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Igazán ugy esne jól, hogy egy ilyen 
levelet, aki lent van a platán alatt, egy 
ilyet emeljek fel és elküldjem postán 
Hozzád, hiszen ennél többet és ennél szeb-
bet és irni valóbbat nem is lehet soha de 
soha levélpapiroson irni. Igen, mikor az 
ifjúság frontján szenvedtem, akkor emlék-
szem, egy ősszel az volt az én tervem, 
hogy bizonyos dámának minden nap egy 
sárga tölgylevelet küldök majd boríték-
ban, ez lesz az én levelem minden áldott 
nap Őhozzá s ez lesz majd az én sze-
relmi levelezésem. Az ember elunja a 
maga mániáit, hát aztán az őszökön, 
amelyek sárga diszkapuik előtt fogadtak, 
azóta minden őszön ilyen fajta ábránddal 
időzött a nézésem az esett sárga levelek 
közt, de persze soha nem kezdtem el a 
valóságban ezt az őszi levelezést, emlék-
szem, csak jó sokáig néztem mindig oda 
a levelek terítékére s esetleg sóhajtottam 
egyet, mint akinek eszébe jutott valami. 
Most meg eszembe jutottál Te, igen : Te, 
csak ne csodálkozz, hát olyan lehetetlen-
nek kell annak itt a földön lenni, hogy 
eszembe juss igy este s Rád gondoljak, 
bár véletlenül nem ismerkedtünk meg 
szemtől szembe s szájtól szájba ? Hiszen 
az vugy, ami én vagyok, ugyanaz vagy, 
Te is azt érzed magadban, akit én, azt, 
aki u<?y jelenti magát belülről, hogy: én. 
Ugy e, hogy mindenki azt mondja magá-
ról: én. Mindenkinek az a neve. Milchet 
az? Az az élet, ugy sejlik nékem. Az 
élet el van osztva a mi millió s millió 
külön járó testünkben, de az mind ugyanaz 
az élet. Mint hogy például a bodzavirág 
fehér gömbjeiben ugyanaz a bodzaillat 
van. Szivünk, édes mindnyájunk szive 
ugyanabból a tésztából van sütve, akár-
csak egy pékgazda sok-sok zsemlyéje, 

mind ugyanaz a zsemlyetészta az, csak 
szétszaggatták annyi kicsi külön tésztára. 
Igen, hát eszembe jutott, hogy vajon jár-
tál-e most az idén az ősznek az előadá-
saira ? A sárga jelmezeket élvezted-e, 
melyekben a fák fellépnek? Azt, amit a 
fák tudnak, azt a művészetet bámultad-e 
két szemedből, mint önfeledt színházi lát-
csövekből? Sem rendező, sem karmester 
nem látszik az ősz színházában, akik 
jelt adnának és a fák az éjszakákon sut-
togva betanult szerepüket egész nap csoda 
mód könnyeden, édesdeden játsszák és 
merengve, mintha maguk gyönyörködné-
nek legmélyebben a produkció alatt és 
áhítatosan, mintha nézők volnának ők 
maguk is, az egymás nézői. Opera ez, a 
leveleknek lehullása, mert zenéz a nesz-
nek a nesztelen pizzicatoival, ballet ez, 
mert csupa chassé-croísé s csupa entre-
chat minden ilia lebbenete a leveleknek a 
lomb öltözőjéből a föld parket)éig és tra-
gédia az ősz, de ideális trogédia, rrelyben 
a fák nem halnak meg, hanem üdvözül-
nek. Szebbek önmaguknál, eszményiek a 
hervadásba beiratkozott levelek orcái, olya-
nok azok, mintha stilizált arcképek vol-
nának, mintha volna az ősznek is egy 
Angeloja, ki varázsos könnyű kezével az 
arcokra azoknak legszebb reményét teszi 
rájok. Nem tudom, volt-e módod elég az 
őszben, ittad-e mámorait a sárga dicső-
ségnek, az öröm sárgáját, a kellem sár-
gáját, a szerelem sárgáját, a bucsu s az 
álom sárgáját ? Nem tudom, megkapod-e 
mind a levetet, amelyeket az ősz küld 
Neked? Mind, mind a mosolyt ezeken a 
leveleken, mert egy se felejt el esés köz-
ben elmosolyodni, megkapod mindezt a 
kedvedért való mosolyt? Senki nem tud 
annyi szeretetet adni, mint az ősz. 



2 SZÍNHÁZI KLET 

A rózs 
— Ballet-bemutató 

Az Operaház közönsége előtt ismét feléled 
az a vörös rózsa, amelyet egy fehér báliruhós 
leány az áttáncolt éjszaka után elszunyadva 
kiejt a kezéből. A földre hullott virágból kar-
csú ifjú alakjában szökken ki a rózsa lelke, 
hogy táncával, szerelmes simulásával ébren 
tartsa az álmodóban a mámoros éjszaka min-
den szép emlékét. 

A háborút megelőző évek legforróbb szín-
házi estéinek emlékét idézte fel Gauthier 

a lelke 
az Operaházban — 

Théophile táncjátékká átkomponált finom köl-
teményének ez a reprize. Hét évvel ezelőtt 
jelent meg nálunk először az orosz császári 
balettársulat, amely akkoriban Diaghilev Szergej 
intendáns vezetésével bejárta Európa nagy 
városait és a táncművészet uj evolúcióival 
lázba hozta mindenütt a szokatlan, u j eszté-
tikai gyönyörűségekért lelkesülő sziveket. A 
régi Népopera ezerfejü nézőtere előtt lépett 
fel első izben az orosz ballet, itt szökkent fel 

NÁDASI FERENC, KERESZTES MARISKA 
Operaház — „A rózsa lelke" 0Papp R felv.) 
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először magyar szemek előtt a vörös rózsa 
lelke, a dionizoszi szépségű Nizsinszki Vaszlav, 
aki azóta világhírt szerzett csodálatos művé-
szetével. Az orosz „rózsa lelke" nem csak a 
színpadon álmodó leány szivét ejtette meg, 
hanem egy szép magyar barna szempárt is 
végzetesen megigézett a nézőtéren. És mikor 
Nizsinszki utoljára szökkent ki a nagy ives 
ablakon, magával vitte az ő magyar rajongóját, 
Pulszky Romolát, Márkus Emma kisebbik 
leányét, aki a „rózsa lelke" miatt lett Nizsinszki 
Vaszlavné. 

Az alig néhány perces táncjelenetet egye-
nesen Nizsinszki számára irta Gauthier költe-
ménye nyomán Vaudovei L. I., mig a koreográ-
fiáját Fokin Mihály, a szentpétervári császári 
ballet zseniális koreográfusa készítette hozzá, 
kísérőzenének pedig a romantikus zeneirodalom 
legszebb táncdarabját, Weber Károly Mária 
„Felhívás keringőre" című valcerét használták 
fel a nagy Berlioz zenekari átiratában. De nem 
is kísérőzene ez. Tánc, zene és költemény 
annyira egybeforrnak, annyira egységes az 
egész alkotás, hogy a három művészet közül 
egyik sem kerülhet a másikkal szemben alá-
rendelt helyzetbe. Hogy pedig ez így és eny-
nyire sikerült, azt egyedül Nizsinszki művé-
szete tette lehetővé. 

Akik egyszer látták, nem feledhetik el eût a 
produkciot. Az oroszok a nagyszerű Bakst Leó 
díszleteit hozták magukkal. Fehér leányszoba» 
veteti fehér ágy. Biedermeier bútorok, nagy, 
fehérkeretü nyitott ablakok, melyeken át ezüs-
tösen hull be a holdsugár. Csupa fehérség 
minden. Fehérruhá, leány ül egy fehér karos-
székben, a kezében vérpiros rózsa, pompásan 
szines folt a nagy fehérségben. És mikor az 
elszunnyadó leány kezéből kihullott a virág, az 
ablakon át besurrant Nizsinszki, a rózsa lelke. 
Csak pillanatokig tartott az egész. Képtelen, 
könny« d, sulynéllü i pergéssel, előreláthatatlan, 
ívű valószínűtlen szökellésekkel, szédületes 
forgat.igban ragadtu magával táncba a fehér-
ruhás alvó leányt, kézcsuklói egyetlen plasztikus 
mozdulatával szerelmesen búcsúzott tőle és a 
rózsával ékes szitakötőtest már fel is röppent 
az ablakon ét a hold felé. 

Ez a párperces jelenet volt Nizsinszki leg-
bravurosabb és legtökéletesebb produkciója 
nálunk is, a külföldön is sokáig. Táncolhatott 
egyebet nagyszerűen, megcsinálhatta e merész 
.Faun délutánjá"-t, az igazi, nagy sikere „A 
rózsa lelké"-ben volt. 

Az Operaház egyik nagytehetségű és kiváló 
táncosa, a fiatal Nádasi Ferenc kedvéért illesz-
tette műsorába „A rózsa lelke" című ballet-
jelenetet. Akik Nádasi eddigi fejlődését, ké-
pességeit ismerik és legújabb produkcióját 
látták, azoknak el kell ismerniök, hogy a fiatal 
magyar táncos teljes mértékben rászolgált mű-
vészetének e különleges megbecsülésére. Kisebb 
alakításaival már régen magára vonta a figyel-
met, bravúros könnyedsége, egyéni invenciója 
azonbafi leginkább Radnay Miklósnak két évvel 
ezelőtt bemutatott „Az infánsnő születésenapja" 
cimü ballettjében érvényesült eddig. 

„A rózsa lelke" jelentős állomása lett Nádasi 
művészi fejlődésének. Nizsinszki emlékével kel-
lett megküzdenie, de állta a versenyt. Kissé 
nagyon is mozgékony ugyan, helyenként több 
mérsékletet és inkább pózbeli játékot mint tán-
cot kivánna meg szerépe, de általánosságban 
egységes és artisztikusan szép az alakítása. 

A női szerepet Keresztes Mariska, az Opera-
ház ifjú magántáncosnője táncolta. Könnyed és 
kecses táncait számos alakításából ismerjük, 
tudjuk, hogy egyik legtöbbet ígért és legtöbbet 
beváltott , táncosnője az Operaháznak és ezúttal 
is méltó partnere volt a kitűnő Nádasinak és 
stílusosan illeszkedett bele a Nizsinszki-ballet 
finom hangulatéba. 

LÁZÁR SASA, RAJNA ALICE 
Andrássy-uti Színház : Vasárnap este (Papp felv.) 
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Három Mikszáth-darab 
A Nemzeti Színháznak a jövő hét péntekjén 

lesz meg- az első bemutatója, amikor is Régi 
jó világ cimmel három egyfelvonásost adnak 
elő, a „Tavaszi rügyek"-et, a „Frivol aktát" és 
„Grisics hitelbe vett bort" cimü darabokat, 
amelyeket Mikszáth Kálmán hasoncimü el-
beszéléseiből Hevesi Sándor vitt színpadra, a 
Jókai-regények szerencsés kezű átdolgozója. 
Felkerestük Hevesi Sándort a Nemzeti Szín-
házban, a „Császár és komédiás" cimü nagy-
sikerű drámájának egyik előadásán (a darabot 
a proletárdiktatúra annak idején keresztény 
tendenciája miatt a 12-ik előadása után betil-
totta, de az idei szezon ugy látszik azért is 
kárpótolni fogja a szerzőt, mert a darab min-
den előadására egészen megtelik a színház) s 
megkértük, hogy mondjon el valamit a Mik-
száthokról, annyival is inkább, mert tudomá-
sunk szerint ezeknek a daraboknak az előadá-
sára a Vígszínház is készült, ugy hogy némi 
meglepetés is ért bennünket, amikor a Nemzeti 
Szinház programmjában láttuk a Mikszáthokat. 

— A dologban vart némi igazság 
— felelte Hevesi amennyiben a há-
rom Mikszáthot eredetileg a Vigszinház -
rendelte meg a Kamaraszínház részére, 
amelyet a háború alatt fába akartak 
építeni s amelyet a Mikszáthokkal 

a Nemzeti Színházban 
akartak megnyitni. A Kamaraszínház 
nem épült föl, minthogy Ambrus Zol-
tán igazgató a három erősen magyaros 
izü darabot alkalmasnak találta a Nem-
zeti, Színházban való előadásra, a Vig-
szinház a mult tavasszal, még a rossz 
emlékezetű Károlyi kormány alatt ki-
engedett a szerződésből . . . 

— Drámák vagy vígjátékok a kis darabok ? 
— Mikszáthról lévén szó, könnyű 

elképzelni, hogy inkább vígjátékok, 
de teljesen elütnek egymástól. A „Ta-
vaszi rügyek'' elragadóan bájos, humo-
ros diákidil (én persze csak a novel-
lákról beszélek s nem arról, amit én 
csináltam belőle s amiről mások fog-
nak dönteni), a mely 1866-ban játszik 
a selmeci lyceumban, egy tanári tör-
vényszék ülésének keretében; a máso-
dik Mikszáth egyik legismertebb és 
legvidámabb anekd ^tája az elfogott 
kompról, akit nyugtatvány ellenében 
adnak ki a vármegyeházáról, s ez 
1764-ben játszik, Mária Terézia korá-
ban. Van benne egy pénzen fogadott 
rab (mert a vármegyében nincs rab s 
rabnak köll lenni a statutumok szerint), 
akitf |/?özsaÁegy/ játszik s egy [osztrák 

SOMLÁR, GELLÉRT, RAJNA A. 
Andráss>-uti Színház — „Vasárnap este tízkor" (Papp R. /elv.) 
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dzsidáskapitány, aki egy kukkot sem 
tud magyarul, hanem az egész szerepe 
németül van irva. Ezt Hajdú alakítja. 
A harmadik „Grisics bort vett hitelbe" 
a legburleszkebb és legmulatságosabb 
Mikszáthok közül való s 1835-ben tör-
ténik, a belgrádi konakban, ahol éppen 
disznót ölnek. 

— Szóval háromféle Mikszáthot kapunk, egy 
bájosát, egy jókedvűt és egy burleszket. Hiszen 
ez valóságos reveláció lesz. 

— Csak várjuk be a premierei. 
— És kik játszanak a darabokbal;. 
— Oh, a vígjátéki ensemble szine-

java. A hölgyek közül Bajor Gizi, 
Mátrai Erzsi, Fáy Szeréna, Hegyessy 
Mari, a férfiak közül: Gál, Pethes, 
Gyenes, Somlai, Rózsahegyi, Sugár, 
Hajdú, Horváth, Pataki, Fehér Gyula, 
Gabányi stb. stb. 

— Ugy látszik, kitűnő szerepek vannak a 
darabokban. 

— Hogyne, kérem, mikor Mikszáth 
olyan remek figurákat rajzolt a novel-
láiban. 

— De azt is hallottuk, hogy egyes szerepe-
ket, amelyek a novellákban csak jelezve van-
nak, ön úgyszólván kidol-
gozót^— igy pl. : a pénzen 
f o gadott rab szerepe, azt be-
szelik, hogy Rózsahegyinek 
szenzációs alakítása lesz . . . 

— Bizony, egy egész nyáron egyebet 
sem olvastam, mint Mikszáthot. És ön 
azt hiszi, hogy ez nagy fáradság? 

— Hogyne ! 
— Dehogy. Ez nagy élvezet. 
— Mi mégis azt hisszük, hogy önnek nagy 

volt a fáradsága, a közönségnek pedig nagy 
lesz az élvezete. 

— Ezt mindenesetre nagyon kívánom 
— és ez a dolog helyes rendje. Mi 
azért vesződünk, hogy a közönségnek 
meg legyen az élvezete — és nemcsak 
mi, hanem mindenki. . . Mindenki azért 
vesződik,-hogy más élvezzen és ha min-
den ember hozzájutna a maga vesződsé-
géhez és a maga élvezetéhez : akkor a 
társadalomnak nem volna semmi baja . . . 

— No, a premieren mindenesetre meg lesz 
ez az egyensúly ! Tehát a viszontlátásra ! A 
siker estéjén 1 

Ezt az utolsó mondatot azonban Hevesi már 
nem is hallotta, mert mint a legelfoglaltabb 
emberek egyikéhez illik, tárgyalásba bocsát-
kozott a karnaggyal egy régi magyar dal 
miatt, amelyet Bajor Gizi — akinek igen csi-
nos énekhangja is van — fog előadni a középső 
Mikszáth-darabban, a „Frivol aktá"-ban. 

— R ó z s a h e g y i n e k 
mindenesetre alkalma 
lesz eredeti és elragadó 
humorát M ikszáth egyik 
legjobb ötletéhez kap-
csolni. 

— Kérem, szerző ur, ne 
szerénykedjék — mi nagyon 
jól tudjuk, hogy a legjobb 
novellából sem könnyű mes-
terség darabot irni. 

— Nem könnyű, de 
— mesterség. Tudni kell 
a mesterséget. 

— Azt hisszük, hogy az 
nem is elegendő . . . Ahhoz 
is kell valami, hogy száz-
ötven vagy kétszáz novella 
közül éppen azt a hármat 
találja meg valaki. 

RAJNA ALICE, BÉKEFFY L. 
Andrássy-uti Színház — „Brr! . . f\PappJR. felv.) 
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Vasárnap este tizkor 
Uj műsor az Andrássy-uton 

Itt, e hasábokon kezdte meg irói pályafutásét irt Szenes Béla a „Vasárnap este tizkor" cimü 
a gyors népszerűséget szerzett fiatal Szenes egyfelvonésoséban, amit azonban, ha akarjuk, 
Béla, aki kezdetben csak szerényen, álnévvel szimbolikusan is lehet értelmezni. A poézis és 
mint Szenes ember kóstolgatott az irodalomba, a próza, az illúzió és a valóság ütköznek benne 
de rövidesen komolyabbik nevének is legjobb össze halkszavu, csendes drámában és nem 
csengést szerzett vidám, ötletes Írásaival. Szenes történik semmi egyéb, minthogy egy kis pesti 
Béla, aki ma is egyik oszlopos tagja a Színházi masamódleány elbukik. 
Élet szerkesztőségének, a Pesti Hirlap-ba pedig Kádár Henrik, jómódú pesti hordár — Szenes 
a legkedvesebb krokikat irja, mint humorista darabjának eeyik legjobban megrajzolt alakja — 
indult és érkezett be a legjobbak sorába. A és a felesége becsülettel férjhez adták már 
humoristáknak azonban van valami különös mind a hat leányukat. A hetedik, a kis Manci, 
végzetük, amely műfajuknak ellenkezője felé még otthon van. Masamódleány Madame Róth-
hajtja őket. Szenes Béla is kacérkodni kezdett nál, de rövidesen asszony lesz ő is, mert meg-
a komolyabb irodalmi műfajokkal, most pedig kérte a kezét az egyik szobaúr, Kiss Aladár, 
az Andrássy-uti Szinház uj műsorén egy egy- segéd a papíráru szakmában, aki fülig szerel-
felvonásos kis drámával jelent meg, amely mes a csendes kisleányba. A szülők örömmel 
legszebb irói kvalitásairól tesz tanúságot. egyeznek bele a házasságba, de Mancivel baj 

Erre ai alkalomra levetette Szenes Béla a van : megzavarta fejét a másik szobaúr, Rózsa-
csörgősipkát, beállt komoly megfigyelőnek és ligeti szinész, aki a színpadi dicsőség csinált 
ahogyan szivével irta eddig a humort, a szive virágjaival csábítja a kis Mancit. És : „vasárnap 
szerint szólaltatta meg pompás kis darabja este tizkor" a színész karjaiba szédül a csalfa 
szereplőit, az öreg pesti hordárt, a feleségét, \ reményekkel megtévesztett kis masamódleány, 
a leányát, meg a szobaurakat. Pesti életképet Wmiközben a boldog és rajongó vőlegény lábujj-

hegyen belopózik és titkon három szál liliomot 
tesz a kis Manci szobájának küszöbére. 

