomagolni kezd.) 

A DOKTOR. (Felkel vigasztaló hangon.) No-
no-no öregem . . . nern ke!l mindjárt két-
ségbe esni . . . A háború is elmúlt. Bihari is 
meggyógyul és mire a delegációnak vége lesz, 
miaden visszazökken a regi kerékvágásba. 
(A vállára teszi a kezét.) Hát szervusz. Ilten 
veled, vigyázz, h o j y meg ne hülj és gyere 
minél előbb jókedvűen haza. (Az asszony'íoz 
fordul.) Kezét csókolom Gizike. (Megteszi, te-
alkonyodoit) 

AZ ASSZONY. Isten vele. (Hirtelen.) Igaz, 
nem jön el értem h á r * m n e g y e i ëtk»r ? 

A DOKTOR. H»rá m e g y ? 
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AZ ASSZONY. Atárlatotszeretnémmegnézni . 
A DOKTOR. Nagyon szívesen. 
AZ ASSZONY. Szóval pontos' lesz . 
A DOKTOR. Kérem. (Mégegyszer kezetcsókol) 
AZ ASSZONY. (Kikíséri, majd visszajön. 

Szünet. Szünet után.) Rendelhet a Kati kocsit ? 
(Fela avarja a villanyt.) 

A FÉR) . (Felfortiyan.) Siettetsz? 
AZ ASSZONY. Édes f iam, mi a bajod neked 

egy hét óta, hogy egyre gorombáskodsz és 
lógatod az orrod, mint Cyrano de Bergerac 
és o lyan arcot vágsz, mint aki p . s z tadőr i 
sajtot szagolt ? 

A FÉRJ. Az a bajom, hogy biztosan van 
valami bajom és főként pedig az a bajom, 
h o g y miért siettetsz, amikor jól tudod, hogy 
a vonatom csak félhatkor indul és most del' 
után négy óra van. 

AZ ASSZONY. Én nem siettetlek, de mert 
egész délután azt látom, hogy neked kinos 
a velem való együttlét és szeretnél szabadulni, 
tapintatosan módot akartam nyújtani, hogy 
megszabadulhass tőlem. 

A FÉRJ. Ami a talpraesett gyors válasz 
megszövegezéséi illeti, ezért nem kell a szom-
szédba menned, ezt tudom. De ha gyöngéd-
"séget, odaadást, szeretetet keresek, mehetek 
a sóhivatalba. Ott inkább megtalálom, mint 
itthon. 

AZ ASSZONY. N e m vo l tam hozzád gyöngéd? 
A FÉRJ. Én nem vagyok vak. Hogy itt 

vaíatni készül,- azt mindenki látja. De, hogy 
i lyen ügyetlenül takargatják az még annál is 
kevesebb, amit megérdemlek ! 

AZ ASSZONY. De hát m i készül itt az 
Isten szereimére. 

A FÉRJ. Az készül, hogy amikor megtud-
tad, hogy el keli u taznom, felragyogott a sze-
med és az is készül, i;ogy alig hogy bekap-
tam az ebédet és elkészültem a csomagolással, 
m á r érdeklődtél hogy ne rendelj-e kocsit. 
( Vészesen.) Én tudom amit tudok ! 

AZ ASSZONY. (Szelíden.) Mit tudsz f iacskám? 
A FÉRJ. Többet mint sejtenéd. Én csak 

nem szólok ! Én hallgatok és utazom, de 
siettetni, azt nem hagyom magamat. (Járkál.) 

AZ ASSZONY. (Kis szünet után.) Nézd Géza, 
nekem igazán rosszul esnék, ha haragban 
válnánk el. Nem egyszerűbb, ha nyi l tan meg-
mondod, mi bánt ? 

A FÉRJ. Az bánt, hogy te itt ok nélkül 
fölényeskedni kezdel velem és amikor min-
den jel arra vall, hogy a terhedre vagyok, 
akkor ugy állitod be a dolgot, mintha én 
szeretnék tőled szabadulni és n e m te. (Az 
„én" és ,te" szavakat ujjmutatással pointirozza.) 

AZ ASSZONY. Én ? (Ablak előtt áll, az asz-
talnak támaszkodik.) 

A FÉRJ. Igenis te ! És mondjak még vala-
mit ? Hát nem kizárólag azért akarsz tőlem 
szabadulni, mert ideges és goromba vagyok, 
hanem mert neked ép kapóra , jöt t a sürgöny, 
amely a*delegációra rendel. És hiába állsz 
most az ablak előtt, ezzel már csak akkor is 
felhívnád a f igye lmemet arra, ami mögötte 
történni fog, ha mit sem sejtenék, de miután 

én már mindent tudok, hát éppenséggel kész 
b izonyi tékokat szolgáltatsz a kezembe. 

AZ ASSZONY. Mit jelentsen e z ? 
A FÉRJ. Hogy ez mit je lentsen? Kérded? 

