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A z Hlida Favor i t Szap-
pan állandó használatának 
eredménye a kifinomult 
természetes szépség. A 
bájos, finom arc elbíivö-
lőbb lesz, mint valaha! 

A legnemesebb párfőm 
harmatáva l dúsan á t i -
ta to t t rendkivül kiadós 
szappan üdít , ápol, frissit. 

E U D A 
SZAPPAN 

6lida yii 
noseg: 

Darabja 80 fillér. 



Britannia " •• r,o<ted Eagle 

jTeázók a. "Crested Eagle' I fedélzetén. 

River Thames 

A marlcnvi templom és hid. 

Teázás szemben a IMWsc» kastélylyal 

HORNIMANS TEA 
a szervezetre. 

A Horniman's teát minden valamirevaló étkezőhelyen felszolgálják és Nagybritánniában több mint 100 
éve közismert és hírneves. Az Ön részére éppúgy, mint a világ összes országai részére külön csomagolják 
és pedig különböző nagyságokban, hogy minden igénynek megfeleljen. 

A pazar Cotswold-hegyek közt lévő forrásától Anglia 
legváltozatosabb vidékein—a Windsor kastély előtt, amely a 
király nyári rezidenciája és az előkelő Maidenhead előtt — 
folyik méltóságteljesen a Themse, amely csak közvetlen London 
előtt kezd fokról-fokra megélénkülni és a dokkokhoz érve 
London legjelentősebb kikötőjévé válik, ahol több a hajó és 
az áru, mint a világ bármely másik kikötőjében. 
A londoniaknak egy nap a " Folyamon "—az angol soha sem 
beszél a " Themséről ," ő csak ezt a " Folyamot " ismeri,— 
sokkal többet jelent egyszerű kirándulásnál. Ha tikkasztó 
nyári napon a hőségtől és a portól menekülve megszabadulhat 
Londonból, az utcák forgalmától, a forgalom zajától, hogy a 
gondtalan hosszú délutánt öreg szilfák árnyékában ringó 
csolnakon élvezze, avagy puha párnákon a hullámokkal vitesse 
magát lefelé a folyamon ; üdülés ez, amely éppen olyan 
jótékonyan hat az ember kedélyére, mint epy csésze—ilyen 
kirándulásnál nélkülözhetetlen—üditő és serkentő' 
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Pénteken hajnali négy órakor telefonon 
Halló! Interurbán bejelentő? Itt 

József 429—35. A Színházi Élet szer-
kesztősége. Kérem Los Angeles, Kali-
fornia, Oxford 29—45. 

— Jézusom! Los Angeles! — szinte 
sikolt egy női hang a telefonba. — Ki-
vel beszélnek ott? 

— Kábeleztünk előre a hollywoodi 
magyaroknak. Korda Sándor telefon-
jánál vár ják a hívásunkat mind: Lu-
kács Paliék, Várkonyi Mihályék, Vajda 
Ernőék, Bánky Vilmáék . . . Kérjü'k a 
kapcsolást hollywoodi időszámítás 
szerint este hétre. Hány órakor kap-
juk? 

— Nem tudom kérem . . . Mindjárt 
m e g k é r d e m . . . az első telefon Holly-
woodba! . . . rögtön, azonnal . . . 

Az azonnal hosszú percekig tart. 
Végre: 

- • Péntek hajnal i négy órakor hoz-
zuk 

Csütörtök éjszaka. A kapcsolást a 
szerkesztőségi számról átkértük Incze 
Sándor lakásának telefonjára. Auto-
mata 121—38. 

Éjfél. A telefon körül Gaál Fran-
ciska, Biller Irén, Heltai Jenő, Beöthy 
László, Cserépy Arzén, Márton Miska, 
I'azekas Imre, Rátkai Mánton, Barabás 
Lóránd, Vajda Ernő öccse Vajda Ist-
ván, Stella Adorján, Endrődy Béla, én, 
mindannyian hitetlenkedve s egy két-
ségben : nem lehet hinni benne, hogy 
innen, a dunapart i bérház hatodik 
emeletéről pár óra múlva Hollywood-

dal fogunk b e s z é l n i . . . De New York-
kal már b e s z é l t e k . . . De Hollywood 
még micsoda távolság New Yorktól!... 
csaknem ugyanannyi, mint Pesttől 
New York! . . . 

Nem lehet h i n n i . . . 
Éjfél után egy óra. 
— Halló. Kérem ,az ii 

Interurbán? . . . Kérein- SZwx *r a.. ^ 
juk Hollywoodot . . . ? 

— Oh, még csak egy óra van! Négy 
előtt nem jön! 

— Még három óra! Ezt nem lehet 
igy kibirni. Römizzünk addig, — in-
dítványozza Gaál Franciska. 

Az idegcsillapitó römipárt i meg-
alakul. Franciska, Biller Irén, Márton 
Miska, Stella Adorján . . . Mind a né-
gyen félelmetes hirü játékosok. Most 
elnézik a Jocke r t . . . 

Egy másik szobában Cserépy Arzén 
beszél az Attiláról, a filmről, amit most 
csinál majd . Hogy kik játsszák majd 
Attilát, Budát, I ld ikót . . . csupa érde-
kesség, újdonság, amit mond, egy iz-
galmas riport és nem lehet másra gon-
dolni, mint a — telefonra. 

ő k is, odaát, tul az Óceánon, ők is 
ilyen bizakodó, reménykedő, kétel-
kedő, hivő, hiteltlen szemmel nézik-e 
most a telefon-apparátust? 

Mi Hollywoodra várunk, ő k : Ma-
gyarországra! 

Nekik talán még messzebb van 
Hollywood Pesttől, mint nekünk Pest 
Hollywoodtól. 

Négy óra lesz öt perc múlva. 



HI B u d a p e s t ! A S z í n h á z i E le i ! 
beszéltünk Korda Sándorékkal 

Hirtelen i'elcseng a telefon. Pilla-
natig néma csend. Egy szó nem hallat-
szik. Szinte rémül ten nézünk a készii-
1 , 1 ' -a csengetés! Incze Sándor 

fonhoz: 

özpout. Hozzuk Hollywoo-
erő' -ri hallózni. 

E_ pillíi«.ait ma lva : 

—• Bitte s tark halló anrufen l 
Ez Berlin. 
Es aztán angolul. 
— Halló is this Budapes t? Please 

speak a bit lauder! 
— Hollywood! Ez Hollywood! — 

szinte u j jongva , a legnagyobb extázis-
ban kiál t ja Incze Sándor a készü-
lőkbe: 

— Halló ! . . Itt Beöthy László 
Az asztal körül ülnek: Beöthy László, Rátkay Márton, Cserépy Arzén, Biller I rén, Gaál Franciska, 
Heltai Jenő. Álló sor: Incze Sándor, Barabás Lóránt , John S. Vajda, Lukács Gyula, Fazekas Imre, 

Stella Ador ján és Endrödy Béla 
(Ifj. Vajda Pál felv.) 
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— Ki beszél? Te vagy az Sándor? 
14.000 mérföldnyire a pesti Kossuth 

Lajos-itértől válaszol egy hang: 
— Igen, itt Korda Sándor. Te vagy 

az lncze1/ Az latén áldjon meg! 
Pontosan 4 óra 4 perc. Először be-

szél Budapest Hollywooddal. Auto-
mata 121—38, Oxford 29—45-tel. 

Most sztenografálok minden szót. 
INCZE: Kordám! Sándorkám! Hon-

nan beszélsz? A lakásodról? 
KORDA: Nem. A Stúdióból. Mosta-

náig dolgoztunk. Ide kértem a kap-
csolást. 

KORDÁNÉ: Halló! Itt Kordáné! 
Toncsi! Istenem! Tényleg? Igaz? Te 
vagy az, Incze? 

INCZE: Kik vannak még ott? 
KORDA: Itt voltak mindannyian, 

órák hosszán át vártak, nem jött Bu-
dapest, Várkonvi és Lukács Pali vol-
tak itt legtovább, ö t perccel ezelőtt 
mentek haza. Már nem hitték, hogy 
beszélhetünk. De hát lehet is ezt hin-
ni? Magyarországgal beszélünk! Pest-
tel! 

KORDÂNÉ: Még vannak itt magya-
rok . . . statiszták . . . És munkások... 
A nevüket sem tudom. Magyarok. 
Ők nem mentek el. Hallod, Incze? 
Hallod amit mondok? 

INCZE: Minden szól! Egészen tisz-
tán. 

(Most lncze átadja a kagylót a 
többieknek. Először Beöthy László 
beszél.) 

BEÖTHY: Itt Beöthy! 
KORDÁNÉ: Drága Vezér! Vezérem, 

csókolom, csókolom! 
BEÖTHY: Minden hollywoodi ma-

gyart egész Magyarország szeretettel 
üdvözöl. 

HELTAI JENŐ: Toncsi? Most Hel-
tai Jenő beszél. 

KORDÁNÉ: Elnök ur! Jaj , az elnök 
ur is. Sándor! Az elnök ur! 

BILLER IRÉN: Itt Biller Irén be-
szél. 

KORDA: Irénke, édes! . . . Ki van 
még ott? 

FAZEKAS IMRE: Kordáék! Itt Fa-
zekas! Szervusztok! 

KORDA: Kedves Imrém! 
RÄTKAY: Itt Rátkay beszél! 
KORDA: Marci! Csókollak, drága 

Marci! 
BARARÁS LÓRÁNT: lit Barabás! 
KORDA: Szervusz, Lóri! Hogy vagy? 

BARABÁS: Csókolunk mindnyája-
tokat. 

MÁBTON MISKA: Halló! Én senkit 
se csókolok, csak a feleségedet! 

KORDA: Miskám! ö is téged! 
STELLA: Stella Adorján! Halló, át-

adom a kagylót Gaál Franciskának. 
GAÁL FRANCISKA: Itt Gaál Fran-

ciska! Csókolok mindenkit. 
KORDÁNÉ: Ja j , n Franciska! 
CSERÉPY ARZÉN: Szervusztok! Itt 

Cserépy. Gyerekek! Magyar filmet 
csinálunk idehaza! Gyertek haza! Azon-
nal! A legközelebbi hajóval! 

KORDA: Megyünk! Megyünk! Ha-
za! Magyar filmet csinálni. 

ÉS ÚJRA HELTAI JENŐ: Halló! 
Gyertek! Gyertek! Roldogok vagyunk 
miindannyian. Isiten áldjon meg ben-
neteket. 

KORDA: Isten áldja meg, drága El-
nök ur! 

(A kagylót most újra lncze Sándor 
veszi át.) 

INCZE: Hány óra van nálatok? 
KORDA: Pontosan délután 7 óra 10 

perc. És nálatok? 
INCZE: Hajnal i negyed öt. 
KORDÁNÉ:' Milyen idő van? 
INCZE: Esik az eső. 
KORDÁNÉ: Itt siit a nap. 
INCZE: Boldogok vagyunk, hogy a 

hangotokat hallottuk. 
KORDÁNÉ: Mi is, nagyon, nagyon 

boldogok vagyunk, ölelünk, csóko-
lunk mindenki!. Benneteket, egész 
Pestet, egész Magyarországot. Isten 
veletek. 

INCZE: Isten veletek . . . 
* 

Kis kattogás. Megsziinit a kapcsolat 
Hollywood és Budapest között. Csend. 
És percek múlva, szinlte magának, 
nagyon halkan ennyit mond Beöthy 
László : 

— Most arra gondolok, hogy sze-
gény édesapám még félt a telefontól. 
Nem hitt benne . . . És én most Holly-
wooddal beszéltem. 

* 
Mindannyian próbáljuk palástolni a 

meghatottságunkat. Hiába próbáljuk... 
Odaszorítom a homlokom a hideg ab-
laküveghez A Dunát láltom. A konok, 
borzongató, szürke novemberi esőben 
egy sötét vontatóhajó erőlködik a Szi-
get felé. Fekete folt a szürke esőben... 

Hollywoodban most siit a nap. 
LUKÄCS GYULA. 
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Rákosi S z í dinéi, 
aki »A tábornok«-ban egy öreg ftarasztasszonyt 

játszik s akiről a kritika azt irta, hogy ő 

»az Ismeretlen Katona édesanyja« 
Irta: NÁDAS SÁNDOR 

A Király-utcában lakik, hetvenhar-
madik szám. A kapu alatt fényképész. 
A fényképész kirakatában kifestve, ró-
zsás arccal, hófehér hajával: Rákosi 
Szidi. 

ö az első emeleten lakik, polgári 
bejárat, szük kis előszoba. Konyha-
szag, de nem kellemetlen. 

így laknak a magyar klasszikus 
öregek. 

A lakók névsorában ez áll: Rákosi 
Szidónia. 

Mindenki „méltóságos asszonynak" 
szólítja. 

Hogy hivatalosan méltóságos-e, az 
nem is fontos. A nép nevezte őt ki 
méltóságos asszonynak. Ezt a cimet 
ebben a formában igazán csak valódi 
érdemek alapján lehet megkapni. Itt 
nincs protekció. 

A gangra vezető konyhaablak előtt 
pénzeslevélhordó áll. Na, ez egy sze-
rencsés ház, gondoltam magamban. 
Rákosi Szidiékhez pénz áll. 

Képzelem, milyen jókedvű arcokat 
találok itt. 

Kedves, polgári ebédlő. Az ebédlőben 
íróasztal, telefon, mellette a hálószoba, 
az ágy felett olasz szentkép. 

..Kérdem, hogu hány éues . . 
Kádas Sándor és Rákosi Szidi 
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Az ebédlőasztal mellett ül, fürgén 
felugrik Rákosi Szidi. Kedves, jókedvű 
arca van, édes hangok. 

Ez a hang egyedüli. Húzva mondja 
a szavakat s olyan eredetien beszél, 
sirni és nevetni kell, ha megszólal. 

Mindenekelőtt gratulálok a pénzes-
hvélhordóhoz. Tiltakozik. 

— Dehogy kaptam pénzt, kasszírozni 
jött a levélhordó. Valami egyházi adó, 
vagy csak adomány. 

Ez nem olyan ház, ahová pénzes-
levelek jönnek. Arról itten régen le-
szoktak. 

Zöld kötött kabát van Szidi nénin, 
háló a fején. Nagyon fürge és kedves. 

embernek szinte kedve szottyan 
megöregedni. Nem is lehet olyan rossz. 

Kérdem, hogy hány éves. 
— Én0! (Nevet.) Száz! Jaj, ne irja, 

hoav száz. Az is elég, amennyi va-
gyok: 76. 

Hogy mit csinál egész nap? Hát igen 
sok a dolga. Nagyrészt az iskolájában 
ven, reggel kilenctől tizenegyig. Aztán 
próba. Aztán ebéd. Este színház. Elő-
adás. 

Kérdem, hogy hánykor fekszik le 

,,Nem akartam a kedves, jó Szidi nénit tovább 
zavarni" 

(Kluger felv.) 

este. Azt feleli, hogy néha tizenkettőig 
patienceot játszik. 

— Az az én nyugvásom, a patience. 
Anyámtól tanultam harminc éve. Azóta 
mindig játszom. Nagyon lecsillapít, 
mert színpad után nem igen tudnék 
aludni. 

Egyébként remekül alszik. Csak ha 
bánata van, akkor bizony hajnal lesz, 
mire behunyja a szemét. 

Mondom, hogy Bajor Gizi is patien-
ce-ozik. Édes elragadtatással kezd be-
szélni Bajorról, csupa lelkesedés, hangja 
frissen cseng: 

— Nagyszerű teremtés a Gizi. Néha 
ugy érzem, mintha a lányom volna. 
Nekem ugyanis sohse volt lányom. 
(Szomorúan elhallgat.) Csak fiaim vol-
tak, azok is kevesen. 

Most a jelenlévő fotográfus le akarja 
venni. 

— Jaj, még ne, — mondja nevetve — 
azt se néztem meg, hogy áll a fő-
kötőm. Jó lesz? Magának jó, de nekem 
nem lesz jó! 

Gyerünk tovább, a kérlelhetetlen 
ceruza éhesen várja Szidi néni feleleteit. 

Nagyon jó étvágya van. Hála Isten! 
Hogy ma mi van ebédre? Karfiol. „A 
művész urat is meghívtam" s itt rá-
mutatott a tehetséges szobrászra, aki 
most, ötvenéves jubileuma alkalmából 
készít plakettet Szidi néniről. 

— Hát karfiol lesz, aztán kirántott 
hus salátával. És palacsinta. Zoli ked-
venc étele. 

Zoli, az unoka. Szidi néni kedvence, 
Beöthy Zoltán, fia Beöthy Lászlónuk. 
Már nagy fiu. Itt lakik a nagymamá-
nál. 

Tovább beszélünk az étvágyról. Va-
csorára teát vagy joghurtot eszik Rá-
kosi Szidi. Gyümölcsöt, ha van. 

Egyéb intimitások: sokat jár szín-
házba, minden darabot megnéz. „A 
színházat nagyon szeretem. Nagyon 
szívesek, kedvesek s a színészek ugy 
örülnek, mikor ott vagyok". 

Régi emlékek? Emlékszik Hubayra, 
egy koncerten együtt léptek fel, Hubay 
tizenkétéves hegedűművész volt. Szidi 
néni a „Három árva sir magábarí'-t 
szavalta. 
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— Ekkor ismerkedtem meg Újházi-
val — meséli Szidi néni. — Egy nagyon 
kedves epizódot mondhatok el ebből 
az időből. Koncert előtt észrevettem, 
hogy a fehér cipőm nem éppen vadonat-
új. Hát kitisztítottam gyorsan. De nagy 
illata volt s az előkelő koncerten min-
denki befogta az orrát, én zavaromban 
Ujházyra fogtam, hogy az ő keztgiije-
nek van olyan szörnyű benzinszaga. 
(Nevet szörnyen.) Szegény Ujházy es-
küdözött, hogy az ő keztyiije vadonat-
új, nem nyugodott, mig el nem ismer-
tem, hogy nem a keztyünek van rossz 
szaga. 

— Hogy lettem színésznő? Jenő 
bátyámnak egy kis darabjában léptem 
fel otthon. Persze falun laktunk. Én 
egy haszontalan gyermeket játszottam, 
aki kiereszti a madarat a kalitkából. A 
darab szerint egyik testvérem magára 
vállalta a bűnt s az idős testvérem, 
az Ida (igy mondta hosszú í-vel), ő volt 
a darabban a tanítónő, ő megbüntetett. 
Persze kisült a végén, hogy én vagyok 
a gonosz! (Elnéz szomorúan.) Ilyen 
apró kis történet... Érdekes ez? 

— Akkor azt mondta Jenő, hogy ha 
egy kicsit szebb volna ez a gyerek, már 
mint én, nagyszerű színésznő lenne be-
lőlem. S én azt feleltem: „leszek én 
igy is" s akkortól kezdve mindig sza-
valtam. 

— Öltözködni sohse öltözködtem. 
Hiányzott belőlem a hiúság. Nem is ér-
tem rá, egész életemben mindig csak 
dolgoztam. Nővérem az ída, ő vigyá-
zott a ruháimra. Csepreginé. ö öltöz-
telett, nem is kérdezett engem, hogy 
mikép csináljon. Abban ő nagy művész-
nő volt. 

— Ha magam vettem valamit, abból 
nagy baj lett. Egyszer egg igen zöld 
kalapot vettem a Müller Katalinnál s 
abban sétáltam a Váci-utcában, Ábrányi 
Emil elkísért, beszélgettünk s elkésve 
érkeztem haza a zöld kalapban. „Hol 
vetted ezt a rettenetes kalapot?" — 
ezzel kezdte Jenő bátyám s lekapta a 
fejemről. Sohse vehettem többé fel, 
csak titokban. Istenem! (Sóhajt.) 
Laura volt a barátnőm, Helvey Laura. 
Ö hordott ilyen zöldségeket. 

Egyéb adatok kérdéseimre, Rákosi 
Szidi a legnagyobb türelemmel vála-
szolgat. 

Sohse cigarettázott. Egyszer a szín-
padon egy ,,kihívó" nőt játszott s meg-

fordítva vette szájába a cigarettát, a 
publikum nagy mulatságára. 

Sohse volt szerelmes természetű. 
Kérdem, hogy boldogtalan szerelmes 

volt-e? 
Szidi néni rámnéz. Pirul. Édes. Mint 

egy kislány, olyan halkan beszél. Szinte 
súgva: „egyszer voltam mindössze. De 
arról nem beszélhetek". 

Olyan szelíd és finom. Hallgat, elnéz. 
Tisztelettel és meghatva hallgatom, 
amikor igy szól: 

— Ékszerem sohse volt. Nem is 
szerettem. A gyermekeim voltak az én 
ékszereim. Mikor egyik meghalt, azt 
hittem az egész életem elveszett. Soha 
nem is tudtam megvigasztalódni. 

Itt szépen abbahagytuk az interjút. 
Nem akartam a kedves, jó Szidi nénit 
tovább zavarni. Olyan finoman és te-
hetségesen beszélt s kint a kis bérház 
udvarán egy verkli szólt frissen és ke-
ményen. 

Ez a verkli ugy kisérte Rákosi Szidi 
szavait, mintha egy színdarabban va-
lami régi szép hangszer szólna meg-
hatottan a színfalak mögött. 

Gadl Franci. Heltai Jenő, Biller Irén 
izgatottan várják csütörtök éjjel 3-kor, hogy 

jelentkezzék Hollywood 
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linkest — mondja Lengyel JVLenyhért 
Budapest, Fészek Klub, 1928 novem-

ber 13, este 7 óra. Lengyel Menyhért 
knickerbockerben, sportkabátbam ül 
velem szemben. Egy óra múlva utazik 
Berlinbe, ahol, mire e sorok megjelen-
nek, javában próbálni fogják már leg-
újabb darabját, a „Tihamér"-t. A „Tiha-
mér"-t, melynek próbái ki voltak 
tűzve már a Magyarban, majd a Vig-
ben s a , ,WeIturaufführung"-ja most 
mégis Berlinben lesz, még pedig Bár-
dos Artúrnál, a Theater im Palmen-
haus-ban, holott Berlinben is Rein-
hardték fogadták el. S most nem 
Reinhardt, nem Magyar, nem Vig, — 
hanem Bárdos! Miért? 

Lengyel az órájára néz és beszél: 
— H o g y miért van a Tihamér-

nak premierje — és pedig úgyne-
vezett Welturaufführung ja Bárdos 
Artúrnál Berlinben? Ha azt hiszi, 
kedves Zoltán, hogy ez a színházi 
henfenteseken kivül valakit érde-
kel, hát e lmondom. 

— Az ember nem a feje után, 
hunem az indulatai iránijában szo-
kott cselekedni. 

Rettentő dühös voltam! 
— Miért voltam dühös? Mert 

hosszú évek óta először voltam 
rendes jó fiu, aki az Írásbeli dol-
gozatát idejében megcsinálta . Más-
kor a harmadik felvonást akkor 
szoktam irni, mikor a darabot már 
javában próbálták. Például az ,,An-
toniá"-nál. Például a „Waterlooi 
csatá"-nál, melynek utolsó felvo-
nása öt nappal a premier előtt ké-
szült el. A „Postáskisasszony"-nál 
is fél fe lvonás készült a próbák 
alatt. 

— Elhatároztam, hogy evvel a 
rémes módszerrel szakitok s idén 
augusztusban utolsó betűig készen 
volt a „Tihamér". 

— Gondoltam szeptember végén 
— októberben kijövök vele. Ugv is 
látszott. 

— De a színháznál minden min-

dig máskép történik. Szóval a da-
rab pesti premierje december vé-
gére, január elejére marad. A Víg-
színházban. Közben Berl inben jár-
tam, ahol a Deutsches Theater 
(Reinhardt szinháza) elfogadta a 
darabot. Terminus: egy év. 

— Akkor nyitotta meg — remek 
küzdelmek után Bárdos Arthur a 
berlini színházát. 

— Azt mondta, adjam neki a da-
rabot, második újdonságnak hozza. 
Novemberben. Heinrich Mann da-
rab ja nem is volt hosszabb időre, 
mint egy hónap, tervbe véve. 

— Nekem Bárdos régi jó bará-
tom. S nagy dolog az, 

ha valaki olyan tiszta művészi 
mult után, mint az övé, Berlinben 

színházat nyit. 
— Kétféle indulat irányított te-

hát: — a barátság elsősorban, 
amely feléje vezetett — sa 

bosszúság, hogy egy korán elké-
szült darab oly sokára juthat szín-

padra. 

— Én tehát oda akartam Bár-
dosnak adni a darabot. A német 
kiadóm ellenben más véleményen 
volt. Azt mondta, barátság ide, 
barátság oda, a darab Reinhardtnál 
el van fogadva, őrültség ilyen 
sánszról lemondani. Bárdos Berlin-
ben kezdő ember, nem lehet tudni, 
stb. A k iadómmal szerződésem van, 
nem birtam befolyásolni . 

— De aztán jött Bárdos szín-
házának megnyitó előadása. Ber-
lin nem sima terület. Hogy Berlin-
ben egy szinház beérkezzen, ahhoz 
nagyon sok minden kell. Bárdos 
német mód szerint átesett a tűzke-
resztségen. Nagyon dicsérték az 
előadását — s őt magát sokfelől tá-
madták. 

— A dicséretekre a kiadóm, aki 
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különben el volt ragadtatva Bár-
dos első előadásától, nem nagyon 
reagált. De mikor olyan hevesen 
támadták, 

sőt maga Kerr is harcba szállt el-
lene egy kis formahiba okából 

— akkor felfigyelt. Egy ember, egy 
hj ember, akit ilyen figyelemre 
méltatnak, akit ilyen sneidígan tá-
madnak, — az okvetlen valaki, 
mondta Fritz Weede, a világhírű 
Bloch Erben cég főnöke. 

Bárdos a támadás folytán érkezett 
be igazán Berlinben. 

S mikor egy kitűnő szereposztást 
prezentált neki, akkor a kiadóm 
kezdett el n e k e m telefonálni s táv-
iratozni, — mert már én időközben 
Pesten voltam s a vége az lett, hogy 
barátságosan felbontotta Rein-
liardttal a „Tihamér"-szerződést s 
odaadta a darabot Bárdosnak. 
Nem is várhatjuk meg a pesti pre-
miert, — amit nagyon, n a g y o n saj-
nálok s a darab külföldi sorsát fel-
tettük egy kártyára: a berlini Welt-
uraufführung-ra. 

— Ez a dolog histórikuma. És 
én most ugy drukkolok, mint a leg-
első darabomnál a Tháliá-ban. 
Újra átérzem a kezdés minden 
forró izgalmát. Egy barátommal 
vállvetve fogunk harcolni egy ha-
talmas területen. A darab sorsát 
odafí iztük az uj szinház sorsához. 
Most már akármi történik, — ke-
vés ilyen szép, izgalmas, érdekes, 
emberi eseménye lesz változatos-
ságban éppen nem szegény pálya-
futásomnak . . . 

Háromnegyed nyolc; pont nyolckor 
indul a vonat. Mit kívánjak világhirü 
barátomnak, aki ma éjjel a hálókocsi-
ban bizonyára Tihamérról, a veszélyes 
fiatalemberről fog álmodni, aki pedig 
a „Tihamér"-ban be sem jön a szilire. 
S aki, ahogy a fülkébe belép, egy ki-
csit megszűnik Lengyel Menyhért 
lenni, hogy — Melchior Lenggel le-
gyen belőle, a „Taifun" s az „Antónia" 
világhirü szerzője. Hals und Beinbruch 
lieber Melchior und viel Erfolg in 
Berlin. Ich lasse den Artur schön 
griissen. Ihr 

Egyed Zolián 

Kómikusok kabaréja 
A napokban nyilt meg Bécs legújabb színháza, a magyar származású Berett igazgató vezetésével. A 
színház sztárja Rott Sándor, akinek Nóti Károly darabjaiban óriási sikere volt s egyszeriben meg-
hódította a nevetni vágyó Bécset. A képen balról jobbra: Armin Springer, Rott Sándor és Armin Berg 

(Foto Willinger) 
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Zicliy »Tivi« gróf tízenkétéves korában vezetett először 
autót kedvenc színésznője Titkos Ilona, akit személyesen 
nem ismer, kedvenc iróját pedig családja - indexre tette 
Beszélgetés a svábhegyi autóbajnokkal 

Irta; Bús Fekete László 
A Körúton, elegáns siklással végigfut 

egy hatalmas versenykocsi. A volant fö-
lött két bőrkesztyüs kéz és egy baszk-
sapkás, fiatal, szőke férfifej. És az asz-
falton a járókelők utánafordulnak az el-
tűnő autónak és az{ mondják: 

— A Zichy Tivi. . . 
Most szemben ülök ezzel a „Tivi"-vel a 

Disz-téren, a Zichy-palotában. 
Bevallom, hallatlanul érdekel a figu-

rája. öreg sportfiu vagyok, értékelni tu-
dom az eredményeket és az a kétszáz-
kilométeres óránkénti sebesség, amellyel 
Eszterházy herceggel együtt végigszáguld-
lak a táti betonon, hallatlan teljesítmény. 

Fekete és konyak mellett beszélgetünk. 
— Óh . . . — mondja mosolyogva — én 
már tizenkétéves koromban vezettem 

autót. 
Igaz, hogy akkor még a soffőr is 

Zichy „Tivi" lizenkétéves korában, kedvenc 
kutyájával 

fogta a kereket, de négy évvel később, 
lizenhatéves koromban már kaptam egy 
kocsit a papától. Magomobilt. Tudniillik 
a papa pártolta a hazai ipart. Először há-
rom évvel ezelőtt indultam versenyen. 
Fiat-kocsim volt, ötszázegyes. . . — ne-
vet — . . . valahogy bejöttem én is a 
célba. Az idén aztán megnyertem a Sváb-
hegyi versenyt Bugattin Eszterházy her-
ceg és Delmár Walter ellen. 

— Más sportot is iiz? — kérdem. 
Nevet: 

Mindent. . . ma például reggel bo-
xoltam, aztán lovagoltam, majd fent vol-
tam a Svábhegyen golfozni, ile tennisze-
zem, vadászok, úszom . .. szóval mindent 
csinálok. 

Kis csönd ereszkedik a teremre, ahol 
ülünk. Ebben a csöndben kérdem meg: 

— Nem gondol arra versenyközben, 
hogy 

ez a kétszázkilométeres sebesség 
életveszélyes? 

Mosolyog: 
Aki erre gondol, az ne versenyez-

zen. Persze, velem is megtörtént már egy-
párszor, hogy farolt a kocsim, vagy csú-
szott egy kritikus pillanatban és én arra 
gondoltam, hogy na most . . . most vége 
mindennek, de aztán jött a következő 
pillanat, én még mindig éltem és mentem 
tovább. Az ember észreveszi, hogy még 
él, az autó rohan tovább. Ennyi az egész. 

— Hogy lehet az, hogy Táton Eszter-
házy herceg legyőzte? — hangzik az 
ujabb kérdés. 

A dolog nagyon egyszerű. Az ő ko-
csiját síkra építette a gyár, az enyémet 
hegyre, Ö gyorsabb a síkon, én gyorsabb 
vagyok a hegyen, ennyi az egész. 

De hogy többet jelent a dolog, az rö-
videsen kiderül. Amikor a fényképek 
közi kotorászunk, előkerül egy fotográfia, 
amelyen Tivi gróf nagyon haragosan ül a 
kormánynál. Eldobja a képet és nevetve 
mondja: 

— Ez akkor készült, amikor megtud-
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tam, hogy Eszterházy kétszázhárom kilo-
métert ment . . . 

— Külföldön nem akar versenyen in-
dulni? 

— Nagyon szeretnék elmenni a Targa 
Florióra . .. 

— Az autó után mit szeret legjobban? 
— A lovat! 

- É s ha körültekint a magyar sport-
férfiak közölt, kinek a teljesítményét 
tartja a legnagyobbra? 

Azonnal felel: 
— Kaszala Károlyét. Azon a kis gépen 

elmenni Rómába, hallatlan dolog volt. Én 
ismerem ott a terepet. Volt is egy csúnya 
kényszerleszállásom a határon, mondha-
tom, nem gyerekjáték. 

Most elbucsuzunk a sport területéről. 
Következik 

a színház. 
Sokai járok színházba . . . nagyon 

szeretem ... melyik darab tetszett legjob-
ban az idén? . . . várjunk csak . . . hol is 
ment az a darab . . . a Vigben? . . . ördö-
göt a Vigben.. robban ki hirtelen 
egy kedves mosollyal — . . . a Magyar-
ban m e n t . . . 

— Szóval mit szeret legjobban a szín-
házban? 

Újra nevet. Szivja a cigarettát és egy 
kicsit restelkedve vall: 

— Talán furcsa, de nekem az egész 
könnyű kis marhaságok is tudnak tet-
szeni és a komoly produkció is. 

Például az a „Teve van egypupu..." 
tetszett, de a Danton halálát is na-

gyon élveztem.. . 
Ma is színházba megyünk . . . A tábor -
nok-ot nézzük meg. Jó a darab? 

— Kitűnő, — mondom. 
— Csortos a kedvenc színészem . . . — 

folytatja tovább a vallomást. — Nagyon 
szeretem . . . 

— És ki a kedvenc színésznője? — 
kérdem. 

Kis mosoly: 
— Titkos I l ona . . . 

azért nevetek, mert nem is ismerem sze-
mélyesen, pedig szinte hajszoljuk egy-
mást Találkoztunk Cannesban, Párizs-
ban, itt Pesten is mindig . . . étterem-
ben . . . lokálban . . . autóversenyen . . . 
mindenüt t . . . Van ez igy az életben. Az 
embert csak ugy bemutatják valakinek, 
aki feltűnik hirtelen, valahol és 

akivel mindig találkozik 9 azt nem 
ismeri. 

Hangosan nevet: 
Pedig lett volna egy remek ismer-

kedési alap. A Newyorkban szólt egy gra-
mofon, amire táncos párok alakultak. Gróf Zichy Tivadar, feleségével 

Bethlen Bandi Péchy Erzsivel táncolt ott 
és én Titkos I lonáva l . . . 

— Ês a kedvenc irója? 
— Nem merem megmondani. Tudni-

illik a családom nem nagyon szereti ezt 
az írót és ha most én nyilatkoznék róla, 
rossznéven vennék. 

És ehhez ragaszkodik. Nem árulja el 
kedvenc Íróját, akit a család indexre tett. 

Mit szeret azon az irón? — kérdem. 
— Olyan jó keserű . . . remekül látja a 

do lgoka t . . . és olyan találóan tudja meg-
írni . . . 

Az inas jelenti, hogy X. ur telefonon 
keresi a gróf urat. 

Feláll és kirobban belőle a vidámság: 
— Krach in die Melone . . . mondja 

és megy a telefonhoz. 
Bucsuzóul megkérdem: 
— A família mit szól ehhez a nagy 

versenyzéshez? 
— A feleségem nem örül, a papa büsz-

ke, de nagyon ideges, a bátyám, Teddy, 
az egyetlen, aki föltételek nélkül helye-
sel . . .' 

Vége az interjúnak. Udvariasan kikísér 
és amikor fölülök a taxira a palota előtt, 
az jut az eszembe, hogy egy nagyon ritka 
emberrel beszélgettem egy órát. Egy bol-
dog emberrel. 
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H Á Z A S S Á G T A N 
Irta: PORZSOLT KÁLMÁN 

Mindenáron a „Szerelemtarí'-ról 
akartam előadást tartani a Színházi 
Élet kathedrájáról. üe a fiatalemberek 
azt mondják, hagyjam ezt rájuk. 
Hát vannak még fiatal emberek? Jó! 
A „Házasságtan"-nak is kitűnő taní-
tója lehetek. Mert mint tanuló, kétszer 
buktam meg belőle. Tudniillik két jó 
házasságból buktam ki. 

Hogy mi a jó házasság? Rögtön 
megmondom: a szerelmi házasság. 
Annyi keserűség van a házasságban, 
hogy csak a szerelem édesítheti meg. 
Azt a jrigyet ugyanis, amit a pénz ra-
gasztott össze, nem lehet házasságnak 
nevezni, csak üzletnek, kereskedésnek, 
üzemnek. 

A világon mindent lehet sikerrel 
hamisítani: a brilliánsot, a vajat, a di-
csőséget, a szerelmet; csak a házassá-
got nem. Amint ezt akármelyik fél 
meg akarja hamisítani, rögtön meg-
ecetesedik a gyomra, vagy olyan da-
ganattá nő a házassága, hogy meg kell 
operálni. 

Azért vagy jól kell házasodni, vagy 
sehogy, de házasodni muszáj. Mert 
nincs az a rossz házasság, amely ne 
volna jobb a hosszú egyedüllétnél. /I 
világon nincs olyan rossz társaság. 

mintha a sokat tapasztalt ember egye-
dül van a gondolataival. Ennél az a 
nő is jobb, akinek egyáltalán nincs 
gondolata. 

Minden okos ember biztosítja magát 
életre, halálra, évjáradékra, tűz ellen, 
jégkár ellen. A szerelmi csalódás, a 
hűtlenség ellen még mindig a legjobb 
biztosítás a házasság. Ez legalább is 
nagy időre prolongálja a szerelmet és 
hűséget. És ez is valami. Azért mele-
gen ajánlhatom férfinak és nőnek is 
a házasságot és a házasságtan komoly 
tanulmányozását. De nagyon külöm-
bözők a vélemények. Némelyeknek 
egy házasság is sok; nekem kettő sem 
volt elég. S az a legfőbb óhajom, hogy 
sürgősen jelentkezzék partner a — 
harmadikhoz. 

„A tett halála az okoskodás" — 
mondja Madách. Aki sokat gondolko-
dik, az pár nélkül marad s ez páratlan 
boldogtalanság. Bizonyos idő múlva 
minden ember élete megsavanyodik, 
—- a házasságban legalább mindig 
szidhat az ember érte valaki mást. — 
Falun az embereket nem tanítják 
úszni, hanem beledobják a vízbe, mint 
a kutyákat; ebből származik az úgy-
nevezett kutyauszás. A szerelemre és 
házasságtanra ép így nem tanítják az 
embereket, hanem beledobják a há-
zasságba. Azért érzi magát sok ember 
a házasságban — kutyául. Tanítani 
kell a szerelemtant és a házasságtant. 

Az első leckén le kell nyesegetni az 
igények zöld hajtásait. A modern, 
fiatal lány azt szeretné, hogy a férj 
fiatal, szép, gazdag, udvarias és hall-
gatag gavallér legyen, teljes szabad-
ságot adjon a feleségének, minden 
gondolatát (a hűtleneket kivéve) ta-
lálja ki s mindent szó nélkül fizessen. 

A modern férfi igénye: szép, fiatal, 
gazdag nő, legyen néhány milliárdja, 
de azért házias, ne érezzék rajta se a 
konyhaszag, se a féltékenység. Legye 
nek fiatal, szép barátnői, de férfiakkal 
csak ötvenen felül érintkezzék. 
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Ilyen igényekkel rohannak be a há-
zasságba a mai fiatalok. Nem csoda, 
hogg rögtön harcvonalba állanak föl 
egymással szemben. Pedig fiatalon kell 
egymáshoz simulniok. Hiszen asszony 
és férfi akkor már harapós lesz, mire 
hamis foga lesz. A lányoknak meg kell 
gondolniok, hogy milyen nehéz most 
megfogni egy férfit s ha nem sikerül 
ez, akkor kénytelenek megelégedni 
többel. A férfiak pedig ne legyenek ré-
szegesek a szerelemben is: ha valaki-
nek otthon kitűnő tokaji bora van, 
akkor ne térjen be útszéli csapszé-
kekbe, ahol kocsisbort mérnek . . . 
Megbecsülni azt, ami van: ez a házas-
ságtan legfőbb tanulsága. 

A házasságokat dezinflciálni kellene 
a hazugságoktól. De sok házastársat, 
akik az oltár előtt örök hűséget es-
küdtek egymásnak, már a templom 
ajtóban le lehetne tartóztatni — hamis 
eskü miatt... Higyjenek nekem s ta-
nuljanak az én szomorú sorsomon: 
egyetlenegy nőhöz se tudtam hü lenni, 
mert ha hü voltam az egyikhez, ezt 
nem tudta sokáig eltűrni a másik . . . 
és ez a sok apró gyönyör megfosztott 
az igazi és egyetlen nagy boldogságtól. 
S a szerelmi tíolgothának 99 bukási ál-
lomásán végigrohanva és bukdácsolva, 
eljutunk a véghez egyedül, elhagyatva 
és ott kigúnyolva keresztre feszítenek 
mint egy latrot, pedig talán szenvedő 
krisztusai voltunk az igaz szerelem-
nek . . . 

„Kölcsönös viszontmegbocsájtó. in-
tézet"-nek kell lenni a házasságnak. 
Akkor ér az valamit. S azért tanács-
lom, hogy inkább a szerelemre, mint a 
pénzre kell alapítani; mert manapság 
a pénz mindig hamarább elfogy, mint 
a szerelem. Végre is a nőért dolgozni 
tudó férfi és a női gyöngédség olyan 
valuta, amely sohase veszíti el értékét. 

Azt mondják, a szegénység akadálya 
a házasságnak. Ezt olyan jellemtelen 
férfi hirdeti, aki csak fiatal korában 
akarja kizsákmányolni a nőt. S az a 
lány hirdeti, aki mindenét föláldozza 
azért a cifra rongyért, amit az egyik 
kalandon ráakasztanak, s a másikon 

letépnek róla. így lesz ronggyá a tes-
tük, lelkük. Az igaz, legnehezebb a 
férfit házasságra meghódítani s még 
nehezebb abban megtartani. De a nő, 
aki törődik a férfi lelkével is s akinek 
magának is lelke van, az holtig te 
tudja kötni a férfit a nőiességével és 
szellemi közö.i[séggel. Óriási tévedés, 
hogy sok pénz kell a házassághoz. Ép 
ellenkezőleg, akkor kezd kikapós lenni 
a férfi, ha sok a pénze. 

A szerelem gyakran közeledés a té-
bolyhoz. A házasság néha közeledés a 
kiábránduláshoz. A szerelmesek sok-
szor a halálba mennek, mert nem me-
hettek a házasságba. Pedig a házasság 
sokszor a szerelem halála. 

Viszont a házasság biztosítás az öreg 
korra. A szabad szerelem könnyelmű 
pocsékolóm pénznek és szépségnek. 
A házasság pedig pénzgyiijtés s a 
szépség biztosítása a nyugodt életben. 
De aki mindig boldog akar lenni a 
házasságban, annak a Házasságtanon 
kívül meg kell tanulni a Türelem-
tant .. . 

Jack Smith, a suttogó bariton, dedikált fényképe 
a Színházi Életnek 
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~ I R. X A Î T 
Oli, de jól érzem magam. 
Beteg vagyok. 
Fekszem. 
Tegnap még a városban jártam; harc-

képtelenné tottem mind a négy zsebken-
dőt, mert annyival szereltem föl magam a 
náthám ellen. Estére már lázam is volt. 
Ugy megörültem. Lázasan örültem. Most 
aztán már te kell feküdni, vagyis nem 
szabad fölkelni. 

Régi, meghitt, meleg, édes érzékeny 
órák emléke csábított. 

Olyan jó lesz megint, kicsit betegnek 
lenni. 

Nem is ezért a rongy influenzáért fek-
szem, hanem az ünnepért, a betegállapot 
ünnepéért. 

Innen az ágyról suttogok egy beghatott 
köszödetet addak az isberetled jóakarób-
dak, akitől az influedzát elkaptab. 

Szóval ma már fekszem. Azaz szó nél-
kül. Hallgatom a lélegzetem; oly misz-
tikus zörejei vannak, mint a rádiónak, 
mikor az operai fölvonásnak hirtelen 
vége szakad . .. 

És közbe menydörgéseket köhögök és 
vulkánikusakat tüsszentek a csöndben . .. 
és aztán elpihentetem a hangom, ááh, 
ááh, ááh . . . szenvedek és élvezem, hogy 
szenvedek. Hallgatom, mint egy résztvevő 
jóbarát, hogy panaszkodik a hangom. 

És aztán csönd lesz, gyöngéd, elfogult, 
érzékeny csönd. 

Mintha ez a csönd volna beteg, nem én. 
Én nagyon nagyon jól érzem magam. 
Ma várnak az ügyvédi irodában. 
A szinház igazgatója is vár, megbeszé-

lésre. 
Vacsorára is mennem kellett volna ma 

este. . 
Nem megyek sehová, megszabadultam. 
Dolgoznom is kéne. nem dolgozom. Be-

teg vagyok ugye? 
Milyen jó dolgom van. 
Semmi kötelességem, semmi gondom, 

semmi felelősségem. Semmi közöm ahhoz 
az ipséhez, aki az én nevemben erőlködik 
odalent az életben, aki engem olyan csú-
nyán meghamisít. 

De régen nem néztem ezt a tapétát 
ilyen szemmel; ezen a tapétán álomból 
szőtt bolond nagy bus virágok esküsz-
nek össze, fogózkodnak, mind elérte a 
másikat és a vágy és a keresés tovább 
vonaglik mégis, végtelenül, hűtlenül és 
boldogtalanul. És ugy hiszem, hogy ér-

Z £ P £ R- N O " 

lem ezt s érzem, hogy nem értem soha, 
soha. 

Egészségesen nem tudok neki csudál-
kozni ennek a begoniának, amelyik itt 
áll cserépben az asztalon. Mintha rózsa 
csókolta volna meg a begonia leveleit. S 
hold siit a begonia tafota levelére. Pedig 
nappal van. Ez még Ausztrália holdja. Itt 
felejtette magát Ausztrália holdfénye az 
én begoniámon. Csoda ez, csoda szo-
morú szerelem. Egy levele megtört a 
begonia-tönek. Beteg ez a szegény be-
gonia. 

Beteg ez a csönd is, az Íróasztalról fe-
hérlő papirosok, azok is betegek. 

Betegek a fák is az ablakomon tul. Vör-
benyük van, sárgaságuk van azoknak a 
csüggeteg platánleveleknek. Alig egy tucat 
levél van már egy platánon; oly jelenté-
keny most egy-egy levél s oly merengő, 
szenvedő; rokon az ember szivével. 

Az a messze szürke Hármas Határhegg 
odaát Budán, mintha árnyékból, oda-
sóhajtásból rajzolódott volna mint a ja-
pán képeken; olyan hcdovány az a hegy, 
mintha saját magának az alvó álma 
lenne; mintha nehéz, finom, boldogtalan 
gondolat lenne. Az én emlékem az, az én 
bánatom, az én gondolalom. 

Olyan fehér felhőt látok az égen, 
olyan bágyadt fehéret, merevet, mint az 
az ott maradt nagy, poros pusszerli a 
cukrászat kirakatában. Minden oly gyön-
géd és finom és beteges ma, minden, amit 
nézek. És mindez oly kimondhatatlanul 
az enyém, fa, felhő, hegy és csönd. És 
az alvatag. melankóliás lámpaernyő s a 
pohár, mely örökké válaszol napfénynek, 
lámpafénynek; örökké mosolyog és örök-
ké hisz és ábrándoz. 

Három könyv is pihen a paplanomon; 
olvasok egész nap. Oh, már nem tudok 
olvasni, elveszve idegenben és elolvadva 
az óceán fenekén, csak mikor beteg va-
gyok. Valaha el sem aludtam és föl se 
keltem, inig egy regényt végig nem ol-
vastam. 

Milyen jó volna visszafulladni abba az 
ifjúságba, könyvekben élni, meg tépe-
lődni, az életet forgatni, mint az óriás 
földgömböt, az égi kékségre halhatatlan 
képzelődést pingálni. Békén, édesen, ár-
tatlanul betegnek lenni, kicsit, csak egy 
hétig .. . 

Fájdalom, nem érek rá. 



- - - - - - 17 

Az a hallatlan érdeklSdés, amellyel a 
magyar közvélemény apraja-nagyja a 

Színházi Élet 
«Miss Magyarország» választását 

figyeli, természetesen jelentkezik a 
szerkesztőség napi postája keretében is. 

Százszámra érkeznek be címünkre a 
pályázaton résztvenni óhajtók foto-
gráfiáit tartalmazó borítékok, ame-
lyeknek beküldői mind a 

20.000 dolláros első díjról, 
a remek párizsi útról és a három-
hónapos texasi üdülésről álmodoznak. 

Mindenesetre újra figyelmeztetünk 
mindenkit, akit illet, hogy az idő na-
gyon rövid és januárig már csak egy-
néhány hét áll a zsűri rendelkezésére. 
Mivel pedig csak a beküldött két fény-
kép (arc és egész alak) alapján dönti el 
a zsűri, hogy kiket hív meg személyes 
megjelenésrea nagy versenyre,amelyen 

»Mis« Ma?yaror«7áarv'-ot 
kiválasztják, mindenki azonnal adja fel 
fényképeit szerkesztőségünk címére, 
ha a versenyben részt óhajt venni. 

A Színházi Élet szerkesztősége ma 
már abban a helyzetben van, hogy 

a nagy zsűrit, 
amely a versenyen dönt, nyilvános-
ságra hozhatja. 

Elnöke Maurice de Waleffe lesz, 
a kitűnő francia publicista, a nagy vi-
lágszépségversenyek főrendezője, aki 
Párizsból Budapestre érkezik a januári 
választásra. Tagjai elsősorban 

képzőművészek, 
mégpedig névszerint: 

Petrovich Elek, a Szépművészeti 
Múzeum főigazgatója, 

Iványi tírünivald Béla, 
"isfaludy Stróbl Zsigmond, 

1. iiró Erzsébet (Budapest) 2. Gruber Ibolya (Budapest) 3. Hegedűs Lenke (Szolnok) 
4. Darvas Ducy (Budapest) 5. László KlAry (Budapest) 

I 
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1. Bogdán Irén (Mezőtúr) 2. Brohmer Ida (Györ) 3. Petheő Lyvia. 4. Darvas Ducv 
5. Fóthy Erzsébet 

Zádor István, 
Pólya Tibor, 
Herman Lipót. 
Aztán a színész- és íróegyesületek 

elnökei: 
Beöthy László, a Színigazgatók 

Egyesületének elnöke, 
Heltai Jenő, a Színpadi Szerzők 

Egyesületének elnöke. 
Hegedűs Gyula, a Színészszövetség 

elnöke, 
a színművészetet 

P. Márkus Emilia, 
az írókat 

gróf Teleki Sándorné (Szikra), 
Lengyel Menyhért és 
Zilahy Lajos, 

a filmet 
Pékár Gyula, 
Tasnády Szűcs András és 
Geiger Riehard, 

a sportot 
gróf Zichy Géza Lipót és 
gróf Zichy Tivadar, 

a kritikusokat 
Porzsolt Kálmán 

és a Színházi Életet 
lncze Sándor képviseli a zsűriben, 

amely 

január 2. és 9. között 
eldönti, hogy ki Magyarország leg-
szebb leánya, hogy résztvehessen a 
párizsi, newyorki és galwestoni világ-
szépségversenyen. 

Természetesen a vidéki jelöltek Bu-
dapesten kísérőjükkel együtt a Szín-
házi Élet vendégei lesznek. Figyelmez-
tetjük azonban a vidéki pályázókat, 
hogy csak olyan jelentkező jöhet tekin-
tetbe, aki január 2. és 9• között Buda-
pestre tud utazni. 