Ez a tartalma Szenes Béla kis darabjának, 
melyet zajos tetszéssel fogadott a minapi be-
mutató közönsége és lelkesen tapsol meg azóta 
minden est publikuma. Kicsiny, szűkszavú, 
csendes dráma, amely azonban mér útjelző 
abban az indulásban, amely a kiváló fiatal 
irót a komoly nagy színpadra fogja vinni. Ai 
Andrássy-uti Szinház művészei nagy ambició 
val és jeles készségekkel játsszák a-nagysikerű 
darabot. Manci szerepében uj tag, a fiatal 
Lázár Sasa mutatkozott be. Sokat igérő tehet-
ség, akinek bizonyára nagy sikerei lesznek még. 
A hordár és a felesége figuráiból Somlár és 
Rajna Alice csináltak kitűnő alakításokat, a két 
szobaúr szerepében pedig Gellért Lajos és dr. 
Toiday Ottó kitűnőek. 

A magyar újdonság mellett egy elmés francia 
vigjéték adja meg az Andrássy-uti Szinház uj 
műsorának gerincét. A cime : „A trükk" és 
szerzője a spanyol származású ZamacoisMig uel, 
az u j francia iskola egyik legnevezetesebb 
tagja, kinek egyfelvonásosát Góth Sándor, a 
Vígszínház kitűnő művésze fordította magyarra. 

SOMLÁR, BÁNÓCZY Egy legénylakésón játszik a kis komédia^ 
Andrássy-uti Szinház : „Mihály szóbelizik* Clotilde asszony pompás trükköt eszelt ki 
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féltékeny férjének megnyugtatására. Barátjá-
nak, Paulnak lakására bevezettette a telefont, 
hogy onnan megnyugtathassa a férjet. A trük-
köt mindjárt ki is próbálja. Előbb azt telefo-
nozza, hogy a szabónőnél van, azután, hogy 
a cukrászdában, harmadszorra azt mondja, 
hogy az énekmestertől beszél. Most már a férj 
egyebet is szeretne hallani, megkéri az asz-
szonyt, énekeljen valamit. És Clotilde asszony 
kénytelen beleskálázni a telefonba. Erre a férj 
hirtelen kijelenti, hogy elmegy érte az ének-
mesterhez és az asszony most mér kénytelen 
csakugyan az énekmesterhez menni, hogy a 
férj« ott is találja. Szomorúan ér igy véget a 
vidáman indult találka. Ennyiből áll az egész 
kis darab, de a szellemes dialógusok, a vidám 
ötletek gazdag sora ellenállhatatlanul kedvessé 
és értékessé teszik az apróságot, melynek két 
főszerepét Kökény Ilona és Boross Géza játssza 
igen finoman és szellemesen. 

A műsoron szereplő többi vidám jelenet 
sorában a magyar vidék izét, zamatját hozza 
színpadra Tömörkényi István „Mihály szóbeli-
zik" cimü jelenete. Valami szurkálási eset tör-
tént a pusztaszéli csárdában. Ez iránt hall-
gatja ki a biró Várakozó Mihály tanút, azaz 
csak kihallgatná, mert nem olyan egyszerű a 
dolog. Ámbár Mihály, mint maga mondja, 
csak egy „célszerű szegény 
ember", de a biró mégis 
előbb őszül meg, minthogy 
Mihalyból kivegye, hogy 
mit látott. A végén is csak 
az sül ki, hogy „nem is 
volt ő ott jelenleg". Bá-
nóczy Dezső és Somlár 
Zsigmond játsszák ezt a jó-
izü kis jelenetet igazi népi 
humorral. 

Ezeken kivül még Szenes 
Bélának, Karinthy Frigyes-
nek és Békeffi Lászlónak 
van egy-egy kedves tréfája 
az uj műsoron, melyen a 
magánszámok gazdag soka-
sága is szerepel. Kökény 
Ilona, Bojda Juci, Urmössy 
Anikó ás Boross Géza ad-
nak elő egész sereg uj dalt, 
chansont, amelyekkel Szirmai 
Albert, Ötvös Adorján, Pal-
los Tivadar és Nádor Mihály 
zenéiét népszerűsítik. 

Az uj műsor idestova egyhetes lesz már, 
de — mint a fentiekből is látható — minden 
kellék meg van benne, hogy megint hosszú 
időn át uralkodjék az Andrássy-uti Szinház 
játékrendjén. 

A KÖLTŐ. Egyik ismert köl-
tőnket, aki a legszebb verseket 
irja mostanában s aki mint szín-
padi szerző is a legkiválóbbak 
közé tartozik, kispolgári gondol-
kodású szülei mindenáron le akar-

ták beszélni az általuk végtelenül lebecsült 
irodalmi pályáról. Hiába emelkedett a fiu a 
legszámottevőbbek közé, hiába a hirnév, dicső-
ség, pénz, az apa még mindig nem békült meg 
a pályával. A napokban az öreg találkozik 
egy régi jó ismerősével, akit évek óta nem 
látott. Miután a „hogyvan"-okat és a „rég-
nemláttam"-okat elintézték, a figyelmes isme-
rős megkérdi. 

— No és mi van a fiával? Hogy van? Mit csinál? 
Az apának felhő komorodik az arcára és 

végtelen lekicsinyléssel szól : 
— Ne is kérdezze I Tudja mi lett belőle ? 

Költő 1 Ha maga azt mondja.: este, ő rámondja: 
teste, ha maga azt mondja : világ, ő rámondja: 
virág és ebből él ! 

Neogrády Dóra, Benedek Margit, 
Anrássy-uti Szinház : , Vasárnap este tízkor" 

ázár Sasa 
(Papp felv.) 



8 SZÍNHÁZI ELET 

A nemzet csalogánya 
(Látogatás Blahánénál.) 

A haja egy kicsit megfehéredett, a 
betegség megtqrte, de a szája . . . az 
olyan, mint harminc évvel ezelőtt, ami-
kor az „Éjjel az erdőben" vig vadásza, 
a folyton a kutyáját kereső Marci na-
gyot cuppantott rája és ő felejthetet-
len csengésű hangjával egyre csak azt 
ismételgette, hogy „Jézus Mária I Jézus 
Máriai" 

Ezen az édes hangon szólitott meg 
egyszer az utcán vagy hat évvel ez-
előtt: „Elment az eszed Szirmuskám, 
lemondani a színpadról ilyen fiatalon? 
Valami nagy bajod lehet neked, no 
gyere fel hozzám, gyónj meg nekem, 
hadd nézzek a begyedbe, majd segí-
tek rajtad, ha tudok". Bizony én raj-
tam akkor még nem igen lehetett se-
gíteni, annyira meg voltam hibbanva, 
de jól esett a jósága, a közvetlen, me-
leg, szelíd részvéte, amivel lelkemhez 
igyekezett férni, hogy azt kiszabadítsa 
a hinárból . . . 

Segített az idő I Én meggyógyultam, 
de ő, sajnos, beteg lett . . . nagy be-
teg . . . Amit egykor oly bőven oszto-
gatott nekünk, a napsugártól is meg 
van fosztva néha hosszabb időre is. 
Ellenállhatatlan vágyat érzek akár-
hányszor, mikor ezüstös fejét meglá-
tom az ablakon keresztül az Erzsébet-
körúti lakásból kikandikálni, hogy fel-
menjek hozzá és vigasztaló szavaim-
mal siettessem gyógyulását . . . 

Szivem reszket, mikor a csengőre 
eszem a kezemet, hogy vájjon nem 
alálom-e rossz hangulatban azt, aki-
nek aranyos kedélye egykor százezrek 
szivét derítette föl. De nem í Csodála-
tos dolog, de a hosszú betegséget 
szinte emberfölötti türelemmel viseli 
az isteni Luiza í „Ki lelkének egyen-
súlyát igy megőrzi, az testi épségét is 
mihamarább vissza fogja nyerni", igy 
vigasztalom és megcsókolom puha két 
kezét, azzal a kis gödröcskével, mit 
egykor márványba faragott a mester. . . 
Elbeszélgetünk emlékeinkről, amikor 
még a Várban játszottunk Felekinél és] 
Zala Gyurkával együtt versenyeztünk1 

egy mosolyáért . . . Amikor visszaszer-
ződött a Népszínházba és én utána 
mentem, mint most . . . „on revien tou-
jours" ; népszinműbeli hires alakításai-
ról, a „Szókimondó asszonyságában 
elért együttes sikerünkről, amelyre ta-
lán a legszívesebben gondol vissza ; 
kollégáiról, akik még élnek és azokról, 
akik már elköltöztek, az ujabb prima-
donnákról és a hozzájuk fűződő legen-
dákról . . . Egy ilyen látogatás alkal-
mával ajánlatot tettem neki a Vígszín-
ház nevében, hogy nem volna-e haj-
landó egy bájos nagymamaszerepet el-
játszani egy uj francia vígjátékban, 
amelyet én egy ügynökségi irodában 
láttam és fel voltam hatalmazva a szín-
ház nevében fejedelmi honoráriumot 
biztosítani erre az esetre a nagy asz-
szonynak. Kisugárzott az arca az öröm-
től a nemzet csalogányának, hogy is-
mét a színpadra léphet és meg is 
igérte, hogy ha megkapja rá az enge-
délyt a Nemzeti Színháztól és ha a 
szerep is annyira tetszik nekem, mint 
a darab, — amelyet csak nagyjából 
ismertem — ugy okvetlenül fellép. 
Sajnos azonban, legközelebbi látoga-
tásom alkalmával, mikor a végleges 
választ kellett volna megadnia, szomo-
rúan vetlem tudomásul, hogy a nagy 
műVésznő visszaesett a betegségbe s 
igy tavasz előtt szó sem lehet a fel-
lépésről. „Tudod, édes Szirmuskám, 
legjobban szeretném még egyszer ve-
led eljátszani a „Madame Sans-Géne-t". 
Meglesz, drága egyetlen, aranyos Bla-
háné í No de akkor olyan díszelőadást 
rendezünk, hogy hetedhétországra el-
megy majd a híre í . . . 
mmmÉmmmmlímmamaooKaííasimm iiiii i m îfcmacaassacr»»'iv̂ rŝ easî •.". • rm. »»-».• »>•«_xg.v&rp 

Kedves jó Szerkesztő barátom í Most 
pedig elárulom neked, hogy tavasszal 
lesz ötven esztendeje, hogy Baháné 
Debrecenből ^feljött^ a Nemzeti Szín-
házba . . .J 
CÏ U S z e ^ t ő h í v e d é 

'f-i. fä Szirmay Imre. 

iS> 
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Ötvös Gitta 

Régi diadalmas királyszinházi esték 
izzó hangulata tért vissza minap a 
Városi Színházba: a népszerű „Lili 
bárónő'" címszerepét Ötvös Gitta vette 
ét és játssza azóta estéről-estére rend-
kívül nagy sikerrel. A magyar operett-
szinpadnak ez a híres és sokat ünne-
pelt kiválósága ezzel, ugy látszik, vég-
leg visszatért a „világot jelentő desz-
kákra", amelyeket nemrég az eeész 

magyar színházi közönség sajnálatára 
a családi otthonnal cserélt fel. 

Ötvös Gitta már a kommunizmus] 
alatt fellépett a -Király Színházban, de 
akkor inkább kényszerűségből. A szín-
pad mámorába nem lehet azonban bün-
tetlenül belekóstolni. Ötvös Gitta ismét 
a színpadon van, őszinte örömére a 
közönségnek, mely lelkesen ünnepli az 
uj Lili bárónőt b-nne. * 
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Premier után 
— Irta : HARSÁNYI ZSOLT -

A premier nagyon sokáig elhúzódott, volt 
már félegy, mire a ruhatárban megkezdődött 
a kabátcsata. Volt mér szinte egy óra, mikor 
a Kirélyszinház kapujához kiléptünk az u n. 
forró este után. Ömlött a közönség az utcára, 
a Király-utca levegője szagos lett a frakkok, 
cilinderek, estélyi ruhák, belépők sokaságától. 
Ezt a sokaságot egész parkra való automobil, 
magánfiakker és bérkocsi várta odaki és noha 
bennünket a szomszéd Royal szállóban várt 
a vacsora, erre a kis útra is, mint pesti ős 
lusták, konflisba ültünk. A notórius lusták 
e szektáját annak idején Márkus László alapí-
totta, aki tíz lépésnyire is kocsit vett és a kávé-
házban a márványasztaltól a telefonig is kon-
flison szeretett volna menni. 

Egyszóval a konflis megérkezett a Royal 
elé, a kocsis 80 krajcárt kapott, köszönöm 
Nagyságos Ür mondta és üresen elrobogott. 
A külön szobában már fel volt teritve a premier-
vacsorához. De még nem lehetett enni, várni 
kellett a primadonnát és a színészeket. Azok-
nak igy premier után 'sok dolguk van még : 

Pázmán Ferencné az Intiir.-Kabaréban Mihály 
István „De mesteri" cimü tréfájában igen nagy 
sikert aratott. Bárdos Arthur igazgató egy este 
megnézte és azonnal leszerződtette a Belvárosi 

Színházhoz 

virágot, babérkoszorút kocsira kell pakkplni, 
az eseményhez megjelent családtagoktól el kell 
búcsúzni. Végre negyedkettő után együtt volt 
a társaság, lehetett kezdeni vacsorázni. Beöthy 
intett a pincérnek, hogy: start. 

Hát kérem, először is bejött egy hal, névleg: 
tok tatármártással. Hosszúkás ezüst tálon 
feküdt a tok, rózsaszínbe játszó rostos fehér 
husa már előre felkeltette az érdeklődést, a 
tatár pedig, amelyet a legravaszabb recept 
alapján csináltak ilyen szép világos barnára, 
kellemes csipós illattal kínálkozott az ezüst 
szószos csészéből a tányérba. Egy pillanatra 
csend lett, csak a halvillák diszkrét zöreje 
hallatszott, s a tányérok mellett némán állott 
hosszú karcsú pohárban az aranysárga sör, 
a pohár párás oldalén az ujjak nyomaival. 
Az asztalon mér megjelentek az első morzsák : 
a ropogósra sütött fehérbélü csészárzsemlyék 
morzsái. 

Aztán eltűntek a tatéros tányérok és a sö-
rös poharak, hatalmas ezüsttálakon uj fogás 
következett. Kinek-kinek két óriási bélszinszelet 
került a tányérjára, félangolosan, kivül ropogós 
barnán, belül omlós pirosan, melléje körítésül 
az apró halmok egész serege : a prézlis kel-
virág, a melynek rostjai a szájban gyöngéden 
olvadnak el, aztán a keményre sütött barát-
ságos izü róhseibnik, aztán a vízben főtt, vaj-
jal leöntött puritán zöldbab, a derék házias 
káposztafőzelék, az édes tejfölös cukorborsó 
zöld szemei, a sötét lila és pikáns cékla, a 
komoly, sötétzöld spenót, a mulatságos kis 
galambbegy, az olvatag, laktató krumplipüré és 
mindehez vékonyhéju francia fehér vekni, amely 
nem is lehet más, mint friss, mert egy fél nap 
múlva már kiszárad. A boros poharakban arany-
sárga, muskotályszagu pecsenyebor, de itt-ott 
mér hozzáfogtak a pezsgőhöz, a szakértők 
gyönyörködve szemlélik a francia márkát, a 
feh rnyaku üvegek monumentálisan szaporod-
nak az asztalon. 

Hangos a beszélgetés, itt viccek, ott szóviták, 
az egyes alakítások tüzetes megbeszélése, 
a közönség meleg viselkedésének méltatása, 
vérmes jóslatok a kétszézadik előadásról. Eköz-
ben beérkezik a tészta. Túrós és almás rétes. 
A tészta könnyű, áttetsző levelei, akár a hab, 
kivül szárazak és mennél beljebb haladsz, an-
nál nedvesebbek, mig végre a dolog lelkéhez 
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érkezel : cimetes, diós, cukros almaszeletek, 
vagy pedig a költői túrós töltelék. Mindenki 
megismételteti ezt a pompás számot, melynek 
szövege, zenéje és előadása egyaránt kitűnő. 

A jókedv egyre magasabb, az asztal egyre 
rendetlenebb, most jön a parfait. Két tálon 
két nagy Gellérthegy, az egyik sárga a másik 
piros. Amint az ember belevég a lapos ka-
nállal, ugy sistereg, mint a hó. Mindenféle gyü-
mölcsdiszek vannak rajta, a bogyók piros 
héja málnaizü cukor. De ezen nem lehet soká 
tűnődni, mert mér jön is a gépkávé. A nikkel-
gépek üvegburéi alatt zubog a viz, elől a kis 
csapon már ömlik is a klasszikus nedv, amely-
nek bölcs gőze kellemesen temperálja a dus 
ételek mámorát. Mellette stampedliben a vas-
tag és színtelen csintalan, hogy Arany János 
szavaival a dolognak meg legyen adva a 
módja. 
• Ez volt a vacsora, félháromig tartott, ekkor 
kezdődött a mulatság, Dimitrinó ur gyárából 
való luxorok, szőke briténniák, kiadós hyksosok, 
fekete havannák, óriási fourinhand-ek füstö-
lögtek a kezekben, a társaság apró csoportokra 
oszlott, a legkülönfélébb témák merültek fel 
itt is, ott is, de a jó kedvet néha keresztezte 
egy sóhajtás, amely az élelmiszerek drágulá-
séra vonatkozott : rettenetes, hogy egy kiló 
cukor mér 48 krajcár a fűszeresnél. De a só-
hajt .hamar elnyomta az általános jókedv, a 
komponista már leült a zongorához és a sarok-
ban az est izgalmaitól és tapsaitól halélféradt 
két komponista elismeréssel állapítja meg 
egymásközt, hogy ez a vacsora a Király szín-
háznak kuvertenkint legalább tizenöt koroná-
jába került az italokat nem is szémitva. 

