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Nem tudom, hány éves vagy, kedves 
olvasóm, de nem hiszem, hogy emlékez-
nél arra az időre, mikor a régi Báthori-
kávéházban ingyen adták a törzsvendé-
geknek a kávé mellé a török dohányból 
sodort cigarettákat s mikor a Harkai 
bácsi Korona-kávéházában török pasák-
hoz se méltatlan csibukokkal kínálták 
ae öreg urakat, akik itt pihenték ki 
váci-utcai huncutkodásaikat. Arra azon-
ban bizonyosan emlékszel, hogy a 
New-York halhatatlan Gyulája négy 
média-szivart adott ötven krajcárért 
s ebben az összegben már benne volt 
a borravaló is. 

Nem tudom, vissza tudsz-e még emlé-
kezni ezekre a tündérmesékre, de én, 
mig a régi díványokból kiszedett tengeri 
füvet a pipámba tömöm, vagy amig 
szárított madártrágyával töltött kétkoro-
nás cigarettám füstjében gyönyörködöm, 
sokszor gondolok vissza a vaskos tün-
dérre, aki nekünk, fiatal újságíróknak, 
a Báthoriban a vékony cigarettákat 
sodorta, az alázatos trafikosra, aki az 
egész árukészletét elém rakta, csakhogy 
rendes kuncsaftnak megnyerjen, kártyá-
ban és semmittevésben megőszült bará-
taim sötét havanna-szivarjaira, a luzerni, 
osztendei, nizzai hotel-csarnokokra, ahol 
fémjelzett négerek hordozták körül ebéd 
wtán a tiszteletreméltó Bock,- Uppmann-
és Clay Henrik-gyártmányait s a kis 

hollandi szivaros-boltokra, ahol pápa-
szemes öreg bácsik a távoli gyarmatok 
egész dohánykincsét elibénk rakták. 
Csodálkozni fogsz : sajgó szivvel gon-
dolok vissza még a német szivaros bol-
tokra is, ahol ezeregyéjszakai . csoma-
golásban árusították a szárított herbatea-
levelekből gyártott havannákat. Mert 
még itt is elviselhetőbb volt a hely" 
zetem, mint most itthon, ahol aszalt 
ökörfarkkórót pöfékelek délutánonkint, 
mert egyebet, fájdalom, nem tudok 
vásárolni a rokkant katonától. Neked, 
aki bizonyára rokoniélek vagy, beval-
lom : éjjelenként, ha fiatalságom emlé-
keit felidézem, nem a szép szőke és 
barna kis leányokra gondolok, akiknek 
valamikor a tánciskolában udvaroltam, 
h a n e m egy ö reg , r á n c o s k é p ü kocsisra , 
aki vasárnap reggel rövid szivart szivott, 
mig a csizmáját halzsirozta s közben 
állandóan és következetesen leszólta 
e lő t t em a női n e m e t . Hol van m á r a 
ráncosképü kocsis s hol a boldog idő, 
mikor rövid szivart lehetett vásárolni 
a Heisinger szatócsboltjában í 

Kedvesem, nem is kell, hogy mond-
jad : tudom, hogy a nikotin ártalmas 
a szervezetre, hogy a kénysxerű ön 
mérséklet tiz évvel meg fogja hosszab-
bítani az életünket, mint ahogy azt is 
tfudom, hogy a hústól való tartózkodás 
lényegesen megjavítja majd a köszvé-
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társamtól elválnék. Most lenne hozzám 
hűtelenné a dohány, mikor jóban és 
rosszban, vészben és viharban, annyi 
sok esztendeig együtt voltunk ? A reg-
geli cigaretta könnyű füstje, az ebéd-
utáni média ize jobban belekapcsolódott 
az életembe, mint összes fiatalkori sze-
relmeim s minden sor, melyet boglyas-
fejü kamaszkorom óta Ieirtam, egy-egy 
agyonrágicsált szivarra emlékeztet, mert 
sohase tudtam leirni egy épkézláb mon-
datot, ha szivarom szürke füstfelhője 
ott nem lebegett a fejem körül. Talán 
a hajam is a szivar füstjétől lett idő 
előtt oly fehér, mint a bibliabeli pát-
riárkáké. És most, már napok óta, a 
jószivü barátaim könyörülnek meg raj-
tam néha-néha egy szivar erejéig s a 
szivem elfacsarodik a gondolatra, hogy 
a nikotinmérgezésből kigyógyulva kell 
majd megérnem a nyolcvanadik élet-
évemet. Mit ér a napsugár, a hűvös 
erdő, a csobogó patak, ha az ember 
az élet egyetlen, igazi élvezetéről, az 
állandó nikotinmérgezésről is lemondani 
kénytelen f 

Ismeritek az öreg abbéról szóló anek-
dotát, aki hosszúszárú csibukból szivta 
a szűzdohányt, kövér orrát sárga spanyol 
burnóttal hizlalta s akinek túlságos 
gourmet-voltát a kegyes püspök ur e 
szemére vetette ? A jó abbé lesütötte 
a szemét s alázatosan válaszolt : 

— Igen, atyám, mindebben csakugyan 
bűnös vagyok. Az orrom és a szám 
egyképpen élvezi a földi jókat, de mit 
ér mindez, ha még nem találtak olyan 
növényt, mellyel a fülemnek kedvez-
hetnék? 

Oh, szerencsés abbé, mik az én szen-
vedéseim a tieidhez képest ? Némítsátok 
el az ajkamat egy szivarral s én hálásan 
és boldog szivvel nyugszom bele e 
gondolatba, hogy az orromat és a füle-
met parlagon hevertetem. 

nyesek statisztikáját. De bármennyire 
is tudom, harsogva kiáltom az egész 
orvosi egyetem felé: a köszvényről 
még lemondok, ha muszáj, de a nikotin-
mérgezésről soha ! Nem bánom, életem 
fogytáig megélek salátán és kelkáposz-
tán, de ne vegyétek el tőlem a szivart, 
ne fosszatok meg attól a gyönyörűség-
től, hogy szervezetemet ezzel a drága 
méreggel tönkretehessem. 

Mikor lettem rosszul az első cigaret-
tától, nem igen tudom már, de azt 
tudom, hogy rég megünnepeltem a szi-
varral való frigykötésem ezüstlakodalmát 
s inkább ma bucsut mondanék a világ-
nak, minthogy ettől a hűséges élet-

ÍS> 
SÍK REZSŐ — SARKADI ALADÁR 

Városi Szinház — Üdvöske 
(Popp Rezső felv.) 
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Kéz kezet mos 
Irta : SZÉP ERNŐ 

Még pedig szappanynyal ugyebár. A 
félmeztelennek, aki lebukó fejjel áll a 
mosdónál a hálószoba dult hallgatása 
közt, annak a két keze, a két kezefeje 
dolgozik most, hallja csak í A jobbkéz 
meg a balkéz találkoznak ketten a 
lavoir porcellán tava felett, a szappanyt 
szorongatják ketten maguk közt, a jobb-
kar meg a balkar könyökből derék-
szögbe fordulnak össze, az egész em-
beralak áll szinte lemondó attitude-del, 
a fej hol van, hol az a fej most, mondd, 
a tükörnek jég hónába mefeng, a szap-
panlehelletü arc az még nem száradt 
meg, a haj vizezett és bomolva van, a 
fülek frissek kétfelől s még érzik a 
kiváncsi kisujjak nedves furkálását, rá-
zását, de nem igen hallanak azok a 
fülek, félig-meddig az elhanyatlott éji 
álom tév dalának visszhangjában vannak, 
félig-meddig ennek a két kéznek a 
szappanyozását hallgatják, de nem ugy 
hallgatják mintha figyelnék, nem, ha 
megkérdenék a két fület, hogy hopp í 
hallottátok most, hogy ez a két kéz 
hogy szappanyozza egymást, hát akkor 
esetleg elcsudálkoznának, azt monda-
nák: bizony semmit se hallottunk. Ezt 
a csend hallgatja, a szobai csend igy 
reggel, a letört párnák, a forradalmas 
paplan, az elugrott szék, a kihasadt 
szekrény, ahol vagyok : teásfindsa, a 
meglepett fali kép, az üdvezült csipke-
függöny, a kabátnak, mellénynek, nad-
rágnak, ingnek, nyakkendőnek, zseb-
kendőnek, gallérnak, keztyünek, könyv-
nek, mind e holminak ájult szórványa, 
e szórványnak anarkista csendje., ez 
hallgatja bánatos, ábrándos és intelli-
gens figyeléssel a két mosdódzó kéznek 
azt a szappanyos saját hangcsinálását. 
Mifajta hangzás ez, nesz, zaj, micsoda ? 
Suttogás, csámcsogás, finom csikorgás, 
sirás-rirás, no micsoda ? Valamiféle 
összebeszélés ez, nem ? társalgás, ideges, 
harmonikus eszmecsere, repesve, híze-
legve, nyugtalankodva, vitázva, de azért 
kongeniálisan, szenvedezve, vigan és 
boldogan ? A két kényes, érdekes isme-
retlen emberkéznek a lelkei diskurálnak, 
mert reggel Tan, ők felébredtek, össze-

jöttek, kibeszélik egymásnak amit csak 
ők tudnak, nem ? Ez causerie a két 
kéz közt s tán franciául beszélgetnek 
ők igy reggel mindig. 

A mosdódzó emberalak szemei nem 
dirigálják a két kezet, hol ez a tekintet 
ilyenkor, akár a tükörön korcsolyáz, 
akár az ablakra néz, akár ha a két 
működő kezet nézi ? Hol a lélek ilyen-
kor, álom után, élet előtt, hol az agy, 
hol a sziv? A tegnapban, a pokolban, 
a nem élhető életben, egy fehér nap-
fénytől világított sohai hazában, a 
halálban, az örökkévalóságban? Az a 
két szem nem lát, csak néz. A két 
kéz az pedig űzi a maga dolgát, senki 
azt nem ügyeli s nem rendezi. Csoda 
dolgozás ez, csoda játék, csoda torna: 
csoda művészet. Csuklón tul ostoba 
gépkarok az ember karjai, csuklón innen 

GERÖ ERZSI 
Városi Szinház — Üdvöske 

(Papp Rezsó fei 



nevelt, tanult, jártas, elegáns, szellemes 
és kellemetes ez a két kéz. Mint a 
királyi ballet leánykái, olyan hibátlan 
produkciót tesznek együttesükben a 
két kéznek ezek a világos és sovány 
ujjai mind. Nem törnek egymáshoz, 
nem buknak el, nem akadnak meg, 
nem döfölik egymást, oly csuszékonyan, 
simulékony an, bujékonyan,dugékonyan, 
osonékonyan vannak egymással, oly 
könnyedek, kimélők, vigyázók, oly 
lleszkedők. 

Kicsoda, melyik ember tanította ke-
heit mosdódni a szappanynyal ? Ugy-e, 
íogy senki se. A kezeknek, az élő ke-
leknek műve ez, az ő saját maguk 

SZEMERE MAGDA 
il magyar hegedűn űvésznő ősfzel Svájcban 

fog hangversenyezni 
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ügye ez. Az ő barátságuk ez. Az ő 
titkuk. Az ő szerelmességük és testvé-
riségük. Mindenkinek a kezei rokonok 
egymással ezen az embervilágon, az 
összes emberek kezei rokonok, min-
denki két keze, mindenki más ember-
nek a két kezével. A kezek tudnak 
valamit, amik nemtudását mink nem 
érezzük. 

Érdekes. Ugy-e, hogy a bal kezed 
éppen olyan ügyes, ép oly okos, mint 
a jobb kezed, nézd meg, mikor meg-
mosdanak. Ugy-e, hogy a hozzá méltó 
társsal érintkezve, nem ad kifogást, 
nem teteti magát hülyének? Nézd, 
hogy reagál a jobb kezednek minden 
mozzanására, nézd meg csak, milyen 
korrekt, milyen művész. Te lenézed 
őtet, a te ba!_ kezedet. Nem ismered a 
bal kezedet. És elválasztod őket egész 
nap, a jobbat a balkéztől. A jobb ke-
zeddel, avval forgathatod a botodat, 
avval köszönsz nagyot vagy csekélyei, 
avval fenyegetsz, avval karolsz, avval 
fogsz kezet, avval hivsz valakit : gyere 
csak, mondok valamit és avval csapsz 
rá valakinek az arcára s avval szok-
tad megnyomni a ravaszt, mikor lelö-
vöd emberpajtásodat. A balkéz, te, az 
talán sztrájkol ellened avval, hogy ő 
nem akar célozni tudni s nem segit 
egyéb életi üzelmeidben, nem gondo-
lod? Mikor tördeled a kezed, akkor 
érti egymást a két kéz. 

Reggel a lavoir fölött az idegenek-
nek tartott kezek, a jobbkéz a balkéz-
zel összejönnek rendesen. Össze van-
nak beszélve. Pszt, hallgasd ki őket. 
Ni, nézzed, hogy csinálják a szappa-
nyozást. Látod? 

Ez az élet legszórakozottabb egypár 
perce. Te nem szerepelsz, te (mi a ne-
ved?), te, ki ezt olvasod, te, ki azt 
képzeled, hogy a világon vagy. Mikor 
mosdik a két kezed, akkor teneked 
semmi közöd hozzájok. Ne zavard őket. 

Jaj. Most, most a mai időben meg-
áll az embernek a két mosdódzó keze. 
Mi az? Sose tették ezt. A fejbe a 
lavoir fölött, a bágyadt alak csüggesz-
tett fejébe rém villámlás futott, elállítja 
a végtelenség izével forgolódó tiz ujjat : 

— Ha ez a darab szappanom el-
fogy, hogy szerzek majd másikat, jaaj f 
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Szabadság 

A rostavizsgálaton sikerrel szerepelt növendékek 
Faludi Rózsi, Nagy Berta, Fejes Teri, Reinhardt István, Kazinczy Sarolta, Sárvay Rózsika. Győri 

Kató, Lusztig Gizi (Pallai növ.), Arányi Manci, An da Magda, Mezsde Klári 

Irta : HAL 
A háború alatt tanultuk megbecsülni a szinészt. 
Nem indokolatlan tömegjelenség az, hogy 

esztendők óta szomjas vággyal veti rá magát 
a tömeg a színházjegyekre. A szinház már 
régóta többet jelent üres szórakozásnál, dacára, 
hogy a szórakozás maga is balzsammá vált ; 
többet jelent néhány órai bufelejtésnél, pedig 
az alkohol minden parányi cseppje vétek és 
minden más képzeletbűvölő élettarkaságot nél-
külözünk. 

Emerson mondja a költőről, hogy a sok 
társadalmi és állami korlát és korlátoltság 
közepette ő tartja lenn a hitet a lélek vég-
telenjében, az emberi élet, a velünk született 
érzések, vágyak teljes szabadságában. Hasonló 
szerep jutott ma a színésznek. 

Testileg lesorvadtunk, az ötesztendős háború-
ban csontig gyötrődtünk. Fáradtan vonszolják 
magukat az utcán az emberek. Nézzetek rájuk. 

• Mintha mindegyik egy láthatatlan szekeret 
húzna maga után. Meggörbedi nyakán járom. 
Minden lépése : fáradt erőfeszítés. Nem néz 
se jobbra, se balra. Méjabús ökörszemekkel 
megy a dolga után. 

SI ANDOR 
A színész tartja fenn bennünk a hitet, hogy 

a test nem veszett el. Játszani képes. Mindent, 
még az érzések felhőfinom rezzenéseit is ki 
lehet fejezni rajta, a természet ezeridegü hang-
szerén. A színészet a test művészete, mert az 
anyaga, amiből alkot, maga a végtelen emberi 
test. Arckifejezéssel és testkifejezéssel alakit. 

A fáradttestü néző, aki holt súlyként süpped 
a nézőtér karosszékébe s már nincs mozdulata 
az öröm, a bánat, a meglepetés, érzés és 
indulat kifejezésére : csupa testileg kiválogató-
dott embert lát játszani maga előtt. Színészeket, 
akiknek vérében indulatok gyúlnak, érzések 
vetnek szikrát, mozdulatszikrát. Embereket, akik 
fürgék, mozgékonyak, kellemes hangon beszél-
nek, énekelnek, minden mozdulatuk könnyű 
és fegyelmezett, mert erre születtek, rendkívüli 
testi frisseséggel és energiabőséggel. 