A Színházi Élet mai száma egyébj 
ként már egy csokorra való gyönyörű 
nő fényképét közli, akiket az első posta 
levéltömegéből választottunk ki, mint 
esélyes pályázókat arra, hogy a zsűri-
től meghívást fognak kapni 

a személyes megjelenésre. 
Természetesen azonban a többiek fény-
képe is, szóval minden levél a zsűri 
kezébe kerül, amikor a meghívottak 
végleges listáját állítjuk össze. 

A legfontosabb tehát 
a gyorsaság. 

Küldjék azonnal be a résztvenni aka-
rók fényképeiket, mert aki gyorsan 
startol, hamarább ér a célhoz. 

t 
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A «Miss Magyarország t-vdlasítás pifUjdzói. 
1. Rózsa Bözsi 2, Krupp a y Margit 3. Hary Lulu 4. Pintér Aranka 5. VVallesz Lucy 
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Latabár Árpiid 
Király Színház : 

«Eltörött a hegedűm 
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J f l K i ' 
A főpróbák és niwiiérek lázában a színházi fiísásrfró ugyanabba a hibába esik. amelybe 

a szinhazjáro publikum : a primadonna mellett nem mindig veszi észre a kisebb szere-
pet játszó színészt, aki pedig éppen olyan részese a sikernek, mint bármelyik főszereplő. 

Ezt a mulasztást mindjárt egy példával illusztrálhatjuk. A «Bölcső-dal» előadása után 
mindenki azzal siet haza, hogy «csak egy Varsányi van a világon». Ha azonban másnap 
délben az utcán véletlenül találkozik Gárdonyi Lajossal, bizonyosan azt mondja magában : 

— Jé, a Gárdonyi ! Milyen cuki volt ez tegnap a Vígszínházban ! 
E héten nem voit premiér a színházakban, a Színházi Elet tehát megrendezi ezt 

a bizonyos «másnapot». Helyrehozzuk a mulasztást, bemutatjuk az utolsó hetek leg-
kedvesebb figuráit. 

Gyenis Ede 
Nemzeti Színház: 

«A tábornok» 
- Strelinskv-liók 

Faludy Sári 
•""Magyar Színház : 

«Végre egy úriasszony! 

t'clv. 

Gárdonyi Lajos 
Vígszínház ; 
Bölcső-dal» 
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Sarkadi Aladár 
Fővárosi Operettszínház : 

«Az utolsó Verebély lány 

Z. Molnár László 
Magyar Színház : 

"Végre egy úriasszony» 

Sas Oily 
Terézkörúti 

Színpad : 
«Három bohóc» 

Szűcs László 
Városi Sz ínház: 

«Orfeusz a pokolban» 

(Halmi - azelőtt Strelisky-Qók — felv. 

Rónay Géza 
Belvárosi Színház : 

•Szegény lányt 
nem lehet elvenni» 



így küzdenek a dicsőségéri 
Egg sokfelvonásos. menetben. 

Hoxkesztyíí a parányi öklön 
És harci tűz a szép szemekben. 

(Angelo foto) Biller Irén és Vaály Ilona 
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Herman Lipót : Ftfrdö nők 

Â Munkácsy-céh tárlata 

Szèkelu-Kovâcs 
Olga : 

Mode! 

Magyar-Maiuiheinicr Gusztáv : 
Közelgő zivatar 

A Munkácsy-céh első ki-
állítása nagyszámú, előkelő 
közönséget gyűjtött egybe a 
Nemzeti Szalonba s ez az 
előkelő közönség örömmel 
látta a gyönyörű termekben 

összezsúfolva a' magyar 
piktúra jeleseinek szebb-
nél-szebb, művészinél-mű-
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lyért oly lelkesen megala-
plt&tta a Munkácsy-céhet : 
vásárló közönséget toborozni 
művészeink számára. 

Művészi élmény volt végig-
sétálni a pazar bőkezűséggel 
felhalmozott kompozíciók kö-

Jeges Ernű : 
Strandveniléglö előtt 

llaranghy Jenő : 
Abesszíniai 
táncosnő 

Márk Lajos. 
Z. V. úrnő arcképe 

vészibb alkotásait. Rudnay Gyu-
lától Vaszary Jánosig, a fiatalok 
közül Aba-Nováli Vilmostői Jeges 
Ernőig mindenki felvonult a ki-
állításon, hogy segítse Márk La-
jnst abbnn az elgondolásában, ame-

Glatz Oszkár : 
Anya gyermekév.•! 

zött. Itt egy megkapó 
intérieur, ott egy nagy-
szerű portré állította 
meg a műértő közönsé-
get s a kritikus za-
vartan törhette a fejét, 
kiket emeljen ki, kiket 
méltasson szivesebben 
a ragyogó névsorból. 

Az első kiállítás te . 
hát a várakozáshoz hí-
ven sikerült. Érdek-
lődéssel várjuk a többit. 
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S z a k a s z t o t t a . . . 

15 Franciska 

Fehér Baba 

(Halmi — azelőtt Strelisky-fiók — felv.) 



(Foto Aiigelo) 
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Otto- : \tc*sr-á C t ^ u w 1 

otthonuk a nagyvi lág s alig ismerik 
a honvágy érzését, mert New-Yorktól 
Cairóíg egyetlen város sem idegen 
számukra; nem csodálkoznak a ver-
saillesi kert szépségein, nem hat nyo-
masztóan lelkiikre London köde, nem 
áj muzsika számukra Berlin dübör-
gése s talán a budapesti Halászbástyát 
is csak azzal a kissé fáradt mosollyal 
nézik meg, amely ott van állandóan 
az ajkukon s amely lassan már gé-
piessé válik minden új élménnyel, min-
den új látnivalóval szemben. Ha talán 
néha hirtelen felébrednek éjjel, — az ö 
időszámításuk szerint déli 12 órakor — 
csodálkozva fordulnak másik olda-
lukra, rövid pillantást vetve a hotel-
szoba lehúzott ablakredőnyeire; aligha 
tudják ebben a félig öntudatlan percük-
ben, hogy Moszkvában ébredtek-e fel 
egy pillanatra, vagy pedig Bécsben. 

Beszélgettünk velük, a nőkkel, akik 
egy hónapra rendezik be az életüket. 
A varieték békebeli tündöklő csillagai-
nak, a Cléo de Mérode-oknak, a 
Sacharette-eknek, az Otero-knak lelki 
unokái ők s a megjelenésükben, öltöz-
ködésükben, külsejükben, a szemük 
csillogásában, a szavaikban régi-régi 
romantika csillog. Különös életük ma 
sem érdektelenebb, mint híres előd-
jeiké. akikről hasábokat írtak öreg, 
elsárgult újságok. Amikor kezetfogunk 
velük, a régi pesti Casino aranykora 
jut eszünkbe, az a legendás, boldog 
kor, amikor nagynevű, elegáns mág-
nások hozatták el fővárosunkba azokat 
a varietécsillagokat, akik megtetszet-
tek nekik párizsi, londoni, madridi 
kirándulásukon. Elhozatták őket Pestre 
— egy hónapra. A szép táncosnők közül 
sokan ittmaradtak talán egy életre, 
férihezmentek s a könnyű pezsgős sze-
relemből hosszú évekig tartó boldog 
élet, házasság lett. Abban az időben. 

Mint színes léggömb, úgy veszik kö-
rül őket a fantasztikusan hangzó ne-
vek: Peroquet, Moulin Rouge, Casa-
nova, Libelle, Negresco, Casino, Lu-
zerna, Barberina, Valencia... Mint 
furcsa, egzotikus lepkék keringik körül 
és kísérik életüket regényekbe, szín-
darabokba, filmekbe illő nevek, a tánc-
paloták nevei, ahol életük nagyrészét 
töltik, ahol átélik a siker lázát, a pezsgő 
mámorát, ahol táncukat villogó szemek, 
örökké nő után szomjas ajkak kísérik. 

A Hónapok Leányai ők és minden 
elsejével új vi lág nyílik meg számukra, 
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régen, amikor a Dunakorzón még Pod-
maniczky báró pepitanadrágja büsz-
kélkedett a sétálók között — a macsics 
zenéjére hozták tűzbe a spanyol, a 
francia, a norvég, a német, az angol 
szépségek rajongóikat . . . ma tangó-
band muzsikájára siklik végig karcsú 
testük a mulató parkettján. Josefine 
Baker-t és Mistinguette-t utánozzák 
és szőke, vörös vagy hollófekete fejük 
a Royal Derby-cigaretta füstjébe temet-
kezik, amikor a nagy szám után felhaj-
tanak valamelyik páholyban egy pohár 
habzó italt. Azelőtt volt egy-kétnapos 
utazási pihenőjük a különböző városok 
és a különböző táncpaloták között : 
ma, az óceánrepülők korszakában, lehet, 
hogy az egyik hónap utolsó napján még 
Londonban léptek fel s a legközelebbi 
napon, elsején, már Budapestre érkez-
nek meg valamelyik mulató neoncső 
ves fényárban úszó kapujához. 

Stefanie Zamora. 
A bécsi valcerek meló-

diáira emlékeztető ke-
resztnév és a keleti veze-
téknév mögött gesztenye-
szőke hajú, karcsú leány 
áll. Ezt mondja : 

— Münchenből jöttem 
Pestre s azelőtt Párizsban 
voltam. Párizsban klasz-
szikus táncokkal léptem 
fel, matinét is rendeztem 
s egy hónapig abban a 
boldog reményben éltem, 
hogy megtaláltam, meg-
kaptam mindazt, amire 
olyan régóta vágytam. 
Klasszikus táncosnő akar-
tam lenni s a bécsi opera 
balettnövendékei között 
éreztem először, mit je-
lent ez a s /ó : lámpaláz. 
Hihetetlenül rövid idő 
alatt szoktam meg a hó-
napról-hónapra változó 
életet s amennyire érde-
kelt a különböző városok 
tarkasága az első idő-
ben, annyira megszoktam 
most már különös ci-
gányéletemet. Valószínű-
leg regények hatása alatt, 
de mindig az volt a 

kívánságom, hogy Oroszországban 
táncolhassak, a cári palota jégsíma 
padlóján, fejedelmi közönség előtt. 
Az álom kettétört, a politika bele-
szólt ábrándozásomba s én itt vagyok 
most Budapesten és a jövő hónapban 
Prágában, azután Nizzában és tovább, 
tovább... Artistaéletem fut, mint egy 
örök, nagy homokóra. Olyan egyfor-
mán, annyira pontosan és minden 
különös esemény nélkül. 

Lola Delya. 
Partnerével táncol. Partnere nélkül 

egy lépést sem tesz. Partnere az 
impresszáriója, a férje 

— Ügy érzem, partnerem annyira 
összenőtt velem, hogy szinte egy lélek 
vagyunk. Tavaly, a Negrescoban vál-
tozatosság szökött az életembe: három 
hónapig voltunk Nizzában, nem akar-
tak elengedni bennünket, le kellett 
mondanunk a következő hónapra szóló 
szerződésünket s az igazgatóság pö-
nálékat fizetett ki érettünk. A kék 
tenger partján éreztem először, hogy 
ember vagyok és asszony vagyok, hogy 

Stefanie Zamora (Foto Angelo) 
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nem vagyok gép, felhúzott óramű, 
amely pontosan mutatja a hónapokat. 
Egy cigarettát szívok egy nap. Ez a 
szórakozásom, a szenvedélyem. 

Anny Halle. 
Párizsi. A Montparnasse és a Mont-

martre éjszakai életéről írott regények-
ben, híres festőknek Párizs csillogó 
éjszakájáról rajzolt skicceiben talál-
koztunk már vele : a világ fővárosá-
nak vérbeli mademoiselleje, a chan-
tant-ok ismert, rajongott, kedvesen 
bolondos táncos énekesnőinek pontos 
tipusa. 

- Újságíró a férjem. Sokszor hónápo-
kig távol vagyok tőle : ilyenkor artista 
vagyok, semmi több, aki minden szívét 
és minden érzését táncába és énekébe 
önti, aki a száma után fázósan, bundá-
jába burkolózva aludni megy, reggelire 
egy pohár tejet iszik s még csak egy 
kis selyempincsije sincs, akivel apró 
örömeit és bánatait megoszthatná. Az 
egyhangúan leélt hónapok után a leg-
szebbjutalmat, a legnagyobbgyönyörű-
séget kapom : Párizst. Hazamegyek 
s egy hónapig hivatás és foglalkozás 
nélkül magamnak élek. Magamnak ? 
Az uramnak s egy drága, ötéves szőke-

Dahny Soeurs (Folo Angelo,' 

hajú csöppségnek, 
A drága . . . 

az én Paulomnak. 

Balmy Soeurs. 
Testvérek. A török Dolly Sisters. 

Éretlen kis kölykök voltak, amikor az 
apjuk kivándorolt New-Yorkbas magá-
val vitte őket. 

— Amerika egy ismert pénzmágnása 
taníttatott ki és fedezett fel bennün-
ket a tánc számára. Más artistának 
az a vágya, hogy európai sikerei után 
az újvilágba juthasson. Ml ott kezdtük, 
Amerikában és New-Yorkból szerződ-
tettek át bennünket Európába. Buda-
pest után Konstantinápolyba megyünk. 
Haza ! Nem furcsa 1 Sztambul is úgy 
fogad majd bennünket, mint akár-
melyik város, nagy idegen városok, 
ahová sorsunk eddig elsodort bennün-
ket. Idegen számunkra a szülőhazánk, 
háromévesek voltunk, amikor a hajó 
elindult velünk Amerika felé . 

Anni/ Halle (Foto Angelo) 

S a szerelmeik? 
Lehet egy hónap alatt szeretni ? 

Vannak szerelmek, amelyek nem tart-
hatnak tovább harminc napnál? 

Ó, a nők között, akik egy hónapra 
rendezik be az életüket, alig van olyan, 
akinek a városok szürke, egyforma 
rengetegében ne lenne egy olyan állo-
mása, ahová visszavágyik s amelynek, 
ha a nevét hallja, megdobog a szíve. 
Fantasztikus bélyegekkel levelek jár-
ják be a világot, levelek mennek oda 
Egyiptomból, Oslóból, Amsterdamból, 
ahol Miss X. vagy Mademoiselle Y. 
egyszer boldog volt. Nagyon boldog. 
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,,A tábornok úrral tehetetlen beszélni" 
Bajor Gizi és P. Márkus Emma 

Xemzeli Színház: „A tábornok" (Anyelo felv.) 

3 

iç/ij áll. Tőkés Anna tárgyalt Hevesi 
Sándorral és nagyjában már meg is 
egyeztek, mindössze némi áthidalható 
anyagi differencia volt még közöttük. 
Ezt Hevesi a maga szakállára nem 
merte garantálni és némi haladékot 
kért az ügy elintézésére. A haladékot 
használta ki a Magyar Szinház, amikor 
hirtelen megkötötte Tőkéssel a szerző-
dést. De másnap jelentkezett Hevesi 
és megdöbbenéssel értesítette a mű-
vésznőt, hogy a vitás kérdésben sike-
rült a művésznő álláspontját diadalra 
juttatnia. Mire, hogy a kecske is jól-
lakjék és a káposzta is megmaradjon, 
ugy oldották meg a kérdést, hogy Tő-
kés akkor rögtön aláirta azt a szerző-
dést, amely szeptembertől kezdve is-
mét a Nemzeti Színházhoz köti. 

— Tehát a szerződés már akkor 
megvolt, csak nem kürtölték világgá? 
Példátlan diszkréció a színházak vilá-
gában. 

— Vannak itt még diszkrét emberek. 
Például egyelőre senki sem hajlandó 
megmondani, mi az a rejtélyes erő, 
amely egy két estére ideszerződött elő-

AfV « f f e 
1 * 3 . . 

INTIM 1'ISTA, hogy mi, illetve ki 
bírta rá Tőkés Annát a Nemzeti Szín-
házhoz való hirtelen visszaszerződésre? 

— Ki beszél itt hirtelen visszaszer-
zödésről? Tudtommal Tőkés Anna mái-
régen aláirta a Nemzeti Színházzal 
való szerződését. 

— Ne vicceljen, Pista. Hiszen az 
egész világ tudott arról a heves, mond-
hatnók Hevesi harcról, amely Tőkés-
nek a Magyar Színházhoz való szer-
ződését kisérte. 

— Én nem is arról beszélek, amit 
az egész világ tudott, hanem arról, 
amit nem tudott. Tudniillik a dolog 
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kelő vendéget immár egy hónap óta 
Budapesthez köt. 

— Ki az a vendég"? Férfi vagy nő? 
— Ha én óvatosan formulázok, ak-

kor nyilván nem akarok többet val-
lani. Ellenben azt elmondhatom, hogy 
a vendég váratlan letelepedéséből már 
is egy sereg bonyolult szerződésszegési 
affér keletkezett külföldi metropoli-
sokban, ahol Budapest szerelmesét 
hiába várták. 

— Talán nem is Budapestbe szerel-
mes az illető? 

— Bármennyire nagyrabecsülöm 
szép fővárosunkat, én is azt hiszem, 
hogy nem. De ne haladjunk a témák 
között ilyen csigalassúsággal, amikor 
megnyílt a magyar-amerikai telefon-
forgalom és az ember egy óra alatt 
akár Hollywoodot is kaphatja. 

— Látja, nem is volna utolsó dolog 
Hollywooddal diskurálni. 

— Meg fogom könnyíteni a hölgyek 
dolgát és leadok egy pár hollywoodi 
számot. Lukács Pál száma: Hemp-
stead 77—18, Vajda Ernőé Oxford 54 
—96, Korda Sándoré Oxford 29—í5. 

— Azt a Hempstead számot ma-
gunk is szívesen zavarnók, de ahhoz 
nem fogjuk magát tanúnak hívni. In-
kább azt mondja el, min hiusult meg 
Péchy Erzsi további vendégjátéka a 
Városiban ? 

— A ruhákon. Amikor ugyanis Se-
bestyén Géza a Szép Helénához 
leszerződtette Péchyt, a ruhakérdés 
szóba sem került, mert a prima-
donnának megvoltak a Szép Heléna 
ruhái. Most Sebestyén ugyanannyi esti 
felléptidijat kinált az Orfeuszért, de 
külön ruhadijról hallani sem akart. 
Mire gyors szakítás következett, ami 
ugy értendő, hogy mindkét fél lecsapta 
a telefonkagylót. 

— És ez most már végleges? 
— Annyira, hogy Péchy már le is 

s: érződött a Fővárosi Operettszínház 
következő operettjéhez, a Miss Ameri-
kához. 

—- Halljuk, hogy Honthy is vissza-
tér az OperetthezI 

— Ami nem is csodálatos, mert mint 
vígjátékszinésznő, már megdöntötte az 
eddig létezett virágrekordot. 

— Talán világrekordot akart mon-
dani? 

— Hagyják meg nekem ezt a kis 

sajtóhibát, mert ugy igaz, ahogy mon-
dom. A Zágon-darab premierjére 
ugyanis valaki olyan virágarrange-
ment-t küldött neki, ami még operett-
nél is ritkaság. Drámai színésznők sze-
rényebb bukétákkal is be szokták érni. 

— De annyi bizonyos, hogy ezért az 
alakításáért az arragement minden 
szálára külön rászolgált. 

— Most már magam is kíváncsi va-
gyok arra a virágfelhőkarcolóra, amit 
a Csikágói hercegnőben fog kapni. 

— Mit tud Szabolcs Ernő londoni 
utjának eredményéről1 

— Eredmény: 1 rud szalámi az oszt-
rákok javára. 

— Ezt nem értjük. 
— A kis Szabolcs tudniillik annyira 

félt a hosszú ut változatos kpsztjától, 
hogy egy rud szalámit vitt magával a 
tarisznyájában. A szalámi azonban a 
vámhatárokon az üldözött vadak közé 
tartozik, aminek az lett a következ-
ménye, hogy Szabolcs már az osztrák 
vámnál 8 schilling és AO groschent 
fizetett ki érte. Mire gyorsan kiszámí-
totta, hogy ha Svájcon, Németorszá-
gon és Franciaországon át mindenütt 
vám alá vetik az üldözött szalámit, 
annyit fizethet ki érte, amennyiért meg-
vehetné a Herz-gyár részvénytöbbsé-
gét. Nekidurálta hát magát és Svájcig 
bekebelezte az egész rudat. 

— Váljék egészségére. De ha már 
evésnél tartunk, volt valahol estély 
ezen a héten? 

— Biller Irénnél volt egy, amely 
este kilenc órakor kezdődött. Persze a 
szinészmeghivottak csak előadás után 
érkeztek, de mindannyiukon túltett 
Kertész Dezső, aki merő pukkasztás-
ból negyedegykor állított be a vacso-
rához. 

— Miért pukkasztásból'? 
— Mert a színész ilyenkor mindig 

azt mondja, hogy a publikum nem en-
gedte le a színpadról. De egyesek látni 
vélték, hogy Kertész Deske előzetesen 
egy félórát sétált a Biller lakását kör-
nyező utcákban. 

— Talán étvágyat akart gyűjteni. 
Mert maga mostanában nagyon epés. 
édes Pista. Ez egy uj bün. 

— Az „Uj bün" egy angol darab, 
amelyet még meg sem szereztek a pesti 
színházak, máris történt vele egy neve-
zetes dolog. Valaki ugyanis ugratásból 
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— Azt majd csak ak-
kor tudjuk meg, ha a pró-
bafelvételek végetértek. 

— Biztos, hogy eluta-
zott már ez az Arzén? 

— Hogy vonatra ült, 
az biztos. De, hogy nem 
szállt-e ki Kelenföldön, 
azt csak a jövő eseményei 
mutatják meg. 

— Hát ez meg miféle 
inszinuáció Kelenfölddel? 

— Ha nem volna rá 
esetem, nem emiitettem 

Pécsi Blanka 
Reinhardt bécsi színházában, a Josepstádter 
Theaterben az „Élő holttest" Liza szerepéhen 

(Foto Willinger) 

3* 

odaadta Bajor Gizinek, hogy egy szen-
zációs szerep van benne az ő részére. 
Bajor nagy érdeklődéssel vetette bele 
magát az angol kézirat olvasásába és 
a végén bosszankodva megállapította, 
hogy ez egy különleges darab, amely-
ben egyáltalán nincs is női szerep. De 
mivel ő is nevetni szeretett volna a más 
kárán, odaadta a darabot Vaszary Pi-
rinek és igy szólt: „Te, ebben egy feno-
menális szerep van a számodra!" A lel-
kes Piri, szegény, egy szót sem tud ango-
lul, fogadott tehát egy angol professzort, 
és napokon keresztül bújta a darabot, 
egyre lankadó reménységgel. Csak a 
harmadik felvonás második felében 
jött rá, hogy rutul becsapták, de ad-
digra már félig megtanult angolul. 

— Valami has zna hát mégis volt 
belőle. 

— Annyi, hogy most 
már nem is nyugszik, 
mig nem tökéletesiti uj 
tudását. 

— Mit csinál Cserépy 
Arzén Pesten? 

— Egy magyar Greta 
Garbót kereseti és ebből 
a célból hajnaltól késő 
éjszakáig felfedező uton 
volt. A korzón, a Zserbó-
ban, színházakban, café-
restaurantokban és loká-
lokban, mindenütt szép 
nőket keresett és olyan 
címtárral utazott vissza 
Berlinbe, amelyért akár-
hány gavallér még pénzt 
is áldozna. 

— Es ki lesz a magyar 
Greta Garbo? 

volna. De legutóbb egy oroszlán-
vadászatra induló arisztokratának 
nyira megtetszett egy darab, hogy 
Kelenföldön leszállt a vonatról és ti-
tokban visszatért Pestre. Hogy még-
egyszer lássa. Mert Kelenföld a legki-
tűnőbb szerelmi elágazópont, ahol 
észrevétlenül lehet ki és beszállni és 
ha a pestiekben egy kis praktikum 
volna, ükkor az állomás körül máris 
kiépült volna egy kis külön város, 
amely Pest és mégse Pest, ahova el le-
het vonulni és ahonnét váratlanul le 
lehet csapni. 

—- Ajánlja gyorsan a városfejlesztő 
bizottságnak. A tip olyan pikáns, mint 
egy francia bohózat alapötlete. 

— Ha már pikantériáról beszélünk, 
hadd mondom el, hogy Lakatos László 
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Bécsben megnyitották Vadász Miklós első hagyatéki kiállítását. A megnyitáson az osztrák köztársasági 
elnök is megjelent s a bécsi magyar követ feleségével együtt nézte meg a kiállítást 

(Foto Willinuer) 

— A pizsamától a pletfykáig már 
csak egy rövid lépés. 

— Meg is teszem, szíves engedelmük-
kel. Még pedig apróhirdetés formájá-
ban. Egy 163 cm. magas gavallér ép-
szemii partneri keres, aki legalább egy 
fél fejjel alacsonyabb nála. 

— Nem magyarázná meg ezt a wal-
lacei leleménnyel kigondolt apróhir-
detési!? 

-—- Nagyon szívesen. A jelenlegi part-
ner ugyanis, eltekintve attól, hogy na-
gyon szép, egy egész kicsikét kancsi, 
minélfogva a gavallér sohasem biztos 
benne, hogy hova néz. 

— Nem rossz. Es a második feltétel? 
— A másedik feltétel abban leli ími-

gyarázatát, hogy a mostani egy fel fej 
jel magasabb a gavallérnál s igy 'ánc 
közben át tud nézni a feje fölött. Söl 
nemcsak átnéz, hanem kokettá! is, 
amiről a boldogtalan lovag egynémely 
bizonyságot sztizett. 

— De hova szalad, Intim Pisla? 
— Sie'.ek, mert azt > ettem észr?. 

hogy a hölgyek az utóbbi időben .sű-
rűn elnézlek a fijem fölött. Kezüket 
csókolom. 

uj darabjának harmadik felvonásában 
mindenki pizsamában játszik. Tőkés, 
Simonyi Mária, Kiss Feri, Rátkai, a 
kis Gomba és Dénes Gyurka, mind 
pyamában lesz látható. 

— Oh idők, óh erkölcsök! 

— Bizony, elmultak már azok az 
idők, amikor a rendező a Szentivánéji 
álomban visszaküldte Ilelvey Laurát, 
mert hosszú, ingszerű ruhája alá nem 
vett trikót. És ma már senki sem bot-
ránkozik meg Pepi Gallmayeren, aki 
anno dazumal abban fogadott bécsi 
tisztelőivel, hogy a Szép Helénát trikó 
nélkül fogja eljátszani. Meg is nyerte a 
fogadást, de az akkori idők erkölcsei-
ben sem esett kár, mert a merész pri-
madonna ugy oldotta meg a kérdést, 
hogy kékre festette a lábszárait. 

— Es a jó közönség persze azt hitte, 
hogy trikóban van. De most már a his-
tóriai igazság kedvéért árulja el, ki 
mutatkozott először pizsamában a pesti 
közönség előtt? 

— Gombaszögi Frida a Gyémántkö-
szörüs ci mii darabban. 
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Különös volt ott a Silvia Neri kertjében járni. Ha visszaemlékszem reá, 
nevetni tudnék. A kert otl csüggött az Aventiin alatt, abban a szűk és piszkos ut-
cában, amit az u j Róma egészen elsöpört a föld színéről, de amely akkor, a 
százados piszoknak azzal a nemes patinájával nagyon tudott hatni az ember 
kedélyére. A kert nem- volt nagyobb, mint egy jókora szoba. Mégis, ha Silvia 
Neri valamivel el volt foglalva és várni kellett reá, nagyszerű mozdulattal tudta 
kinyitni a szobája a j t a j á t s a kis folyósóra mutatva, igy szólt: 

— Madame, addig szórakozzék egy kicsit a kertben. Azonnal rendelkezé-
sére állok. 

Éis én azalatt szórakoztam a kertben. Fel s alá j á r tam benne, mint egy 
rab or( szlán és őrülten vigyáztam, hogy be ne lépjek a virágágyakba, amelyek 
mint egy-egy nagyobbfaj ta pecsenyés tál, zsúfolva virággal és körülszegve apró 
cserépdarabokkal, ott díszelgett a lábam alatt. Vol't benne egy-két jázminbokor, 
egy kőpad és csodák csodája! még egy szökőkutacska is, akkora , mint egy 
mosdótál, de belőle állandó véikony sugárban, fá radtan bugyborékolt >a víz és 
megöntözte a körülötte levő callékat. 

Silvia Neri büszke volt a kert jére és rossz néven vette volna tőlem, ha egy-
szer is elfelejtem megdicsérni. 

Az öregasszony különben himzőnő volt s egy római bará tnőm ajánlot ta 
nekem, azzal a jelentős figyelmeztetéssel, hogy csak ismerkedjem meg vele, 
meg fogom látni, hogy egyebet is tud, mint himezni. És valóban, Silvia Neri-
nek nem lett volna olyan előkelő klientélája, ha csak egyszerű himzőnő lett 

(Herman Lipót rajza) 
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volna és semmi egyéb. Ugy himezni mint ő, tudott még Rómában száz és száz 
szegény öreg kisasszony. De Silvia Neri azonkívül a szabad idejében és ha a 
kedve ugy hozta, jövendőt mondott azoknak, akik fölkeresték. 

így találkoztam egyszer nála a szép Buonalati hercegnővel is, ezzel az asz-
szonnyal, aki akkor Róma csodája volt s akit különben csak a szép, címeres 
kocsijában bámulhat tam meg, ha alkonyatokkor Melé jött a Pincióról és végig-
kocsizott a Corson, hogy visszatérjen palotájába. Ott ült a gyönyörűséges her-
cegnő a kőpadon és a kavicsokat nézte a lábai előtt. Aranysárga arcában, nagy 
fekete szeme szomorúan csillogott és egy bájos mozdulattal mutatot t maga mellé 
a padra és szólt: 

— S'accomodi signora! 
Én leültem mellé és nem szóltam semmit. Én is a kavicsokat néztem s a 

fáradt kis szökőkutat és nem voltam kevésbé szomorú, mint a szép hercegnő. 
Ám nekem minden okom meg volt a szomorúságra. De ha a mellettem ülő 

szépséges asszonyra gondoltam, ájulnom kellett azon, hogy őt itt találom a Sil-
via Neri kertjében. 

— Istenem — gondoltam magamban — ha én volnék az ön helyében, 
nem ülnék itt bizonyára. 

Hogy hol lettem volna és mit cselekedtem volna az ő helyében, nem tud-
tam. De ha én gazdag, szép, körülrajongott és ünnepelt római hercegnő lettem 
volna, bizonyára nem érdekelt volna az, amit Silvia Neri mondani tud nekem 
a jövőről, abban a homályos, vörös posztóival elkerített fülkében, mely a szo-
bája mögött volt. 

Ám szegény, kóbor költőnő létemre, messze hazámtól, megrongált idegze-
temmel, f á jó emlékeimmel, bizonytalan vágyaimmal, kevés pénzemmel és gya-
kori csüggedésemmel, bizony jól esett idejönnöm és hallanom, amiket Silvia 
Neri mondot t nekem a jövőről, amit csillogó színekkel festett elém s azzal az 
ékesszólással, mely neki sa já t ja volt. 

Ahogy ott ültem, nagyon irigyeltem ezt a kedves hercegnőt, aki csupa se-
lyem és prém, csupa ékszer és illat, itt ül és azt sem tudja miért? Miféle bánata 
lehet? Miféle vesztesége az életben? Alig lehetett több huszonnégy esztendősnél 
ós óh, micsoda palotában lakott és fér jének mekkora birtokai voltak! És mi-
lyen hallatlanul értékes gyűjteménye képekből, bronzokból, márványból és régi 
f lamand gobelinekből! 

De hiába, ugylátszik még ez sem tudja boldoggá tenni az embert. Valami 
még ezentúl is kell. 

A sziv örökké szomjas valami távollévő dolog után, amit nem érhet el. 
Itt ültünk ketten a padon, mig végül Silvia Neri kinyitotta az a j tó t és ki-

szólt. 
— Principessa! Venga pure! 
És ő ment. Hallani a jövendőt, hallani a sorsot, hallani azt, ami rejtve van 

az emberi szemek elől és aminek látása csak némelyeknek adatott meg, ki 
tudja milyen áron, ki tud ja milyen áldozatok fejében. 

Hogy Silvia Neri sokat adott ezért a jövőbelátásért, az bizonyos. 
Hallatlan, micsoda elkínzott, gyötrelmes kis jószág volt ez a szegény leány! 

Kis aszott testű, ráncosarcu vénség. Csa'k a szeme élt ra j ta , izzón és feketén és 
a ha ja volt még oly fekete, mint a hat tyú tolla. De vállai előregörbültek az 
öregségtől, vagy a sok hímzéstől és kezei ráncosak voltak, kis csontváz kezei és 
derekán lógott a ruha. 

Egyetlen dísze volt, amit sokszor megbámultam: ha jában a régi elefánl-
cson tfésü, amit a konty a fölött viselt s ami talán még ijesztőbbé tette csúnya 
fejét és kiapadt szemgödreit. 

Mikor a hercegnő elment, és következtem. A szol>a még tele volt azzal a 
illattal, ami a szépséges nő ruháiból kiáradt és leültem arra a székre, amiről ő 
felkelt és belenéztem Silvia Neri arcába és szóltam. 

— Látja, kedves Silvia, ezt nem értem! Hogy az ilyenek, mint ez, miért 
jönnek el magáihoz? Mi kivánni valójuk lehet az élettől ezeknek, akiknek min-
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dent megadott? Mit várnak ezek a jövőtől, akik tudják, hogy ugy folyik le éle-
tük, mintha ereklyetartóba volna zárva? Fény, csillogás és imádat között? Mi-
től félnek ezek és mit aka rha tnak többet annál, mint, amit már ugy is meg-
kaptak a születésükkel? 

Silvia Neri gúnyosan nézett rám és szólt. 
— Signora, ne vétkezzék Isten ellen ezzel a beszéddel! A hatalmasok sorsa 

éppen ugy a titkos végzettől függ, mint a kicsinyeké! Örüljön inkább, hogy meg 
tud lenni a bánatával és nçm száll perbe vele! Örüljön idegen signora, hogy 
nem ön a Buonalati hercegnő! Mert bizony mondom önnek, hogy élete ragyogni 
fog, mint az üstökös, amikor az ő élete már régen elhamvadt a föld alatt és 
ebből a szépséges testből nem marad semmi, csak amit a sir férgei el nem pusz-
títhattak! 

Megrettenve néztem a ráncos arcba, a villogó fekete szemekbe és kérdez-
tem. 

— Beteg talán az i f jú hercegnő és nem gyógyulhat meg? 
— Beteg — mondta ő kétértelmű hangon, mely mögött valahol távol rej-

tőzött az igazság. -— Beteg és gyógyíthatatlan! A f é r j e durva és zsugori ember. 
Nem szereti őt. Ezt egész Róma tud ja , azért megmondhatom. 

Ijedten hallgattam és néztem Silvia Nerit és láttam, hogy örvényes szemé-
ben ott ül a rejtett aggodalom és szája körül valami kérlelhetetlen vonás, amit 
az általa tudott végzet vésett oda, mint egy erős felkiáltó jelet. 

Aztán rólam kezdett beszélni megint, mint már máskor is. És apró szeme 
befutotta arcomat és alakomat és feltartóztathatatlanul mesélte a jövőt és el-
mondta szépnek és jónak és felsorolta ajándékait . 

Ültem és hallgattam, mint a gyermek, akinek mesét mondanak. Oly hihe-
tetlenül hangzott az egész és olyan nagyon szép volt! És a végén, mikor a 
csengő ú j ra megszólalt a kapun, u j látogatót jelezve, fölálltam és elbúcsúztam 
Silvia Neritől és nekivágtam a sziik és nyirkos utcáknak, hogy hazamenjek az 
Olmatára. 

De előbb még betértem barátomhoz, az öreg antikváriushoz, aki ott lakott 
a Forummal szemben és szűk bol t jában mindenféle nekem igen érdekes és kí-
vánatos dolgokat tartogatott. 

Ott egy kicsit elbeszélgettünk ketten a világ folyásáról. Aztán ráni'tükmáll 
egy régi bronzplakettet egy szent György lovaggal, állítólag nevetséges áron, 
csak azért, mert mint mondta, olyan szép szemeim vannak és mert olyan ked-
ves vagyok, hogy koronként megtisztelem őt látogatásommal. Szent György 
lovaggal a táskámban, ekkor hazamentem az apácák házába és ezen az estén 
talán kevésbé voltam szomorú, mint máskor. 

De ez igy volt mindig, amikor Silvia Nerinél voltam. 
Eljött a tavasz, már megint eljött és kivirultak a Palatínus kertjeinek virá-

gai. És a Villa Doria Pamphyliben megint nyiltak az anemonák és megint ott 
lehetett ülni a nagy tó fölött a fehér szobrok közt és nézni az uszó lótuszok 
szőnyegét a vizén. 

A zöldlevelü, fehérvirágu szőnyeget, melynél szebbet nem szőttek a régi 
f lamandok s amely fölött a hat tyúk úszkáltak, feketék és fehérek, lassan és 
lomhán, kényeskedve és kacérkodva, bágyadtan tartván hosszú nyakukat fölfelé. 

Néma és rejtelmes lények, min tha titkokat rejtegetnének és mintha fölös-
legesnek ta r tanák a hangot, amely kifejezi a szivek érzését s csak a lágy im-
bolygást a zöld vizén, a virágok között ta r t ják az élet legfőbb és egyedüli cél-
jának. 

Mert hiszen hattyúk voltak és ugy sem tehettek egyebet- . . . 
De az anemonás réteken gyermekek szaladgáltak, nevetgéltek és örvendez-

tek és fiatal párok egymáshoz simulva, mentek a pineák alatt, a nyá j pedig, a 
herceg nyája, békésen legelészett ott a régi sirok tá jékán és távolról odalátszott 
a nagy kastélynak szobrokkal szegett terrassea s az élet oly ünnepi és gazdag 
volt itt ebben a Dorita-Pamphyli parkban, mintha ez lett volna a föld paradi-
csoma. 
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Mikor aztán az autók és magánfoga tok kiözönlöttek a nagy kapun és a 
gyermekek, i f j a k és öregek k i fá radva az örömben, a virágszedésben, hazafelé 
indul tak a Janiculus lej tőjén, akkor én is megindul tam az a lkonyatban . 

Lenn a Tras tevere első u t cá j ában már fu to t t ak elém az éleshangu r ikkan-
csok, kezükben az esti lapok fr iss kiadásával és ahogy mellel tem el futot tak és 
ordítot tak, egyszerre megütöt te fü lemet egy név, amitől döbbenve megál l tam. 

„Buonalati hercegnő tragédiája! A hercegnőt lemészárolták egg vadász-
késsel!" 

„Egy kis hotelszoba titka!" 
„A gyilkos fejbilöltc magát!" 
Lábaim a földbe gyökereztek, kezeim kihűltek. 
Megvettem egy lapot és r o h a n t a m vele előre. Az első u tcasarkon beültem 

egy kocsiba és vágtat tam Silvia Nerihez. 
A ker t jében volt. A kőpadon üit és az ócska szökőkút hang jában gyönyör-

ködött. 
Lélekzet nélkül r o h a n t a m oda hozzá és elébe ta r to t tam a lapot. 
— Mi ez? — kérdezte a sötétben és r á m nézett fu rcsa szemeivel. 
— Jö j jön be Silvia kisasszony! Olvassa el, mi tör tént ! B u o n a k t t i herceg-

nőt megölték! 
Bementünk a szobába, ahol lámpát gyúj tot t és ekkor kiterítettem előtte a 

lapot. 
De ő elhár í tot ta a kezével, n e m nézett bele és szomorúan mond ta : 
-—• Nekem akar újságot m o n d a n i ezzel, «ignora? Én már régóta tudom, 

hogy ez fog jönni . Meg is m o n d t a m neki. Kér tem, hagy jon föl azzal az ember-
rel! De szerette őt és nem birt nélküle élni. Az pedig azt követelte tőle, hogy 
hagyja el az urá t és m e n j e n vele. Ezt ba jos volt megtenni . És ime, ezért tör-
tént. Én m o n d t a m ! 

Megsemmisülve néztem rá és néztem, hogy veszi fel a feketekeretes ókulá-
ré já t és hogy iil le a l ámpa mellé és veszi a hímzését a kezébe, m in tha semmi 
sem történt volna, m in tha a dolog legtávolabbról sem tar toznék reá. 

Lesu j to t tan hagytam el a szobát és sohasem mentem oda vissza többé, 
hogy ha l l j am Silvia Nerit, amint a jövőről beszél. Most m á r leltem tőle. 

. . . Tizenegy év után, mikor visszatértem Rómába és kerestem az utcát, 
valahogy örül tem, hogy lebontot ták és nem talál tam meg. 

A szép hercegnő emléke is messze volt má r Rómától akkor. S az a régi 
szerelem s annak t rag ikuma, minden, minden! 

Milyen jó, hogy Róma oly hevesen épit u j u tcákat és ezzel betemeti a 
mul ta t ! 

Mentől kevesebb az emlék, ^nnál kevesebb a szomorúság. 
És talán Silvia Neri is meghal t má r azóta . . . 

Nászulon — a z esküvő elölt 
A puszipajtásság, ez az Amerikában 

oly divatossá vált intézmény néhány nap 
múlva bevonul Budapestre is. Egyelőre 
ugyan csak színpadon vizsgázik a pesti 
közönség előtt — Lakatos László u j víg-
játéka a Magyar Színházban a pajtáshá-
zasság egyik igen kedves változatát mu-
tatja be — nagyon valószínű azonban, 
hogy a sikerült színpadi vizsga után fel-
sőbb oszályba lép; meghódítja a pesti 
lányokat és a pesti fiukat. 

Lakatos vígjátékának hőse már egy 

ilyen behódolt pesti lány. Úrilány, kissé 
tulmodern, de persze tisztességes. A mese 
röviden: hősnő az esküvő előtt nászútra 
megy Velencébe egy fiatalemberrel s e 
pajtásházasság után sor kerül a végén 
amolyan rendes, komoly házassága is — 
de nem a nászuton szereplő fiatalember-
rel 

Elképzelhető, mennyi helyzetkomikum 
zsúfolódik össze az uj Lakatos-vígjáték-
ban, amelynek különben első felvonása 
Budapesten, második felvonása a Lidon, 
egy penzió kertjében, harmadik felvo-
nása a penzió szobájában történik. 
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Clemanceau teadélutánt adott 
Anday Piroska tiszteletére, 
aki hét évvel ezelőtt évi 10.000 koronás íizetését 
cserélte fel a havi 30.000 koronás bécsi szerződésével 

Párizs, 1928 november 
A muzsikus Párizs elmúlt heti esemé-

nye Rosette Anday volt, másképpen 
Anday Piroska. 

Egy operai vendégszereplés, egy zene-
kari koncert és egy dalest, sikerek, tün-
tető tapsok, ünneplések: ez volt Anday 
Piroska egyheti programja Párizsban, 
ahol olyan nehéz idegennek sikert arat-

A Majestic-beli lakosztályán a követ-
kezőket mondotta el Anday Piroska: 

Egy évvel ezelőtt, a bécsi opera pá-
rizsi ensemble-vendégjátékánál kötöttek 
le erre a párizsi hétre. Négy hete vagyok 
uton, a legnagyobb városokban énekel-
tem — fáradt vagyok. Most már megyek 
haza. 

— Budapestre? 
— Bécsbe. 
-— Mondja meg őszintén, miért lett 

Bécs az a város, amelyikről azt mondja, 
hogy: haza? 

— Hét évvel ezelőtt az Opera ösztön-
díjas tagja voltam, kis szerepeket éne-
keltem, 

tizezer korona évi fizetésért. 
Akkor hallott meg egyszer Schalk, az 
Istenek alkonyában Normá-t énekeltem s 

havi harmincezer korona fizetéssel 
ajánlott fel szerződést. 

IJgy-e, el kellett fogadnom. Sokan va-
gyunk igy. Bejártam egész Európát, min-
den városban találtam magyarokat, akik 
i'gészen prominens művészi pozíciót töl-
tenek be. A munkámat megbecsülik. 
Giinzberger párizsi osztrák követ adott a 
tiszteletemre estélyt, 

Clémenceau pedig teadélutánt. 
Hajmeresztő bátorsággal beszéltem fran-
ciául a „tigrissel". 

— Legközelebbi tervek? 
— Idén csak öt hónapot énekelek 

Bécsben, hármat Bruno Walternél töltök 
Berlinben. Hihetetlen nagy ember, szen-
zációs dolgokat produkál. Londonba is 
el kell mennem, Amerikába is van meg-
hívásom. de 

ott csak a pénz érdekel. Énekelni 
jobban lehet Európában. 

Fordítva vagyok Budapesttel. Ide még 
anyagi áldozatok árán is elmegyek tíz 
estére. Szeretek ott minden fát, utcát, sok 
emlék köt oda. Csak rossz néven veszik, 
hogy odahaza is németül énekelek. Higy-
jék el. nincs időm, hogy külön magyarul 
is megtanuljam a repertoáromat. 

Meg van elégedve a sorsával? 
Őszintének kell lennem. 

Eddig még minden ugy történi, 
ahogy én azt valamikor odahaza el-

képzelni szerettein magamnak. 
Beszélgetés közben valahogy szóba ke-

lül a bécsi Grosavescu-tragédia: 
— A legbájosabb, legmelegebbszivii fiu 

volt, akit valaha ismertem. Ahogy most 
visszaemlékszem rá, a tragédiát megelőző 
napokban végtelen lehangolt volt. Talán 
csak azért, mert a halottaknak utolsó 
napjaikban mondott szavaik oly súlyt, 
jelentőségei, misztikumot kapnak a le-
metőrácson túlról, talán csak azért 

nem tudom elfelejteni, hogy az 
utolsó beszélgetésünkkor igy szólt 
hozzám: ne menjen soha férjhez. 

Eddig megfogadtam a szavát. 
— S ezután? 
— Az embernek legyenek elvei. De 

csak azért, hogy néha-néha feladja őket. 
Havas Albert 

Aiulay Piroska 
dedikált fényképe a Színházi Életnek 



— Halló! 
Halló! . . . 

— Tessék, 
itt József. 

A szivem 
rendetlenül 

dobog az iz-
galomtól. 

Nem tudom, 
más hogy 
van vele, en-
gem még 

mindig a találmány, az emberi lele-
mény csodájának varázsa kábit el, ha 
ilyesmiről van szó. Nem tudok napi-
rendre térni, mint mások, civilizált 
emberek, a vadember áhítata és cso-
dálkozása él bennem, hogy ilyesmi 
lehetséges, hogy <én néhány perc múlva 
a Földgolyó túlsó felén élő eleven em-
bertársaimmal fogok beszélni, hallani 
fogom a hangját . 

Igyekszem elfogulatlan lenni, fölé-
nyes, mintha valami egyszerű, termé-
szetes dologról volna szó. 

— Halló, kisasszony. Itt ez és ez a 
szám. 

És most, egész könnyedén. 
— Hm. Kérem csak . . . izé . . . ké-

rem New Yorkot. 
— New York? Azonnal. 
Csodálatos . , . A kisasszony hang-

jában sincs semmi meglepetés, még 
csak az a kis ünnepélyesség se, ami-
vel ritka és drága áru vevőjét fogad-
ják valami bazárban vagy boltban. Hát 
ez tényleg ugy megy, ilyen egyszerűen? 
Varázslat! H. G. Wells valamelyik 
utópisztikus regényében érzem magam. 

Két másodperc múlva a kisasszony 
közömbös, nyugodt hangja : 

— Tessék, megvan! 
Máris? A telefonfülke forog velem. 

Hiába erőlködöm, a hangom mégis 
reszket. 

— Halló! Halló! Is that New York 
who speaks? 

Tisztán kivehető, erős férfihang: 

— Halló! Hm? Yes, bitte. 
Érdekes. Az utolsó szót németül 

mondta az amerikai hivatalnok. Ugy-
látszik mindenféle nyelvű hivatalnokot 
tar tanak a postahivatalban. Micsoda 
ország ! 

— Vakmerő leszek. Haben Sie dort 
jemanden, der ungarisch spricht? 

Abban a pil lanatban ugyanaz a 
hang. 

— Kérem, hogyne, tessék csak ma-
gyarul. 

Óriási! Ilyen szerencsém van! A ma-
gyar hivatalnok vette fel a kagylót! 

— Nagyszerű! Hát kérem, én N. 
Sándor úrral szeretnék beszélni... csak 
nem tudom a számát . . . 

A hang, azonnal: 
— Kérem, rögtön megnézem. 
Óriási! Micsoda rend! Most megnézi, 

melyik telefonközponthoz tartozik az 
illető neve . . . aztán ma jd . . . 

Nincs időm tűnődni. Ismerős hang 
a telefonban: 

— Halló! Ki beszél? 
Csak neon? . . . A torkom elszorul. 
— Ki az? Ki van ott? 
— Itt N. Sándor. 
N. Sándor! A barátom! Aki három 

évvel ezelőtt ment ki Amerikába! És 
már itt van a telefonnál! Egy perc 
alatt kötöttek össze vele! Micsoda or-
szág! Micsoda találmány! 

Érzem, ahogy könny szökik a sze-
membe. Már nem is erőlködöm, hogy a 
hangom reszketését palástoljam. 

— Sándorkám! Te vagy az, igazán? 
Nem álmodom? Csodálatos! 

ö gyanakodva: 
— Ki az? 
Megmondom a nevem. 
— Á, szervusz! Kedves, hogy eszedbe-

jutot'tam! Miről van szó? 
Csuklik a hangom. 
— Miről volna szó? Erről a csodá-

ról, hogy beszélhetek veled, mintha 
csak itt volnál mellettem . . . 



— Hogyan? Rakéta-hajón? — vic-
celek magam is. 

—- Csak villamoson. 
— Amerikából, villamoson? Nagyon 

jó! 
— Mit akarsz Amerikától? Hadd azt 

a ronda Amerikát, örülök, hogy ott-
hagytam. 

Most én hűlök el. 
— Hát te . . . 
Gyorsan hadarja-
— Ojjé, nem birtam ki két hónapnál 

tovább . . . Ugy otthagytam őket, mint 
a pinty. 

Mintha hangyák mászkálnának a 
hajam közt. 

— Te . . . Sándor . . . Hát te nem 
New Yorkból beszélsz? 

— Dehogynem. A New York-kávé-
házból . . . 

— Na hallod! Mi van ezen csodá-
latos? 

Igazi amerikai lett belőle! Semmin 
se csodálkozni! Meg is mondom neki: 

— Na, belőled igazi amerikai lett! 
Hát -mit csinálsz? Jól érzed ott magad? 

— Hol? 
— Hát ott! New Yorkban! 
— Ja! Na, tűrhetően. A kávé lehetne 

jobb is. Különben éppen menni akar-
tam. 

— Hová? 
— Dolgom van, itt a közelben. Te 

honnan beszélsz? 
— Budapestről. 
Nevet. 
—- Azt tudom. De honnan? 
— Én? A Hadik-kávéházból. 
— Tudod mit, odajövök. 
Most én nevetek. Kedves, vicces flu! 