Félhatkor oszlani kezdett a társaság. Egy 
páran elmentünk a Newyork kávéházba, ott 
korhelylevest rendeltünk, amely Gyula vezér-
lete alatt nemsokára megérkezett a nagy asz-
talhoz. Utána többek indítványéra cherry-
brandy került teritékre, de az asztal végén 
egy kisebb forradalmi csoport ragaszkodott a 
vörös borhoz és miután tiz percig haboztak a 
Saint Julien és az Emilion között, végre is egy 
harmadiktt rendeltek meg. 

Reggel hétkor, mikor a kávéházban már se-
reglettek a szolid reggelizők, mi is elmentünk 
reggelizni az Abbáziába. Néhány áruló haza-
ment lefeküdni, de ez nem izgatott senkit. Az 
Abbáziában két párt kerekedett. Az egyik tejes 
kávét rendelt dupla tejszín habbal, friss pasz-
ránával, vajaskiflivel és két adag vajjal. A 

másik párt rántottát rendelt számos tojásból, 
beleaprított debrecenivel, zsiros piritóssal jól 
foghagymázva, olajos szardiniát és ringlit. A 
ringlit vissza is küldték, hogy bontsanak uj 
skatulyát, mert ez tegnapi. Mindezt törköly-
pálinka előzte meg, barna sör követte. Mellé,e 
kiki elolvasta a nagy halom napilapból a pre-
mier-kritikáit, amelyek már megjelentek, holott 
mi még le sem feküdtünk. És ha mér ott vol-
tak a lapok, akkor az ember átfutotta a L'Il-
lustration, a The Illustrated London News, az 
Illustratione Italiana. a Simplicissimus, a Blanco 
y Negro, a The Stage, a Muskete, a Le Rire, 
az Assiette au Beurre, a Leipziger Illustrierte 
Zeitung, a The Punch lapjait. 

Félkilenckor hazamentem egyenest a fürdő-
szobába. A kádban még lapozgattam egy pár 
újságot. Azt olvastam hogy Németország négy 
uj Dreadnought építését határozta el. Mindez 
tudniillik nem a „Farsang tündére", hanem a 
„Cigányprímás" premierje után történt. 

Costa Victor, akinek az idén tiz filmje jelenik 
meg s aki ma egyik legjobb, legrutinosabb film-
színészünk. Jelenleg Erdelyben filmezik egy tör-
ténelmi film főszerepében. (Angelo felv ) 
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Hollandi díszletek a Vígszínházban 
— „Amikor az asszony ideges" bemutalójához — 

Hollandia a facipők 
És a büszke nők hazája . . . 

Ezt énekli a költő, illetve énekelteti 
Heltai Jenő az Őnagysága ruhájában 
és ez a kis nóta jut eszünkbe, amint 
a nézőtér homályából figyeljük van 
Rossem és Soesman uj darabjának 
próbáját a Vigszinházban, amely ismét 
meglepő, ismét erede'i, ismét szenzá-
ciós módon gyarapítja műsorát. 

Hollandi darab F Az ember facipőre 
és eidami sajtra gondol, de kellemes 
csalódással kap egy telivér nagyvilági 
vígjátékot és Góthné Kertész Ellának 
eszeágában ,, sincs facipőben táncolni, 
hanem az Őnagysága hires ruháját is 
megszégyenítő grande toilletében jelenik 
meg, káprázatosan elegánsan és divatot 
teremtve. 

A színdarab, a cselekmény keretébe 
azonban mégis van valami, ami eltér 
a sablonos díszlettől, megvan benne 
a németalföldi levegő, meg vannak azok 
a külsőségek, amelyek eszünkbe juttat-
ják a Vigszinház legfrissehb újdonsá-
gának eredetét. 

Nincs benne semmi exotikum, mint 
például az Asszony és a bábu spanyol, 
dekorációiban, vagy a Szenvedély orosz 
miliőjében. De finom, kedves, zamatos 
az egész, mint valami igen disztingvált 
hollandi likőr. 

Ferenczy Sándor, a jeles iparművész, 
a Vigszinház szcenikai főfelügyelője, 
ismét kitett magáért. 

Mennyi stilus- és szinérzéke van, azt 
már sokszor megmutatta, a Vígszín-
házban is. a Városi Színházban, ahol 
például a Lili bárónő turfdiszlete most 
is minden este szenzációt kelt. Ezúttal 
is igaz művésziélek nyilvánul meg 
tervezeteiben és azok kidolgozásában. 
Rajta van ezeken a díszleteken a ter-
vezőjüknek egyénisége, amely ezt a 
fiaial művészt oly hamarosan meg-
kedveltette. 

Tomcsek és Kvott, akik már az 
operaházban is szép sikereket értek el 
festésükkel, a tervező szellernéb^n ve-
tették vászonra a nagyárányu díszlete-

ket. És a munka tökéletesítéséhez nagy-
ban hozzájárul Goschler Ferenc, a Vig-
szinház ezermester szinpádmestere. Az 
ő dolga a plasztika és szobrászt meg-
szégyenítő ügyességgel,intuícióval végzi 
a dolgát. Tessék csak megfigyelni • azt 
a párkányzatot, mennyi szépség és jel-
legzetesség van benne. Hogy odasi-
mulnak a falakhoz a díszítések, cirádák. 
A papírmasé megnemesül keze alatt. 

Gyönyörű munkát végeznek ismét' 
a Vigszinház dekorator művészei és 
ezt különösen az tudja méltányolni, aki 
tudja, mily nehézséggel, mekkora költ-
séggel jár most egy-egy uj díszlet elő-
teremtése. 

Daán Ilona fiatal magyar énekművésznő most 
indul útnak, hogy Erdély nagyobb városaiban 
hangversenyezzen. A legjobb iskolából, Anthes 
György keze álöL került ki csillogó hánggal; 
nagy énektudással és fiatal kóra mellett meg-, 
járta már New-Vofkot, Parist, ahol sokat da-
lolt és igen sokat tanult. 
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Bér táblásházak jelzik estéről-estére a Terike 
diadalmas útját, a Belvárosi Szinház már uj 
bemutatóra készülődik és megkezdődött a ku-
lisszák mögötti lázas munka. De a Belvárosi 
Szinház legközelebbi premiérje nem csak a kö-
zönség szempontjából lesz elsőrangú, a magyar 
irodalomnak is kimagasló eseménye lesz az 
ujonan szinre hozott darab, mert ebben az 
esetben egy nagyszerű, elsőrendű kvalitások-
ban gazdag, úttörő magyar Írónak, Szigligeti 
Edének kerül szinre „Rózsa" cimü pompás 
háromfelvonásos vígjátéka. 

Szigligeti Edét nem szükséges külön méltat-
nunk, hiszen az irodalommal foglalkozó ma-
gyar közönség amúgy is tisztában van kima-
gasló értékével, „Rózsa" cimü vígjátékának 
technikai felépítése és megírása pedig a leg-
jobb francia vigjátékirókra emlékeztet. A 
„Rózsa" először 1840 november 30-án került 
szinre a Nemzeti Színházban és az akkori leg-
tekintélyesebb folyóirat, a „Figyelmező" egy. 
tartalmas, méltató kritika keretében többek 
között a következőket irja Szigligetiről : „nem 
lehet szívből nem örülnünk e koszorús fiatal 
drámaíró ezen egészséges, erőteljes, életrevaló 

SZIGLIGETI EDE 

vígjátékának". És hogy ennek a kritikának 
milyen igaza volt, bizonyítja az, hogy semmi 
anyagi és erkölcsi fáredozást nem kiméivé 
tűzi most műsorára a Belvárosi Szinház a 
„Rózsá"-t, hogy a régi történelmi vígjátékot 
felelevenítve, ismét megszólaltassa a színpadon 
Szigligeti iróművészetét. 

* 

A ,Rózsa" egyik jelentős szerepében Toldi 
Miklós kel életre. Nem a mogorva, verekedő 
Toldi Miklós, hanem az ember, akinek szive 
van -s aki akaratlanul szerelmes lesz Rózsába, 
a gyönyörű szép özvegybe. Itt pztán bonyo-
dalmak kerekednek, mert Ország lovag is „vágy-
társa" Toldinak, de Bábel kóbor lovag — egy 
végtelenül képzelődő gyáva idegen — szintén 
szeretné megnyerni a szép özvegy kezét. 
Viszont Rózsa, Ország lovagot szereti és hosz-
szas, mulattató félreértések után Toldi belátja, 
hogy nincs igaza és miután a cselszövő Bábel 
lovagot csúfosan megtanították a magyar er-
kölcs és magyar virtus rettegésére, Rózsa 
a boldog és szerelmes Ország lovag asszonya 
lesz. 

• 

Ezt a kedves történetet dolgozta fel Szigli-
geti, egy fordulatos és kacagtató vígjáték három 
felvonásba, mely a nagyszerűen sikerült sok-
féle helyzetkomikum kiaknázása mellett finom 
humorával is állandó derültségben tartja a 
nézőt. A főszerepek kiosztása az T840-iki elő-
adásban a következő volt : Rózsa özvegy ; Lend-
vayné asszony, Toldi Miklós ; Bart ha ur, Or-
szág lovag ; Fáncsy ur, Bábel kóbor lovag ; 
László ur. 

A Belvárosi Színházban ezeket a szerepeket 
Simonyi Mária, Petheő Attila, Toiday Ottó és 
Harsányi fogják játszani és már régen folynak 
az előmunkálatok, hogy a darabot az elkép-
zelhető legszebb kiállitásb&n hozzák szinre. 

A „Rózsa" bemutatója e hó közepére vár-
ható és mindenképpen érthető az a nagyfokú 
éideklődés, mely ugy a közönség, valamint 
m'ivészi körökben nyilvánul a szenzációs pre-
mier iránt. 

M 
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Vigh Manci . . . Százszorszép 
Minden színháznak vannak legendái. A szegény 

perkálruhás kóristalányról, aki máról holnapra 
egy merész ugrással a primadonna-sorba jut ; 
a szegény, koplaló növendékről, aki egy forró 
szinházi estén megakadályozza a darabváltozást 
azzal, hogy beugrik a bonviváris elárvult szere-
pébe és óriási sikert arat és más hasonló ese-
tekről, amelyek, ha nem is gyakoriak, de egy-
szer-egyszer minden színháznál előfordulnak. A 
régi jó Népszínháznak egész legendaköre volt 
s mostanában is hányszor mesélgetik a nagy 
eseteket a kulisszák mentén reménykedve, vágya' 
kozva, titkos óhajtásokkal és el nem fojtott só-
hajokkal. Most egy ilyen legenda van megint 
keletkezőben. Az uj legenda hősnője Vigh Manci, 
a Városi Színház művésznője, aki az első sor-
ban volt eddig is, de Hamupipőkeszerü szerény-
sége, csöndes visszavonultsága miatt a népsze-
rűségben nem állott azon a helyen, amely meg-
illette. Fiatal és szép leány, a szinésziskolából 
egyenesen a nagyváradi Szigligeti Szinház szín-
padára jutott és olyan primadonnája volt Nagy-
váradnak, amilyen Fedák Sári volt Budapestnek. 
A nagy operettek főszerepét ő játszotta Váradon, 
ő volt Sybil, ő volt Sylvia, a csárdáskirálynő, ő 
volt a Kóristaleány és ő volt száz más operettnek 
a csillaga. A váradiak szerették, becsülték és ami-
kor arról volt szó, hogy Budapestre jöjjön, nem 
akarták elengedni semmi áron. A Városi Szin-
ház direktorának, Faludi Sándornak a figyel-
mét Sik Rezső hivta föl Vigh Mancira. Sík 
Váradon vendégszerepelt s hazajövetel mondotta 
a direktornak, hogy milyen kitiinő Sybilt látott. 
Faludi azonnal leutazott Nagyváradra és le-
szerződtette a fiatal művésznőt. 

Vigh Manci tehát Budapestre került. Most 
már arról volt szó, hogy jó darabban, jó szerep-
ben kerüljön a közönség elé. Az első szerep a 
„Szép Saskiá"-ban kínálkozott. Nem volt ki-
mondottan jó szerep, de Vigh Manci mégis fel-
tűnt benne. Feltűnt a szépségével, pompás figu-
rájával, meleg, rokonszenves orgánumával, disz-
krét játékával, temperamentumával, okos ökonó-
miájával és — mindenekfölött, — igaz tehetségé-
vel. A második szerep a „Lili bárónő" Clarisseja 
volt. Ez sem vezető szerep, de Vigh Manci azzá 
tudta tenni, — szinházi nyelven szólva : meg-
csiná ta a szerepet és a „Lili bárónő" szenzációs 
sikerében nagy része volt és van még ma is 
ennek a kedves, vidám, szimpátikus alakitásnak. 
Három duettjét, pompás táncait a .Lili bárónő" 
minden előadásán megtapsolták és megujráztat-

ták és Vigh Mancit most már nemcsak a szín-
háziak ösmerték és szerették, hanem a pesti 
közönség legszélesebb rétegei is. 

És most a Faragó—Zerkowitz operett címsze-
repét fogja játszani Vigh Manci. Ó lesz a Száz-
szorszép. 

De hol van, hol marad a legenda ? Hát azt 
is elmondjuk a következőkben : 

A „Százszorszép" körül tudvalevőleg egy kis 
kavarodás volt. Péchy Erzsi hirtelen megbetege-
dett és elmaradt a próbákról s uj„Százszorszép"-
ről kellett gondoskodni. Összeültek a szinház 
bölcsei és tanácsot tartottak. Az egyik egy ös-
mert opera-énekesnőt ajánlott, a másik egy 
divatos szubrettet, a harmadik egy vidéki szí-
nésznőre gondolt, a negyedik egy bécsi prima-
donnára. Olyan vita folyt a kérdés körül, mintha a 
politikai helyzetet tárgyalták volna. És a lármás 
vitatkozást egyszerre csak túlharsogta egy hang: 

— Mit akartok ? . . . Mit kerestek ? . . . Hiszen 
itt van Vigh Manci ! . . . 

A vitatkozók elhallgattak és egyszerre, egy 
pillanat alatt meg volt a megegyezés. Vigh Manci 
fogja játszani a Százszorszépet ; Vigh Manci 
kitűnő Százszorszép lesz . . . mintha csak az ő 
poétikus lényére szabták volna a szerepet. Mért 
is nem gondoltak rája mindjárt ! . . . 

A megegyezést megpecsételték és a bölcsek 
el is akartak távozni már az igazgatósági író-
dé, ól, amikor lelkendezve és izgató;tan beállí-
tott oda Sziklai Jenő, a Városi Szinház kedves, 
vidám komikusa. 

— Direktor ur, — mondotta, — van egy ki 
tünő eszmém. 

— Halljuk I . . . Halljuk ! . . . — harsogta rája 
a bölcsek kórusa. 

És Sziklai Jenő a meggyőződés mély bariton-
ján mondotta most már: 

— Vigh Mancivül kell játszatni a Százszor 
szépet. 

És olyan meggyőzően, olyan tűzzel, olyan 
kardosan érvelt az ideája mellett, hogy azt — 
nyomban el is fogadták, egyhangúlag. 

És azóta Vigh Manci próbálja a „Százszor-
szép"»et. Akik pedig látták egy-egy próbáját, 
el vannak ragadtatva tőle, aminthogy el lesz 
ragadtatva poétikus, szép alakításától Mzonyára 
a közönség is I . . . 

( T O 
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— Zerkovitz opeiettfe a Royal-Orfeumban — 
Exotikus világba visznek bennünket a szer-

zők, mert a „Kalandor kisasszony" cimü ope-
rett romantikus cselekményének színhelye : 
Északamerika. Tárgya egy amerikai ifjú és egy 
magyar grófnő perzselő szerelme. Szövegíró-
nak és zeneszerzőnek egyformán hálás a téma 
és miljő, amelyeket a mi szerzőink igazán 
nem hagytak kiaknázatlanul s bár ezúttal a 
romantika fegyvereivel szálltak sikra a közön-
ség kegyéért, munkásságuk nem volt haszon-
talan. A „Kalandor kisasszony" a forró siker 
jegyében indult el minden valószínűség szerint 
hosszú útjára. 

Az érdekes témájú egyfelvonásos operett 
meséje a következő : 

Távol a világtól, vadregényes farmján él 
Harrington Robert (D'Airigo Kornél) mér egy 
éve ; ide bujdosott szerelmi csalódásét elfelej-

teni. Minden hasztalan. Harrington nem tud 
felejteni, újból és újból szemei előtt van a 
szépséges magyar grófnő, ki iránt lángoló 
szerelemre gyulladt s ki kikosarazta őt s aki 
miatt aztán elhatározta magát az önkéntes 
számkivetésre. Fájdalmat nem képes enyhíteni 
Patakocskának (Bányay Irén), a hűséges indián-
leánynak odaadó szerelme sem, ki minden 
erejével igyekszik megvigasztalni őt. Harring-
ton éppen csakhogy megtűri maga mellett a 
leányt. 

Ezalatt Berzenczey Alice grófnő (Baitos Olga) 
Harrington szerelme tárgya is szenved, mert 
szereti Harringtont, akihez csak szülői ellenzés 
miatt nem mehetett feleségül s akit most el-
indul megkeresni a széles nagy világban hű-
séges szolgájával Miskával (Dezső!fy László) 
egyetemben. A grófnő sok viszontagságos ut 

( Amster /elv ) 
Virágh Jenő, Felhő Rózsi és a farmerek 
Royal-Oifeum — , Kalandor kisassony-
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után reátalál Harringtonra, ki előbb ujjongva 
üdvözli, de aztán szivében feltámad a kétség 
a nő iránt, ki már egyszer elutasította őt s 
abban a hiszemben, hogy a grófnő most is 
csak játszik vele „Kalandor kisasszonynak" 
nevezi őt. 

A grófnő mélyen megbántva ott akarja 
hagyni Harringtont, de ekkor közbelép Miska 
az inas, aki az ő egyszerű, becsületes paraszti 
modorában föltárja a valóságot, mire Harring-
ton meghatva kér a grófnőtől bocsánatot. Már-
már ugy látszik, hogy egyesülnek a szerető 
szivek, amikor megjelenik Patakocska a szerel-
mes indiánus leány, aki Harrington lábai elé 
veti magát és arra kéri, hogy meg ne csókolja 
a „fehérarcú" nőt. Most mér Alice grófnő vá-
dolja hűtlenséggel Harringtont, mert „szeretője" 
van s a védekezését meg sem hallgatva vérig 
sértve távozik. 