A színházban nemcsak a lelki közérzet jó-
sága melegszik át az emberekben, de az ele-
ven testi közérzet illúzióját is megkapják És 
ez most drága, becses, tragikusan pompás 
ajándék. 

A színész ma a test kimeríthetetlen erőgaz-
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A rostavizsgálaton sikerrel szerepelt növendékek 
Örményi Márta, Pogány Irén, Kresz Irén, Somody Pál, Willám Willy, Nászay Lilly (Pailai művész-
képző növendéke), Marosi Lucy, Raffai István. Kőműves Erzsi, Friedrich Marianne, Pálfi Blanka, 
Lengyel István. Székely Margit (Pallai növ.), Hajdú László, Sas Rezső, Perényi Margit, Kubicsek 

Mária, Barna Sári, Bartal Jené 

daságának reprezentatív manje. Gondoljunk 
csak arra, milyen rugalmasság- szükséges ahhoz, 
hogy a szinész ugyanazt a szerepet számtalan-
szor elismétli. Újra, meg újra eljátssza és 
ugyanakkor azokból az indulatokból, amelyek-
kel alakítását meggyúrta, újra meg cjra meg-
tölti mozdulatait, mert különben lélektelen ru-
tin volna a játéka. Nem az az igazi erő, ha 
mindig más meg más indulatokat tudunk kicsur-
rantani magunkból, hanem ha egy-egy indula-
tunkból, olyan a bőség, hogy folyton folyvást tu-
dunk adni belőle. Chesterton mondja : a gye-
rek a legerősebb ember, mert ha feldob egy 
labdát s örül neki, a végtelenségig újra kívánja 
ezt a játékot s mindig tüzesebben örül és tap-
sol neki : újra ! És legerősebb maga a termé-
szet, mert soha meg nem unja, hogy újra ta-
vaszt és nyarat csináljon. 

Ebben a jelentőségében dédelgeti ma a kö-
zönség szeme a pompás, tetszetős, játékos 
színészt. Bizonyos,' hogy a-szeretetből és há-
lából sok rész jut a szinész által közvetített 
lelki erőknek is, a költő szavainak, de ezek a 
szavak is cselekedetekké, mozdulatokká forrva 
jelentenek legtöbbet a színpadon. A drámairó 
ősapja, Gordon Graig szerint nem a lantos 

volt, hanem a táncos. A táncos, akinek nem-
csak az arca, hanem minden tagja : a lélek 
tükre. A táncos, a test szabadsághőse. 

Meg kell értenünk, hogy a szinész a lélekkel 
telitett test végtelen életében való hitet tartja 
tenn ma bennünk. Nem is szabad sajnálnunk 
tőle, sőt minden eszközzel meg kell adnunk a 
módját, hogy testi erőiket, — amivel dolgoz-
nak — minden fárasztó és döglesztő utánjárás 
nélkül tarthassák fenn. Ok szüntelenül termel-
nek. Az ő üzemeik nem álltak meg anyag' 
hiány miatt. Becsüljük meg ennek az üzemnek 
az anyagát, a színészt. Ezt az anyagot nem 
kell külföldről várnunk. Birtokunkban van, 
bánjunk jól vele. Hogy milyen közszükségletet 
elégit ki, azt az összes színházak nézőterei 
mutatják. 

Alig van termelő munkás, amelynek fon-
tosabb szüksége volna a nyári pihenőre, a 
szabadságra, mint neki. 

Shakespeare ! változzék e név hegygyé, s 
nagyobb lesz, mint Himalaya ; változzék e név 
tengerré s mélyebb és szélesebb lesz az Atlanti 
óceánnál ; változzék e név csillaggá s nagyobb 
lesz a napnál. , Petőfi. 
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A csodálatos mandarin 
Bartók Béla és Lengyel Menyhért pantomimje. 

Thomán István, a kiváló zongoraművész és 
zenepedagógus a múlt napokban érdekes és 
válogatott társaságot látott vendégül művészi 
Ízléssel berendezett lakásén, mely a múltban 
gyakran volt színhelye különleges jótékonysági 
hangversenyeknek. Hangverseny volt ezúttal is, 
egészen kis hallgatóság számára s a nemes 
Bösendorfer előtt nem kisebb művész ült egész 
este, mint Bartók Béla, a magyar zeneművészet 
egyik~ legnagyobb büszkesége, aki ez alkalom-
mal mutatta be először a „nyilvánosságinak 
legújabb színpadi művét, egy uj patomimt, 
amely a jövő évadban az Operaház egyik leg-
érdekesebb újdonsága lesz. „A fából faragott 
királyfi" után az ország egész zeneértő publi-
kuma kíváncsian leste, milyen librettót fog 
választani legközelebbi művéhez ez a zseniális 
művész, kinek első szinpadi megszólalása maga 
volt a kész beteljesedés. Bartók Béla magába-
vonult életet élő, csendes, igazi művész ember. 
Nem beszél, nem közli terveit, nem „nyilat-
kozik", igyekszik nem hallatni magáról, csak 
kész tettekkel áll elő. Rákosligeti magányában 
szövi harmonikus eszméit a szépnek elgondo-
fásában és csak egykori mesterének, Thomán 

Istvánnak, valamint szerzőtársának, Lengyel 
Menyhértnek kérésére szánta el magát arra, 
hogy elkészült u j művét itt, Budapesten mu-
tassa be meghitt társaságban. 

Az uj Bartók-pantomim szövegírója Lengyel 
Menyhért, a „Tájfun", „A táncosnő" és sok 
más nagysikerű szinpadi mű kiváló szerzője, 
aki „A csodálatos mandarin" ciniü táncjátéká-
nak szövegét adta át Bartók Bélának megzené-
sítés végett. A „Nyugat" olvasói bizonyéra 
emlékeznek erre az érdekes, izgalmas cselek-
ményü és fantasztikus történetre, mely ebben a 
lapban jelent meg először két évvel ezelőtt. 
London egyik külvároséban játszik a darab, 
amelynek főszereplője egy különös, szép leány, 
akit társai, vakmerő apacsok arra használnak 
fel, hogy hálójukba kerítsen nagyerszényü 
férfiakat. így kerül a kéteshirü londoni kül-
városi házba a leány kíséretében a csodálatos 
mandarin, egy Londonban időző előkelő kinai, 
aki a szép leány kedvéért nem riad vissza ettől 
a különös kalandtól. De a pásztoróra véres, 
tragikus kimenetelű : a bűnszövetkezet tagjai 
rajtacsapnak a páron, a mandarint kirabolják 
és hogy ne lehessen árulója a gaztettnek, 
leszúrják. A mandarin azonban nem hal meg. 
Azért „csodálatos mandarin", hogy ne tudjon 
egyszerű késszurástól meghalni. Az apacsok a 

Az Országos Szinészegyesület iskolájának vizsgázott növendékei 
\Papp Rezső felvétele) 
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véresen fetrengő embert, aki vágyakozva tárja 
karjait a leány felé, hatalmas karddal szúrják 
szivén ugy, hogy a kard hegye a hátán jön 
ki, de a mandarin még sem hal meg. Egyre a 
leányt nézi, egyre az ő ölelését várja. 

Az apacsok tanácstalanul állnak a vergődő 
ember körül, akit nem lehet megölni. Pedig 
meg kell ölni mindenáron. Újra próbálkoznak. 
Elvágják a nyakét, felakasztják a csillárra, 
hiába. Végre a leány oldja meg a problémát: 
gyengéden, megértően átkarolja a mandarint-
A szegény szerencsétlen ember arcvonásai el-
simulnak, elérte vágyát, megkönnyebbül és 
meghal. 

Ez a csodálatos mandarin története és ezt a 
történetet zenésítette most meg Bartók Béla. 
A bizarr, fantasztikus mese, az izgalmas cse-
lekmény pompásan fekszik száméra és gazdag 
változatosságu hálás alkalmakkal szolgált zene-
szerzői invenciójának megtermékenyítéséhez. 
A Thománéknál összegyűlt kis társaság feszült 
figyelemmel hallgatta Bartók zongorázását. A 
kitűnő zeneszerző maga kisérte magyaráza-
tokkal az előadást és a zongorán csodálatos 
plaszticitással elevenedett meg uz egész cse-

lekmény. Az a jelenet, amelyben az apacsok 
várják a mandarin megérkezését és fenn, a 
szobában hallgatják az utcáról felhangzó lépé-
seket, egyenesen szenzációnak ígérkezik. Bartók 
Béla egyelőre a teljes zongoraskiccel készült 
el és most javában hangszereli művét, mellyel 
valószínűleg őszre már elkészül. 

Az Operaház előreláthatóan január táján 
fogja bemutatni Lengyel-Bartók pontomimjét,. 
melynek egyetlen női főszerepét Galafrés Elze 
fogja játszani. A többi szerepre r ézve még 
nem történt intézkedés, de nem lehetetlen,, 
hogy a mandarin szerepére az Operaház köl-
csön fogja kérni vendégszereplésre egyik 
drámai színházunk kiváló tagját, aki hasonló 
némajátéki szerepet már nagy sikerrel játszott 
a múltban. Hogy ki ez a művész, azt indisz-
kréció volna elárulni, annál is inkább, mert a 
művész, akit az érdekes és izgalmas szerepre 
kiszemeltek, méjr nem is tud erről a tervről. 
Egyelőre csak az a kis társaság tud rólar 
amely végighallgatta Bartók zongorázását és 
abban a nagy élvezetben részesülhetett, amely 
csak a jövő évre lesz esedékes a budapesti 
zenei közönséget illetőleg. 

Városi Szinház 

KERÉNYI GABI 

: #dréske 
— GALETTA FERENC 

(Papp Rezső felvétele> 
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A hetvenes években Wagner, ujabban Wein-
gartner könyvet irtak a dirigálás művészetéről, 
ezeken kivül sok kisebb-nagyobb jelentőségű 
zenei teoretikus értekezett róla, a közönség 
zenésszinházakban, zenekari hangversenyeken 
állandóan maga előtt láthatja a dirigenst, 
a laikus emberek legtöbbje még sem tudja 
hamarjában, miben áll a dirigálás művészete? 
Lássuk hát ezt a kérdést, mielőtt ennek a 
speciális művészetnek legkiválóbb képviselőiről 
szólanánk. Tudjuk ugye, hogy egy zenedarabot 
hegedűn vagy zongorán vagy általában bár-
milyen más hangszeren többféleképen lehet 
előadni. Ahogyan ugyanazt a költeményt 
mindegyik szinész másképen fogja szavalni, 
ugyanúgy más és más hangzásban, kifejezéssel, 

felfogással szólal meg ugyanaz a zongora-
darab az egyes művészek előadáséban. Kiki 
a temperamentuma, muzsikalitása, egyéni el-
gondolása szerint fogja játszani és minthogy 
ezek a lelki diszpozíciók sohasem lehetnek 
azonosak több emberben, a zenedarab inter-
pretációja mindig más és más lesz. A zenekari 
műveket azonban nem egy művész, hanem több 
művésznek, előadónek együttese szólaltatja 
meg. Ha mindegyik a maga egyéni felfogása 
szerint játszaná a maga részét, kétségkívül, 
bizarr, zavaros zenebona támadna, az egyik 
hartgszer elnyomná a másikat, elvesznének az 
árnyalatok, szóval jóformán élvezhetetlennt 
válna az a zenemű, amelyet a komponista 
euys^ce; hntrsunak gondol' el. Ho"v tehát 

DIRIGENSEK 
1. Busoni Feruccio. 2. Ochs Siegfried. 3. Weingarten Felix. 4. Nikisch Arthur. 5. Fried Oszkár 

6. Blech Leo. 7. Strauss Ján s. 8. Wagner Siegfried 

A 
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biztositható legyen ez az egységes hatás, kelj 
a zenekar élére egy vezető, akinek kezében 
összefut az egész előadás, akinek egyénisége, 
felfogása alá van rendelve az egész zenekar, 
annak minden egyes tagja. Ugy kell képzel-
nünk a dolgot, hogy a zenekar voltaképen egy 
nagyszabású hnngszer, amelyet egy ember 
szólaltat meg a pálcája lendítéseivel : ez a 
dirigens. Hogyan interpretál egy zenei alkotást 
a dirigens, milyen felfogásban szólaltatja meg 
a komponista gondolatait : ez a dirigens mű-
vészete. Van a dirigálásnak mesterségbeli 
része is, a tisztán technikai ténykedés, mint 
az ütemezés, az időmérték szabályos betar-
tása, azután a jeladás egyes hangszereknek 
vagy hangszercsoportoknak, hogy mikor kell 
„bevágniok", vagyis a szűnjél után ismét csat-
lakozni az együtteshez. Ez a mesterségbeli 
rész megtanulható, a karmesterséget épp ugy 
meg 1 ;het tanulni, mint a zongorázást, a 
dirigensi művészetre azonban születni kell. 

A dirigensi tehetség épp olyan kiváltságos 
szellemi adomány, mint minden más virtuózi 
zsenialitás. A dirigensek nem készülnek, hanem 
születnek erre a pályára, a zenekarból buk-
kannak fel, hogy a vonó helyett a pálcát 
ragadva kezükbe, odaálljanak az egész együttes 
élére, a zongora mellől teremnek a karmesteri 
pulpitus elé, hogy virtuozitásukat a zongorá-
nál többszólamú hangszeren érvényesítsék. A 

zeneművészet elemeinek még oly alapos is-
merete, a legkitűnőbb partitúraolvasás még 
nem elegendők ahhoz, hogy karmester lehessen 
valaki, még kevésbé, hogy számbavehető diri-
gens. Megmosolyogni való naiv dolog, hogy 
egy újonnan megreformált és kibővített Magyar 
Zeneszövetség mostanában felvételi vizsgákat 
rendez „dirigensek" számára és karnagyokká 
avat olyan dilettánsokat, akik a zeneművészet 
semmiféle más ágából nem tudnának vizsgázni, 
mint éppen abból, amiből „vizsgázni" nem is 
lehet. A Zeneszövetség ezzel egészen jóhiszc 
müen diszkreditálja a dirigensi művészetet, 
holott éppen nálunk kelne el, hogy annak meg'-
adják végre az illő tiszteletet és tekintélyt. 

Nagy komponisták rendszerint kiváló diri-
gensek is. Nagyszabású, korszakos dirigens 
volt Wagner, Mendelssohn, Berlioz, hogy máso-
kat ne is emlitsüpk. A magyar dirigensi művé-
szet legelső nagy képviselője volt Erkel Ferenc, 
a „Bánk bán" és „Hunyadi László" halhatatlan 
komponistája, kinek fia, Erkel Sándor mint par 
excellence dirigens szerzett nagy nevet. 

A ma élő dirigens-kiválóságok között szintén 
több az olyan, aki zeneszerző is egyúttal, de 
csak kevesen vannak, akiknek dirigensi művé-
szete egyenes arányban állna zeneszerzői ké-
pességével. A nagynevű dirigensek között a 
legkiválóbb ma a magyar származású Nikisch 
Artúr, aki a kilencvenes években két esztendőn 

át a budapesti Operaháznak 
is igazgatója volt. Nikisch 
a lipcsei világhirü Gewand-
haus-Koncertek vezetője és 
a mult évben ünnepelte 
karmesteri tevékenységének 
negyvenedik évfordulóját. 

Klasszikus dirigens, az or-
kesztervezéreinek abból a 
fajtájából való, amelyik a 
reprodukcióban teremj is 
egyúttal. Nikisch lipcsei mű-
ködésének históriai jelentő-
sége van, zenekari stílusá-
ban pedig mintaképet adott 
az utódoknak és követőknek. 

A mai budapesti közönség 
nem emlékszik már Nikisch 
re, aki nagyon régen nera 
járt nálunk. Néhány évvel 
ezelőtt tervezett hagver-
senyt megakadályozta a há~ 
bor«. 