Hát az idegességem okát jelenti. Azt jelenti, 
hogy végre itt az idő, hogy meg mondjam, 
hogy én íudem, hogy ki sétál egy hét óta 
minden délután pont ötkor az ablakod alatt 
és azt is jelenti, hogy nagyon butának gon-
dolsz te eng em, amikor azt hiszed, hogy én 
n e m tudom, miért kérdezed te tiz perccel 
négy óra után, hogy rendelj-e már kocsit 
a gyorshoz, amely csak fél hatkor indul ! 

AZ ASSZONY. (Mint aki nem bír egy rossz 
gyerekkel.) Hát ki sétál egy hét óta fél ötkor 
az ablakom alatt? 

A FÉRJ. Hát ha kíváncsi vagy és ha aka-
rod tudni, egy tábornok sétál és ha még ed-
dig nem tudtad, hát most megtudhattad ! 

AZ ASSZONY. (Hangosan felkacag.) Egy 
t á b o r n o k ? 

A FÉRJ. Igenis egy tábornok ! Es ha tüze-
tesebb meghatározást kivánsz, n e m is gyalog-
sági, hanem lovassági tábornok ! 

AZ ASSZONY. És te egy tábornokkal gya-
núsítasz engem? 

A FÉRJ. Nem drágám én nem gyanúsítalak, 
mert abban a pil lanatban már el sem utaznék, 
én csak konstatálom, hogy a tábornok na-
ponként fél ötkor itt mászkál és te négy 
órakor azt kérdezted tőlem, hogy a Kati ne 
menjen-e kocsiért ? 

AZ ASSZONY. Szóval egy tábornok sétál 
a tiszteletemre ? 

A FÉRJ. Igenis egy tábornok sétál a tisz-
teletedre. 

AZ ASSZONY. (Ránéz.) Ezt te most már 
egészen k o m o l y a n m o t d t a d ? 

A FÉRJ. A lehető legkomolyabban. * 
• AZ ASSZONY. És azt akarod, hogy erre 

neked én is komolyan válaszoljak? 
A FÉRJ. Azt ! 
AZ ASSZONY. Hát először is én semmifé le 

tábornokról sem tudok, másodszor, nyugodt 
lehetsz, ha valaha katonával akarnálak meg-
csalni, nem tábornokot választanék, hanem 
hadnagyot ! Ettől eltekintve pedig kezdem már 
ezt az egész jelenetet Ízléstelennek -ta; tani. 

A FÉRJ. Mna. Szóval bekövetkezett az, 
amit előre rejtettem. Vagyis, hogy nekem itt 
kezd feltűnően igazam lenni ! 

AZ ASSZONY. Neked? 
A FÉRJ. Igenis nekem. 
AZ ASSZONY. Mit akarsz ezzel mondani ? 
A FÉRJ. Csak türelem fiam, azonnal rreg-

magyarázom. Az én igazam ott kezdődik, ahol 
te rossz érveket kezdel felhozni. Kezded abba-
hagyni a fölényeskedést : — rossz érv. Kezdel 
szép csendesen felizgulni : — még rosszabb érv. 
Kezdel egy létező tábornok helyett egy n e m 
létező hadnagyot kijátszani : egészen rossz érv. 

AZ ASSZONY. Hát most elég legyen ebből 
a szamárságból , mert ha eddig el is tűrtem a 
szeszélyedet, ez még nem jelenti, hogy sértegetni 
i s HAG VOM. » A G A M A T . 
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A FÉRJ. (Most már fölényesen.) Kérlek, kérlek, 
csak ne hirtelenkedjük el a dolgot ! En azt 
mondtam, a tábornok itt sétál, te azt m o n d u d 
a tábornok n e m sétál s miután két i lyen egy-
oldalú állítással n e m lehet a do l jo t eldönteni, 
az ember szép higgadtan benyúl a zsebébe, 
kiveszi a bizonyítékot és akkor már mindjárt 
vi lágosabbá válik, hogy a tábornok hol sétál ? 
Miután pedig a bizonyíték itt van és miután 
a bizonyítékon az van, hogy a tábornok csak-
ugyan itt sétál, bátorkodom alulírott tisztelet-
tel megkérdezni, (Előránt és az asszony orra 
•a á lart egy levelet.) — bol sétál hát tulajdon-
k e p p e n a tábornok ? 

AZ ASSZONY. (Most már csakugyan izgatottan 
kikapja a férj kezéből a levelet és az asztalra 
csapja.) Nem vagyok kíváncsi a bizonyítékodra, 
d: vedd tudomásul , hogy m o s t már veled is, 
a tábornokkal is torkig laktam és hogy lásd, 
hogy mennyire laktam torkig, miattam el is 
utazhatsz, i tthon is maradhatsz, de nekem 
hagyj békét, mert én többet nem tárgyalok 
veled ! (Indul az ajtó felé.) 

A FÉRJ. (Eléje áll, dörgő hangon.) Ez volt 
az utolsó szavad ? 

AZ ASSZONY. Igenis ez volt . (Kilincsre teszi 
a kezét,) 

A FÉRJ. (Megelégedetten, nagyon diadalmas 
hangon.) Mna. (Csenget.) Most pedig a Kati 
ifaehet és rendelhet kocsit ! (Leül, cigarettára 
gyújt.) 