Mér ugy látszik, hogy a szerelmeseket 
a sors szeszélye miatt nem lehet kibékíteni 
egymással, de a grófnő inasa Miska és Har-
rington gazdasszonya Bimbula (Felhő Rózsi), 
akik meg vannak győződve uruk, illetve úrnő-
jük egymás iránt táplált kimondhatatlan sze-
relméről, elhatározzák, hogy minden áron el-
simítják a szerelmesek között levő ell'entéte-
ket. Jó ötletük támad. Olyan lármát csapnak, 
hogy az egész farm összegyűl, sőt Harrington 
is megjelenik, akinek hirtelen azt újságolja, 
hogy úrnője egy tigris karmai közé került. 
Harrington kétségbeesetten íohan a grófnő 
megmentésére, aki aztán boldogan tárja fel 
előtte a valót, mely szerint az egész csak egy 
csapda volt Harrington igaz szerelmének bizo-
nyítására. . . 

Ezt a színes, érdekes mesét Harmath Imre a 
legkitűnőbb feltálalésban vitte a közönség elé. 
Egyik ötlet a másikat kergeti, egy halom elmés 
bonmot ékesiti a kedves operettet : Zerkovitz 
Bélát, a zeneszerzőt pedig egészen uj feladatok 
elé állította öz exotikus miljő, amit ő tökéletesen 
oldott meg. A fülbemászó dalok dus tárháza a 
darab, egy héromfelvonásós operettre való me-
lódia gazdagsággal. A közönség már a premieren 
az ujrázások alkalmával a szereplőkkel együt1 

énekelte az uj slágerek motívumait. 
Rendkívül tetszett a „Ritkán van . . ." çimû 

ropogós kettős, melyett Felhő Rózsi és Dezsőffy 
énekeltek és táncolták el, az „Óh Éva" cimü kis 
quintett, mellyel D'Arrígo és a négy szép Miss 
gyönyörködtette a közönséget. Nagy hatása volt 
Bartos Olga és D'Arrígo Kornél érzelmes duett-

jének. De az est kétségkívül legnagyobb sikere 
az az ének és táncduett volt, melyet Bartos Olga 
Dezsőffy Lászlóval énekelt és táncolt el, nem 
is tudjuk számontartani, hogy hányszor. Ez a 
kompozíció egy valóságos kis műremek, külön 
érdekessége, hogy e magyaros motívumok a 
Rákóczi induló hangjaival ölelkeznek benne össze 
s a végén gyújtó táncban olvadnak egybe. 

A szereplőkről irván elsősorban is a Bécsből 
visszahódított primadonnáról Bartos Olgáról kell 
megemlékeznünk, aki az előadás középpontjában 
áll s akinek nagy s valóban megérdemelt sikere 
volt az operett női szerepében. Ragyogó 
megjelenésű színésznő, ki tökéletes illúziót 
keltően állította elénk Berzenczey Alice grófnő 
szimpatikus alakját és decens játékával ,csil-
logóan tiszta énekével és gráciával ellejtett 
táncaival a legteljesebb mértékben meghódí-
totta a közönséget. Dezsőffyvel ellejtett tánca 
után szűnni nem akart a taps és az ünnepel-
tetés s az ujrázésnak valóban csak a művésznő 
fáradtsága vetett véget. D'Arrígo Kornél 
személyében Harrington alakja játékban és 

BÁNYAI IRÉN 
(Patakocska) 

Royal Orfeum : Kalandor kisasszony (Amsterfelv.) 

m 
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énekben kitűnő tolmácsolóra talált. Páratlan 
sikere volt Dezsőffy László jól megrajzolt s 
jóizü humorral alakított „inasának'". Virágh 
Jenő „Jimbó" szerepében ezúttal is mind min-
dig bebizonyította, hogy milyen kitűnő komikus. 
A burleszk komikumnak nincs hivatottabb kép-
viselője, mint ő. Felhő Rózsi nagyszerű figurát 
csinált a gazdasszonyból és a reménytelenül 
szerető Patakocska szerepében Bányay Irén 
talált el igaz hangokat. A gondos, preciz rende-
zés Virágh Jenő érdeme. A táncok tanításáért 
Pártos Jenőt illeti dicséret. A kiállítás stílszerű. 

A premierközönség tüntető rokonszenvvel 
fogadta a darabot, csöppet sem fukarkodott 
tetszése nyilvánításainak jeleivel, sokat tapsolt 
nyílt színen és az egyes számok után a darab 
Végeztével pedig ugy a szereplőket, mint a 
szerzőket megszámlálhatatlanul sokszor szólí-
totta a lámpák elé. A zajos siker után itélve, 
biztosan hisszük, hogy az igazgatóság jó időre 
elvetette a műsorváltozás gondját, mert Har-
rington Robert és Berzenczey Alice grófnő 
édes-bus szerelmének története nagyon sok 
ideig fog telt házat vonzani a Royal Orfeumba. 

Hollay Kamilla 
Kezdetben vala a színpad. És mert a színház 

korábbi vívmány volt, az utána következő és 
technikáját kisajátító mozi a színpadtól vonta 
el a tehetségeket. De azután megváltoztak az 
idők. A mozi nagyobb, sokoldalúbb, több le-
hetőségeket nyújtó művészi területté lett és a 
színpadhoz való viszonya is megváltozott. Most 
mér a szinhéz hivja s tehetségeket a mozitól 
magéhoz és az utóbbi évek nem egy uj csil-
lagot könyveltek el a színpad annaleseiben, 
akik a berregő gép előtt kezdték meg pálya-
futásukat. 

A legfrissebb közöttük most Hollay Kamilla, 
a népszerű mozistar, aki a napokban a Vig-
szinház színpadán tett tanúságot kivételes te-
hetségéről. Molnár Ferenc nagyhatású színmű-
vében, „Az Ördög"-ben játszotta a szemtelen 
Elza szerepét sok temperamentummal, egyéni 
bájjal, igen kedvesen és igazi nagy sikerrel. A 
kitűnő debut után könnyű megjósolni, hogy 
Hollay Kamillára a színpadon várnak a mozi-
ban mér dúsan aratott sikerek folytatásai. 

HOLLAY KMVULLA 

ViRÁGH JENŐ 
(Jimbó) 

Royal-Orfeuni : „Kalandut kisasszony" ( Amsterfelv ) 
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INTIM PISTA, hogy mi idézte elő azt a 
sok ide-oda, össze-vissza szerződtetést, ami 
most a pesti operettszínházakban végbe-
megy ? 

— Hogyne tudnám. De hát melyiket 
parancsolják elsőnek ? 

— Mindenekelőtt Kosáry Emmy ügyét. 
— Látják kérem, vgy tehetnék most, 

mint a mesében szokták : „Szerencséd, 
hogy ezzel kezdted*. Mert tudják meg, 
hogy innen indult meg az egész lavina. 
Azt pedig, hogy miért nincs ma a szép 

FELHŐ RÓZSI, DEZSÖ-FY LÁSZLÓ 
(Bimbulai (Miska) 

Royal Orfeum : Kalandor kisasszony CAmsIer felv.) 

Emmy a Király Színházban, akár hiszik, 
akár nem, két ostoba levél okozta. 

— Két ostoba levél ? 
— Nem fejeztem ki magamat épen elég 

szabatosan, mert a leveleket Kosáry 
Emmy irta és igy kétségtelenül nem le-
hettek ostobák, annál kevesbé, mert Beöthy 
Lászlónak szóltak, jelezve, hogy a mű-
vésznő szeptember elejére itthon lesz és 
megkezdi a „Farsang tündére" próbáit. 
De mégis ostoba volt a két levél, mert 
egyik sem érkezett meg idejekorán Buda-
pestre. Buttykayék akkoriban Bécsben 
voltak, oda menekültek sok kalandos 
hányattatás után Kun Béláék elől és a 
Bécs mellett lévő Badenben töltötték a 
nyarat. Béccsel persze nem volt akkor 
semmiféle postai összeköttetésünk és 
Kosáry Emmy a Beöthyhez intézett leve-
lét rábízta a kitűnő Neumann Bertára, aki 
felrándult kissé modelleket nézni a sza-
lonja számára. Ugy volt, hogy másnap 
visszautazik Pestre és megígérte, hogy 
azonnal kézbesiti a levelet. Két nap múlva 
egy szinésztársaságban sokat forgó úri-
emberrel talalkoztak Buttykayék. A jó-
barát örömmel vállalkozott egy második 
levél továbbítására. A két levél tehát el-
ment augusztus vége felé és Buttykayék 
nyugodtan várták a hazautazás napját. 
Azt persze nem tudhatták, hogy Neumann 
Berta megváltoztatta programmját és még 
tíz nap ráadást engedett meg magának 
Bécsben, az illető ur pedig a második 
számú levelet nem adhatta át Beöthynek, 
mert a direktor néhány napra elutazott 
és mire hazajött, már megkezdték a pró-
bákat a „Farsang tündéré' -bői — Kosáry 
nélkül. 

— En a többiek ? Király, Péchy Erzsi, 
Galetta. ? . . . 

— Ez már szerves folytatása volt a tra-
gikus levélhistóriának, Kosáry nem kapott 
szerepet a Kálmán-operet'ben, megvált a 
Király SíinháztóI és elszerződött a Városi 
Színházhoz. De ki bsz itt a partnere ? 
Épen kapóra jött Király Ernőnek, hogy 
művészi önérzetében kissé megbántsák. 
Barátságos uton megvált a Király Színház-
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tói és elszerződött ő is a Városi Színház-
hoz Csakhogy ezen meg Péchy Erzsi sér-
tődött meg. Minek oda még egy primadonat 
ahol ö van ? Kapta magát és „itt ugy sincs 
rám szükség" kiáltással átrepült a Revű-
szinházhoz. A partner itt sem hagyta cser-
ben a párját : Galetta Ferenc a sokszor 
bevált recept és az előtte álló példák sze-
rint szerződést bontott és kötött : átment 
a Revüszinházhoz. Most meg itt lett baj. 
A „két dudás nem fér meg a csárdában" 
elve alapján Magaziner Böske és Tompa 
B 'la jelentették ki, hogy ilyen körülmé-
nyek között nem maradnak meg a színház-
nál Ez ma a helyzet. 

— Es mi lesz a vége ? 
— Azt bizony nem lehet tudni. De ha 

hinni lehet a geometria törvényeinek, hogy 
a kör egy önmagába visszatérő görbe, ha 
még sokat csereberélnek, előbb-utóbb mind-
egyik pár visszaérkezik a maga eredeti 
helyére. 

— Gondolja ? 
— Sohasem lehet tudni. 
— Szóval mégis csak van valami, amit 

maga nem tud. De azt talán csak fogja 
tudni, hogy miről szól Nádas Sándor uj 
regénye ? 

— A „Krisztina sorsa" ? Hát először is 
ez nem uj regenje Nadasnak, mert bár-
mennyit is irt, regény még nem fordult elő 
irodalmi múltjában. Szóval ez az első 
regenye. Becsben irta, az emigráció keserű 
hónapjai alatt, de Pestről szól. Miről is 
Írhatna Nad as. ha nem Pestről Egy tipi-
ku> pesti lauy történeté' irta meg benne 
és a regény valant• nnyi szerepleje C~upn 
isn.çrt pesti figura. E^y pnrtrrg\ üjten ény 
1< sz ez a könyv és akik cgyt-must ismer-
nek bel'le, a/.t mondjuk, hogy irodalmi 
cs'imeirének igérke/ik 

— El fogjuk biztosan olvasni. Hát Szép 
Ernőtől nem jelenik meg könyv ? A „Lila 
ákác' után alig varjuk már az uj Szép 
könyvet « 

— Ez a kívánságuk nag von rövid időn 
belül teljesedésbe megy. Valószínűleg még 
ebben a hónapban megjelenik Szép Ernő 

uj könyve. „Október" lesz a címe és ennek 
a különüs őszi hónapnak minden hangu-
latát megírja benne naplóformíban Igazi 
Szép könv lesz 

— Szóval lesz mit olvasnunk Hanem 
most még egy ismeretlen szerzőről kell 
felvilágosítást adnia. Ki az az Erká, aki-
nek egy darabjában Rózsahegyi Kálmán oly 
nagy hatással lép fel esténként az Apollo 
Kabaréban ? 

— Maga Rózsahegyi Kálmán. 
— Ugyan ne mondja ! Igazán ? 
— Nézzék csak : irják le más formában 

ezt a szót Erká. R. K. ugye? Azt csak 
elhiszik, hogy R. It. nem más, mint Rózsa-
hegyi Kálmán, de megsúghatom, hogy a 
két betű még valakit takar, akinek ugyanez 
e monogrammja van. 

— Ki az ? Társszerző ? I 
— Rózsahegyi Kálmánné Együtt írták 

a darabot és igy mindkettőjüknek része 
van a nagy sikerben. 

DEZSÖFFY LÁSZLÓ 
(Miska) 

Royal-Orfeum: Kalandor kisasszony (Amster felv.) 
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Bokor Judith 
Sorra járják be a külföldet a magyar zene-

világ legkitűnőbbjei, hogy kireperálják vala-
hogyan azt a sok baklövést, mellyel politiku-
saink diszkreditáltak bennünket a külföld előtt. 

Sok kitűnő művészünk között kevésnek volt 
annyi sikerben része, mint Bokor Judithnak, a 
fiatal csellóművésznőnek. Bokor Judith, aki 
Popper, Kerpely és Becker (Berlin) tanitvé-
r.ya, a bolsevizmus elől menekült Hollandiéba-
Nyáron a fürdőhelyeken koncertezett, ősszel 
pedig megkezdte körútját Hollandia városaiban. 

Most kapjuk kézhez a lapokat, melyek 
amsterdami és hágai sikereiről számolnak be. 
A legnagyobb dicséretet a „Nieuwe Rotter-
damische Couiant" mondja ki : „Bokor Judith 
íangbeli művésznő". Ez Hollandiában annyit 
tesz, hogy a legnagyobb .mesterekkel egyen-
rangú. Itt idézünk egyébként a kivétel nélkül 
nagyszerű kritikák közül egynéhányat. „A kö-
zönségnek minden oka meg volt a lelkesedés-

BOKOR JUDITH 

— Mi lesz a jövő hét színházi szenzá-
ciója ? 

— Góthné Kertész Ella, mint ideges 
asszony. A kiváló művésznőnek már régen 
nem volt olyan kitűnő, alakítása, mint ebben 
a hollandi darabban. Igaz, hogy sokat is 
foglalkozott a szerepével Napközben olyan 
szórakozott volt otthon, amikor nem tanult, 
hogy egy izben mikor az ebédnél feldőlt 
a sótartó, csupa szórakozottságból vörös 
bort öntött rá. Elfelejtette, hogy megfor-
dítva szokás csinálni. 

— Kiöntött sótartó civakodást jelent. 
Pláne vörös borral sulyosbbitva ! 

— Igen ám, de Gótliék nem szoktak 
civakodni — legfeljebb a színpadon. Csó-
kolom a kezeiket. 

—- Még egy percig maradjon. Látta-e 
Somogyi Nusi csincsilla bundáját ? Hon-
nan való az a. remekmű ? 

— A bátyjának. Somogyi Istvánnak 
műhelyéből, amely most a színházi világot 
a legremekebb szőrmékkel ellátja. Hanem 
most már igazán sietek. Pá, a viszont-
látásra ! 

Bárdi Manci, Eleky Anny, Eleky Margit, 
Geiger Irma 

Royal-Orfeum : „Kalandor kisasszony" 
(Amster felv.) 
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hez. Vérbeli temperamentum párosul nála 
veleszületett, tisztult muzsikalitással. Techni-
kája pompásan kifejlett és különösen nagy-
szerű, tiszta, finom vonókezelése szól szívhez. 
Tónusát bensőséges érzés hatja át, ami egyé-
niségének ellenállhatatlan varázst kölcsönöz". 
(Hande/sbladed.) „Bokor Judith vérbeli, szü-
letett virtuóz . . . Tónusa istenien szép „he-
melscheschoonheid". (Nieuws v. d. Dag.) „Me-
leg cantilene, pompás tónus, elegáns vonóke-
zelés jellemzik já ékét". (Maasbode.) „Joggal 
tekintendő Bokor Judith a cselló-ég uj starjá-
nak". (Kunst.) „Muzsikálitása és technikai tö-
kélye folytán korunk legelső csellistái közé 
számítandó". (Nieuwe Couiatit.J 

Amsterdami hangversenye után' felkereste 
Bo.<or Judithot Charles Feleky, a hires ma-
gyar születésű newyorki színházigazgató és 
impresszárió és lekötötte a fiatal csellómű-
vésznőt a jövő szezonra egy amerikai turnéra. 

Kruyswick Annie 
az Operaházban 

Még szemünk előtt lebeg a kis Kruyswick 
Annie a Medgyasszay-szinHáz színpadán, ami-
kor gyönyörű megjelenésével és kristálytiszta 
csengésű hangjával egymásután játssza el a 
legszebb szerepeket és rövidesen a Medgyasz-
s^>iy-szinház — primadonnája lesz. Jött a 
nyári szünet, a kis Kruyswick kiutazott szülő-
hazájába, Hollandiába ; a scheweningeni tenger-
parton „szenvedte" át a diktatúra összes kel-
lemetlenségeit, azután vége volt a nyári szü-
netnek és Kruyswick Annie sietett haza a 
Medgyasszay-szinházhoz. Hollandiában szám-
talan szerződési ajánlatot kapott, de a lelki-
ismeretes primadonna nem akarta cserben-
hagyni „az ő lelkes közönségét" és fáradtsá-
gos utazás után haza is érkezett. Mit tesz 
azonban a jó, a finom diktatúra ? Annyi bajt 
és adósságot hozott a Medgyasszay-szinházra, 
hogy — amint tudjuk — Vámos direktor nem 
nyithatta meg. Most igazán itt állt Kruyswick 
„megfiirödve". Hazajött — de nem léphet fel. 
Nagy busulásnak adta gyönyörű szőke fejecs-
kéjét ; miért jött haza — koronákért játszani, 
mikor holland forintokért is énekelhetett volna, 
akkor, mikor egy holland forint 28 kórbnia.1. 

Ezer holland forint fizetést ajánlottak fel neki, 

azaz 28.000 koronát és ő, a kis bohó, hazajött 
énekélni 4-5 '3000 „szovjet" koronáért. 
' Mit tesz azonban a jó Istenke ? Azt teszi, 
hogy a „kis összeköttetés" felhívja az Opera 
figyelmét Kruyswickra, be is hívják, kioszta-
nak a művésznőnek négy szerepet azzal, hogy 
ezek közül „majd" egyszer, ha lehet és ha 
nem lesz akadály, talán majd, na igen, akkor 
majd — vendégszereplésre lesz alkalma. Egy-
szer azonban '— pont délben — lemondja Sá-
borszky Ilona az Ej királynője szerepét. Nagy 
a kapkodás az Operaháznál, mi lesz, hogy 
lesz, már a Mignont akarják kitűzni, mikor 
Széke/yhidy meglátja az éppen ott tartózkodó 
Kruyswicket és egy „mentő" ötlete támadt. 