Az Országos Szinészegyesület iskolájának vizsgázott növendékei 
Róna Aladár, Szarvas Sándor, Jasztrabszky Margit, Olgyai László 

(Papp Rezső felv.) 
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Berlin karmester-hírességei sokkal ismerteb-
bek Budapesten. Ott van Fried Oszkár, aki 
néhány évvel ezelőtt többször is vendége volt 
« mi filharmonikusainknak. A nagymultu Gesell-
schaft der Musikfreunde dirigense s általában 
a legkiválóbb német karmesterek egyike. Nagy-
szerű muzsikális egyéniség, szinte hipnotizálja 
a zenekart és magával ragadja túláradó tem-
peramentuma szárnyain. Hatalmas orkesztrális 
felépítésben, a zenekar hangzási lehetőségeinek 
legvégsőkig való kihasználásában ma senki 
sem versenyezhet vele. Berlini dirigens Blech 
Leó is, az ottani Operaház egyik főzerieigaz-
gatójá, termékeny és soksikerü zeneszerző, akit 
Budapesten csak kompozícióiból ismernek-
Elsőrangú muzsikus és különösen mint opera-
dirigens a legkiválóbbak közül való. Ochs 
Siegfried a dirigensi művészetnek speciális 
ágát műveli : kórus-dirigens. Kizárólag ének-
hangokból álló zenekart vezet és megalapítója, 
vezére a nagyhírű berlini Philharmonischer 
Chor-nak. Végül, de nem utolsó sorban berlini 
karmesternek számit ma még Strauss Richárd 
is, aki csak ősszel fogja elfoglalni a bécsi 
Operaház igazgatói állását. A „Salome" és a 
többi utána következő korszakos opera és 
nagyszabású szimfonikus alkotás komponistája 
nem kevésbé nagyszabású dirigens is. Saját 
műveit é^ klasszikus szimfóniákat vezényel 
kiváltképen, nyugodt, higgadt taglejtéseivel, 
előkelő biztosságu áttekin- t 
tésével uralkodik zenekara 
felett. Mozdulatait a minimá-
lisra redukálja, csak a leg-
szükségesebb lengéseket — 
végzi pálcája s akadtak bu' 
alapesti „zeneértők", akik 
ezért nem tartják jó diri-
gensnek. 

Nálunk ugyanis még a 
legtöbben — tisztelet a kivé-
teleknek — ©tt tartanak, hogy 
nézik és nem hallgatják a 
karmester produkcióját. Az 
a dirigens, aki sokat hado-
nászik, hajlong, ugrál, izzad, 
a pesti közvélemény szerint 
nagyszerű dirigens. Ezért im' 
ponál itt nálunk olyan nagyon 
Tango Egisto, az Operaház 
egyik különben igen érde' 
mes főzeneigazgatója, aki 
nagyon jó színházi átlag-
karmester, végtelenüí szor-

galmas, de korántsem rendelkezik azokkal a tu, 
lajdonságokkal, amelyek a nagy karmesterek 
jellegzetességei. Tango ereje csak a részletmun-
kában van, de ebben ki is merül. Bizonyos lirai ré-
szeket, egy-egy lendületes frázist alaposan' 
sokszor kissé elnagyzolva, kidolgoz, az egész-
nek összefogása azonban kicsúszik kezéből. 
Ezért nem tud kihozni nagy felfokozásokat, 
ezért bomlik meg nála a mű stilusegysége. 
Olasz operákban sok kitűnő, szép részletet 
ismertünk meg Tango előadásában, szorgalmával 
kiváló munkát teljesít az Operaházban, mint 
hangversenydirigens azonban első és egyetlen 
próbálkozásával kudarcot vallott. Szimfóniát 
nem lehet pointillista mesterkedésekkel dirigálni. 

Emlékeznek még Vigua Artúrra ? A Népope-
rában vendégszereplő olasz operatársulat diri-
gense volt a fürge, kedves kis olasz, aki ma a 
párisi Nagy Operának chef d'orchestre-je. 
Milyen hangszínezet, micsoda effektusokat 
hozott ki Vigua az ő szedett-vedett zenekará-
ból akkoriban ! Milyen végtelenül finom, lehelet-
szerűen könnyed volt nála a Traviata, milyen 
megrázóan nagyszerű a Rigoletto ! Az Aida 
pedig ugy hatott, mint egy hatalmas hős-
költemény. 

Beethoven legkiválóbb zenekari interpretálója 
ma Weingartner Félix, a kitűnő zeneszerző, 
sok éven át a bécsi Operaház igazgatója. Érde-
kes, különálló egyeniségü muzsikus, aki egészen 

Iványi Antal, Gaál Béla, Molnár József 
Madách Színház — Vérmező (Papp Rezső felv.) 
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más elveket vall a bejthoveni szimfóniák elő-
adásáról, mint Wagner, de stilus dolgában ép 
•ly kegyelettel respektálja a zeneköltő inten-
cióit, mint nagy elődje. Wagner fia, Wagner 
Siegfried, sok balsikerü operának fáradhatlan 
szerzője, többnyire csak Bayreuthban működik, 
ahol atyjának műveit dirigálja. Érdekes, ideges 
dirigens, de nagyszerű muzsikus és — ezt külön 
talán meg sem kellene emliteni — kiváló 
Wagner-ismerő. 

Busoni Ferruccio, a kiváló zongoraművész 
és zeneszerző, már régen nem folytat dirigensi 
tevékenységet, legfel ebb saját műveit vezényli 
el néha, kivételes alkalmakkor. Régebben szen-
vedélyes, de nagyon közepes karmester volt 
és nyugtalan, szeszélyes dirigálásával inkább 
zavarta, mint vezette muzsikusait. 

A bécsiek közül jó ismerőse a budapesti 
köíönségnek Löwe Ferdinand és Ned bal Oszkár. 
Lőwe a bécsi Konzertverein dirigense, igen 
képzett, kiváló zenész és elsőrangú karnagy. 
Betéve tudja Beethoven, Brahms, Bruckner 
szimfóniáinak vezérkönyveit és dirigálásával 
nemcsak zenekarát, de hallgatóságát is vezeti. 
Szinte azt lehetne mondani, hogy didaktikusán 
dirigál, megmagyarázza, tagolja,boncolja pálcá-
jával a zeneművet arulkül, hogy annak egy-
sége csorbát szenvedne Olyan dirigens, akit 
kivételesen nem csak hallgatni, látni is kell. 
A cseh származású Nedbal Oszkár, sok nép-
szerű operettnek (Leni^yelvér, A szép Saskia) 
szerzője, a Konzertverein-nal néhány évvel 
ezelőtt egye sült bécsi Tonkünstler Orchester di-

rigense. Nagyon jó átlagkarmester, lelkes mu-
zsikus, kitől sok érdemes produkciót hallottunk. 

Két magyar karmestfrről kell még megemlé-
keznem. Az egyik Kerner István, az Operaház 
főzeneigazgatója, az Erkelek művészetének 
méltó folytatója. Klasszikus dirigens a javából, 
virtuóz orkeszterművész és nagyvonalú tolmácsa 
Beethoven, Mozart és a többi régi nagyok 
műveinek. A legújabb irányokat nem kedveli,, 
kissé elzárkózik a modernek elől, de a fiatal 
magyar komponisták sokat köszönhetnek neki. 
A másik Reiner Frigyes, a drezdai Operaház, 
fiatal, zseniális karnagya. Máder Vigoperájában 
kezdte meg működését, alig hogy a Zeneaka-
démiából kikerült, azután a laibachi városi 
színházban dirigált, onnan hivták haza a Nép-
operához, ahol tehetsége, tudása kibontakozott. 
A vérbeli nagy dirigensek válfajához tartozik, 
nagyvonalú, stílusos orchesterművész, aki 
huszonötéves korában u^y dirigálta Drezdában 
a Parsifalt, hogy azonnal szerződtették. Köz-
vetlen utódja itt a nagy Schuchnak, örökös 
tagja a nagytradicióju színháznak és valahány-
szor megüresedik Németország valamelyik 
operaházában egy főzeneigazgatói állás, a be-
töltésénél elsősorban a magyar Reiner Frigyest 
hozzák kombinációba. Reiner azonban marad 
Drezdában, ahol rendkívül népszerű és talán, 
esetleg egyszer majd eljön — Budapestre. 
Főleg operadirigens, de nagy sikereket arat 
hangversenyeken is, melyeken lelkes szeretettel 
tűzi műsorra honfitársainak műveit. 

Cserna Andor 

A Budapesti Szinház társulata. ÁRVÍZ LIP©r — ZETTL KORNÉLIA — BERKY FERENC 
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\ Fasor Kabaré 
násodik bemutatója 

Most, hogy a téli színhazak végérvényesen 
lecsukták kapuikat, az úgynevezett nyári szin-
lázakat fokozott mértékben fogja látogatni 

közönség. Ebből a tényből kifolyólag fontos 
nűvészi feladat háramlik az egyes műintézetek 
gazgatóságaíra, művészi, nivós és mégis 
zórakoztató műsort kell összeállitaniok; olyan 
nűsort, amelynek kedvéért a közönség még 
,kkor is felkeresné a színpadot, ha a kőszin-
lázak konkurrenciája nem szűnne meg. 

Ilyen igazán kifogástalan és nivós műsor a 
3asor Kabaré uj műsora, amely voltaképen 
ilső idei bemutatója a színháznak. Az uj jele-
leteket és magánszémokat a legkitűnőbb kabaré 
zerzőink írták, a színészekről pedig azt hisszük 
;lég ha csak annyit árulunk el, hogy a kabaré 
illandó gárdáján kivüF Gál Gyula, Békeffy 
.ászló és Boross Géza lépnek fel az uj programm 
ceretében. 

Az úgynevezett »nagy szám" e hónapban a 

.Sátán arca" cimü egyfelvonásos dráma, 
melyet Balassa Emil, a kitűnő színpadi szerző 
dolgozott ét magyar színpadok szómára. A 
dráma főszerepét Gál Gyula, a Nemzeti Színház 
művésze játssza, akinek ez lesz első vendég-
szereplése kabarészinpadon, ahol azonban, 
mint a próbákon kiderült, igy is sokkal ottho-
nosabban mozog, mint sok kabarészinészünk. 

Az uj műsor operettjét Köváry Gyula és 
Marthon Géza írták. A cimét az igazgatóság 
egyelőre a legnagyobb titokban tartja és csak 
annyit árult el a darabról, hogy vezetőszerepeit 
Békeffy László és Boross Géza fogják ját-
szani. A darabban kedves szerepet játszik Filé 
Ida is, aki már a mult hónapban feltűnt köz-
vetlen előadási modorával. 

Uj kabaré-szerzőt is avat a Fasor, tuliusi 
műsorában. Szenes Andornak, aki eddig csak 
ötletes sanzonjaival szerepelt, kerül színre 
„Este hétkor" cimü első tréfája, mellyel 
bebizonyítja azt, hogy a házassági komé-
diák műfajában is lehet még ujat produ-
kálni. A darabban Vajda Piroska, a színház 

A buiidiictti S^inház társmata 
1. Szomory Miklós. 2. Károlyi Sári. 3. Regős Marica. 4. Vajna Károly. 5. Verő Márdia 

6. Thury Elemér 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
SZINÉSZVIZSGA A VÍGSZÍNHÁZBAN. Eg, 

sereg uj nevet, egy pár biztató Ígéretet és egy-
egy igazán nagyszerű reménységet hozott ismét 
a szinészvilágnak az Országos Szinészegyesület 
színésziskolája másodéves növendékeinek szom-
baton megtartott nyilvános gyakorlati előadásán 
Az Otthonban, a Fedorában, a Toloncban 
mutatták be képességüket Szerémy Zoltán ki-
tűnő növendékei, bizonyságot téve ugy a maguk 
biztató jövőjéről, mint tanárjuk minden elis-
merést megérdemlő pedagógiai murkásságáról. 
A darabokban számos színész győzött meg szín-
padra termettségéről és ha nem is áll módunk-
ban mindannyiukkal külön külön érdemlegeseb-
ben foglalkozni, nem hagyhatjuk említés nélkül, 
hogy Tukos Ilona máris kész és érett szinészné 
s hogy kitűnő megjelenés s szépen beszélő 
szinés'.nő Jasztrabszky Margit s hogy Sas 
Re-ső és Olgyai László kiforrott ajakitást pro-
dukáltak és erősen hisszük, rövidesaa találkozni 
fogunk velük valamelyik első színházunk szín-
padán. Perényi Margit, Kömives Erzsi, Szarvas 
Sándor és Róna Aladár jövendője elé is a leg-
nagyobb bizalommal nézhetünk. A seindarabok 
után Schmideck Gizella tánctanárnő vezetésével 
és Grosz Tibor karnagy kíséretével táncvizsga 
következett, melynek során Pallay Frida figye-
lemre méltó tánc kvalitast árult e 

Az első magyar népszínmű a „Szökütt katona" 
színre került í 842-ben. 

legszebben beszélő művésznője és Nagy Imre 
kaptak hálás szerepeket. 

A fiatalokat reprezentálja Szenesen kívül a 
mindinkább kibontakozó Mihály István is, aki 
egy maró szatírában gúnyolja az Impressex-
pressfutukubista irányokat. A darabnak „Aki 
érti és aki nem érti" a cime: a mindenáron 
eredetinek látszani akaró művészből Párkányi 
János nagyszerű figurát csinált. 

Nem is lenne teljes kabaré-programm a 
Fasor uj műsora, ha Békeffy László nem sze-
repelne egy kacagtató bohózattal, az „Egv po-
hár viz"-zel is. Szójáték szójátékot, ötlet ötletet 
követ ebben az ötperces mókában, melyet a 
közönség egészen biztosan fog végigkacagni. 

A magánszámok méltó keretéül szolgálnak 
az említett daraboknak. Közülük első sorban 
kell megemlitenük a két vendéget Békeffy 
Lászlót és Boross Gézát, aztán a kabaré szólózó 
tagjait, Aradi Arankát, Vera Arankát, Kovács 
Andort és Faragó Jenőt, akik bizonyára sok 
megérdemelt tapsot aratnak majd a hatásos 
dalokkal, melyeknek zenéjét Buday Dénes, 
Pallós Tivadar és Nádor Mihály szerezte, Har-
sányi Zsolt, Balassa Emil, Szenes Andor és 
Mihály István verseire. 

A Budapesti Szinház társulata 
1. Fodor Ella. 2. Négyessy Anna 3 Tóth Irma. 4. Mihályfi Béla. 5. K. Lörinczy Erzsi 

6. Tarján Aladár 
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A Budapesti Színház társulata 
I. Szécsy Bözsi, 2. Rózsa Hy, 3. Kelemen Büske, 4. T. Szigethy Iboly», 5. Kóbor József, 6. Székely 
Béla, 7. Füredi Andor, 8. Trághy József, 9. Szászhalmi József, 10. Heltai Andor, 11. Ligeti Andor 

H P B Ë â û t t M > -

Az ismeretlen Karinthy 
Szenvedni sokkal könnyebb, mint örülni, ép 

ily kétségtelen, hogy súlyosabb irói feladat 
igazságos jót irni valakiről, mint a kellemetlen 
igazságot. Istenem, mi kell hozzá, hogy a mű-
vész és az ember hibáira rámutathassunk : 

néhány utmutató írást végigböngészni, egy kis 
filozofus világszemlélet, némi szarkazmus, csöpp 
kritikai érzés és jó adag lelkiismeretlen ke-
gyetlenség, nagyképű cinizmus : úgynevezett 
felülemelkedettség. 

Jót irni, hittel és indokoltan, hogy meggyőz-
zön az őszinte írás, sokkal komolyabb, mű-
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vészi törekvésnek látszik előttem. Mert az 
igazi nagyszerűségekért, el nem muló értékek, 
elragadó élmények, irások, szobrok és zenék 
ajándékéért önzetlenül és tiszta érzéssel nagyon 
nehéz nyilvánosan lelkesedni a művésznek, 
hallatlan önmegtagadást követel tőle, hiszen 
maga is e nagyszerűségek felé emeli szárnyét. 
Minden vérbeli iró és művész a maga célkitű-
zését, akarásait tartja, érzi egyedülállón érde-
mesnek, igaznak és az ismeretlen végtelen 
messziségekből kihalászottnak ; következéskép, 
minden mit más csiholt életre, csak relativ 
szépségnek, igazságnak, relativ nagyságnak 
tűnhet előtte. Abszolút művészetnek— titokban 
•és kétségek között bár — csak a magáét ismeri 
és lelkesedése, öröme más művészete felett 
sohasem lehet egészen őszinte, teljesen füg-
getlen legsajátabb álmaitól. Kis idegenség, 
irigység, féltékenység, ez örök emberi gyarló-
ságok, mindig feszélyezik. Ezért van, hogy 
élőkről ha a klikkek és egyéb érdekszempon-
tok diktandóit kiharcoljuk,) úgyszólván mindig 
csak gáncsoskodó, legjobb esetben hidegen 
boncoló kritikai irások kerültek a közönség elé. 
Blő művész csak halott társa művészetéért tud 
twláradó szívvel lelkesedni. 