Orska Mária vendégjátéka Bécsben 
A bécsi Kammerspiele színpadán most kezdte meg vendégjátékát Orska Mária „Egy öreg asszony 
érdemrendjei" cimü drámában. A darab egy szegény öreg házmesternő és egy egyedülálló katona 

megható története. Ugyanezt a szerepet játszotta tavaly Emma Gramatica a Kammerspielében. 
(Photo Willinger.) 



A mesekirály és mese-
királynő ballelje a pozsonyi 

Nemzeti Színházban 

Nemrégen egy fiatal 
orosz festőművész érke-
zett Moszkvából Berlinbe: 
Afihael Urvancoo, aki az 
egyik berlini színháznak 
készített kosztüm- és dísz-
letterveket. Első premierje 
után néhány hónappal 
tliár Párizs, Wien és Prága 
számára dolgozott. 

Ha egy színház vala 
melyik orosz darab kiállí-
tásában igazi orosz lelket 
és mégis európai szelleme1 

akart, ehhez a fiatal orosz 
művészhez fordult. így 
került Urvancov most a 
pozsonyi szlovák Nemzeti 
Színházhoz, ahol Csaj-
kovszkij csodálatos balett-
jét, a „Diótörő"-1 adták 
elő az ő meglepően modern 
és művészi tervei szerint. 
A pozsonyi színház ezzel a 
premierrel nagy sikert ara-
tott, ami érthető, mert a 
poétikus és szenvedélyes rit-
inikáju ballettet a mükritika 
már régen a legjobb balett-
nek ismeri. 

A történet egy fiatal 
leányról szól, aki kará-

csony este elalszik és meg-
elevenedik körülölte az 

r * t 
A mesekirálynő 

álom: a mesék palotájába 
kerül, ahol találkozik a 
mesekirálynővel, a mese-
királlyal és az álombeli 
herceggel, aki elveszi őt 
feleségül. 

A titokzatos Ferdinand Bruck-
ner, akit a ,.Krankheit der 
•liipend" p remier je óta egész 
Németország nyomoz, mert nem 
jelent meg premier jén — u j da-
rabot ir t . Uj müvét, a „Ver-
brecher"-i a berlini Deutsches 
Theater Hans Albert és Lucie 
Höflich főszereplésével adta elő. 
Ma Németországban az ismeret-
len Ferdinand Bruckner a leg-
ismertebb színpadi szerző. Van 
egy verzió, amely szerint da-
rabjait egy részvénytársaság 
í r j a . A részvénytársaság tagjai: 
egv iró, egy színész, egv pszá-
hológus, egy színigazgató és 

egy újságíró volnának. 

A z u j b u n 
A iondoni őszi szezon egyik 

legnagyobb irodaimi szenzációja 
B. Macdonald Hastings korán 
elhunyt angol iró legjobb da-
rabjának a „The New Sin" Az 
uj bűnnek reprize volt. 

Egy igen tehetséges fiatal fes-
tőről szól a darab, amelynek 
hat férfiszereplője van és női 
szereplője egyáltalán nincs. Az 
apa fiatal korában összeveszett 
a fiúval és ezért kitagadja őt 
az örökségből, sőt a végrendelet 
szerint a testvérek sem örököl-
hetnek mindaddig, amig ez a 
flu él. A sors ugy hozza magá-
val, hogy a legidősebb fiu, a 
festő kivételével mindnyájan 
nyomorognak; ő tudja, hogy 
testvérei boldogsága és szegény 
sége között csak az ő élete áll 
Minden pénzét testvéreire költi, 
de ezzel sem tudja őket kisegí-
teni a szegénységből. Ugy érzi, 
hogy az ő élete bün. Biin egy 
emberélet miatt tiz másikat fel 
áldozni és elhatározza, hogy 
öngyilkos lesz. A darab: kiizde 
lem ezzel az elhatározásssal. 

Hastingsnek, akinek több 
nagysikerű darabja van, még 
egyetlen munkáját sem vették 
meg budapesti színházak. 

A mesék pa lo tá ja Csajkovszky balletjében 
Mihael Urvancov terve 
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The High Road 

Ez a kép egy hires japán szí-
nésznőről készült. A japán írás 
alatta a színész neve: tessék el-

olvasni! 

Xancy Ryan és Mackenzie Ward F. Lonsdall vígjátékában, 
a The High Road-ban 

nak. A hideg és szertartá-
sos találkozásnál a nő 
megtudja, hogy a lord sze-
relmére már „opciójia" van 
egy igen gazdag párizsi 
hölgynek, akit a család 
akarata köt a fiúihoz. Az 
operettszinlelsznő ezekután 
önként leunond jegyesi ci-

lack Dempsey, 
mini színész, 

igen kitűnő bokszoló 
Jack Dempsey fellépését 

sokkal kevesebb izgalom-
mal fogadta a közönség a 
színpadon, mint a ringben. 
Feleségével, Estelle Taylor-
ral játszotta el a The Big 
Fight — A nagy küzdelem 
főszerepét A darab meséje 
egyszerű utánzata annak a 
bokszoló történetnek, amely-
nek Ringside címmel igen 
nagy sikere volt Detroiban, 
sőt hat héttel a The Big 
Fight premierje előtt New-
Yorkban is. Egy világhírű 
bokszolót meg akarnak 

mérői. A flu pedig kény-
telen mindenbe beletörődni. 

A darabra legjellem-
zőbb a lord egyik nagybá-
csijának megjegyzése: 

—• Ahelyett, hogy ugy 
bánna a nővel, mint egy 
dzsenllmen, el akarja venni 
feleségül 1 p. i. 

vesztegelni: igen nagy ösz-
szeget ajánlanak neki azért, 
bogy a bajnoki meccsen 
engedje kiütni magát. A 
terv keresztülvitelére egy 
nőt használnak fel. A bok-
szoló: Dempsey azonban az 
utolsó pillanatban vissza-
utasítja a pénzt is, a 
nőt is — s a vissza-
utasítással mindkettőt meg-
nyeri. Vad küzdelemben 
— a nyilit színen — knock-
au tolja ellenfelét. A színész 
Dempseyről igen gúnyosan 
ír a kritika. ,,Mint színész, 
igen kitiinö bokszoló" — 
írják. „Különös feltűnést 
keltett finom szopránhang-
jával". 

„Nagy küzdelem" csak a 
színpadon volt, a pénztár-
nál nem. A darab négy hé-
tig ment, ami New-Yorkban 
bukásnak számit. 

Frederick Lonsdale, aki-
nek Nagytakarítás című 
darabját a Vígszínház is 
(bemutatta, a legelőkelőbb 
színpadi szerzők közé tar-
tozik külföldön. The High 
Road cimü darabja, ajnit 
a newyorki Fulton Theatre 
mulatott be, Titkosnak és 
Törzsnek való vígjáték. 

Lonsdale darabjai rend-
szerint az angol ariszto-
krácia körében játszódnak. 
Uj komédiájában is szere-
pel három lord, egy her-
ceg és néhány főúri hölgy. 
Lonsdale — mint maga 
mondja — azért szeret 
arisztokratákat szerepel-
tetni darabjaiban, mert 
nem szereti az arisztokra-
tákat. 

Egy hires és feltűnően 
szép operettszinésznő ép-
pen beházasodni készül egy 
ősrégi angol arisztokrata 
családba. A férjjelölt: 
Lord Taylesmore, igen csi-
nos, fiatal, kedves flu, a 
család büszkesége, aki 
őszintén szereti a szinész-
nő't. Az if jú lord bemutat-
ja menyasszonyát a család-

« ^ & 
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EGY LAP KARINTHY FRIGYES NOTESZÉBÍÍL: 

Sokszor eltűnődöm azon, vájjon lett 
volna-e egyáltalán sikerem valaha a 
vásznon, ha más valaki lett volna az 
anyám. Mert az én anyám minden után-
zómüvész között, akit valaha láttam, a 
legnagyobb volt. Amikor Syd testvérem 
és én kis kölykök voltunk és a londoni 
külvárosban éltünk Kensington táján, az 
anyám néha órák hosszat állt az ablak-
ban, lenézve az utcára s arcjátékával, 
kézmozdulataival és szemkifejezésével 
adta vissza mindazt, ami ott lent törté-
nik. Mi pedig őt figyeltük. Tőle tanultam 
meg az érzelmeket kézzel és mimikával 
kifejezni s egyúttal azt is, hogy meg-
Hgyeljem az embereket. Az anyám meg-
figyelőképessége szinte már kísérteties 
volt. Egy reggelen Bilit látta feléje 
jönni az utcán s szólt: 

— Fogadni mernék rá, hogy összeve-
szett a feleségével s otthagyta a reggelit. 

fis tényleg a nap folyamán kiderült, 
hogy az anyámnak igaza volt, ' 

Charlie Chaplin 

íU-I.- UU JU'C, 
KISFALUDI STRÓBL 

ÖNARCKÉPE 
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BERTHA ISTVÁN KÉSZÜLŐ OPERETTJÉBŐL 

HA PEDIG KIGYÚLNAK A 
GYERTYÁK A FENYŐFÁN, A 
SZENTFÖLD PÁLMÁIRA EM-
LÉKEZÜNK. MERT BETLE-
HEMBEN' PÁLMÁK ÁLLTAK, 
A MI KARÁCSONYI SZOBÁNK-
BAN FENYŐ. MINDEN NÉP A 
MAGA KÉPÉRE ÖLTÖZTETI 
KARÁCSONYT, FELÖLTÖZTETI 
A MAGA TUDÁSA ÉS A MAGA 
SZOKÁSAI SZERINT. A RE-
NAISSANCE OLASZ MESTEREI 
FEKETE MADONNÁKAT FES-
TETTEK, A NAGY NÉMETAL-

FÖLDIEK KÉPEIN' KRISZTUS 
ANYJA SZŐKE HAJU. MERT 
MINDEN NÉP ÉS MINDEN 
EMBER A MAGA NYELVÉN' ÉS 
A MAGA SZOKÁSAI SZERINT 
IMÁDJA ISTENT. MINDEN 
NÉP AZT HISZI. HOGY Ő 
ÁLL LEGKÖZELEBB ISTEN-
HEZ MINDEN NÉP AZT 
IIISZI, HOGY ISTENNEK IS 
AZ A LEGKEDVESEBB, AMI 
NEKI. AZ ö FÖLDJEI, AZ ő 
VIZEI, AZ ő ERDEI. AZ Ő 
FÁI. ÉS AZ Ö ANYANYELVE 

LAKATOS LÁSZLÓ 

MARK LAJOS ÖNARCKÉPE 

KI NEM ÁLLT MÉG KERESZTÚTNÁL? AMIKOR FELMERÜL AZ EMBERBÉN 
AZ AZ ÉRZÉS, NEM VOLNA-E JOBB A MÁSIK UTON MENNI. TETTEINK ILYEN 
KERESZTUTAK. MEGBÁNJUK ŐKET A CSELEKVÉS PERCE UTÁN. A HATÁRO-
ZOTT EMBEREK A LEGIRIGYLÉSREMÉLTÓBB TEREMTMÉNYEI ENNEK A VI-
LÁGNAK. 

JAKOB WASSERMANN 
" — ^ — — 

Mikor még nekem is az volt 
az újságírói feladatom, hogg 
ismert Írókat körkérdezzek, azt 
mondta az eggik, azóta inkább 
közéleti karriert csinált előkelő 
kolléga: 

— É,n ugg dolgozom, hogg ha 
egg témám vagu gondolatom 
akad, beírom a noteszembe. 
Amikor aztán hangulatom is 
uan, megnézem a noteszt és azt 
u témát dolgozom ki, amelyik-
hez éppen kedvem van. Aján-
lom ezt a módszert minden író-
nak. mert van ugg, hogg az 
ember szeretne írni, de ép ak-
kor nincsen témája. 

Azóta folgton az a gondolat 
jár az eszemben: milgen kár, • 
hogg csak a témát lehet meg-
rögzíteni, a hangulatot pedig 
nem. A föntemlitett írónak pél-
dául határozottan szüksége lenne 
rá, hogg ilgen notesszel leggen 
ellátva a közönség, amikor ke-
zébe veszi az ő regéngeit. Ak-
kor talán kedve is lenne, hogg 
végigolvassa. 

Molnár Jenő 

BÚS FEKETE LÁSZI.fi 
NOTESZABŐI 

Zavart fejed van ám ne-
ked ember-fia! — „Én, aki 
oly szép és oly okos vol-
tam, ezt érdemeltem é-én!" 

kiáltod. Mit akarsz, mit 
akarsz, szerencsétlen? Hát 
a tehetségedet, szépségedet 
te csináltad? — nem aján-
dék az? S ínég jutalmat 
akarnál ajándékért? — Ha 
pedig te magad alkotnád 
szépségedet, akkor a sor-
sodat is magad formálod, 
— azt, hogy szerencsétlen 
légy minden nagyszerűsé-
geddel egyetemben. 

Füst Milán 

EGY LAP SZÉP ERNŐ NOTESZÉBŐL: 
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A Színházi Élet legújabb akciója 
Valamikor Koroda Pál megfenyegette 

a színházakat a negyvenezer névtelen 
szerzővel, akiket a rideg üzleti szempont 
kíméletlenül félrelökött a dicsőség útjá-
ból. A kitűnő költő akciója azonban — 
bár kétségtelenül sok igazságot tartalma-
zott — belefúlt a humoristák epéjébe. 
Negyvenezer u j színpadi tehetségnek 
lényleg kissé kicsiny ez az ország és ke-
vés az a pár színpad, amely az eszmét 
hirdeti, de azért valószínű, sőt bizonyos, 
hogy a negyvenezer közül akad egy-
néhány olyan tehetség, akit a mai mos-
loha viszonyok ítéltek örök hallgatásra. 

A Színházi Élet most reményt akar 
nyújtani 

minden névtelen szerzőnek, 

aki valaha színpadra szánt darabot irt, 
vagy reménytelenül félrelökte kedvenc 
színpadi témáit. Mi ezennel megnyitjuk 
lapunk hasábjait a névtelenek számára, 
olyan tormában, amely a siker reményé-
vel kecsegtet. 

Tihanyi Vilma 
Operaház: „Álarcosbál" ( I f j . Vajda Pál felv.) 

Küldje be hozzánk minden névtelen 
szerző darabjának rövidre fogott té-
máját, felvonások szerint csoporto-
sítva, névaláírással, vagy jeligés le-

vélben. 
Mi ezeket a darabtémákal állandóan 

közölni fogjuk és minden egészséges szín-
padi ötletnek megadjuk azt a lehetőséget, 
hogy széttörje maga körül a reménytelen-
ség börtönfalait. 

A Színházi Életet ugyanis ugy itthon, 
mint a külföldön a színházi emberek ez-
rei olvassák. Színigazgatók, színházi ügy-
nökök, filmemberek, kritikusok, színé-
szek, írók, akik ebben az esetben nemcsak 
a közvéleményt játszanák, hanem esetleg 
tényleges segítséget tudnának nyújtani 
egy-egy életképesnek látszó szinpadi 
munka érvényesüléséhez. 

A pályázók necsak darabjuk rövid tar-
talmát adják meg, hanem lehetőleg azt is 
közöljék, hogy 

a darab két vezető szerepét melyik 
két fővárosi szinésznek szánták? 

Ezzel már közelebb hozták elképzelé-
sünkhöz, kész vagy készülő darabjuk lé-
nyegét és lalán felkeltették annak a két 
művésznek az érdeklődését is, akiknek 
egyénisége az első impulzust adta darab-
juk megírásához. 

Lehet, hogy. száz és száz ilymódon kö-
zölt téma közül csak egy lesz, amely el-
kerüli az asztalfiókban penészedő darabok 
sorsát, de ez az egy is nagy eredmény 
annak, aki gondolatban már végleg félre-
állt az útból. És egyúttal biztatás lesz 
azoknak, akik egynéhányszor már át-
szenvedték az ismeretlen szerzők kínjait 
színházi irodák, ügynökségek, kritiku-
sok előszobáiban. 

A Színházi Élet a szerzők kívánságára 
megőrzi az inkognitót, de közölheti a 
szerzők nevét is, címükkel együtt, asze-
rint, ahogy erre bennünket a kísérőlevél 
felhatalmaz. 

A magunk részéről hisszük, hogy a 
Színházi Élet nyilvánossága révén szol-
gálától lehetünk Koroda Pál ismeretlen-
jeinek, akik itt állandó fórumot fognak 
kapni. A leveleket „Névtelen szerzők" 
megjelöléssel kérjük szerkesztőségünk 
cimére küldeni. 



ft Színházi Élet gyermekszépségversenye 

Szikorszky Mária Végerer Thea Reich Lacika Sajó Bébi 
Györgyike 

Korach Mártuska 

Tomaschoff Pali Házy Klárika Lázár Mártus B&rdy Leó 

Végerer Ödön Hores Ilonka Brust Márta Kolinsky Hansi GrUnhut Márta 

Komlós Babi Eartclt Bogi é s Bébi Polsterer Jenő Ferner Judith 

Dóczy Böske Környei Zsuzsika Klein Erzsike Majthényt Béla Rácz Andriska 
Halmi — ezelőtt Strelisky.fiók — felvételei. — (Ingyen fényképezésre jogosító szelvény a l i l - i k oldalon) 
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Két kis jégi 
t ü n e m é n y . . , 

(Kluger felv.) 

Ez utóbbi már 
véglegesen 

Kihalt az emberi-
ség száján ; 

Hol van a fagy és 
mégis vígan 

Köröznek már a 
műjégpályán ! 

A divatból kiment 
szállóigék 

Száma már rend-
kívüli nagy, 

Ilyen : « Többje 
van egy kerék-
kel», 

y agy itt egy má-
sik: «Majd, ha 
fagy •'» 

Tessék utána 
csinálni 1 . . 

Székely Kató 

Uógnizók... 
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Keringő a j é g e n . . . 
Hitessy Blizsi és Eckstein György 

(Kluger felv.) 

Aki a jéggel 
eljegyezte 
ni agíít. . . 

Leviczky Piroska 

Pintér Tiborné 
műkorcsolya-

bajnoknő 
tréning közben 

Megy a vonal , megy a vonat 
a műjégpá lyán . . . 
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A közönséget nem lehet 

megtéveszteni, a Színházi 
Élet apró görl-képeíből sas-
szemmel választotta ki a 
legszebbet. A szavazatokat 
napról-napra ontotta a posta 
s a legtöbb méltán Záhonyi 
Gr ét c'nek, «Miss Belvárosi 
Színház»-nak jutott. Utána 
Mattoni Mária, a Király 
Színház szőke szépsége ér-
kezett be a második helyre, 
harmadik Nén^í Irén lett, 

aki ugyancsak szőke és 
ugyancsak a Belvárosi Szín-
ház görlje, negyedik Zom-
bory Annie, aki a Király 
Színházban táncol, barna 
szemű és barna hajú s így 
önmagán tapasztalhatta a 
bánatos igazságot, hogy 
'Szőkék előnyben». 

A négy kedves, mosolygó 
és karcsú fiatal lány szem-
ben ül e sorok Írójával, aki 
szigorúan kér kurta in-
tervjut mindegyiktől. 

Záhonyi Gréte — akit, 
mint győztest, ezúttal An-
gelo bravúros felvételében 
mutatunk be — tizennyolc 
éves, a magánéletben sárga 
toveszőrkabátot visel és 
olyan kis sportsapkát, ami-
lyent a motociklis flúk hor-
danak. A görlök és a moto-
ciklisták között ugyanis ál-
talában nagy a rokonszenv, 
tlz közül kilenc lány mel-
lék-kocsiban és a zötyögő 
hátsó nyeregben : görl. 
iLásd: várakozó gépjárművek 
színházi kiskapuknál, elő-
adás után.) A feltűnően szép 
Gréte apja városi hivatal-
nok, két éve görl ós ter-
mészetesen a filmről álmo-
dik. Már többször volt 
próbafelvételen. Fizetése 
napi hat pengő, ha fellép. 
Illő tehát, hogy a mesebeli 
hollywoodi rendező hama-
rosan eljöjjön érte. 

Mattoni Mária a «Rose-
Mary» második felvonásbeli 

nagy felvonulásában galamb-
díszben érkezett a színpadra. 
A Király Színházban nagyon 
szeretik azóta s ugyanilyen 
viszonyban van a Belvárosi 
Színház a harmadik helye-
zettel, Német Irénnel, aki 
borzasztó szorgalmas és am-
biciózus, amellett a végle-
tekig szerény. Azt mondja: 

— Mikor a lányok előadás 
vége felé dumálnak, hogy ér-
tem egy Sport-Nash jön, ér-
tem ogy szürke Chryslor, 
értem egy kis kék Buick, én 
azt mondom, hogy értem meg 
egy nagy sárga Beszkárt. 

Hát nem kedves? Adjon 
isten villamossal is szép 
karriért a színpadi dicső-
ség felé Német Irénnek, 
nemkülönben a negyedik 
helyre jutott Zombory Annié-
nak, aki harmadéves Rákosi-
növendék. A Zerkovitz-ope-
rettbon már jutott neki egy 
háromszavas szerep, így 
komoly reménye lehet az 
érvényesülésre. 

És most szépen álljanak 
fel hölgyeim és köszönjék 
meg a közönségnek, hogy 
a közül a sok szép lány 
közül, akik a pesti szín-
padokat díszítik, magukat 
választotta ki legszebbnek. 
A szépség nem érdem, csak 
adomány, épp ezért jól vi-
selkedjetek és ne bízzátok 
el magatokat, gyerekek ! 
Szívből kívánja öreg bará-
totok Endrődi Béla 

Zdkonyi Gréte 
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Rod la liocque 
és Lupe Velez 

«Cigányvér» 
Palace, Décsi, 

Orion 

Jacqueline Logan én Allan Hale 
a Párduchercegnő» — Palace, Uécsi, Orion 

Jacqueline Logan 
nagy filmjéhez a 
« tárdúchercegnö» -höz 
•meghívták» Hollywood 
összes jólnevelt fenevad-
jait. A híres «oroszlánfarm» ket-
reces autóba zárta a nagy me-
nazsériát és elszállították a stú-
dióba. A vadállatok morogva 
rohantak fel és alá, csak kettő 
húzódott a ketrec sarkába. 

Jacqueline Logan odafor-
dul a partneréhez : 

— Ha ez a két tigris 
beszélni tudna, vájjon mit 
mondanának ? 

— Azt, hogy bocsánatot 
kérünk, do mi párducok va-
gyunk, — feleli Allan Hale. 

Lupe Velez, Hollywood ú j 
mexikói filmcsillaga erősen 
hadilábon áll az angol 

Lupe 
Velez 

Ha a tigris 
megszólalna 

icqueline n y e l v v e L Tréfáskedvü 8ZÍ-
Lognn nészek azt mondták neki, 

hogy jóészakát udvariasan 
« I love you» szavakkal kí-
vánnak angolul. Képzelhető 
a hatás, amikor Lupe Velez 
ezzel a szabályos szerelmi 
vallomással búcsúzott el 
egyik gavallérjától. 

A búcsúzás olyan hatásos 
volt, hogy a fiatalember 
azonnal táviratozott édes-
anyjának — és bejelentette 
az eljegyzést. Csak másnap 
derült ki, hosszas bonyodal-
mak után, hogy Lupe Velez 
nem házassági szándékkal 
ejtette ki az «I love you» 
szavakat. 



Werner Pittschau és Dlna Gratia a «Huszárcsíny»-ben 
A Forum erre a hétre is prolongálta a «Huszárcsfnyt-t és ezzel egvtltt kerül színre 

Fejfis Pál nagv filmje: n a Lonesome» 
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Barbara Kent és Glenn Tryon 
•Lonesome» (A nagyvfiros mostohái 

Bemutatja az Omnia és a Forum 

' Hollywood, november 
Hollywoodban mindenki 

érzi, hogy a sablón-fllmek 
özönvizét fel kell kavarni 
és gyökeresen változtatni 
kell az eddigi rendszeren. 

Az egyik filmgyár nemrég 
nagy sikert aratott egy go-
nosztevö-históriával. Azóta 
minden filmgyár ezt a témát 
ambicionálja és a legerő-
szakosabb értelmetlenség 
árán is holyet szorítottak a 
filmen — egy kis bankrab-
lásnakvagy jobb betörésnek. 

Ezzel a rendszerrel szem-
ben egy húsz és alig egy-
néhány éves fiatalember 
emelt különvéleményt. A 
neve Carl Laemmle junior, 
foglalkozása supervisor és 
generalmanager-helyette8 az 
Universalnál. Azonkívül Carl 
Laemmle fia. Azonban ne 
tessék gondolni, hogy a fenti 
két állást azért tölti be, 
mert jól választotta meg az 
édesapját. Az öreg Laemmle 

annyira szigorú ós komoly 
üzletember, hogy nem ismeri 
a businessben az apa-fiú 
barátságot. Az ifjú maga 
harcolta ki a pozícióját az 
általa produkált filmekkel. 
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az eddigi fllmesítési rend-
szert és a szabályokat. Ehhez 
azonban kellett egy rendező, 
aki még merészebb tervek-
kel akarja bevenni Holly-
woodálromantikátvédő kínai 
falát. Ekkor tűnt fel Holly-
woodban Fejős Pál, az ú j 
magyar rendező, aki a Last 
Moment cimü filmjével be-
tört a konzervatív film-
városba és elképesztette a 
babérokon nyugvó hatalma-
sokat. 

CarlLaemmle junior azon-
ban nem képedt el Fejős 
forradalmian új és friss 
rendezőmüvészetétől. Nem 
ijedt meg tőle, sőt — ötéves 
szerződést adott neki. Vállalta 
Fejős törekvéseinek rizikó-
ját és rábízta a Lonesome 
rendezését. Nem írt elő sem-
mit, csinálja meg Fejős úgy, 
ahogy tudja és akarja. 

Fel kell szabadítani a 
rendezőt, 

hirdeti a junior és a magyar 
Fejős Pál az első rendező, 
aki élvezi ennek a szabad-
ságnak minden előnyét. 

(kane) 

A «junior» újat akar hozni 
és nem ambicionálja, hogy a 
film teljes kaszafúrói tan-
folyamotadjon. Ez nemcsak 
elméleti felfogása, hanem a 
gyakorlatban is keresztül-
viszi. Példa erre a Lonesome. 

Junior fel akarta forgatni 



II 
C L A ß A O W 

ZI ÉLET 

Petrouich Szuetiszláu és Alice Terry 
«Allah kertje» — Omnia 

< Jaj, itt 
kísértetek 
járnak It 

Clara Bow és 
Charles Rogers 
>A macska* — 

Omnia 

A Magyar Színház mutatta 
be Pesten Louis Vernenil ara-
nyos víg-játékítt«..! macskáit. 
Titkos Ilona játszotta a fő-
szerepet, a doromboló macs-
kát, aki azonban karmolni is 
tud, ha a boldogságáról van 
szó, és az oroszlán barlang-
jába is bemerészkedik, hogy 
ezernyi veszély között, fur-
fanggal foghassa meg — az 
egeret. 

A Vornouil-vlgjáték filme-
sítési jogát a Paramount vá-
sárolta meg és a főszerepet 
—természetesen—Clara Bote 
játssza. (Ki is játszhatná, ha 
nem ö?) Hollywood vörös-
ha j é kedvence a francia 
vígjátékban érvényesítheti 
temperamentumát. 

A nagy férfiszerepben 
Charles Rogers bizonyítja 
be, hogy vfgjátékszinósznek 
is elsőrangú. 

macska» filmváltozata 
november 29-én kerül színre 
az Omniában. Ugyanebben 
a műsorban mutatják be 
Alice Terry és Petrovich 
Szvetiszláv ú j filmjét. Az 
«Allah kertje» .' roman-
tikus dráma, Rex In-
gram, rendezte. Az 
amerikai rendező 
egyik legszebb 
filmje. 
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cscrípu Arzén elrekeszti a Tisza vizet 
és Q)ra eltemeti Attilát 

Az amerikaiak nem győzték pénzzel Cserépy terveit 

Huszonegy éve nem volt Magyarorszá-
gon és most hazajött — magyar filmet 
csinálni Attiláról. 

Cserépy Arzén pályafutása nein minden-
napi filmkamér. Az 1910-es évek elején 
merész lendülettel felcseréli az autóipart 
a filmmel. 1912-ben Berlinben megrendezi 
első filmjét, amelynek Die Ausgestossenen 
a címe. Ezt követi a Páticélszoba, A ko-
misszárius fekete naplója, Nagy Katalin, 
Magdaléna, és három Asta Nielsen-kép. 

Azok, akik emlékeznek ezekre a film-
darabokra, bizonyára csodálkoznak, hogy 
Cserépy Arzénnak tulajdonítjuk a filmeket, 
amelyek annak idején Conrad Wieder 
rendező nevével kerültek forgalomba. Most 
már megírhatjuk, hogy ez a 

Conrad Wieder, Cserépy Arzénnal 
azonos. 

1918-ban Cserépy — most már saját 
nevével — filmvállalatot alapit ós örökre 

eltemeti Conrad Wieder urat. Az első 
Cserépy-fllm a Die Mädchen von der Acker-
strasse volt, amely nagy sikert aratott. 
1921-ben készíti el Cserépy karriér-film-
jét, amely egyszerre megalapozta rende-
zői hírnevét. A Fridericus Rex a legvál-
ságosabb időkben valósággal felrázta az 
elalélt Németországot. 

A németek nemzeti filmjüknek tekin-
tették a magyar rendező művét. 

A «Fridericus Rex» után filmre viszi a 
A heidelbergi diákélet-et (Cserépyn kívül 
Griffltn is megfilmesítette ezt a témát, 
úgyhogy Lubitsch már harmadszor dolgozta 
fel Meyer-Forster színdarabját), elkészít 
három Schiinzol-filmet — azután tanul-
mányútra indul. Egy-egy évet tölt London-
ban és Párizsban, aztán Amerikába megy, 
hogy megismerje az amerikai filmgyártás 
üzleti szervezetét. Nem rendezést akar 
tanulni, hanem businesst, mert Cserépy 

tudja leg jobban, hogy a film-
gyártásnál a legfontosabb a 
racionális gazdálkodás. 

Amerikában fel is kérik, 
hogy rendezze meg Wells 
filmszcenáriumát, A világok 
harca-1. Cserépy kalkulálni 
kezd : 

két és fél millió dollárt 
kér a film előállítására. 
Ez a hatalmas ősszeg még 

az amerikaiakat is megdöb-
benti. Alkudni próbálnak. 
Elég lesz a fele is. De Cse-
répy nem akar félmunkát 
végezni. Ha nem tudja el-
képzelését teljes monumen-
talitásában keresztülvinni, 
nem vállalja a munkát. És 
nem is vállalta. Inkább haza-
jött Európába. És most itt ül 
a pesti Duna-palota egyik 
lakosztályában és beszél az 
élete nagy álmáról, Attiláról: 

— Attila alakját a német 
kútforrások és a német tör-
ténelemkutatók nagyon el-
homályosították. Az ő elő-
adásukban Attila elcsenevé-
szedett, a kegyetlenség ós 
a barbár kor szimbóluma 
lett. Néhány év óta azonban 

í 
(Kluger felv.) 

Cserépy Arzén 
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az Attila-téma reneszánszát éli. Modern 
történelemírók egészen új világításban ad-
ják Attila alakját és mindjobban kezd ki-
alakulni a népvándorlás Napóleonjának 
legendás személye 

Attila ma divatos téma. 
— Könyveket Írnak róla. Most jelent meg 

Marcel Brion francia ,lró remek Írása : 
La Vie d'Attila. 

— Filmrendezői szemmel nézve : Attila 
a legnagyszerűbb filmtéma. Határtalanul 
monumentális, olyan tömeget blr el, amire 
filmnél még nem volt példa. Az Attila-film 
témája az egész világot érdekli és ez lesz 

az első reprezentatív magyar film. 
— Magyar Írók Írják. Bíró Lajos ós Vajda 

Ernő már el is végezték munkájukat, itt 
Pesten még Pékár Gyula közreműködését 
akarom megnyerni. 

A külső felvételeket Magyarországon 
készítem el, 

az előkészitő munkát már meg is kezd-
tem. A laikus nem is képzeli, hogy mi-
lyen problémák foglalkoztatják a rende-
zőt. Törődnöm kell, 

vájjon találunk-e elég fát a Tisza 
mentén, hogy elrekesszük a folyót 

Attila temetéséhez, 

— Azt is tudnom kell, van-e elég meg-
felelő ló Magyarországon. A múzeumokban 
felkutatjuk a népvándorlási emlékeket, 
tanácskozunk tudósokkal, iparosokkal, ter-
vezőkkel. Februárban kezdjük meg a 
felvételeket. 

— Kik lesznek a film szereplői? 
— A főszerepet a tömeg játssza — 

feleli Cserépy Arzén. — Hogy ez a tömeg 
milyen nagy lesz, azt még nem tudom. 
Amennyi megfelelő statisztériát kapok, azt 
mind felhasználom. Ezer és ezer emberre 
lesz szükségem. 

— A filmet a párizsi Ciné-Romans 
gyárral együtt készítem. 

Száz-százalékos magyar filmet akarok 
csinálni 

és ehhez minden tekintetben bírom a ha-
talmas francia gyár erkölcsi és anyagi 
erejét. 

* 

A nagy mappákból előkerülnek a ter-
vek. Attila udvara, Attila Róma előtt, 
Attila esküvője, Attila temetése. 

És a nagy rajzok között ott áll Cserépy 
Arzén, magyar filmrendező, aki 1929 feb-
ruárjában a Tisza mentén újra életre kelti 
Attila letűnt világát. (h. e.) 

Attila temetése 
Metzner Ernfl díszletterve az Attila-filmhez 
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Ludwig Berger, 
„Nürnbergi mesterdalnokok" rendezője, 

Hollywoodban befejezte 
az új Janning s- filmet 

Ludwig Berger doktor 
visszaérkezett Hollywood-

Walter von Stolzing : 
Gustav Frölich 

ból a német fővárosba. Alig 
fejezte be a Csendes-óceán 
partján nagy filmjét, vonatra 
ült, hajóra szállt és átjött 
Európába, hogy német fil-
met rendezzen.A Varázs 
keringő rendezőjének 
utazásai : mérföldkö-
vek, amelyek mind 
egy-egy jelentős 
filmet jelente-
nek. 

Berger dr. utolsó európai 
filme a Nürnbergi mester-
dalnokok volt. Égy világ-
zseni művét filmesítette meg 
és életre keltette Wagner 
Richard költészetének lo-
gendás alakjait. Nem any-
nyira a wagneri operát fll-
mesftotte meg, mint a nagy 
komponista költészetének 
remekét, a győzedelmes ifjú-
ságot. A német titán legszebb 
zenéjét formálta filmre a 
német rendező, hogy az ifjú-
ság, dal és szerelem örök 
diadalát hirdesse. 

A Nürnbergi mesterdalno-
kok befejezése után Berger 
szerződést kapott Holly-
woodba, ahol a Paramount 
rábízta Emil Jannings új 
filmjének rendezését. Most 
fejezte be ezt a filmet és 
szabadságot kért, hogy Ber-
linben dolgozhasson. Mind-
össze egy berlini filmet 

engedélyezett neki a Para-
mount, aztán visszavárják 

É v a : 
Maria Soluieg 

Hans Sachs : 
Rudolf Riltner 

Hollywoodba — új világ-
sikert rendezni. 

A Nürnbergi mesterdalno-
kok filmváltozata nemcsak 
a rendező, hanem a színé-
szek karrierjét is egyen-
gette. Gustav Frölich, Wal-
ter von Stolzing kitünö ala-
kítója, a Heimkehr főszerepét 
kapta az Ufától, Maria Sol-
weg pedig három jelentős 
szerepet nagy német fil-
mekben. Rudolf Rittner, a 
nürnbergi költő-varga mar-
káns alakítója, olyan nép-
szerű színész ma a nagy 
német birodalomban, mint 
az operaszinpadok hírneves 
Hans Sachsjai. 

A Nürnbergi mesterdalno-
kok első külföldi premiérje 
nemrég zajlott le Párizsban. 
A francia főváros közönsége 
meleg ünnepléssel fogadta 
ezt a reprezentatív német 

filmet. Budapesten de-
cember 6-án kerttl szín-

re, a Forum mutatja 
be kizárólagos jog-

gal. 



SZÍ m HÁZI ÉLET 01 

Silentium ! Bibemiis / 
Hámon Novarro és a heidelbergi diákok 

A legnépszerűbb 
heidelbergi diák: 

RAMON 
NOVARRO 
A magyar rendezők, ha 

külföldrekerülnek —• magyar 
témájú filmet rendeznek leg-
szívesebben. Természetesen 
más nemzet fia sem tagadja 
meg az Óhazát: a franciák 
Párizsról akarnak filmet 
készíteni, az angol rendező 
London életét szeretné filmen 
megeleveníteni. A német ? 
A német rendező a saját 
ifjúságát akarja viszont-
látni, a kisvárost, a diák-
életet. 

A filmrendező nagy úr, 
meg tudja valósítani vágyait 
Ha Heidelbergre gondol — 

felépíti Heidelberget és be-
népesíti filmszínészekkel. 

Lubitsch is bizonyára sok 
szép napot töltött Heidelberg 
falai között, azért vállalta 
olyan szívesen, hogy filmet 

készít a heidelbergi diák-
életből. És a zseniális német 
rendező odavarázsolta Holly-
woodba a régi Heidelberg 
romantikáját, a herceg és 
a kis Kätclien szerelmét. 

A «Diákélet» főszereplői : 
Ramon Nouarro és Norma Shearer 
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Kertész Mihály nevét „kifelejtették' 
a Noé bárkája reklámjából 

(Hollywoodi I udősttónktől.) 
A losangelesi Oraumans 

Theatre-ben nemsokára meg-
tartják a « Noébárkája » világ-
premiórjét. A Ilim rendezője, 
Kertész Mihály, most épült 
fel abból a betegségből, ame-
lyet a felvételek alatt szer-
zett. A Warner-gyár azon-
ban nem nagyon méltányolja 
Kertész emberfeletti mun-
káját és a film reklámjában 
csak elvétve említik meg a 
magyar rendező nevét. Min-
den elismerést egy Daryl 
Zanuck nevü úrnak nyúj-
tanak át, úgy látszik, hogy 
ő akarja a babért learatni. 

Mr. Zanuck karriérje igen 
kalandos. Valamikor tenge-
részinas volt és valószínűen 
innen morítette a vízzel 
összefüggő filmek iránti elő-
szeretetét. A tengerészetet 
később felcserélte a War-
ner-filmgyárral, ahol előbb 

prop-boy volt, majd írónak 
csapott fel. Az írást is meg-
únta és supervisori rangban 
a Kin Tin Tin-filmeket irányí-

Jnckie és napája a párizsi fim-
pire-ban lépnek fel, Jackicnek 
l i lmen nagyobb sikere volt, mint 

a sz ínpadon 

totta. (Zanuck mester tehát 
állat-dolgokban is szakértő.) 

Mr. Daryl Zanuck nagyon 
gazdag ember. Amikor a 
Warner-gyár a tönk szólén 
állt, nem tudták a fizetését 
kiadni — és részvényekkel 
egyenlítették ki hóndpokon 
át a gázsiját. A Warner-
gyár azóta rendbe jött (a 
Vitaphone szanálta) és a 
tőzsdén óriási hossz volt a 
Warner-részvény ékben.^slon-
danom sem kell, hogy Mr. 
Zanuck is jó felárral dobta 
piacra «értéktelen» részvé-
nyeit. Azonban a pénz nem 
boldogít, Mr. Zanuck mű-
vészi babérokra is vágyik. 
Mivel ő parancsol a stúdió-
ban, az újságokat ő irá-
nyítja, könnyen háttérbe 
szoríthatta Kertész Mihályt, 
aki a Noé-filmhez nemcsak 
művészi munkát, de egész-
séget is áldozott. 

Kertész Mihály rendezi a «Noé bárkája» egyik tömegjelenetét 
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Takács Rózsi és Pattantyús Mihály, 
a kaposvári «Régi nyár»-ban 

Gergely f f y Gábor 
rendörtanácsost az Országos Irodalmi 

Gárdonyi Társaság tagjai közé választotta 

SzöllBsi Eta, 
I,lakkai tanár 

kitűnő hangú tanít-
ványa. aki december 1-én a Zene-

akadémiában mutat-
kozik be 

/Bán-
iroda) 
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A H C T H U M O R A 
KÓKISTAK f ü s t p r o c c 

— Papa! 
— Tessék. 
— Csinálhatom azt. amit a 

mama? 
— Ilten. 
— Akkor adj eou ciparett'át! 

(L'Illustration) 

A PÉNZ 

— Tegnap megkért egy 
gróf . . . 

— Mire? 
A BOR 

— Kérek egy üveg bort a 
nagypapa részére. 

— Milyet? Fehéret vagy vörö-
set? 

— Mindegy, ugy is rosszul lát. 
(Ohio State) 

NÉGYKEZES 
Az ikrek négykezest játsza-

nak. A mama közbeszól: 
— Titi, mit játszol? . -
— Egy Beethoven kompozí-

ciót. 
— És te, Toto? 

(Miinchcner Illustrierte) 

ZENEI MŰVELTSÉG 

— Ug.y-e nem a pénzemért 
veszel el? 

— Nem, azt a hitelezőim 
kapják. 

(Buen Humor) 

— Szeretném meufestetni a 
portrémat . . . 

— Olajban? 
— Ifíen, de a lenfinomabb 

olajban . . . 

HAJNALBAN 

— ISMERED A SEVILLAI 
BORBÉLYT? 

— NEM, KÉRLEK, ÉN EGYE-
DÜL BOROTVÁLKOZOM. 

HELYES ÁLLÁSPONT 
A New-Yorkban beszélgetnek 

Sóti Károly bécsi kalandjáról. 
— De hát tulajdonképpen 

miért zárták el? — kérdezte 
valaki. 

— Mert tiz éwel' ezelőtt ha-
mis nevet használt. 

— Ugy kell neki! — mondta 
Garai Imre, a népszerű zene-
szerző. —• Aki ilyen nevet le-
tagad, az megérdemli, hogy le-
csukják. 

— Úszkáljatok boldogan, szegény kis rákok! 
(Le Sourire) 
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HÍRES PESTI SUTTOGÓK légy zümmögését is hallani . . . 
Bársony legyintett a kezével: 
— Akkor ne menjünk be. 

Ernőd ordit valakivel. 
A másik hires pesti suttogó 

Ábrahám Pál, a leghangosabb 
pesti dzsezzbend karmestere. 

Múltkor Szabolcs Ernő igy 
üdvözölte: 

— Szervusz, hulló falevél. 
— Miért nevezel hulló falevél-

nek? — csodálkozott a kar-
mester. 

— Mert suttogón beszélsz . . . 

HÁZASSÁG ELŐTT 

— Mennyi ideig maradhatsz 
el hazulról? 

— Ó, sokáig! Azt mondtam, 
hogy szövetet megyek kiválasz-
tani. 

(Fließende) 

Mr. Jack Smith, a világhírű 
suttogó bariton meglepetéssel 
konstatálta, hogy Budapesten 
nem újság a — suttogás. Attól 
függetlenül, hogy a pesti férjek 
nagyrésze odahaza csak suttogó 
bariton, attól függetlenül, hogy 
van egy Brodszky Miklós nevü 
hivatásos sutlogónk, él itt Pes-
ten két kitűnő művészember, 
akiknek suttogása közismert a 
színházi világban. 

BOBBY SIR 
:— Miért sírsz Bobby? 
— A papa megütötte az ujját. 
— Azért nem kell sirni! 
— Először én is röhögtem, de 

aztán elnáspágolt. 
(Faun) 

A FIU: ELVESZLEK. TUDSZ 
FŐZNI? 

A LEÁNY: IÎN SOKKAL JOB-
BAT MONDOK. TUDSZ ADNI, 
HOGY FŐZZEK? 

(The Windsor Magazine) 

A TAKARÉKOS EMBER 
— Nem tarlód okosnak, ha 

egy lánu takarékos emberhez 
mean felesedül? 

— De igen. Férjnek jó, de vő-
legénynek — rémes. 

(Judge) 

HAL' ISTENNEK JÓL MEGY 

Az egyik — Emőd Tajnás. 
akit méltán megillet a halk-
szavu költő elnevezése. Suttogá-
sairól egy jellemző annekdota 
jár száiról-sziájra. M'ikor még 
Emőd igazgatta az Andrássy-uti 
Színházat, egyizben, próba után, 
Bársony István és Fekete Pál 
megálltak az igazgatói iroda 
előtt. 

— Erigy. nézd meg, — szólt 
Bársony Feketéhez — hogy 
van-e valaki az irodában? 

A törzsasztalnál egy mű-
vészről beszélgetnek. 

— Hol van? — kérdi va-

tatja a gyomrát. 
Mire Tarján Vili mali 

ciózusan megjegyzi: 
Fekete odatámasztotta a fülét laki. 

az ajtóhoz és hallgatódzoít. tam 
— Kérlek, — mondta — 

olyan csönd van, hogy még a 

Már régen nem lát-

Karlsbadban gyógyit-

— Én emlékszem arra, 
mikor jó volt neki a szóda-
bikarbóna. 
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HUMOR AZ UCCAN JÓSNÖNÉL 

— Nincs semmi baj. Még 
a közelébe sem lesz soha 
semmi betegség. 

-— És erre Ön azt mond-
ja: nincs baj? Én orvos 
vagyok . . . 

VACSORA 
A t ő u r: A számlán — a pin-

cér nem szerepeli 
A v e n d é g : Nagyon helyes. 

Nem vagyuk kannibál! 
(Punch) 

béből. Végre kedélyesen 
Király Ernőhöz fordul: 

— Nem lenne szives ura-
ságod huszonnégy fillért 
kölcsönözni? 

Király Ernő előzékenyen 
átnyújt a kalauznak har-
minc fillért. A kalauz visz-
sza akar adni hat fillért. 
Mire a részeg gavallérosan 
legyint: 

— Hagyja, barátom! A 
többi a magáé! 

A SZERELEM RIZONYITÉKA 

RÁÉREK, FIACSKÁM! 

AKKOR MENJEN LASSAB 

EGY l'ESTI GAVALLÉR 
Király Ernő a villamoson 

utazik, mellette áll egy 
jól öltözött ember, aki 
nek bizonytalan tekintetén 
azonnal látni, hogy spicces. 
Jön a kalauz és odafordul 
a bizonytalanul imbolygó 
úrhoz: 

— Szabad kérnem a je-
gyét? 

A pasas kikolorászjk a 
zsebéből egy jegyet és át-
adja. 

— Ez rossz! — mondja 
a kalauz némi vizsgálódás 
után. 

A részeg folytatja a ko-
torászást, de se jegy, se 
pénz nem kerül elő a zse-

— Láttad ezt az embert? Ezzel tegnap háromszor 
táncoltam. Képzelheted, milyen szerelmes vagyok belé... 

— Hát ez a szerelem bizonyítéka? 
— Igen, mert ő a világ legrosszabb táncosa 

(La Vie Parisienne) 
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NEHÉZ MUNKA 

A múlt héten adóösszeirásl 
iveket kézbesítettek a pesti 
lakóknak. Az ivet többek közt 
megkapta egy pesti bohém is. 
aki hiába van hónapok óta ál-
lás és kereset nélkül, a kincstár 
szvm pontjából mégis csak adó-
alany. 

Bohémünk természetesen rá 
se hederített az ívre, csak a 
házmester ismételt sürgetései 
után töltötte ki. Amikor átadta, 
a házmester nehezletően kér-
dezte: 

— Miért tartott ilyen sokáig? 
— Mit csináljak? — válaszolta 

a bohém. — Egy hétig tartott, 
antig a jövedelmeimet össze tud-
tam számlálni. 

HIDEG V A N . . . 
Titkos Ilona múltkor vá-

ratlanul megjelent Somogyi 
Nusiéknál. Amint belépett 
az ebédlőbe, ez volt az első 
szava: 

— Brrr, de hideg van 
nálatok! 

— Bocsáss meg, — men-
tegetőzött Nusi — nem 
tudtam, hogy jössz . . . csak 
egg személyre fütöttem . . . 

BRRRR.. . 
Kint voltam a műjégpályán 
És részvét érzése hat át. 
Láttam egy ifjút négy kis nővel; 
Szóval „bebógnizta" magáit. 

A SNAPSZ 

A NAGYSÁGA: SZÍVESEN 
ISZIK SNAPSZOT? 

A KOLDUS: MI EZ, KÉREM, 
MEGHÍVÁS VAGY GYANÚSÍ-
TÁS? 

(London Opinion) 

A REKLÁM-MAGYAR 

A Magyar-rapszódiát különle-
ges gonddal stafíirozták ki be-
mutató mozgószinházuilik. Az 
UFA parasztházzá kidekorált 
portálja előtt például magyar 
szűrös, pörgekalapos, árva-
láuyhajas magyar áll. 

Rózsahegyi Kálmánnak nagyon 
tetszik a dolog. Odafordul a 
reklámparaszthoz és megkérdi 
tőle: 

— Bátyám hovávalósi? 
Mire az ember von egyet a 

vállán és hamisítatlan soroksári 
dialektusban válaszol: 

I kann net ungarisch! 

A ZSEBKENDŐ 
— Bobby, ne a zsebkendőddel 

töröld le az almát! 
— Nem baj, mama, már úgyis 

piszkos. 
(Tits-Bils) 

KICSI ÉS KISEBB 
— Ugy-e kis lábam van? Lát-

tál kisebbet? 
— Igen. 
— ? ? 
— A cipőd! 

(The Sunnu Magazine) 

A PUDER 

— Miért engedted meg annak 
az embernek, hogu megcsókol-
jon? 

— De John! 
— Igen! Amikor bejöttem az 

o orra volt puderos, a tiéd pe-
dig nem! 

(The Passing Show) 

DÉNES OSZKÁR TÁVIRATA A ZEPPELIN 
POTYAUTASÁHOZ 

Ahogy a Zeppelinre ült, 
Szerfölött irigylem a módot, 
Pláne mikor a vihar folytán, 
Többszáz mérföldön át sodródott. 



s z í n h á z i ELET 69 

Akiből erőszakkal csináltak centert 
Beszélgetés Pest legnépszerűbb „potya-publikum" ával 

Mikor vége voll a Hun-
gária—'Vasas-mérkőzésnek, a 
Hungária-drukkereknek ra-
gyogott az arcuk a boldog-
ságtól. Nem csak az a 
nyolc-nullás eredmény lette 
őket boldoggá, amellyel a 
Vasast lehengerelték, ha-
nem az is, hogy a csapat-
nak olyan centere akadt 
végre a fiatal Kalmár Jenő 
személyében, aki a régi 
formájának tetőpontján álló 
Orthra emlékeztette a nézőt. 

Felkerestük a legzseniáli-
sabb fiatal magyar játékost, 
aki az öltözőben így mesélte 
el sportkarrierjét: 

— Husz éves vagyok. Mo-
csoládon, Somogy-megyében 
születtem. Kilencéves ko-
romban Pestre jöttünk lak-
ni a Vágóhid-utcába. A vá-
góhid-utcai vásártéren min-
dig voltak futballozó gyere-
kek, én is beálltam közéjük 
játszani. A labdában a belső 
gurnmit gyakran marhahó-
lyag helyettesitette, de hát 
a cipő szétrugására az is 
megfelelt. 