— Annie — kérdi — tudja énekelni az Éj 
királynőjét ? t 

— Igen, kérem, de csak németül, mert már 
évek óta nem énekeltem. 

— Nem baj. Menjünk fel az igazgatóhoz. 
Rögtön próbaéneklés és, —, este — amint 

hallottuk — Kruyswick Annie minden előké-
szület nélkül, próba nélkül, gyönyörűen éne-
kelte az Éj királynője nehéz koloraturáját és 
igen nagy sikere volt. 

Szerződtetése pedig biztos. Mégis valamire 
jó, hogy nincs Medgyasszay-szinház. Kruys-
wicknek jó. 

KRUYSWICK ANNIE 
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Mi van 
A „Színházi Élet" legfrissebb pályá-

zata a gyér kezdet után egyszerre nem 
várt arányúvá fejlődött. A posta való-
sággal özönével hozza a leveleket, 
amelyek mind ajánlatokat tartalmaznak 
a legfantasztikusabb dolgokról ugy, hogy 
ha igy tart még a dolog, meg kell 
szaporítani személyzetünket, hogy a 
jelenleginél több szorgalmas kéz bont-
hassa és osztályozhassa n pályázatra 
beérkező leveleket. Hogy a nagy for-
galom mellett mégis csak aránylag 
kevés ajánlat olvasható itt alább, annak 
igen egyszerű magyarázata az, hogy 
a beküldött pályaművek többsége nem 
felel meg a pályázati feltételeknek. Az 
első és főfeltétel ugyanis az, hogy a 
leglehetetlenebb, de épen ezért mulat-
ságos dolgot kínáljuk eladásra. Itt tehát 
kis eredetiség, ötlet, finom szellemes-
ség kívánatos, mert enélkül csak eről-
tetett ostobaság az egész. Nagyon sokan 
ajánlanak például svájci óramulatót. 
Hát először is, ez nem lehetetlen dolog, 
másodszor pedig éppenséggel nem mu-
latságos. A pesti órások boldogok vol-
nának, ha századrész annyi óramutató 
volna piacon, mint amennyit mult héten 
a „Színházi Élet" olvasói eladásra aján-
lottak. 

Fentiekből nyilvánvaló már a má-
sodik kifogásunk, amely egyúttal ma-
gyarázatot ad arra, miért közölhetünk 
csak keveset a sok levélből : nagyon 
sokan ajánljájc egy és ugyanazt a dol-
got. A sajtlyuk, kulcslyuk és katica-
bogár majdnem minden egyes levélben 
előfordul. Már pedig az elv az, hogy 
egyfélét csak egyszer közlünk, még 
pedig a beérkezés sorrendjében és igy 
az ujabb ajánlat már nem vehető figye-
lembe. Ügyeljünk tehát, hogy ismétlé-
sekbe ne bocsátkozzunk f 

eladó? 
Az ujabban érkezett pályamunkákból 

közöljük a következőket : 
Verő Sándor (VII., Jósika-utca 24.) 

12 waggon tátrai levegő. 
Kertész Vilmos (VII., Vörösmarty-u. 4.) 

5 gross pontosvessző dobozokban. 
Ländler Incyka (Soroksár, Zrinyi-u. 2.) 

2 9 Hl. lidércnyomás, 
57 waggon maszlag. 

Goldstein Bernát (VII., Klauzál-tér 16.) 
8 waggon szovjetvicc, 
31 waggon ujjlenyomat. 

Singer Zoltán (VII., Kun utca 11.) 
3000 liter holdsugár, zsákokban, 
2 waggon szakszervezeti igazolvány. 

Ländler Tery (Soroksár.) 
5 waggon vágnivaló köd. 

Braun Sándor (VI., Király-utca 106.) 
2 0 0 liter légüres tér. 

Löffler Lenke és Sándor (VI., Petőfi-
utca 3.) 

IOOO drb. füstkarika, 
4 0 0 drb. házbizalmi-bélyegző, 
10 waggon kazánkő, 
5 0 0 drb. szívbillentyű. 

Bertisch Blanka (VII., Thököly-ut 40.) 
2 0 láda villanyfény. 

Weisz Jolánka (VIII., Népszínház-
utca 33.) 

5 waggon bárányfelhő. 
Schlesinger József (VII., Nefelejts-
utca 53.) 

5 waggon hajnalpír, 
8 waggon darabeim. 

Schlesinger Richárd (VI, Váci-ut 137.) 
5 waggon szentjánoskenyérmog. 

Theodor Lyvia (Gróf Károlyi-u. 2 0 ) 6 waggon vakablak 
Weisz Imre (VIII., Népszinház-u. 33 ) 

10 q. trombitaszó. 
Fenti ajánlattevőket szabályaink ér-

telmében felvetiük az I. L. Sz. íjdeális 
Lánckereskedók Szövetsége) rendes tng-
jai sorába és a pályázatra bocsátjuk 
őket. Egyelőre természetesen még vár-
niok kell, a pályadíjul kitűzött Revü-
Szinház jegyeket csak pályázatunk le-
zárása után Ítéljük oda a legvidámabb 
pályamunkák beküldőinek. 
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SUGÁR TERI 
(Lady Havelock) 

Revüszinház — ,Csókbakter (Angelo felv.) 
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Uj műsor 
az Intim Kabaréban 

November H-én tartja uj műsorának be-
mutató-előadását az Intim Kabaré, amely eddigi 
műsoraival is annyira eltalálta az elkényezte-
tett budapesti^közönség minden mű/észi kíván-
ságát, hogy nem csod8, ha fokozott érdeklődés 
véria ezt az uj bemutatót is. 

A Teréz-köruti kedves szinház uj műsorának 
három kiemelkedő darabja lesz s ezek mellett 
tréfák, u j magénszámok és konferénszok fog-
ják tarkítani és változatossá tenni az uj mű-
sort. A három nagyobb lélekzetü egyfelvonásos 
közül is külön érdeklődésre tarthat számot a 
„Dinamit" cimü d-áma. Mindvégig érdekfeszítő 
és izgalmas darab ez, szerzője Rudolf Kahn, 
a legnépszerűbb német irók egyike, főszerepé-
ben pedig Vizváry Mancika fogja érvényesí-
teni sokszor méltányolt, nemes művészetét. 
Partnerei a kitűnő egyfelvonásosban Abonyi 
Géza, Kovács Andor és Doktor János lesznek, 
aki egyben fordította és rendezte is a darabot. 

Egy mulatságos operettet is mutat be a 
szinház, cime „Jó éjszakát . . .", szövege öt-
letes és finom, versei pattogóak, a zenéhez 
pompásan simulok, ami természetes is, mert 
Balassa Emil dolgozta át a szöveget magyar 
szinre. Zenéjét a bécsi Arthur Porges szerzette 
és Komjáthy Károly, komponélt még hozzá 
nagyszerű betétszámokat. Szeless Elza a női 
főszerepben ismét sok tapsot fog kiváltani a 
közönségből, amely mér kedvencévé avatta ezt 
a tehetséges fiatal művésznőt. A több szerepet 
Doktoi János, Cseh, Kiss és Virágh Rózsi 
játsszák. 

Uray Dezsőnek, az ötletes Írónak kacagtató 
bohózata a „Hátha mégis . . . " a műsor har-
madik kiemelkedő darabja, amelyet Mészáros 
Alajos és Asztalos Mária, Cseh, Kiss Cseres-
nyés fognak nagy sikerre vinni. Tötök Rezső 
tréfája „A sóiivatol" és számos uj vidám dal 
és finom sanszon van még az uj műsorban, 
szövegeiket és zenéiket a legkitűnőbb írók és 
zeneszerzők irták s Szeless Elza, .Cseresznyés 

Erzsi, Cseh, Kiss, Virágh Rózsi és Arányi 
éneklik és Alpár János, kiséri őket zongorán. 
Külön érdekességei lesznek az uj műsornak 
Kovács Andor ötletes uj konfejránszai is. 

BARTOS OLGA 
Royal Orfeum : „Kalandor kisasszony" 

(Amster felv.) 
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MÁRCIUS 21 
VÍGJÁTÉK EGY FELVONASBAN 

Irta: MÉSZÁROS IVÁN 
Előadták az Andrássy-uti színházban a követ' 

kezö szereposztásban : 
Kemény Ferenc pénzügynök Békeffi László 
Jolán a felesfge ... Kökény Ilona 
Ernő Boross Géza 

Gyakorlati vörös katona 
Elméleti vörös katona 
Szobaleány 

Laky Imre 
Szántó Jenő 
Kacziányi Oly 

Inas Koncz István 
Történik március 21-én az esti órákban. 

Fogadószoba Keményéknél. 

Jolán ül az Ernő ölében és cirógatja. 
Jolán. Te csúnya te. Ilyenkor mindig milyen 

morcos vagy. Szeretném, ha egyszer a végén 
is olyan kedves volnál, mint az elején. 

Ernő. Fiam. aki kedves a végén az csalt az 
elején. 

Jolán. Ernő, te neked nagy humorod van. 
(Cirógatja.) 

Ernő. Jó, jó, mondd meg röviden mit akarsz. 
Jolán. Cuncikám egy gyönyörű himzett 

seíyembatiszt'garniturát láttam a belváros-
ban. Komplett. Egy ing, egy hálóing, egy 
nadrág stb. összesen öt drb. Majdnem ingyen. 
6000 korona. 

Ernő. Mi az a majdnem ingyen? Ez telje-
sen ingyen. 6000 korona. 

Jolán. Ne viccelj Ernőkém. Megveheted. Ele-
get kerestél a savanyukáposztán. Nézd úgyis 
elveszi a Szende. 

Ernő. Jaj csak ezt az embert ne emlitsd. 
Jolán. Elvesz egy csomó koronát tőled mi ? 
Ernő. Mit mondjak neked ? Annyi bibircsók 

nőjön az orrán, ahány — nem koronát — de 
ezer koronát vesz el tőlem. 

Jolán. Ámen. 
Ernő. De azért én túljárok az eszén. 
Jolán. Hogy ? 
Ernő. Először vettem magamnak öt pompás 

sírhelyet a központi temetőbe spekulációra. 
Próbálja azt megadóztatni ha tudja. Legfeljebb 
elvesz az ötből egyet magának. Na azt neki 
adom. 

Jolán. Nagyon jő ! 
Ernő. Azután azt mondják, hogy a mű-

tárgyakat nem fogják megadóztatni. Erre 
lettem egy Maecenás. A Bajza-utcai hatszobás 
lakásom telestele van a legdrágább holmikkal. 
Az egész vagyonomat belefektettem. 

Jolán. Te, de a Bajza-utca nem a legjobb 
hely ám. Nem félsz, hogy kirabolnak? 

Ernő. Hohó a legbiztosabb hely Budapesten. 
A szomszédomban van a francia misszió. Én 
most az entente oltalma alatt állok. 

Jolán. Pompás ! Hát akkor megveszed a 
garnitúrát ? 

Ernő. Nem bánom megveszem. De mit szól 
az urad, ha meglátja' azt a gyönyörű hímzett 
inget. 

Jolán. Na engedj meg! Miért kell az én 
aramnak az én ingemet meglátni ? 

Ernő. Pardon. Gondoltam néha mégis benéz 
a szekrényedbe. Jó fiu lehet a Feri. Egyszer 
mégis bemutathatnál neki. 

Jolán. Nem szívesen. Tudod ő csak ismerő-
sökre féltékeny. De azért legközelebb be-
mutatlak. (Kivül zörgés.) Valaki kulcsot pró-
bál beilleszteni az előszobaajtó zárjába. Jézus 
az uram. 

Ernő. Na a legjobb alkalom a bemutatásra. 
Jolán. Szent Isten. Ilyenkor. Ez megtudott 

valamit. 
Ernő. Van revolvere? 
Jolán. Van. De azt itt tartja a titkos fiók-

ban. Az Istenért buj el valahová. 
Érni. Te hová? 
Jolán. Gyorsan a pamlag alá. (Ernő a pam-

lag alá mászik. Jolán sietve rendbeszedi magát. 
Ernő. (A pamlag alól.) Az anyját. Mi nyom 

itt? Egy kézelőgomb. , 
Jolán. A Ferié. 
Ernő. Ej ha, egy bajuszkefe. 
Jolán. A Ferié. 
Ernő. De hiszen nincs is bajusza. 
Jolán. Azért van a kefe à divány alatt és 

nem a zsebében. • 
Ernő. Ugy? Na itt ugy látszik engem meg-

előzött Moskovits. (Közben Feri az előszoba 
ajtót kinyitotta és már a szobaajtót döngeti.) 

Feri. (Kivül bömböl.) Nyisd ki azonnal ! 
Jolán. Rögtön.«(Kinyitja az ajtót. Feri magá-

ból kikelve berohan.) 
Jolán. .(Ijedten hátrál.) Egy szó sem igaz 

abból, amit neked mondtak. 
Feri. Ne beszélj. Minden szó igaz. (A szek-

rényhez akar rohanni, de Jolán elébe áll.) 
Jolán. (Visít.) Hazugság ha mondom. _ 
Feri. Ne visits. Összecsődited a házat. (Fefre-

löki.) 
Jolán. De visitok. Ki ne merd venni ! 
Feri. Majd éppen téged kérdezlek. 
Jolán. (Lefogja a kezét.) Feri esküszöm 

neked . . . 
Feri. Ne óbégass. (Eltolja, gyorsan kinyitja 

a szekrényfiókot.) 
Jolán. (Térdreesik.) Jaj Istenem, jaj Iltenem. 
Feri. Ne Istenezz itt. (A felüllevő holmikat 

idegesen kidobálja. Jolán ijedtében befogja 
a fülét.) 

Feri. Végre. (Egy csomó pénzt kapkod ki 
és gyorsan a keblébe dugja.) 
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Jolán. (Előbb nagyot néz, de hirtelen talpra 
ugrik.) Hát . . . hát . . . hát . . . nem a re-
volvert kerested? 

Feri. Mit ér egy revolver az egész világ 
ellen ? 

Jolán. Miféle világ ellen? 
Feri. Hát nem is tudod? Akkor miért vi-

songattál? Kiütött a bolsevizmus. 
Jolán. (Megkönnyebbülten leül.) Ennyi az 

egész ? 
Feri. Ez neked nem elég ? Te szerencsétlen. 

Károlyi lemondott, a kormány lemondott, 
Kun Béla lett a miniszterelnök. 

Jolán. Hiszen azt agyonverték I 
Feri. Feltámadt. 
Jolán. Ezért kár volt engem ugy megijeszteni. 
Feri. Ez megörült. Ez tisztára, megőrült. 

(Ordit.) Asszony kikiáltották a próletárdikta-
túrát. 

Jolán. (A füléhez kap.) És ilyen hangosan 
kiáltották k i ? 

Feri. (Összecsapja a kezét.) Érted te, hogy 
ez mit jelent, itt most kommunista világ 
lesz. Mi lesz velünk ? 

Jolán. Miért. A kommunista világban tán 
nem is kell pénzügynök. 

Feri. Dehogy nem. Disznek a lámpavasra. 
Jolán. Jó. Hát nem leszel pénzügynök. Van 

annyi hadikölcsönünk, hogy nyugodtan meg-
élhessünk. 

Feri. Hogyne. Megehetjük a kölcsönkötvé-
nyeket kirántva. Itt fi^m ezután csak a proie-
tárok élnek meg. 

Jolán. Hát akkor holnap elmégy és jelent-
kezel proletárnak. 

Feri. Ahogy azt te képzeled. Tudod mi lesz 
i t t ? Ide figyelj. Megalakult a vörös gárda. 
Még ma este kirabolják egész Budepestet. Aki 
polgárt az utcán találnak azt kifosztják és 
leszúrják (Ernő a pamlag alatt feszengni 
kezd.) A kommunisták. 

Jolán. Ezek kommunizálják az asszonyokat? 
Feri. Tudtam, neki ez az %lső gondolata. — 

A kommunisták átveszik a kormányt, holnap 
elveszik a házakat, földet az élelmiszereket. 
Enni csak kommunista kap. Csak legalább 
egyetlenegy kommunista ismerősöm volna. 

Jolán. A zsírt is elveszik ? 
Feri A zsirt, a lakást, mindent. Amit nem 

tudnak elvinni azt felgyújtják. Mi lesz ve-
lünk ? mi lesz velünk ? Csak legalább egyet 
ismernék közülök. (A kezét tördeli.) Azt 
mondják a villanegyed már ég is. 

Ernő. (Kidugja a fejét.) J^j Istenem. 
Feri. (Odanéz.) Hát ez mi ? Háá ! 
Jolán. (Felsikolt ) Szent Isten egy ember ! 

Egy bolseviki ! 
Feri. (Nyájasan.) Hogyan uram Ön egy 

kommunista ? (Jolán integet Ernőnek.) 
Ernő. Hát persze, hogy az vagyok. Fő-

kommunista. 
Feri. Nagyszerű. És mit csinál o t t? 
Ernő. Házkutatást. 
Feri. A divány alatt? Na hát azt meg kell 

hagyni, hogy ezek a kommunisták alapos 
emberek. Parancsoljon kijönni. (Ernő ki-

mászik.) Nagyon örülök ennek a véletlen 
szerencsének. Óh én már [régen vágyom egy 
igazi kommunista ismeretségre. Kemény Fe-
renc kereskedő. (Kezet nyújt.) 

Ernő. Firczák Gábor vasas (Ellöki a kezét.) 
odább a kézzel burzsuj. 

Feri. Hehehe. Nagyon jó, tudja mi t? Le-
gyünk pertuk. 

Ernő., Azaz, hogy én tegezlek, te meg ma-
gázol. Érted? Mert különben vér folyik. 

Feri. (Jolánhoz.) Igazi kommunista. Nála 
rögtön vér folik vagy nem folik. 

Ernő. Miiii? 
Feri. Kérem ez egy vicc, egy humor. Csak 

szórakoztatni akartam. Ilyen, kedves vendég 
Mondja kérem, hol lakik Ön, mikor nem 
tart házkutatást ? 

Ernő. Angyalföldön. 
Feri. Nagyon jó hely. Ugy tudom, hogy ott 

az egész arisztokrácia kommunista. Mondja 
ismeri maga Kun Bélát? 