Lehet talán, hogy a kisasszonyok és hölgyek 
között, kik életem során, homlokon csókoltak, 
egyik sera a Múzsa volt, bizonyos mégis, nem 
éreztem soha irigy féltékenységet, nem kiseb-
bítette lelkesedésemet az iró elfogultsága. Végig 
lelkes, kissé naiv, rajongó, de értő közönség 
maradtam és olyan hatalmas, meleg, őszinte 
•römöt éreztem a művészet nagyszerűségeivel 
találkozván, ugy tudtam nevetni, tapsolni és 
könnyezni, mint csak a gyermeki szivet. S bár 
láttam mindig a hibákat s hiányokat, belső 
kényszer vitt rá, hogy feledjem őket, minden-
ben csak a jót keresem, a szépet, rendkívülit. 
A szerkesztők sokszor csodálkoztak, miért nem 
akarok irni valamely könyvről, játékról, színész-
ről s nem értették a válaszom : nem irhatok 
róla, hiszen nem szeretem. Pedig oly egyszer« 
»set : csak arról szaba4 irni, ami nagyon ked-
ves a szívnek. 

Karinthy, az iró, ma már nyitott könyv 
mindenki előtt, ki olvasni tud a könyvekbe». 
ÀE így irtok ti szatíráját, a Holnap reggel,, 
Bmber Pétere s a Krisztus és Barabás egy 
iró munkái. Nem iga», hogy a krokik Ka-
râithyja idegen az Esik a he írójától. Ez 
is, az is, mind szervesen hozzátartoznak Ka-
rinthy Frigyeshez. S mindez fontos és egyen-

rangú tehetség, egy zseniális ember megnyi-
latkozási formái. Minden sorában ott él ez az 
ember, különös és hatalmas individium, amit 
alig ismernek s még kevésbbé értékeltek. 
Pedig talán ez a legfontosabb és legnagyobb • 
az ismeretlen Karinthv. Karinthy Frigyes, kit 
talán maga Karinthy Frigyes sem ismer. * 

Az ismeretlen Karinthy a síiv embere. O a 
ma szive. Az enyém, tiéd, valamennyiünké. 
Nagy, rózsaszín, mágneses szív, mely magá-
hoz szeretne vonzani minden szépséget, örömet 
és fájdalmat. Mindannyiunkat, az egész életet. 
Oly hatalmas ez a sziv, mint az élet. 

* 

S ép ily szertelen. Találkoznak, össze is üt-
köznek benne az ellentétes és ellenséges pólu-
sok. Észak hideg nyugalma, az eg-yenlitő forró 
bujasága ; a magyar-zsidó Budapest, Heine 
Párisa ; Beethoven szonátái, a newyorki Streetek 
ragtimejei.' S mélyén ez a sziv gyermekesen egy-
szerű, telve titkolt és szégyenlett jósággal, mint 
ezer más emberke szive. Épen csak igazibb, 
nemesebb, több, gazdagabb a Karinthy jósága 
és még szemérmesebb. Karinthy retteg tőle, 
hogy észreveszik ezt a túláradó jóságát, de 
nem mintha restelleni valónak gondolná o jó-
ságot. Fél megmutatni a szivét. 

* 

Karinthy minden munkáját o »»»e irányítja, 
élteti. Adni akar, oda akarja adni minden tudá-
sát, tehetségét, jóságát az embereknek. Fel 
akarja osztani a szivét anélkül, kogy tudatá-
ban lenne e páratlan altruizmusnak. Ót, a leg-
tudatosabb magyar írót, kényo-kodve szerint 
kormányozza a szive. És Karinthy bizonyosan 
azt hiszi, ő tartja kezében szive iránytűjét. * 

Holott tévedésről szó sem lofeet. Az okos, 
bölcs, páratlan logikájú, szelleme«, «mikus, kul-
turált, kifinomodott, nagyszeri ír« és művész 
rabszolgája ennek a hatalmas seimek. Ee 
kényszeríti, hogy kilendülve életéből ismeret-
len, sejtelmes horizontokra vándoroljon a kép-
zelete. A realitások mestere, a technika bámu-
lója, az élet és művészet matematikusa mind-
untalan olyan ismeretlen sikokra siklik, ahol 
nem volna mit keresnie a mindent megérteni 
Ó6 magyarázni tudó Karinthynak. De engedel-
meskednie kell a belső kényszemek, kénytelen 
a transcendentális, természetfölötti világ út-
vesztőibe hatolni, mert viszi, ragadja végzete ; 
megy a s/ive után. Találkoznia kell az ismeret-
len Karinthy Frigyessel. Lengjél István. 



fïïiaga csafí tudja 
INTIM PISTA, hogy mi van a drága 

Márkus Emiliával? Ezer éve, hogy hal-
lottunk róla ! 

— Emma asszony hetekkel ezelőtt táv-
iratot kapott Romola leányától, aki fér-
jével, a világhírű Nizsinszkivel Svájcban 
él. A távirat betegségről szólt és meg-
ijesztette a Nemzeti Színház „szőke csodá"-
ját, aki nemcsak kiváló művésznő, de 
jó anya, sőt jó anyós is és a rossz hír 
vétele után huszonnégy órával férje, 
Párdány Oszkár kíséretében elutazott 
Svájcba. 

— És azóta ? Nem irt ? 
— Éppen a napokban érkezett tőle egy 

levelezőlap a meseszép Engadinból. Jól 
vannak mindnyájan, a Nizsinszkiék ép 
ugy, mint Párdányék és Emma asszony 
rövidesen hazaérkezik. 

— Jaj, de jó ! Ott leszünk az első fel-
lépésen a Nemzetiben. Hát még mi újság 
van a színház körűi ? Somlai miért nem 
játszik ? 

— A kitűnő Somlai Artúr bizony megint 
beteg volt. A mult ősszel, mint tudják, 
pompásan összeszedte magát a Tátrában, 
de a megszálló cseh-szlovák csapatok elől 
haza kellett jönnie. A szezon fáradalmai 
a félbemaradt üdülés után visszaesést ered-
ményeztek és Somlai most nemrég el-
vonult utókurára Korányi professzor 
klinikájára. Ott ül naphosszat a klinika 
árnyas kertjében, olvasgat és beszélget 
jóbarátaival, akik sűrűn keresik fel. Az 
orvosokkal kitűnő barátságban van, már 
jobban tudja a saját diagnózisát, mint ők 
maguk. 

— Meg fogjuk mi is látogatni és viszünk 
neki virágot. 

— Azt ne tegyék, mert egy betegnek, 
pláne egy jóétvágyu betegnek, nem visz-
nek virágot. 

— Hát mit? 
— Ennivalót. Tésztát, süteményt, be-

főttet, yemet, bármit, csak virágot ne. A 
virágot nem lehet megenni ! 

— Igaza van. Majd sütünk egy tortát. 
De várjon csak, már a mult héten meg 
Akartuk kérdezni : mikor ir uj darabot 
Herczeg Ferenc ? 

— Meglepetéssel szolgálhatok : Herczeg 
Ferenc nem az uj darabján, hanem a régi 
darab — földjén dolgozik jelenleg künn 
» Hűvösvölgyben. Beállt saját magához 

kertmunkásnak és nagy szorgalommal 
műveli a villája körűi elterülő kertet, 
ahol jelenleg nem virágok nyílnak . . . 

— Mert a virágot nem lehet megenni... 
— ... Kitűnő tanítványok, látom. Szóval 

nem virágok nyílnak, hanem gyönyörű 
főzelékfélék, kalarábé, sárgarépa, kel, 
saláta ; még tök is lesz, erre legbüszkébb 
Herczeg. Majdnem büszkébb erre, mint 
A dolovai nábob lányá-ra. 

— Legközelebb, ha a Hűvösvölgyben 
járunk, bekukucskálunk a kiváló író 
kertjébe. 

— 0, van a Hűvösvölgyben más ker-
tészkedő ismerős is. Hajdú Pepi, a Nem-
zeti Színház kitűnő tagja is javában ker-
tészkedik. Nemcsak ennivaló, hanem szív-
nivaló növényeket is termeszt. 

— Dohányt ? 
— Azt, bizony. Ősszel már saját termésű 

dohányból fog füstölni. A minap Szép 
Ernő járt nála, annak mutogatta nagy 
büszkén a duslevelü dohány palántákat. 
Katonás rendben sorakoznak a zöldlevelü 
növények a mérnöki pontossággal kisza-
bott táblákban. Szép Érnő azután megkér-
dezte Hajdú Pepit, hogy hát a cigaretta-
papírt melyik táblákban termeli. 

— Szép Ernőnek mindig van valami 
kedves ötlete. Hát a zene berkeiben mi 
újság van ? 

— A Waldbauer-kvartetiból rövidesen 
oktett lesz : a magyar vonósnégyes min-
degyik tagja megnősül. 

— Igen, Waldbauer Imre nősüléséről 
már hallottunk. Az régen volt, van már 
hat hete is. 

— Azóta pedig megnősült Temesvári is, 
Kornstein Egon is, legközelebb pedig a 
nős emberek sorába lép Kerpely Jeni, 
aki igazi művészházasságot köt, egy na-
gyon szép és nagyvn népszerű művésznőt 
vesz feleségül : Simonyi Máriát. 

— Ah, igazán ? Látja, ennek nagyon 
örülünk. Kár, hogy most nem hangverse-
nyeznek Waldbauerék, tapsolhatnánk az 
újdonsült férjeknek. 

— Már pedig erről egy darabig le kell 
mondaniok. A vonósnégyes a napokban 
elutazik Budapestről. Előbb Bécsbe men-
nek és onnan Svájcba, ahol nagy hang-
versenysorozaton növelik eddigi hírnevü-
ket. Hanem most már sietek, csókolom a 
kezüket ! 

— Hová rohan ebben a hőségben ? 
— Megyek jegyet váltani a Budapesti 

Színházba, ahol a kollektiv társulat mű-
ködik. Az most Budapest legjobb drámai 
színháza. Pá ! 
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A főherceg vizsgája. 
A „Főherceg vizsgája" cimü uj játék 

aránylag rövid fennállása alatt is már 
páratlan népszerűségre tett szert. Ha-
lomszámra hozza naponta a posta az 
olvasók kérdés-feleleteit. Közöttük szá-
mos akad, mely friss ötletével és ügyes 
levezetésével igazán megüti a közöl-
hetőség mértékét és csupán a papir-
hiány és a helyszűke az oka annak, 
hogy nem tesszük közre valamennyi 
választ, hanem csak a legsikerülteb-
beket. 

Az e heti küldemények közt a leg-
ötletesebb kétségkívül Szőllősi Loránd 
(Kalocsa) pályázata, mely a következő 
nehéz probléma elé állitja ugy a 
főherceget, mint a tanárt. A pályázat 
a következő : 

Tanár: (Félénken) Most talán térjünk 
át a világirodalomra. Kegyeskedjék 
megmondani, hogy ki a címszereplője 
Shakespeare Hamlet cimü drámájának ? 

Főherceg' : (Kegyetlenül) Kőbánya. 
Tanár: (Egy pillanatra elképed, de 

csak egy pillanatra, aztán kéjjel ma-
gyarázza) Kitűnői . . . Fenséged rövid, 
de kiváló felelete éles és páratlanul 
kifejlődött logikáról tesz tanúbizonysá-
got. Köztudomásu ugyanis, hogy Ham-
let világhirüségét a „Lenni vagy nem 
lenni" kezdetű monológnak köszönheti 
és a köztudatban e két tényező annyira 
összeforrt, hogy Hamletet szinte a 
„Lenni vagy nem lenni" megszemé-
lyesítőjének tekinthetjük. Ugyanezen 

Nemzeti Szinház — Revizor (Lázár rajza) 

mondásnak van azonban Hamleten kivül 
m é g egy konkrét tárgyban való meg-
nyilvánulása is és ez a tárgy : a szap-
panbuborék, mely van is és nincs is. 
A szappanbuborék a szappan felhigitá-
sából készül, viszont a szappant főleg 
disznózsírból állítjuk elő, a leghíresebb 
disznót tenyésztő telep pedig, mint 
köztudomásu, Kőbányán van és így a 
megfelelő behelyettesítések után elju-
tunk fenséged szavainak nagyszerű 
igazságára, mely szerint a Hamlet cím-
szereplője nem is lehet más, mint Kő-
bánya. (Tanár átment.) 

Nagyon ügyes az a vizsga is, mely 
ifj. Molnár Jenő lakásán játszódott le 
a következőképen : 

Tanár: Mondja meg fenséged, ki 
volt Károly király fiának az apja ? 

Főherceg: Kalapács. 
Tanár : (Örvendezve.) Nagyon helyes. 

Fenséged e feleletével ismételten be-
bizonyította, hogy nemcsak a magyar, 
hanem az egész világtörténet a kis-
ujjában van. Nem kételkedem abban, 
hogy fenséged Martell Károly frank 
királyra gondolt s igy, mivel martell 
magyarul annyit jelent, mint kalapács, 
fenséged tömör egyszerűséggel magya-
rázta meg az érdekes történeti kérdést. 

Nagyon kedves az a vizsgajelenet 
is, melynek Berger Zoltán volt az egyik, 
szereplője. 

Tanár: Mondja meg kérem fenséged, 
hol bányásszák a híres salgótarjáni kő-
szenet ? 

Főherceg (ostobán bámul maga elé. 
A tanár majdnem megbukik, mert a 
kérdés kissé nehéz és a főherceg kín-
jában a füleit vakarja, miközben végre 
kinyögi) : Husz kilométer. 

Tanár (lelkes örömmel, hogy még-
sem bukik meg) : Kitűnő I Fenséged 
igen ötletes jelbeszéddel fejezte ki a 
feleletet előbbi földrajzi kérdésemre. 
Füleit fogván mondta meg a távol-
ságot két helység között, mert Salgó-
tarján valóban husz kilométernyire van 
Fülektől. 

A tanár tehát ez esetben is átment 
és a főherceg várja az ujabb kérdése-
ket. Előreláthatóan a jövő héten már 
dúsabb aratásunk lesz a helyesen be^ 
küldött játékokból. 
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A föld rabjai és 
a munka hősei 

E címmel julius közepe táján a közoktatás-
ügyi népbiztosság támogatásával európai szín-
vonalon élő márványszobor-csoportozatokból 
álló művészi mutatvány kerül — előrelátható-
lag — a Fővárosi Orfeum műsorára. Ez a 
művészi alkotás — a mai súlyos anyaghiány 
mellett is — valóban a munka diadala lesz. 
— Lázas tevékenységgel, igazi hozzáér-
téssel, invencióban, uj csapáson való hala-
dásában és a szó legnemesebb értelmű l'art 
pour l'art felfogásában születik meg a kommu-
nista kulturának ez a remeke. — A részletes 
terveket még nem ismerjük, de mindabból amit 
eddig hallottunk és láttunk, megállapíthatjuk, 
hogy nemcsak a mi, hanem a külföld közönsé-
gét is megfogja hódítani és jóval fölül fogja 
múlni azokat a vérszegény, erőtlen „Tableaux 
vivants'" mutatványokat, amelyekkel egykor 
Genlis asszony, Dávid és Isabey festők az or-
leánsi herceg családját. Lady Hamilton antik 
szobraival a felső tizezreket lepte meg. — De 
még a német származású Flór tanár és Quirin 
Müller hasonló mutatványai is eltörpülnek 
emellett az erőtől duzzadó, lelkeket felrázó és 
magávalragadó testet öltött élő Internationale 
mellett, melyet egyszerű szakszervezeti mun-
kások játszanak el kik ma talán egyedül hiva-
tottak arra, hogy a föld rabjait és a munka 
glorilikálását 20—30 perces nívós, művészi 
domborításban élethűen megszemélyesítsenek. 
A kulisszák mögött pedig szerényen húzódik 
meg a két rendező, fáradságot, munkát, időt 
nem kimélő par excellence proletárművészek : 
Angelo, a csoportozatok művészi tervezője, 
és Zoltán Miksa, az élőképmumtatványok szer-
vezője és vezetője, a külföldön O. L. Thain né-
ven ismert fiatal hangversenyrendező. Mindent, 
mi tudásukból fakadt, belevitték e produkció-
jukba s bizton hisszük, hogy szép munkájukat 
tetszéssel fogja honorálni az ország közönsége. 