AZ ASSZONY. Mi volt e z ? 
A FÉRJ. Ez az volt, hogy megkérdezted a 

rossz kedvem okát s miután megmondtam 
neked, nyugodtan elutazom Bécsbe. S hogy 
lásd, hogy a névtelen levél dacára mennyire 
nem félek, vedd tudomásul , hogy nekem a te 
tábornokod n e m vetélytárs, miat tam lejelez-
hetsz vele, sőt össze is ismerkedhettek, itt csak 
elvi dolgokról volt s z ó ; arról, hogy amikor 
én rosszkedvű vagyok, akkor neked ne legyen 
jó kedved és amikor te azt hiszed, hogy nem 
tudok a tábornokról, akkor tudd meg, hogy 
igenis tudok a tábornokról ! 

A SZOBALEÁNY. (Be.) Méltóztatik paran-
csolni ? 

A FÉRJ. Siessen f iam és hozzon hamar egy 
kocsit. 

A SZOBALEÁNY. Kérem nagyságos ur a 
kocsi már vagy öt perc óta itt áll a ház előtt. 

A FÉRJ. (Hirtelen megint gyanút fog és feláll.) 
Mi ? Itt áll ? Hogy hogy ? Hiszen a vonatom 
fél hatkor indul. 

A SZOBALEÁNY. Tudom kérem, de mert a 
nagyságos ur elutazása előtt mindig beszokott 
nézni a szerkesztőségbe, azt gondoltam, hogy... 

A FÉRJ. Ja ? . . . (Hirtelen megnyugszik.) Hm... 
az más . . . (Ránéz ) Hiszen . . . (Megint ránéz, 
hirtelen.) Ist das nicht schön, diese Aufmerk-
samkeit , von so e inem einfachen Mädchen ?... 
Az ember jön, — megy az életben, szidja az 
embereket, hogy komiszak és megsavanyodik. . . 
és akkor egyszerre (Gesztus.) egy ilyen n ő . . . 
egy i lyen macska . . . (Benyúl a zsebébe és pénzt 
ad neki, de rögtön rákiabál.) No mitt állsz itt, 
hol a kabátom, meg a kalapom ? 

A SZOBALEÁNY. (A pénzre.) Kézit csóko-
lom. (.4 kezében tartóit kabátot feladva.) Tessék 
kérem. (Átadja a kalapot és el.) 

A FÉRJ. (Utána néz, folytatva ugyanabban a 
hangnemben.) Egy i l y e n . . . (Gesztus felnéz, észre-
veszi az asszonyt és rögtön nagyon vigan.) Egy 
i lyen tábornok ! (Nevetni kezd.) Óriási. (Rög' 
tön utána gúnyosan.) Mna. Hát pá f iam, Isten 
veled, mulassál jól (Veszi a koffert.) és ha jön 
a tábornok, mondd meg, hogy üdvözletemet 
küldöm, mert elutaztam a delegációra és ha 
visszajövök, legyen szerencséra a Lukács-
fíirdőben, mert azt hiszem az öreg urak ott 
szokták gyógyíttatni a pódagrájukat. (Megy 
az ajtóhoz.) 

AZ ASSZONY. (Aki ezalatt lassan rossz-
kedvű lett, ránéz.) Szóval már csúfolod a 
tábornokot ? 

A FÉRJ. Kérlek, ha f á j . . . ha ez már érzé-
kenyen érint . . . 

AZ ASSZONY. Szóval már nem is félsz tőle ? 
A FÉRJ. (Nevet.) Hogy é n ? Hogy t ő l e ? 

(Nyitja az ajlót.) 
AZ ASSZONY. Már nem is vagy rá félté' 

keny ? , 
A FÉRJ. (Idegenül néz rá.) Mit akarsz ezzel 

mondani ? 
AZ ASSZONV. Már egész 'nyugodtan utazol 

el. Már n e m is törődsz vele, hogy ma ismét 
el jöhet. 

A FÉRJ. (Már kissé bizonytalanul.) Ki jöhet el ? 
AZ ASSZONY. Akiről beszéltünk, a tábornok. 
A FÉRJ. A tábornok ? 
AZ ASSZONY. Ugy van. 
A FÉRJ. Nos . . . és ha eljön, mi történhetik ? 
AZ ASSZONY. Az, hogy beereszthetem és 

átadhatom neki az üzenetedet ! 
A FÉRJ. (Megdöbben, becsukja az ajtót ) És 

te erre képes v o l n á l ? 
AZ ASSZONY. (Most már ö a fölényes.) Hogy 

képes vo!nék-e r á ? (A fotelbe veti magát, 
keresztbe teszi a lábát, a kezét átkulcsolja a tér-
dén és mialatt a menyezetre néz egy pillanatnyi 
pauza után igy szól.) M i t t u d o m é n ? . . . T a l á n . 
Most, hogy fölhívtad rá a f igyelmemet, kezd 
érdekelni az ügy . . . 

A FÉRJ. (Egy lépést tesz felé, merőn nézi; a 
kalapját leveszi.) 