Ernő. A titkára voltam Oroszországban. 
Feri. És benne lesz majd a kormányban? 
Ernő. Államtitkár leszek, esetleg főispán. 
Feri. (Hajlongva.) Engedje meg, hogy jóin-

dulatú támogatásában ajánljam magam. Ké-
rem én régi szocialista vagyok. Én mindig 
szociális érzésű ember voltam. Az én irodám-
ban uram minden alkalmazottnak meg van 
a maga saját külön ruh'afogasa. És amikor 
egy mosdót akartak én magam mentem venni 
és egy félóráig alkudtam nekik, hogy olcsób-
ban jöjjenek ki. Nálam a cseléd, akarom 
mondani a háztartási alkalmazott olyan sze-
retőt tart magának, amilyet akar. Én nera 
vagyok a Kriihaber a második emeletről, aki 
nem enged meg csak hordárt, hogy aztáa 
ingyen küldözgethesse. Az én és a nőm jó-
tékonysága mondhatnám hagyományos. Ótt 
az A"ker előtt annak a nemzeti áldozatkész--' 
ségü lónak a farkán a legszebb helyen va-
gyunk, nem hat, de tizenkét négszögcenti-
méterrel. 

Ernő. Ez mind marhaság. A kommunizmus 
az egy egészen más dolog. 

Feri. Nagyon helyes. Előre kell bocsátanom 
azonban, hogy én mindig kommunista voltam. 
Tehát ön szerint mi a kommunizmus ? 

Ernő. A kommunizmus az, hogy minden-
kitől elveszünk mindent és aki erre azt 
mondja, hogy muk, azt agyonverjük. 

Feri. Csak ugy uk-muk ? 
Ernő. Csak ugy. 
Feri. Nagyon érdekes. 
Ernő. Aztán agyonverjük azokat, akik azt 

sem mondják muk. 
Feri. Ebben határozottan van rendszer. De 

valami mód csak van, hogy az ember élet-
ben maradjon ? 

Ernő. (Jolánra kacsint.) Hát akinek szép 
felesége van, aki cirógatni is tud, az még 
remélhet. 

Feri. Jolánkám mutasd meg, hogy te tudsz 
cirógatni. 

Jolán. (Megcirógatja Ernőt.) Ciróka, miróka. 
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A Royal Kabaré tagjai : 
1. Gyenis, 2. Máté Sándorné, 3. Sándor, 4. Forgács, 5. Solti Hermin, 6. Virágfo. 

Ernő. (Nagylelkűen.) Na némi reménységgel 
lehet lenni. (Visszacirógatja.) 

Jolán. Jaj csupa por a keze. 
Ernő. Nagy por van a dívány alatt. Megyek 

is a fürdőszobába és megmosom. (121 balra.) 
Feri. (Suttogva.) Te ez egy kém. Én mon ' 

dorn neked ez egy kém. Azért jött, hogy ki-
kémlelje a házat, hogy aztán idevezethesse a 
bandát. Láttad, már azt is tudta, hol a fürdő-
szoba? Ezt nem szabad inner elengedni. Itt 
kell tartani egész éjszaka. Még pedig ott fog 
aludni velünk egy szobába, hogy meg ne 
szökhessen. • < 

Jolán. Kérlek, ne vegyük mindjárt magunk-
hoz az ágyba ? 

Feri. Majd megbeszéljük. Most egyelőre 
gyorsan elzárom a kalapját, kabátját. Na 
nézd milyen finom holmijai vannak, bizo-
nyosan már ezt is rabolta. Fiain, hogy nekem 
milyen szemem van. 

Jolán. Nincs több ilyen a vilíig-on. 
Feri. Pszt. Jön. 
Ernő. (Visszajön.) Így la. Most ide avval a 

finom cibarral. (Feri szivart és tüzet ad neki, 
Ernő közben kihúzza a nyakkendőtűjét.) Ezt 
a kis tűt meg elkommunizálom. 

Feri: Hehehe. Egy kis irást nem kapok róla? 

Ernő. A pofádra kaphatsz ha akarsz. 
Feri. Az nem jó hely. Borotválkozáskor 

lejön az irás. 
Ernő. Ne viccelj. Mars a konyhába, hoiz 

egy cipőtisztitó kefét és pucold meg a ci-
pőmet. 

Fen. Kérem talán majd a lány. 
Ernő. Azt mondtam, hogy te pucold. Mars. 

Jó az neked most, ha belegyakorolod magad. 
Hasznát veheted. Egy, kettő. (Feri el.) 

Jolán. De az Istenért Ernőkém hát mit 
csinálsz ? 

Ernő. Mulatok fiam. Egy kicsit megtáncol-
tatom, mert a divány alá kellett miatta búj-
nom. Nem lesz semmi baja. 

Jolán. Képzeld azt akarja, hogy itt maradj 
éjszakára. Hahaha. 

Ernő. Nem rossz. 
Jolán. Elzárta a kalapod és kabátod, hogy 

el ne mehess. 
Ernő. Nagyszerű. Pszt jön. 
Feri. (Jön a cipőkefével és neki ül tisz-

títani.) Na elvtárs azt hiszem ezek után már 
bevesznek a pártba is. 

Ernő. Óh ahhoz még sok próbán kell ke-
resztül menni. 
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Feri. No de legalább remélem a párt ol-
talma alatt állok. 

Ernő. Arról biztosithatlak. Amíg engem 
látsz nem vakulsz meg. 

Feri. Nagyon jó. De ha jönnek a többi 
kommunisták remélem megvéd? 

Ernő. (Nagylelkűen.) Megvédelek. (Telefon 
szól.) Vigyázz ! ! ! 

Feri. (A telefonhoz ugrik.) Halló ki beszél ? 
Jó estét Weisz bácsi. Na mi újság? Tudom, 
tudom. Károlyi lemondott, megalakult a kom-
munista kormány. Tudom. Kikiáltották a 
proletárdiktatúrát. Tudom. A polgároktól 
elvesznek mindent ? Én Weisz bácsi nyugod-
tan ülök. Nagyon jó összeköttetéseim vannak 
a kommunista párttal. Dr. mondom. Az az 
én t i tkom. Az Andrássy-uti villanegyedben 
már kezdenek fosztogatni ? Csak kezdjenek. 
Annyi baj legyen. 

Ernő. (Ijedten.) De az anyját hol kezdenek 
fosztogatni ? 
, Feri. (Tovább telefonál.) Le a burzsoával. 

Éljenek a kommunisták. Nekem egy hajam 
szála sem fog meggörbülni. Jóéjszakát Weisz 
bácsi. (Leteszi a kasrylót.) Na mit szól ehhez 
a vén bitanghoz? Öt éve nem beszéltem vele 
s ma direkt felhiv, hogy ezeket a rémhíreket 
közölje velem. Adja csak a másik cipőjét 
még az nincs megtisztitva. 

Ernő. (Fel és alá rohan.) Már nem kell 
tisztítani. Mit mondott az a Weisz bácsi? 
Hol fosztogatnak? 

Feri. (Elkapja a lábát és tovább tisztit.) 
Dehogy nem kell tisztítani. Tényleg jó azt 
most megtanulni. A Weisz bácsi az egy 
hazudós. Csak szeret kellemetlenségeket 
mondani. 

Ernő. De hátha igaz. 
Feri. És ha igaz ? Mit bánjuk mi itt a 

József-kőrúton, hogy mi történik teszem azt, 
a Bajza-utcában. Na mit kapkodja a lábát 
elvtárs ? 

Ernő. Nekem azonnal el kell mennem. Hol 
a kabátom meg a kalapom? 

Feri. (Jolánhoz.) Na nézd ezt a szenvedé-
lyes kommunistát, már szeretne ott lenni 
egy kicsit „dolgozni". Mi? 

Ernő. (Ordit.) A kabátom és a kalapom 
akarom. 

Feri. Jolánkám cirógasd meg egy kicsit, 
hogy ne akarjon elmenni. 

Jolán. (Cirógatja.) Nézze izé, kommunista 
ur, hátha nem is igazak ezek a hirek. Meg 
kellene előbb kérdezni valahol. 

Ernő. De hol? 
Feri. Tényleg, de hol ? Ma nincs szerkesz-

tőség. Nincs újság. \ 
/ólán. (Ferihez.) Nagyon egyszerű. A kávé-

házban a főúrtól. A Gézától. 
Feri. Azt megtehetjük. (Telefonál.) Halló két-

szer hatvankilenc. Wilson kávéház ? Kérem a 
főurat. Kibeszél? Egy vendég? Kérem én rögtön 
végzek. Nekem még sürgősebb. Meg akarom 
kérdezni, hogy mi újság. Kérem, mondja maga, 
nagyon lekötelez vele. Tessék? Megölték Ká-
rolyit ? Ez már valami. Mi ? Ég az Elevátor ? 

Ej ha, nagy muri ? Es ? És elzárták a Filatori-
gátat ? Miért ? Hogy ne legyen viz, ha felgyújt-
ják a várost? Ezek uram, tervszerűen dol-
goznak. 

Ernő. (Kiabál.) Igaz, hogy a Bajza-utcában 
fosztogatnak ? 

Feri. Igaz, hogy a Bajza-utcában fosztogat-
nak? Mi? Teljesen kifosztották? Bravó! 

Ernő. (Felordít.) 
Feri, Föl is gyújtották? Látja uram milyen 

jó, hogy nekünk nincs ott palotánk. Hehehe. 
Ernő. Az anyád ! Ide azt a kagylót. (Elkapja 

a kagylót és ellöki Ferit.) Halló, halló,»halló, 
elment. A kabátom ! 

Feri. Maga elvtárs pont a Bajza-utcában akar 
működni. Megtérítem magának azi a pár ezer 
korona elmaradt hasznot. 

Ernő.(Ordit.) Hol a kabátom,meg a kalapom? 
Feri. Mit tudom én? Tán a divány alatt. 
Ernő. (Megragadja.) Ide azt a kabátot azonnal. 

(Rázni kezdi.) 
Jolán. (Visit.) Jézus Mária ! Megöli. 
Szobaleány. (Berohan.), Szent Úristen ! 
Ernő. (Tovább rázza.) En parancsolom neked 

a kommunista király, add ide rögtön azt a 
kabátot ! 

Feri. (Mosolyogva.) Azt nem lehet. 
Szobaleány. (Kirohan.) Segítség! Itt vannak a 

komenisták ! Ölik a nagyságos urat. (Vissza-
rohan az inassal.) 

Inas. Hol a kommunista ? („Itt van", „üsd" 
kiáltással neki esnek Ernőnek, ki a sarokig 
hátrál). 

Ernő. Kérem én nem vagyok kommunista, 
csak a kabátom . . . 

Inas. „Kabát kell neked ?" Ez az éppen. „Na 
megállj !" (Neki ïnegy. Hirtelen puskaropogás 
az ablak alatt.) 

Szobalány. (Beront.) Itt vannak a többi 
komenisták. (Inas, szobaleány kiszalad. Ujabb 
sortűz.) 

Feri. (Térdre esik.) Jajajaj a kommunisták. 
Ernő. (Térdre esik.) Jajajaj az igazi kom-

munisták. 
Feri. Hát maga nerű igazi kommunista ? 
Ernő. (Siránkozva.) Dehogy vagyok. 
Feri. Adja vissza rögtön nyakkendőtűmet. 

, Ernő. Visszaadom csak h o v á b u j u n k ? (Fel-
ugranak és egyszerre rohannak a díványhoz.) 

Ernő. Kérem ez az én helyem. 
Feri. Miért ? Mert egyszer használta ? (Félre-

löki, alábújik.) ' 
Ernő. (Tovább szaladgál.) Jaj Istenem rögtön 

bent vannak. (Jolánhoz ki ezalatt egy párszor 
elájult, de látván, hogy nem törődnek vele 
mindig fellocsolta önmagát.) Nincs egy vörö3 
kendő, hogy kitűzzük? 

Jolán. A Marseillaiset kell énekelni. 
Ernő. De nem tudjuk a szöveget. Tudja maga? 
Jolán. Nem. . 
Ernő. Én tudok egy dalt. A munkások éne-

kelték minden tüntetésnél. Ugy van, hogy 
(E pillanatban beront két vörös katona, szu-
ronyt szegezve „Fel a kezekkel kiáltással" — 
Ernő és Jolán .feltartott kezekkel térdre rogy-
nak. Ernő elkezdi bömbölni.) 
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Választói jogot adjatok. 
Hazafiak leszünk, nem hazátlan bitangok. 

(Az első pár hang után Jolán már vele énekli.) 
Gyakorlati vörös katona. Hát ezek mit obé' 

gatnak ? Micsoda verekedés volt itt ? Na auf ! 
Ne imádkozzanak ott ! Nincs most hosszanap. 
Aki idegen van a házban takarodjék. Minden' 
kinek otthon kell most ülni. (Ernőhöz.) Na van 
idegen a háznál ? Nehogy kutatni kelljen. 

Ernő. Óh kérem csak egy idegen van a ház-
nál. Egy»ember ott a dívány alatt. 

A gyakorlati vörös katona. Hogy kerül az oda ? 
Ernő. A feleségem udvarlója. Rajta kaptam 

és ijedtében a divány alá bujt . 
Feri. (Kidugja a fejét.) Nahát ez már a leg' 

nagyobb szemtelenség. Bizony Isten én vagyok 
a férj és az az udvarló. Itt volt a divány alatt 
mikor bejöttem. Tessék itt maradt a zsebken-
dője. (Kimászik és oda ad a vöröshaju elméleti 
vörös katonának egy zsebkendőt.) 

A gyakorlati vörös katona. (Nézi a zsebkendőt. 
Ferihez.) Mi a maga keresztneve ? 

Feri. Ferenc. 
A gyakorlati vörös katona. (Ernőhöz.) Hát a 

magáé ? 
Ernő. Ernő. 
A gyakorlati vörös katona. De hiszen erre 

Bandi van kihimezve. (Mind Jolánra néznek. 
Pillanatnyi csend.) 

Jolán. Te szent Isten te, az a lány 3 hónapja 
nem sepert a divány alatt. 

A gyakorlati vörös katona. (Rárival) Az Istenit 
hát végre is melyik az u r a ? 

Jolán. (Siránkozva.) Kérem én nem tudok 
ebben a nagy ijedtségben gondolkozni. 

A gyakorlati vörös katona. (Az elméleti vörös 
katonához.) Na elvtárs ezt bontsa ki, ha olyan 
nagy tudós. Neki ezen gondolkodni kell. 

Az elméleti vörös katona. Nagyon egyszerű. 
Tudja mi ez, hogy neki ezen gondolkodni kell ? 

A gyakorlati vörös katona. Mi? 
Az elméleti vörös katona. (Diadalmasan.) Ez 

a gondolkodásában még nem forradalmositott 
ember. 

A gyakorlati vörös katona. Hm, hm. 
Az elméleti vörös katona. Egy orthodox marxis-

tát az ilyesmi nem lep meg. Csak orthodoxnak 
és marxistának kell lenni. 

A gyakorlati vörös katona. Na, na. 
Az elméleti vörös katona. Nagyon egyszerűen. 

Elővesszük a történelmi materializmus min-
denhova bevilágító fáklyáját és fényt deritünk 
a sötétségben. Ide figyeljen. (Egy öngyújtó 
magasan lobogó lángja mellett szigorúan Jolán-
hoz.) Mondja meg nekem, mi ' az Ön családi 
életének gazdasági alépítménye? 

Jolán. (Remegve, némi gondolkodás után.) A 
fáspince, de most üres. 

A Royal Kabaré tagjai. 
1. Zöldy, 2. Hatvany Mariska, 3. Fodor, 4. Arányi, 5. Giiger Ima, 6. Szír,mi. 

/ 
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Az elméleti vörös katona. Hopp. Megvan. A 
kettő közül az egyik fakereskedő, aki az asz-
szonynak megígérte, hogy fát szállít neki. De 
melyik ? Csak nyugalom. Kinyomozzuk azt is. 

A gyakorlati vörös katona. Na az anyját. 
Az elméleti vörös katona. Nagyon egyszerű. 

Megállapítjuk, hogy melyiknek van a kettő 
közül fakereskedői ideologiája. (Szigorúan Fe-
rihez.) Mire gondol Ön, mikor azt a szót hallja, 
hogy — bikkfa ? 

Feri. (Remegve.) Bikkfára. 
Az elméleti vörös katona. (Ernőhöz.) Hát Ön. 
Ernő. (Remegve.) Én is a bikkfára. 
Az elméleti vörös katona. (Csodálkozva.) Mind 

a kettő fakereskedő. Hm. Ilyen körülmények 
között világszemléleti alapon exakt pontosság-
gal nagyon bajos kivetiteni, hogy melyik a 
férj és melyik a szerető. íme az anarchisztikus 
kapitalista termelés erőpocsékolása. Itt van egy 
házasság, ahol a családi termelés biztosítására 
két eniber helyett háromra v m szükség. Ezt 

különben már megjósolta Marx is akkor ami ' 
kor . . . 

A gyakorlati vörös katona. (Félrelöki.) Na 
elvtárs, ez mind marhaság. Nem történelmi 
materializmus kell ide, hanem egy kis finom 
egyéni terror. Ide nézzen. (A háziakhoz.) Na 
az anyátok keserves istenit, hát lesz itt rend 
vagy nem lesz ? (Vérfagyasztó orditások fog' 
vicsoritások közepette nagy siu indián fegyver-
táncot lejtve a halálra rémült háziak között 
addig ugrál ide-oda, mig egyszerre ráugrik az 
Ernő — tyúkszemére.) 

Ernő. (Felordít) Hááááá a tyúkszemem. 
Jolán. Mi az? Magának tyúkszeme van ? . Fu j ! 

Nem akarom többet látni. Vigyék el. Ö az. 
A gyakorlati vörös katona. (Mint Napoleon, 

mikor az Írógéppel meghódította a világot.) 
Voila. Egyéni terror. 

Fen. (Hozzálép és megrázza a kezét ) Elvtárs ! 
Maga egy nagyszerű ember (Hozzáhajlik.) 
Mondja, Nem tudna nekem egy pár tojást is 
szerezni ? F ü g g ö n y 

Kirándulás — négyezer képhez 
— Katona Nándor műtermében — 

Ismerik önök — bizonyóra ösmerik — azt 
a kedvesen fejtörő gyermek-játékot, amely egy 
csomó, minden oldalon szines fakockáknak egy 
nagyobb szinnyomatosság, vagy figurának az 
egészben való összeállításával szórakoztatja a 
gyermek-szobák kisded lakóit ! 

Ismerik önök, kérem a Tátrát, a Felvidéket ? 
igenis nem is I . . . 