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

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

forró lüktetésű drámává. 
Bolti ára 10 korona és 10 °/0 drágasági pótlék 
Kapható a „Színházi Elet" boltjában, VIL, Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 

Rémes e nóta, 
Már hetek óta, 
A férfiak izzadnak és fújnak 
A nök fehér ruhába bújnak, 
S vasárnaponta 
Mostan, 
Halálra nyomva 
Egymást a villamosban, 
Kimennek a zöldbe, 
S a földre 
Boldogan fekszenek, 
A gyerekek persze 
Verekszenek, 
És a vadon 
Mélyén egy i f j ú , kinek mersze 
Sok van, 
Magyar cigarettájából füstkarikát ereszt 
És nagy szemeket mereszt 
A 
Szemközti padon 
Ülő lányra, 
így születik az idill. 
Közben a madár énekel 
És a virág kinyil 
A hőmérő árnyékban harmincöt fokát 
Mutat, 
S a koros 
Családapák verejtékezve róják 
A poros 
Utat, 
Sok ember 
Napszúrást kap 
Mer' 
Most ez a rezon 
És a színházakban végre befejeződik 
A téli szezon. 

(Búnké) 
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BUBI 
Vígjáték, irta : HARSÁNYI ZSOLT. 

A „Fasor Kabaré"-ban játszák a következő 
szereposztásban : 

A fér j Somogyi 
Az asszony ... Vajda Piroska 
Bubi Párkányi 
Az iró K. Kovács 

Szin : egy gazdag lipótvárosi asszony há ló ' 
szobája. Balról kertre néző ablak, az ágy 
lábbal — már tudniillik a művésznő lábával 
— a néző felé. Jobbról fiiggönyös ajtó, az 
ágy mellett hátul pedig szőnyegajtó. Ez a fér j 
szobájából a fürdőszobán át vezet ide. Az ágy 
másik oldalán nagy állótükör. A darab azzal 
kezdődik, hogy a szobában sötét van. Egy 
kis szünet. Ekkor hallani a jobboldali ajtó 
nyitását és az asszony hangját. 

Az asszony. Kérem kisasszony fektesse le a 
gyereket. (A fénysáv, amely a függönyön át 
bejutott , eltűnik, mert az asszony betette az 
ajtót. Belép. Vaksötét. Felcsavarja a villanyt. 
Igen egyszerű pongyolája, de igen komplikált 
f r izurá ja van. Odamegy a nyitott ablakhoz, 
amelyen szép nyári éjszaka kéklik be. Kibá-
mul , dúdol egy nótát. Aztán becsukja az ab-
lakot, visszajön, megáll a szoba közepén, 
kéjesen elkezd nyújtózkodni. Majd odamegy 
a tükörhöz, lebontja a haját, vetkőzni kezd. 
Lefekszik az ágyra. Vár. Majd olvasni kezd. 
Pár pillanat. Ekkor a sötétkék ablakon három 
koppanás hallatszik. Az asszony leteszi a 
könyvet, felül az ágyban és maga elé figyel. 
Ujabb három koppanás. Az asszony felugrik 
és kinyitja az ablakot. (Visszafut és lefekszik.) 
Lehet ! 

Bubi. (Igen fiatal, milliomos legényke, hir> 
telenszőke és nagyon elegáns. F rakkban van. 
Beugrik az ablakon.) Csókolom a kezeit. 
Hogy van, hogy van. (Rá sem néz az asszonyra, 
cigarettára gyújt és becsukja az ablakot.) 

Az asszony. Hány óra ? 
Bubi. Fél tizenkettő. 
Az asszony. (Felkönyököl.) Miért jött ilyen 

karán ? Félegyre vártam. Addig olvasni 
akar tam. 

Bubi. (Leül egy székre.) A dolog ugy áll, 
h«gy este találkoztam a Pókayékkal. Az 
zaazonnyal meg a lánnyal. Meghittak vacso-
rára. Erre azt feleltem, hogy vacsorára nem 
Megyek. Hanem éjfél u tán felnézek teára. 
Qcadoltam magamban, itt leszek vagy fél-
tgyig és félegy után aztán felszaladok hoz ' 
tájuk. 

Az asszony. (Elővette a könyvet, olvas és 
(Bórakszottan beszél.) Nagyon sokat teázik 
Maga aekem azoknál a Pókayéknél. Csak azt 
m i i tudom, mit akar velük ? A lány olyan 
rata, aaint a maszületett éjszaka. Az asszonyt 
»edig igazán nem nagy dicsőség kompromi t ' 
:ál»i. (Bubi ezalatt felkel a székről.) Őt is 

folyton biztatni kell, hogy kelj fel párnáid ' 
ról, özvegy Pókayné. (Bubi hirtelen idegesen 
dobolni kezd a széken.) Az asszony megint 
felkönyököl.) Na, mi az, maga nem vetkőzik ? 

Bubi. (Durcásan vállat von.) 
Az asszony. Na ? (Felül.) Mi az ? 
Bubi. Nem. 
Az asszony. Mi az, hogy nem ? Mi baj van ? 
Bubi. (Feláll.) Hallgasson rám, kedves Elza. 
Az asszony. Csupa fül vagyok édes f iam. 

(Egy kis szünet.) De maga ahelyett, hogy 
csupa száj volna, inkább csupa or r . Mért ló-
gatja ugy az orrá t ? Kártyázott ? 

Bubi. (Idegesen.) Kérem, már mondtam, hogy 
a pénzügyeim.iránt ne érdeklődjék. Először 
is gazdag vagyok, másodszor korrekt ember 
vagyok. Harmadszor pedig kártyáztam, de 
nyertem. 

Az asszony. Édes f iam, ne gesztikuláljon 
azzal a félcipővel, hanem mondja meg, hogy 
mi baja ? 

Bubi. (Pózban.) Elza, mi már nem szeretjük 
egymást. 

Az asszony. (Megnyugodva és kicsinylőleg.) 
Ja ? (Visszadől.) Már azt hittem, valami ko-
moly baja van. 

Bubi. Na hall ja! Ez csak elég komoly. ' 
Az asszony. (Nagy jóindulattal.) Na kis Bubi. 

ne legyen olyan csacsi. Már azt hittem, hogy 
megjött az esze. Most megint ezek a kétségek. 
Nagyon, nagyon szeretem. Na ? Igy rendben 
van ? 

Bubi. Dehogy van rendben. Először : nem 
is igaz, maga sem szeret engem. Másodszor 
nem ez a főbaj. Ez még nem volna baj. Az 
a baj, hogy Í2é . . . hogy izé . . . Hogy én . . . 
(Hirtelen kivágja, hogy én nem szeretem 
magát.) 

Az asszonyt (Megdöbbenve felugrik, némán 
rámered Bubira. Végre megjön a szava,) Mi ? 

Bubi. (Most már egész nyugodtan.) Na lássa. 
Az asszony. Micsoda? Hogy m a g a ? 
Bubi. Igen, igen. Nem szeretem magát. Maga 

se engem, én se magát 
Az asszony. Hallatlan. Hát ez hallatlan. (El-

hűlve.) Ezt egyáltalában nem értem. Mi ez? 
Bubi. Mi ez ? Nagyon egyszerű. Nem kell 

ugy felindulni. Nem szeretjük egymást Ez 
már nem szerelem. Ez egy unalom mindkét 
részről. 

Az asszony. (Szinte sírva.) De Bubi ! Elfelejt 
mindent ? A csókjainkat ? A leveleket ? A vi ' 
rágokat? Mindent, minden t? 

Bubi tie s fel jár, gesztikulálva). Semmit sem 
felejtettem el. Az, igenis szerelem volt. De ez 
már inkább egy klasszikus versenyunatkozás. 
Nézze, beszéljünk őszintén. Én igazán nem 
szeretném magát me^bantani, maga egy igen 
elragadó elegáns szép asszony. (Kitör.) De 
u n j u k egymást. Maga is un ensem és én is 
unom magát. Maga lustaságból fogad engem, 
mert ez a viszony . . . 

Az asszony (felszisszen). Viszony ? Hallatlan. 
Bubi (naivan). Viszot yunk volt, nem,? Le-

gyen nyugodt, má3r ak nem mondtam. Én egy 
korrekt ember vagyok. 

Az asszony (felül). Maga egy taknyos, érti ? 
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Miféle neveletlenség ilyet mondani a saját 
hálószobámban ! ? . 

Bubi. Pardon, az is tesz valami kis különb ' 
séget, hogy én ebbe a hálószobába nem az 
ajtón jöttem be, hanem az ablakon. Csak 
hallgassa végig, amit mondani akarok. Maga 
lustaságból fogad engem, én pedig udvarias-
ságból jövök ide. Éppen azért legokosabb 
lesz. ha izé . . . 

Az asszony. Mit izé ? Mi az az izé ? 
Bubi. Hát én most szépen elbúcsúzom 

magától és örökre megőrzöm azoknak a szép 
óráknak az emlékét, amelyek a lelkem 
mélyén . . . (belezavarodik). Szóval, ha majd 
egyszer az életben szüksége lesz egy őszinte 
igazi barátra . . . 

1. Bartos Gyula. 2. Pataki József. 3. Kemenes Mária. 4. Kürthy György. 
Nemzeti Színház — Revizor Lázár Oszkár rajzi 

Az asszony. Ne szavaljon, ne szavaljon . , . 
Térjünk a tárgyra.,Szóval, maga mit aka r? 

Bubi. Mondtam. Én nem akarok csúnyán 
elválni. Én szépen akarok elválni. 

Az asszony. Ugy? Szóval szakítani aka r? 
(felugrik az ágyról) És maga azt hiszi, maga 
tacskó, hogy engem csak ugy le lehet kap ' 
csolni ? Hogy engem csak ugy ki lehet végki' 
elégíteni barátsággal, meg ilyenekkel, aztán 
otthagyni ? Maga nagyon rosszul ismer engem, 
fiam. Éngem letenni nem lehet. Majd akkor 
lesz vége, mikor én akarom. Hallatlan ! (sir). 

Bubi (meg van ijedve, tovább húzódik). En 
nem akartam megbántani. Én egy korrekt 
ember vagyok. 

Az asszony. Különben mit sirok? Mit hall-
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gatok én magára. Gyerek. Szakítás nincs. 
Punktum. 

Bubi. Hát ezen lehet vitatkozni. Én viszont 
azt állítom, hogy szakítás van. 

Az asszony. Bubi, édes kis bolondom, hát 
ne légy gyerek. Hát el tudod felejteni ezt a 
másfél esztendőt? 

Bubi. Óh dehogy. Hiszen nem is akarom 
elfelejteni. 

Az asszony. Rossz fiu vagy, ennyi az egész 
Csak egy kicsit kinozni akarsz. Emlékezz 
vissza, milyen rossz az, mikor én a mérnökkel 
kínoztalak. 

Bubi. Richtig meg is csalt a mérnökkel. 
Az asszony. Bubi, ne légy szemtelen. Tudod, 

jól, hogy nem csaltalak meg. Tudod, hogy 
nagyon szerettelek. Gondolj vissza arra a 
szép nyárra Osztendében. 

Bubi. Ostende nagyon szép hely. Az igaz. 
Nagyon, nagyon szép. 

Az asszony. Na látod. És gondolj vissza az 
első csókra a szigeten. Hát lehet ezt elfelej-
teni? Hát nem gyönyörű dolog, hogy első 
csók is van a világon? 

Bubi. Hiszen épen ez az. Első csók is van 
a világon, de utolsó is van. 

Az asszony (felegyenesedik és közvetlen 
közelébe lép Bubinak). Utolsó csók ? Hát jó. 
Utolsó csók. Nem bánom, szakítsunk, de ez 

az éjszaka még az enyém. (Viharosan meg' 
öleli Bubit.) 

Bubi. (megdől a támadás súlya alatt, sántikál 
a féllábán). De Elza, az istenért! Hanyatt 
fogok esni ! El fogok bukni ! 

Az asszony (hozzásimul egy kicsit a fiu-
hoz, körűlözőnli, mint egy kigyó és főzi). 
Igen, igen. Ez az éjszaka az enyém . . . az 
utolsó, a legszebb . . . de igen, de igen . . . 
azt akarom, hogy véresre csókold a számat, 
hogy megfojts az öleléseddel . . . hogy ugy 
magadhoz szoríts, mint egy isten . . . hogy 
elájuljak a gyönyörűségtől . . . hogy ne 
tudjam, mikor utoljára elmégy innen . . . 
igen . . . csókolj meg, ölelj meg, szoríts 
magadhoz. 

B::bi (az asszony fennebbi szavai alatt 
gyengéden, de határozottan védekezik ; közben 
minduntalan féllábra álldogál, ő maga is 
folyton beszél, egyszerre szavalnak erős 
crescendóval.) De Elza . . . legyen esze . . . 
nem, nem, nem ugy értettem . . . minek 
ez . . . néze, elfogok késni Pókayéktól . . . 
nem, nem, minek ez ? semmi értelme . . . de 
Elza . . . 

(Ebben a pillanatban kinyílott a szőnyeg-
ajtó és megjelenik a férj. Mind a hárman 
megdermedve állanak. A forró szavak, kiál-
tozás után kinos csend következik. Ők ketten 
meg sem mernek, a férj megsem tud moc-
canni. Néhány pillanatnyi csend. A férj negy-
venöt év körüli jóarcú derék,elegáns rezonnőr), 
leteszi a felöltőjét, kalapját és botját. Smoking 
van rajta. Azok ketten még mindig mozdulatlan 
állnak. A férj csendesen leül a díványra, azt 
mondja „hm" és derűs arccal néz maga elé. 
Majd nyájasan megszólal. > Nna ! Ez már még 
sem illik. 

BÉLDI IZOR 

Az asszony (rögtön). Félix, az istenre kér 
lek . . . 

A férj (felemeli kezét). Ne izgasd fel magad, 
fiacskám. A férj aztán felgyújtja a villanyt. 
És derűsen rájuk néz. amig elkészülnek.) 
Tessék, üljetek le. (Az asszony leül.) 

Bubi (udvariasan várja, mig a férj leül). 
Parancsolj. 

A férj. Kérlek, kérlek, csak parancsolj. (Mind 
ülnek.) Hát most szép nyugodtan és okosan 
el fogjuk intézni a dolgot. Kiki elmondja az 
álláspontját. Nem fogtok haragudni, ha én 
részint mint házigazda, részint ugyebár mint 
férj, majd az utolsó szót fogom kimondani. 

Bubi. Az első szó a nagyságos asszonyé. 
Az asszony (hidegen). Azt úgyis tudjuk (a 

férjhez). Hallgas meg kérlek. Legelőször is 
egy alapvető kérdést. Te ugyebár tudtad, 
hogy nekem eizel a fiúval viszonyom van. 

A férj. Sejtettem. 
Az asszony. És hallgatólag beleegyeztél a 

dologba ? 
A férj. Çsak nem tartottam finom doit, '^.k 

tiltakozni. 
Az csszor.y (egyre bátrabban). Ez köztünk 

{Lezár rrj:c)(gy elintézett kérdés vo.'t. 
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A férj. Ugy van. 
Az asszony. Sőt, menjünk bele a részletekbe. 

Ui tizenkét éves házasok vagyunk. Van egy 
kilenc éves kis fiunk. A házasságunk első 
négy éve nagyon kedves, mondhatnám jó 
volt, sőt már ugy nézett ki, hogy boldog 
lesz. De ekkor jött a kis baba, az egy jó időre 
elválasztott bennünket. Aztán te sem fiata-
lodtál elvégre, sőt ellenkezőleg. És mikor én 
elkezdtem a társaságban vidáman, sőt kacéran 
viselkedni, nem tiltakoztál. Sőt, mikor ez a 
legényke elkezdett járni utánam és én egy-
szerűen rekviráltam . . . 