AZ ASSZONY. ( 4 fenti pózban.) Elvégre tá-
bornok . . . és kegyelmes ur és elegáns ember... 
és szerelmes belém . . . (Hirtelen szétkapcsolja 
a kezét és könnyedén.) De hiszen te ezzel ugy 
sem t ö r ő d s z . . . Te n e m vagy rá fé l tékeny! 

A FÉRJ. Hogy n e m v a g y o k ? (Kis szünet, 
majd lassan.) Tudod mit f iam, én féltékeny 
vagyok r á . . . 

AZ ASSZONY. (Felnéz.) 
A FÉRJ. Tudod mit , én n e m is utazom cl. 

Én megvárom a tábornokot I (Levetia kabátját.) 
AZ ASSZONY. Megvárod ? (Felkel.) 
A FÉRJ. Meg. (Leül.) 
AZ ASSZONY. N e m utazol el ? 
A FÉRJ. Nem. 
AZ ASSZONY. Es a delegáció ? 
A FÉRJ. Majd te le fonálok a szerkesztőnek 

hogy beteg vagyok. 
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AZ ASSZONY. C*ak mem akarsz itt Most 
bo t rány t , ami rő l h a l n a p az egész vá ros be-
szélni fog. 

A FÉRJ. De igen, én itt most botrányt 
akarok, skandalumot, amiről holnap az egész 
város beszéli)i'fog. 

(Szünet, az asszony leül, merően nézi, a:íán 
hirtelen gondol egyet ) 

AZ ASSZONY. (Szünet után gyengéden) 
Mondd fiam, miért izgatod magadat, ilyen 
abszurd ötletekkel ? Evekig éltünk egymással 
boldogan, megelégedetten ; látnod, érezned 
kellatt, tudtad is, hogy társaságba járok, ud-
varlóim vannak és neked mégis sohasem 
jutott eszedbe a féltékenykedés. Miért éppen 
most, miért éppen ezzel a lehetetlen tábor-
nokkal csökönyösödsz meg egyszerre. 

A FÉRJ. Nagyon csalódsz édesem, ha azt 
hiszed, hogy én a házasságunk alatt egyszer 
sem voltam féltékeny. Tudod mit f iam, én 
minden esetben féltékeny voltam. Más ügy, 
hogy minden esetben meggyőződtem róla, 
hogy oktalanul izgattam magam. 

AZ ASSZONY. Hát akkor mit akarsz most 
a tábornokkal ? 

A FÉRJ. A tábornokkal pedig azt akarom, 
hogy végre megéreztem, hogy a dolog kezd 
komollyá válni. 

AZ ASSZONY. (Szelíden.) Hát csakugyan azt 
hiszed,, hogy . . . 

A FÉRJ. Nem. Nem azt h i s zem; ott még 
nem tartunk, Egyelőre ott tartunk csak, hogy 
eddig csakugyan nem történt baj, de most 
egyszerre jött ez a névtelen levél és ekkor 
azt mondtam „Halt!" itt ugy látszik, mégis 
gyanús valami és ezért ülök most itt, hogy 
a szemébe nézzek a veszedelemnek, ahelyett , 
hogy nyugodtan elutaznám a delegációra. 

AZ ASSZONY. És ha én most megesküszöm, 
hogy nemcsak a tábornok, de senki a világon 
nem érdekel, nemcsak vele, de soha senkivel se 
fogok megismerkedni, akkor elutazol szépen ? 

A FÉRJ. Nem fiam. Én akkor ezt meg-
könnyebüléssel tudomásul veszem, deînégsem 
u t a z o r « el, mert nem m e g k ö n n y e b b ü l n i 
akarok, h a n e m m e g b i z o n y o s o d n i ! Hogy 
p,edig ezt megtehessem, itthon kell maradnom. 
Én tehát itthon maradok és . . . (Hirtelen.) 
Tudod mit, én nem is mondom, hogy itt 
maradok. Most mindjárt félőt van. Ha há-
romnegyed ötkor kocsiba ülök, még mindig 
jókor érkezem az állomásra. Ha a tábornok 
háromnegyed ötig megérkezik, akkor a tá-
bornok tényleg akar valamit tőled. Ha pedig 
akar valamit, akkor nekem kötelességem 
megtudni, hogy mit akar ? 

AZ ASSZONY. Ha azonban nem érke-
zik meg ? 

A FÉRJ. Akkor nem olyan sürgős neki, 
hogy akarjon valamit. Ha pedig neki nem 
sürgős, akkor nekem sem sürgős és ebben az 
esetben csakugyan elutazom. 

A SZOBALEÁNY. Nagyságos ur a kocsis 
kérdezteti, hogy várjon-e még ? 

A FÉRJ. Mondja meg a kocsisnak, hogy 
egyelőre még várjon. 

A SZOBALEÁNY. Igenis. (El.) 

(Szünet.) 
AZ ASSZONY. Szóval ez a komédia most 

igy fog menni háromnegyed öt ig? 
A FÉRJ. Igenis igy fog menni háromne-

gyed ötig és háromnegyed ötkor fog eldőlni, 
vájjon nem akkor kezdődik-e el az igazi 
komédia. 