— Nagyon sok cipőt tettem 
tönkre. Az édesapám szom-
baton kapta a fizetését, ak-
kor mindig hazahozatta a 
susztertől az egyetlen cipő-
met. Hétfőn már újra csi-
náltatni kellett. Szombatig 
tehát mindig mezítláb jár-
tam. Az öregem hamar meg-
unta, hogy cipőimből pár 
hét alatt fűtőanyagot csi-
náljak a nagymo sáshoz és 
kellő atyai pofonok kísére-
tében eltiltott a futballo-
zástól. Hogy megoldjam a 
cipőkérdést, beléptem a 
FIAK csapatába. Tizennégy-

éves koromban, mint bekk, 
az ifiben játszottam. Két év 
múlva a FIAK feloszlott. 
Ekkor átléptem az FTC-be, 
ahol szintén az ifjúságiban 
bekkeltem. Megnyertük az 
ifjúsági bajnokságot. Mi-
kor a professzionizmust be-
vezették, a Ferencvároshoz 
szerződtem. Rögtön kiköl-

Kalmár Jenő, a Hungária cen-
tere vezet a góllövő-slatisztiká-

ban 

csönöztek az Ékszerésznek, 
ahol végigjátszottam a sze-
zont. A második évben a 
Ferencváros egy szezonra 
kicserélt a Pesterzsébet Papp 
nevü játékosával. Itt a ve-
zetőség rákényszeritett, hogy 
a hátvédposztról menjeik elő-
re centerhalfnak. Pappnak 
a Fradiban eltörött a lába, 
igv nem tudtak engem 
visszacserélni. A Pesterzsé-
betnél, mert nem nyerte 
meg a bajnokságot, nagy 
leépítések voltak. Engem is 
eladtak, mert nem tudtak 
fizetni. A Hungária meg-
vásárolt. A ' Hungáriánál 
nagy centerválság volt, 

Skvarekkel próbálkoztak, 
de inem vált be. Ekkor tá-
madt Révész mesternek az 
az ötlete, hogy engem pró-
bál ki a középcsatár poszt-
ján. Én sóhajtva gondoltam 
régi bekkvol tómra és nagy 
munkámba került, hogy 
centerhalf maradhassak. így 
lettem center és ennek kö-
szönheti a Vasas azt az öt 
gólt, amit berámoltam. 

— Kétszer voltam váloga-
tott a Blackburn Rowers 
és Ausztria ellen és kétszer 
voltam a B.-válogatottban 
is, Szabadka és Csehszlová-
kia ellen. 

— A gólrugásbó] mindig 
igyekeztem kivenni a ré-
szem. Mint centerhalf 11 
gólt rúgtam és fejeltem 
a Pesterzsébet csapatában 
egy szezón alatt. 

— Sporton kiviil kedvenc 
szórakozásom a mozi és a 
szinház. Sebestyén Dódinak, 
Salamon Bélának és Pásztor 
Bélának a jóvoltából én va-
gyok a Városi Szinház, a 
Teréaköruti Szinház és az 
Ufa-mozi leghálásabb po-
tyapublikuma. 
— Más szórakozásom nincs, 

Nem iszom, nem dohány-
zom és szigorúan sport-
szerű életet élek, mert ko-
moly eredményeket csak igy 
lehet elérni. 

— Most nagyon boldog va-
gyok, hogy végre abban a 
helyzetben vagyok, hogy 
módomban lesz megszerezni 
a gimnáziumi érettségit. Sze-
retem a foglalkozásomat, 
szerszámlakatos vagyok, de 
azért többre akarom vinni, 

Vig György 
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AZ O K O S A S S Z O N Y 
N O V E L L A 

IRTA: FREDERIC BOUTET 

Az inas felszolgálta a feketekávét és kiment. Monsieur Lavallain, aki sokáig hall-
gatott, a feleségére nézett és ezt kérdezte: 

— Francine, elutazzunk? 
Madame Lavallain csodálkozó tekintetet vetett az urára, akit már az ebéd eleje óta 

figyelt A férje gazdag ember volt, boldognak érezte magát, de az utóbbi időben ide-
gesnek, hallgatagnak látta. Ma ugy tűnt fel neki, mintha Lavallain teljesen össze-
roppant volna. 

— Elutazzunk, André? Hova? Es mi lesz Paul tanulmányaival? És az üzleti 
ügyeiddel? 

— Hová? Mindegy. Pault majd internátusba adjuk, az üzleti ügyeim? Istenem, majd 
elintézzük! 

— Ugy veszem észre, hogy az utóbbi időben nagyon is elintézed a dolgaidat. 
Lavallaine érezte, hogy feleségének ezúttal nagyon is igaza van. 
— Es a klub? És az estéid? Es az összeköttetéseid? El akarod hagyni Párizst? 

És rám nem is gondolsz? Mi lesz a kicsivel, szegény gyerek most kilenc éves, azt 
akarod hogy itíhagyjuk? Nagyon meglep ez az ötleted... Azt hiszem, jó volna meg-
gondolni a dolgot! 

— Nos hát, majd meggondolom. De mondd csak, nem volna érdekes és kellemes 
egyszer ugy elutazni, hogy az ember az egyik pillanatról a másikra határozza el? Vég-
eredményben Pault is magunkkal vihetjük. Különben is majd beszélünk róla. Most 
elmegyek. Az autóra, ugye, nincs szükséged? 

— Nincs, nyugodtan elmehetsz vele. 
Amikor a férj eltávozott, Francine Levallain rágyújtott egy cigarettára és gondol-

kozni kezdett. Aztán határozott léptekkel budoárjába ment. Negyedóra múlva már 
taxit hozatott. A soffőrnek megadott egy cimet. Elegáns ház előtt, a Parc Monceau 
közelében állt meg a kocsi. Francine felment egy másodikemeleti elegáns lakásba és 
ott ezt kérdezte az ajtót nyitó szobalánytól: 

— Itthon van a nagyságos asszony? 
— Igen asszonyom, majd bejelentem. 
Francine igy másodperccel később ott ült a budoárban, egy gyönyörüszép szőke 

asszonnyal szemben. 
— Jó reggelt Micheline, — könzöntötte őt, — nem zavarlak? 
— Semmiesetre, — felelte a fiatal szőke hölgy, — igazán csodálkozom, hogy itt ta-

lállak, már rég nem voltál nálam. 
— Valóban már régen nem láttalak, de ma éppen szabad voltam és ha neked sincs 

más dolgod, azt hiszem, együtt tölthetjük a délutánt. 
Micheline ajkába harapott. 
— Időm az még volna, de hát mit fogunk csinálni? 
Francine félbeszakította, mereven nézett rá és. ezt mondta: 
-- Mondd Micheline, igaz, hogy de Leryyhez mégy feleségül? 
Micheline elvörösödött. 
— Ki mondta ezt neked? 
— Nem fontos, hogy ki mondta. Igaz? Hát kedvesem, én nem akarom, hogy te 

hozzámenjél! 
— Mit beszélsz? 
— Azt mondom, hogy nem akarom ezt a házasságot. Figyelj ide, Micheline. Mi 

már gyermekkorunk óta ismerjük egymást és régi barátnők vagyunk. Körülbelül ugyan-
abban az időben mentünk férjhez mind a ketten. Te pár évvel ezelőtt özvegy lettél. 
Özvegy és szabad... de most már nem vagy többé szabad. .. 

— Miért ne volnék szabad? — kérdezte Micheline izgatottan. 
— Mert négy éve és hét hónapja — látod milyen jól tudom — az uramnak vagy 

a szeretője. 
— Megőrültél? 
— Csak azt mondom, ami igaz A férjem szeretője vagy és ezt tudom. Megdönt-

hetetlen bizonyítékaim vannak. 
— Hogy lehetnek bizonyítékaid olyan dologról, ami meg sem történt? 
— Ne hazudj, nincs értelme. Már a kezdete óta tudom. Tudom, hogy hol talál-

koztok> láttam a leveleidet, amelyeket Andréhez intéztél. Olyan rég van már nála a 
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levélcsomó, azt hitte, hogy nincs is meg. Én eltettem. Akkor irtad. amikor Angliában 
volt. Talán emlékezni fogsz az Írásaidra. 

Micheline nem felelt. Francine folytatta: 
•— Szóval barátságunk ellenére elraboltad az uramat. Én szerettem. Szenvedtem. 

Rettenetesen szenvedtem. Most sajnos, már nincs bennem ez az érzés. És mi a hely-
zet? Megelégelted a — szerelmet. André untat téged, meg akarsz tőle szabadulni, ö 
pedig féltékeny. El akarod hagyni és nem akarsz vele többé találkozni. Mindent meg-
értek. Ideges és sokat dolgozik. És te mondtad éppen nekem, hogy mennyi szabad 
időd van. Te akartál minden délután együtt lenni velem. Hát vedd tudomásul kedve-
sem, hogy késő. Nagyon késő. Elvetted az uramat, de most tartsd is meg tovább! 
Mert csak nem gondolod komolyan, hogy most, amikor nem kell neked, átengeded 
a számomra. Kétségbeesésében már el akar utazni velem. Én nem akarok. Össze-
tör/étek az életemet egy szerelmes, hü asszony életét. Én most már békét és nyugal-
mat akarok. Nem akarom, hogy végignézzem André gyászát. A kétségbeesését, amiért 
férjhez mész. Nem akarok elutazni és nem akarok azzal foglalkozni, hogy örökösen 
vigasztalom. Mostani életemet még elviselem és ezen nem akarok változtatni. Áruláso-
dat meg kelleti volna gondolnod. Én nem szeretem már a férjemet, de nem akarom, 
hogy miattad szenvedjen. Én még attól sem riadok vissza, hogy nyilvános botrányt 
rendezzek. Hallgass ide, Micheline. Ha szükség van rá, még revolverhez is nyúlok, 
hogy kényszerítselek arra: ne küldd el az uramat. Ne felejtsd el, írásos bizonyítékaim 
vannak. Én nem akarlak megölni, de ha valakit lelő az ember, nem lehet tudni, kit 
talál a golyó. Ne kényszeríts engem ilyen cselekedetre. Tartsd meg magadnak Andrét. 
ne tedd féltékennyé és ne engedd, hogy szenvedjen. És engem is hagyj békén. Értesz, 
Micheline ... 

Fracine elhallgatott. A másik ijedten figyelte. Aztán igg szólt: 
— Ez aljasság. . . aljasság! Te vártál erre a percre és most igy akarod megbosszulni 

magad. 
— Nem drágám, — mosolygott Francine — én csak nyugodt életet akarok. 
És elment. 
André Levallaine aznap vidáman jött haza. Egy szót sem beszélt többé az utazásról. 

(Fordította: Kristóf Károly) 

Ott ÜH a budoárban egy gyönyörű szőke asszonnyal 



72 S Z Í N H Á Z I ti LET 

A* házasság és a kockacukor — Hogyan 
lesz számolcmtvész az apósokból — A 
sivatag, kaiati'n és az oázis — Hogyan 
hat col a nagyhatalom az istenséggel — 

A saját ház és a háziasság 
A házasság szerelemmel, hozomány 

nélkül olyan, mint a kockacukor: rövid 
ideig tartó édesség. A házasság hozomány-
nyal, szerelem nélkül, ennek az ellenke-
zője: hosszú ideig tartó keserűség! Mi 
hát a teendő? Legyen együtt mind a kettő. 

Klein Márton, Celldömölk 
Az iskolában ugy tanultuk, hogy a legideáli-

sabb lény a dalkültő. Már pedig Ányos Laci 
dalköltő ur „Nem ragyog a csillag szebben" 
cimü nótájában azt mondja, hogy: Hej, pedig a 

Minden külön értesítés hcluell 
Dávid Erzsike és Schmerz János házasságot 

kötöttek 
{Rozgonyi felvétele) 

szerelemből nem lehet megélni! — Amiből az 
következik, hogy a hozomány: költői igazság! 

Schwarz \ilma, Timisoaru 
Én magam személyében szigorúan hozomány-

ellenes vagyok. De azért mégis nagyon gondol-
koznék azon, hogy hozzá menjek-e olyan férfi-
hez. aki annyira könnyelmű, hogy nem pályázik 
hozományra. Utóvégre pályázni, lehet! 

Csóri 
Leayen szegény, vagy gazdag. 
Mind elfogad pénzt ha adnak! 
Asszonyt sokat küldtek haza, 
De hozományt vissza? Soha! 

Vadnai Lászlóné, Sajóecseg 

Hogy mi kell a házassághoz? Egy ér-
tékes nő cs egy szakértő férfi, aki az 
értéket felismeri. Mert az a baj kérem, 
hogy a férfiak egyáltalában nem tudják 
a nőket értékelni! 

Kálmán Elluska 
A hozomány a hiu légvárak alapköve. Amikor 

elszámolásra kerül a sor minden após és min-
den anyós Franck Móriccá válik, matematikus 
zseni lesz, aki szédületesen tudja megmagya-
rázni, hogy mire úszott el a hozomány, melyet 
nem tud kiadni. Nincsen hát értelme az egész-
nek. Minek izgassuk fel magunkat, miért aláz-
zuk meg önérzetünket? Tegyünk ugy, mintha 
nem is lenne. Ugyanis nincs is! 

Eckstein József, Bácovee 
TESSÉK MEGTANÍTANI A NŐKET, 

HOGYAN KELL A FÉRFIAKKAL BÁNNI. 
EZ A TUDOMÁNY MINDEN HOZO-
MÁNYNÁL TÖBBET ÉR. AKI MEGTA-
NULJA, AKAR ÖT VŐLEGÉNYT SZÉ-
REZHET MINDEN HÉTEN. 

MARY LOU 
Budapest, Csáky-utca 1. 

A hozomány alatt nem szabad esak pénzt ér-
tenünk. Hozomány lehet a családi összeköttetés, 
a nő képzettsége, diplomája vagy állása, a nő 
személyes, egyéni jó tulajdonságai: szépség, há-
7i-.cs.-.ri jícóo. ß s ha ezek köziil bármelyik is 
meg van, akkor a szerelem a Jolly Joker, mely 
ha jól bejön, bármit pótol és minden kombiná-
eio nyer. 

Szakátsy Gyula 

A termelés alaptétele és követelménye : 
tőke és munka. A családnál a tökét vagy 
a nő kiváló tulajdonságai, vagy hozo-
mánya jelenti. A munkát pedig a férfinek 
kell adnia, 

S. G. 
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Minden külön értesítés helyett 
Kolb Irénke és Aczél László házasságot kötöttek 

(Rozgonyi felvétele) 

Nekem egy teljes óráig volt hozományom. 
Ugyanis a barátaim. ismerőseim rábeszéltek, 
hogy menjek el háztüznézőbe egy környékbeli 
gazdag lányhoz. Oda is mentem. Legnagyobb 
meglepetésemre ott volt a itit rokonság és olyan 
beszélgetés kezdődött, hogy valóságos rabszolga-
vásáron éreztem magam, csak azt nem tudtam, 
hogy nekem akarják-e eladni a lányt, vagy engem 
akarnak megvásárolni a számára? Egy óra után 
idegeim felmondták a szolgálatot és valósággal 
megszöktem. Azóta hozomány ellenes vagyok. 

26 éves vidéki kereskedő 

Mindig voltak, vannak és lesznek kö-
zöttünk „gazdag szegények" és „szegény 
gazdagok 1" A hozomány egymagában 
nem boldogít. Lelkimüveltség a boldog-
ság feltétele. Enélkül a gazdagság élvez-
hetetlen, a szegénység pedig elviselhetet-
len. 

Dr. S. Gy., Szolnok 
A házasság részletfizetésre vásárolt boldogság, 

melynek részleteit a térj törleszti. De, hogy le-
gyen miből törlesztenie, hát kell egy kis hozo-
mány. 

Büszke Mária, Budapest 
A hozományt akár anyagi, akár ideális érte-

lemben véve valamelyik félnek okvetlenül be 
kell vinnie a házasságba. A legreálisabb hozo-
mány a pénz, de okos nő ugy intézi, hogy azt 
a férfi hozza a házhoz. 

A. Piroska 

Pénzbeli hozomány a legnagyobb rizikó, mert 
a legkiválóbb férj is elveszítheti 24 óra alatt 
valamilyen szerencsétlen spekuláción. Csak a lelki 
hozomány maradandó értékű és ezen sohasem 
lehet összeveszni, ebből nem fakad gyűlölet, 
szemrehányás, fogak csikorgatása. 

Anonyma 

A házasság lelkiismereti kérdés. De sajnos, 
éppen a lelkiismeretes, komoly emberek vannak 

rossz anyagi helyzetben és ezért ezeknek szük-
ségük van a hozományra. Mert aki nem reális 
alapon nősül, hanem könnyelműen, hogy majd 
csak meg leszünk valahogyan! — az bűnösen 
vétkezik önmaga, a felesége és jövendő gyer-
meke ellen! 

llimler József, Oradea-Mare 

Hogy mi a véleményem a hozomány-
ról? Jó — amiből lehet rossz! Rossz, — 
amiből fakadhat jó! 

Irén 
X. 

A házasság — sivatag 
A házaspár — karaván 
A hozomány — oázis. 

2. 
A karaván — halad 
Az oázis — eltűnik 
A sivatag — véget ér. 

Faraó 
Elvileg a hozomány ellen vagyok. A gyakorlat 

azonban azt mulatja, hogy a mai idegölő idők-
ben gyorsan elkopik az ember, csökken a 
munkaereje, ennélfogva kell az a kis anyagi 
bázis! De ez csak tartalék és biztosíték, ellenben 
nem a boldogság feltétele. 

Turócy József, Budapest 

A PÉNZ NAGYHATALOM. A SZERE-
LEM ISTENSÉG. A TERMÉSZET TÖR-
VÉNYE, HOGY AZ ISTENSÉGNEK 

Minden külön értesítés helyeit 
Okányi Elly és Kaszás Árpád házasságot kötöttek 

(Rozgonyi felvétele) 
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GYŐZNIE KELL A NAGYHATALOM FE-
LETT. 

K. ERZSÉBET, BUDAPEST 
A házasságok a mennyben köttetnek, de a há-

zastársak mégis csak a földön élnek és ehhez 
kell tartaniok magukat. A házaséletben a meg-
keresett pénz javarésze az asszonyra megy el. 
Nincs az a hozomány, melyet a férj kamatos-
kamattal aniugy is nem fizetne vissza. 

Temcsánszky Ernő, Kesmarok 
A jó házassághoz nem kell hozomány, mert 

ha kell, már nem olyan jó mint az a házasság, 
amelyikhez nem kell. A házasság ugyan két fél 
egyesülése, de az a fontos, hogy mindegyik fél 
mégis euész ember legyen. 

Ismertek 

A közmondás azt tartja, hogy a bol-
dogságnak ára van! Hát miért ne adja 
meg ezt az árat hozomány alakjában 
az após? 

Pesti bankfiu 
A leány legyen ügyes, hogy hozomány 

nélkül menjen férjhez, a fiu olyan okos, 
hogy hozományt kapjon. 

G. L.-né, Makó 
A hozomány hiányát nem a házasságkötéskor, 

hanem későbben vesszük észre. íSz éppen a ve-
szedelmes benne. Olyan mint a lassan, orozva 
támadó méreg, vagy mint az árunak rejtett 
hiánya. Ha előre látnánk a jövőt, hát — hozo-
mánypártjak lennénk! 

J. K. B., Breznó 
A hozományt a regényírók találták fel, hogy 

izgassák a szegény férfiakat. Viszont — a lá-
nyok kedvéért — olyan gazdag urakat is kita-
láltak, akiknek egyetlen vágyuk, hogy szegény, 
de becsületes lányokat vezessenek oltárhoz. Igy 
hát a regényekben rendben van a dolog. Az 
életben sokkal kevésbé. Hiába mondom hát, 
hogy hozománypárti vagyok, mert ha véletlenül 

Minden külön értesítés helyett 
Jozsó Et'uska és ifj. László Lajos házasságot 

kötöttek 
(Rozgonyi felvétele) 

Minden külön értesítés helyett 
Virágh Ica és Makrai Ervin házasságot kötöttek 

(Rozgonyi felvétele) 

akadna is hozomány, abból az én számomra 
sohasem lesz párti! 

Dénes Egon, Bratislava 

Ha egy férfi gazdag házasságra akarja 
karrierjét alapítani, akkor éppen ugy 
„nemi" karriert csinál, mint a lány, aki 
eladja magát. 

Bözsi 19. 
Igazuk van a hozomány elleneseknek. A lányok 

legyenek háziasak. De saját háziasak, lehetőleg 
ötemeletes, tehermentes házzal. Még pedig azért 
legyen az a ház ilyen magas, hogy a férj, aki 
ilyen házasságba beugrik, legalább az ötödik 
emeletről ugorhasson le! 

Házasságban csalódott 
Véleményem szerint a legtöbb hozományellenes 

nyilatkozat nein őszinte. Hozománytalan lányok 
hangoztatják, de minden meggyőződés nélkül. 
Magam is szegény lány vagyok, de bizony nem 
mernék ilyen határozott nyilatkozatot tenni. 
Legalább az egyik házastársnak okvetlenül kell 
szilárd anyagi alapjának lennie. Az intelligens, 
egymást szerető emberek életét ez boldogabbá 
teszi, viszont akik csak pénzre néznek és emiatt 
veszekednek, azok születésüknél fogva durva lel-
kűek, akik a hozománykérdéstől függetlenül sem 
valók boldog házaséletre. 

K. E., Jugoszlávia. 

A mai férfiak nagy része gyáva, nem 
meri felvenni a küzdelmet az élettel, ha-
nem előbb páncélba bújik, vagyis hozo-
mánnyal bástyázza körül magát. Ám, aki 
edzés nélkül megy az Életnek, az hiába 
öltözik fel bármilyen melegen, mégis 
meghűl, elhull, életképtelen lesz. A hozo-
mány az első pillanatban csodaszernek 
látszik, később kitűnik, hogy mégsem 
volt az és Életképtelen ur hozománya el-
lenére is tönkremegy, nyomorog. Igaz 
férfit csak igaz nő boldogít. 

B. Matyi, Győr 

NEM A JÓ HÁZASSÁGHOZ, HANEM 
ANNAK FENTARTÁSÁHOZ KELL A 
HOZOMÁNY! 

Veres Péter, Hódmezővásárhely 
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Irta; K R Ú D Y GYULf í 
Abban az időben mindig csak Észak vonzott: nagy terekben paprikavörös orcával 

utazni, számos régi, alvó kisvárosokban, ahol láthatólag még az is megzavarta az 
emberek nyugalmát, ha idegen szánkó hangjai csengtek végig a középkorias piacon. 
I'HI kerültem X.-be, három-négyszáz esztendővel vissza az időben, egy olyan fogadóba, 
ahonnan a gazda évek óta nem kukkantott ki az ablakon, mert amúgy sem állott meg 
utazó a vendéglő előtt. Miután álnév alatt utaztam, egy gróf nevén mutatkoztam be. 
De nem sokat törődtek itt még ezzel sem. 

— No, grófom, — mondom magamban — mit szándékozik ebben a városban 
kezdeni? 

Ebben az időben még sohase unatkoztam, bágyadtság vagy magányos gőg isme-
retlen dolgok voltak előttem, szerettem az életet még a hidakon is, ahonnan mindig 
csak vízfolyást lehet látni. 

Négy nő volt a „Jámbor testvérek"-hez cimzett fogadó tulajdonosa. 
Kettő — majdnem ikertestvér — a lakószobák dolgát irányította a négy közül, 

ugyanezért szép, hosszú feketeruhában jártak, minden szobalányi teendőt szívesen 
elvégeztek és megmaradtak hajadonoknak, hogy mindig fürgék és frissek lehessenek. 
Az egyiket Emiliának hívták, — csak Északon hivják így a szobalányokat, — méla, 
mint egy ciprus-ág, amelyet valahol valakinek az emlékezetére őrizgetnek. 

— Bevallom, egy katona volt. Utja innen Lengyelországba vezetett, het igazat 
mondott, de soha többé nem tért vissza, — mond Emilia, amikor rövid itt-tartózkodá-
som után a helybeli nők álmai iránt érdeklődtem. — Vladimírnak hívták öt, uram, 
amennyiben érdekli. 
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Miután Emilia kedvesen és engedékenyen beavatott titkába, abban a reményben, 
hogy volna valami mondanivalóm az eltűnt Vladimírról, most már könnyebben ment 
a megismerkedés az ikertestvérrel, Helénnel, aki ugyancsak jóságosnak mutatkozott, 
hogy egy unatkozó úriembert elbeszélésével mulattasson. 

— Én bonyolultabb dologba keveredtem, — mond Helén, miután meggyőztem őt 
arról, hogy titkát jó helyre helyezi el. —. Az én emberem egy kéményseprő, aki innen 
Amerikába ment, mert itt nagyon sok a kéményseprő. Oszkár nem akart más mester-
séget tanulni, mert azt vélte, hogy az apja és nagyapja után ö sem lehet más, mint 
kéményseprő. Amerikáb.a ment. Mondja uram, van jövője Amerikában egy kémény-
seprőnek:f 

— Az a kérdés, jönnek-e Amerikából levelek? 
Helén válasz helyett keblébe nyúlt és amerikai bélyeggel ellátott levelet mutatott 

fel. Erre megnyugtattam őt, hogy egy kéményseprő mindenütt megél a világon, mert 
kémények mindenütt vannak. 

Miután a két testvér bizalmát ilyenformán sikerült megszereznem, most már a 
fogadó földszinti részében néztem végig a dolgokon. Mint már előzőleg értesültem a 
konyha és a vendéglő ugyancsak két másik testvér gondjaiban van. Ezek már férjezett 
asszonyok, akik természetszerűleg jobban értenek a venitéglői üzemhez, mint a haja-
donok. Ám a sors akaratából mind a ketten fiatalon özvegységre jutottak. Így Georgina 
férjét medvevadászaton érte baleset, Junó férje pedig egy napon hirtelen megbolondult, 
ellódult hazulról és soha többé nem tért vissza 

— Nagg átok ez kérem, hogy ilyen közel vagyunk a gránichoz, — monda Junó, 
amikor áttértünk az eset bővebb megbeszélésére. — Itt csak egyet kell lépni az ember-
nek, hogy egy másik országban találja magát. Más városok, más lányok. Nem igaz, 
hogy a világ mindenütt egyforma. Vannak vigabb házak is, mint a mi házunk. Férjem 
megunta magát, elment. Mit tehetnék én, szegény asszony, egy férfi akarata ellen! 

Georgina ugyanakkor közölte velem, hogy olyan bátor férfira, amilyen a medve-
vadász volt, amúgy sem akadna többel ebben az életben, tehát nem is gondol a férjhez-
menésre. A fogadósnék, ellentétben az emeleti hajadonokkal, tagbaszakadt, derék 
asszonyságok voltak, akik olyanformán mentek végig a deszkákon, mintha azokat 
megrengetni akarnák. Különösen Junó vett nagy svungot a lépteivel, mert őnála a 
pénzeserszény. Szinte dobja magát, mint egy nagg kenyeret, mikor bejárja a gyérszámu 
vendégeit, hogy krétával és palatáblával számoljon velük. A palatábla néha nyikorgott 
az ujjai alatt, mire Junó rosszaló pillantást vetett a vendégre, — a postamesterre, a 
fuvarosgazdára, az irodistára, akik foglalkozásuknál fogva kocsmajáró emberek voltak. 
Néha a gyógyszerész is áljött pohár sörére és a halandóságot emleyette, mint valami 
ismerősét, akitől az imént vált el a boltban. Komoly ember volt és meggyőződéssel 
beszélt arról, hogy tavaszra kuglizót kellene építeni, ami nagy mértékben növelné az 
„üzlet forgalmát". 

Körülbelül harmadik napja tartózkodom a fogadóban, holott azzal költözködtem 
be, hogy amugyis rövidesen elutazom, a hölgyek nyugodtan rámbizhatják titkaikat, 
mint már az ilyen idegenre szokás, akit sohasem látnak többé az életben. Nevüket a 
vendég majd egy messzi városban irja fel egyszer ujjával a borosasztalra és a történet 
örökre, befejeződött. 

Egy átutazó szélhámosnak még a megyebeli orgonistánál is nagyobb sikere lehet 
a fogadósnék körül, holott az orgonista már évek óta meresztgeti a szemét Junó per-
dülő bokái után és igéri, hogy legközelebbi zeneszerzeményét neki fogja ajánlani. Nem, 
az orgonista csak maradjon meg a sarokasztalnál, amelyet évek előtt lefoglalt magának. 

Ugyanígy vagyunk a megyebeli postamesterrel, egy meglehetősen változó bajszú 
úriemberrel, aki mindig kuglizóról álmodozott, amelyei a ház végére akarna felállítani. 
De a kocsmárosnék oda sem hallgattak a postamesterre, mert vigyáztak a becsületükre, 
amely hamar megkopik az ilyen kisvárosban, ahol jelentősége van minden szónak. 

Elképzelhető tehát, hogy mily zavarba hoztam a hölgyeket, amikor rövidre ígért 
látogatásomat napról-napra hosszabbítottam. Magáztak és félni kezdtek tőlem, hogy 
esetleg visszaélek a rámbizott titkaikkal. Nagyon szerették volna már meg nem történ-
tekké tenni bizalmas óráikat. Mit akar még itt ez a gyanús utazó, aki a maga idegen-
ségével, futamodásával, sietségével hamarább szakította le csókjaikat, mint bárki a 
megyebeliek közül, akik erre évek óta reménytelenül várakoznak? Mit akar itt még ez 
a furcsa legény, aki a kocsma vendégeitől most már azoknak családi élete, felesége 
felöl érdeklődik és ha becsíplek a kocsmavendégek, ügyesen elmondatja velük házi 
titkaikat, feleségeik és leányaik szokásait, templombajárásait, szeszélyeit1 

Különösen a postamester volt gyanútlan ezeknek a dolgoknak az elbeszélésében, 
mert az utazó kezdettől fogva oly tiszteletrejnéltóan bánt vele, mintha ő volna a 
városka első polgára, 
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— A postamesterek mindent tudnak, mert voltaképpen olyanok ők, mint a fő-
ispánok — a kormány bizalmasai. — Mindig nyitva a szemük és a legtitkosabb gon-
dolatnak is tudói, — mondtam a postamesternek, aki valóban el is mondott néhány 
esetet a megyebeli társadalmi életből. 

Másnap, amikor a harang a sötétségben megszólalt, hogy hajnali misére hívogassa 
össze a városka vallásos hölgyeit, magam is talpra ugrottam, hogy a rorátén szemügyre 
vegyem azokat a hölgyeket, akikről előző estén, igen nehéz bikavér mellett, a posta-
mester bóbiskolva beszélt. Különösen a jiatíkárosné érdekelt, akinek férje, gyógyszer-
tárát a lengyel koronához címezte itt Északon és a palikárosnérói köztudomásu volt, 
hogy a lelke minden társadalmi mozgalomnak. Zárdában nevelkedett és számon tartja 
barátnőit, vájjon azok látogatják-e pontosan a hajnali misét. Már a neve is varázsla-
tosan hangzott: Ceciliának hívták. Mily könnyű szerrel lehet e név elé a szent szót 
alkalmazni! 

— Cecilia, — mondtam magamban, amikor a sürii hóesésben keresztül vágtam a 
piacon,, egyenesen abba az irányba, ahol a templom, ajtaja világított. Már reggeli szaga 
volt idekint a levegőnek, de odabenn a templom hajójában még fülledt, álmos, szinte 
zárt levegő volt, mintha ágyaikból a látogatók magukkal hozták volna az imént elmúlt 
álmaikat is. Az oltár gyertyái ugyan küzködtek a hideggel és az álmokkal, kigyúltak 
néha, amikor uj látogató jött. A fekete padokban olyasformán üldögéltek a nagy-
kendős, bundás, ruha-batyu formájú nők és férfiak, mintha máris odaát volnának a 
másik életben, ahol mindig ilyenformán fognak üldögélni, hogy életük könnyelmű 
álmaiért vezekeljenek. 

Előre mentem lábujjhegyen a padok között, elhaladtam az első sor mentén egy 
városibundás és kalapos nő melleit, aki ott térdelt és a szivem megérezte, hogy ez lesz 
a patikárosné. 

Amint kivehettem, szőke asszony volt, még pedig hamvasszőke. Jó egészséges, 
elég nagy szája volt Ceciliának, — amely száj alkalmas a hagymásheringek elfogyasz-
tásához is és esetleg söröspoharat űrit utána. — Az orra is húsos volt és elég nagy, 
hogy mindenféle szagokat megérezzen az életben. A szeme az szürkeféle volt, de volt 
valamely csillogása, miniha valami gondolat fényesítené. Igazi, házikenyér és befőtt-izü 
polgárasszonynak látszott Cecília. Ürömös élettárs lehet egy ilyen asszony, aki a leg-
kisebb izeket is észreveszi az ételben, de étvágya is olyan, hogy mindent szeret és a 
tányérját kitörli az ételek után. 

Ájtatosságom alatt, amelyet a patikárosné előtt térdelve végeztem, egyszerre csak 
valami kis neszt hallottam magam körül. Egy gomb karikázott körülöttem, még pedig 
egy bundagomb, amely valamiképpen eljött hozzám látogatóba. 

Nem volt nehéz megállapítani, hogy kié a bundagomb, amint a mise végeztével a 
patikárosnét a templom kockáin keresgélni láttam valami után. Tiszteletteljesen köze-
ledtem hozzá és a talált bundagombot átnyújtottam neki. És egyben bemutatkoztam. 

•— Köszönöm, — mondta ő azon a hangon, amely akkoriban, csalódások és csalá-
sok után leginkább megközelítette a szivemet. — A gomb valóban az enyém. Írni kellett 
volna miatta Lőcsére, mert ebben a városban hasonló gomb nem kapható. Az uram 
egyébként már sokszor beszélt magáról, amióta városunkban tartózkodik. Valóban 
olyan romantikus okból utazik, mint az uramnak mondta') 

Ebben a percben nem emlékeztem, hogy mit mondtam a patikárosnak utazásom-
ról, ezért jobbnak véltem elválni a megismert hölgytől a templomajtónál. 

— Futárt várok Pestről — mondtam egyszerűen, amint a fogadó felé ballagtam 
a frissen esett hóban. 

Cecilia a tér másik oldalának ment és titkon utána nézegettem középmagas alak-
jának, amely ebben az arányban is a szolid, polgári rendet példázta. 

Délben, a sörnél mosolygósan, pirosan, színié hevülten megérkezett patikáros bará-
tom. Két karjával ölelt meg vidéki szokás szerint és hangos, cuppanós csókot mért az 
arcomra: 

•— Pajtáskám, barátocskám, lelkem, gyönyörűm, nem is mondtad eddig, hogy 
vallásos, ájtatos ember vagy! Persze, mindennek ez a kocsmai levegő az oka, mert az 
ember szeret megfeledkezni a szívbeli dolgairól. De hát hogyan is lehetne itt vallásról 
beszélni? A feleségm mondta, hogy te voltál a legbuzgóbb az imádkozásban. Nem kell 
a vallást szégyelni, kedves barátom. 

Amíg így ömlenget kitűnő barátom, a megyebeli palikáros: Georgina, aki a kony-
hát vezetté, hirtelen kilépett konyhájából és szilaj, kígyóbűvölő, nem sok jót ígérő 
tekintettel haladt el asztalunk mellett. Különösen én nem érthettem félre a pillantását, 
merít ismerős voltam női ügyekben. Elszótlanodtam, habár sok mindent szerettem volna 
Ceciliáról beszélni. De bizonyos voltam benne, ha még sokáig maradok a fogadóban, 
előbb-utóbb megmérgeznek itt. Elutaztam tehát. A női viszály elől. 

Ez a patikárosné története. 
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— Mit tudtok ti angyalom arról a sok 
szóbeszédről, ami itt az utóbbi időben 
zajlik körülöttünk? Méreg volt, vagy nem 
méreg? 

— Hát persze, hogy nem volt méreg. 
Rémes, hogy ezen a Pesten mindig ki-
találnak valamit! Ha valaki még délelőtt 

Málnás Jenőné és gyermeke 

tizenegy órakor alszik, rögtön ráfogják, 
hogy veronait szedett be és ha egy kicsit 
fáj a gyomra, mert rossz volt a hal, 
vagy a rák, hát mindjárt viszik a fürge 
hírnökök, hogy az áldozat lugkövet ivott. 
A gyönyörű és kedves asszonynak, akit 
mindenki szeret és becéz, hála Istennek 
már semmi baja sincs, szivünkből kíván-
juk, hogy ne is legyen soha. Meg vagy 
í U'gedve? 

— Feltétlenül. No és most valamit az 
eljegyzésekről. 

— Egyelőre csak egyről angyalom, de 
erről aztán a legnagyobb szeretettel. Milos 
Györgyék gyönyörű és kedves lányát, 
P-abit eljegyezte Fellner György a legnép-
szerűbb és igazán közszeretetben álló ga-
vallér. örül az ember, hogy két ilyen 
rokonszenves lény egymásra talál ebben 
a csúnya világban és egymásban bizony-
nyal meg fogják találni a legnagyobb bol-
dogságot is. Virággal és dallal köszönti 
az egész pesti társaság az ifjú párt, — 
mit szólsz hozzá angyalom, hogy én is 
milyen megható szavakat rebegtem ebből 
az alkalomból? 

— Teljesen egy vélemé-
nyen vagyunk, szivemből 
tépted ezt a dalt és most, 
mint a dalocska, szálljunk 
tovább. Vagyis mi újság az 
őszi vadászatokon? 

— Eszterházy Pál herceg-
nél volt nagy vadzsákmány, 

Gödöllőn is remekül viselték 
magukat Ntmródék, a mis-
kolci agarászat sem volt meg-
vetendő, a Nyírségben a 
nyolcvanéves Gencsy Berta-
lan vezette a falkát. Az őszi 
tarlókon a novemberi köd-
ben rókára, nyúlra minde-
nütt rátalálnak a puskások 
és a lovasok. 

— Apropos lovasok! Mit 
hallottál a genfi nemzetközi 
lovasmérkőzésről? 

— A nemzetek versenyé-
ben ezúttal megjelentek a 
magyar szinek is : Pauly 
Hartmanné és Odescalchi 
Miklós herceg mindent elkö-
vettek, hogy magyar lovas-
hirünket ' növeljék. Pauly 
Hartmanné, aki \a Diana-dij-
ban az elsők között végzett 
és minden versenyében he-
lyezett volt, azt mondta ne-
kem, hogy a genfi concours 
egyike volt a legnagyobb sza-
básuaknak. Sajnos, üldözte a 
balszerencse. De a magyar 
ló megint megmutatta, hogy 
mit tud a hatalmas alkatú 
irlandi és amerikai telivé-

(Rónay felv. rek mellett. 
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Xuffu Ádám, Nagy Emil volt igazságügyminiszter lia és Clover Pritchard. Henry Edward Pritchard 
angol ezredes leánya házasságot kötöttek 

(Erdélyi felvétele) 

— No ezzel egyelőre le is záródott a 
szabadban való lovaglási lehetőség. Cs. 
Szabó Kálmán készülődhetik már a téli 
coneours-ra. 

-- Amelyre ezidén külön szenzációs 
meglepetést tartogat a Nemzeti Lovarda 
vezetöséye. No de erről majd csak akkor, 
ha a hó leesik. De mondd, igaz kérlek az. 
hogy a fiatal mágnás, akinek olyan szen-
záció volt a házassága a közismert széi>-
séggel annakidején, hogy még ma is be-
szélnek róla, hogy is mondjam . . . hát. . . 
héit... ott valami baj történt. 

— Kártya volt az oka mindennek, va-
gyonok úsztak el az átkozott kártyán már 
az ifjú gróf kezéből, olyan vagyonok, 
amelyeket még az ő szörnyű gazdagsága 
sem nélkülözhet. No de ne beszéljünk 
erről. 

— I)e beszéljünk csak a kártyáról, 
vagyis a römi legújabb konkurrenséről, 
az úgynevezett „pikk dáméiról". 

— Erről még nem hallottam. 
— Parancsold hát megtanulni a legked-

vesebb és egguttal a legegyszerűbb játé-
kot. Végy egy csomag francia kártyát és 
aszerint ahányan játsszák a játékot, szá-
molj le négyet-négyet felülről lefelé. Pél-
dául ha öten játsszák, pakliban marad a 
négy ássz, a négy király, a négy dáma, 
a négy bub és a négy tizes. Ezenkívül 
még nyolc kártya talón-nak, vagyis a 

négy kilences és a négg nyolcas. Mösl 
kiosztod a kártyáit, mindenki kap négyei, 
de nem szabad megnézni. A talonból fel-
ütik az adut, mondjuk coeur az adu, eb-
ben az esetben a coeur ássz a legnagyobb 
kártya. Aki felüti, megtarthatja, de el is 
adhatja. Van ugyanis egy kassza, abba 
mindenki befizet, mondjuk, tiz fillért, ha 
öten játszanak, ez összesen ötven fillér. .4 
coeur ásszt tehát meglehet venni har-
mincért, negyvenért. Viszont ha játék 
közben felütik a /likk dámát, akkor vége 
van a játéknak, a pikk dáma ha kijön, 
nem nyerhet senki, kezdődik a játék újra 
elölről, a kassza növekszik, igg a fel-
vetett legnagyobb aduk értéke is. Sok-
szor az veszi meg a legnagyobb adut, aki 
később a saját lapjából veti fel a pikk dá-
mát s igy öngyilkos lesz. Máskor egy adu 
búbbal is lehet nyerni, mert a többi nagy 
adu a talonban marad, sőt ott marad 
néha a pikk dáma is s igy senki nem üt-
heti fel, a kasszát tehát mégis megnyeri 
valaki. Szóval ezer fordulata, tréfája és 
meglepetése van a játéknak, ha rosszul 
emelsz, ha tévedésből megnézed a lapo-
dat, büntetést fizetsz a kasszának, amellett 
játszhatják tizen is a játékot, mert tízszer 
négy az negyven s a talon nyolc kártyája, 
az negyvennyolc, tehát még mindig ma-
rad az ötvenkettőből. Próbáld meg egy-
szer angyalom és soha nem fogsz többé 
römizni. 
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-— .Vo kíváncsi imgyok, igazat mon-
(lasz-e. Keverjétek csak a lapokat! 

— De közben a hírekről se feledkezze-
tek ell , 

— Hát akkor itt egy aranylakodalmi 
hir, nagyszámú rokonsága körében e hé-
ten ünnepelte aranylakodalmát, Fiáth Pál 
báró, Fehérmegye egykori főispánja és fe-
lesége. A jubiláns négy nővére közül meg-
jelent Sennyey grófné és Waldstein grófné 
leányaival, Wilcek Anna grófné és Szé-
chényi Huberta grófné. Ott volt Jankovich 
gróf, Gagern báró, Batthyány gróf, voltak 
lelkes felköszöntök s az ünnepség végén 
az egybegyűlteknek bemutatták a család 
legifjabb jegyespárját, Sennyey János gró-
fot és Széchényi Kuki grófnőt. Lakoma 
után tánc következett, a csárdást maga az 
aranylakodalmas pár is ifjú hévvel tán-
colta. 

— í.s a farsang kezdődik-e már. 
— Még csak egy kis türelmet kérünk, 

angyalom, de már itt vannak az első 
fecskék. A Hópehely-esték háziasszonyai 
ismerkedési teát rendeztek és Budán meg 
volt már az első Jogász-Est, amelynek 
hölgynévsorát bátor vagyok ezennel át-
nyújtani. Megjelentek: 

Adamovszky Ottóné, Ángyán Béláné, Antal 

Geuer Sicgfriedné, 
a „Végre egy úriasszony" bécsi szerzőjének ma-
gyar származású felesége, aki hosszú távollét 
után férje pesti premierje alkalmából látogatott 

Budapestre 
(Flcischmann Wien, Folo) 

Usettu Józsa 
a fiatal magyar énekesnő, aki Lehár „Cárevics" 
cimü operettjének női főszerepét most játszotta 

el Bécsben nagy sikerrel 
(Foto Willinger) 

Oszkárné, Bak Imréné. Balassa Istvánné, Bá-
nyász Istvánné, Békéssy Károlyné, Benieh Ar-
thurné, Bognár Dénesné, Bozó Józsefné, Conrád 
Ernőné, Czartlcr Hermanné, Czipauer Jánosné, 
Deutsch Adolfné, Fekete F. Sándorné, Fülöp 
Alfrédné, Fröhlich Pálné, Gallauner Károlyné, 
Gerliczy Józsefné, Graeffl Ödönné, Gruber Hed-
vig, Horváth Andorné, Heumalin Mihályné, 
Huszti Józsefné, Katzmarek Pálné, Katzvinczky 
Jánosné. Kárpálhy Béláné, Kelecsényi Mihályné, 
Kiss Sándorné, Klemm Árpádné, Kmety Ká-
rolyné, Kollmann Emiiné, Kölbig Ferencné, 
Xricsalussy Mihályné, Kultsár Sándorné, Lacz-
kovich Gyuláné, Langer Györgyné, Lászy Győzőné, 
Lechner Jenőné, Ligeti Imréné, báró Lukachich 
Gézáné. Makucz Arthurné, Malatinszky Gyuláné, 
Mocznik Lajosné, Mucsy Jánosné, Orosz Vik-
torné, Perlakv Lászlóné, Pethő Kornélné, Pé-
tcigál Henrikné, Pleschkó Oszkárné, Pongrácz 
Alajosné, Rákosi Györgyné, Réthy Istvánné, 
Rissányi Antalné, Rombauer Edgárné, Say 
Ödönné, Schmidtkó Ferencné, Sebők Kolosné, 
Secnger Ervinné. Sirchich Béláné, Sóvári Béláné, 
Stell' Vazulné, Stoll Tiborné, Szacsvay Andrásné, 
Szerenchy Gézáné, Szombathelyi Józsefné, Szoyka 
Sándorné, Tirza Gyuláné, Tóth Lászlóné, Wal-
ter Vilmosné, Wárlám Arpádné, Wayand 
Miklósné, gr. Zay Imréné, Zilahy Dezsőné. 

— Bemek mulatság lehetett! És a plety-
kával mi van? 

— Közbe-közbe szolgáltam már nem 
c9!iyel- De ha akarod, elsuttogok még 
egyet bucsuzóul. 

— Suttogj hát egyet egyetlenem! 
— Hát akkor azt suttogom, hogy nem 

zörög a haraszt, ha a szél nem mozgatja 
és rövidesen mégis valóság lesz az az 
álom, hogy a vöröshaju kegyelmes kis-
asszony férjhez menjen a lovaghoz. Ki a 
lovag, találd ki és fuss el véle! Adieu! 
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Hajrá után Halali 
Az Alapi Falka harminc ki lométeres 

haj tása Csornádtól fllagig 
Délelőtt tizenegy óra a 

csomádi templom előtt, 
Appongi Antal gróf, az 
Alagi Falkavadász Egglet 
mastere percnyi pontosság-
gal érkezik meg feleségével 
együtt a találkozóra. Csak-
hamar együtt van az egész 
társaság: Podmaniczkg At-
tila és felesége, Odeschal-
chg Béla herceg, Schöffer 
Pál, Henriguez Vince lo-
vag. 

Ezúttal külön érdekes-

Szemle a kutyák fölött 
Apponui Antal gróf 

(Kluger felv.) 

sége van a falkának: 
Adams, az egykori hires 
Champion, ma kitűnő tré-
ner nyeregbe ül, hogy os-
torosa lehessen a falka-
vadász társaságnak. 

Az ostoros jelent, a mas-
ter indit, lovászok viszik 
előre könnyű galoppban a 
vonszolékot. A kutyákat 
alig lehet visszatartani: 
nagy munka vár rájuk az 
alagi határig. 

Hajrá! Egy perc és a 
társaság már elhagyja Cso-
mádoit. Árkon-ibokron át 
tör előre a falka, a pom-
pás telivérek lába mögött 
marad Nádbottyán, Rátót, 
Sződ, Alag. Már itt van 
Dunakeszi. 

Halali! A master lefúvat. 
Vége a hajtásnak, több 
mint harminc kilométeres 
galopp, amelyet minden 
hiba nélkül abszolvált ló 
és lovas. 

Az éhes társaságot Ala-
gon pompás ebéd várja. 
Apponyi gróféknál. A teli-
véreknek is akad zab, csu-
pán a vadászat legszorgal-
masabb hajtói, a derék 
kutyák kutyagolnak busán, 
fáradtan haza. 

Rövid galoppban a falka után 
Fodmaniczkg Attila báró és Schöffer Pál dr. 

(Kluger felv.) 
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Odri; Árpád, a Stúdió uj főrendezője, 
nagy lelkesedéssel vette át a drámai 
előadások rendezését. Az uj főrendező 
szigorú szinészrostáláshoz fogott, mert 
jelszava: a legjobb előadást a legjobb 
színészekkel! Nagy derültséget keltett a 
szinészszemlén egyik jeles művésznő 
megjegyzése, aki átolvasta a szerepét, 
megnézte a mikrofont, kipróbálta a hang-
ját és azután igy szólt: „Minden jó lenne, 
a szerep vág, a hangom megfelel, csak 
az nem tetszik, hogy nem sminkeljük ki 
magunkat. Félek, hogy kissé öregnek fo-
gok látszani." 

Gyarmathy Sándor ezentúl csak az ope-
retteket és zenés játékokat rendezi. így 
végre elegendő ideje van előkészíteni az 
egyes előadásokat. Nagy kedvvel, rop-
pant szigorúan folynak az egyes próbák. 
A „Bob herceg" egyik próbáján meg is 
korholta Sik Rezsőt, amiért néhány percet 
késett. 

— Igazán nem tudom, hogy miért szi-
gorú ez a Gyarmathy — jegyezte meg 
Sik, — mikor csak „bob"-ra megy a já-
ték! 

Kevés poéta mondhatja el, hogy versét 
még életében márványba vésik. E kivé-

telek közé tartozik Freissberger Gyula, a 
Stúdió dramaturg igazgatója, a Gyula 
diák néven ismert jeles poéta. A rádió-
hoz intézett megkapóan szép versét az 
igazgatóság márványba vésette és ez a 
márványtábla ott ékeskedik az uj Stúdió 
előcsarnokában. 

A Stúdió egyik tanácstermében nem 
régen három elegáns férfin ült össze, 
hogy a rádió zenei műsoráról tanácskoz-
zék. Ez a három férfi az újonnan vá-
lasztott zenei tanács tagja volt: Papp 
Viktor, Stefániái ímre és Szabados Béla 
a Zeneművészeti Főiskola tanárai. Ezen-
túl ők irányítják a rádió zenei életét és 
nk tesznek indítványt arranézve, hogy a 
jelentkezők nagy táborából ki kerüljön 

a mikrofon elé. Ez a szigorú és magas 
mértéket alkalmazó zsűri biztositéka an-
nak, hogy ezentúl csak a legjelesebb mu-
zsikusok és énekesek szerepelhetnek a 
Stúdióban. 