Bubi (zavartan). Bocsánat, de . . . 
Az asszony. Magát nem kérdezte senki. Majd 

később beszéljen, (a férjéhez.^ Szóval, mikor 
én ezt a gyereket kinéztem magamnak és a 
kalapom mellé tűztem, te körülbelül igy 
gondolkoztál. Itt a feleségem, elég ízléses 
asszony ahhoz, hogy ne viselkedjék botrá-
nyosan és itt van ez a fiu, csinos, tiszta 
keresztény fiu, jól nevelt ember, ennek nem 
fog járni a szája. 

Bubi. Én korrekt ember vagyok. 
Az asszony (nem figyel rá). Szóval a dolog-

nak nincsen elvi akadálya. így gondolkoztál ? 
A férj. Pontosan igy. 
Az asszony. Hát akkor mit akarsz? Mikor 

az előbb beléptél ide, láttál valami olyat, 
amit nem tudtál ? Nem. Hát akkor miből 
akarsz kázust csinálni ? Amit láttál, azt úgyis 
tudtad. És hogy megláttad, annak igazán 
csak magad vagy az oka. Mindig hét órakor 
szoktál hazajönni. Mit jöttél ilyen szokatlan 
időben haza? Vigéc-viccekben vannak ilyen 
váratlan betoppanások. „A férj lekéste a 
vonatot, és rosszkor jött haza". ízetlen dolog ! 
Rendes ember jöjjön haza rendes időbea. 
Lásd be, hogy nekem mindenben teljesen 
igazam van és engem hagyj ki a dologból. 
Intézzétek el ketten. Különben is micsoda 
tempó az : Kopogtatás nélkül benyitni a háló-
szobámba ? Ezt még nem láttam. 

A férj. Mást nem akarsz mondani ? 
Az asszony. Befejeztem. Nekem igazam van. 

Részemről slussz. 
A férj (udvariasan Babihoz): Parancsolj. 
Bubi (ugy ül mintha botot nyelt volna. 

Igen szigorú.) Kérlek, Félix bátyám, fölösle-
ges többet mondanom, minthogy természe-
tesen rendelkezésedre állok. 

A férj. Ez, fiam, szamárság. Nem erre va-
gyok kíváncsi. Hogy te lovagias Vigy, azt én 
nagyon jól tudom. Ebben nem kételkedem. 

Bubi. Nem is lehet. (Cigarettára gyújt.) 
A férj (nyájasan): Nem is lehet (kiveszi a 

a tárcáját, a tárca üres. Ránéz Bubira). 
Bubi. Parancsolsz valamit ? 
A férj. Adj egy cigarettát. 
Bubh Nem adok. 
A féri. Miért nem adsz ? 
Bubi. Bocsáss meg, csak nem fogsz egy 

«riasszcny hálószobájában cigarettázni? 

A férj. De hiszen te cigarettázol. 
Bubi. Ja én, az egészen más. En a szerető 

vagyok. 
A férj (mosolyogva) : Helyes, nem gyújtok rá. 
Az asszony (kiveszi Bubi zsebéből a tárcát 

és az ura elé tar t ja) : Parancsolj. De figyel-
meztetlek, hogy ez nem precedens. Nem sze-
retem a füstöt. 

A férj. (Rágyújt és visszaadja a tárcát az 
asszonynak): Köszönöm. (Az asszony vissza-
adja Bubinak. A fér j Bubihoz.) Nézd fiacskám, 
én rád nem haragszom. Te egy kedves kis 
buta vagy, az édes apád pedig igen jó bará-
tom. Szeretném, ha nem hivatalos hangon 
beszélnél velem. 

Bubi. Sajnálom. Nekem ragaszkodnom kell 
ahhoz, amit a férfiasság ilyenkor előir. 

A férj. Nézd fiam, né tégy idegessé. Mi egy 
lovagias üggyel nem tehetjük közprédává a 
feleségem nevét. Párbaj és más ilyen szamár-
ság itt ki van zárva. Ne járjon a szád. Szép 
rendesen add elő a mentségeidet. 

Bubi. Azt hiszem, hogy igazad van. Hát 
i z é . . . (hallgat.) Nem tudod, mit akartam 
mondani ? 

A férj. Nem jut eszembe. 
Bubi. Ja i gen . . . Nem, nem, àz nem jó. 

Mit is akartam mondani ? (csettint az ujjával ) 
Ejnye na ! Hopp ! Most megvan . . . Ugyanazt 
akartam mondani, amit a feleséged őnagysága, 
a nagyságos asszony. 

A férj. Vagyis mit ? 

T. MATRAI ERZSI 
{Lázár rajza) 
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Bubi. Hát kérlek szépen, ugyebár neked 
tudomásod volt arról, hogy meghódítottam 
feleséged ő nagyságát ? 

A férj. Nem, arról nem volt. 
Bubi (bámul): Nem? Hiszen az imént elis' 

merted. 
A férj. Nem fiam, te nem hódítottad meg 

a feleségemet. Ő szépen kiválasztott magának. 
Bubi (igen párbajképesen) : Szóval, ezzel 

azt akarod mondani, hogy én csak egy olyan 
kis szőke kreten vagyok, akit egy tempera-
mentumos hölgy megnézett magának a kira-
katban ? 

A férj. Azt. 
Bubi (hallgat, aztán vállat von) : Azt hiszem 

igazad van. Kérlek, gyújts rá. 
A férj. Köszönöm, már égek. 
Bubi. Szóval, te tudtad, hogy én és a nagy-

ságos asszony . . . (hirtelen az asszony felé,) 
O bocsánat: a nagyságos asszony és é n . . . 
(visszafordul a férjhez.) Igazán nem tudom, 
hogyan fejezzem ki magamat. 

A férj. Csak fejezd ki magad nyugodtan. 
Hogy viszonyotok volt. Tudtam. 

Bubi. És kérlek, nem haragszol a kérdésért : 
hogy engedhetted ezt?. 

A térj. Köszönöm, jól. 
Bubi. Nem voltál felháborodva? 
A férj. Ó dehogy. Sőt le voltam neked 

kötelezve. Én nem vagyok mulatságos ember. 
Nem is vagyok nagyon fiatal. A hölgyek 
pedig szeretik magukat kellemesen érezni. 
Te voltál olyan kedves és diszkréten mulat-
tattad a feleségemet. Sőt azt is koncedálom, 
hogy nagyon odaadó és hűséges házibarát 
voltál. 

Bubi (mohón az asszonyhoz) : Na látja ? 
(a férjhez.) Kérlek, ő mindig féltékenykedett 
és mindig szemrehányást tett nekem. Még a 
francia kisasszonnyal is megvádolt. Már pedig 
mint korrekt ember kijelenthetem, hogy a 
francia kisasszony megközelíthetetlen. 

.4 férj. Pardon, ezt bízd rám. Ezt én már 
jobban tudom. A francia kisasszony nem 
megközelíthetetlen. 

Az asszony. Holnap elcsapom. 
Bubi. Nem mondhatnám, hogy nagyon 

diszkrét vagy. 
A férj. Kérlek, itt nem az én dolgom disz-

krétnek lenni, hanem a te dolgod. Talán 
inkább lennél szives folytatni a védekezésedet. 

Bubi (bűnbánóan). Ja igaz. Gyújts rá. 
A férj. Köszönöm, már mondtam, hogy 

égek. 
Bubi. Hát igen. Szóval, te tudtad a viszo-

nyunkat. (Diadallal) Na hát akkor nekem 
éppen olyan igazam van, mint az imént 
kedves feleséged ő nagyságának. Mit jössz be 
kopogtatás{nélkül egy idegen hálószobába ? 
(Felugrik.) Hát tudod mit ? Most még egy 
grandiózus érvem támadt. Kedves Félix bátyám! 
Ha te nem csináltál lármát, mikor tudtad, 
hogy viszonyom van, mért akarsz lármát 
csinálni akkor, mikor arra nj= ., . o. y 
éppen szakítani akarok? Na r ne'n;:i 

sokkal inkább i jazam van, mint a nagy-

ságos asszonynak. Nekem még kisebb bün-
tetés jár, mint neki. 

Az asszony. Hallatlan, hogy milyen gavallér 
ez a Bubi ! (Hirtelen megutálja ezt a nevet.) 
Bubi! Általában utálatos, ha egy ilyen nagy 
mamlasz legényt Bubinak hivnak. 

Bubi (mélyen megbántva). De kérem, hiszen 
maga nevezett el Bubinak. 

Az asszony. Az mindegy. Mégis utálatos. 
Bubi (a férjhez). Na látod ? Na látod ? Hogy 

bánik velem ? Hát nincs igazam, ha szakítani 
akarok ? (leül.) Ugy látom, hogy nekem itt 
általában igazam van. Rá fogok gyújtani. 

Az asszony. Nem, nem fog rágyújtani. Már 
egészen telefüstölték a hálószobámat. (A 
férjhez). KérleJj, Félix, én elmondtam a ma-
gamét, beláthattad, hogy nekem igazam van, 
engem nem terhel semmi felelősseg. Vidd el 
ezt a fiút valami kávéházba, és a többit 
intézzétek el, engem pedig hagyjatok aludni. 

Bubi (durcásan, mint egy gyerek). Hohó, 
nem mebetek bele. Maga egy n s j j c n eszes 
nő, de én nem hagyom magam. Én is most 
jöttem rá, hogy nekem van igazam Majd én 
megyek el és maguk intézzék tl a többit 
Én szakitok és igazam van, ic elmegyek 
(A férjhez ) Kérlek, mond meg, i?aíam van-e? 

A férj (vállat von ) Mit csináljak ? Igazad van. 
Az asszony (a férjhez.) És én ? Nekem nincs 

igazam ? 
A férj (vállat von). Mit csináljak, neked is 

igazad van. 
Az asszony (egyszerre).Hát akkor mit akarsz? 
A férj. Kérlek szépen, mind a kettőtöknek 

igaza van. És a dolog ugy fest, mintha csak 
én volnék a hibás, mert alkalmatlan időben 
jöttem haza, és mert kopogtatás nélkül 
jöttem be. Csakhogy. Először is én Pókayék-
nál vacsoráztam, ahol azt mondták, hogy 
éjfél után te fel fogsz menni teára. Tehát 
jóhiszeműen jöttem haza előbb, mint szok-
tam, mert azt hihettem, hogy te Pókayéknál 
vagy. Mikor pedig hazajöttem, kiabálást hal-
lottam a feleségem hálószobájából. Ennél-
fogva jóhiszeműen benyitottam, és ott talál-
tam a feleségemet. Lássátok be, hogy most 
nem szabad egyszerűen vennem a kalapomat 
és elmennem hazulról. Lássátok be, hogy 
nekem is igazam van. 

Bubi. Én korrekt ember vagyok. Én belátom. 
A férj (az asszonyhoz). És te? 
Az asszony (ásit). Én álmos vagyok. Én is 

belátom. (Hirtelen csend. Az asszony és a 
férj ijedten összenéznek. Aztán az asszony 
és Bubi néznek össze. Egy kis zörgés a 
kuliszák között. Az asszony leszól élesen a 
sugólyukhoz.) Én is belátom. (Hirtelen kék 
fény ömlik végig a színpadon.) 

Egy hang (a kuliszák mögött). Mit csinál-
nak azzal a kékkel ? Világosító ! Hol a vilá-
gosító ? (a kékfény hirtelen eltűnik. Helyette-

metíen félhomály). 
f. asszony (a súgóhoz). Én is b . , . Kő * 

(künn zörgés). 
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A férj (a súgóhoz). „Én is belátom." Ez az 
én végszavam. Na mi lesz, mi lesz î (hirtelen 
erős fény. A szoba egyik falát diszitők félre-
húzzák.) 

Egy másik hang (az egyre növekvő zűr-
zavarból). Mit csinálsz? Toljátok vissza azt 
a szobát I 

Bubi (egészen más, inkább nappali hangon.) 
Sugó ! Sugó ! Mi van a szöveggel ? (Tologatás, 
zajok, külső veszekedés. A sugólyukból ma-
gasra nyúlik egy kéz és jelzi, hogy semmi 
sincs több.) 

A férj. Mi ez? Mi van i t t? 
Bubi. Megállt a darab. 
Az iró. (Befut a félrehúzott fal mellett, 

tehát a világért sem ajtón.) Mi ez ? Mi baj 
van? Mért nem folyik a da rab? 

Az asszony. Jó hogy jössz. Kérlek a darab 
rossz. Nem megy tovább. 

Az iró. Mi ? Hogy nem megy tovább ? 
A férj. Ugy, hogy ezt nem lehet tovább 

játszani. Ez egy lehetétlen darab. 
Az asszony. Megakadt. Nincs tovább. 
Az iró. Az a,baj , hogy le kellett vetkőzni? 
Az asszony. Ó dehogy. Hisz ez az egyetlen 

jó benne. 
Bubi. Az a baj, hogy a darabnak nincs 

akciója. Nem lehet folytatni. Itt mindenkinek 
igaza van. Ilyen darabot az öregapám se 
látott. Ez egy hibás darab. Hiányzik az 
akció. Pász 

Az iró. Hogyhogy mindenkinek igaza van ? 
Az asszony. Hát kérlek, hallgass ide. A férj 

benyitott és a hálószobába találta az udvarlót, 
akibe hallgatólag már beleegyezett. Az asz-
szony tehát nem hibás, ugye? 

Az iró. Nem. 
Bubi. Na itt van. Tessék. 
Az iró. Pardon, amiért Piroskának igaza van, 

azért Somogyi még lehet a hibás. 
A férj. Igenis a darab rossz. Végre a tény 

mégis csak az, hogy a férj rajtakapta in 
flagranti a feleségét. Még szép volna, ha ő 
volna a hibás. 

Az iró. Hát akkor talán Párkánynál van a baj. 
Bubi. Pardon a férj nem szólt semmit, mi-

kor a szerető tényleg szeretett. Hát akkor mit 
akar, mikor a szerető épen szakit ? 

Az iró. Ejha. Kezd a dolog kellemetlen lenni. 
Hát üljünk le, össze kellene hozni valamit. 
Talán . . . nem, nem, ez nem jó. 

Bubi. Micsoda ? 
Az iró. Nem jó. Régi recept. Hogy vala-

melyik megöli a másikat. Az egészet más 
hangon kellett volna kezdeni. így nem lehet. 

A férj. Gyerünk, gyerünk, szeretnék már 
vacsorázni. 

Az iró. Kérem, ha macerál, akkor nem tudok 
gondolkozni. (Mély gondokba merül.) 

Bubi. (A vállára üt.) Hogy van a kis fia? 
Az iró. Nagyszerű kölyök. Végigment gyalog 

a József-köruton. 
Bubi. Hány éves? 
Az iró. Háromnegyed kettő. Hát a maga 

kislánya hogy van? 
Bubi. Köszönöm szintén jól. Szopja a lábát. 

A férj. Na hát az én nagyobbik íiamma1 

mi történt, ezt el kell mondani . . . 
Az asszony. Gyerekek, ne diskuráljatok. A 

publikum várja a darabot. 
Az iró. Igaz, igaz, térjünk a tárgyra . . . 

Hogy lenne, ha visszaállítanám az első for-
máját ? Látjátok, mégis csak nekem volt 
igazam. 

A férj. Meg van az a régi forma ? 
Az iró. Itt van a zsebemben. (Legugol a 

sugólyuk elé.) Tessék, ez fog menni. De vi-
gyázzon, fiam, mert ezt nem próbáltuk. 
(Feláll.) Lehet tovább menni. Vigyázzatok, 
gyerekek. Pá! (El.) 

A férj (a súgóhoz). Vigyázzon. Az u j részt 
jó hangosan. Hol is bagytuk el ? 

Az asszony (ásit). Én álmos vagyok. En is 
belátom. 

A férj. Hát itt a baj. Hogy mindhármunk-
nak igaza van. De ez csak látszat. Maid mind-
járt kibontom nektek a dolgot. Az igazságban 
is vannak nüanszok, Vegyük sorra a dolgot. 
Meg szabad-e történnie egy lipótvárosi szép 
asszonnjal annak, hogy a férje a hálószobá-
ban találjon valakit, ha a férj ezzel nem 
törődik ? 