AZ ASSZONY. (Hirtelen.) Mondd Géza, de 
most őszintén, miért nem jutott neked sohase 
eszedbe, hogy azt a bizonyos kárpótlét a 
saját közvetlen közeledben keressed. 

A FÉRJ. (Felnéz.) 
AZ ASSZONY. Itt van például az Imre: 

Minden nap itt van, akárhányszor amikor 
el vagy foglalva a szerkesztőségben, ő kisér 
haza a színházból, sülve főve együtt vagyunk 
és te mégsem gondoltál arra, hogy féltékeny-
kedj rá. 

A FÉRJ. (Egy pillanatig eyanakvóan néz rí, 
aztán nyugodtan mondja.) Hogy miért, mert ő 
a barátom és mert tudom, hogy becsületes 
ember . . . és . . ! És ha éppen tudni akarod, 
mert megfigyeltem és rájöttem, hogy fölös-
leges rá féltékenykednem. 

AZ ASSZONY. (Izgatottan.) Te megfigyelted 
a legjobb barátodat?! 

A FÉRJ. Igen, én megfigyeltem a legjobb 
barátomat. 

AZ ASSZONY. De hiszen ez . . . Hiszen, ha 
az ember elképzeli, hogy te képes vagy ezzel 
az esztelen féltékenységeddel a legjobb bará-
todat is m e g g y a n ú s í t a n i . . . hogy előtted 
semmi, se szent ! . , . 

A FÉRJ. (Közbevág.) Pardon, ez tévedés . . . 
Előttem mindenki szent, akinek a szentségé-
ről meggyőződtem. De ahhoz, hegy erről 
meggyőződhessem, ahhoz . . . Én nem vagyok 
egy vigiátéki férj ! Én egy óvatos ember va-
gyok. Én nem akarok ugy járni, mint az 
egyszeri bankhivatalnok, aki azt mondta, 
hogy : „A feleségem spórolós nő, mert a 300 
koronás havi fizetésemből még 1000 koronás 
butont is vásárolt" — és addig mondta, addig 
mondta, amig egyszerre csak . . . (Hirtelen na-
gyon izgatottan felemelkedik, ebben a pillanat-
ban jobbról, az ablak mögött megjelenik a tá-
bornok feje és balfelé elhalad.) 

AZ ASSZONY. (Izgatottan.) N o s ? 
A FÉRJ. (Folytatva.) A tábo/nok megjelent 

az ablakod előtt a hóban! (Vészes szünet. Az 
asszony-, rémülten mered az ablakra) 

FÉRJ. (Szünet után nyomatékosan.) Mit ke-
res a tábornok a h ó b a n ? 

AZ ASSZONY. (Ránéz a férjre, meg van 
döbbenve.) 

A FÉRJ. (Egy oktávval magasabban.) Mit 
keres a tábornok a hóban ? 

AZ ASSZONY. (Sápadtan.) Miért kérdezed 
ezt tő lem? 

A FÉRJ. (Egy lépést tesz, még magasabban.) 
Miért van itt a tábornok a hóban ? 

AZ ASSZONY. (Ijedten.) Mit akarsz most 
tenni ?, 

K FÉRJ. Hogy mit akarok tenni ? Azt, amit 
minden más ember a helyemben cselekedne. 
Meg fogom tudni, hogy miért is áll tulajdon-
kép a tábornok a hóban. 
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AZ ASSZONY. Te ki akarsz m e n n i ? 
A FÉRJ. N e m sz ivem, ő bc fog jönni ! 
AZ ASSZONY. Te be akarod h i v n i ? 
A FÉRJ. ( N a g y o n fenyegetően.) N e m a n g y a -

lom, te magad fogsz e n g e m ehhez a Iátoga-
táshoz segíteni ! 

AZ ASSZONY. Géza m e g ő r ü l t é l ? 
A DOKTOR. (Belép.) Kezét c*ókolom Három-

negyed öt van. M e g y ü n k ? (Hirtelen észreveszi 
a magukból kikelt arcokat.) Mi történik itt ? 

A FÉRJ. (Anélkül, hogy odafigyelne, vadul.) 
Igen én megőrül tem, én m o s t beszámíthatat-
lan vagyok és m o s t már n e m a 'ábornokró l 
v a n szó és n e m rólad, h a n e m rólam, az egész 
eddigi é letemről , a nyugodt jövendőmről , 
a m e n n y e i jursomról , vagy pokolbe l i elkár-
h o z á s o m r ó l ! Itt m o s t m á r n e m arról van 
szó , h o g y m a nyugodtan utazhatom-e Bécsbe, 
h a n e m h o g y bármikor n y u g o d t a n utazha-
tom-e el ? Arról van szó , hogy ezentúl ne 
kel ljen éjjel f e lr iadnom, h o g y ott fekszel-e 
még mel let tem, hogy ne kt l l jen remegnem, 
ha benn ü lök a szerkesztőségben és k ö r m ö -
lök, vagy hirek u tán szaladgálok, itt m o s t 
arról van szó, h o g y jogosan b i z t a m és hit-
tem-e benned és jogtalanul k inoz tam-e m a -
gamat ezzel a véres fé l tékenységgel ? ! Én 
tudni a k a r o m miképp á l lunk a tábornokka l 
és h o g y ezt m e g t u d h a s s a m , oda fogsz [állni 
az ab lakhoz és inteni fogsz neki és akkor 
meglát juk bejön-e a tábornok vagy sem ! 