Sok érdekeset irtak már a Stúdió uj 
palotájáról, de azt még senki sem árulta 
el, hogy a legfortélyosabban Szőts di-
rektor szobáját építették. Mert ez a szoba 
valósággal ostromlott vár, ugy is kellett 
hát megépíteni. Három bejárata van: a 
nagy előszobából, a kis előszobából és a 
titkárnő szobájából. Persze ez a három 
bejárat egyúttal kijárat is és igy három 
ajtón keresztül tűnhet el kellő pillanat-
ban, aki odabent van. Jár a Stúdióba egy 
rettegett drámaíró, aki minden héten uj 
vígjátékot hoz. Konok és makacs em-
ber, aki nem tágit és akit nem lehet le-
rázni. Már jól ismeri a terepet és a múlt-
kor ugy helyezkedett el, hogy mind a há-
rom ajtót szemmel tartotta várván, hogy 
mikor lép ki Szőts. De mekkora volt el-
képedése, mikor még délután háromkor 
sem látta a direktort távozni, pedig már 
a szolgák is ebédelni mentek. Óvatosan 
benyitott tehát az egyik ajtón és meg-
döbbenve látta, hogy a direktor, akit 
pedig saját szemével látott reggel a szo-
bájába menni, csakugyan eltűnt. A derék 

drámaírót ezúton nyugtatjuk meg, hogy 
nem történt boszorkányság. De a három 
kijárat mellett van még egy függönnyel 
takart negyedik is a szobában, amely egy 
rejtett csigalépcsőre nyílik. Ezen tűnt el 
a direktor. 

* 
Kevesen tudják, hol tanult meg Schertz 

bácsi, a Stúdió népszerű konferálója 
olyan kitűnően franciául. A Stúdió meg-
nyitásával kapcsolatos banketten elárulta 
a nagy titkot. Schertz ur valamikor igen 
vidám életet élt és pénzének javarészét 
Monte Carlóban költötte el. Ott veszí-
tett el vagy két milliárdot. Monte Carló-
ból egyenesen Budapestre utazott és ő 
lett a Telefon Hírmondó egyik legelső 
felolvasója. 

— Nyugodtan állithatom, — mondja 
mosolyogva Schertz bácsi, — hogy én fi-
zettem a legmagasabb tandijat nyelvta-
nulásért! 

6 * 
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Amerikában szobadísz a rádió 

Hálózatba kapcsolható amerikai vevőkészülék és 
dinamikus hangszóró teljesen fémből 

Amerikában ritkaságszámba megy a 
hat lámpáin aluli rádió. A legtöbb hét, 
nyolc, kilenc lámpás. Az igazi fényűzés 
azonban az asztalok, konzőlok, szekré-
nyek terén mutatkozik, melyekbe a ve-
vőkészülékek be vannak épitve. A készü-
lékek oly tökéletesek, hogy alig hagy-
nak hát ra kívánnivalót. A verseny átte-
relődött a bútortervezők körébe. Az 
amerikai nagyon szereti disziteni ottho-
nát és a rádió, mely nélkül amerikai la-
kás el sem képzelhető, egyre Ízlésesebb 
és pompásabb foglalatban szerepel. Mi-
csoda különbség, ha összehasonlítjuk 
ezekkel a német rádiószekrényt, kívül-
ről beledugott lámpákkal és tekercsek-
kel, a vezetékek pókháló-szövevénye ut-
ján hozzákapcsolt akkumulátorokkal, 
szárazelemekkel, hangszóróval. 

Túlnyomó többségük hálózati készü-
lék, ugy hogy nem kell hozzájuk áram-
forrásokról gondoskodni. Nem kellenek 
sem (fütő-, sem anód-akkumulátorok, 
nem kelleinek anódpótlók, kistöltők. El-
esik az előbbiek Beszerzésének, töltöge-
tésének, karbantartásának minden 

vevő, természetesen a keret is bele van 
szerelve. 

Váltóáramú hálózatba kapcsolható amerikai 
luxus-rádió 

Alaposabb mérlegelés után azonban 
megvigasztalhat bennünket az a körül-
mény, hogy nálunk nincs szükség ilyen 
nagy berendezésekre. Amerikában gyö-
keresen mások a rádióviszonyok. A sok 
lámpát az teszi szükségessé, hogy sok az 
egyszerre működő helyi adóállomás, 
ami olyan szelektív berendezéseket ki-
váin, melyek nálunk feleslegesek. Azon-
kívül Európában nincsenek meg azok a 
nagy távolságok, melyek olyan erős ve-
vőkészülékeket kívánnának, mint ami-
lyenek Amerikában szükségesek. 

Mint fentebb említettük, a modern 
amerikai rádiók túlnyomó többsége váltó-
áramú, a világítási hálózatból táplált 
vevőkészülék. Minden számottevő gyár 
ezt a rendszert favorizálja, ami nagyon 
értihelő a velejáró kényelem és egyszerű-
ség miatt. Másik fontos oka a váltóáram 
hálózati készülékek óriási előtörésének 
az a körülmény, hogy a hangszórók te-
rén az élektrodynamikus rendszer roha-
mosan szoritija ki a régi rendszereket. 
Már pedig az elektrodynaimikus hang-
szórókhoz olyan erős áram szükséges, 
hogy ezt akkumulátorokból és különösen 
száraz anódtelepekből venni egyáltalán 
nem gazdaságos. 

gondja. A hangszóró is többnyire bele 
van épitve nem magáiba a készülékbe, 
hanem a konzolba. Ha a készülék keret-
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A bostoni Sludióban egyetlen hét alatt 
1235 férfi és nő jelentkezett azzal a ké-
relemmel, hogy léptessék fel őket a 
mikrofon előtt. Ha tekintetbe vessük, 
hogy Amerikában néhány száz stúdió 
működik, túlzás nélkül álli'tihatijuk, hogy 
hctenkint közel százezer jelentkező ostro-
molja a Stud'iók igazgatóinak ajtóit. A 
világ legvegyesebb társasága ez, való-
sággal uj arainykeresők és kalandorok, 
akik most éppen olyan szenvedéllyel 
vetik magukat a rádióra, mint rövid idő-
vel ezelőtt még a filmre. 

A rádió éppen olyan híressé tesz. 
mint a film! 

— mondják a modern Parnasszust os-
tromlók és különösen azzal vigasztalják 
magukat, hogy a mikrofon előtti szerep-
léshez tulajdonképpen semmi különösebb 
tehetség inem szükséges. Aki csúnya, aki 
fél a nyilvánosságtól és lámpalázt kap a 
közönség láttára, aki a színházaknál nem 
kap . szerződést, akinek a kéziratait a 
szerkesztőségek visszaadják, aki minden-
áron hangversenyezni szeretne, diákok, 
orvosok, ügyvédek, iparosok, politiku-
sok, mind arra eszmélnek, hogy nekik 
fontos és érdekes mondanivalójuk van. 

Dr. Carringford idegorvos nemrégen 
előadást tartott a rádió-dühről és többek 
között a kővetkszőket mondotta: 

— Régismert dolog, hogy 
rengeteg ember szerelmes a tulajdon 

hangjába, 
ezt akármelyik banketten megfigyelhet-
jük, ahol nem akar véget érni egy-egy 
ur szónoklata. Az e betegségben szenve-
dőknek a rádió-vágyuk legtökéletesebb 
kiélési iformáját jelenti, hiszem abban az 
illúzióban állnak a mikroifon elé, hogy 
milliók figyelnek rájuk és bájolódnak el. 
Ezenkívül nincsen olyan ember, akinek 
időnként eszébe nem jutna olyasmi, ami-
ről meg van győződve, hogy izgalmas, 
érdekes, fenkölt, eredeti gondolat. Külö-
nösen egy-egy érdekesebb ember halála-
kor tör ki a rádió-düh. Ilyenkor nyomban 
százával akadnak barátok, kortársak, 
akik az elhalt nagyemberrel kapcsolat-
ban visszaemlékezéseket akarnak felol-
vasni. A visszaemlékezők egészen saját-
ságos csoportját alkotják az idősebb nők, 
akik ifjúkorukban valamennyien naplót 
vezettek és hatvanéves korukban nin-

csen hőbb vágyuk, minthogy ezeket a 
naplójegyzeteket felolvassák a rádióban. 

Önálló csoport a zenebolondok végte-
len serege. Ezeknek legnagyobb része 
komponista. 

Egészen uj jelenség a négerek töme-
ges jelentkezése a Stúdiókban. 

A néger kulturmozgalom jelszava lett: az 
egész világ hallgassa szavunkat! Nemcsak 
a néger muzsikusok, hanem néger orvo-
sok, tanárok is szinte reszketve könyö-
rögnek egy-egy rádióban való szereplés-
ért, mert fanatikus hitük, hogy a rádión 
keresztiül, amikor a hallgatóság nem lábja 
fekete bőrüket, hanem csak szavuk és 
muzsikájuk jut el a közönséghez, egészen 
tárgyilagos bizonyítékát tudják szolgál-
tatni a modern kultura csúcsait ostromló 
képességeiknek 

F kép legjobban ábrázolja, 
A női lélek zamatát, 
fiva még a mikrofonnál is 
Huzsozza az ajakát. 

(Gyarmathy Sándor, a Stúdió rendezője és Bodó 
Ica) 

(Kluger felvétele) 
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Maurice Paléologue a mai kor és a 
félmúlt egyik legérdekesebb akliv szerep-
lője és összehasonlíthatatlanul legélesebb 
szemű és legművészibb tollú mernoár-
irója egyszemélyben. A gyakorlati ál-
lamiférfi tapasztalatai, a történettudós tág 
látóköre, a regényíró emberalakitó és 
leiró ereje s mindezeken felül a ragyo-
góan okos ember ötletessége és lelemé-
nyessége nyilvánul meg Írásaiban. Külö-
nösen ritka, kiváló tulajdonsága, hogy a 
diplomácia, az arisztokrácia és az udva-
rok társadalmi életének hátterét, valamint 
az előkelő szalonokból kiinduló politikai 
akciók egész bonyolult szövevényét olyan 
kitűnően ismeri, mint kivüle senki. Ezek 
a tulajdonságok tették méltán népszerűvé 
a „Cár országa a nagy háborúban" cimii 
memoárját; s az Eugénie császárnéval 
folytatott beszélgetései semmivel sem ma-
radnak el A cár országa mögött. A kor, 
amelyet Paléölogue e munkájában jelle-
mez, különösen érdekes. Eugénia csá-
szárné, még a dinasztkus Európa köz-* 
pontjában élt, felesége III. Napoleon 
francia császárnak, Nagy Napoleon 
unokaöccsének, spanyol királyi hercegnő, 
izig-vérig diplomata és politikus asszony, 
aki a harctereket járó ura helyett tényle-
gesen és egyediül uralkodik Franciaor-

S Z Í N H Á Z I ti LET 

szagban. Rendkívül elmés asszony, ismeri 
az összes európai udvarok valamennyi 
kulisszatitkát, különösen a bécsi udvarét. 
Sok mindent tud, amit senki más ily 
pontosan, hitelesen és megbízhatóan nem 
tud Európában. Csupa meglepő érdekes-
ségü fejezetből áll mindaz, amit Paléolo-
gue Eugénie császárnétól hallott és lebi-
lincselő modorában megirt. Lelki gyara-
podást, kulturális gazdagodást jelent en-
nek a miinek az elolvasása, amellett nem 
mindennapi élvezetet is. 

A . í í a í a l s z e r e l ő 
Egy negyvenéves asszony szerelmének tör-

ténete a repény. Héléne Joussin megszeret egy 
huszonnégyéves üut. A íhi színész. Az asszony 
minden szenvedélyével és vágyakozásával von-
zódik hozzá. Nála találja meg életének első szép-
ségét. Fiatalon ment férjhez, nem a szivével, 
hanem az eszével. Férje korán meghalt, — anél-
kül, hogy valaha is megismerte volna az asz-
szonyt. Héléne magára maradt; néhány év mu'lva 
viszonyt kezdett Chasseron festővel: ez a vi-
szony azonban épp olyan hideg maradt, miirt a 
házasság volt. A fiatal színésszel az asszonynál 
az igazi szerelem jelentkezik, amit igyekszik 
örökre megtartani. 

Paul Reboux párizsi regénynek nevezi köny-
vét. Talán párizsibb. mint Balsac Harmincéves 
assionua. de nem olyan mély. Lélekanalizise 
mégis sok olyan dolgot fed fel nőalakjában, 
amit eddig nem irt'ak meg: túlzásaiban és eré-
nyeiben egyformán emberi. 

& í m n á z i u m , 
s z e r e l e m . . . 

Márai Sándor, „Bébi vagy az első sze-
relem" című regénye érdekfeszítő olvas-
mány lesz nemcsak azok számára, akik a 
vidéki gimnáziumi élet reminiszcenciáit 
élik át a regény olvasásakor, hanem azok 
számára is, akik a klasszikus lélekelem-
zési és a különös lüktetésű érdekfeszítő 
elbeszélést értékelni tudják. 

A regényt maga a főhős, a felvidéki 
kisváros gimnáziumának tanára beszéli el. 
A Bébi alaptémája az elnyomott, tudat-
alatti erotikus élet hirtelen kirobbanása, 
amely kirobbanás azután végzetessé válik 
a főhősre A tanár egy felvidéki kisváros-
ban tanrendszerü pontossággal éli életét, 
délelőtt tanit, délután dolgozatokat javit, 
este a kisváros kaszinójában beszéli meg 
életének apró eseményeit. Brilliáns meg-
rajzolásban vonulnak fel előttünk az epi-
zódalakok, a gimnáziumi igazgató, aki 
pedellusával kémkedik tanárai magánélete 
után, a pénztelen zsentri aki csak akkor 
vesz tudomást az egyhangú életű tanárról, 
amikor szerelmi ügyeinek elintézése miatt 
nagyobb pénzösszegre van szüksége; a re-
bellis fiatal tanár, aki nem birja el a 
kisvárosi élet egyhangúságát; az örökké 
részeg pedellus; a házvezetőnő és Timár 
ur, egy tüdővészes misztikus foglalkozású 
ember, akivel a főhős Világfüreden igen 
érdekes filozófikus beszélgetéseket folytat 
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az élet céljáról és értelméről A tanár 
egyhangú életében lényeges változás csak 
akkor áll be, amikor átveszi a nyolcadik 
osztályú növendékek tanítását és növen-
dékei közül egy serdülő lányka iránt 
szerelemre lobban. Ez az eltitkolt ér-
zése azonban annál inkább nehe-
zedik reá súlyos problémaként, mivel 
az osztálynak egyik legtehetségesebb nö-
vendékében ugyanezt az érzést véli felfe-
dezni. A fiu, aki eddig kedvenc tanít-
ványa volt s akit betegsége alatt atyai sze-
retettel ápolt és támogatott, aki számára 
saját megtakarított pénzecskéjéből télika-
bátot vásárolt, most leggyülöltebb ellen-
ségévé válik. Előadás közben nem a ma-
gyarázandó anyagra, hanem a fiúra figyel, 
hogy nem találkozik-e tekintete véletlenül 
a lányéval. Ennek az élete alkonyán tá-
madt szerelemnek lesz áldozata a tanár, 
akit váratlanul fellobbant erotikus érzése 
azután maga alá temet s aki ebbe az ér-
zésbe beleőrül. 

Márai Sándor brilliáns epikus tehetsége 
pompásan érvényesül a finoman, érdeke-
sen megirl regényben. 

A s z e n v e á é l y e k 
r e g é n y e 

A mai német irodalom fiatalabb generációjá-
ban alig akad név, amely finomabb egyéniséget 
és előkelőbb értéket jelentene, mint Klabund. 
aki az elmúlt nyáron nemcsak a német literatu-
rának, hanem az egész emberi kulturának vesz-
eségeként, olyan fiatalon hagyta ott dolgozó-
asztalát. Drámáin, versein, kis novelláin kivül, 
amelyek közül nem egy olyan világsikert jelent, 
mint a nálunk a jól ismert Krétakör, irodalmi 
hagyatékának talán legsúlyosabb értéke, leg-
egyénibb teljesítménye négy regény. „A szenve-
dély regényei" lett összefoglaló címe ennek a 
sorozatnak, amelyben négy nagy és érdekes 
emberi életet vetit fel egészen újszerű és egyéni 
eszközökkel. Nagy Péter, Mohamed, Moreau, a 
forradalmi tábornok és Brake ennek a négy 
regénynek hősei s bár mindezekről sok vaskos 
kötetben gyűjtött életrajzokat a tudomány és 
könyvtárra megy a belletrisztika, amelynek ők 
a hősei, mind együttvéve nem állítják olyan 
eleven valóságbah elénk ezeket az alakokat, 
mint azok a kurta, sebes lendületű és messze 
perspektívákat nyújtó expresszív jelenetek, ame-
lyeket Klabund a világhistóriának e protago-
nistái köré felsorakoztat. Klabund nagyszerű 
életrajzíró, mestere az elbeszélés művészetének 
és egyben és mindig a dráma embere, aki izgal-
mas feszültségek lázában oldja meg e nagy 
szenvedélyű figurák élettörténetét. 

Anyám ? 
Bibó Lajos pályája hirtelen lendűlt föl a ma-

gasba. Előbb elbeszélései keltettek föltűnést, 
majd két drámája a Nemzeti Színház színpadán 
adott tanúságot arról, hogy ez az író nemcsak 
irásmiivész, nemcsak a magyar néplélek pompás 
ismerője, de az emberi lélek válságainak, küz-
delmeinek és indulatainak merészerejü rajzolója 
is. Bibó Lajos nagy regénye, az ,,Anyám", a 
mai élet nagy problémáit fogja össze. Egy em-
beri élet küzdelme a bün és a jóság, az örvé-
nyes szerelem és az igaz élet között: ez a té-
mája ennek a kiváló munkának, de az izgal-
masan érdekes cselekmény mögött ott lüktet a 
magyar társadalom szive is, a háború izzó 

szenvedélye lobog föl. Az A n y á m ! . . . a 
nagy regények közül való; nemcsak terjedel-
ménél, d elgondolásánál, mélységénél téinájá 
nak gazdaságánál és sokáguan érdekes történeté-
nél fogva is. 

S í x í e d e Bouv t tcm 
h e r c e g r e g é n y e 

Le prince Sixle a Bourbon Mária Lujza cso-
dálatos életét irta meg könyvében, a ,,La reine 
de VÉtrurie"-ben. Ez az élet már magában re-
gény. Mária Lujza, IV. Károly leánya. Spanyol-
ország infánsnöje, a Szent lldefonso-kastélyban 
született 1782-ben. Tizenhároméves korában férj-
hezment pármai Lajos herceghez. Férje alig 
mult huszonegyéves. Ez a házasság boldog volt: 
a két fiatal gyermek halálosan megszerette egy-
mást. Néhány év múlva fiuk születelt: a boldog-
ság azonban csak hét évig tartott. Abban az év-
ben. mikor Mária Lujza Etruria királynője lett, 
férje meghalt. 

Ennek a szerelmében dicsőséges és fájdalmas 
nőnek az életét irta meg késői utódja, Sixte 
Bourbon herceg. Történelmi olvasmány ritkán 
érdekesebb ennél a könyvnél. 

T r ú í a n B e r n a r d 
u j k ö n y v e 

Tristan Bernard minden munkája ese-
mény a könyvpiac számára. Uj müvei 
iránt a párizsi Akadémia is jobban ér-
deklődik: arról van szó, hogy helyet kap 
a Halhatatlanok között. 

A Le voyage inprévu a kövelkező pro-
blémát veti föl: George Gassyt reggel hat 
órakor fölkelti barátnője, autóba ülteti, 
anélkül, hogy valamit megmagyarázna, 
átviszi Svájcba, három napig megtiltja 
neki, hogy újságokat olvasson. Néhány 
nap múlva George megtudja, hogy a 110 
fivérét elutazásuk éjjelén megölték; 
tudja, hogy a nő rossz viszonyban volt 
fivérével, aki gazdag bankár és akitől sok 
pénzt örökölt. Nos, nem hiheti-e George, 
hogy a nő ölte meg fivérét? De George 
Gassy szereti barátnőjét és meg van győ-
ződve ártatlanságáról. Megkeresi a gyil-
kost és megmenti a nőt. 

És ez a regény — gyilkosság, vádak, 
titokzatosság és véletlen ellenére — még-
sem bűnügyi történet. Végtelenül szóra-
koztató olvasmány, csupa szellem és sze-
relemről van benne szó, mert Tristan 
Bernard irta. Georges Gassy igen szere-
tetreméltó kályhagyáros és Madame 
Olmey, a nő, kitűnő üzletasszony, de 
asszony, aki kiválóan alkalmas arra, 
hogy szerelmet ébresszen — egyikük sem 
bűnügyi figura. 

„Olvassátok el ezt a könyvet" — irja 
a párizsi kritika — „érezni fogjátok a 
száznegyven kilométeres autóut minden 
élményét és szép utazást fogtok tenni egy 
szeszélyes és szellemes vezetővel." 
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— Csókolom a kezét 

nagyságos asszonyom, mi 
volt magával, hogy egész 
héten nem láttam, csak 
nem járt a berlini kiállí-
tásonI? 

— Szó sincs róla, ki sem 
mozdultam ebben a csúnya 
időben, a kocsimra is csak 
most rakták rá a kombi-
nét, mert őszintén szólva, 
már kezdtem fázni. 

— Mert én se mentem ki 
Berlinbe, nem is lett volna 
sok értelme, ujat, emli-
tésreméltót az sem hozott. 
.4 nyolchengeres kocsik 
kezdenek dominálni, a né-

met gyárak között Daim-
lerék is uj nyolchengeres 
modellel vonultak ki és 
Mercedes-Benzék budapesti 
vezérképviselete már meg 
is kapta az első nyolchen-
geres kocsit, valóságos re-
meke a modem autóépí-
tésnek. Decemberre már 
flott tudnak szállítani, 
addigra megjön az első kül-
demény, amely nyilván 
hamar talál majd gazdára. 

— Apropos küldemény! 
.4 múltkor eltöfölte a De 
Soto elhelyezkedését, sokan 
kétkedve toqaatáh a hirt. 
mintha a De Soto a Nem-
zetközi Gépkereskedelmi 

égisze alá kerülne. Hogy 
áll ez a dolog? 

— Nagyságos asszonyom 
jól tudja, hogy én lehető-
leg nem tévedek, hanem jól 
megrágom töf öl nivalóimat. 
A dolog ugy igaz, ahogy el-
mondtam, sőt még igazabb. 
A De Soto sorsát egészen 
biztosan a Nemzetközi Gép-
kereskedelmi intézi, csupán 
arról van szó, hogy milyen 
külön keretet, illetve eladási 
és plaszirozási keretet ad-
janak ennek a kocsinak. 
Szó lehet és lesz külön rész-
vénytársaságról. ,4; első hu-
szonöt De Soto már útban 
is van és december köze-

William Boyd amerikai lilmsztár kocsijával 
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pére már megbámulhatja 
őket. 

— Egek a kíváncsiság• 
túl! De mondja csak, ol-
vasta az amerikai lapok-
ban azokat a dithgram-
busokat, amelyeket a Buick 
huszonötéves jubileumára 
zengedeznek9 

— Sőt, hiszen én már 
hetek előtt emiitettem nagy-
ságos asszonyomnak a dol-
got. Most pedig, ha ér-
dekli. rövid szavakban el 
is mondom a Buick hu-
szonöt esztendejének törté-
netét. 

— Örömmel hallgatom! 
— Huszonöt évvel ezelőtt 

egy négykerekű kocsi 
hagyta el udvarát egy gyár-
nak, amelg eggébként mun-
kásöltönyöket gyártott. A 
kocsi elé nem volt ló fogva 
és tulajdonosa és feltaláló-
ja büszkén és peckesen ült 
rajta. A feltalálónak azon-
ban nem volt pénze és csak 
hosszas keresgélés után 
akadt valaki, aki pénzt 
ajánlott fel arra az esetre, 

ha a kocsi akadálytalanul 
jut el Detroitból Flintbe, 
egg jónak éppenséggel nem 
mondható száztíz kilométe-
res uton. Ez az emlékeze-
tes ut ma már az autó-
történelemé, teng, hogy a 
ggár, a Buick-gyár meg-
alakult, bár csak a második 
kísérlet sikerült, mert az 
első próbálkozásnál a kocsi 
tengelye Pontiac előtt el-
törött. Nemsokára ezután 
már megjelentek az első 
Buick-kocsik, az első évben 
huszonnyolc darab ké-
szült .. .' 

— Naponta.. . 
— Nem, évente, de már 

a második esztendőben 627, 
a harmadikban 2295 és 
huszonegy évvel később 
268.698 Buick-kocsit adtak 
el. 1908-ban a Buick Motor 
Companyt a hatalmas 
General Motors vette éit 
és ma több mint kétmillió 
Buick szalad a világon. 

— Talán ennek a jubi-
leumnak a kapcsán járt 
most Berlinben Mr. Sloan, 

a General Motors minden-
ható elnöke? 

— Nagyon helyesen je-
gyezte meg asszonyom. Itt 
talán még azt is elmondom, 
hogy a Buick magyar-
orszéigi vezérképviselője, az 
Imperinl-Auló Rt. a jövő 
év febtuárjéiban elköltöz-
ködik c, Dorottya-utcából 
a Haas-palotába, a Vörös-
marty-térre. 

— Hallom, egy képvise-
lettel kevesebb lesz Buda-
pesten. 

— Na, nem oly veszé-
lyes, még mindig marad 
elég. Tény, hogy Bárdi Jó-
zsef — aki egyébként most 
jött meg Londonból — 
visszaadta a Wanderer 
képviseletet és teljes ere-
jével az Essex-et és Hud-
son-t forszírozza. 

— Hát őszintén szólva 
jobb, mert a Wanderer 
— mi tagadás — már va-
lahogyan kiesett az autós 
köztudatból. 

— Nem tudná megmon-
dani, kié az a remekbe ké-
szült fekete, krémmel esi-

Megérkezett az 1929-es Buick! 

BUICK-NÁL JOBB 
CSAK BUICK LEHET 

IMPERIAL AUTÓKERESKEDELMI RT. 
DOROTTYA-UTCA 4. 
TELEFON : ÁUT. 818-60. 
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Vél tes Marcellné, a hires magyar rajzoló felesége szépíti 
magát — Vértes defektet szerel 

kozott, vörösbőrbélésü „Au-
burn", amelyet mostanában 
gyakrabban láttam. 

— Nem titok, én tudom. 
A 115 lóerős Sport-Auburn 
Károlyi Gyula grófé és most 
ugyanazt a szinezésii Au-
burnt kapta meg Orsieh 
Péter gróf. 

— Hallotta Nashék' örö-
mét? 

— Nemcsak hallottam, de 
láttam is az ostendei sür-
gönyt, amely arról számol 
be, hogy az Ostendeben 
megtartott Concours D'Ëlé-
gance-on az első három di-
jat Nash kapta meg. Az 
uj Nash egyébként az egész 
vonalon sikert sikerre hal-
moz és Lux Vilmos, az 
Autóhitelintézet igazgatója 

is már 1929-es Nashra cse-
rélte át még nem régen vett 
Nash-ét, Breuer B. Armand, 
hites automobilszakértő pe-
dig, aki eddig csak ngitott 
kocsira esküdött, dupla-
ggujtásos, 7 6-os, csukott 
Nash-hez pártolt. 

— A Plymouth-tisztelgés 
folyik? 

— De mennyire. A gyá-
rat magát is meglepte az 
óriási siker, Chryslerék 
nem is álmodtak arról, 
hogy a Plymouth ily gyor-
san találja meg vevőkörét. 

— Kohner István báró-
val találkoztak Berlinben. 

— Tudok róla. Hudson 
kocsiján járt künn és az 
utat oda-vissza a legcseké-
lyebb defekt nélkül tette 
meg. 

— Egyik ismerősöm meg 
hatezer kilométert tett meg 
európai körúton 520-as Fiat-
jával. Az egész idő alatt 
nem volt a legcsekélyebb 
baj sem. 

— Az 520-a's Fiat sikere 

ilyen kevés pénzért i lyen gyönyörűt 
és minőségben ilyen kiválót nem vásárolhatott« 

L U X U S A D Ó C S A K Gyakran 
tapasztalhatta, hogy 
egyes cégek autóela-
dásokat lehetővé te-
gyenek, leszállítják 
áraikat, 

A Whippet 
autók forgalma oly 
nagy, hogy állan-
dóan a legalacso-
nyabbak az árai és 
emellett állandóan 
a legkiválóbbak a 
kvalitásai. 

1900 pengő lefiietéie után 

247 pengős 
18 havi részletre megkap-
hatja „Amerika 1 e g e 1 » " 
európai típusu kocsiját' 

' ' Mfhippet 
t Jöjjön el is uyvä.uujua meg : 

Andrássy-ut 34. Telefon; Aut. 288—34. 

Arak : 
Touring (nyitott) . . 6 . S 5 0 
Roadster (sport) - 6.600 
Coupé (sport) . . _ 7 . 8 8 0 
Sedan de Luxe 

(4 ajtói, csukott) 7 . 9 6 0 
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Bemutatásra készséggel áll rendelkezésre : 

U r b á n A l f r é d és B a r n a F r i g y e s 
IV., Apponyi-tér 1. Telefon: 840-10. 
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Székely Zoltán hegedűművész és felesége Fiat kocsijukon 

nem kétséges, mindenki 
meg van vele elégedve. A 
legjobb bizonyíték, hogy 
nem egészen öt hónap alatt 
százötven darabot adtak el. 

— Hallott valamit a 
Willys-gyár nagysikerű 
amerikai reklámfelvonulá-
sáról'? 

— Sőt fényképfelvétele-
ket is láttam. A propaganda 
tulajdonképen elsősorban a 
Whippetnek szólt. Tudja 
asszonyom, hogy a M'hip-
pet szó magyarul agarat 
jelent. . . 

—• Tudom, tudom, nos? 
— Nos a gyár ötven aga-

tat vásárolt össze és a rek-
lámfelvonulás utján min-
den Whippet-lcocsi mellett 
ott haladt az agár. 

— Édes lehetett! Mondja, 
arról tud, ki vette át a 
Kölber-gyár hatalmas autó-
javitóüzemének irányítását. 

— Bevallom, ezt nem tu-
dom. 

— Heteés Félix. 
— Látta Citroenek ki-

állítását? 
— Hogyne láttam volna, 

bárha a Citroen Six-eket 
nem tekintettem volna meg 
a párizsi szalonban, nem 
sokat láthattam volna be-
lőlük. 

— Miért? 
— Azért, mert oly nagy 

volt az érdeklődés, hogy 
bizony tolakodni kelteti, 
ha az ember a kocsihoz is 
oda akart férkőzni. Min-
denesetre meg lehet álla-
pítani, hogy a hírek nem 
túlozlak. Mr. André Cit-
roen legújabb gyermeke, a 
hathengeres Citroen erős 
favoritja a pesti automo-

1928. Svábhegy i Verseny 

S T E V R 
T Ű K A K O C S I K 

a h o l i n d u l t a k — 

fölényesen győztek! 
WOLFFNER LÁSZLÓ 

f v ^ • i v r Type XVI. kocsi ján a túrakocsik győztese, 
^ f c • m i t W I C rekordidouel , kategória rekorddal , a tura-ko-

« • ^ * • • esik na jnoKsagánakgyőz tese : i d e j e 3 4 7 * m p . 
ALMÁSSY LÁSZLÓ EDE 

Type XII kocsi ján ka tegór iá jának győztese 
M • Li M rekord idoue l : ideje 4 46° mp. 

DELMÁR WALTERNÉ ÚRHÖLGY 
^ r m i i l U Type „Klausen" kocsi ján a legjobb női ve-
^ f e I , W zető rekordidouel , a vándordí j végleges nyer-

• M J J M M • t e s e : ideje 4'1017 mp. 

Ç T p V D MÍIVFIÍ MAGYAR KERESKEDELMI RT. 
d 1 Li 1 I I t ' I l l ! L H Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. 

T E L E F O N A C T . 8 9 6 — 1 7 . 
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bíl piacnak. A kocsi for-
mája kecses, amellett igen 
kényelmesen épített a ka-
rosszériája, a motorja zaj-
talan, a színek pedig, gon-
dolhatja, a franciák né-
hány szép couleurért nem 
mennek a szomszédba. 

— Az Andrássy-ut 81-
ben pompás helyiséget ren-
deznek be, nem tudná 
megmondani, mi készül 
ott-? Csak nem uj autó-
szalont 

— Ha ki lehetne nevezni 
nagyságos asszonyomat a 

ráhibázások doktorának, 
nyomban átnyújtanám a 
diplomái, mert valóban 
autószalon lesz. 

— Qui mon cher? 
— Még a nyelvben sem 

téved, mert a francia anlo-
mobilgyártás remeke, a 
„Delahay" kerül Magyar-
országra. A kocsiról nem 
kell sokat regélni, a „De-
lahay" európaszerte foga-
lom, a legutolsó párizsi 
szalonon a szépségver-
seny pálmáját hódította el, 
egy évvel előbb pedig El-

szászban Sa ff rag és Bal-
loni a "legjobb időt érték 
el. „Uelahay" ma Párizs-
ban azt jelenti az autóban, 
mint Patou vagy Worth a 
divatban. A kocsi en vo-
gue van, „Delahay"-on 
járni sikk és mondainség. 
A kocsit Magyarországon 
a Motor-Import Kereske-
delmi Vállalat fogja me-
nedzselni, biztos, hogy a 
start méltó lesz a kocsi-
hoz. 

Köszönöm; viszont-
látásra! 

Ki kinek esküdött 
örök hűséget a héten 

BUÍCK 

Dr. Fónagy Imre főorvos., Marthon és 
Tóth gépészmérnökök, Puller Tibor, Fii-
szár József (Keszthely), Hermann Jenő 
(Dombóvár), Weinstock Mór, Erdős Sán-

dor (Sopron). 
Auburn 

Károlyi Gyula gróf, Orsich Péter gróf, 

dr. .Szarvas László, Glock Imre, dr. Só-
lyom—Fekete Vilmos. 

Peugeot 
Hirscihfeld György földbirtokos (Pécs), 

Autó- és Kocsigyár 
Fiat 

Keleti Miklóis, .Szép Zsigmond, Szép 
Antal, Horváth Péter (Tóthkomlós), ifj . 
Forth Oszkár, Sváb Alajos, Somogyi La-
jos (.Szarvas), .Salgó Mór (Szolnok), Szer-
váciusz Béla (Nyirbátor), Rosenizweig 
László (Kaposvár), Schön Sándor (Ka-
posvár), „Óceán" konzervgyár, Deák 

Autósok! Figyelem! 

H n t t f c i a 
megvédi az automobil-hütő vizét a tél hidege ellen és 
igy egy régi, nagy gondtól szabadítja meg az autósokat! 

az Hn t if rig 
az fíntifrtg 
az flntifríg 
az fíntifrig 
az nntitrig 
az flntifrtg 

régi hiányt pótol, anélkül, 
roknak. 

hogy a legcsekélyebb módon ártana a moto-

éppen ugy véd a fagy ellen, mint a napsütés melege. 

nélkülözhetetlen és olcsó 

Amerikában közszükségleti cikk. 

a világhirü magyar szeszipar gyártmánya. 
keverési arányszáma: fagypontnál % Antifrig, % viz, 
40% Antifrig, 60% viz. 

•erősebb hidegnél 

Antifrig k a p h a t ó va lamennyi i s m e r t e b b mi i szaki 
k e r e s k e d é s b e n , garázsban és autófe l szere lés i üzletben. 

Vásárlásnál kérjünk használati utasítást ! 

Az A n t i f r i g e t gyártják: 

Leipziger Vilmos szesz- és cukorgyára rt. II Győri szeszgyár és finomitó rt. 
Gschwindt-íéle szesz-, élesztő- és rumgyár rt. II Krausz-Moskovits egyesült ipartelepek rt. 

Hazai likőr-, rum- és szeszárugyár rt. 
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„ J O U T O N K I T U N O -
R O S S Z U T O N P á R Q T L O I I 

TATRA 
SZEMÉLY- É S T E H E R A U T Ó 

ÜZEMBEN A LEGESLEG-

OLCSÓBB - BIZTOSABB -
TABTÛSABB GAZDASÁGOSABB 

G Y Á R T J A É S K É P V I 8 E L J AZ 

UNITAS 
BUDAPEST, W., ZÔP0LYA-0. 13. SZAlYI 

TELEFON: L. 906 - 69. 

VÁROSI RAKTÁR : Ul., NAGVMEZO-U. 19 

VICTORIA 
A MOTORKERÉKPÁROK ROLLS-ROYCEJfi 
e t r nagy a lkatrészraktár - « i 

Bertalan (Endrefalva), Lukácstfürdő (3 
drb), Kardos Sándor (Gyöngyös), Schei-
der Miklós mérnök. 

Opel 
Czindler István (Rákospalota), Wieland 

péküzem (Soroksár), Herr Lőrinc (Békás-
megyer), Berkes Kálmán, 

Chrysler 
özvegy Ádám Lajosné (ózd), Lőrinczy 

Gyula (Szolnok), Rölner Zoltán és Jenő 
(Salgótarján), dr. Bárkány F. orvos, 
(Szolnok). 

Plymouth 
Löbl Jenő, Németh Lajos (Kisbajcs), 

Kormos Pálné (Orosháza), özvegy Sár-
kány Jáinoswé. 

Nash 
Dr. Walkó Károly ügyvéd (Gyöngyös), 

Spitznagel János (Baja), Hesz Béla (Rác-
almás), Burka Józiscif (2-ik, Jászberény), 
Kusiz Sándor (Makó). 

Essex 
Pál ff y Gézáné grófnő, Zichy Rafaelné 

grófnő, Széchenyi Károly gróf, dr. Kusz-
ka István ny. főispán, Széchenyi Ferenc 
gróf, Hlatliy Aladár földbirokos, Wel-
lisch Tibor épitész, Kohner István báró, 
Werkner Zoltán dr. körorvos, Becker Já-
nos földbirtokos (Paks), Takáts Vilmos 
(Baja), dr. Balló Lajos, Budinszky Jeoő. 

Benz—Mercedes 
Miskolczi és Társa, Tirsoher László, 

Berky Gyula (Kiskunhalas), Mándy 
László, Bálint Rezső egyetemi tanár, gióf 
Gyürky Viktorné, Rab Anda, Müller-gyár, 
Hajdú János (Csongrád), Fark János 
(Kistelek). 

Packard 
Papp Ármin nagybirtokos (Sárbogárd). 

20 éaig íáthat 
N S U 

PNEUMATIK ÁHUSIIÛ Ä Î. T??«"™-,. 

t és 6 hengeres m W BP y automobilon 
i es 2 Al V m / motor-

D O V O L A i 
Vezérképviselet : 

V I . , P o d m a n i c z h y - u . 1 8 . 
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Egyszer tekintse meg és meggyőződik arról, hogy 

ennek a kocsinak nem kell több reklám! 

MEGERKEZETT 

HATHENGERES 

Árak : 
4 - 5 üléses, 4 ajtós, csukott P 10.000 
6—7 üléses, 4 ajtós, csukott P 10.800 

K i á l l í t v a : 
VI., Andrássy-ut 67. szám alatt. Telefon : Aut. 148 - 90, Aut. 136—09 
or m- A kiáll ítás tartama alatt díjtalan próbautak! "«a 
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Még nem volt a Tátrának olyan szezonja, 
mint amilyen az idén lesz 

Reichardt Dezsőnek, a Tátra Szövetség elnökének érdekes 
nyilatkozata — Óriási építkezéseket fejeztek be a Magas Tát-
rában— Táncversenyek, bálák, mondain élet a Grand Hotelben 
A matlárházi uj szanatórium már megnyilt, az ófüredit decem-

ber közepén avatják 
lenyúlnak abba az idő-
szakba is, amelyet önök-
nél már tavasznak nevez-
nek. Lesznek korcsolya-
versenyeink, simérkőzé-
seink, snöre-kjöring és si-
kjörintj-versenyeink, hok-
key-mérközéseink és ezek-
re a versenyekre eddi</ a 
nemzetközi sportvilág leg-
ismertebb kitűnőségei ne-
veztek be. Természetesen 
teljes üzemben van már a 
bob-pálya is és a már ki-
irt bob-verseny elé a leg-
nagyobb érdeklődéssel te-
kint a nemzetközi sport-
világ. A versenyeket az 
ófüredi, ismert világhírű 
versenypályákon tartjuk 
meg és mondhatom, soha 
nem nyilvánult meg olyan 
érdeklődés a Tátra iránt, 
mint az idén. Az ófüredi 
szanatórium uj traktusa 
csak december közepén 
nyilik meg. de már úgy-
szólván valamennyi szo-
bánk le van foglalva. 

Az igazgató ur szivt-s 
volt ezután megmutatni az 
uj szanatóriumot, amely a 
Tátra Szanatórium régi 
épülete mellett közel száz 
uj szobával több férőhelyi-
séget biztosit a Tátra ra-
jongóinak. Az uj traktus a 
legmodernebb komforttal 
van berendezve, folyó hi-
deg és meleg viz minden 
szobában, az erkélyek rész-
ben a poprádi fensikra, 
részben a gerlachfalvi, 
poprádi csúcsokra nyújta-
nak felejthetetlen panorá-
mát, olyant, amely üdülást 
ad a nagyváros idegölő 

Ótátrafüred, 
nov. elején. 

Kevés klimatikus gyógy-
helye van a világnak, amely 
az utolsó esztendőkben 
annyit fejlődött volna, 
mint a Magas Tátra. 
Amerre csak néz az em-
ber, mindenfelé uj, nagy-
szerű szállodák, szanató-
riumok épülnek, amelyek-
komfortjukban, berende-
zésükben tökéletesen egé-
szilik ki a már évek óta 
fennálló, bevált és nép-
szerű házakat. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy még a 
meglévő hotelek, gyógy-
intézetek is alig képesek 
befogadni a Tátrába igyek-
vők ezreit, ma a Tátra 
erősen divatban van, mert 
az emberek rájöttek aria, 
hogy a Tátra egymagában 
mindent nyú jt, amit másutt 
csak részletekben lehet 
megtalálni. Nagyszerű le-

vegőt, a téli sportok lé-
gióit, uri társaságot, mon-
dain-szórakozást, egyfor-
mán megtalálhatunk a Tát-
rában, amelynek megvan 
még az a nagy előnye is, 
hogy összehasonlíthatatla-
nul olcsóbb sok más üdülő 
helynél. 

Az idén a Tátrónak kü-
lönösen jó téli szezonja 
ígérkezik. Az oka ennek 
elsősorban, hogy a sport-
intézőség olyan nagysza-
bású téli programot állí-
tott össze, amely szinte 
páratlan a maga nemében. 

Reichardt Dezső, Ótátra-
füred népszerű és agilis 
igazgatója, a Tátra Szövet-
ségnek közszeretetben álló 
elnöke, a téli programról 
a következőket mondotta 
nekem: 

— Már decemberben el-
kezdődnek az ünnepiének 
és versenyek, amelyek be-

Ilalassy Mátyásné a lomnici csúcson déli napsütésben. Mellette 
Fedák Sári hires tátrai vezetője, a 67 éves öreg Franz 

(Hunfalvi) fotó) 
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életében elfáradt idegek-
nek. 

Nagyszerű élet lesz a 
Grand Hotelben is, amely-
nek népszerű bérlője, az 
annyira közszeretetnek ör-
vendő Lilienthal Emil ha-
zaérkezett már külföldi ta-
nulmányútjáról. Lilienthal 
Emil bájos feleségével 
együtt ismét tanulni volt. 
És utazásának eredmé-
nye . . . különben mondja 
el ő maga: 

— Én azt szeretném, ha 
a Grand Hotel téli pro-
Uramja is olyan lenne, 
amely megfelel annak az 
előkelő uri közönség igé-
nyeinek, amely immáron 
évek óta kultiválja a Grand 
Hotelt. Az igazgatóság a 
legteljesebb mértékben tá-
mogat engem törekvéseim-
ben és igy válik lehetővé 
az, hogy a Grand Hotel 
mindenben a legtökélete-
sebbet tudja nyújtani. A 
legjobb zenekart szerződ 
tettem, a Grand Hotel 
barja teljes üzemben lesz, 
gazdag müsoru bálokat 
rendezünk és előkelő ní-
vójú táncos mulatságokat. 
Gondoskodunk arról, hogy 
•o. Grand Hotelben min-
denki jól érezze magát és 
soha senki egy percig se 
unatkozzék. 

Lilienthal érdekes nyilat-
kozatához még csak anv-
nyit szeretnék hozzáfűzni, 
hogy a népszerű Emil sze-
lényen megfeledkezett nyi-
latkozatában konyhájáról, 
amely pedig annyira ki-
tűnő és elsőrangú, hogy 
Kemény Simon költeményt 
irt erről a konyháról Li-
lienthal emlékkönyvébe. 

Fönt a Tarajkán uj szál-

loda épült, a Tátrai Villa-
mos Vasút most nyitja meg 
hatalmas szállodáját, köz-
vetlenül Ófüred mellett pe-
dig már üzemben van és 
vidám vendégektől hangos 
a Klára-penzió, Sambula 
Józsefnek, Ujfüred népsze-

Mennyit hiztunk? Deutsch Je-
nőné, Pudler Andorné, Turóczy 
Sándorné az ujfüredi Sontagh-
szanatórium mérlegén. Mellettük 

dr. Adler Elemér 
(Foto Dietz) 

rü női fodrászának családi 
háza. Azt a helyet, ahol ez 
a penzió épült, ugy hívják, 
hogy Szép Kilátó, ez az 
elnevezés valóban találó is, 

igazán innen nyilik talán a 
legszebb kilátás az egész 
Tátrára. 

Ujfiireden természetesen 
változatlanul nagyszerű az 
élet. A dr. Szontagh-féle 
Palace Szanatórium, amely 
teljesen és tökéletesen be-
váltotta a hozzáfűzött re-
ményeket, szebbet és töb-
bet nyújt, mint amennyit 
az ember távol az intézet-
től elvárna. A Palace Sza-
natórium ma már olyan 
klientélával rendelkezik, 
aminőt csak a nagy és 
előkelő internacionális há-
zak tudnak felmutatni, a 
vendégkönyvben ismert és 
közismert neveket talá-
lunk. Írókat, művészeket, 
nemzetközi relációkban is 
súlyos neveket, akik évről 
évre visszajönnek ide. Visz-
szajönnek, mert jól érzik 
magukat. Visszajönnek, 
mert ugy találják, hogy 
Ujfiired azt nyújtja, amire 
az ember vágyik. Akinek 
szanatórium kell, az sza-
natóriumot talál itt, az el-
képzelhető legtökéletesebb 
orvosi berendezkedésekkel, 
aki a Cortinák modern 
szállodáját keresi, azt ezt 
találja meg. 

Ma már európaszerte is-
mert konyha remekei ke-
rülnek olyan szervirozás-
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ban az ember elé, amit ed-
dig csak a Ruhlben, a N'eg-
rescoban, vagy az Excel-
siorban láttunk, a zene-
kar, amelynek a nálunk 
annyira ismert Tomka-
Szerafini Louis, a nép-
szerű karmester áll az 
élén, napról napra olyan 
hangversenyeket rendez 
amiért másult entrée! 
szednek, hatalmas helyisé-
gek állnak rendelkezésükre 
azoknak, akik szórakozás 
sal akarják eltölteni az 
idejüket, aki láncolni akar, 
az táncol, akinek pedig a 
kinóban telik az öröíne, az 
az intézet saját mozijában 
láthatja akár Pola Negrit, 
akár pedig Tom Mixel. 

Jób Dániel mondotta 
egyszer, hogy tökéletesebb 
helyet az ujfüredi Palace 
Szanatóriumnál nem igen 
látott. .Tób Dánielnek ép-
pen ugy igaza van, mint 
Nádas Sándornak, Seress 
Lászlónak vagy Gomba-
szögi Irénnek: ők sokad-
magukkal azok, akik évről 
évre, nyáron és télen ."gv-
aránt visszatérnek a Pa-
lace Szanatóriumba ahol 
dr. Szontagh főorvos áll 
változatlanul a kiképzett, 
tudós orvosi gárda élén és 
ahol az ezerkezü Vágh H. 
Lajos igazgató ért ahhoz, 
hogyan kell mindent ucv 
intézni, hogy még az is 
megelégedett legyen aki 
pedig kritizálni szeretne. 

Az idén a Tátra min-

denképen teljes és tökéle-
tes. Mindenütt, amerre 
csak néz az ember, nagy-
szerű életet talál. Kitűnő 
közönség, vidám élet van 
a Csorba-tónál, a nagy-
szállónál éppen ugy, mint 
a sportkörökben annyira 
népszerű Móry-szállónál, 
vagy akár Lomnicon, meg-
nyílt már és teljes üzem-
ben van a matlárházi sza-
natórium u j palotája is, 
amely valób: r. <-gy mun-
kában eltöltött derék em-
berélet legragyogóbb alko-
tásának nevezhető. 

Most, hogy ez a minta 
szerű u j intézet már elké-
szült, illik elmondani, hogy 
a kitűnő Forberger igaz-
gatónak az épités ideje 
alatt nem volt se éjjele, se 
nappala. A legszorgalma-
sabban túlórázó kőműves 
nem dolgozott annyit, mint 
maga az igazgató. Állan-
dóan a téglarakásokon, a 
félig kész szobákban sür-
gött-forgott, néha még az 
ebédről is megfeledkezett, 
viszont azonban igaz a/, is, 
hogv sikerült olyant alkot-
nia, amiért érdemes eljönni 
ide. Ez a szanatórium, a 
matlárházi, tökéletes a 
maga nemében, folyó hi-
deg és meleg vizén kívül 
rádió és fényjelzés van a 
szobákban és olyan étie-
rem. mint amilyen Abbá-
ziában a Quarnero szálája. 
Egy csapásra Matlárháza. 
ez a régi. patinás, bevált 
intézet komfort és tökéle-

tes berendezkedés terén is 
nemcsak a kontinens, ha-
nem a Tátra egyik vezető 
intézetévé rukkolt elő és 
nem is lehet csodálni, 
hogy a szanatórium, amely-
nek orvosi teendőit olyan 
kitűnő szakember látja el, 
mint dr. Holzmann Gyula, 
állandóan tele van. 

A megteltség egyebekben 
is nem ritkaság a Tátrá-
ban. Alig nyílt meg. máris 
tele van a késmárkiak de-
rék polgármesterének pen-
ziója, a Palencsár-penzió, 
amely a Tátra egyik (legszebb 
részén van. És tele van — 
amit elsősorban kellett vol-
na említeni — dr. Guhr 
Mihály nagyszerű intézete, 
Tátraszéplak is, amely ar-
ról nevezetes, hogy itt a 
luxushoz szokott előkelő 
vendégek éppen ugv meg-
találják a maguk elhelye-
zését, mint a polgári kö 
zéposztálynak azon sze-
rény tagjai, akiknek va-
gyoni viszonyai bizony ta-
karékosságot parancsolnak. 
A festői környezetben fek-
vő villák és pavilloriok a 
legideálisabb gyógyulást 
biztosítják azoknak, akiket 
orvosuk a Magas Tátrába 
küld, az ellátás pedig olyan 
hogv amig élek, soha nem 
felejtem el azt a bankettet 
amelyet Guhr doktor adott 
a dr. Neménu szerkesztő 
kezdeményezésére megszer-
vezett nemzetközi sajtóki-
rándulás alkalmával. 