Az asszony (gyorsan). Meg szabad. Hogyne. 
Bubi (vállat von). Meg szabad Hogyne. 
A férj. Második kisegítő kérdés. Meg szabad-e 

történnie egy férjjel annak, hogy rájöjjön 
arra, amit úgyis t u d ? 

Rubi. Hogyne, hogyne. Szent joga. 
A férj. Harmadszor: meg szabad-e történnie 

egy korrekt emberrel annak, hogy tana 
előtt szakítson a kedvesével ? 

Bubi (ijedten). Nem. 
A férj. Tehát neked van a legkevésbé igazad 

neked kell bűnhődni. Maradunk a régi jó,| 
derék morálnál. Mit szerettél volna, mikor 
beléptem ? 

Bubi. Szakítani. 
A férj. A dolog olyan tiszta, mint a nap. 

Ennélfogva méltó büntetésed, hogy nem sza-
bad szakítani. 

Az asszony. Nagyon helyes. Akinek nincs 
igára, az bűnhődjön. A vétkes hősnek buknia 
kell. 

Bubi (siránkozva). Most megint el fogok 
bukni 

A Jérj. Ugy van. El fogsz bukni. (Veszi a 
botját, kalapját, felöltőjét.) Hát én megyek. 

Bubi (félig sirva). Hová mégy ? 
A férj. Megyek Pókayékhoz és megiszom i 

teádat. Szervusztok . . . 
Az asszony. Szervasz Félix. (Melegen.) Vi 

gyázz magadra, meg ne hűlj. 
A férj. Ne félj fiam. Szervasz. (Kezet csókol 

Int Bubinak. El.) 
Bubi (leroskad a székbe, aztán felkel ii 

leoltja a nagy villanyt. Aztán tanácstalan« 
maga elé mered). 

Az asszony (levetkőzik, lefekszik, szünet) 
Na! 

Bubi (kitörve). Hát én most mit csináljak 
(Függöny.) 
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Anagrammák 
Csütörtök délután tartotta az Anagramma 

Társaság Igazgatósága utolsó ülését, melyen 
az utolsó tcgfel vételi kérelmek ügyében dön-
tött. Az anagrammák nagy és minden körök-
ben való elterjedtsége igazán csak az utolsó 
héten bontakozott ki teljesen nagyságában. 
Nyolcvan—száz anagrammákkal bélelt levelet 
hozott naponként a szerkesztőségbe a posta 
«s a „finisch" érdekességet mi sem jellemzi 
jobban, minthogy a már felvett tagok jórésze 
is megint jelentkezett uj anagrammákkal, igy 
akarván kiérdemelni az elsőség pálmáját. 

Bár az ülés a késő estéli órákig tartott, az 
igazgatóság még sem birta a felszaporodott 
pályázatokat elbírálni és ezért elhatározta, 
hogy kétszáznegyven beküldött anagrammás 
levél sorsáról csak a jövő heti pótülésén fog 
dönteni. Ez uton hivja fel az igazgatóság ugy 
a most, mint a régebben felvett ideiglenes 
tagok figyelmét arra is, hogy pótlólag bekül-
dendő anagrammáikat julius tizenhetedikéig 
juttassák el a Színházi Elet szerkesztőségébe, 
mert különben őket a társaság tagjai sorából 
törülni fogja. 

A csütörtöki ülésen az Anagramma Társaság 
folytatólagosan felvette tagjai közé : 

83. Madáchy István a miskolci főgimnázium 
tanárát az alábbi külön dicséretet is erdemlő 
«»agrammákért : 
Beregi Oszkár — Szikár rebegő 
Petőfi Sándor — No [ Petrás döfi 1 
Petőfi Sándor — Pedáns fóti őr 
Heltai Jenő — Ihaj I Nőtlen 
Szirmai Albert — Mai bér : lat zsír 
Mátray Erzsi — Szitára meri 
Tanay Frigyes — Erigy sátánfi 
Gál Gyula — Aluggyál ! 
Vészi Ferenc — Cefrén vizes 
Hollay Kamilla — Millió hal alak 
Verő Mártha — Mert ha ő vér ? 
Tango Egiszto — Tégy gonoszat ! 
Tango Egiszto — Igen osztogat ! 

84. Hajós Pált (Kertész-utca 50.) a követ-
kező anagrammák alapján : 
Nádas Sándor — ronda, dán sás 
Hamoki Paula — Pólai hamukő 
D«knényi Ernő — Ni, hány dőre nő 
Sándor Erzsi — Ernád zsiros 
Jéfc Dániel — Ni, ledobja. 

85. Ugyancsak ezzel a feltétellel sorolta az 
igazgatóság a tagok közé Frisch Tibort, az 
alábbi két betüjáték beküldC "<*_"i is : 

Somogyi Nusi — Ő úgyis simon 
Latabár Árpád — Pál ! a bárd arat 

86. Cziegler Lilly budapesti lakost azzal a 
feltétellel, hogy alábbiakhoz legalább még egy 
elfogadható anagrammát küld be julius tizen-
hetedikéig a Színházi Élet szerkesztőségébe : 
Ihász Lajos — Lássa hisz jó 
Kökény Ilona — Néki olyan kő ? 

87. Disztagjául választotta meg az Anag-
ramma Társaság Jovitza György budapesti 
lakost, aki Rózsahegyi Kálmán nevéből készi' 
tette a következő száz anagrammát : 

Álnok hegyi szamár. 
Ne károgj, szalámi [ 
Sok nála, ami herzig. 
Akárhol simán izeg. 
Híres Maki anzágol. 
Harisnya meg kalóz. 
Elhagysz, makaróni ? 
Ah, ne karmolj Zsiga í 
Nyakig Hölzer mása. 
Garzonlakás himje. 
E három gaz kislány. 
E másli harangozik. 
E hamis rák nagyzol. 
Ah, mi gaz kóser lány ! 
Hangos lak-mizéria. 
Olga, ez kinai hármas 1 
Móka, Zaherlin s ágy. 
Késmér iglói háza. 
Ámor-angyal : hiszek I 
Oh, e smirkáz-angyal f 
Mirkó nagy lázas, he ? 
Elma garason hízik. 
0 kár, mihaszna légyí 
Eh, rogyik a szalmán. 
Ha mások geyzirnál. . . 
Ah Gizi, kóser málna I 
Hózi-gyár nem lakás. 
A kis Zigomárnál, he ? 
Rozikénál más hegy. 
Hiszel a „MÁ"-nak, 7gor ? 
Ah, iker, szagolj mán I 
Rigó mászik nála, he ? 
Miklós, ha ez nagy ár i 
Ez magyar has, onkli Ï 
Néhol ágyra mászik. 
Hogyne : Ilka szamár. 
Ah, Giza, Karmen is 1* l . . 
Nosza, rák, lihegj má'í 
Ah, ma rigó-nyak lesz ? 
Aj, Klári, zsong a méh. 
A Sahom nargylézik. 
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Iker s angyal hámoz. 
Ihol mén egy szarka. 
Mely árkászhang jó ? 
Ha egri kalász nyom. 
Lám, has, korén izegi ! 
A nyirkos mézga-hal. 
No, egy him sakál ráz ! 
E hamis ikrán gázol. 
Rég komisz a hajnal. 
Kaján szolgám hire. 
Gaz kamásli-hernyó. 
Hogyne : Lázár Miska. 
Hal, ég, kosár, jázmin. 
Na, márki, elhágysz ? . . Ó f 
Az, és kármin-hólyag. 
Kár, hogy mán Elza is . . . 
Eh, igaz I Klári mosná. 
Hamis rézangyalok. 
Hangya szeli árkom. 
Harsányi G. elmókáz. 
Egy kis molnár háza. 
Hol mászna rá e gyik ? 
Hi I . . Rigó méláz kásán í 
Giza ! Iskolán hárem ! 
E mákos griz lanyha. 
Kosáry Giza nem hál. 
Nos, Klári, ez hagyma ? 
Kár, hogy ez is málna. 
Lány, irka, meg só-ház. 
Óh, e makin ir szalag ! 
Hamar, a gyilkos néz ! 
Ha ily sok gáz mén rá I 
Őh, rák, jég s málna-iz. 
A zár inog és hámlik. 
Ah, Kari nem gyászol ? 
Mihel kazán-gyáros. 
Hága, szék, Ámor-nyíl. 
Eh gaz, máris nyalok. 
Ah, Rézi, langyos mák! 
Ez kinos málhagyár. 
Ihol kiráz e mágnás. 
Neki Ámor hig-lázas. 
Hol a garázs ? Menj ki í 
Ah, lám, e rózsán gyik ! . . 
Hanem Károly is gaz í 
Igy, lomhán, e zsákra. 
Ó árkász, mégy hálni ? 
Hisz' nála egy marok. . . 
Hal-íz megy sonkára. 
És Máli harangozik. 
Ha egy onkli rzamőr. 
Miki a gázreso- hál. 
Oh, megy a szikránál. . . 

Hágy-e karmolászni ? 
Sok angyal rá himez. 
Aj ! Hig mázon rák les ! 
Moslék hiján gázra. 

87. Monokli álnéven jelentkező budapesti 
lakost alábbi pályázatáért : 
Nagy Adorján 
Szoyer Ilonka 
Bajor Giza 
Virág Jenő 
Jókai Mór 
Jászai Mari 

— A nagy jordán 
— e nyiló rózsák 
— igaz bojár 
— jár e vig nő ? 
— jaj, mórok ! 
— ja, a mai zsir ? 

88. Hébel Illyt és Hoffmann Katót az alábbi 
együttesen beküldött pályázatukért : 
Rózsa Lajos — rózsás olaj 
Kunfi — fiunk 
Törzs Jenő — törzse jön 

89. Boskovitz Konrád budapesti lakost a 
következő két betüjátéka révén : 
Jókai Mór — Óraim jók 
Földes Imre — Földim sere 

90. Hersko Valériát (Garai-utca 23.) az 
alábbi anagrammákért : 
Hubay Jenő — Eh nő I uj baj 
Edmondo de Amicis — De Micid se'a'mondó 
Eötvös Lóránd — Vödrön sólet 

91. László Loncit (Csáki-utca 34.) Jókai Mór 
nevéből készített sikerült anagrammáiért : 
Jókai Mór — Ó, mi jó rák! 
Jókai Mór — Mai kor jó ? 
Jókai Mór — Jó órák, mi? 
Jókai Mór — Jaj, korom! 
Jókai Mór — író mókái 
Jókai Mór — Makói iró 
Jókai Mór — 0 jó kar, mi ? 
Jókai Mór — Mikor jó a . . . ? 
Jókai Mór — Jó rajkóm 

92. Karsay János budapesti lakost a követ' 
kező betüjátékok alapján : 
Fedák Sári — Fa esik rád 
Molnár Jenő — Román eljön 
Nyarai Antal — Talián arany 

93. Jármer Gizit (Újpest) az alábbi külön 
dicséretet is érdemlő anagrammákért : 
Deák Flóra 
Shenk Jenő 
Mátrai Ernő 
Solti Hermin 
Törzs Jenő 
I a.udi László 
Szomory Dezső 

— Fedák lóra 
— Eh ! Ön senki . . . 
— A nő irt-e már ? 
— Nem tilos hír 
— S őrzi e nőt 
— Szálloda fiu 
— E zsidó Mór ősz 
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94. „Csollán Manó" álnéven jelentkező buda-
pesti lakost, azzal a feltétellel, hogy az alábbi 
elfogadott két anagrammájáhos legalább még 
egyet beküld : 
Emőd Tamás — De mama, sőt 
Szenes Andor — Sándor zenés 

95. Ugyancsak ezzel a feltétellel vette fel az 
igazgatóság Beikovics Endre budapesti lakost, 
aki a következő két anagrammával pályázott : 
Dohnányi — Ni, dohány I 
Bartók Béla — Rabolt béka 

96. Fehér Imrét (Izabella-utca 35.) aki a 
Színházi Elet nevéből készítette a következő 
sikerült betüjátékokat : 

Lizi, hát nesze ! 
Tiz léha zseni 
Istenhez, Liza ! 
Hát Ili zenész 
S tejen hízzál 
Te lány, ez hisz ! 

97. Hirsch Sándort (Kassa) az alábbi betű-
játékokért : 
Hegedűs Gyula — Ha egyedül sug 
Szemere Pál — Szerelem pá ! 
Rajnay Gábor — A Ráby rajong 

98. , Vadvirág" álníven jelentkező budapesti 
lakost a következő anagrammák alapján : 
Jókai Mór — Ima jókor 

— Jó ! ma írok. . . 
— O, kijárom 

Heltai Jenő — Haj I te ne lőj ! 
Biró Lajos — Ráby jósol 
Somlai Arthur — Ruha lajstrom 
Somlai Artúr — Lutri ? . . . már soha í 

Külön dicséretet szavazott az Anagramma 
Társaság Margittai Lily disztagnak, aki e héten 
a következő anagrammákat küldte be : 
Harsányi Zsolt — Hat Zsiros lány 

— Hány sor a liszt ? 
— Ráth Sanyi szól 
— Hát Lina is szór? 
— S tán hizol, Sári ? 
— Sárii Zoltán, hi! 
— Hát rossz a nyil ? 

Harsányi — Harisnya 
Kabos Ede — A sok ebéd 

— Béke adós 
— A dob s eke 
— Boda kése 
— Békés óda 
— Édes Bakó í 
— Edes a bók 

Kóbor Tamás — Sok már a bot 

Véglegesen tagjai közé sorozta az igazgetó-
ság Lusztig Pál zsámbéki és Epstein Endre 
szolnoki lakost, akik pótlólag az alábbi egy-egy 
anagrammát juttatták el szerkesztőségünkbe. 
Kész Rózsi — Izsó kérsz ? 
Rajnai Gábor N— Nagy bóra jár 

Százhetvennégy jelentkezőt az igazgatóság 
a feltételek be nem tartása miatt vissza-
utasított. 

Széppataki Rózsa 
Felémsuhan egy hófehér legenda, 
Melyet az éjben lágy zefír sodor, 
A csönd zümmög, Hol da sszonyarcam árvánjr 
És dúsan önti könnyű illatát rám 
Egy tearózsákból kötött csokor. 

Perdülve lejt két csöpp selyem cipellő 
És ringva reng egy karcsú rózsatő. 
Mosoly pilléje röpköd szép szemekbe', 
Táncolva jön és halkan énekelve, 
Rózsák között a legszebb Rózsa ö ! 

Suhogva sejtet krinolinja selyme, 
Vakítva villog meztelen nyaka. 
Lebiggyed büszkén kis cseresznyeajka 
Es hív kacéran, könnyedén kacagva 
És csengetyüzik kint az éjszaka. 

Szállong előttem és megyek utána, 
Álmok legénye, elkísérem öt. 
Ragad magával delejes kezekkel, 
Egy kedves, ósdi városba vezet el 
És eltűnik » játékszín előtt. 

Mint álomjáró, megyek fel a lépcsőn, 
Olyan furcsa-forró láz ül ajkamon. 
Nyurga, tógás diákok közt megállva, 
Gyönyörködöm a Déryné dalába' 
Az éghez közel, fent a karzaton . . . 

Bródy László. 

rfr 
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Mi újság külföldön? 
A bécsi Volksoper u j igazgatója. 
A bécsi Volksoper igazgatói székét 

Felix Weingartner foglalta el. Az uj 
igazgató művészi programmjáról a kö-
vetkező nyilatkozatot tette : 

— Első sorban a klasszikus operákat 
akarom kultiválni, azonban tervbe vet-
tem régebbi német daljátékoknak a 
felújítását is. Természetesen a modern 
operáknak szintén szabad terük lesz. 
Habár a zene nemzetköziségét elismerem, 
mégis német és német-osztrák művekre 
helyezem a fősúlyt. A külföldiek közül 
Mozart és Verdi kerülnek legelőbb 
szinre. Természetesen Smetana, Csaf-
kovszky és a többi szláv zeneszerzők 
műveit sem fogjuk bojkottálni, de ezek-
ről beszélni most még korai. 