Mindent takarít — 
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T a k a r i t á s i 
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AZ ASSZONY. (Sikoltva.) 6 é z a ! 
A DOKTOR. De hát m i van itt tulajdon-

képpen ? 
A FÉRJ. (Dörgő hangon a doktorhoz.) Hall-

gas s ! Ne zavar j ! (Megragadja az asszony kar-
ját.) Odaál lsz és ha csak egy szempi l lantássa l 
i s e lárulod, hogy i t thon vagyok akkor . . . 
( 4 hátsó zsebibe nyul.) 

AZ ASSZONY. (Halotthalványan gépies, merev 
léptekkel az ablakhoz megy és int.) Egy másod-
perc, aztán fe l tűnik a tábornok feje. A tábor-
nok benéz, észreveszi az asszonyt és szalutál . 
I smét egy másodperc, csengetés hal latszik. 
Az a s s z o n y halkan elsikoltja magát . 

A SZOBALEÁNY. (Kinyitja az ajtót, beereszti 
a tábornokot.) Tessék. 

A TÁBORNOK. (Havas csuklyában bele'p. 
Visszahajtja a csáklyát és most előtűnik mögüle 
a piros hordársapka. Leveszi a sapkát.) Kézit 
c s ó k o l o m nagysága. 

AZ ASSZONY. (Hisztériás nevetésben tör ki.) 
A FÉRJ. (Megdöbbenve visszalép. Mi e z ? 
AZ ASSZONY. (Mint fent.) A tábornok, aki 

itt sétált a hóban. 
A TÁBORNOK. Tetsz ik p a r a n c s o l n i ? 
A FÉRJ. (Szünet után.) Vigye le ezt a koffert 

a kocsiba. 
A TÁBORNOK. Igenis szerkesztő ur, (Veszt 

a koffert.) N a g y hó van m á m a . 
A FÉRJ. Nagy. 
A TÁBORNOK. (Elmegy) 
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AZ ASSZONY. (Ránéz a férjre.) Mit keresett 
a tábornok a hóban ? 

A FÉRJ. (Veszi a kabátját, szünet.) 
AZ ASSZONY. (Ránéz a férjre.) Mit keresett 

a tábornok a hóban ? 
A FÉRJ. (Csendesen.) Azt kereste, hogy e!' 

utazhatom e? (Kis szünet.) Hát — elutazhatom? 
(Leforrázva elmegy.) 

AZ ASSZONY. (Egy pillanatig utánanéz, aztán 
boldog sóhajtás szakad ki a melléből.) Úristen ! 

A DOKTOR. Dehát mi volt ez? 
AZ ASSZONY. (Hirtelen a doktor karjába veti 

magát. Nagyon izgatott, nagyon boldog hangon.) 
Kérlek, ne kérdezz m o s t semmit. Itt ebben a 
pillanatban egy borzasztó dolog iörtént, amit 
most nem tudok t lmondani . (Liheg.) A Géza 
elutazik és nemcsak, hogy egy hétig nem fog 
kinozni a féltékenységével, hanem ezentúl 
már sohasem kell tôle többé remegnünk 1 
(A szivéhez kap és ájultan a székbe rogy.) 

F ü g g ö n y . 

Somogyi István szűcs 
Elegáns kés iáruk. — Divatos átalakí tások. — Szolid árak. 

VIII., RáKóczi»ut 23. I. emelet 
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ezes szépségápoláshoz szükséges szépitöszerok szétküldése. 
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farditofta KOVáCS Gyula 
A r a 18.— k o r o n a . 
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bol t jában, VII., Erzsé-
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B E R N H A R D S H A W 
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FORDÍTOTTA : 

i f jabb HASÚ ANTAL 
A r a 10 K. 

A SZÍNHÁZI ÉLET bolt jában, 
VII., E rzsébe t -kő ru t 29. szám. 
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(Kaphatók az ar.g., Bzopt. számok ia.) 

A KtS HÂÎ-IÂ^M. 

MAKAY GABRIELLA, Mikay Margitnak, a Víg-
színház művésznőjének szépíehetségü nővére a 
Magyar Színház tagjai sorába szerződött. 

KRAUSZ MIHÁLY, kinek „Marika" cimü ope-
ráját a mult évben mutatta be az Operaház, 
jelenleg Berlinben él és operát irt I.engyel 
Menyhért „Táncosnő"-jének szövegére. Az uj 
operát a berlini Stadtoper fogadta el előadásra. 

• • • • 

KACSOH PONGRÁC „Dorottya" cimü magyar 
daljátéka valószínűleg a Király Szinházban fog 
bemutatóra kerülni. 