A Magas Tátra az idén 
erősen divatban van. M a 
éppen ugy divat idejönni, 
mint amennyire divat ta-
vasszal elutazni a Cote & 
Azúrra. És a Magas Tátra, 
a mi fogalmaink szerint, 
olcsó is. ötven-hatvan ko-
ronától százig talál itt 
az ember teljes ellátási. 
Teljes ellátás alatt értem 
azt, ami a magunkfajta 
embernek megfelel. És 
ezért a pénzért mindenki 
jót kap, elsőrangút, a ven-
déget megbecsülik, itt soha 
nincsen kifogásolni való, 
itt minden jó, sőt inkább 
elsőrangú, mint jó. 

P- j-
A gerlachfalvi csúcs a tátraszéplaki szanatórium egyik terraszá-

ról nézve 



Divatban már itt a főszezon: 
a pesti hölgyek mind felvették grand toilette-
jüket a Nemzeti és a Magyar Színház premierjén 

Drága angyalom, 
ezen a héten bőségesen 
akad beszámolásra való 
anyag számodra, hiszen a 
színházi események való-
sággal egymást követték .•> 
jól tudod, hogy minden 
egyes színházi esemén> 
számomra nemcsak a mű-
vészei. hanem a divat 
szempontjából is' jelentős. 
Az első hely természetesen 
Zilahy Lajost illeti meg, 
akinek Tábornok cirnü 
drámáját a Nemzeti Szín-
ház valóban parádés sze-
reposztásban ' mutatta be. 
Mindenki számára él-
mény volt Rákosi Szidit, 
Márkus Emíliát. Bajor 
Gizii. Csortost és Gaált 
együll látni a színpadon. 

A nézőtér képe termé-
szetesen szintén ünne-

pi volt. 
Közéletünk számos kivá-
lósága megjelent családjá-
val együtt a premiéren, 
hogy ünnepelje a népsze-
rű fiatal írót s a Nemzeti 
Színház briliáns színész-
gárdáját. 

Jelen volt többek közölt 
Klebelsberg Kunó gróf kul-
tuszminiszter, Jánky Ko-
csárd, a honvédség főpa-
rancsnoka, egy páholyban 
pedig Álgya Papp Sándor 

honvédelmi államtitkár 
ült gyönyörű feleségével 
és fiatal leányával. Mari-

selt, édesanyja loilelle-jét 
pedig egy ragyogó arany-
iamé köpeny fedte. Degré 
Miklós, az ítélőtábla elnö-
ke szintén családjával je-
lent meg. A földszinti pá-
holyok egyikében ült Bi-
zegh-Huszágh Miklós rend-

őrfőkapitány feleségével 
és két leányával, akik kö-
zül az egyik fehér szaten-
ruhát, a m á s í t pedig 
mályvaszínű laftruhát vi-
selt. Fellner Alfréd felesé-
gével és vendégeivel szin-
tén földszinti páholyban 
ült. Feltűnően szép volt 
Fellnerné rózsaszínű feke-
tével áiszitett muszlinbár-
sony toalettje. Az egyete-
meket Szentmiklóssy és 
Egyed professzorok kép 
viselték. A művészvilág 
reprezentánsai közül töb-
bek között Kosztolányi 
Dezsői és Várady Arankát 
láttuk, de elképzelheted, 
hogy minden hely kevés 
lenne, ha az összes kiváló-
ságokat felsorolnám. 

A Nemzetiből a Ma-
gyar Színházba siet-

tem, 
ahol ugyanakkor tartották 
a Végre egy úriasszony 
című (íeyer-darab pre-
mierjét. Titkos Ilona játsz-
sza a főszerepei. Sikeréről 
persze nem kell külön me-
sélnem: 

öltözőjébe vándorolt a 

cával. Álgya Papp Marica-
tűzpiros nmszlinrirhát vi-

í-ekete bársonyruha fehér gomb-
disszel. (A Szinháai Élet leg-

újabb párizsi modellje) 
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Phylanthia minden 
exotikus virága 

orchideáiktól és vérpiros 
rózsáktól kezdve a mimó-
záig és pármai ibolyáig. Ha 
-.oikiat akarsz nevetni aján-
lom, nézd meg a darabot. 
Titkoson borvörös flitte-
rekkel díszített Chanell-
modell volt. Titkos ezúttal 
iiütlen volt Budapesthez és 
Récsből kapott ruhákat pe-
dig annyi, de annyi bril-
liáns toaletteket készítettek 
már a számára. Valószínű, 
hogy ez után a kirándulás 
után újra ott rendeli ruhá-
ját, ahol ezeknél sokkal, de 
sokkal jobbakat kapott. 
Még csak annyit, hogy Lá-
zár Mária fejedelmi alakja 
jobb ruhákat érdemelt 
volna. 

Ezután pedig hadd me-
séljek a nézőtérről, ahol 

a szépek között ismét 
a legszebb Gombaszögi 
Frida volt citromsárga 
nagy estélyi toalettjé-

ben. 

Az első erkélypáholy-
ban, Siegfried Geyer gyö-
nyörű szőke felesége ült. 
csincsilla galléros rózsa-
szín velursiffon kabát-
ban. Lányi Zsigmondnél 
Lányi Zsigmond és Stella 
Adorján társaságában lát-
tam. Paprikavörös szatin 
toalettje az est egyik szen-
zációja volt. A szomszéd 
páholyban Lázár Miklósné 
ült Lázár Miklós főszer-
kesztővel és Friedmann 

professzorral. Lázárné 
nagyon szép fekete csip-
keruhájánál italán csak 
Kollerics Gyulánéé volt 
szebb, fekete zsenilia csip-
kéből (Fischer Julia ké-
szítette) hosszú uj jakkal . 
Báró Kohner Viliék, Koós 
Zoltánékkal ültek egy pá-
holyban; Kohnerné sötét-
kék ezüstgyöngyös, Koós-
né pedig halványzöld nagy 
estélyi ruhában. Nagyon 
tetszett Balog Klári toa-
lettje, az „Adieu Savage". 
Patou-modell, kék musz-
lin bársonyból. Thea Wort 
fekete gloknis, hátul hosz-

szitott bársonyruháját és 
Perényi Nusi fekete, földig 
érő muszlin ruháját is 
sokan megnézték. 

Előadás végén megfigyel-
tem a színházból kiözön-
lő hölgyeket: 

legtöbbje fekete per-
zsa kabátot viselt. 

Soha még ilyen határo 
zott divatot szőrmében nem 
láttam. Ennek oka, ugylát-
szik, tartóságán kívül az 
a hihetetlen olcsó ár. 
amelyért ezeket a bundá-
kat forgalomba hozzák. 

O 

Eredeti párizsi estélyi ruha ki-
vágása 

Valóban, hermelin, csin-
csilla vagy nerz gallérral a 
legszebb belépőt is pótol-
ják ezek a kabátok. 

Ha igazán szép és érde-
kes koncertet akarsz hal-
lani. ' menj el a legköze-
lebbi Fedák—Szilágyi dal-
estre. Fedák régi magyar 
dalokat énekel, tüneménye 
sen. Régi, istenes énekeket, 
kuruc dalokat, Mária Te-
rézia idejéből való gúny-
dalokat, mind-mind 

stilszerii kosztümben. 
Ezek a kosztümök egyene-
sen szenzációsak, nagyon 
meg kell értük dicsérni a 
Dénes-szalont. Különös si-
kere van a sötétzöld, 
aranycsipke kötényes, Má-
ria Terézia-korabeli dísz-
ruhának, amelyben Fedák 
nagysikerű táncdalát adja 
elő. 

Most pedig áttérek 

az igazi szenzációra, 
amely ugyan időrendben 
az utolsó, mint esemény 
azonban feltétlenül az első 
helyen áll: Huberman 
Broniszláv koncertjére. 

Ez a hangverseny, 
amelyre minden asz-
szony lázas izgalom-

mal készül, 

részben a művészi élmé-
nyért, részben pedig azént. 
hogy bemutathassa leg-
újabb estélyi toalettjét. Ott 
volt ezen a koncerten min-
denki, aki számit a főváros 
társadalmi életében. 

Képzelheted milyen 
hosszú névsort közölhet-
nék. Az első sorban gyö-
nyörű fekete tüllruhában 
Lánczy Leóné ült. Bienné 
méltóságos asszonyon sár-
ga tűllruiha volt. Megle-
pően jól hatott az a rózsa-
szín sanzsan taft-ruha is, 
amelyet Okányi-Schwartz 
Andorné viseli. 

Bánky Terka ragyogó fe-
kete bársony toalettjében, 
Fürth Elvirával volt a kon-
certen. Nagyon elegáns volt 
Fenyves államtitkár felesége 
lekete muszlinruhában, Hol-
lós né, a Kereskedelmi Bank 
ügyvezető igazgatójának fe-
lesége pedig sötétkék düsessz 
nagy estélyi toalettjében. 

Végül nagyon szép volt 
Klein Ferencné piros csip-
keruhája, fehér róka gal-
léros ezüst kabátja, Be-
licska Baba fekete bársony 
ruhája és dr. Nagy Vii-
mosné meggypiros muszlin 
toalettje. 

Érdekes, hogy ezek az 
asszonyok, akiknek szép va-
lódi ékszereik vannak meny-
nyire rabjai a divatnak. 
Majdnem mindegyiken volt 
vagy egy Patou-féle silrassz 
lánc, vagy a ruha színével 
megegyező színű kristály 
lánc, egy-egy strass ridikül 
a váci-utcai Arkanzas bolt-
jából. 

Mit írjak még, drágám? 
Hiszen irnék még, de mi 
maradna akkor a második 
Huberman-koncertre. 

Sok &zerető csókot küld 
Böskéd 
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RICHARD HUDNUT 
v i l á g h í r ű 

„THREE FLOWERS" 
szépségápolása felülmúlhatatlan. 

Szépségápoló cream-jei, melyek bőrspeciálisták hosszas és lelkiismeretes kuta-
tásainak eredményei — megóvják, konzerválják az arcbőr üde fiatalságát 
megvédik azt az időjárás káros behatásaitól. Pattanásokat és mitesszereket 
biztosan eltüntetik, illetve azok képződését megakadályozzák. Alvásközben 

az arcráncokat kisimítják és az arcbőrt ruganyossá, üdévé varázsolják. 
„Three Flowers" arcpudere utólérhetetlenül tökéletes, mely a legmegbízha-
tóbb nyersanyagokból készül, míg színárnyalatai összhangban állanak a fenti 
szépségápoló creamjeivel. Rendkívüli összetételénél fogva órákon keresztül 
erősen tapad és paránya elegendő, hogy az arcbőrnek bársonyos hamvasságot 

kölcsönözzön. 

KAPHATÓ MINDEN JOBB DROGÉRIA, ILLATSZERTAR ÉS 
GYÓGYSZERTARBAN. 

INGYENES PROSPEKTUST 
kívánatra készséggel küld a magyarországi vezérképviselet: 

H A L P E R T J Ó Z S E F , B U D A P E S T 6 2 . P O S T A F I Ó K 2 5 0 . 
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A divatos bunda fekete vagy barna 
A nagy divat a perzsa 

A középosztály perzsája a perzsaláb 
Irta: i f j . H ö l z e r S i m o n , a Hölzer Simon cégjfőnöke 

Aktuálissá vált végre 
újra a szőrmedivatról be-
szélni. Hideg van és min-
den nő. aki csak teheti, 
bundát visel, illetve bun-
dát vásárol. Az idei bun-
dadivat vonalaiban nem 
sokkal tér el el az előző 
évek divatától, a kabátok 
klasszikus cvenesvona-
luak. alul teljesen kerekek. 
A ruhákon észlelt hosszí-
tott vonal a bundán nem 
található meg. .4 változa-
tosságot az idei divatban 
a gallérok és az ujjak sza-
bása adja meg. A gailér le-
het sálgallér, amely akkor 
divatos, lia derékig ér. 
vagy nagy. húzott, ballon-
szerű. egyenesen felálló 
gallér, mely sokszor hátul 
az egész kalapot rílak ar-
ja Az ujjak könvökbeii 
bővek és csuklóban tölcsér-
szeriien szűkülnek cl. 

A kabátok anyaga igen 
változatos: az orosz oo-
1) oly tói kezdve a festett 
nyúlig minden szőrme di-
vatos. A határozott divat-
sziu azonban a fekete és a 
barna. A határozott divat 
l>edig a i>erzsa. Akinek 
módijában van. az ma 
perzsa-kabatût vásárol, 
egyrészt a divat, másrészt 
a tartósság kedvéért. A 
perzsának drágább válto-
zata a breitschwantz-per-
zsa. amelyet esetleg érté-
kesebb gallérral, csincsil-
lával, nerzzel díszítenek! 
Olcsóbb változata pedig a 
perzialáb, mely majdnem 
"hl tartós, mint a perzsa, 
ellenben sokkal olcsóbb. 
Ezer pengőért már a leg-
szebb perzsaláb-kabátot 
meg lehgt venni. 

A fekete kabátok közül 
divatos a csikó — amely-
nél elsősorban arra kell 
tekintettel lenni, hogy 
lágy esésű, könnyű legyen 
— és a karakül. 

Párizsban a legelegán-
sabb asszonyok is viselnek 
karakiilbundát. platin, bei-
ge és bronz sziliek-
ben. Kz a szőrme nagyon 

' "CTiahh szabású ;>erzsa bunda, 
szkunksz gallérral és kézelővel 

(Hol-er-modell) 

tartós, szép fényű, lágy 
esésű és viszonylag olcsó. 

.4 barna bundák közül 
az első hely a nerzet illeti 
meg, (a cobolybundát sem 
megkapni, sem megfizetni 
nem lehet) népszerűségéről 
azonban beszélni sem le-
het, hiszen egy „olcsó1' ka-
nadai nerzkabát legkeve-
sebb tizenkétezer pengőbe 
kerül és igy csak nagyon 
kiválasztottaknak juthat 
osztályrészül. A drága ka-
bátok közül divatos a nut-
ria, a bcigeszinüre feslett 
hermelin, die igazán nép-
szerűek a nerz pezsaniki' 
és a különböző árnyalatú 
pézsmák abátok, amelyeket 
fiatal lányok is bátran vi-
selhetnek. Kedveltek a kü-
lönböző mormoták és bar-
na csikó-kabátok. 

A szőrmeutánzatok kö-
zül legsikerültebb az úgy-
nevezett nutriett, mely S 
nutriának igen jó utánzata, 
nagyon olcsó és rendkívül 
tartós. A felsorolt bundák 
természetesen a középosz-
tály számára készülnek. A 
divatnak, illetve a luxus-
nak azonban számtalan 
tulhajtása van. Párizsbain 
divat a szövetkábátot szőr-
mével bélelni, a fekete 
posztót például hermelin 
nel, vagy mókussal, a 
drappot pedig nutriával. 

A szürke vagy beigeszi-
niire festeti hermelinek-
ből gyakran nemcsak iiosz-
szu, hanem derékigérő ka 
bátot készítenek sport, 
vagy délelőtti viseletre. 

Az estélyi szőrniekeppek 
közül természetesen az 
első hely ismét a nemes 
prémeket illeti meg, de 
nagyon kedveltek, a va-
kondokból készült olcsó és 
mégis nagyon tetszetős be-
lépők, vagy a fehér nynl 
ból készüli keppek. 
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Egy kis divat-hors d'oeuvre 
a népszerű aperitifekről, a legújabb brilliáns-
brossokról és a kedvenc kiskutyák portréjáról 

Ar étkezés előtti aperitif 
ma már Magyarországon is 
egyre kedveltebb. Ezek az 
étvágygerjesztő italo k 
azonban csak ugy érnél, 
valamit, ha egy kis Ízletes 
harapnivalót is adunk hoz 
zájuk. 

Sommerset Maugham, a 
hírneves angol író rivierai 
villája vendégei számára 
uj összeállítású étvágyger-
jesztőt talált ki, mely ma 
az angol társaság kedvenc 
csemegéje. A recept a kö-
vetkező: 

Friss olajbogyóba wor-
chester szószba mártott 
diót gyömöszölünk. .4 bo-
gyót egy szelet ropogósra 
sütött szalonnába göngyöl-
jük és forrón tálaljuk. 

Délfranciaországban a 
sonkáskenyér kedvelt ele-
del, amelyet előbb mustár 
ral bekennek, tetejére saj-
tot tesznek s az egészet jól 
kisütik. Salátával tálalják. 

Az olaszok speciális ele-
dele különösen a nyári hő-
ségben a dinnye füstölt-
szalonnával. Spanyol ere-
detű étel a lágytojás vajas 
tésztába göngyölve, jól ki-
sütve, sült szalonnával. 
sült banánnal, sült paradi-
csommid és rizskásával 
tálalva. 

* 
.4 legújabb fazónu bril-

lions brossokai Párizsban 
kis török mecsetek mintá-
jára készítik. .4 karcsú kis 

tornyokat brilliánssal rak 
jók ki. A régi spanyol lo 
vagvárak miniatűr drágakő 
utánzatai is nagyon diva-
tosak. A források, a kis 
brilliánscserépben szétága-
zó smaragd babérfák után 
ez a divat hódította meg a 
szeszélyes milliárdosnőket. 

Az ékszerdivatnak egy 
másik tulhajtása, amelyet 
Lady Osborn, az angol tár-
saság kedvence terjesztett: 
ékszeralakban halhatat-
lanná tenni a kedvenc ku-
tyát. Brossokat készítenek, 
amelyekben a kutya portréja 
.brilliáns mozaikból van ki-
rakva, hogy azt a dáma ál-
landóan sálján, vagy kalap-
ján viselhesse. 

T E S T V E R E K 
m. k. udvari 

SZŰCSÖK 
V . , D O R O T T Y A - U . 5 . 

B U N D Á K 
MLÏRIA BARIBÁRÁXl 500 P 

PETTYES FÓKA §00 P 

VALÓDI PERZSALÁB ÍOOO P 

BREITSCHWANZ PERZSA . . . . 3000 P 

SPORTBUNDÁK 300, 300, 400 PENGŐTŐL 
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Mi minden kell a »lecsúszásihoz? 
nális divat, az egész világ 
síelői egyformát viselnek. 
Hosszú sötétkék szövet-
nadrág s a derékon övvel 
összecsatolható sötétkék szö-
vetbluz, lehajtott gallérral-
belső zsebekkel, amely fölé 
esetleg vízhatlan impreg-
nált vitorlavászonból ké-
szült szélkabátot viselnek. 
A sí-cipőt zsírozott angol 
bőrből készül, norvég 
minta szerint, zsíros bőr-
béléssel, nagy dupla talp-
pal, kétoldalt talpvédő 
rézlemezekkel. Síeléshez 
kecskeszőrből készült vas-
tag harisnyákat s ugyan-
csak kecskebőrből készült 
kesztyűket használnak, 
amely kesztyűk a normális 
kötött kesztyűknél jóval me-
legebbek, a szőr ugyanis 
nincs zsírtalanítva. Ezek 
fölé a kötött kesztyűk fölé 
még vízmentes, csuklóban 
gumival összehúzott egy uj-
jas nagy kesztyűket visel-
nek. A sí-öltözet kiegészí-
tője a sapka, amely lehet 
sötétkék szövetből készült 
norvég mintájú uniformis-
szerű sapka, vagy kötött, 
szines szövésű angol sapka. 
A pjaxa-szalagok szintén 
norvég eredetűek és arra 
szolgálnak, hogy a cipő 
végződését lekössék vele és 
ezáltal a cipő teljesen lég-
mentessé váljék. 

Az öltözet a nők részére 
agyszólván teljesen ugyan-
ez, a különbség legfeljebb 
abban nyilvánul meg, hogy 
a nők nem ragaszkodnak 
szigorúan a sötétkék szín-
hez s a fehér havon igen 
gyakran látunk tarkaszinii 
ruhákba öltözött női síelő-
ket. A si-talpak legjobbak 
akkor, ha azok norvég fá-
ból, az úgynevezett hikori-
ból készültek. De nagyon 
kedveltek a habos kőris-
lécből készült si-talpak is. 
amelyeket ma már nálunk 
a legjobb kvalitásban tud-
nak elkészíteni. A si-talpak 
kiegészítője a si-bot, amely 
rendszerint nádból készül, 
a végén nádkarikával, bőr 
fogóval. 

A hőmérő higanya nap-
ról-napra süllyed, a műjég-
pálya megnyílik, az asszo-
nyok fázósan burkolóz-
nak bundáikba — a hosszú 
meleg ősz után a tél tehát 
végre mégis megérkezett. 
A tél megérkezése elsősor-
ban a téli sportok hívei 
számára jelent örömet. A 
síelők kíváncsi tekintettel 
kémlelik az ólmos-szürke 
felhőket, hogy vájjon mi-
kor esik le az első hó. 

A síelés elterjedése a 
háború utáni évekre vezet-
hető vissza, a hegyvidéki 

harcterekről hazatérő ka-
tonáink népszerűsítették itt-
hon e sportot, melynek ma 
már annyi hive van, hogy 
egy-egy vasárnap délelőtt 
a budai hegyeknek síelésre 
alkalmas terepei nyüzsgő 
hangyabolyhoz hasonlíta-
nak. A sport népszerűségé-
nek titka nagy részben arra 
vezethető vissza, hogy a 
sielés nincsen határozott 
pályához kötve. 

.4 síeléshez tartozó fel-
szerelés a következő: fér-
fiak részére a norvég sí-
öltöny, amely inlernacio-

A skifelszerelést és skiruhát Kertész Tódor sportáruiizlete 
szállított a (Haids: Vilma felv.) 
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Asszonyok, akik naponta nyolcszor öltözködnek 
Az előkelő divatszalo-

nok már nem ambicionál-
ják, hogy gazdag kliens-
nőiket a jelentéktelen, egy-
szerű, egyenes vonalú ru-
hákba egyformán öltöztes-
sék. Az úgynevezett kis 
ruhák, amelyek mindenki 
számára minden helyen és 
időben alkalmasak voltak 
— eltűntek 

Soha míg az elegáns 
asszony garderobejában 
annyiféle ruhanem szere-
pelt, mint napjainkban. 

Más ruhát vesz fel a di-
vatdáma korán reggel, 
mint amilyent délelőtti be-
vásárlásaihoz visel, nem 
beszélve az úgynevezett 
lunch- (ebédlő) ruhákról, 
amelyeik a társaság és .1 
hely nívójának megfelelően 
különbözők. Ebédutánra 
kis egyszerű ruhát visel, 
de már délutáni vendégeit 
díszes, elegáns toalettben 
illik fogadnia. 

Természetesen ha ötórai 
teára megy, más ruhát kell 
viselnie, mint amilyenben 
vendégeit fogadja. A kül-
földi dáma vacsora előtt 
cocktailt iszik hét és nyolc 
óra közlött, ilyenkor illik, 
hogy ruhát cseréljen. 

Az estélyi ruháknak 
egész skáláját vonultatja 
fel a nagyvilági nő.1 Van 
egyszerű kis vacsorázó 
ruha, színházi ruha, ele-
gánsabb estélyi ruha, 
amlelvben a nagy étterem-
ben illik vacsorázni, báli 
ruha és nagy estélyi toa-
lett. Minden ruhát termé-
szetesen megfelelő tónusu 
kabát egészíti ki. 

Ám az elegáns asszony 
garderobeja. ha a felsorolt 
ruhái meg vannak, még 
korántsem teljes. Hiányoz-
nak még a legfontosabb 
ruhadarabjai; a sportruhák 
és a bundák. Hogy a sport-
ruháknak rengeteg vál-

Menyasszonyi belengyéneh 
gondnélküli beszerzés i 
lehetőségét biztosítja budapesti előkelő régi specialista cég. 

Elsőrangú teljes férfi és női kelengye: nevezetesen 

Fehérnemüek, ágynemiiek, lendamaszt-asztalnemiiek 
és minden, ami egy kelengyéhez szükségeltetik. Kirakati készpénzárban. 

kényelmes 

részlettörlesztésre vagy folyószámlán vásárolható 
Voltaképpen kelengyebiztositásnak nevezhető ezen szisztéma, 
azzal az előnyös különbséggel, hogy a dijak fizetése nem mind-

végig előre történik, hanem mindig csak a szállítás után. 

Részletes kö l t ségvetésekkel szívesen szolgálunk 
Postacím csupán: B u d a p e s t , F ő p o s t a , P o s t a f i ó k 27 2. 
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fa ja van. ez csak termé-
szetes. Más ruhát kell vi-
selni a szabadtéri sportok-
hoz.— és mást a zárt he-
lyiekhez. 

A sportruhák helyes 
megválasztása és össze-
állítása rengeteg gondol 
ad. vigyázni kell, hogy a 
tervezőjük maga is ismer-
je az illető sportot, tudja, 
hogy melyik ruha a legcél-
szerűbb. Semmiesetre sem 
tud jó sportruhát készí-
teni. aki Íróasztal mellett, 
ceruzával a kezében ter-
vezi meg azt és fogalma 
sincs, hogy az illető spor-
tot hogyan űzik? 

Bundában más a divat 
este. mint délután. Dél-
előtt a jóloltöZíködő asz-
szony télikabátot, vagy ha 
sportolni megy, sportruhái 
visel. Persze egy ilyen gar-
derobe összeállítása a gaz-
diig londoni vagy amerikai 
millsiomosnő részére csak 

ban a polgárasszony, aki 
azelőtt ha három ruihája 
volt, már feltétlenül ele-
gánsnak számított, s aki 
nek a ruhái öszeállitásánál 
a praktikusságot kell szem 
előtt tartani? Kevés ruhá-
val minden alkalomkor 
elegánsnak lenni, az öl-
tözködés igazi tudománya, 
sőt ugv is mondhatjuk, 
hogy művészete. 

A délutáni ruhadivatot 
az elegancia és nyugodt-
ság jellemzi. Szabásban a 
legdivatosabb á prineess-
vonal, amely azonban csak 
karcsú nőknek áll jól. Min-
den ellentétes híresztelés-
sel szemben soványnak 
lenni ma nagyobb divat, 
mint valaha volt. Sok nő 
ma ismét fűzőt visel. Ez a 
fűző természetesen nem 
olyan, mint a régen diva-
tos halcsontos, magas fűző 
volt. hanem gumiianyagból 
készült öv. melyet a nők 

Párizsi szvetter, sötétkék trikó, 
beleszőtt piros díszítéssel 

a kiválasztás édes gondjai 
jelenti. Mit csináljon azon-

CL mode/m. 
zs eieg.á/ts 

S&t<£aturumnf>± 

Kérdezze meg az orvosát! 
A Dr. L a h m a n n - f é l e m o d e r n és 

uj s z a b á s ú a l s ó r u h a k ü l ö n l e g e s 

s zövéséné l f o g v a m e g v é d i gyer-

m e k é t az idő járás szeszé lye i tő l , 

f e l n ő t t e k n é l l e g j o b b v é d e l m e t 

n y ú j t a r h e u m a és izület i (csúzos) 

b á n t a l m a k e l leni 

Tegyen egy próbát és meglesz minden öröme! 
Kapható minden jobb szaküzletben! 

Császárné íüző-szalónja BUDAPEST, 
IV,, Petőfi Sándor-u. 9. 

már 50 pengőtől kezdve készít kombinált ffizőket 

RÓZSAVÖLGYI 
HANGVERSENYEI: 

Schubert zeneiinnepély: I. 
Kamarazene-est. nov. 20, 

Zongora-est, nov. 22, II. 
Kamarazene-est, nov. 24. 

Geyer Stefi hegediiestje, 
nov. 25. 

Rachmaninoff egyetlen 

hangversenye, nov. 29. Mű-
sor: Bach, Liszt, Chopin, 
Rachmaninoff. 

Basilides II. (Schubert) 
dalestje, dec. 16. 
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már egész fiatal korban 
kezdenek viselni. Ameriká-
ban nincsen bakfislány,-
aki a gumifüző't ne viselné 
EZÍ a fűző, az alakot nem 
javítja, csupán megőrzi a 
meglevő fiatalos formákat. 

A divatos délutáni ruha 
lehet hátul kissé hosszí-
tott, ez azonban nem fel 
létele I az eleganciának. 
Végtelenül nagy téved'és 
azt hinni, hogy a hosszított 
ruhához hosszitoitt kabátot 
kell csináltatni. A délutáni 
kabát semmilyen körül-
mények között sem lehet 
más, mint szabályos kerek 
i'onalu. 

Hogy a délutáni ruhák-
nak rengeteg diszitési le-

hetősége van, ez csak ter-
mészetes. Legdivatosabb a 
csipke, amelyet rendszerint 
gallérnak, kis kendőnek, 
vagy manzset tárnak alkal-
maznak. Sokszor díszílik 
a kivágást úgynevezett fe 
bérnemű anyagokkal, li 
nonnal, pikével. Chanell 
sok fém és csontgombot, 
Louisboulanger vésett kris-
t.álygombokat, ezüst vagy 
aranyiamé manzsettákat 
használ. Az öveknek is ren-
geteg válfaja van. Gyakori 
ruhadisz a szegőzés, vagy 
a ruha anyagából való 
pántok. Rengeteg szőrmét, 
heiunelint és karakült is 
alkalmaznak ruhadiszül. 
Hogv a ruha változatos 
legyen, arról a " felsorolt 

díszeken kivül a különböző 
anyagú sálok, a bolero, 
zsabó és manzselta gon-
doskodik. 

A délutáni ruhának úgy-
szólván hivatalos anyaga 
a mintás bársony, amely 
csak akkor szép, ha min-
tája egészen apró. 

Divatosak a különböző 
kreppek, elsősorban pedig 
a kreppszaten, a mintás 
moaré, a sima angolbárso-
nyok. sőt Patou igen ele-
gáns délutáni toaletteket 
készít mintás gyapjuanyag-
IJÓI. Sziliben az uralkodó 
és legdivatosabb a fekete, 
de rögtön utána követke-
zik a borvörös, a petrolkék. 
szürkében pedig a drap-
possziirk e. 

B u d a p e s t , 
Csányi-utca 12. szám 

6. sz. Bunda- és 
toilettekalap 

So le i l - és s e l y e m -
ve lourbó l P 1 8 

G y a p j ú sole i lból P 1 0 
m i n d e n színben. 

V i d é k r e is után-
vét te l 60 f i l lér 
c s o m a g o l á s . 

Eredet i 
párizsi m o d e l l e k . 

7. sz. Bundakalap 
N e m e s t ü z e k k e l 
va lódi nyú lszőrbő l P 1 6 

G y a p j ú so le i lbó l P 1 2 

Különleges e tu i f i l zbő l P 1 0 
m i n d e n sz inben. 

m a m, fca mm » « 

S I F O N O K , L E N V Á S Z K A K , H A T I S Z T O K , vég- és méterszámra, 
A S Z T A L S E H Ü E K , Á « Y N E M Ü E K óriási választékban, T Ö R Ö L -

K Ö Z Ő K , Z S E B K E N D Ő K tucatszámra a legolcsóbban 

TRIZNYAI, SZABÓ, TÖRÖK 
c é g n é l , B u d a p e s t , IV., P e t ő f i S á n d o r (volt K o r o n a h e r c e g ) - u t c a 3. 

Menyasszonyi kelengyék a legnagyobb választékban, szolidan, olcsón. 
• • mw 
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A Förstner-nővérek uj helyiségbe költöztek, a Vörösmarty-tér 4. szám alá. Helyiségeik megnyitása 
alkalmával általános szenzációt keltett az Ízléses berendezés és stílusos dekoráció. A sikerben jelenté-
kény része van Braun Mór jólismert kiváló kárpitos-dekoratőrnek, aki az Ízléses függönyöket és 
szalóngarniturákat készítette. Baross-ueca 46. szám alatt lévő műhelye a legjobb ízlésű asszonyok 

találkozóhelye 
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/ S ^ v a í p o s t á 
„Poflka", Budapest. Esküvői kep számára fe-

hér szőrmét ajánlunk. Nem muszáj annak iné-
rcgdrága hermelinnek lenni, mert kapni most 
nagyszerűen preparált, puha könnyű szőrméket, 
melyek teljesen pótolják a hermelint. Mostaná-
ban, amikor egész nyáron alig látni mást, mint 
világos „nyári" szőrméket, ősz utolján nagyon 
is aktuális az alkalmi szőrme-kep. Ha finom 
bársony — vagy selyemkepet csináltatna fehér 
szói mpgallérral, az sem kerülne kevesebbe. S 
ma már a szőrineviselet oly általános, hogy a 
feltűnéstől sem kell félnie. Menyasszonyi ruhája 
számára csipkekelmét vegyen. A stylruhája bo-
káig érjen s uszálya ne legyen, mert ezt a gaz-
dag csipkefátyol pótolja. Külön dolgozott uszályt 
is csináltathat, de enélkül fiatalosabb az öltözet. 

Burkus. A tüllből készült styl-façonu báli ru-
hát csak abban az esetben veheti fel szinházba, 
vagy hangversenyre, ha különleges előadásról 
van szó s legelsőrangu helyre mennek. Egyéb-
ként az ilyen nagyigényű toilettenek csak esté-
lyeken, bálokon van jogosultsága. 

Romániai előfizető. 1. A drapos-hlás apró-
mintáju gyapjúszövet strapa-kosztü.nuek esetleg 
megfelene, de uti kosztüm céljára snmliesríre 
sem való. Ha ez uobbi fontos, akkrr drap, vnuy 
szürke önmagábaa mintás angol Kelme'., \ u.v 
teveszőrt ajánlunk. Útra mindkettőhöz fehér, 
végy nyersszinü mosóselyemből készült angol 
ingblúzt ajánlunk. Ha a mintás kelmét városi 
használatra mégis megtartja, olyan lila, vagy 
drap crepe-de-chine jumpert is csináltathat 
hozzá, amelynek a szine a szövet mintájának 
Sziliével pontosan megegyezik. 2. A fekete szövet 
szép és jó. Bátran megveheti, mert az idén a 

fekete szin nagyon divatos. Jó béléssel, szép 

Magyar motivumu storral kombinált oldalszárny 
Wc/sz Mariska kézimunkaüzlet, V., Lipó't-körut 

22. eredeti modellje. Előrajzolva 28 pengő. 

Hab-
hegyek 

W i l l 
i a m s borotvakrémje 

és szappanja rendkívül ki-
adós habot ad. Nedvességtől 
telítve puhítja a szakállt és 

^ megkönnyíti a borotvapenge 

munkáját, a bőr puha 
és sima marad. A 
borotválkozás soha-
sem lesz fájdalmas. 

Nagy tubus krém 3.— P 
Szappan fémtokkal 2.60 P 
Szappan tok nélkül 1.95 P 

Borotválkozás után 
néhány csepp Aqua 
Velva é l v e z e t t é 
fokozza a jóleső ér-
zést és a bőrt egész 
napra bársonysímává 
teszi. 

Tegyen kísérletet ! 
Kapható minden jobb 

szaküzletben ! 

ten^ 
w i i n a f i 
l u x u r y 
5 h a v i n ! 

C r e a ^ 

Aqua Velva 
5 oz. üveg • . 6.— P 
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még egv csésze OVOMALTINE-t? — kérdi 
minden gyermek. Mert az OVOMALTINE 
nagy tápértéke mellett egyik legnagyobb 
előnye: kellemes, jó ize. Éppen a gyenge, 
rosszul fejlett gyermekek válogatósak, 
nem tudnak megerősödni. 

Az OVOMALTINE-t a legkényesebb 
gyermek is szívesen szedi. 

Sápadt, sovány, vézna gyermekek, ta-
nulók, serdülők OVOMALTINE hatása 
alatt erőre kapnak, piros-pozsgás arc-
színűek, vidámak, élénkek lesznek. 

Nincs még egy erősitő tápszer, amely 
oly gazdag tápértékben, vitaminokban és 
amellett olyan kitűnő ízű és könnyen 
emészthető,' mint az OVOMALTINE, ' de 
csakis az 

&auAeti 
Dr. Wnnder-féle OVOMALÍINE, amely 
táplál és erősít. 

Ara a doboz nagysága szerint P. 5.—, 
P. 2.80, P. 1.50. 

Kapható gyógyszertárakban, drogériák-
ban, fűszer- és csemegekereskedésekben 
Magyarországon gyártja, mintát és ismer-
tetést ingyen küld a Dr. WANDER gyógy-
szer- és tápszergyár rt., Budapest, X.. 
Kereszturi-ut 34/1). 

VX/VX/VX. X V X X X . X . X ' V X X X X X V X X X * \ A 

Székrekedés 
Bélrenyheség esetén este 1—2 szem 

ARTIN 
dragée reggelre könnyű, bőséges, normális 

tirülést 
biztosit. 
30 adagot tartalmazó üveg ára minden gyógy-

szertárban P 2.8i. 

szőrmegallérral verőfényes téli napokon is visel-
heti. 

Dr . Rué: Az alakitások mostanában kissé ne-
hezen mennek, mert a hosszitott aljrészek ke-
reszt-toldásokkal sehogy sem intézhetők el. En 
nek csak egyetlen módja van, ha a toldott részt 
oly dus sujtás, vagy selyemhimzéssel borí t ja , 
hogy az a toldást t aka r j a . Természetes, hogy 
ezt a hímzést ugy kell alkalmazni, hogy ne csak 
a toldást fedje, hanem jóval magasabbra , eset-
leg elkeskenyedve övvonalig is felnyúljon. Igy 
nagyon elegáns lesz a vuha. 

,, Külföldi asszony." Berlinből, Bécsből hozott 
ruhái Budapesten is megfelelnek, ha azok jó 
kézből kerültek ki. A társaságbeli pesti nő 
ugyanis meglehetős kényes izlésü s nem fogad 
el válogatás nélkül mindent , ami külföldi. A 
szertelen, feltűnő dolgokat egyáltalán nem sze 
reti. Fehér-fekete , beige rczedazöld ruháival 
valószínűleg sikere lesz, de ta rkán hímzett sárga 
crepe-szatin ruhá já ró l már nfcm mérnők ugyan 
ezt állítani. Egyébként minden attól függ. hogv. 
mi az a „ t a r k a " , milyen a kivitele, a minősége 
s legelsősorban attól, hogy hogyan illik a vise-
lőjének. Mert ez aztán mindennél fontosabb. 

K. Aranka. Vegye le a ka lapjáró l azt az appli 
kációt, mely tavaly annyira általános volt, a 
nagyon széles, fe lhaj to t t kar ima felső szélét 
ha j t sa kissé lefele ugy. hogy ez a ha j t á s rézs : 
utosan ha lad jon s egyik oldalon teljesen elkes-
kenyedjék. Ezt maga is megtudja csinálni s azt 
hisszük, egyetlen lillér kiadás nélkül csinos ka-
lapja lesz. Ha a filc kissé megfakult s a kar ima 
lehaj tása által előtűnik annak eredeti szine, az 
nem nagy baj , m?r t párszori viselés után ez a 
rész is utána fakul . Hivatalba mindenesetre jár-
hat benne s ha ez az alakítás nem kerül t pén-
zébe, módjában van valamivel finomabb kimenő 
kalapot venni. Mindenesetre megkísérelheti az 
ajánlott módot, hisz semmit sem kockáztat vele. 

..Bazsarózsa*'. Ha két elég jó állapotban lévő 
délutáni r u h á j a van, ez egyelőre elég ahhoz, 
hogy néhány meghívásnak eleget tegyen. Vár-
jon a másik két ruha megcsináltatásával pár 
hétig, igy azután biztos lehet afelől, hogy egész 
szezonon át divatos ruhá i lesznek. 

,,Kosztüm vagy köpeny?" Nehéz itt tanácsot 
adni. mer t bár a kosztüm az idén divatos lesz, 
a köpeny szintén nem nélkülözhető. A „vagy-
vagy" a valóságban nagyon nehezen keresztül 
vihető, mert még mindég a ruha-divat dominál 
s a kosztümkabátot csak egyetlen ruhához, vagy 
szoknya-blúzhoz lehet viselni. IIa nincs sok ru-
há j a , ellenben van még egy olyan használható 
köpenye, amelyet meglévő ruháihoz viselhet-
csináltasson kosztümöt. Legcélszerűbb a sötét-
kék, vagy fekete szövet, két részben dolgozol! 
jumper ruháva l . ugy, hogy a szoknyához fehér 
mosóselyembluzt is viselhessen. 

,,Gyakorlatlan". Ha figyelemmel kiséri e rova 
tunkat , tudha t ja , hogy mi mindég a finom, szo-
lid megoldásokat a ján l juk . Mi tehát a kegyed 
esetében is azt tanácsoljuk, hogy mondjon le az 
alsó széles prémszegélyről inkább csak gallért, 
kézelőt tegyen a köpenyére, de az aztán finom 
legyen. A selejtes szőrme igy is csak addig 
szép. Cha egyáltalán szép), mig egyszer meg nem 
ázott 

Párizsi tudósítónk irja, hogy az elmúlt 
napokban a rue de la Paix 20 alatt kii 
lönlegesen pazar parfőm-beiuutaió volt. 
melyen szenzációt keltett a „LE DEBUT" 
parfőmillat-csodák négy variációjának 
bemutatása. Ezen parfőmök a négy leg-
szeretetreméltóbb hangulatnak kifejezői, 
a romantika, a zárkózottság, a kaland-
szomj és a deriilt jókedvé. Örömmel hall-
juk, hogy Richard Hudnut (Párizs, Rue 
de la Paix 20Ï parfümök ezer legújabb 
kreációi Magyarországon is kaphatók. 
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Csak 2 pengő egy sorsjegy az Állami sorsjáték 
december 15-iki húzására. Kapható minden bank 
és sorsjáték üzletben, dohánytőzsdében. A nye-
remények számát és összegét ismét felemelték. 
Főnyeremény 30.000 pengő, nyeremények 15.000 
P.. 10.000 P., 5.000 .P.. 2500 P., 2000 P.^ 1000 
pengő stb. összesen 16.500 készpénznyeremény. 
Mindenki vegyen e közkedvelt állami sorsjegyek-
ből, mert ezáltal nemcsak szerencséjének esé-
lyeit szolgálja, hanem számos jótékony intéz-
mény támogatását mozditja elő. 

ORGONAAVATÁS A FÓRUMBAN 
E hét csütörtökén avatják fel a Forum mozgó 

új orgonáját, amelyen Szekeres orgonaművész ad 
hangversenyt. A Forum műsorán két nagy film 
szerepel: Huszárcsinu (Werner Pittschau. Dina 
Gratia) és Lonesome, Fejős Pál amerikai mester-
müve. 

LUPE VALEZ HOLLYWOOD UJ 
MEXIKÓI SZTÁRJA 

Douglas Fairbanks fedezte fel Hollywood uj 
csillagát, Lupe Valez-t. Extrákat válogatott a 
„Gaucho" cimü filmjéhez — és főszereplőt talált. 
A kis mexikói ismeretlen egy csapással karriert 
csinált: a Fairbanks-film nagy női szerepét ő 
játszotta el. Fairbanks után Hod la Rocque vá-
lasztolta partnernőjének a mexikói szépséget és 
közös filmjük, a Cigányvér ezen a héten kerül 
színre a Palace, Déesi és Orion mozgókban. A 
Lupe Valez-filmmel együtt mutatják be Jacque-
line Logan izgalmas cirkuszdrámáját, a ..Pár-
duehercegnő"-t, amelynek férfi főszerepét Allan 
Hale játssza. 

KII HI vendégül a színházi Elet a C O U T M E H T A L szaiiúban 

Ezen a héten Soós Géza, Szolnok 4. Cukorgyár 
előfizetőnket invitáljuk három napra Budapestre 
és felkérjük, hogy megérkezésének pontos idejé-
ről a Continental-szállót (VII.. Dohány-u. 42—44.) 
értesiteni szíveskedjék. 

LEGKIVÁLÓBB AZ 

FOGKRÉM 

Gyártja 

K L E I N É S F I A 
tinóm pipereszappan- es illatszergyár rt. 
kir. udv. szállító, Józsel íhg udv. szállítója 

Budapest, un.. Don-utca 11/13. sz. 
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Magyar asszonyok! Magyar lányok/ 
Röviddel ezelőtt egy felhívásunk jelent meg ezen a helyen, melyben közhírré tet-

tük. hogy mindenkinek, aki ily irányú kéréssel hozzánk fordul, teljesen ingyen kül-
dünk kipróbálásra egy doboz Marvei Tuft-pudert és ezért csupán azt kérjük, hogy 
kipróbálás után mindenki őszintén írja meg nekünk a véleményét, bírálatát a Marvei 
Tuft púderről. A beérkező válaszokat egy e célból alakult bizottság döntése alapján 
osztályozni fogjuk és azok között, akik a legtalálóbb, legölletesebb válaszokat küldik 
be nekünk, 5()0 pengő jutalmat osztunk szét. 

Felhívásunkra a magyar hölgyközönség a levelek ezreivel válaszolt, melyek fel-
dolgozása folyamatban van. A pályázati bizottság döntését a karácsonyi ünnepek előtt 
fogjuk közhírré tenni és akkor fogjuk a jutalomösszeget is széjjelküldeni, hogy ily 
módon egyúttal karácsonyi meglepetéssel szolgáljunk a nyerteseknek. 

Addig is. amíg ez megtörténik, e helyen néhányat közzéteszünk a hozzánk töme-
gesen beérkezett válaszokból. Hangzatos és öndicsérő reklám helyett szólaljon meg 
tehát azoknak a véleménye, akik készítményünket önmagukon kipróbálták és tapasz-
talataikat önzetlenül, minden befolyástól mentesen, őszintén közölték velünk: 

. . . Mindenkur az igazsáyot larlva szem elölt, kijelentem, hogy évek előtt 
nettem egy doboz MARVEL TUFT-PUDERT, mely folytonos költözködéseim 
folytán egy nagy utiböröndömben felejtődött. Közben az enyéim különböző 
alkalmakkor egy-egy doboz drága külföldi púderrel leptek meg. Az 1927. év 
telén bontottam fel az utolsó ilg dobozt és feltűnt, hogy tartalma minden 
agyonreklámozott volta dacára nem finom és semmiképpen sem üti meg egy 
jó púder mértékét. Nein volt elég lágy. nem tapadt a bőrre, feltűnő volt az 
arcon, bármily keveset vettem belőle és bármily gondosan elsimítottam. Ne-
kem nem imponál név. cég, reklám. En mindenkit s mindent tárgyilagosan 
ítélek meg s igy tűnődve konstatáltam, hogy a hires, drága külföldi készít-
mény bizony nem jó. Megmondottam ezt már akkor a leányomnak is több 
izben. de azért, — bár kelletlenül. — használtam, mert manapság takarékos-
sági szempontból sem szabad ilyet eldobni. 

A nyár végén, hál Istennek elfogyott a doboz s akkor eszembe jutott a 
rég vásárolt MARVEL TUFT-PU DER. melyei kikerestem régi utazóbőröndöm 
fenekéről. Mondhatom, fellélekzettem, mert ugy találtam, hogy ez a púder 
igazán finom, lágy, gyönyörűen tapad az arcbőrre és hamvassá és üdévé 
tette azt. Illata rendkívül finom és diszkrét; minden igazi uri Ízlést kielégítő, 
határozott ellentétben sok drága külföldi gyártmány émelyítően édes. vagy 
tulerős érzékkorbácsoló illatával. 

Nap-nap után élveztem a használatéit s már az önök hirdetésének meg-
jelenése előtt hetekkel elhatároztam, hogy ezentúl mindig, amíg élek, MAR-
VEL TU FT-PUDERT használok és enyéimet is figyelmeztetem e gyártmány 
kitűnő voltára. Jóval felülmúlja azokat a külföldi készítményeket, melyeket 
eddig használtam. Ez a meggyőződésem. 

Teljes tisztelettel 
özv. B. G.-né, Budapest. 

A MAHV'A'Í.-készítmények minden jó szaküzletben kaphatók. 
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H motor 
Bohózat 

Irta: Nóti Károly 
Ezen darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedély nélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LTV. t. c. 

Copyright 1928 by dr. Alexander Marton, Budapest. 

Szinrekerült a TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON a következő szereposztásban: 
Fenyvesi Herczeg Jenő Tenyér Salamon Béla 
Neje Rajna Alice Spira Gárdonyi Lajos 

Szobaleány Bodó Ica 

(Szirt: Polgári szoba, telefonnal, középen 
jobbról balról ajtó. Szinen Juci és Fenyvesi.) 

FENYVESI (óráját tartja a kezében): Hal-
latlant Már 9 óra is elmúlt . . . ha még tiz 
percig nem jön a nagyságos asszony, eszünk I 
Érti? Nem várok tovább! 

JUCI: A vacsora máris egészen el van 
fővel 

FENYVESI: Ilyet még nem is hallottam... 
egyszer akarok én elutazni, akkor a felesé-
gem miatt kénytelen vagyok lekésni . . . És 
nem mondta, hogy hova megy? 

JUCI: Egv szót se szólt! 
FENYVESI: Ki volt itt? 
JUCI: Egész délután senki sem volt itt, 

csak a Tenyér ur, valami aulósapkáér t . . . 
ahogy a Tenyér ur elment, rögtön a nagy-
ságos asszonv is elment . . 

FENYVESI: Teritsen! 
JUCI: Már teritve van! 
FENYVESI: Akkor tálaljon! 
JUCI: Igenis! 
FENYVESI: Micsoda beszéd a z . . . negyed 

tizkor ne legyen itthon egy asszony? . . . Kü-
lönben várjon, ne tálaljon! Még megnézem 
az öreg nagyságáéknál, maga pedig telefonál-
jon a Berger doktor urékhoz, hátha ott van! 
Hallatlan! Legalább telefonálna, vagy üzen-
ne! (Dühösen el.) 

JUCI (telefonál): Hallói Kérem József 
108—81! Kezét csókolom! Itt Juci a Feny-
vesi nagyságos uréktól! A nagyságos asszony 
nincs i t t . . . nem t u d o m . . . délután elment 
és még nem jött haza . . . igen. . . nem tu-
dom . . . kezét csókolom . . . (Csengetnek, aj-
tót nyit.) 

TENYÉR (lihegve be): Jóestét Jucika . . . 

Mondja drágám, nem jött haza a nagyságos 
asszony? 

JUCI: Nem! Éppen most érdeklődöm 
utána . . . a nagyságos ur már olyan ideges, 
hogy borzasztó . . 

TENYÉR: Ajaj! 
JUCI: Tenyér ur. nem tudja, hogy hol 

van? 
TENYÉR: Én tegnap kölcsönkértem egy 

autósapkát a főnök úrtól, mert ma le akar-
tam szaladni molorbiciklivel Esztergomba! 
Az embernek van egy motorbiciklije . . . van 
egy kis nője, mi csináljon vasárnap? Hátra-
ülteti a nőt és elkezd putfogtatni. . . 

JUCI: Jaj, én egyszer ugy szeretnék egy 
olyan motorbiciklin hátul ülni . . az most 
olyan divatos . . . mondja Tenyér ur, szoba 
lánynak az nem jól áll . . . ? 