Házasság. 
Jeritza Mária a bécsi Hofoper nálunk 

is jól ismert kiváló művésznőjét elje-
gyezte Popper Vilmos. 
Miért ha ragud tak a j ó düsseldorf iak? 

Két hét előtt közöltük a düsseldorfi 
színházi bizottság különös felhívását, 
hogy a polgárok a színházat bojkottálják. 
Mint most értesülünk, a haragot Herbert 
Eulenberg „Kleinsçlige Zeiten" (Kishitű 
idők) cimü darabjának bemutatója 
okozta. A Goethe korabeli vígjáték 
ugyanis a weimari udvar szatírája és 
magát a költőt sem kiméli. Ezért há-
borodtak fel a jó düsseldorfiak. 

Párisi premiérek. 
Az előrehaladott nyári szezon ellenére 

is a párisi színházak túlnyomó része 
tovább játszik, sőt több uj darabot is 
bemutatott. Igy a mult héten került 
először szinre az Oc/eon-ban Sorbets 
és Cahuet uj bohózata, a Les roses 
rouges, melyet a közönség nagy tet-
széssel fogadott. 

Az Opera a tavaly elhunyt kiváló 
francia zeneszerző Saint-Saens post-
humus dalművét, a Helénát mutatta be. 
A párisi sajtó egyhangú megállapítása 
szerint a Heléna kétségkívül Saint-Saens 
legjobb alkotása. 

A hét folyamán bemutatták még a 
„Paris—New-York" operettet, mely az 

1907-ben nagy sikerrel szinre került, 
hason cimü vígjáték felhasználásával 
készült. Az operettnek nagy sikere volt. 

Válságban a Párisi színházak. 
A hires Grand-Opera válságban van 

és ha az állam a szubvencióját fel 
nem emeli, — amire most alig van 
kilátása, — ugy egyelőre kénytelen 
lesz becsukni kapuit Minden elő-
adás a színháznak 37.000 francjába 
kerül és a deficit 4000 franc esténkint. 

Hasonló anyagi gondokkal küzd 
Molière színháza, a Comedie-Française. 
Emile Fahre, az igazgató kijelentése 
szerint ez a szinház is kénytelen lesz fel-
osztani, ha az állam nem siet segítsé-
gére. A szubvenciót még 1844-ben 
állapították meg 200,000 francban és 
azóta nem emelték, idén pedig a kia-
dások meghaladták a 2 millió francot is. 

Az Odeon igazgatója, Paul Gavolt, 
szintén felterjesztést intézett a kormány-
hoz, melyben a helyárak felemelésének 
engedélyezését kéri, mert különben a 
jövő évadban kénytelen lenne műkö-
dését beszüntetni. 

Ugyanezt tették az Opeva-Comique 
igazgatói is. Szerintük tarthatatlan álla-
pot, hogy egy állandóan deficittel dol-
gozó színházban 200 darab 2 francos 
és ugyanannyi 75 centime-os hely 
legyen. 

Szóval Páris első négy színháza — a 
nagyfokú látogatottság ellenére is — 
nehéz anyagi bajokkal küzd. 

Szinész-sztrájk. 
Hamburgból érkezik a legújabb szí-

nész-sztrájk híre. Az ottani „Ernst 
Drucker-Theater" szinészei sztrájkba 
léptek, mivel béremelési követelésüket 
az igazgatóság visszautasította. A szí-
nészek követelései szerint a legmaga-
sabb havi fizetés 420, a legalacsonyabb 
16 ) márka lenne. (Sz. pj 

I l i I megrendelhető a Minden honyv , -
** Erzsébet körút 29 

• 

U n i n m í k t í i l t véCleK eltávolít B a c h M a n c i 
H d K a £ » a i o n a I kozmetikai intézet«. Mindennemfl 
u m » » H i m m i szépséghibák keif lése, azeplíel-
távolítás, ráncok kisimitáen, arcgozölés és arcmasszázs ju-
inyos bérletben. Budapest, VU., Almássy-atca S. szán. 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Siegfried. Nem jelentették be. — Menekült. 1. 

8 hónapos a tanfolyam. 2. 600 K. — Rozi. A 
címszerepet Csortos Gyula játszotta. Partnere 
Gombaszögi Frida volt. — Érdeklődő. 1. Még 
egy lexikon se hozza. 2. Népszinház-utca 22. 3. 
ilyen színdarabot sohasem adlak elő ; ellenben 
.Kincskeresők" címen igen, szerzője Vörösmarty. 
— L. S. Forduljon valaniejy filmvállalathoz. — 
B. /. Szolnok. 1. Ismeretlen.' 2. Judit a neve. — 
Noémi. A Színházi Élet-ben a nem előfizető 
olvasóink is kapnak választ feltett kérdéseikre, 
ha azok színházi tárgyúak. — Szerelmes bakfis. 
1. Kisvárdán, 1891 március 31-én. 2. Temesvárt 
1889 március 12-én. 3. A színházhoz kell cí-
mezni. 4. Franciául és angolul. 5. Aradon szüle-
tett. — Ildikó. Tessék a Színházi Élet kiadóhi-
vatalánál megrendelni. — P. Béci. Király Ernő 
életrajzát megtalálja a Színházi Élet 1918, 42 ik 
számában, a kiadóhivatal utján megrendelhető. — 
Bonaparte. 1. A kerdezett művész szülelésnapja 
kissé soká lesz: január 6-án! (1878-ban, Buda-
pesten született) 2. Nőtlen még. 3. Kiadóhivata-
lunk utján megrendehetö. 4. Rudolf tér 1. — 
Imádom a szinipályál. Elsősorban tehetséggel 
kell megáldva lenni. — Hü olvasó. 1. Szederkényi 
Anikó 1883 november 26-án születettNagyváradon. 
Miskolcon végezte a polgári iskolát, azután a 
tanítónői pályára lépett Nagy-Bolyokon. 2. Két 
színdarabját ismerjük. Az első a „Laterna 
magica". 1911-ben játszoíták a Magyar Színház-
ban, a másik a „Kőfalon tul" cimü dráma. — 
Özv. S. K.-né Albertjalva. Intézkedtünk, hogy a 
kért számokat a kiadóhivatal expedialja. — /. 
Lujza. 1.5 Benn van alakjegyzékben. 2. Rákóczi-ut 
8/b. 3. 3. Örley-u. 2/b. — Clarisse. 1.23. 2. Nem 
rokona. 3. 1891 március 31-én. — S. Rózsi. 
Miért szükséges? — Médi 1. Nincs. 2. Nem 
adták még elő egy színházban sem. 3. Novem-
berben. — T. Tibor. Nem vált be. — M. G. 
Zalaegerszeg. 1. Belvárosi Szinház, Koronaherceg 
u. 6. 2. Déli órákban. — Nagy diákok. Petőfi 
Sándor 1841 március 21-én lett szinésszé Szé-
kesfehérvárott, Szabó József színigazgató társu-
latánál. Havi fizetése 15 pengő forintot (ett ki. 
Fia Zoltán, (csodálatos véletlen^ szintén Szabó-
nál kezdte a szinészpályát, 1867 őszén, Debre-
cenben. — Régi előfizető. Azt tetszik kérdezni, 
voltak-e a magyar színészetnél oly erők, akik 
külföldön is működtek ? Igen voltak. Nevezetesebb 
művészeink közül a következőket emiitjük: Bognár 
Friderika, énekesnő ; Erdőssy Eugénia és Voggen-
huber Vilma primadonna ; Rabatmszky Anna, a 
bécsi operánál ; Recht Erzsébet, Moszkvában, 
Rotter Johanna Amerikában ; Stoll Ágost a prágai 
opera tenoristája volt (1882-ben.); Bárkány Mária 
st kassai születésü drámai primadonna, Berlin ; 
Manheit Jakab (Andor Mária édes atyja, ki néhány 
hónappal ezelőtt halt meg) az olmützi Stadt-
theaternál ; Hajós Zsigmond, operaházunk volt 
hires tenoristája ; Human Alexa és Erzsi, Lederer 

Károly ; Sonnenthal Adolf, a bécsi udv. operánál, 
Csányi Kornélia, a schwerini színháznál ; Barnaj 
Lajos, a hamburgi színháznál, Doppler Károly és 
Ferenc, hires karmesterek ; Vidmár Erzsi énekes-
nő, (Náday Ferenc felesége) stb. 

Székesfehérvári olvasó. Székesfehérvárott az. 
első színielőadást 1818 okt. 11-én tartották meg, 
midőn „A szövetség diadalma" cimü szomorú-
játék került szinre. A tagok nevei ezek voltak : 
Kántorné, Baloghné, Nagyné, Nagy Istvánné, 
Horváthné, Éder György, Horváth, Szalay, Nagy 
István, Nagy Mihály, Komlóssy Dániel, Király 
János, Demény Dániel, Szilágyi Pál, Kárpentzky 
János és Jósa János sugó. Az első előadás 
tisztán 417 frt 45 kr-t jövedelmezett. A zenekar-
ban 16 zenész működött. Az előadásokat a 
Palmperger-féle házban tartották. — Marika. 
Magyar-u. 27. — Opera-rajongó. Nőtlen. — 
Béke-tér 4. Írása ugyanaz. — Tudatlan. 1. „Mâ-
tiné." 2. „Bálzák." — Sziklai. 1. Legalább két 
évig kell szinésziskolába járni 2. A tandíj nem 
mindenütt egyforma. A színművészeti akadémián 
pl. évi 120 K. — W. Regina. 1. Főbg Sándor-tér 
4. 2. Alag. 3. Kecskeméti-u. 13. 4. Meghalt. 
Fasor 22. — F. Mariska. 1. Báró Aczél-utca 3. 
2. Talán Géza ? 3. Belvárosi Szinház. 4 Ugyan-
az. — M. Pál. Ha jó, közli. — Mai világ. Sajná-
latunkra, most nem lehetünk szolgálatára, mert 
a kottakészlet nagyon megfogyott és csak a 
zeneműkereskedelem folyamatban levő átszerve-
zése után lesz újból megfelelő raktára a Színházi 
Élet boltjának. — Mira. 1. A temesvári színháznál 
működik. 2. Belvárosi Szinház. 3. 31. — Csilla. 
Tessék levelét Leányfalura cimezni. — Műked-
velő színész. 1. Előzőleg vizsgáznia kell. 2. Leg-
alább 4 középiskola elvégzése szükséges. — 
Állandó olvasó. 1. Augusztus közepén lesz a 
beiratkozás. 2. Igen. 

J. Manci. 1. Rózsa-u. 8. 2. 4. Vígszínház. 3. 
Nyaral. — H. Erzsike. Az előbbi irás egyezik — 
tehát nem válaszolunk, miután csak 5 kérdésre 
adunk feleletet. — B. Lajos. Ebben a korban 
még nem lehet a szinipályára lépni, tehát hiába 
magyaráznók meg a további szükséges tudni-
valókat. — H. Tiniké. Ha az illető oly hires 
művész lesz, hogy megemlítésre méltatja a sajtó 
— majd írunk róla — életrajzot. Eddig csak 
annyit tudunk róla, hogy fiatal — és rajonganak 
érte a — Tinikék. 

D. Dolly. 1. A megjelenő Szinészlexikonban 
nök arc«ról, Kar-
I á r ó l v é g l e g k i i r t ) » 

fsleSősséggeS 
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Hallói Halló I 

HASZ-
NÁLT 

Régi vagy törött hanglemezeket, és fonográf-hengereket 
anyaghiány tart, legmagasabb áron vesz 

« T l í ' ' H A N G S Z E R - N A G Y Á R U H Á Z A 

âviÎàghirû|„FAVORlTE" hanglemezgyár főraktára : Budapest. Jőzsef-feorut 15. 
ÓVÁS r Figyeljen a „WÁGNER" névre , hogy máshoz be ne tévedjen F 

Árjegyzék ingyen í 
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meg lesz. 2. A színházhoz kell küldeni a levelét. 
3. Gellért-szálló. — Két szőke leány. A mesnyiló 
Szinészeti Főiskolába kell iratkozni. — H. Emma. 
Az előbbi üzenet elvtársnőnek is szól. — Vitat-
kozók. A leghíresebb magyar proletárszinésznő 
Kántorné, a vidék legkiválóbb tragikája volt. 
(Életrajzát megírta a Színházi Élet- ben Erődi 
lenő, Hz 1916-iki évfolyamban.) — Fogadás. 1. 
Astra-film. 2. Apolló Kabaré. 3. Margitszigeti 
szálló. 4. Beteg. — Harry. Dohány-utca 62. — 
Af. K. T. Fentebb, „H. Emmi" üzenetét tessék 
elolvasni. — K. K. Leányfalura tessék címezni 
levelét. 

, Költő akarok lenni." A beküldött versek nem 
vállak be. — Norbert. 1. Ott kell érdeklődni a 
déli órákban. 2. Nem hisszük. 3. Igen. 4. Szintén 
igennel válaszolunk. — N. Kriszta. Nagyon ked-
ves, de sajnos, nem közölhetjük, miután kezdet-
leges munka. — Olasz fogság. Nincs kizárva, 
hogy Pesten működik. Tessék a Szinészegyesü-
letnél (VIII., Baross-tér 9.) érdeklődni. — H. Pista. 
A kérdezett színdarab, kotta, fénykép és regény 
megrendelhető a Színházi Élet kiadóhivatalában. 
— P. lolly. Rózsahegyi Kálmán szinészískolájá-
nak cime : V11L, Népszinház-u. 22. — Csillag. 
Legalább 2 évig kell tanulni. Nem feltétlenül 
szükséges a szinésziskola, de ajánlatos volna 
elvégezni. Ha anélkül akarna a pályára lépni, 
akkor előbb működési engedélyt kell kérni a 
Szinészegyesület elnökségétől, annak alapján el-
szerződhetik vidékre gyakorlatszerzés végett. — 
Érdeklődő. Bunkó álnéven Szenes Andor írja a 
hetiverseket. 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919 julius 19. 
A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 

I. dij : „Örvény" színmű, irta Barta Lajos. 
II. dij : Várkonyi Mihály arcképe. 
III. dij : „Én nem tudom, miért" című kotta, 

irta Zerkovitz Béla. 
A Színházi Élet 26. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése : „Nincs előleg 
Az I. dijat Fényes Samu „Mátyás" cimü tör-

ténelmi drámáját, Iszákovits Teréz, VI., Vasvári 
Pál-u. 4., I. 15., a II. dijat Várkonyi Mihály arc-
képét Dankó Böske, Erzsébet-körut 8., a III. 
dijat a Pillangó főhadnagy kottájának I. részét 
Reich Bözsi Ujhegyí-ut 25. nyerte el. 

Helyesen fejtették meg még : Szabó Juci, Bér-
kocsis-u. 3., Klein Poldi, Mária-u. 8., Berger 
Ibolya, Práter-u.59/c.,NeumannJosephin, Almássy-
tér 8., Guth Ilona, Vadász-u.-27., Brőder Izidor, 
Almássy-tér 3., Ullmann A., Dessewffy-u. 25., 
Molnár György, Pauler-u 21., Vető Lenke, Pauler-
utca 5., Körber Elvira, Vig-u. 9., Müller Emília, 
Közvágóbid, Stark László, Ügynök-u. 7., Nádas 
Lajos, Bajnok-u. 12.. Róna Jenő, Podmaniczky-u. 
67., Kelemen Géza, Szabolcs-u. 1/b., Pinkay Jenő, 
Baross-u. 113. stb. 

A 25. számban közölt rejtvényt „Otelló", meg-
fejtették még : Stern Jolánka és Leona, Bonyhád, 
Szabó Irén, Simor-u., Nagy Erzsike, Dembinszky-
utca 25., Enyedy Erzsike, Batthyányi-u. 59., Lányi 
György, Bulcsu-u. 21., Uck Boriska, Villányi-ut 
10., Weisz Ella Vilmos, császár-ut 10., Molnár 
János, István-ut 28., Singer Ferike, Ó-u. 42., 
Lengyel Ilonka, Devecser stb. 

SZÍNHÁZI ÉLET ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

S Szerkesztette : INCZK SÁNDOR 

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

A 
kötet ára: 

vasks10kor. 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

Nyomatott Thália müintézet kő- és könyvnyomda rt-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