A „FARSANG TÜNDÉRE" két főszerepét 
minden eshetőségre, Hegyi Anna és Raskó Géza 
is betanulta. 

• • • • 

DOHNÁNYI ERNŐ a filharmonikusok második 
hangversenyén, október 20-án Schumann .a-moll 
zongoraversenyét játssza. A zenekart Ábrányi 
Emil vezényli. 

• • • • 

PÁSZTOR ÁRPÁD két nagyszabású regénye 
jelenik meg néhány hét múlva rövid egymás-
utánban. Az egyik regény a kommunizmus alatt 
játszik Budapesten. 

• • • • 

HERCZEG FERENC uj darabot irt, mely való-
színűleg az évad második felében a Nemzeti 
Szinházban keriil bemutatóra. 

• 9 0« 

AZ OPERAHÁZ idei első újdonsága Hubay 
Jenőnek „Karenin Anna" cimü operája lesz. 
melynek szövegét Góth Sándor, a Vígszínház 
művésze irta. 

MOLNÁR hERENC már a harmadik .egyfel-
v o n á s o s t is elkészült. Az egyfelvonásos ciklust 
közös gyüjtőcimmel a Vígszínház fogja bemutatni 

R r f l l f An v n k s f gyöngyöke t ,p l a t iná t , haszná l t étesze-
31 IIIlHllaBSIBli r eke t mindönkiné l d rágábban veen 
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H Â L L O , M l Ú J S Á G ? Szerkesztői üzenetek 
SOMOGYI ADRIENNE október 23 iki hang-

versenye teljesen különleges műélvezettel fogja 
a hallgatóságot meglepni. A művésznő ugyanis 
azzal a páratlanul ritka és kivételes tehetséggel 
van megáldva, hogy úgyis mint zongoramű-
vésznő, úgyis mint énekesnő elsőrangú. 

BOROSS GÉZA SZÍNÉSZISKOLÁJA. Boross 
Géza, a budapesti közönség népszerű Borossá, 
tanár, sőt i n g a t ó lett: színésziskolát nyit a 
Felső erdősor 26. sz. alatt. Az uj syiniiskola szoros 
kapcsolatban lesz az Andrássy uti Színházzal, 
amennyiben a Boross-növendékek ott fogják a 
vizsgaelőadásokat rendezni, de meg azért is, 
mert a tanerők egy része onnan került ki. A 
Boross-iskola tanárai : Kökény Ilona, Boross 
Géza, akik a kabaré-műfajt taniíják, Hajó Sán-
dor, aki dramaturgiát ad elő, Somlai Zsiga, aki 
a vígjátéki gyakorlatot, Körmencly Kálmán, aki a 
drámai gyakorlatot, Gellért Lajos, aki a mozi 
játékot és Pallos Tivadar, aki a zeneelméletet 
tanítja. Beiratkozás az Andrássy-uii Szinház 
irodájában délután 3 és 5 óra között. 

rovatban készséggel adunk felvilágosítást l 
színházi vonatkozása kérdésre. Kéziratokat, raj-
sokat nem adunk vissza és azok megőrzésén 

nem vállalkozunk.) 

F. Bella. 1. Veress Páiné-utca 16 2. Balaton u. 2. 
3. A Star-filmgyárhoz tessík fordulni. 4. Őrley-
utca 2/b. 5. Fövám-tér 2. — M. Lajos. A vers-
nek nem vehetjük hasznát. — Lósy. I. Termé-
szetesen leközöljük lia jók. 2. Ebben már igazán 
r.em adh tunk tanácsot. 3. El kell juttatni vala-
melyik kabaré igazgatóságához. 4. Nem vállal-
kozhatunk, mert az ilyesmire nincs időnk. i3. 
Ha jó, előadásra, elfogadják és rögtön ki is 
fizetik. — Kalliopé. Valamelyik könyvkereske-
déshez kell fordulnia, ahol részletes felvilágo-
sítással szolgálnak. — Három gimnazista. Nem 
jegyesek már. — F. Ernő. Mi nem azt üzentük, 
hogy „Liliom-utca 2.", hanem hogy Sütő-utca 2. 
alatt lakik. — .Pubi. Semmiesetre sem szabad 
magát elhagynia. Kétségbeesésre nincs ok. Egy 
kis diplomáciai tehetséggel még mindent el lehet 
simítani. — Éva. Pásztor Béla jelenleg 26 éve3 
és nőtlen. Berlinben 9 táncfilmnek játszotta a fő-
szerepét. Ezeket a filmeket Budapesten a Cor . in-
filmgyár fogja forgalomba hozni, mihelyt erre 
technikai lehetőség lesz. Különben a táncfilmekef 
már a külföld mii den nagyobb városában játsz-
szák. 2. Legközelebb fellép egyí* drámai szín-
házunk színpadán. 3. Szigetvári-utca 22. II. 8. 