TENYÉR: Sőtl Csak szobalánynak áll jól 
JUCI: Csak az a baj, hogy nagyon kilát 

szik az embernek a lába . . 
TENYÉR: Az baj? Hiszen csakis azért ül 

nek fel a nők . . . elég az hozzá, hogy ide 
jövök máma délután az autósapkáért . . 
erre azt mondja nekem a nagyságos asz 
szony, nézze Tenyér ur, vigyen el engem egy 
kicsit motorbiciklizni . . Hát most hallgas-
son ide! Engem vár az én kis nőm . . . meg 

ilT Kuilura 
ftanqsier ~ l o n q o r a a 

terem.. 
BUÖAPEST 

K i O J V l N - T f c - R ? S t -
í l G R A M O F O N O K . T Ä N C E 5 M Ű V É S Z -
IT LEMEZEK NAGY V Â L A 3 Z T É V C & A N . 

hajszálak kiirtása 
t i a e M P l l B ^ ^ vég leg v i l l a n n y a l . Ráncos, mit-

SÍ esszeres , száraz, zsíros, szeplős, 
tágpórusos arcok rendbehozatala műtermemben vagy otthoni kúráimmal. „Arany" szépségápoló szereim 
diszkrét szétküldése az utódál lamokba is. H á m l a s z t ó k u r á m m a l 5 n a p a l a t t szeplős, foltos mitesszeres 
arcát tisztává, fiatalosan üdévé teszi. Olcsó bérletrendszer. Ingyen tanácsadás. Kérjen prospektust. 

Uáradyné Pataky aranka kozmetika riïîT." 
VII., Erzsébet-körút 8. szám. I. em. Newyork-palotáyal szemben. Palace mozgó fe le t t Tele lőn: J. 436—SÍ 
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vagyok vele állapodva, hogy három órára 
érte megyek . . . erre a nagyságos asszony 
azt akarja, hogy őt vigyem e l . . . 

JUCI: És maga mit mondott? 
TENYÉR: Mit mondhat az ember a főnök 

feleségének? Tessék parancsolni . . . boldo-
gan . . . Nem igaz? 

JUCI: Nahát Ez nem volt szép magától! 
TENYÉR: Hát mit csináljak? Mondjam, 

hogy nem és rúgassam ki magam? Az ember 
örül, ha van egy állása? 

JUCI: A szegény barátnője meg egész dél-
után hiába vá r t . . . megérdemelné, nogy ott 
hagyja magát . . . 

TENYÉR: Hát hagyjon oltl Nézze Jucika, 
még mindig jobb, ha az embernek nincs ba-
rátnője, mintha nincs állása . . . Szóval, mit 
beszéljek sokat? Elindulok, a nagyságos 
asszony hátul én elől, bekapcsolom a gázt, 
a gép r o h a n . . . visszafelé jövet, azt mondja 
a nagyságos asszony, hogy siessünk, hogy 
itthon legyüink, mire a főnök ur hazajön. 

JUCI: Az Istenért, mi történt? 
TENYÉR: Várjon! Jövünk visszafelé! Egy-

szer csak Pomáznál hátranézek, hát meg-
fagyott bennem a vér! 

JUCI (ijedten): Jaj, mi történt a nagysá-
gos asszonnyal? 

TENYÉR: Elvesztettemi 
JUCI: Hát ez borzasztó! És hol vesztett^ 

el? 
TENYÉR: Mit tudom én! Szentendrén még 

meg volt! Aztán adtam egy kis gázt, a gép 
rohant, valahol kihullott . . . Szentendrén 
még meg volt! 

JUCI: Borzasztó! És nem hallotta, hogy 
kiabált? 

TENYÉR: Hát lehet azt hallani, amikor a 
motor pufTog! Ilyen pechem is csak nekem 
leheti Ha az ember elveszti a saját feleségél, 
hát egye meg a fene . . . de a főnök fele-
ségét, ez rémes . . . 

A S p i r í » 
* ~ & t a b l e t t á k 

csak a2 eredeti csomago-
lásban a zöld szalaggal va-
lódiak; minden tablettán 
"Aspirin 0.5" felírás látha-
tó. Ügyeljen erre mindig) 

JUCI: És miért nem kereste. 
TENYÉR: Nem kerestem?! Egész délután 

ott szaladgálok Szentendre és Pomáz kö-
zött . . . mert Szentendrén még meg voltl 

JUCI: És nem találta? 
TENYÉR: Mintha a föld nyelte volna el, 

még ilyet nem is láttán}! Egy komoly úri-
asszony igy eltűnjön! Megnéztem minden 
árokban . . . minden hid alat!, hátha begu-
rult . . . 

JUCI: Begurult? 
TENYÉR: Hallja? Egy ilyen molett nő. 

ilyen szerencsétlenség csak engem érhet! 
JUCI: A nagyságos asszony esett le és még 

maga panaszkodik? 
TENYÉR: Legyen nyugodt, ő is fog pa-

naszkodni! Fuccs az állásomnak! A főnök 
ur megtudja, hogy elvesztettem a feleségél, 
abban a pillanatban kirúg és még nem is 
szólhatok egy szót se . . . elveszteni a fő-
nök nejét . . . rémes! 

JUCI: Hát kedves Tenyér ur, ez borzasztó 
dolog! Valahol okvetlenül meg kell keresni... 

TENYÉR: Hát hol keressem? Már néztem 
a mentőknél . . . már néztem a Rókusibanl 
Tudja mit, megnézem a rendőrségen! 

JUCI: A rendőrségen? 
TENYÉR: Hátha valami becsületes meg-

találó bevitte! Kellett nekem motorbicikli! 
(Elindul.) Jucikám, csak arra kérem, hogy 
ne szóljon a főnök urnák! Lehet, hogy még 
megtalálom, nem igaz? 

JUCI: Jő, jól A hátsó lépcsőn menjen Te-
nyér ur, mert találkozhatik a nagyságos úr-
ral! 

TENYÉR: Köszönöm a figyelmeztetést! 
Maga milyen kedves, Jucika! Bár inkább 
magát vittem volna el Visegrádra! 

JUCI: Hogyne! Akkor engem vesztett 
volna el! 

TENYÉR: Még mindig jobban jöttem vol-
na k i ! . . . Szentendrén még meg v o l t . . . (El 
Telefon cseng.) 

JUCI (telefonál): Halló. . . igen . . . még 
nem nagyságos ur kérem . . . igen, telefo-
náltam, de olt nincs . . . kezét csókolom . . . 
ezt ugyan keresheted. . . (Csengetnek, ajtót 
nyit, kivülröl): Jaj, csakhogy meg tetszett 
jönni nagyságos asszony kérem . . . Jaj, már 
ugy meg voltunk ijedve. (Fenyvesiné, Spirá-
val be, aki támogatja.) 

SPIRA: Tessék leülni, nagyságos asszo-
nyom. (Leülteti.) UgyI 

BELLA: Jaj Istenem! Ugy össze vagyok 
törve 1 

JUCI: Hála Istennek, csakhogy megtalál-
ták a nagyságos asszonyi! 

BELLA: Megtaláltak? Honnan tudja, hogy 
megtaláltak? 

JUCI: A Tenyér ur mondta az előbb, hogy 
elvesztette a nagyságos asszonyt! 

BELLLA: A Tenyér itt volt? 
JUCI: Igen! 
BELLA: Hallatlan! Még volt arcbőre be-

jönni a házamba a történtek után! Ott hagy 
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felrengeni engem az országút porában és 
meg átlépi a küszöbömetI (Spirához): Hal-
lott már ilyet? 

SPIRA: Nagyságos asszonyom, én még 
ilyet nem hallottam . . . régi motoros vagyok, 
de még i lye t . . . 

BELLA: Hát mit szól? 
SPIRA: Nagyságos asszonyom, régi mo-

toros vagyok, de ez egy szemtelenség, mert 
hogy az utas lepottyanjon, az előfordul, de 
otthagyni, kérem, á! Régi motoros vagyok, 
de i lyet! . . . á! A lepottyant utast ottliagypi 
kérem . . . 

JUCI: A Tenyér ur azt mondta, hogy visz-
szament és egész délután kereste a nagysá-
gos asszonyt Pomáz és Szentendre között, 

BELLA (dühösen): Mit keres ő engem Po-
máz és Szentendre között, amikor már 
Szentendre előtt rég leestem . .. 

JUCI: Azt mondta, hogy Szentendrénél a 
nagyságos asszony még meg volt! 

BELLA: Nem voltam meg! Érti? Ez aljas 
rágalom! (Spirához.) Hát mit szól? 

SPIRA: Nagyságos asszonyom, régi moto-
ros vagyok, de Leányfalu és Szentendre kö-
zött méltóztatott elveszni.. . Ez faktum! 

BELLA: Persze, hogy faktum . .. Kedves 
izé . . . Mi is a neve? 

SPIRA: Spira! (Meghajlik.) 
BELLA: Hogy kérem? 
SPIRA: Spira! 
BELLA: Ja! Spira! 
SPIRA: Ritka név, de tisztességes, régi 

motoros vagyok kérem, de ilyesmi még 
soha . . . Hallatlan! *• 

BELLA: ön igazán nagyon kedves volt 
Spira ur, és én hálás leszek . . . 

SPIRA: Ô, nagyságos asszonyom, ahol 
annyi kitűnő állás van, mint az ön kedves 
férjének az üzletében.. . Régi motoros va-
gyok, nagyságos asszonyom, de mindig vágy-
tam egy Fenyvesi Ignáchoz. 

BELLA: Legyen nyugodt, Spira ur, én gon-
dolni fogok önre! 

SPIRA: Nagyságos asszonyom, én régi . . . 
BELLA: Tudom, ön régi motoros, de azért 

legyen nyugodt, egy jó állás úgyis megürül, 
mert azt a gazember Tenyért ki fogom rú-
gatni . . . 

JUCI: Szegény Tenyér ur, pedig ugy oda 
van, ugy keresi a nagyságos asszonyt . . . 

SPIRA: Már bocsánat kisasszony, az utas 
lepottyan, az rendben van, de otthagyni ké-
rem!... (Csengetés.) 

JUCI: Ez a nagyságos ur lesz-! 
BELLA: Kedves Spira ur, nem akarom, 

hogy a férjem tudjon erről az egész kirán-
dulásról . . . Lesz szives a konyhán keresztül 

elmenni . . . A férjem egy óra múlva eluta-
zik és akkor majd szívesen látom . . . Jöjjön 
vissza! 

SPIRA: Boldogan nagyságos asszonyom... 
Csókolom a kezét nagyságos asszonyom . .. 

BELLA: Juci! Legyen szives mutassa meg 
a konyhát a Spira urnák, aztán nyisson 
ajtót! 

JUCI: Igenis! (Spirával a középen el.) 
BELLA (egyedül): Jaj, hogy fá j a lábam! 

Azt a gazembert ki fogom rúgatni (Leül.) 
FENYVESI (be): Hát flam, ez nem eljá-

rás! Tudod fiam, hogy utazom Szombathely-
re, a soffőr mindjárt itt lesz a ház előtt és 
te nem jössz haza! 

BELLA: Hát nem jöttem? 
FENYVESI: De mikor? Fél tizkor, már 

nincs is időm arra, hogy vacsorázzam! Pak-
kold be fiam a kis koffert! 

BELLA: Jó, majd bepakolom! (Feláll.) 
Jaj, a lábam! (Sántit.) 

FENYVESI: Mi van veled? 
BELLA: Semmi! A Katóval sétáltam és 

ráléptem egy cseresznyére és megcsúsztam! 
FENYVESI* Cseresznyére? Hol van szep-

lemberben cseresznye? 
BELLA: Hát egy dinnyére és elcsúsztam... 
FENYVESI: Hogy lehet egy nagy diny-

nyére rálépni? 
BELLA: A liéjjára léptem fiacskám, a héj-

jára! 
FENYVESI: A héjjá egy madár! 
BELLA: Az Isten áldjon meg, dinnye-

héjja! 
FENYVESI: Ilyen madár nincs! 
BELLA: Fiam, én meg sem tudok moz-

dulni, ugy fáj a lábam, te meg itt rossz vic-
ceket mondasz! 

FENYVESI: Hát akkor maradj itt fiam, 
én majd bepakkolok. (Balra el.) 

JUCI (be): Nagyságos asszony, nem tör-
tént semmi baj? 

BELLA: Hála Istennek, semmi nagyobb 
baj, csak a lábam . . . Ja j a lábam . . . Egé-
szen meg van dagadva, most fáslizhatom... 

JUCI: Hát úgyis fáslizza a nagyságos asz-
szony? 

BELLA: Ahhoz magának semmi köze fiam, 
hogy én fásljzom, vagy nem fáslizom. Az a 
gazember! Arra legyen képes egy segéd, hogy 
ilyesmit csináljon a főnök feleségének . . . 
Ha nem jön véletlenül arra ez a tisztességes 
úriember azzal a motorbiciklivel, egy hétig 
ott feküdhetek Szentendre és Leányfalu kö-
zött . . . 

JUCI: Hogy oda van szegény Tenyér ur! 
BELLA: Még ő van oda! Elveszít égy uri-

nöt és még ő van oda! Csak a nagyságos ur 

lÊ 
ZONGORÁK, GRAMOFONOK 

és minden más 7 3 ^ . / i B U D A P E S T , 
hangszer J X e i T l Q f i y i r i e l VI/47 Király-utca 5 8 - 6 0 sz. 



116 S Z Í N H Á Z I ti LET 

meg ne tudja, mert lelövi mint egy kutyát 
és még én is kikapok, hogy miért megyek 
egy ilyen niemanddal motorbiciklizni és 
igaza van! 

JUCI: Már kereste a nagyságos asszonyt 
a mentőknél, a Rókusban .. . 

BELLA: Jó, hogy nem keresett a tűz-
oltóknál, vagy mit tudom én hol? . . . Minde-
nütt keres, csak ott nem, ahol hagyott! 

JUCI: Jött szegény Tenyér ur és mondta, 
hogy elvesztette . . . 

FENYVESI: Mit vesztett el a Tenyér ur? 
BELLA: Semmit! 
FENYVESI: Most mondtátok, hogy a Te-

nyér valamit elvesztett! 
BELLA: Az i zé t . . . hogy hivják csak . . . 

az autósapkát, amit odaadtam n e k i . . . 
FENYVESI: Az autósapkát elvesztette? 
BELLA: Nem; olyan nagy dolog! 
FENYVESI: Nem olyan nagy dolog? A 

legnagyobb szemtelenségl Elkéri az autósap-
kámat, hogy egy tyúkot vigyen magával azon 
a ronda biciklin és erre elveszti, úgyis ki 
nem állhatom azokat a nőket, akik ott hátul 
kapaszkodnak egy olyan biciklin . . . 

BELLA: Mért? Egész kellemes lehet . . . 
FENYVESI: Kellemes? Fiam, én. leütném 

a derekadat, ha ott látnálak kucorodni egy 
gép hátulján, hátha leesik egy olyan nő . . . 

BELLA: Ha leesik, megtalálják! 
FENYVESI: És elveszti az autósapkámat! 

Hallatlan 1 Erre az emberre nem lehet sem-
mit se rábízni! 

JUCI: Nagyságos asszony kérem, kiliül a 
vacsora! 

FENYVESI: Erigyj fiam vacsorázni, én 
majd viszek magammal valamit! 

JUCI és BELLA (balra el. Csengetés). 
FENYVESI: Hát ez ki? (Ajtót nyit.) 
TENYÉR (be): Jó estét kivánok, főnök ur! 

(Körülnéz, magában.) Ugy látszik, nincs itt-
hon! 

FENYVESI: Hát magával mi van? 
TENYÉR: Főnök ur kérem, én már nem 

tudom, hogy mit csináljak! Én már nem ál-
lok a lábamon! 

FENYVESI: Na mi az? 
TENYÉR: Főnök ur kérem, én egy bor-

zasztó vallomással tartozom . . . 
FENYVESI: Tudom! Elvesztette! 
TENYÉR: Honnan tetszik tudni!? 
FENYVESI: Juci mondta! Hogy lehet va-

laki ilyene ügyetlen? 
TENYÉR: Kérem, Szentendrén még meg-

volt! 
FENYVESI: A fején volt? 
TENYÉR: Hol kérem? 
FENYVESI: Kérdem, hogy a fején volt? 

f f lP I i f f í n t f l ( ! Minden Aspirin tab-
I U I I U M . jetta„Aspirin0-5"fel-

irattal van ellátva és csak eredeti „BAYEfí"-
csomagolásban hapható. — Ügyeljen erre! 

TENYÉR: Hogy hogy a fejemen? Ki bírja 
azt? 

FENYVESI: Hát hol volt? 
TENYÉR: A hátsó ülésen! 
FENYVESI: Hát akkor meg mjért nem 

kötözte oda? 
TENYÉR: Mivel? Hová? 
FENYVESI: Mit kérdez ilyen butákat? 

Madzaggal az üléshez! 
TENYÉR: Ahl Az nem szokás! Oda-

kötöznil 
FENYVESI: Hát akkor ült volna rá! 

* TENYÉR: Kicsoda? 
FENYVESI: Magal 
TENYÉR: Ráülni? Én? Főnök ur kérem, 

én nyolcvankét kiló vagyok! 
FENYVESI: Hát osztán? Mi az annak? Én 

se vagyok sokkal kevesebb és egyszer Sió-
foktól Pestig rajta ültem! 

Tenyér: De én nem vagyok olyan viszony-
ban főnök ur kérem . . . 

FENYVESI: Hát nézze, végeredményben 
nem olyan nagy szerencsétlenség, hogy el-
vesztette! 

TENYÉR: A főnök ur nem bánja! 
FENYVESI: Na és ha bánom? Elveszett, 

hát elveszett, ott egye meg a fene! 
TENYÉR: De főnök ur kérem . . . 
FENYVESI: Mit van ugy oda? Már éppen 

elég öreg vo l t . . . 
TENYÉR: Hát ez igaz! Ne tessék rossz né-

ven venni, de nem volt mai csirke, de azért 
főnök ur kérem . . . mégis meg kéne keres-
ni . . . 1 

^FENYVESI: Csak az érint kellemetlenül, 
hogy épen ma vesztette el! Nekem ma okvet-
lenül szükségem volna rá . . . 

TENYÉR: Főnök ur kérem, én megyek 
megkeresem. (Indul). 

FENYVESI: Hagyja a fenébe ! Ellenben 
tudja mit, hozzon nekem egy másikatl 

TENYÉR: Tessék? 
FENYVESI: Menjen és hozzon valahon-

nan egy másikat! 
TENYÉR: De főnök ur kérem! 
FENYVESI: Ne beszéljen olyan sokat, 

nekem okvetlenül kell! Én el akarok máma 
utazni! 

TENYÉR: És nő nélkül nem lehet elutazni? 
FENYVESI: Honnan tudja, hogy növel 

akarok elutazni? 
TENYÉR (gúnyosan): Honnan tudom? 
FENYVESI: Hát ehhez magának semmi 

köze! Menjen és szerezzen nekem egyet! 
TENYÉR: De főnök ur kérem, honnan ve-

gyek én ilyen késő este? 
FENYVESI: Semmi köze hozzá! Maga 

veszítette el, magának kutya kötelessége a 
föld alól is szerezni egyet! Érti? Én nem-
sokára indulok, addig itt legyenl 

TENYÉR: Kérem, én megpróbálok telefo-
nálni egy barátomnak! 

FENYVESI: Hát telefonáljon! (Jobbra el). 
TENYÉR: Hallatlan! Egy férje legyen va-

lakinek! Szegény asszony, nem is tudja, hogy 
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milyen rezón volt neki elveszni. (Telefonál.) 
Halló! Kérem 111—791 Köszönöm! Halló! 
Péle Meile mulató! Kérem, ott szokott ülni a 
Kulhanek ur? . . . Nem kérem, a Kulhanek . . . 
Ku . . . ugy mint tehén . . . igen . . . nem 
hosszú szőke, hanem kicsi fekete, az a z . . . 
küldje kérem a telefonhoz. (Magában.) Kul-
hanekot hosszú szőkének nézi . . . Milyen 
szeme van ennek . . . (Telefonál.) Halló! . . . 
Kulhanek? Szervusz! Itt Tenyér!. . . Tenyér! 
Nem kenyér! Tenyér . . . Szervusz! Kérlek szé-
pen én egy nagy szívességre kérlek . . . be-
szélj ott egy macskával . . . ugyanis a főnö-
köm szeretne elutazni, amihez kéne neki 
egy utiitársnő . . . igen . . . csak utazni . . . mon-
dom, hogy csak utazni . . . mit? Garantálni, 
nem garantálok semmit . . . és h a ? . . . Ja, a 
cim? Fenyvesi Emánuel Nadragulya-utca 
3/a. De kérlek Kulhanek, biztosan! Hogy 
mióta foglalkozom ilyesmivel? Ma óta! Hogy 
mit keresek rajta . .. neked legyen mondva! 
Szervusz! Hát akkor biztosan. Nekem nagyon 
fontos! Szervusz! 

FENYVESI (jobbról be): Telefonált? 
TENYÉR: Igen! Mindjárt itt lesz főnök ur 

kérem! 
FENYVESI: De ne hogy valami használ-

hatatlan vackot hozzanak? 
TENYÉR: A! A Kulhanek, az nagy szak-

értő! De ugy-e főnök ur kérem, csak arra 
kell, hogy elutazzon vele a főnök ur? 

FENYVESI: Miért? Maga mit gondol, hogy 
mire? 

TENYÉR: Na! Tudom én azt kérem. . . 
ott az autóban é j je l . . . hát nekem semmi 
közöm hozzá! 

FENYVESI: Mondja, maga megőrült! 
TENYÉR: Jó, jó! 
BELLA (balról be): Fiacskám, be vagy 

csomagolva? Á, Tenyér ur, maga itt van? 
TENYÉR: Jaj Istenem, mi ez! És szegény 

hogy sántit! Hát akkor főnök ur kérem én 
telefonálok, hogy nem kel l . . . 

FENYVESI: Hát hogyne kéne . . . 
TENYÉR: De hisz a nagyságos asszony . . . 

(Integet). 
FENYVESI: Mondja, maga megőrült . . . 
TENYÉR: De a nagyságos asszony itt van! 

Jaj, Istenem, mi lesz itt! 
BELLA: Miről van itt szó? 
FENYVESI: Miről? Tenyér elvesztette az 

autósapkáit és most telefonált valahova, hogy 
hozzanak egyet ide . . . 

TENYÉR: Én elvesztettem az autósapkát? 
BELLA: Hát persze, hogy elvesztette! (In-

teget). 
TENYÉR (magában): Hát ezein ült ő Sió-

foktól Pestig!. . . Hát persze, hogy az autó-
sapkát vesztettem el! 

FENYVESI: Na gyere fiacskám, átadom 
neked az iroda meg a kaszakulcsokat. (Jobbra 
el). 

BELLA: Magával még számolok, maga 
csirkefogó! (El.) Ne szóljon az uramnak egy 
szót se! 

TENYÉR: Dehogy szólok! És hogy sán-
tit! Jaj Isitenem! Mit csináltam. Idejön a 
macska . . . itt kő kövön nem marad! Le kell 
rendelni a macskát. (Telefonál.) Halló! 
111—79! Igen! Halló! Kérem, tessék meg-
mondani Kulhanek urnák, hogy már nem 
kell! Hogy mi nem kell? Ö már tudja! Igen! 
Hogy ne küldjön a Nadragulya-utcába sem-
mit! 

SPIRA (középről be): Jóestét! 
TENYÉR: Jóestét! Mi itetszik? 
SPIRA: Spira vagyok! 
TENYÉR: Rendben van kérem, de mi 

tetszik? 
SPIRA: Az ön kedves felesége volt szí-

ves . . . 
TENYÉR (magában): Ajvé, a becsületes 

megtalálói 
SPIRA: Én találtam meg a kedves felesé-

gét! 
TENYÉR (feléje megy késfogásra nyúj-

tott kézzel): Ó, u r a m . . . 
SPIRA: Akit az a hülye elveszitett! (Nyújtja 

a kezét). 
TENYÉR (nem fog kezet): Hülyét? 
SPIRA: Uram, az egy hülyéi 
TENYÉR: De nem hülye! 
SPIRA: Én régi motoros vagyok kérem, 

az egy hülye! 
TENYÉR: Akármilyen régi motoros, én 

nem vagyok . . . az nem egy hülye . . . 

harisnya, keszinü 
elismerten legiobb as íego:csűDD. 

D u s v á l a s z t é k b a n 
k a p h a t ó k ! 

L, B. 0 selyem- es cernaharisnjiiiK. 
Benger Riüana noi aisútrikoh. 

Dr. Jäger lerli alsûtrmoii 
la bemberg-selyemharisnyák . . P 4 . 8 0 - 5 8 0 
Francia selyem apró szövés . . P 6 . 8 0 — 7 . 6 0 
L. B. O. és Bemberg-selyem .. P 8 . 8 0 — 9 . 5 0 
Eredeti angol harisnyák . . .. P 2 . 5 0 3 . 6 0 
Finomabb angol harisnyák . . P 5 . 5 0 — 6 . 8 0 
Reform nadrágok, cérna és selyem . P 2 . 4 0 — 4 . 8 0 
Téliselyem mellirozott nadrág P 4 . 2 0 — 5 . 2 0 

IV, Kossuth 
Lajos utca 8. 

IV, Kecskeméti-
utca 11. 

I VIII-, József-
körút 78. 

VIII, Baross-utca 
87 a. 
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SPIRA: Kérem, az utas lepottyan, ,az rend-
ben van, de otthagyni kérem feküdni Leány-
falu és Szentendre között. . . 

TENYÉR: Pardon! Szentendre és Pomáz 
között. . . Szentendrén még meg volt! 

SPIRA: Ném kérem! Szentendre előtt esett 
le! 

TENYR: Ez biztos? 
SPIRA: Persze, hogy biztos! 
TENYÉR: Hát azér nem találtam! Én csak 

Szentendréig kerestem! 
SPIRA: Kérem, én régi motoros vagyok .. . 

de az ilyen gazembert agyon kell ütni és a 
nagyságos asszonynak tökéletesen igaza van, 
ha azt az alakot elbocsájtják az üzletből. . . 

TENYÉR: Pardon, hogy jön ez ahhoz? 
SPIRA: Kérem, bocsánat . . . az utas le-

pottyan, az rendben van, de otthagyni ké-
rem . . . én régi motoros vagyok . . . 

TENYÉR: Régi motoros, mi az, hogy régi 
motoros? Maga ugy beszél, mintha a Vörös-
tengeren már motorbiciklivel ment volna ke-
resztül! 

SPIRA: Az mindegy! Ha én önnek volnék, 
kirúgnám azt az alakot. 

TENYÉR: Ha ön nekem volna, nem rúgná 
ki, különben is miért olyan fontos magának, 
hogy egy embert kirúgjunk az állásából? 

SPIRA: Én kérem, régi . . . 
TENYÉR: Tudom, hogy motoros . . . Azért 

kirúgjanak egy embert az állásából! 
SPIRA : Nem kérem, én régi . . . 
TENYÉR : Tudom, hogy motoros . . . Ha 

nekem még egyszer azt mondja, a fejéhez 
vágom ezt a széke t . . . 

SPIRA : Nem, kérem, én régi állásnélküli 
kereskedő vagyok és gondoltam, hogy az ő 
állásába . . . 

TENYÉR : Régi motoros . . . hát nézze, 
most menjen el, majd beszélünk er rő l . . . 

SPIRA: Hol találkozhatunk, kérem, hogy 
ezt az ügyet megbeszéljük ? 

TENYÉR : A Nemzeti Színháznál az óra 
a la t t . . . majd piros szekfü lesz nekem itt 
(a gomlyukára mutat). Csak menjen ! (Tusz-
kolja.) 

iSPIRA: Kérem, talán az üzletben? 
TENYÉR : Oda be ne tegye a lábát, 

mert . . . (Tuszkolja.) 

{ 

SPIRA : Szóval az óra alatt ? 
TENYÉR : Igen ! Ott majd várom. (Tusz-

kolja.) Piros s zek fü . . . 
FENYVESI és BELLA (be). 
FENYVESI : Hát ez az ur kicsoda ? 
SPIRA : Van szerencsém . . . én kérem .. 
TENYÉR : Ö egy barátom, kérem és el-

hozta a sapkát, főnök ur, kérem . . . 
FENYVESI : A, nagyon kedves . . . 
TENYÉR : Add ide a sapkát, Sándor-

kám . . . (Huzza le a fejéről.) 
SPIRA : Dekérem, mit akar ? 
TENYÉR : Add ide a sapkát, Sándorkám. 
SPIRA : De kérem, én Jenő vagyok ! 
TENYÉR : Az mindegy ! Add ide a sapkát, 

Jenőkém ! Az mindegy, Sándor vagy Jenő. 
(Lehúzza.) Itt a sapka ! 

SPIRA : Kérem, mit akarnak tőlem ! Adja 
vissza a sapkámat ! 

FENYVESI : Hát ki ez az ember tulajdon-
képen ! 

TENYÉR : Ez egy régi motoros, egy bará-
tom ! 

SPIRA : Ez nem igaz, kérem . . . én azért 
jöttem kérem alássan, mivel a nagyságos 
asszony a motorbicikliről leesett és a hölgy 
kérem olt hempergett az ut porában . . . 

FENYVESI : Miféle hölgy ? Miféle hem-
pergés ? 

TENYÉR : Sándorkám, ne beszélj ! De-
hogy hempergett ! 

SPIRA : A hölgy hempergett ! Ez faktum ! 
FENYVESI : Az én feleségem ? Te jó 

Isten ! Hát ez az a dinnye héjjá, amiben 
megcsúsztál ? Hát azért jársz ugy körül a 
szobában, mint egy negyvennyolcas honvéd? 

BELLA : Édes fiacskám . . . 
FENYVESI : Ne beszélj, amig én gondok 

között vergődők, te addig motorbiciklire 
ülsz, mint egy Lindbergh, pláne hátul és 
combig mutatod a bokádat az ámuló embe-
reknek . . . 

BELLA : Dé, fiacskám . . . ? 
FENYVESI : És hemperegsz az ut porá-

ban . . . 
TENYÉR : Ugyan főnök ur, dehogy hem-

pergett . . . 
SPIRA : A hölgy hempergett, ez faktum ! 

Itt a konyhában a barátom, aki velem 
vo l t . . . 

TENYÉR : Fogja be a száját . 

esSt és sár ellett. 
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FENYVESI : És hogy kerültél egy bicik-
lire ? 

TENYÉR : Felült 1 
FENYVESI : És ki az a gazember, aki el-

vitt magával ? 
TENYÉR : A barátom .. . (Spirára mutat.) 
SPIRA : Ez nem igaz 1 Ez rágalom ! Itt 

van a konyhában a barátom . . . 
TENYÉR : Sándorkám, ez faktum ! 
SPIRA (ordit) : Jenő vagyok ! 
TENYÉR : Az mindegy 1 Jenőkém, ne ta-

gadd I (Főnökhö): Mondtam neki, hogy ne 
vigye el, mert a főnök ur haragszik . . . 

SPIRA : Nem igaz ! ő vitte el a nagysá-
gos asszonyt és ő vesztette el, ez faktum .. . 
régi motoros vagyok . . . behívom a baráto-
mat a konyhából, aki bizonyítani fogja . . . ez 
kérem, faktum ! (Balra el.) 

FENYVESI : Tenyér ur, maga elvesztette 
a feleségemet ? 

TENYÉR: Elvesztettem? Hiszen itt van! 
Én egyszer elvesztettem egy ezüst nyak-
kendőcsiptetőt. . . soha az életben . . . 

SZOBALEÁNY (be): Kérem, egy fiatal 
hölgy van itt, azt mondja, hogy a Kulhanek 
ur küldte . . . 

FENYVESI (Tenyérre néz). 
TENYÉR : Én lerendeltem I 
FENYVESI : És az a Kulhanek ? 
TENYÉR : Biztosan valami régi motoros! 
BELLA : Elemér, ki az a hölgy ? 
FENYVESI : Mit tudom én ! (Szóba-

leányhoz): Küldje be ! 
SZOBALEÁNY : Igenis ! 
FENYVESI (kétségbeesve): Ki az a Kul-

hanek ? 
TÁNCOSNŐ (be): Jóestét ! Na, melyik az 

a Fenyvesi ? 
FENYVESI : Én vagyok, kérem ! 
TÁNCOSNŐ : Hát itt vagyok, apukám ! 

Mehetünk ! 
BELLA : Apukám ! Kicsoda maga ? Mit 

akar maga itt ? 
TÁNCOSNŐ : Kérem, engem a Kulhanek 

ur küldött, hogy a Fenyvesi ur el akar utaz-
ni és egy csinos utitársnőre van szüksége ! 

TENYÉR (magában): Azért a Kulhanek 
egy szakértő ! (Nézi a nőt.) 

FENYVESI : Megőrülök ! Ki az a Kulha-
nek ! 

BELLA : Ki az a Kulhanek ? Mintha nem 
tudnád, te gazember ! 

FENYVESI : De fiam, esküszöm . . . 
BELLA : Ne hazudj ! Majd adok én ne-

ked kéjutazást ! Csinos utitársnő kell neked! 
Hát vedd tudomásul, hogy itthon maradsz ! 

FENYVESI : De fiam, nekem fontos üzleti 
ügyeim vannak ! 

BELLA : Itthon maradsz ! 
FENYVESI : De fiacskám I 
BELLA : Egy szót se ! Nagysád maga pe-

dig takarodjék innen, mert kivágom, hogy 
a nyakát töri . . . 

TÁNCOSNŐ : Pardon, engem a Kulhanek 
küldött ! 
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TENYÉR : Igaza van, őt a Kulhanek 
küldi ! 

BELLA : Hát most én küldöm, fiam ! 
Pusztuljon innen ! 

TÁNCOSNŐ : De kérem . . . 
BELLA : Semmi kérem ! Egy-kettő ! (Ki-

tuszkolja.) 
TÁNCOSNŐ : Kérem, engem a Kulhanek 

küldött ! (Bellával el középen.) 
FENYVESI (fejét fogja): Ki az a Kulha-

nek ? 
TENYÉR : Hogy kicsoda az a Kulhanek, 

azt nem tudom, de liogy nebich, milyen po-
fonokat fog kapni ettől a macskától, arról 
jobb nem beszélni ! 

FENYVESI : Én már érzem, hogy Kulha-
nek-mérgezésben fogok meghalni . . . És 
most ez a hárpia nem enged elutazni egy 
ilyen fontos ügyben . .. (Dühösen.) Mert en-
nek is maga az oka! 

TENYÉR : Én ? 
FENYVESI : Igen ! Mert maga is mindig 

félmunkát végez ! Ha már elvesztette, miért 
nem vesztette el egészen ! 

TENYÉR : Főnök ur, kérem, én mindent 
elkövettem ! Én elvesztettem I 

FENYVESI : És ki találta meg ? 
SPIRA (be, boldogan): Én találtam meg, 

kérem alássan ! 
FENYVESI : Maga ? 
SPIRA : Igen ! Én voltam olyan szeren-

FENYVESI : Mars ki 1 
FÜGGÖNY. 

J Á R V Ä N V Q K , 
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(Szín: polgári szoba. Színen szobalány, 
Szekér ) 

SZOBALÁNY: Minden pillanatban várjuk. 
Talán már be is jött a vonatja. 

SZEKÉR: Nem tudja, nem sürgönyzött 
valamit Bécsből? 

SZOBALÁNY: Bécsből? Hiszen nem Bécs-
be utazott! 

SZEKÉR: Nem Bécsbe? Hát hova? 
SZOBALÁNY: A falu nevét nem tudom. 

Valahová ide Vác mellé ment vadászni. 
SZEKÉR (értelmetlenül): Vadászni? 
SZOBALÁNY: Igen. 
SZEKÉR: Kicsoda? 
SZOBALÁNY: A nagyságos ur . . . 
SZEKÉR (körülnéz): Mi az, talán rossz 

helyen járok? Hát nem a Süveg Ernő ur la-
kik itten? 

Berger Gárdonyi Lajos 
Szobalány Bodá Ica 
Hordár Barna Lajos 

SZOBALÁNY (nevetve)-.: Dehogy nem. Hát 
minden héten itt tetszik lenni. 

SZEKÉR: És a Süveg nagyságos ur ment 
el vadászni? 

SZOBALÁNY: Igen. 
SZEKÉR: Talán Bécsbe meni a lóver-

senyre? 
SZOBALÁNY: Dehogy, kérem. Puskával 

ment el vadászni. 
SZEKÉR: Hát van neki puskája? 
SZOBALÁNY: Nézze fiam, maga megőrült. 
SZEKÉR: Dehogy örültem, kérem. Ne be-

széljen nekem őrültségeket. Ilyeneket akar 
maga nekem bebeszélni, hogy a Süveg ur 
elment vadászni . . . Há minek néz maga en-
gem? Nem vagyok én hitelező, nem hoztam 
én számlát, hogy engem ilyen link dolgok-
kal elküldjenek. 

SZOBALÁNY: De kérem, elment vadászni... 
SZEKÉR: Na elég legyen, fiam, ebből a 

marhaságból. Akár elment vadászni, akár 
nem, én leülök és megvárom. 

SZOBALÁNY: Kérem. Azért ne tessék én-
velem veszekedni. Én nem tehetek arról, 
ha a nagyságos ur vadászni megy. Minden-
nek az a szegény lány az oka. Majd bekül-
dőm a nagyságos asszonyt, azzal veszeked-
jen a nagyságos ur, ha mer. (El.) 

SZEKÉR: Vadászni! Micsoda beszéd az! 
Odaadom neki a drága pénzt, hogy Bécsben 
tegyen meg nekem egy lovat és ez a gaz-
ember elmegy vadászni! Te jó Isten! Még 
képes volt nekem azt a lovat nem megtennil 
Nahát akkor jól nézek ki! 

SÜVEGNÉ (be): Hozta Isten, Szekér ur. 
Az uramat várja? 

SZEKÉR: Kezét csókolom. Igen. Hogy 
még ninçs itthon? 

SÜVEGNÉ: Mindjárt itt kell lennie. A bé-
csi vonattal érkezik. 

SZEKÉR: Szóval a bécsi vonattal. 
SÜVEGNÉ: Igen. 
SZEKÉR: Az más! Mondja, nagyságos asz-

szony, mért tartanak maguk egy ilyen vic-
ces cselédet? 

SÜVEGNÉ: Vicces cselédet? 
SZEKÉR: Szavamra, annak a lánynak 

olyan humora van, minit egy Tolsztojnak. 
Be akarta nekem beszélni, hogy a kedves 
férje vadászni ment. (Nevet.) És én ezt a 
marhaságot már majdnem elhittem. 
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SÜVEGNÉ: Mért legyen ez egy marhaság, 
kedves Szekér ur? Ez igy van. Az uram 
tényleg vadászni ment Bécsbe! 

SZEKÉR: Bécsbe? 
SÜVEGNÉ: Nem Bécsbe, csak a bécsi vo-

nattal érkezik. Itt vadászik valahol Váe kör-
nyékén. 

SZEKÉR: Hát én még ilyent nem is hal-
lottam. Egy ember fogja magát és se szó, se 
beszéd, elmenjen vadászni, mint egy tiszt-
tartó. 

SÜVEGNÉ: Mért, kérem? Ez egy nagyon 
egészséges sport. 

SZEKÉR: Ez egy sport? Sport a futball, 
vagy mondjuk, hogy kimegy úszni a strand-
ra! De vadászni! Na és ha megharapja egy 
olyan őz . . . 

SÜVEGNÉ: Az őz az nem harap . . . 
SZEKÉR: Hát mondjuk, hogy az őz nem 

harap. De ott van az a vadkan . . . Szavamra 
mondom, én egyszer olvastam, hogy egy 
költőnek egyszer nekiment egy ilyen vad-
kan és készrecsinálta. 

SÜVEGNÉ: Miféle kö l tő . . . Ja maga 
Zrinyi Miklóst gondolja . . . Ugyan kérem, 
mikor volt a z . . . És különben is, már ré-
gen megállapították, hogy Zrinyi Miklóst 
nem a vadkan, hanem a kamarilla ölte meg. 

SZEKÉR: Az mindegy. Tessék elképzelni, 
hogy a kedves férjére ráugrott egy olyan 
kamarilla és kész . . . 

SÜVEGNÉ: Miket beszél maga össze-
vissza? Hiszen a kamarilla nem egy vadállat. 

SZEKÉR: Ha jól van lakva, akkor nem 
vad. De ha éhesen az erdőben találkozik a 
kedves fér jével . . . Én csak annyit mondok, 
hogy ez nem egy komoly sport. A sport, ké-
rem, a futball, vagy ajánlom például a 
kedves férjének a lóversenyt.. . 

SÜVEGNÉ: Ugy. Szóval, magának a lóver-
seny a sport. Szóval, maga az, aki állandóan 
a lóversenyt ajánlja a férjemnek, szóval, 
maga miatt veszti el az uuram azt a renge-
teg pénzt a lóversenyen . . . 

SZEKÉR: Én? Pardon, én c s a k . . . 
SÜVEGNÉ: Ne beszéljen! Tudom én azt, 

hogy az embert mindig a jóbarátok viszik a 
romlásba. . . 

SZEKÉR: Én? Miféle romlásba, kérem? 
SÜVEGNÉ: Kérem, én arra fogom kérni 

önt, kedves Szekér ur, hogy az én házamban 
azt a szót, hogy lóverseny ki ne e j t se . . . Én 
boldog vagyok, hogy az uramat leszoktattam 
erről az átkos szenvedélyről. Inkább járjon 
vadászni akár hetenként kétszer. Az kerül-
jön nekem drága pénzembe, hogy ő néz-
hesse, hogy hogy szalad egy ló? Tudja mit? 
A nyul is szalad, nézze azt! 

SZEKÉR: Az mégis más, nagyságos asz-
szonyom . . . 

SÜVEGNÉ: Miért más? Sőt. Én ugy vagyok 
értesülve, hogy egy nyul még jobban szalad, 
mint egy ló. 

SZEKÉR: No de mondjuk, hogy már be-
jön egy olyan nyul. Mit fizet az? Semmit. 
De ha bejön egy olyan ló . . . 

SÜVEGNÉ: Az én házamba pedig semmi-
féle ló nem fog bejönni, érti? 

SZOBALÁNY (be, kiabál): Nagyságos asz-
szony, kérem, megjött a nagyságos ur! 

SÜVEGNÉ: Mit kell azért ugy ordítani, 
mintha égne a ház! Ha megjött, hát itthon 
van és kész. 

SZOBALÁNY: Jól van na. Csak mondom. 
SÜVEGNÉ: Nem mondta, fiam, hanem or-

dította. Érti? Ordította, fiam. Mondja meg 
az urnák, hogy jól törölje le a lábát, mielőtt 
bejön a szobába. 

SZOBALÁNY: Igenis. (El.) 
SÜVEG (be. Teljes tiroli felszereléssel. 

Vállán puska és egy látcső): Hahó! Itt a va-
dász! Szervusz, anyukám. (Csók.) Jónapot, 
Szekér. 

SZEKÉR: Aászolgája, Süveg ur! Te jó Is-
ten, mi történt magával. (Nevet.) 

SÜVEG: Mit nevet? Mit nevet? 
. SZEKÉR (nevetve): De Süveg ur, az Is-

tenért, hogy néz maga ki? 
SÜVEG: Ugy nézek én ki, mint egy va-

dásznak ki kell nézni. Mit kritizál maga itt? 
SZEKÉR: Hisz künn van az egész térde! 
SÜVEG: Hát hol legyen? Maga ugy kép-

zeli, hogy az ember szmokingban jár va-
dászni? Ez egy komplett vadászkosztüm. 

SZEKÉR: Ugyan kérem, ez egy hegymászó 
kosztüm! 

SÜVEG: Na és, egy vadásznak talán nem 
kell hegyet mászni? Szép kis sejtelmei van-
nak a vadászatról! (Feleségéhez.) Ha egy 
olyan nyul felfut a hegyre, a vadásznak 
utána kell menni. 

SÜVEGNÉ: Szóval hegyet is másztál? 

S Z E P L Ő K E L L E N ! ! 
Továbbá májfolt , pttrsenések elten 

Créme Montreuil Edy 
BIZTOS! - GYORS! - KELLEMES! 

K A P H A T Ó MINDENÜTT 
Figye lmeztetés 

Vigyázzon, mivel a Monlreuil-Iéle Créme Eva 
és Savon Eva neve megváltozott! Ügyeljen, — 
hogy eredeti „Montreutl-Párls-téle" crémet és 
szappant kapjon I — Utánzatot utasítson vissza ! 
Magyarországi főraktár: TÖRÖK PATIKA 
Budapest, VI., Király-utca 12. u á m . 
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SÜVEG: Én? Egyik hegyről le, a másik 
hegyre fel. Elvem az, hogy mindig a nyul 
nyomában .. . 

SZEKÉR (gúnyosan): Elvem? 
SÜVEG: Igenis, elvem!. . . Nem kell neki 

időt hagyni, mer akkor elmenekül. Ide hall-
gass, fiam. Kergetek egy nyulat az erdőben, 
egyszerre csak hopp! Felszalad egy fára . . . 

SÜVEGNÉ: A nyul a fára? 
SÜVEG: Igenis, fiam . . . mini egy őrüli! 
SÜVEGNÉ: Nem szokott fára mászni . . . 
SÜVEG: Na hallod! Ha bajban van! 
SZEKÉR: És? 
SÜVEG: Erre én odaálltam a fa alá és 

vártam . . . 
SZEKÉR: Miért várta? 
SÜVEG: Miért másszak utána egy olyan 

magas fára? 
SZEKÉR: Miért nem lőtte le a fáról? 
SÜVEG: A fáról? Egy igazi vadász azt 

nem teszi. 
SZEKÉR: Mért ne? IIa annak a nyúlnak 

van pofája felmenni a fára? 
SÜVEG: Az mindegy. Azt egy igazi vadász 

nem teszi. 
SÜVEGNÉ: Szóval, fiam, jól kisportoltad 

magadat? 
SÜVEG: Hát képzelheted. Az a nagyszerű 

levegő, az a mező kérlek, meg az az erdő 
azzal a sok fával. (Szekérhez.) Van magának 
arról sejelme, hogy mennyi fa van egy olyan 
erdőben? ötszáz. 

SZEKÉR: Ötszáz? 
SÜVEG: Nem túlzok, Szekér, nem túlzok! 

Szavamra, minimum ötszáz. 
SZEKÉR: Ötszáz fa, az semmi! 
SÜVEG: Hát ötszázötven. Mindegy! 
SZEKÉR: Ne beszéljen butaságokat. A só-

goromnak volt egy erdője, abban legalább 
ezer fa voll. 

SÜVEG: Az két erdő volt, Szekérkém. 
Csak egymás mellett voltak és maga egynek 
nézte. 

SÜVEGNÉ: Na, ugy-e, Jenő, hogy okosabb 
dolog ez, mint a lóverseny! 

SÜVEG: Hogy lehel azt hasonlítani? 
SZEKÉR: Miért, kérem? Egy szép verseny, 

az se kutya. Példáuul egy olyan Királydij. 
SÜVEG Azt elhiszem . . . azt elhiszem, 

hogy az is szép annak, aki szereti, de hogy 
jön az az erdőhöz! 

SÜVEGNÉ: Hát bizony, ilyenkor gyönyörű 
lehet az erdő. És képzeiem, hogy a rengeteg 
éneklő madár . . . Mókust láttál? 

SÜVEG: Várjál! Éppen a mókusról akar-
tam beszélni. Meglátom, kérlek, egy fa tete-
jén, veszem a puskámat. . . 

SÜVEGNÉ: És? 
SÜVEG: Elrepül! 
SÜVEGNÉ: Elröpül? A mókus? Megőrül-

tél? Hisz a mókusnak nincs szárnya. 
SÜVEG: Ennek volt. 
SÜVEGNÉ: Dehogy volt! A mókusnak 

nincs szárnya. 
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SÜVEG: Hát akkor mivel repült" Eskü-
szöm, egy probléma. 

SZEKÉR: Lehet, hogy az egy bagoly volt. 
SÜVEG: Bagoly? Látja, az lehet. 
SÜVEGNÉ: Hogy lehet egy bagolyt egy 

mókussal összetéveszteni? 
SÜVEG: Ki nézi azt, fiam? Madár, madár. 

Az nem fontos egy vadásznak. Az igazi va-
dászt csak a nagyobb vadak érdeklik: az őz, 
a nyul, a róka . . . 

SZEKÉR: Mondják, hogy az a róka egy 
nagyon ravasz, agyafúrt állat legyen. . . 

SÜVEG (szigorúan): Ki adta magának 
ezt az információt? 

SÜVEGNÉ: Miféle információ kell ahhoz? 
Ez minden könyvben benne van. A rókára 
vigyázni kell, mert az becsapja a vadászt. 

SÜVEG: Becsapja? 
SZEKÉR: A legraffinállabb állat! 
SÜVEG: Ugy beszéltek erről a rókáról, 

mintha üzletet akarnék vele kötni. Mi az, 
hogy becsap? Egy vasat se bizok a kefére. 

SZEKÉR: Nem ugy csapja be, hogy meg-
lóg a pénzzel, hanem ha jön a vadász, el-
bújik. 

SÜVEG: Hát ehhez joga van. Szekérkém, 
ha maga jönne, hogy engem lelőjjön, én is 
elbújnék. Pedig én nem vagyok svindler. 

SÜVEGNÉ: Kutya volt? 
SÜVEG: Hol? 
SÜVEGNÉ: Hol? Hát ott az erdőben. 
SÜVEG: No és ha volt. Ki lő kutyát? 
SÜVEGNÉ: Nem azért kell a vadásznak a 

kutya, hogy lelőjje, hanem hogy kergesse 
a vadat. 

SÜVEG: Kergesse? Micsoda butaság ez, 
fiam? Az ember örül, ha az a nyul odajön. 
Azért vigyek egy kutyát, hogy elkergesse? 

SZEKÉR: Hajtót se vitt? 
SÜVEG: Miféle hajtót? 
SZEKÉR: Hajtót! 
SÜVEG: Ja hajtót! Á! Aszpirint vittem. 

Az nekem nem kell. 
SÜVEGNÉ: Az a legérdekesebb, fiam, hogy 

hazajössz kétnapi vadászatról, olyan törté-
neteket beszélsz el, mint egy Nimród, erre 
kisül, hogy az egész idő alatt nem ejtettél 
el semmit! 

SÜVEG: Hát én arra nagyon vigyáztam. 
SÜVEGNÉ: Mire vigyáztál? 
SÜVEG: Hogy valamit el ne ejtsek! 
SZEKÉR: A nagyságos asszony ugy gon-

dolja, hogy két nap alatt nem lőtt semmit. 
SÜVEG (sértődötten): Kicsoda? 
SÜVEGNÉ: Mit vagy ugy megsértve? Nem 

lőttél semmit. 
SÜVEG: Én nem lőttem semmit? Hát az 

a két nyul kutya? 
SÜVEGNÉ: Miféle két nyul? Én még egy 

fél nyulat se láttam. 
SÜVEG: Na nézd azt a disznó hordárt! Én 

már egy órája itthon vagyok, ő meg kényel-
mesen sétál az én két nyulammal. 