Ha nem ismerik s eddig nem volt 
alkalmuk megismerni, óm tessék — odautazni ! 
De ha az útlevelek és egyéb körülményességek 
száz bajával nem akarnak megbirkózni, itt 
Pesten is megismerhetik : a legnagyobb magyar 
festők egyikének műtermében. Katona Nán-
dornak hívják ezt a festőt ; a műtermét — jó-
akaratú gyöngédségből önök iránt — nem 
áruljuk el. Mert meg vagyon írva:- vándor 
hamarabb eljutsz a szentföldre avagy a mennyek 
országába, mint e művész műtermébe !. . . Ha 
régi, meghitt barátja nem vagy művészünknek, 
minden fortélyod és furtangod meddő, hogy 
Ide bejussál ! De ha egyszer belül kerültél, a 
egkedvesebb házi-gazda fogad mosolygós arc-
cal. Nem a legtökéletesebb amerikai lakatok 
és százak légiói, amelyek e műterem ajtajá-
nak — vélnéd külső ornamensei — járulékai, 
hanem idegen mivoltod miatt nem juthatsz be 
e helyre . . . 

Pedig nemcsak a legnagyobb művészek, ha-
nem a legérdekesebb és legműveltebb emberek 
egyike lakik e műteremben. Akik husz-harminc 

év óta járnak a pesti tárlatokra, csaknem min 
den egyes kiállításon ott találták a mester egy-
egy képét, amelyek csaknem kivétel nélkül a 
Tátrának, a Felvidéknek s a rejtelmesen szép 
romantikáju Szepességnek elmondott szerelmi 
vallomásnak voltak szűnni nem akaró meg-
ismétlései. Ki ne ismerné ezeket, a legnemesebb 
njűvészi ihletből fakadt képeket, ezeket a tiszta 
és bensőséges hangulatokat, az ezer és ezer 
különböző helyen és a napnak és évszakoknak 
minden fázisában készült festményeket ! Nincs 
olyan része a Felvidéknek, olyan hangulata, 
amelyet festőink ecsetje meg ne örökített 
volna. 

Nézd végig a sok Katona-képet s ha becsü-
letes lélekkel mered állitani, hogy emlékezel 
olyan hangulatra, amelyet valaha a Tátrában 
átéltél s e képek egyikén sem találod meg, 
vagy — megfordítjuk a tételt — nézd végig e 
sok képet s ha mered állitani, hogy te ezt a 
sok hangulatot mind átélted : a mester utó-
lagos beleegyezésével mind neked adom — a 
képeit I • 

Ha azonban ró akarod magad szánni arra a 
ritka gyönyörűség-megszerzésre (természetes, • 
ha meghitt, régi barátja vagy a művésznek !), 
hogy „végig nézed" Katonának a műteremben 
látható festményeit, ne légy könnyelmű. Búcsúzz 
el előbb hozzátartozóidtól, mondd meg ház-
mesterednek (ha magányos ember vagy), hogy 
ne kerestessen a rendőrségen, ha pár napig 
»távol maradsz" levelet ugy sem irhats», mert 
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nagyon el leszel foglalva, gondold meg : 'né-
hény ezer festményt kell végignézned, e mű-
terem kincseit ! 

Ez a szémösszeg mindennél nagyobb bő-
beszédességgel elmondja, hogy Katona Nándor 
a legtermékenyebb festők egyike Ï Hogy hány 
esztendőnek az eredménye ez a rengeteg kép, 
ne firtassuk, dsinálhatunk számtani rejtvénye-
ket, hogy ha havonta átlagosan ennyi és ennyi 
képet fest a művész, hány év kellett hozzá, 
amig ezt a sok képet „összehozta" s bizonyára 
nem jövünk rá a titok nyitjára. „Nem jön ki 
sehogy sem2 — fogjuk végül megállapítani ! . . . 

Ám térjünk e rejtély felett napirendre s 
érjük be azzal, hogy a szép szabatosan egy-
más mellé és felé állitott „fachok"-ban egy 
emberöltő legszebb érettségében álló művész 
alkotásai húzódnak meg — csaknem négyezer 
darabban í 

Mintegy huszonöt esztendő gyönyörű ered-
ménye ez a kincs, attól az időtől kezdve, 
hogy a mester végleg otthagyta a híres bar-
bizoni mesterek örök hirüvé vált fontenaibleaui-

" erdő vidékét s hazatért Magyarországba. Attól 
az időtől kezdve járja lankadatlanul a Fel-
vidéket — szülőföldjét ! . . y 

Vájjon milyen lelki, vagy egyéb motívumok 
lappanghatnak amögött, hogy a mester ezt 
a rengeteg képet évről-évre félrerakta ? Kató» 
nának bizonyára meg van a mélységes lelki 
elhatározásból fakadó oka, hogy képeit félre-
rakosgatta. De egy pozitív szándék is rejlik 
ezen „árufelhalmozés" mögött. Nem is oly 
nehéz ezt kitalálni, csupán egy plauzibilis kap-
csolatot kell a művész egész oeuvre-je és 
szülővárosa közé beillesztenünk. Késmárk, ez a 
hires szepességi város, Katona szülővárosa, 
már réges-rég foglalkozott azzal a tervvel, 
hogy egy Katona Nándor-muzeumot állit föl, 
amelyben kizárólag a mester alkotásait helyez-
nék el. Olyasféle ritkaság volna ez, mint a 
párisi Moroeau, a brüsszeli Wirtz, a moszkvai 
Leviaton-muzeum. Katona, aki tudott szülő-
városának erről a ritka szép tervéről, azután 
évről-évre rakosgatta félre azokat a képeket, 
amelyeket nem adott el s amelyeket a kés-
márki muzeumnak szánt. ' 

Ezek a szép tervek azonban megakadtak, 
mintahogy Katonának a Felvidékhez való régi 
nagy szerelme is — szünetel : külsőleg. A sok 
bajjal járó utazásra nem szívesen szánja ma-
gát, pedig más évben ilyenkor már a Tátra 
havaséban pingált. Otthon üldögél műtermé-

ben (amely igaz, nem egészen olyan hideg, 
mint a tátrai havasok, de nem nagy a Celsius 
fokbeli különbségi) s olvasgat. Miután csak-
nem az összes európai kulturnyelveket beszéli, 
eredetiben olvassa az idegen írókat. Különö-
sen a francia mestereket olvassa nagy szere-
tettel, amiben egy kis fc kegyelet is van. Bar-
bizoni tartózkqdása alatt ugyanis számos nagy-
nevű francia íróval tartott fenn szoros barát-
ságot, akik akkoriban szintén e gyönyörű 
magányt élvezték. Könyvtára a legválogatot-
tab irodalmi műveknek a gyűjteménye (ne 
tessék kölcsönkérni tőle — igen helyesen — 
ugy sem ad 1) 

A havasokban való szabad mozgás nagyon 
hiányzik a mesternek s ezt most házitorna-

is mutatja . . . 
Iván Ede. 
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Gurul a dollár 
Irta : PAULINI BÉLA 

Mint már említeni szerencsém volt : 
mióta azok a pesti gyerekek kiszelcirozták 
jókedvű császáromat az állásából, mentől 
kevesebbet tartózkodom Budapesten. Lehet 
mondani, falusi ember lettem, becsületes, 
egyszerű, tuladunai farmer. 

Félhpnappal ezelőtt történt. Üldögélek 
újdonsült keresztfiammal, Beb Menachem 
Cieceszbeiszerrel hét szilvafáim egyike 
alatt. (Kedves gyerek ez a Menyhért, 
nagyon jól tartja magát, már hetvenegy-
esztendős, de azt hinné az ember, még 
alig mult hatvankilenc.) Közben lestük a 
szilvákat : mikor unja el mfrgát valamelyik 
a fán, mikor esik le fáradtan a sárguló 
avarra. Ha egy-egy túlérett gyümölcs 
elhagyta szülőfáját, kicsikét erjedni hagy-

— Sánta postás, sánta postás ! — kia-
bálok rá, — álljon meg kigyelmed, adjon 
egy újságot . . . Hallod-e szógám, — for-
dulok Menyushoz, — szaladj, hozzál egy 
ujságot. 

No, szalad Menyhért, szalad oda, szalad 
vissza, hozza. 

Kibontjuk az újságot, olvassuk. Ahá, j— 
ez a jó hír ! Azt mondja, hogy elindul-
tak Amerikából, édes hazánk erányában, 
a dollárok, amelyek a háború miatt nem 
jöhettek, vagyis ugy látszik, hogy akar-
tak jönni, de nem kaptak vízumot, vagyis 
ott kölletett nekik rostokóni a Csikágó 
partyán. 

— Brávó ! — kiáltottam, — soha jobb-
kor ! Jön a jobb kor, Menyus, most má 
boldog lesz a magyar ! No, szervusz, 
vigyázz a kisüstre. 

— Hová teccik ? 
-<— A postára ? 
— Minek ? 
— Menek a dollárokér . . . 
— Szaladtam a postára, de nagyon 

szaladtam, a mejjem zihált, a szivem zaka-
tolt, ahogy beestem az ajtón. 

tulc a fűben, egy ideig rá se néztünk, 
illetőleg nem is beszéltünk róla, nehogy 
megsejtse, mi vár reá ? (Utóbb is meg-
ijed és visszamászik a fára !) Hanem, ami-
kor már eleget erjedt a szilva, megragad-
tuk és belevetettük a [kisüstbe, a mely 
mellettünk gubbasztott. 

Egy szem szilva hamar ki föl, — ime 
már csepeg is a kisüstből a finom szil-
vórium ! * 

Hát mondom, beszélgettünk, iszogat-
tunk, keresztfiam és én. (Már t. i. én 
iszogattam, keresztfiam a halott szilvákat 
kapta.) 

Egyszerre csak arra megy, a kertek 
alatt, a sánta postás. Nagy halom újság 
a hóna alatt. 

X 
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— Megjöttek ? — kérdeztem. 
— Kik? kérdezte a kisasszony. 
— A dollárok ! Amerikából . .. 
— Miféle dollárok ? 

Amik avizálva vannak. 
Elébe tartottam az újságot. 
A kisasszony végig olvasta a hirt. 
— Kétszer is . . . 
— Háromszor is . . . 
— Oh, — mondta — ebben csak az áll, 

hogy már elindultak. Azonban hosszú az 
ut, Trieszten, vagy Fiúmén át. 

— Nem jöhetnek direkt ? 
— Direkt? 
— Például Csikágó-Sokorópátka . . . 

Sokorópátkán nem köthet ki tengeri 
hajó. 

Még azt se? Mér ? 
. — Mert ott nincsen kikötő. 

Mér ? 
Mert nem határos a tengerrel. 
Alig hihetem . . . 
Szóval tessék várni. 
Meddig ? 
Hát föltéve, ' hogy akkor, amikor a 

hirt letáviratozták, csakugyan elindultak, 
most Londonban lehetnek. London—Gibra-
altár, három nap . . . 

Szóval tizennégy nap múlva itt le-
hetnek. 

Bejött a postamester is. 
Mennyit ér most egy dollár ? - kér-

deztem tőle. 
Miről van szó tulajdonképp ? -- ér-

deklődött a postamester. 
Elmondtam. 
— Biz az most jól áll, — vélte. — Egy 

dollár hetvenöt korona. 

Csak legalább már itt len-

— Sok ! 
No, ha nagyon sietnek, kettő. Ille-

tőleg, pardon, mivel ott is kevés a szén, 
mégis csak három. Gibraaltár -Trieszt 
hét nap. Trieszt—Nagykanizsa egy nap, 
Nagykanizsa—Budapest félnap, Buda-
pesttől idáig kétésfél . . . 

— Szóval ? •. 

— Teremtöm el ne hagyj ! 
— Se több, se kevesebb. 
— Óriási ! 

nének. 
— Mér ? 
— Meg vagyok szorulva. 
— Ugyan kérem, — mondta a posta-

mester, — szót se érdemel. Majd kise-
gítem én addig . . . De biztos, hogy 
jönnek? 

—r- Jönnek, jönnek, persze, biztosan. Itt 
áll az újságban. 

Adott ezer koronát. 
— Mennyi ez dollárban?— kérdeztem. 
— Valami tizenhárom dollár. 
Kacagnom kellett : 
— Összevissza tizenhárom ? 
Vettem egy hordó bort, etyekit. 
— Nem bánom, — mondta a korcs-

máros, —. szívesen hitelezek, hogyne. 
Majd megfizet dollárban. 

Vettem egy lovat. 
Még egy hordó bort, somlait . . . 
Egy tehenet borjastól. . . 
— Dollárban, majd dollárban, kék dol-

lárban, — követelődzött kisgazda társam. 
Még egy hordó bort, badacsonyit . . . 
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Megvettem a tüzoltótornyot. 
— Dollárban, majd dollárban, — mondta 
tűzoltó főparancsnok. 
A dollár, a faluban, nyolcvan koronán áll. 

Tegnapelőtt tellett le a két hét. Na> 
lélután kettőkor jön a posta ! A posta-
•nester nagyon kíváncsi volt, azt mondta, 
menjünk el a postakocsi elé. Velünk jött 
í fél falu. A dollár szilárdan áll kilencrenen. 

A határkőnél találkozunk a postako-
csival . . . Fölugrik a postamester a ko-
csira, fölnyitja a zsákot. Na? 

— Nem jöttek meg ! — mondta kissé 
bágyadtan a postamester. 

Tegnap se jöttek meg. 
— Talán a szónhiány miatt megkésett 

a hajó, — vigasztaltam a népet. — Talán 
hajótörést szenvedtek szegények. Talán 
ne adj' Isten, visszavonták a rendeletet 
és visszaparancsolták őket Amerikába. 
De ilyet csak nem csinálnak ? 

Ma se . . . 

Ozsonára jár az idő. Szomorúan üldö-
gélünk odahaza, a tüzoltótoronyban. Szo-
pogatom az utolsó hordót, eszegetem az 
utolsó sonkát. A faluban esik a dollár 
Azm mondja Meny us : 

— Von mogánok, omerikai nogybácsi ? 
— Nagybácsim, az nincs. 
— Amerikai testvirje ? 
— Testvérem Amerikában ? Nincs ! 
— Okármilejen rokonyo ? 

/ ' 
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— Akármilyen rokonom '? Nincs. 
—: Usmerős, okármilejen omerikai üs-

merős. 
— Ösmerősöm Amerikában ? Nincs, bi-

zony nincsen, egy se. 
— Tolán nincsen is mogának ottand 

Omerikában sénkije sé. 
—• Minek legyen ? Kicsodám legyen ? 
— Ccc . . ., aki kölgye a dallár ... 

Ernszt-muzeum kiállítása 
Az Ernszt muzeum nagysikerű kiállítást nyitott 

meg' vasárnap. Bäsch Andor, a jeles fiatal festő 
ujabb képeit láttuk, amelyek csak megerősítették 
Bäsch Andor kivételes talentumában való hitün-
ket. Legutóbbi kiállítása óta elmélyült, aktjai lel-
kiismeretes tanulmányokon át való produktumok, 
arcképei igazi festői ábrázolások, ezek között 

liánsak, apró interiőrjei mesterművek. Egy ter-
met betöltő rajza is mind kitűnő tudását jelzik. 
Képeinek nagyrésze máris vevőre akadt. 

Rudnay Gyula a másik festő. Klasszikus mes-
terek levegője árad képeiről is. Szorgalmas, a 
régiek artisztikumát szerető ujabb piktor, e 
nemben egyedül áll. Tőle is sokat vásárolt a 
műértő közönség. Lux Elek a harmadik kiállító 
művész, szobrász. Sokat igérő talentum. Táncos-
nőinek formái jól modellirozottak, kissé zártak, 
de ha elég alkalma, nyugalma lesz tanulhatni, 
a legszebbeket várjuk tőle. Az Ernszt-muzeum 
derék rendezője újból bebizonyította, hogy ki-
állításaival a magyar kulturát szolgálja. 
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H A L L Ó , ML U J S A G ? 
AZ ANGOL NYELV TANKÖNYVE FONE-

TIKUS RENDSZERBEN, irta: dr. Szögyéni 
Gyula. A Fonetikus Nyelviskola kiadásában most 
jelent meg ez az ujrendszerü tankönyv, mely 
abból az elvből indul ki, hogy a tanuló már 3 
hónap alatt elsajátíthatja a mindennapi életben 
szükséges szavakat és szólásmódokat. A kiváló 
gonddal összeállított munka ára 16-— K; kap-
ható a Színházi Élet boltjában. 

, HALÁLOZÁS. Deutsch Gézáné szül. Stein 
Margit, a „Mozihét" felelős Szerkesztőjének, 
Deutsch Gézának, a Thália nyomda igazgatójának 
felesége e hó 3-án hosszas betegség után 
elhunyt. 

IDEGEN NYELVEK ÉS IRODALOMTÖRTÉ-
NET. Az Újság és a Világ volt párisi és müncheni 
tudósitónője egészen' uj és egyéni módszer sze-
rint francia, német és magyar nyelv- és irodalmi 
kurzust kezd meg. Tanítás egyesek és csopor-
tok számára, ugy kezdőknek, mint haladóknak. 
Mérsékelt árak. Megbeszélés végett Fehérvári-ut 
19 B. Ii. 2. alá kell fordulni. 

A „MAJOMEMBER" FILMSZKECCS-
JE. A mozibajáró közönség előtt már 
ismeretes Tesséky Lacinak a majom-
ember neve. Tesséky, aki a Star-képek-
ben tünt ki különleges művészetével, 
most egy filmszkeccsben lépett föl, 
amelynek cime A csudaszer, szerzője 
pedig K. Sebestyén József. A film* 
szkeccs már elkészült és rövidesen be-
mutatásra kerül. 

A „VÁGÓHÍD" SZATJRIKUS-ESTJE VASÁR. 
NAP, NOVEMBER 16-ÁN A VIGADÓBAN. 
Szenzációsan érdekes, humoros és szórakoztató 
est lesz. Az est gyeplőjét Lovászy Karoly a Vá-
góhíd szerkesztője tartja kezében, ő konferálja 
az egyes számokat, szatíráiból felolvas, paró-
diákat rögtönöz, szabad előadást tart Pest humo-
ros aktuálitásairól, rajzol és mókázik. Gyilkos 
előadása után 150 (erkölcsi) halott fekszik a szín-
padon a politikai és művészeti élet szereplői kő-
ül. — Közreműködik a Vig-, Magyar-, Nemzeti 

Színház és az Apolló-Kabaréból 11 szereplő. 
Jegyek Bárdnál, Szinház és Divat, A Nap, s a 
Vágóhid (Rökk Szilárd-utca 16. sz.) boltjaiban 
válthatók. 

• r . F l e s c h - f é l e 

SKABOFORM-
KENŐCS ÚJBÓL KAPHATÓ. 