Hella. Az „Sz." aláirásu verseket és tréfákat 
Szenes Béla írja. — i f j . H. L. 1. Be kell írat-
kőzni valamely sziniiskolába. 2 , 2—3 év alatt. 
3. Legalább 18 évesnek kell lennie. Érettségi 
bizonyítvány nem szükséges, de szükséges meg-
felelő intelligencia, jó megjelenés s természete-
sen tehetség. — Iluska. A kerdezett művésznő 
okvetlen föl fog lépni ujból. Egyébként a múlt 
heti Színházi Élet Intim Pistája már megadta 
az ezzel kapcsolatos kérdései: e a felvilágosítást. 
— Fiirütyesió Rákoshget. 1. Nincs megfilmesítve. 
2. Aréna-ut 19. alatt lak*. 3. 24 éves. 4. Nin-
csen férje. — Kalliopé. A verse nem a mi la-
punknak való. —- Kedvencek. 1. A hir nem igaz. 
Egyelőre szabadságon van, mert nem érzi jól 
magát. 2. Erre a kérdésre csak személyesen 
adhatjuk meg a választ. 3. Olvassa el figyel-
mesen mult heti számunk Intim Pista rovatát. 
— Két kíváncsi. Egyelőre nem szándékszik meg-
nősülni. 2. 29 éves. — K. Károlyné. A jelzett 
korban még nem lehet moziszinésznőnek lenni. 
Megtörténheiik, hogy készítenek egy egy olyan 
filmet, melyben pont egy olyan korti kis lányra 
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van szükség, arra azonban nem lehet bazirozni. 
Különben, ha valamelyik filmgyár felvételi irodá-
jában jelentkezik, ott előjegyzésbe veszik s ha 
szükség van rá, szerepelletik is. Ilyen filmgyárak. 
Star!: Kossuth Lajos- u. 13. Corvin : Rákóczi-ut 9. 
— Fr. Lonci. 20—30 korona napidíjat kapnak 
a statiszták. Nem érdemes otthagyni a biztos 
hivatalát. — Rózsa. 1. Krisztina-tér 15., 20 éves. 
'2. Royal-szálló 29 éves. 3. Valamelyik filmgyár 
irodájához kell fordulnia. — Vidéki M. 1. Rózsa-
hegyi Kálmán színésziskolája Népszinház-u. 22. 
2. Szeptemberben voltak a beiratkozások, de 
utólag is fölvesznek esetleg növendéket. 3. 
Megbeszélés szerint. 4. 2 év óta. 5. Jó meg-
jelenés, megfelelő intelligencia és tehetség. — 
Boross II. Nőtlen. — Sziklay. Legjobb és leg-
őszintébb tanácsot akkor adjuk, lia azt mondjuk, 
hogy ne kísérletezzék, tegyen le azokról a gon-
dolatokról, ameiyek csak kellemetlenségbe,' sőt 
veszélybe is sodorhatják. — Egy gimnazista. 1. 
Tessék befáradni a kiadóhivatalunkba (VII., 
Erzsébet körút 2fc.). 2. A szerkesztőségünkben 
(VII., Erzsébet-körut 24 ) megkaphatja bármilyen 
időben. 3. Az Andrássy-uti színházhoz szerző-
dött. 4. A Royal-Orfeumban megmondják. — 
Z. Mancika. 1891-ben született Kisvárdán. Pesten 
érettségizett. Kolozsvárt lépett a pályára. Egy 
évvel ezelőtt szerződött a Nemzeti Színházba. 
Igen sok filmen játszott már. — V. Géza Rákóczi-ut 
28. szám alatt lakik. 

z a k o r v o s l 
VII., Dohâny-utca 59. 

r e n d e l ő 
in téze t . 

Rend»lí 11—1 é» 4—7 órAig. 

SZÍNHÁZI ÉLET ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Síorkecztetto : ÍIÍOZE S Á N D O R 

A színház, irodalom és mű-
vészet minden igáról, rend-
kívül sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb irók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb. 

A vaskosiR A 
kötet ára: S S l P l « 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tôzjdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VIL kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

Szinházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919. október 25. 
A megfejtést lapunk 44. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat swr 
soljuk ki : 

I. dij : „Matuska" színmű, irta Szomory Dezíő 
II. dij : Király Ernő arcképe. 
III. dij : „Jucikám" című kotta, irta Márkus. 

Alfréd—Kalmár Tibor. 
A Szinházi Élei 3 9 - 4 0 . számában közölt kép-

rejtvény helyes megfejtése : A császár partraszállt. 
Az I. dijat Lakatos László „A császár partra-

szállt" cintü színművét Kertész Margit, I., Hideg-
kútiéit 4. II. 22., a II. dijat Várkonyi Mihály 
sajátkezű aláírásával ellátott fényképét Klein 
Ibolyka, Bal»ssa-u. 11., a III. dijat Donáth— 
Szenes „Tanuljunk esperantot" cimü kottáját 
Popper Klári, Práter-u. 59. nyeite el. 

Helyesen fejtették meg még 194-en. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

B e r l i n i K s z m l i l i i I n f é z i f , 
Józse f 49 51. Taní tványok h lvé tuknek . Hajszá lakat , szeplőt 
azemSlesöt, mitasaert eltávolít v i l l anynyal . ArohámlaiztáB 
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