Leghamarább megszüntet i : V i s z k e t e g s é g e t , s ö m ö r t , 
ó t v a r t r ü h e s s é g e t . Nem piszkí t szagtalan, nappal ls 
használható. -4, 6 á s 15 k o r o n á s d o b o z o k b a n . Kap-

ható minden gyógytárban. Főraktár : 

T X p m I i I R y ó g y t á r a , l O r O K J a B u d a p e s t e n , K i r á l y - u t c a 1 2 . 

i d G f ^ e k 
Gorkij Maxim: Eey élet regénye 36.— K 
Kipling: Hanuman isten bélyege 4 — K 
Loti: Krizantém s zon/ 10.— K 
Louys: Bíbor férfiú 15.— K 
Louys: Aphrodite 18.— K 
Maeterlinck': A halál 15.— K 
Maupassant: Holdvilág 16.— K 
Peladan: Egy az eggyel- 18.— K 
Romani Rolland: Egv párisi ház 18— K 
Shaw: Béke vagy háború '10.— K 
Szini Gyula: A smaragd 5.60 K 
Földes Imre : Terike - — 8.— K 
Flers, Cai llavet és Rey : A legszebb kaland 6.— K • 
Kapható a Színházi Élet boltjában, VII., Erzsébet-

körűt 29. 
ELBESZÉLÉSEK : 

Garamszeghy Sándor : Szibéria 8.— K 
Ráskai Ferenc : Mai témák 12.— K 
Hegedűs : Pézsmaszagu ember 7.50 K 
Peterdy: Regéci boszorkány 10.— K 
Orbók Attilla : A söröző halott e.— K 
Krúdy Gyula: Tótágas 12.— K 
Pierre Louys: A bibor-férfiu 15.— K 
Maupassant: Holdvilág (illusztrálva) ... 16.— K 
Molnár Jenő : A 133 napos rémuralom 15.— K 
Tarján Vilmos : A terror (A szereplők 

arcképével) 5.'— K 

kozmet ik^ ín téze te*Mndm*"m« 
» W j t , » H « M t » H > szépséghibák kea.-!ése, szeplóel-
távolitás, ráncok kisimítás», arcgözőlés és arcmasszázs ju-
t inyos bérletben. Budapes t , VII., Almássy-ntca 3. szám 

i 7 n i l t t á n a n i ! ? a f gyöntryBket,platinát, használt éksie-
a n ü i ű I i » U S ^ d I , r eke t mindenkinél drágábban vesz 
Székelj Kaill ékszerflílete. Budapest,, Klr*ly-u 51. Teréz-teni-
plora»a) szemben. Címre tessék fiuyeinl Telefon Jóríef 10&-6S 

í a szépítő azerak királya. Intell igens 
toilet t-asztalán nem hiányozhatik. 

| i Négyféle minőségben éjjeli (zsíros).uap-
pali , kámforos én rózsaszínű minőség-

ben kapható az egész országban mindenütt . 
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Szerkesztői üzenetek 
(£ rovatban készséggel adunk jelvilágositásl 6 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nem vállalkozunk.) 
Donit. 1. Dán Norbert. 2. Igen. 3. A rendező-

nél kell jelentkezni. — Marilla. Tessék Boross 
Géza magánszinésziskolájához fordulni (VIL, 
Felsőerdösor 26) hol a részletes felvilágosítást 
készséggel fogják megadni. — Vágyódás. 1. 
Tessék a „Színházi Élei" kiadóhivatalánál meg-
venni. 2. A Royal-Orfeum tagja. — Böske. Pataki 
József. — M. Dezső 1. Hidegkuti-ut. 2. Mind-
egyik megrendelhető a „Színházi Élet' kiadóhiva-
talában. 3. 4. 5. Igen. — Tudni szeretném. A 
Boccaccio premierje 1872 október 1-én volt a 
budai Népszínházban. Blaha Lujza volt Boccaccio, 
a többi főszereplők : Pietro—Solymosi, Scaldza— 
Komáromi J., Beatrice—Sziklai Emília, Lotte-
ringi—Kápolnai, Izabella— Csatay Zsófi, Lamber-
tuccio—Egyed István és Fiametta—Komáromi 
Mariska. A Népszínház is műsorába vette ezen 
kedves zenéjii operettet, ahol 1879 október 1-én 
mutatták be és 11 év után: 1890 május 9-én 
adták századszor. — Giza. Tévedés. — Vilma. 
1. Gombaszögi Ella. 2. Rákóczi-u. 51. 3. Beteg, 
amint erről már megemlékezett a BSzinházi Élet." 
4. Nem szokása. 5. Többen vannak. — P. Gyula 
Csorna. 1. 1862-ben került szinre a Nemzeti 

K E D V E L T K O T T Á K 
a Szinhízi Élet boltjában, VII., Erzsébet-körut 29. 
Azon a szerda délutánon (Kovács Károly) 10.— K 
Azóta, ugy félek a lombhullatastól . . . 

(Kovács' Károly) 10.— K 
Azt hiszem csalódtam önben! (Kovács K.) 10.— K 
Bölcsődal (Pogány Róbert) 8.— K 
Dal a gitáron (Andrássi Ede) "... 5.— K 
Dalok: Szerenád. Ne sírj (Elek An dor). 12.— K 
Én nem tudom mért? (Zerkowitz Béla) 8.— K 
Jársz-e még Budára alkonyatkor? 

(Kovács Károly) 10.— K 
jöjj vissza . . . ! (Ripper József) ... 4.— K 
Jucikám ! (Márkus Alfréd) 8.— K 
A legelső (Dienzl Oszkár) 8.— K 
Nem köt magához semmi emlék 

(Kovács Károly) 10.— K 
Szegény lányok (Szirmai Albert) 8.— K 
Szerelemkovács ! (Turay Mihály) 4.— K 
Tanuljunk esperantót ! (Donáthjenő) ... 5.— K 
Útban hazafelé (Dr. Mihók Ernó) 6.— K 
Gróf Rinaldó I.—II. (Szirmai Albert) ... 32.— K 
A mi ezután jön (Kovács) ... ... ... ... 10.— K 
Be könnyű volna (Nádor—Békeffy) ... 10.— K 
Ceizler ur (Nádor—Mihály)... 10.— K 
Chikágói tánc (Hetényi—Harmath)... ... 10.— K 
Gyűlölöm (Ötvös-Pál) 10.— K 
Gerstli (Buday—Harmat)... 10.— K 
Fedák vissza várlak (Öivös—Zágon) ... 10.— K 
Ihajlom (Grósz—Kovács) 10— K 
Kár minden nőt (Rieger-Bródy) 10.— K 
Nevető leány (Buday—Mihály) 10.— K 
Szerződöm az Operába (Néma—Mihály) 10.— K 
A táncok, a láncok (Buday—Mihály) ... 10 . - K 
Üzenet (Hetényi—Szenes) 10.— K 

Színházban, ez volt az egyetlen vig operája. 2. 
1867-ben. 3. 1874-ben Odfy Lehellel a cím-
szerepben. 4. 1885-ben, amelyet tavaly elevení-
tett föl az Operaház. 5. 1857-ben, melynek csak 
a két első felvonását irta meg, a többi kettőt 
pedig a Doppler testvérek szerkesztették. — 
Drágáim. 1. MAsoldaJu elfoglaltsága miatt. 2. 
Igen. 3. A „Színházi Élet* annak idején meg fog 
róla emlékezni. — F. Tessza. A Budapesti Szin-
ház tagja. — P. rajongó. 1. 2. Decemberben. 
3. A Városi Színházban. 4. Király-u. 82. 5, A 
Városi Szinház tagja. — H. Lulu. A kérdezett 
adatokat nem fogja megtalálni a lexikonban, ha 
azonban a rovatvezetőt felkeresi a szerkesztő-
ségben a délutáni órákban, készséggel fog ren-
delkezésére állni. — Színésznő. Tessék Boross 
Géza magánszinésziskoláját.oz fordulni (VII., 

^Felsőerdösor 26.), vagy Rózsahegyi Kálmánhoz 
(VIII., Népszínház-u. 22.). — Malomszegi Rá-
kóczi-ut 51. — K. Ilonka és Erzsi. Ilosvai Rózsi 
Budapesten született 1901 okt. 2-án. 10 éves 
korában mint műkedvelő fellepett „A mi leg-
drágább kincsünk* c. darabban és miután nagy 
sikere volt, követte vágyát és színésznő lett. 
Előbb Rákosi Szidi iskoláját látogatta, majd 
a Modern Színpadnál próbáí énekelt. A próba 
teljes sikerrel járt és rögtön leszerződtették. Az 
első nagyobb szerepe a „Május" c. darabban volt. 

B. Vilma. 27 éves és Krisztina-körut 15 alatt 
lakik. — Zsáni. Erre csak személyesen vála-
szolhatunk. — M. Margfy Készséggel ajánlhat. 

Somogyi Istvánszöcs 
Elegáns készáruk. — Divatos átalakítások. — Szolid árak. 
VIII., KáKóczi-ut 23. I. emelet 

»az Urául» szinház mel le t t • 

Nőifodrászati, ondoláló. manicür és kozme-
tikai tanintézetem VI. Horn Ede-utca 12. 
Taní tványaim foglalkoztatásáról gondoskodok. Szánténé 

H O L C Z E R L A J O S 
Repülő illatszertára. Engros osztály. 

BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 18. SZÁM. 
Ezúton értesí t i t . üzletfelei t , hogy nagymenny i ségö kül-
földi áru érkezet t , u. m. Kalodont, Kaloderma, különféle 
fogkrémek , szappanok, pa r fümök, c ipőkrémek s többféle 
kozmetiüai óh háztar tás i cikk ek. Árusí tás nag » ban és kicsiny-

ben. — R e n d e l é s a j á n l a t o s , m í g a k é s z l e t f a r t . 

SZÍNHÁZI É L E T ÉVKÖNYVE, 

Művészeit Almanach 
Szerkesz te t te : INCZE SÁNDOR 

A szinház, irodalom ós művésze t minden ágáról, rend-
kívül sok ós érdekes olvasni való, becses adatok, to-
vábbá novei lák, v e r s e k , e ssayk a legkiválóbb i rók 

tollából, r a j zok , fotográf iák s tb. 

A vaskos kötet á r a : 12 k o r . 

Kapható minden k ö n y v k e r e s k e d é s b e n , tőzsdében és a 
SZÍNHÁZI É L E T Bol t jában , (VII. E rz sébe t -kö ra t L9.) 
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juk a Pallay Anna táncakadémiáját (Korona-
herceg-u. 3.) vagy a Nirschy Emiiia táncakadé-
miáját. (Sas-u. 18.) — G. Géza. Anagrammákat 
már többé nem közlünk. — B. Erna. Mi csupán 
színházi vonatkozású verseket közlünk. Ennek 
nem vehetjük hasznát. — Pesti diák. 1. Vannak. 
2. Játszik a Nemzeti Színházban és játszani fog 
a Corvin-filmeken. 3. Nötien, 4. Ha szépen'meg-
kéri, akkor lehet. — R. Vilmos. 1. Elég ha meg-
felelő intelligenciával rendelkezik. 2. 2—3 évig. 
3. Nem okvetlen szükséges, csak nagyon aján-
latos. 4. Mindenütt másak az árak. 5. Lehet. — 
G. Zsigmond. Nem közölhető. — Sasfiók. Ön 
elsietette a fogadást, mert 12 évvel ezelőtt adták 
már. — Parasztszerelem. 1. Zsigmond-u. 20. 2. 
25 éves ; nem ment férjhez. 3. Nagyobb szere-
peiről nem tudunk. 4. Nem ment férjhez. 5. Sa-
létrom-u. 6 alatt lakik. — Mozirajongó. 1. 18 
évet be kell tölteni. 2. Bármelyik filmgyár ift-
dájában jelentkezhetik. 3. Lehet jelentkezni min-
den időben. 4. Nem kell tanulni. 

Sasfiók 1919. 12 évvel ezelőtt adták, — Ilonka. 
Türelmet kérünk, minden levélre válaszolunk. — 
Pubi. 1. Őrnagy volt. 2. Van felesége. — Olvasó. 
Rondellának nevezték Pesten a Duhaparton épí-
tett szinliázat. Eredetileg török templom volt, 
melyet 1780-ban alakítottak színházzá. 1807-ben 

már magyar előadásokat tartottak benne. 0 
működött : Láng Ádám, Benke József, Sásk 
Andrád Elèk, Murányi Zsiga és neje stb. 
Rondellát 1814 junius 10-én egy Neumayer M 
hály nevű pesti polgár vette meg, mely körű 
mény jótékony előmozdítója volt a későbl 
állandó Nemzeti Szinház megépítésének. -
Farsang tündére. Bármelyik sziniiskolát aján 
hatjuk. Ilyenek: Egyesületi iskola (Lipót-köri 
1.), Rákosi-iskola (Csengeri-u. 59.), Rózsahegy 
iskola (Népszinház-u. 22.), Boross-iskola (Felsc 
erdősor 26.). Kimondottan filmszinésziskolá 
Budapesten nincsenek. Ha itt akar célt érn 
akkor jelentkezzék bármelyik filmgyár irodáj; 
ban. Ilyenek: Corvin (Rákóczi-ut 9) , Phöni 
(Rákóczi-ut 76.), Star (Kossuth Lajos-u. 13.). -
Példányonként vásárló. 1. A Színházi Élet bol 
jában (VII., Erzsébet-körut 29.) megkaphatja 
kivánt lev. lapokat. 2. A Művészeti Almanach i 
kapható. — Nelly. „Ki lenne a legszebb mozi 
szinésznő" pályázatra beküldött fényképét szei 
kesztőségünkben megkaphatja. — Terike. A „Sz 
jelzésű verseket és tréfákat Szenes Béla, a kitün 
ró írja. — E. H. Ez idő szerint ugy áll, hog 

november 12-én nyilik meg. — Erzsike. Kalota 
László, lapunk volt munkatársa, jelenleg Kapo^ 
váron színházi lapot szerkeszt 
K 

K K K S Ï D I T R I C H S T E I N 
r 

É r d e k e s K ö n y v ú j d o n s á g o k 
a „SZÍNHÁZI ÉLET" boltjában, VII., Erzsébet-Körut 29. szám. 

JOLANTHE MAI 

I t á 

SES: 

D Y 
ETHXíEN P Á L 

Ara 12.— K. 

WASSERMANN : 

Fuchs Renáta 
regény 1^ 

Fordí to t ta : SZEDERKÉNYI ANNA 

2 k ö t e t á r a 3 4 . - K. 

i 

; 

IENRI MURGER: 

Qiáhország 
Ford í to t t* : B 

SES: 

D Y 
ETHXíEN P Á L 

Ara 12.— K. 

WASSERMANN : 

Fuchs Renáta 
regény 1^ 

Fordí to t ta : SZEDERKÉNYI ANNA 

2 k ö t e t á r a 3 4 . - K. 

i 

; 
Dr. 

Fordí to t ta : 
1AKSZIÁNYI DEZSŐ 

Ara 1 7 . - K . 

1 
Madách Szinház újdonsága 
SVEN -LANGE : 

S á n és D e i 
tragikomédia 

Ford í to t ta : KARINTHY FRIGYES 

Ara 1 2 . - K . 

P E L A D A N : 

TI mindenható 
H arany 

Fordí to t ta : 
Dr. MAK8ZIÁNYI DEZSŐ 

Ara 1 5 . - K. 

GORKIJ MAXIM : 

IJ*gy élet 
regénye 

Fordí tot ta : L E N D VjJl I S T VA N 

A r a 36.— K. 
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Nyomatott Thália rnüinfézet hő- ég könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 

© S S © 

Ezt 
olvassa ! 

Eufonob, gramofonok 
ÉS 

hanglemez-ujdonságoK 

IHangszerotthon 
"Fekete Miháíj 

mesternél 

Józsel-köfDt S 

Szakorvosi 
VII., Doh&ny-utca 39. 

rendelő 
intézet. 

Rende l : 11—X és 4—7 óráig. 

Az idei könyvpiac legértékesebb 
újdonsága ! 

•M ifJU/ÁKtX. ttùijA- (/ ÍA^f/• T V!. Viií/frX) ptCL üp 

Ara 12.— korona. 
Kapható a „Színházi Élet" boltjában, 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. sz. 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919. november 15. 

megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 
49.1 számában közöljük. 

A1 megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij: »Színházi Élet" Almanachja. 
II. dij: Csortos Gyula fényképe. 
Iii. dij : „Jöjj vissza" cimü kotta, irta Ripper 

József. 
A Színházi Élet 45. számában közölt képrejt-

v é n y helyes megfejtése: Vénusz a pokolban. 
Az I. dijat a Színházi Élet „Almanachját" 

Czenner Kálmánná VI., Szondy-u. 82. I. 8., a II. 
dijat Varsányi Irén arcképét Margittay Sándor 
VII., Hernád-u. 40. I. 15., a III. dijat a Gróf 
Rinaldó kottájának az I. részét Hállóssy József 
VII., Erzsébet-körut 18. nyerte el. 

Helyesen fejtették még : Gliringer Ottó Vörös-
marty-u. 43., Fekete Rózsi Rottenbiller-u. 34., 
Szegő Géza Lajos-u. 33., Györög Micike Rákos-
utca 3., Székács Béláné Rákóczi-ut 74., Molnár 
Mici Szerecsen-u. 56., Lichtmann Lajosné Tüz-
oltó-u. 13., Seidner László Hunyadi-tér 7., Pataky 
Miklós Hajnal-u. 5., Weisz Jolánka Népszinház-
utca 33., Bányay Ernő Dembinszky-u. 29., Czig-
!er Lilly és Irén Rákóczi-ut 86., Klein Irén 
Német-u. 6., Pataky Elza Mária-u. 5., Gerő 
László Munkácsy-u. 29., Kohn Manci Erzsébet-
falva, Theodor Lyvia Gróf Károlyi-u. 20., Fried-
mann Rózsi Bajza-u. 40., K. V. Fehérvári-ut 27., 
Rein Dezső Kazinczy-u. 10., Bányai Ernő Ne-
felejtsu. 15., Szerémi Erzsi Bercsényi-u. 3., Gold 
Gizella Klauzál-tér 13., Ventusz Erzsébet Kis 
diófa-u. 8 . Kertész Margit Hidegkuti-ut 4 
Deutsch Alfréd Nagykorona-u. 13. 

Lapunk 44. számában közölt rejtvényt helyesen 
fejtették meg még: Feldmann Rózsi Rákóczi-ut 
62., Schustér Terus Pacsirta-u. 8., Bányai Ernő 
Dembinszky-u. 29., Borsódy József Dembinszky-
utca 34., Scheiber Károly Károly-körut 11., Ker-
tész Margit Hidegkuti-ut 4. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató : MOLNÁR IMRE 