SZEKÉR: Két nyulat lőtt? 
SÜVEG: De milyet! Ezek voltak a legkö-

vérebek Vác környékén. Két ihizlaJt nyul. 
SZEKÉR: Ne beszéljen butaságokat. ' A 

nyul, az mind sovány . . . 
SÜVEG: Pesten. De vidéken, ahol egész 

nap eszi a kukoricát . . . Én mondom neked, 
anyukám, két kövér nvlilról van szó. Teper-
tője lesz. Lehet, hogy a hordár már el is 
hozta. 

SÜVEGNÉ: Lehet, hogy letette a konyhá-
ban. Majd megnézem. (Indul.) 

SÜVEG (utánaszól): Fiacskám, nekem az 
ugy fáj, hogy te képes voltál rólam föltenni, 
hogy igy zsákmány nélkül térlem haza. Hát 
igy ismersz te engem? 

SÜVEGNÉ: Ne legyél ugy megsértve. Ez 
volt az első vadászat . . . Gondoltam, hogy 
még nincs gyakorlatod . . . 

SÜVEG: Az mindegy. Amihez én kezdek... 
Emlékszel, egy hétig foglalkoztam biztosí-
tással és Weinbergert már én biztosítottam. 

SÜVEGNÉ: Az más, kérlek. Weinberger 
nem egy nyul. (El.) 

SÜVEG: És mégis mennyit futottam utána. 
SZEKÉR: Hát kedves Süveg, csak nem 

akartam a nagyságos asszony előtt beszélni, 
de ez magától egy kimondott inkorrekt do-
log. 

SÜVEG: Micsoda? 
SZEKÉR: Ez a vadászat. Nem szégyelli 

magát? 
SÜVEG: Kikérem magamnak. 
SZEKÉR: Semmi kikérem. 
SÜVEG: De igazán kikérem . . . 
SZEKÉR: Semmi k iké rem. . . Én abban 

a boldog tudatban vagyok, hogy maga el-
megy Bécsbe és megteszi nekem a Naplopót, 
erre maga kimaszkirozza magát tirolinak és 
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elmegy vadászni. Hát ezt egy igazi sport-
ember nem csinálja . . . 

SÜVEG: Pardon, Szekér ur. Ha én egy-
szer azt mondom, hogy megteszem azt a lo-
vat, akkor az a ló meg van téve. 

SZEKÉR: Süveg, hrftt maga volt Bécsben 
is? 

SÜVEG: Mi az, hogy Bécsben is? Csak ott 
voltam. 

SZEKÉR: És a vadászat? 
SÜVEG: Miféle vadászat? 
SZEKÉR: Amiről itt beszélt. 
SÜVEG: Hát mondja, maga hülye? Hát 

maga azt hiszi, hogy amig a bécsi derbyt 
futják, addig én az erdőben hallgatom a 
mókusok dalát? 

SZEKÉR: Szóval, Bécsben volt? 
SÜVEG: Naná Vácon. 
SZEKÉR: Hát akkor minek ez a maskara? 
SÜVEG: Minek! A feleségem hallani sem 

akar arról, hogy lóversenyre járjak, erre 
kitaláltam, hogy vadász leszek. Hát ha ez 
neki kedvesebb . . . 

SZEKÉR: És elhitte? 
SÜVEG: Hogv-hogy elhitte? Nekem? Par-

don, én nem szoktam hazudni. . . 
SZEKÉR: Miért, ez nem egy hazugság? 
SÜVEG: Most még nem. Hazugság csak 

akkor lesz, ha a feleségem rájön. 
SZEKÉR: No és a nyul? 
SÜVEG: Miféle nyul? 
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SZEKÉR: Hisz azt mondta, hogy lőtt két 
nyulat. Süveg ur, az Istenért, azt a két nyu-
lat meg is kell mutatni. 

SÜVEG: Mit van ugy kétségbe esve? A 
hordár mindjárt hozza a két nyulat. 

SZEKÉR: Szóval, mégis lőtt két nyulat? 
SÜVEG: Hogy képzeli? Hogy Bécsben a 

Grand Hotel előtt vadásztam? Adtam egy 
hordárnak pénzt, hogy vegyen két nyulat, 
hozza haza és mondja, hogy a vasútról 
hozza. 

SZEKÉR: A hordár vegyen nyulat? 
SÜVEG: Igen. 
SZEKÉR: Hol van itt Pesten nyulüzlet? 

Hol lehet Pesten nyulat kapni? 
SÜVEG: Miért, hát az erdőben vagyunk? 

Ez egy nagy város. Itt annyi nyul van, 
amennyit akar. 

SZEKÉR: Érdekes. Legalább jól fog lakni 
nyulpecsenyével. 

SÜVEG: "Kicsoda? 
SZEKÉR: Maga. 
SÜVEG: Megőrült? Csak nem képzeli, 

hogy nyulat eszem? 
SZEKÉR: Miért? Jó vadasan! Direkt gur-

mannak való étel. 
SÜVEG: Ki az a Gurrnan? 
SZEKÉR: Gurman! Aki szereti a finom, 

kitűnő falatokat. 
SÜVEG: Ja! Maga a kis Goldmannra gon-

dol. Az szereti a nyulat? Én nem szeretem. 
SZEKÉR: Akkor miért hozott nyulat? 

Miért nem hozott valami olyant, amit sze-
ret? 

SÜVEG: Talán mondjam a feleségemnek, 
hogy lőttem egy rántott csirkét uborkasa-
látával vagy egy cseresznyésrétest? Az em-
ber elmegy vadászni.. . mit lőhet ez em-
ber? Nyulat. 

SZEKÉR: Pardon. Ha a tópartjára megy, 
akkor lőhetett volna vadkacsát i s . . . 

SÜVEG (dühösen): Ha az állatkertbe me-
gyek, lőhettem volna vízilovat is. Mit ugrat 
engem? Nem elég magának az a két nyul? 

SZEKÉR: Azért ne haragudjon. 
SÜVEG: Nem haragszom. Csak nem aka-

rom, hogy feltartson ilyen hülyeségekkel. 
Át kell öltöznöm, hogy visszavigyem ezt a 
gukkert a Berger bácsinak. A versenyen 
ideadta, a nagy izgalomban nálam maradt! 

SZEKÉR: Melyik Berger bácsinak? 
SÜVEG: Nem ismeri? A Berger bácsi, az 

a sajtos a Király-utcából. Ez az, aki mindig 
dupla borravalót ad a pincéreknek. 

SZEKÉR: Miért ad dupla borravalót? 
SÜVEG: Mert amnak idején egy főpincér 

megszöktette a feleségét. És azóta a pincé-
reket állandóan dupla borravalóval biz-
tatja . . . 

SZEKÉR: Mire biztatja? 
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SÜVEG: Hátha megszöktetik a második 
feleségét is. Csak bizza rá. Tudja mit csi-
nál. (Indul). 

SZEKÉR (megfogja): Süvegkém, maga 
még egy szót sem beszélt a versenyről. Mi-
lyen volt a verseny? 

SÜVEG: Ja persze. Erről még nem is be-
széltem. Szekér, én már sok versenyt lát-
tam életemben, én már sok pénzt pofoztam 
bele azokba a gazember bookmakerekbe, 
de tudja mit, a tegnapi verseny mindent 
megért. Tudja, hogy mit tud egy ilyen Nap-
lopó! Az egy ló! 

SZEKÉR: Na! Izgalmas volt a verseny, 
mi? 

SÜVEG: Izgalmas? Hát olyant maga még 
nem látott. Hallgasson ide. Futják a ver-
senyt, minden szem a lovakat nézte. Egy-
szer csak érzem, hogy valaki megvakarja a 
lábamat. Pár pillanat múlva megint oda-
nézek, hát látom, hogy a Berger bácsi lela-
pul s mint egy bolond vakarja a lábamat. 
Mondom, Berger bácsi mit csinál? Azt 
mondja, hogy egy szúnyog megcsípte a lá-
bamat és viszket. 

SZEKÉR: Az ő lába viszketett? 
SÜVEG: Igen! És az enyémet vakarta. 

Annyi bajom volt ezzel az öreg emberrel. 
SZEKÉR: Maga itt nekem mindenről be-

szél, csak a versenyről nem. Erről beszél-
jen, Süvegkém, olyan izgatott vagyok. 

SÜVEG: Hát hallgasson ide. Start. Sze-
kér, maga még ilyen izgalmas versenyt nem 
látott. 

SZEKÉR (izgatottan): Szóval start... és... 
SÜVEG: Start. A lovak elindulnak. Sze-

kér, maga még egy ilyen izgalmas versenyt 
nem látott. 

SZEKÉR: Szóval start, a lovak elindul-
nak é s . . . 

SÜVEG: Naplopó neki. . . 
SZEKÉR: Kinek? 
SÜVEG: Mi az, hogy kinek . . . a levegő-

itlek. Nem is tudom, hogy miért hivják azt a 
lovat Naplopónak. Tudja, hogy dolgozik. 
Szekérkém, maga még egy ilyen izgalmas 
versenyt nem látott. 

SZEKÉR (izgatottan): Jól van. Nem lát-
tam. 

SÜVEG: Egyszer csak az osztrák ló ki-
ugrik, már majdnem utóiéri a Naplopót. 

SZEKÉR (még izgatottabban): A fene 
egye meg. 

SÜVEG: Szekér, maga még egy ilyen iz-
galmas versenyt nem látott. 

SZEKÉR: Nem láttam, Süvegkém, nem 
láttam, jól van. De beszéljen tovább. Már 
majdnem utóiérte és . . . 

SÜVEG: Az osztrák ló rohan, rohan, ro-
han .. . 

SÜVEGNÉ (jobbról be). 
SÜVEG: R o h a n . . . 
SZEKÉR (aki nem veszi észre Süvegnét, 

izgatottan): Arra . . . 

SÜVEG (észreveszi a feleségét): Arra ve-
szem a puskámat és püff . . . 

SZEKÉR (ijedten): Lelőtte? 
SÜVEG: Mint egy kutyát. 
SZEKÉR: Hogy jutott eszébe ilyesmi, 

hogy lelőjje. Ki hallott már ilyent? 
SÜVEG: Hogy jutott eszembe? (Intege-

tett.) Hisz azért vittem a puskámat. 
SZEKÉR: Már bocsásson meg, Süveg ur, 

de aki egy ilyen gyönyörű állatot megöl, az 
egy embert is képes lelőnni. 

SÜVEG: Magát lelőném, maga barom! 
SZEKÉR: Persze rögtön vége volt a ver-

senynek. 
SÜVEGNÉ: Miféle versenynek? 
SÜVEG: Éppen meséltem a Szekérnek, 

hogy láttam egy nyulversenyt az erdőben. 
SÜVEGNÉ: Nyulversenyt? Hát olyan is 

van? 
SZEKÉR: Hogyne! Az osztrák nyul már 

majdnem utolérte a Naplopó nyulat . . . 
SÜVEG: Ne segítsen maga nekem. 
SÜVEGNÉ: Az ebédlőben tálalva van a 

tízórai, Szekér ur maga is velünk tarthat. 
SZEKÉR: Attól függ, hogy mi van. 
SÜVEGNÉ: Hát van egy kis vaj, egy kis 

méz, egy kis felvágott . . . 
SZEKÉR: Ez esetben szívesen. 
SÜVEGNÉ: És mely esetben nem tartott 

volna velünk? 
SÜVEG: Ha nem hívtuk volna. 
SZEKÉR: Pontosan eltalálta. 
SÜVEG: Hallja, egy ilyen vadász . . . (Mind-

hárman el balra. Hordár és szobalány közé-
pen jönnek.) 

HORDÁR: Megmondtam, hogy a nyul vé-
gett vagyok itt. 

SZOBALÁNY: Csak tegye le. Mondhatom, 
elég soká jött. A nagyságos ur már egy órája 
itthon van. 

HORDÁR: Mi csináljak? A hordár kérem 
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nem tud repülni. Egyik csarnokból ki, a 
másikba be. Múlik az idő kérem. Mit tehe-
tek én arról, ha a csarnokban nincs nyul. 
Mert ha kérem azt mondják nekem, hogy 
nézze Császár, vigye a zálogba azt a rokkot, 
akkor itt a rokk, itt a zálog, alászolgája. 
Vagy ha teszem azt, például egy csokorról 
vran szó . . . itt a csokor, itt a nagysága, alá-
szolgája. De a nyul, az nehezebb. Az nin-
csen. Egyáltalában nincs, kérem. 

SZOBALÁNY: Szóval nem hozott. 
HORDÁR: Már hogyne hoztam volna, 

hoztam bizony. 
SZOBALÁNY: Nyulat? 
HORDÁR: Nyulat nem, mert az nincs. 
SZOBALÁNY: Hát mit? 
HORDÁR: Fogolymadarat kérem. Olyan 

az éppen, mint a nyul, csakhogy jobban re-
pül. De azért az ára egy. Igy mondta az 
asszony, akitől vettem. Gondoltam egye 
meg a fene, megveszem, ne jöjjek üres kéz-
zel. 

SZOBALÁNY: Hát csak tegye le, öreg. 
HORDÁR: Valami kis pénz visszajárna, de 

hát azt inikább megtartom magamniak, mert 
egyik csarnokból ki, a másikba be, aztán 
a drága cipőtalp elkopik. 

(Beszélve el, szobalánnyal együtt.) 
(Szekér és Süvegné bejönnek.) 
SZEKÉR: Hát akkor csókolom a kezét, 

nagyságos asszony, én már megyek is. 
SÜVEG: Várjon egy pillanatig, csak le-

szerelek, civilbe öltözök és megyek magával. 
(Meglátja az asztalon a vadásztarisznyát.) 
Hahói Itt a zsákmány! Hahó! 

SZEKÉR: Mi az, maga már jódlizik? 
SÜVEG: Ez nem jódli, ez vadászdiadalor-

d;tás. Itt a nyul, fiacskám! Hahó! 
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SÜVpGNÉ: Már éppen ideje volt, hogy 
ezek a nyulak megérkezzenek, mert beval-
lom, hogy azt kezdtem hinni, hogy ezt az 
egész nyuldolgot hazudtad. 

SÜVEG: Fiam, te nem vagy normális. Hol 
hallottál már olyant, hogy egy férj nyulat 
hazudjon a felségének. Pláne halottat. (Bon-
togatja a táskát.) Olyan két nyulat lőttem 
fiacskám, hahó, olyan két nyulat, hogy ez... 
(Elkapja a kezét.) Fiam, ezzel a nyúllal va-
lami történt. (Kiveszi a két foglyot.) 

SZEKÉR: Ilyen nyulat még nem láttam, 
hisz ennek szárnya van. 

SÜVEG: Mi köze hozzá? És ha szárnya 
van? Annál érdekesebb. 

SÜVEGNÉ: Jenő, ez neked két nyul? Ez 
két csirke. 

SÜVEG: Ne csinálj vicceket, fiacskám, 
hogy volna ez csirke? (Nézi. Magában.) Meg-
tollasodtak, jól megy nekik. Csak tudnám, 
hogy mi ez? (Fenn.) ,Ha az ember jól meg-
nézi, akkor ez nyul, csak más fazónja van. 

SÜVEGNÉ: Mondja meg, Szekér, nyul, 
vagy nem nyul? 

SZEKÉR: Kérem, ón nem értek a vadá-
szathoz. 

SÜVEGNÉ: Mit kell ahhoz vadásznak len-
ni? Csak tudom, hogy néz ki egy nyul. A 
nyúlnak négy lába van, ennek csak kettő. 

SÜVEG: Lehet, hogy a hordár elvesztett 
két lábat. (Magában.) Csak tudnám, hogy 
mi lehet ez? 

SÜVEGNÉ: Ne vitatkozz velem, itt va-
lami gazemberség van, Jenő. Azért voltál két 
napig vadászni, hogy nekem két csirkével 
gyere haza? 

SÜVEG: Fiam, én esküszöm, hogy nyúl-
nak néztem mind a kettőt. Ott szaladgáltak 
a mezőn, erre püff. Gondolhattam arra a 
szemtelenségre, hogy egy rongyos csirke 
nyulnnik játssza ki magát? (Magában.) Mii 
csinált ez a hordár? 

SZEKÉR: Kérem, ez se nem nyul, se nem 
csirke, hanem tudják, mi ez? Ez fogoly. 

SÜVEG (a fejéhez kap): Nézd, ezt .a 
marha fejemet. Hát persze, hogy fogoly. 
Most jut eszembe, hogy a Berger bácsi lőtt 
két foglyot és a hordár összecserélte. Oda-
vitte hozzá a nyulakat és idehozta a Berger 
foglyait. 

HÜTTER és SCHRANTZ R.T. 
B U D A P E S T 
V., GÉZA-UTCA 1. SZ. 

TELEFONSZÁMOK: 229—18, 241—42 

K E D V E N C 
CHAMOTTBETÉ-

TES SZOBAKÁLYHA 

KAPHATÓ 
MINDEN VAS-

KERESKEDÉSBEN 

ZONGORÁK 
DEHMAL-XAL 
VIII. ker. , Rákóczl-út 19. 
legnagyobb raktára uj és keveset 
használt zongora, piantnó és bar-
móntumokban. Olcsó kölcsön-

zés hangolás jav'tás. 
Te le ion: J ó z s e f 4 2 I - 0 4 . 

L ^ A PORCÉ LLÁNPUDER 
SSj ^ g f l Ijrk. l e g j o b b a v i l á g o n . 

^ ^ ^ A Epyetlen púder, mely a pórusokat nem tömi el ; alatta az »rcbőr 
él, lélekzik és szépül. 
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Mint eddig is klasszikus kiadványainkkal tettük, ezt az óriási müvet is igen nagy példányszám-
ban, ingyen osztjuk szét. Mindenki aki 10 napon belül beküldi kiadóhivatalunkba az alábbi szelvényt, 
ingyen megkapja Brehm: Állatok Világa teljes sorozatát nagy lexikon alakban, körülbelül 100 testes 
lüzetben, mintegy 8000 oldalon. Ez a kiadás a legújabb, 1927-ben megjelent 4-ik. több mint 2000 
fekete és színes képpel ellátott német kiadás alapján készült, melyet a legnagyobbnevü tudósok 
a tudomány legmodernebb színvonalára emeltek. Ezen kiadásunkban megjelenő 

T E L J E § M A C m Y B R E H 1 I 
modern magyar kiadása a leghíresebb magyar természettudósok, egyetemi tanárok és szakértők 
közreműködésével készül. Ez a klasszikus természetrajzi mű a természet minden barátjának kezében 
kimeríthetetlen forrása az okulásnak és a tanulságos szórakozásnak. A melegszívű kutató az életből 
merit az élet számára: leírja az állatokat, amelyek az emberek társai a földön, ellenségei vagy 
barátai és sorsuk az ember sorsával összefügg. Szines, életteljes és természethii képekben mutatja 
be Brehm ezt a hatalmas, különös és mindig érdekes világol. Brehm írását mindenki csak feszült 
figyelemmel és érdeklődéssel követheti. 

Ez a mű gyönyörű nyomásban, az általánosan ismert lexikonok formájában jelenik meg és csak 
a hirdetésért és csomagolásért kérünk minden hatalmas füzetünkért 25 fillérnyi megtérítést. Minden 
füzet külön is kapható. A szétküldés a beérkezés sorrendjében a tényleges portóköltség megtérítése 
ellenében történik, avagy portómentesen vehetők át kiadóhivatalunkban. 

Jelen ajánlatunk csak azokra a 
szelvényekre vonatkozik, ame-
lyek 10 napon belül beküldetnek: 

Christensen és Társa GUTENBERG 
könyvkiadóvállalat 

Budapest. iu.. uaci-u. 17, telem. 
Telefon: Aut. 874—66. 

Mindennemű pénzküldemény egyelőre mellőzendő. 

SZELVÉNY. £2 

Alulirotta Nagv t irehmet (az Igazi Nagy 
Brehm-eti alanti feltételek szerint ingyen kívánja. 
Átvételi elismerést és szállítási értesítést kérek. 
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SZEKÉR: Csak igy lehet. 
SÜVEG: Nem tudom megérteni, hogy le-

het az, hogy valaki tegnap még nyul volt, és 
mára már fogoly legyen. 

SÜVEGNÉ: Szóval ott Vác környékén van 
fogoly is. 

SÜVEG: Hallod, fiam, Vácon ne legyen 
fogoly? Egy egész nagy épüle tele van ve-
lük. 

SÜVEGNÉ: Nahát, én kíváncsi vagyok 
arra @ két nyúlra. Rögtön el fogsz menni a 
Bergerhez és elhozod a nyulakat, Jenői Azt 
a két nyulat látni akarom. (Dühösen el.) 

SÜVEG: Hát szabad az embernek a csa-
ládi boldogságát egy hordárra bazirozni? 
Adok neki pénzt, hogy vegyen nyulat, erre 
vesz foglyot. 

SZEKÉR: Gondolta magában, hogy vad. 
SÜVEG: Még jó, hogy nem hozott egy 

vadsertést izzel. Mondja, Szekérkém, biz-
tos, hogy ez nem nyul? 

SZEKÉR: Fenét nyul, hát nem látja, hogy 
szárnya van? 

SÜVEG: Szárnyas nyul nincs? 
SZEKÉR: Hát maga nem tudja, hogy néz 

ki a nyul? 
SÜVEG: Dehogy nem. Egy ilyen gombóc 

van mellette. Szekérkém, drága, egyetlen ba-
rátom, szerezzen nekem két nyulat. 

SZEKÉR: Hát menjek vadászni, hisz 
nincs is puskám. 

SÜVEG: Dehogy vadászni. Valamelyik 
csarnokban biztosan lehet kapni. Hozza ide 
és mondja, hogy a Berger bácsi küldi. 

SZEKÉR: Kérem, én megpróbálhatom. 
SÜVEG: Ne felejtse, hogy ettől a két bü-

dös nyúltól függ a családi boldogságom. 
SZEKÉR: Legyen nyugodt, mindent el fo-

gok követni. (Indul.) 
SÜVEG (megfogja): De nézze meg jól, 

nehogy két rókát hozzon nekem, mert ak-
kor kész vagyok. 

SZEKÉR: Csak bizza rám. (El.) 
SÜVEG (utána lciált): De szárnya ne le-

gyen! Kellett nekem a vadászati (Nézi a 
foglyokat.) Lehet, hogy ez tényleg nyul. A 
fene egye meg azt a gazember hordárt. 

SÜVEGNÉ (be): Öltözz már át az Istenért. 
Ezért a két rongyos madárért még egy hé-
tig kosztümben akarsz járni. Mit nézed azo-
kat a ronda foglyokat? 

SÜVEG: Megvizsgálom, hol ment be a 
golyó. 

SÜVEGNÉ: Mit kell azt vizsgálni? 
SÜVEG: Miért, vizsgálati fogoly nincs? 
SZOBALÁNY (be): Nagyságos ur kérem, 

a Berger ur akar a nagyságos úrral beszélni. 
SÜVEGNÉ: Ugylátszik, az öreg elhozta a 

nyulakat. 
SÜVEG: Miféle nyulakat? 
SÜVEGNÉ: A nyulakat, amiket elcseréltél. 
SÜVEG: Dehogy hozta. A gukkerért jött. 

Hol a gukker? Majd én kiviszem neki. 
SÜVEGNÉ: Miért viszed ki? Csak hadd 

jöjjön be az öreg. 
SÜVEG: Csak ne jöjjön. Mit fárasszuk az 

öreget? Majd én kiviszem neki a gukkert. 
SÜVEGNÉ: Megőrültél? Csak nem fogod 

Berger bácsit az előszobában fogadni. 
(A szobalányhoz.) Küldje be Berger urat. 

SZOBALÁNY: Igenis. (El). 
SÜVEGNÉ: Az öreg egy rendes ember. A 

nyakamat teszem, hogy elhozta a két nyulat. 
SÜVEG: Nyerném a nyakát. 
BERGER: Kezét csókolom. Mondhatom, 

az én aszjtmámnak nem jót tesz ez a négy 
emelet. 

SÜVEG: M (Vi nem liften jött, Berger bácsi? 
BERGER: Liften jönni liften jöttem, de 

amig az ember beszáll, arnig az ember ki-
száll, az fárasztó. 

SÜVEGNÉ: Fárasztó? Na és a vasárnapi 
sport az nem fárasztó? 

BERGER: Az más. Az ember a nagy iz-
galomban észre sem veszi. Igaz, Süveg ur. 

SÜVEG: Hát persze. Na itt a gukker, Ber-
ger bácsi. Alászolgája. 

BERGER: Maga még mindig ebben a tiroli 
ruhában van? Tegnap egész nap magán rö-
högtem. 

SÜVEGNÉ: Miért? Berger bácsi milyen 
kosztümben volt? 

BERGER: Miféle kosztümben? Ugy, ahogy 
vagyok. (Süveghez.) Hát tudja, miért jöt-

• tem? 
SÜVEG: Tudom, a gukkerér. Itt a gukker, 

alászolgája. (Tuszkolja kifelé). 
BERGER: Várjon, hadd mondjam el. 
SÜVEG: Mit kell olyan sokat beszélni? Itt 

a gukker. 
BERGER (nevet): Hát, hallgasson ide. Ma 

reggel megérkeztem haza, hát találok a fele-

Az Ernst-muzeum auüciűi x h x i x - x l . 
Budapest, dl.. Nagymező-utca 8. szám. 

K i á l l í t á s : 

n o v l 8 25-ig 
délelőtt 9-től 
délután 5-ig. 

Ezl istgyüjtemény főúri birtokokból, Benczúr 
Gyula és neszier József hagyatékából , 
valamint főúri és m á s magánbirtokokból szár-
mazó fes tmények, mlitárgvak é s bútorok, 
valamint Balassa istuánne magyar 

textiigyulteménye. 

A U K C I Ó : 
liSU. 2 6 - t ó l 

naponként 
d. u. »M-től 
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ségemtől egy levelet. Azt mondja: Kedves 
Simon, ne haragudj, hogy hűlt helyemet ta-
lálod, légy boldog, én a szivem szavára 
hallgaittam. Szeréna. 

SÜVEG: Berger bácsi. Megszökött? 
BERGER (nevet): Mit szól hozzá? 
SÜVEGNÉ: Berger bácsi és maga ezen 

nevet? 
BERGER: Nevetek. 
SÜVEG: Csak bízd rá fiam, ő tudja, hogy 

mit csinál. 
BERGER: Bizony, az én feleségem már 

messze van. 
SÜVEG: Itt a gukker, nézzen utána. Na, 

alászolgája. 
BERGER: Alászolgája. (Indul). 
SÜVEGNÉ: Berger bácsi, ha már itt van, 

vigye haza a két foglyot. 
SÜVEG: Majd én azt elintézem, fiacskám. 
BERGER: Mi az, amit haza kell vinni? 
SÜVEG: Semmi. Na, alászolgája. 
SÜVEGNÉ: A maga két foglya. 
BERGER: Az én foglyom? 
SÜVEG- A feleségem mondja, hogy itt a 

gukker. fogja és vigye haza. 
SÜVEGNÉ: Magánál van az uram két nyula, 

azt küldje haza és itit van a maga két foglya. 
BERGER: Hova nyúljak, mit fogjak? 
SÜVEG: Ne nyúljon sehova és ne fogjon 

semmit. Majd én ezt elintézem fiacskám. 
BERGER:"Mit kell itt elintézni? 
SÜVEGNÉ: Küldje ide a két nyulat. 
BERGER (ijedten): Én küldjek ide két 

nyulat? Honnan? 
SÜVEGNÉ: Ejnye, de nehezen ért. 
SÜVEG: Ja fiam, ha valakinek a felesége 

megszökik. Az öröm elvette az eszét. (Inte-
get.) A feleségem ugy gondolja, Berger 
bácsi, hogy azt a két nyulat, amit mi ketten 
a vadászaton lőttünk . . . 

BERGER: Miféle vadászaton? Miféle nyul? 
SÜVEG (integet): Amit mi ketten a vadá-

szaton . . . nem emlékszik? . . . Két nyul . . . 
é n . . . p ü f f . . . a puskával . . . emlékszik? 

SÜVEGNÉ: Jenő, itt valami nem stimmel. 
SÜVEG: Dehogynem! Berger bácsi, hát nem 

együtt voltunk tegnap (Integet.) a vadá-
szaton? 

BERGER: Miféle vadászaton? A versenyen 
voltunk! 

SÜVEG: Arról beszélek, a nyulversenyről. 
BERGER: Én nem emlékszem semmiféle 

nyulversenyre. 
SÜVEGNÉ: Jenő, Berger bácsi nem emlék-

szik nyúlra . . . 
SÜVEG: Könnyű neki, ha te megszöknél 

egy főpincérrel, én se emlékeznék. Mondja, 
Berger bácsi, maga hülye! 

BERGER: Pardon, én nem vagyok hülye. 

n I I I I i értékesít, megszerez, diita-
v i n n q r i a m o u o t '»i«1 felvilágosít szatm-

SÜVEG: Fiam, ez olyan hülye, hogy a 
Frimmben pénz van rá 

SÜVEGNÉ: Jenő, te nem vadászaton voltál, 
hanem versenyen. 

SÜVEG: Az nem igaz, az öreg hazudik, én 
vadászaton voltam. 

SÜVEGNÉ: Akkor hol a nyul? 
SÜVEG: Mindjárt itt lesz. Hiába tagadja az 

öreg, Szekér mindjárt hozza a Berger bácsi 
lakásáról. 

BERGER (kétségbeesetten): Csak tudnám, 
hogy milyen nyúlról beszélnek ezek. 

SZEKÉR (beállít nyul nélkül). 
SÜVEGNÉ: Hát hol a nyul, Szekér ur? 
SZEKÉR: Sajnálom, de nincs nyul. 
SÜVEG (ordít): Mert maga egy hülye. Egy 

ilyen nagy városban nem tud két rongyos 
nyulat találni. 

SZEKÉR: Kérem, velem ne kiabáljon. 
BERGER: Rám is haragszik azért a nyúlért. 
SZEKÉR: Hát honnan vegyek én magának 

nyulat? Most tudtam meg, hogy a nyúlra most 
vadászati tilalom van. 

SÜVEG: Mi van? 
SZEKÉR: Vadászati tilalom. 
SÜVEG: Mi az, hogy vadászati tilalom? 
SZEKÉR: Aki most nyúlra vadászik, azt 

becsukják. 
SÜVEGNÉ: Szóval te gazember, te még 

sem vadászni voltál. 
SÜVEG: Ja fiam, becsukni nem hagyom 

magam. 
FÜGGÖNY 

Nem akarok megőszülni!!! 
„HEINZELMANNCHEN"-féle 

Physischrom-hajrenovator 
Csalhatatlan szer az egészséges, természetes 

hajszín visszanyerésére és az őszülés ellen való 
védekezésre. 

Ezen hires, rég bevált hajviz nem lestSszer és 
semmiféle festőanyagot nem tartalmaz. A haj 
magába szivja ezen hajvizet és igy kellő táplálé-
kot nyer, minélfogva az őszülő hajszálak rövid 
idő múlva egészséges, természetes szint és meg-
felelő sűrűséget nyernek. 

Ezen hajviz erősiti és szépiti a hajat, remekül 
fokozza a haj növését és megakadályozza az 
őszülést a legmagasabb korig. 

Egyedüli készitő 
HEINRICH MANNCHEN, WIEN 

ARA 4 PENGŐ 
Magyarországon kapható: 

T Ö R Ö K I * A T * ¥ Í 4 
Budapest, VI. kerület, Király-utca 12. szám. 
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SzecshaDágó 
Irta: Nótl Károly 

Ezen darab előadási joga kizárólag dr. Mai ton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedély nélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t. c. 

Copyright 1928 by dr. Alexander Marton, Budapest. 
Szinrekerült a TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON a következő szereposztásban: 

Baka Vdrnau László Salgó Komlós Vilmos 
Bakáné Feleki Klári Bácska Gárdonyi Lajos 

Gergely Sándor József 
Történik dr. Balázs Andor legénylakásán. 

(Szin: Egy parasztház udvara falun. Szinen 
Baka, Gergely, Bakáné, Salgó). 

SALGÔ (gépügynök, pesti ember. Kezé-
ben prospektus, abból magyaráz):... ez a 
szalma összekeveredik avval a szénával és 
olyan apróra vágja uram azt a szecskát, 
hogy az a marha meg lesz győződve arról, 
hogy korpát eszik. 

BAKA (fiatal paraszt): Osztán mennyibe 
kerül? 

SALGÓ: Százhatvan pengő. 
BAKÁNÉ (mérgesen): Osztán mi közöd 

tenéked ahhoz, hogy mennyibe kerül? Úgy-
se kell az minékünk 1 

BAKA: Jól van nol Hászen kérdezni tán 
csak szabad. Az semmibe se kóstál! 

SALGÓ: Igaza van a kedves férjének. 
BAKA: Osztán hány késsel dolgozik? 
BAKÁNÉ: Na eriggy má dógodra! (Sal-

+ F M F â i a i â b a ? + 
WIZfRD S 
f é m n é l k ü l ! 

Nem törik! 
Nem rozsdásodik! 

Szabályozható 
mére t szer lat ! 

B á r m e l y c i p ő b e 
a l k a l m a z h a t ó 

REDRESSOR - b ütyökgyógy kötelék 
megakadályozza a bütyök tovább-
fejlődését, kiegyenesíti a nagyujj 

elhajlását ! 

W I Z A R D 
Z i n k o x y d t a p a s z 

bőrkeményedés, tyúkszem éa 
gyulladt b ü t y ö k e l l e n . 
Fájdalomcsi l lapí tó ! 

F o r d u l j o n b i z o l o m m a l 
lábhygieniai osztályunkhoz: 

HCl ETI 1 orvossebészeti műszer- b L 
ilLLXII Ü gyár, IV., Petőfi Sándor-u. 17 " P 

Kérien ingyen árjegyzéket. Kérdezze meg orvosát. 

góhoz) Maga is jobban teszi lelkem, ha 
odébb áll, mert itt úgyis hiába tőti a drága 
időt. Nem kell minékünk szecskavágó, lel-
kem, mert annak a két borjúnak, aki ná-
lunk van, megvágjuk mi lelkem a répát 
bicskával is. 

BAKA: Ammáin igaz. Méghogy százhatvan 
pengő? Még a nagyapám se látott annyi 
pénzt, pedig az mindig nézet t . . . 

SALGÓ: Hát nem muszáj azt kérem egy-
szerre kifizetni. Lehet azt havi részletek-
ben is! 

BAKA: Osztán mennyi az egy hónapban? 
SALGÓ: Tizpengő! 
BAKÁNÉ: No, lódujj már a dógodra, 

osztán ne tarcsd fel ezt az urat, vajn ennek 
más dóga is! 

BAKA: Haggyál már békemben Rozál! 
Hiszen beszélni tán csak szabad. Azir adott 
az Isten az embernek szájat! 

BAKÁNÉ: Azir adott? Tennap délben 
meg azt mondtad, hogy azir adott az Isten 
szájat, hogy egyen az ember vele. De na-
gyon jól tudod, hogy mire atta az Isten a 
szájatül 

BAKA: Tudom hát! 
BAKÁNÉ: Tudod? De hogy azir atta az 

Isten az embernek a lábat, hogy kimeny-
nyen vele a fődre, meg hogy azir atta az 
Isten a két kezet, hogy kapát foggyon vele 
az ember, meg azir atta a derekat, hogy 
hajujjon vele az ember, aztat te mindig el-
felejted Berci! (Salgóhoz) Maga meg lel-
kem, ne szédiccse ezt az embert avval a 
szecskavágóval. Nincs nekünk ahhoz pén-
zünk! 

SALGÓ: Nem köll ahhoz pénz, csak egy 
aláirás. 

BAKÁNÉ: Nem irunk mi alá tisztölt ur! 
Most két esztendeje is aláirt az uram vala-
mit, osztán ippen most tőtötte ki a két hó-
napot, amér a végrehajtót kikergette. Na, 
Isten álggya meg. Te meg lódulj az istál-
lóba! 

BAKA (elmenőben): Pedig kéne a jószág-
nak! 

BAKÁNÉ: Tán neked még nem vót elég 
az a két hónap .. . (Együtt el). 

SALGÓ (indul jobbra): Ez is egy jó üzlet. 
Ezek szépen itt hagytak. 
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BÁCSKA (jobbról be Salgóhoz): Adj Is-

ten gazduiam. 
SALGÓ: Én gazduram? Alászolgája. 
BÁCSKA: Nagyon örvendek, hogy itt ta-

lálom. Éppen önt keresem. 
SALGÓ: Nonol Mivel szolgálhatok? 
BÁCSKA: Hogy őszinte legyek, én egy 

üzletet szeretnék önnel kötni. 
SALGÓ: Hát iez nem lesz nehéz. Tudni-

illik éppen azért vagyok itt. 
BÁCSKA: Hát hallgasson ide gazduram. 
SALGÓ: Gazduram? Mért mondja nekem, 

hogy gazdufam? 
BÁCSKA: Ez igy szokás. Hát kérem, én a 

a szecskavágó ügyében jöttem. 
SALGÓ Hát akkor éppen jó helyen jár 

gazduram. 
BÁCSKA: Na látja. A mi cégünk kérem a 

legnagyszerűbb és legmodernebb szecska-
vágót hozza forgalomba. Engedje meg, 
hogy egypár mintát mutassak magának. 

SALGÓ: Maga eladni akar nekem szecs-
kavágót? 

BÁCSKA: Hát mit gondol, talán azért 
jöttem ide, hogy vegyek? Hát hallgasson 
ide, gazduraml 

SALGÓ: Nézze, hagyjon engem békén 
azzal a gazdurammal, én elárulhatom ma-
gának .. . 

BÁCSKA (közbevág): Tudom, hogy magá-

nak nem kell szecskavágó, mert magának 
már v a n l . . . 

SALGÓ: De mennyi! 
BÁCSKA: Dobja el gazduraml Ahány 

szecskavágója van, azt mind dobja el, mert 
idefigyeljen.. . (Prospektust vesz elő) 

SALGÓ: Nézze k é r e m . . . nincs semmi 
értelme . . . 

BÁCSKA: Dehogy nincs. Szóból ért az em-
ber gazduram. Meg kell azt önnek magya-
ráznom, hogy mit tud egy ilyen szecska-
vágó. 

SALGÓ: De értse meg! . . . 
BÁCSKA: Hagyjon engem beszélni, ké-

rem. Nézze meg ezt az ábrát. Ez a leg-
utóbbi tipusl 

SALGÓ: Fogja be a száját 1 Hát nem érti, 
hogy én is . . . 

BÁCSKA: Várjon! Még semmit sem tud! 
BAKÁNÉ (balról be): Hát mi ez? Ezek 

már ketten vannak? 
BÁCSKA: Kezét csókolom, kedves gazd-

uramné! Éppen magyarázom a kedves fér-
jének, hogy ez a legújabb szecskavágó . . . 

BAKÁNÉ: Hallja az ur! Most asztán elég 
legyen abból a szecskavágóból, mert fogok 
egy rocska vizet, osztán ugy kiöntöm ma-
gukat innen, mint az ürgét. Na, megálljon 
csak, mert szólok az uramnak, osztán 
mindjárt eltisztulnak ebbül az udvarból! 
Gergely! Gergely tel (El). 

ST.-M0R1TZ 

9* 
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BÁCSKA (Salgónak): Szól az urának! 

Hát nem maga az ura? 
SALGÔ: Én? Maga szerencsétlen! Hiszen 

én magam is szecskavágó-ügynök vagyok. 
BÁCSKA: Kicsoda? 
SALGÓ? Én. 
BÁCSKA: Nahát ez aztán mégis szemte-

lenség! Hál akkor mért hagyja, hogy én 
itten kibeszéljem a tüdőmet magának?! 

SALGÓ: Hát hagyom? Hiszen maga nem 
hagyott szóhoz jutni. Pardon (Bemutatko-
zik) Salgó vagyok, Budapestről. 

BÁCSKA: örvendek. Bácska Samu . . . 
Maga beszélt már ezekkel a parasztokkal? 

SALGÓ: Mi az, hogy beszéltem? Már ré-
gen ki is vagyok dobva! Jó lesz kolléga ur, 
ha megyünk! 

BÁCSKA: Hova? 
SALGÓ: El. 
BÁCSKA: Miért? 
SALGÓ: Nem látta, milyen dühös ez a 

menyecske. Mindjárt jön az urával és egy 
botrányt csinál! 

BÁCSKA: Botrányt? Ugyan, menjen már! 
Mindjárt jön az asszony az urával és én 
eladok nekik egy szecskavágót! 

SALGÓ: Kollega ur, maga egy optimista! 
BÁCSKA: Nézze barátom, ezt kikérem 

magamnak. Ilyen jóba még nem vagyunk! 
SALGÓ: Hát, kollega ur, nekem van egy 

néhány szecskavágó gépem raktáron, de 
maga nekem 'hamarább eladhat egyet, mint 
ezeknek a parasztoknak. 

BÁCSKA: Ugyan kérem. Értem én az én 
mesterségemet. Tessék csak azt rám bizni. 

SALGÓ: Hencegni azért nem muszájl Va 
lami nagyon jó szome nincs magának, az 
biztos! De mondja kérem, hogy van az, 
hogy én magát nem ismerem? Pedig én 
mindenkit ismerek a szakmában. * 

BÁCSKA: Mert én még csak egy hete, 
hogy ebb'en a szakmában dolgozom. Azelőtt 
női konfekcióban dolgoztam. 
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SALGÓ: Hiszen akkor maga nem ért a 
géphez. 

BÁCSKA: A fontos az, hogy az ember 
az emberekhez értsen! Vigyázzon . . . jön-
nek . . . csak figyeljen jól ide . . . 

BAKA és BAKÁNÉ (balról be). 
BAKA (kezében egy vasvilla). 
BÁCSKÁ: Kezét csókolom kedves gazd-

uramné. Van szerencsém gazduram. 
BAKÁNÉ (urához): Hát szójj már nekik, 

hogy puccoljanak innen! Ne tarccsd a szá-
dat! 

BAKA: Nahát, ancváj, mennyenek ki in-
nen! 

BÁCSKA: Ejnye, gazduram, hát ez a hi-
res magyar vendégszeretet? iKikergetik a 
vendéget? 

BAKÁNÉ: Miféle vendéget? Nem hivtuk 
mi magukat! 

BÁCSKA: Az mindegy! Én mégis vendég-
nek érzem magamat. Csak egy pillanatnyi 
türelmet kérek. Kérem egy fájn szecska-
vágót ajánlok. 

BAKÁNÉ: Nincs nekünk .arra szüksé-
günk. 

BÁCSKA: Maguknak nincs, azt tudom, 
de a marhának! 

BAKA: Hát akkor bevezetem az urat az 
istállóba a tehénhez, osztán aggya el neki. 

BÁCSKA (Salgóhoz): Már viccel, már 
nincs semmi baj. (Bakához) A tehénnel 
majd a kollega ur beszél! (Salgóra mutat). 

SALGÓ (sértődötten): Mért éppen én!? 
BÁCSKA: Mert egyik marha megérti a 

másikat. 
SALGÓ Kikérem magamnak ezt a viccel! 
BÁCSKA (súgva): Pszt! Maga hülye! Nem 

látja, hogy már kész az üzlet! A fontos az, 
hogy kuncsaftnak jó kedve legyen! 

BAKA (dühösen): Na, egy-kettő, lódulja-
nak! 

SALGÓ: A kuncsaftnak jó kedve van! 
BÁCSKA: Annyi baj legyen. Majd mon-

dok még egy viccet! 
SALGÓ: Csak legyen ideje hozzá! 
BÁCSKA: Egyszer a Klein találkozott a 

Weisszal . . . 
BAKA: Hát hányszor mondjam még, hogy 

ne lölccsiik az időt urak! Jó lesz, ha ki-
mennek innen szépszerivel, mert tudok én 
máskép is beszélni! 

SALGÓ: Na, gyerünk kollega ur! 
BÁCSKA: Várjon még, hiszen még csak 

most kezdek tárgyalni . . . 
BAKÁNÉ: Nincs az uraknak bőr az ar-

cukon? Vagy azt várják, hogy kidobjuk in-
nen magukat? 

SALGÓ: Én már itt sem vagyok. Alászol-
gája. (Indul). 

BÁCSKA (megfogja): Várjon maga hülye! 
SALGÓ: Az egész szecskavágó nem ér 

PARISBA U1AZ0 MAGYAROK tlG Y ELMÉBE I 
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annyit, hogy ez a kisgazda belémszurja azt 
a villátl 

BAiKA: Na, mi lesz??? 
BÁCSKA: Gazduram, legalább nézze meg-

a prospektust! 

BAKA: Nem nézek semmit! Kifelé, ánc-
vájl 

MIHÁLY BÁCSI (öreg paraszt): Aggyon 
Isten! Miféle lárma van itt nálatok, Ger-
gely? 

FRANCIA RIVIERA 
M E N T O N 

Grand Hotel du Rouvre 
Elsőrangú családi szálloda 200 szobával, 80 fürdőszobás appartementtal. ffatalmas 
kert központjában, a kaszinó közvetlen közelében. — T e n n i s z . - G a r a g e . 

Savoy Hotel el SI. Georges Családi száboda. — Gyönyörű ki-
látással a tengerre. — Modern 
komfort. — E:sőrangu konyha. — 
Garage. 

M O N T E C A R L i O 

B R I S T O L e t MAJESTIC HOTELS 
Közvetlen a tengerparton fekvő minden modern komforttal felszerelt 200 szobás szálloda. 
Magyar levelezés. Árak a főszezonban 75 franktól kezdve. Öt órai tea, este tánc. 

N I C E 
L O N D O N - P R A H A H O T E L Eue Belgique, az állomás közelében. 
128 szoba kabinettel, folyóvízzel és szobák fürdőszobával. Telefon valamennyi szo-
bában. — Mérsékelt árak, német levelezés. — F r a n c i a é s b é c s i k o n y h a . 

Hotel Pension Gloria 63, Promenade des Anglais 
a legelőkelőbb fekvéssel. — Régi, ismert családi-
ház. — Kitűnő konyha. — N é m e t l e v e l e z é s . 

HOTEL l e s CAMELIAS 3, rue Spitaiieri ia Bd Dubouchage és 
az Avenue de la Victoire közelében) 
A legtökéletesebb komfort — Napos kert. 

Az egyetlen magyar uri étterem a R i v i é r á n 
ax „OLD VIENNA" 24, Boulevard Dubouchage. - Polgári árak. - Nagy kert . 

F E R E N C J Ó Z S E F egykori udvari szakácsa most Nizzában működik: a 
l l l i o n o n D o c t s i i n a n t III û IÜ 0-n é l> 24> Boulevard Raimbaldi. Nagyszerű bécsi 
WIGIIdI ntfOlölll di l i W u IU u ko' yha. — Menü 11 frankért étlap szerint. 

N l 7 7 A n AN a magyarok a legszebb ajándékokat,a legfinomabb francia panőmöket, 
Il I L L H D HII retikülöket. col ier-kat, k rkötőket, selyemh risnyákat a HOTEL N • 
GRESCU mellett, a „BUTTERFLY" áruházban, 39, Promenade des Anglais, vásárolják 

J U A I V - L E S - P 1 N S 
5, Avanue Admiral Courbet 

_ Legtökéletesebb komfort. — A tenger, a kaszinó 
és a vasúti állomás közvetlen közelében. — Teljes eiiátás szol ával 40 franktól. 
majestic Hotel 

Alexandra Hotel gyönyörű napos fekvéssel. — Kert. 
Modern komf rt. — Elismerten jó konyha. 
— Német levelezés. — Pension 50 franktól. 
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BAKÁNÉ: Hát látott má illet, Mihály bácsi? 
Az embernek nincs nyugta ezektől az embe-
rektől I 

MIHÁLY: NonóI Háit osztán tik vasvillával 
veritek ki a vendéget? 

BÁCSKA: Ez egy úriemberi (Bemutatko-
zik.) Nevem Bácska Samu. 

MIHÁLY: Bácska? ösmerős a neve az ur-
nák. Legénykoromban én is ismertem egy 
Bácskát, csak hogy az megye volt! 

BÁCSKA: Megye? Az nem én vagyok, mert 
én nem megyek! 

MIHÁLY: Osztán azir veszekedik maga 
ezekkel a tisztességes emberekkel? 

BÁCSKA: Én veszekszem? Mondja nagy-
sád, én veszekedtem magával? 

BAKÁNÉ: Még csak a kéne, hogy vesze-
keggyen is Nem elég, hogy már egy órát 
lopott el a drága időnkbül? 

BAKA: Erővel egy szecskavágót akarnak 
ránksózni! 

MIHÁLY: Mifélét te? 
BAKÁNÉ: Szecskavágót! 
MIHÁLY: Tinéktek? 
BAKÁNÉ: Hát mit szól kend ehhöz? 
MIHÁLY: Ezök? 
BAKÁNÉ: Ezök hát. Szecskavágót. 
MIHÁLY (nagyot nevet). 
BÁCSKA: Mit nevet? Mit nevet? Mondja 

Salgó, maga mondott valami viccet? 
SALGÓ: Én? Egy szót sem szóltam! 
BÁCSKA: Akkor mit nevet ez? 
MIHÁLY: Hallja az ur! Még jó, hogy nem 

egy traktort akar itt eladni, meg egy cséplő-
gép-garniurát! 

BÁCSKA: Hát az szebb üzlet volna, eskü-
szöm! 

MIHÁLY: Osztán ti megröndültétek a gépet? 
BiAKÁNÉ: Hát tán csak van jó dógunk! 

Nem ment el az eszünk! 
MIHÁLY: Hát csak azir mondom. Ne 

b aggyá tok magatokat beosapni ezektü az em-
berektü! Nem köll az tinéktek! 

BÁCSKA: Bocsánatot kérek! Én nem csa-
pok be senkit! 

MIHÁLY: Csak akit lehet! 
BÁCSKA: Mondja, mit akar maga itt? Mi 

itten már majdnem megállapodtunk, erre 
maga idejön és elrontja az üzletemet! 

MIHÁLY: Lassabban a testtel atyámfia! 
Csak nem hagyom becsapni ezt a szerencsét-
len buta embert! Igaz-e Gergely? 

BAKA: No, nó! 
MIHÁLY: Mert bu;ta vót ennek az egész 

fajtája. Az apjával együtt szolgáltam Boszniá-
ban. Az is ollan buta vót, hogy frájternek 
mondta a generálist. 

BÁCSKA: Lehet hogy söitét vót. Egyszer a 
sötétben a feleségem engem is összetévesz-
tett egy hadnaggyal. 

MIHÁLY: Csakhogy a fehérnépnél az nem 
butaságnak számit. Igaz-e, Gergely? Mert 
mikó tégöd összetévesztett a Rozál a csendőr-
káplárral . . . 

BAKÁNÉ: Ne beszéjjön má Mihály bácsi ! . , , 

Hát azir gyött ide, hogy a Gergelyt fölpisz-
kájja? 

BAKA: Hát igaz is Mihály bácsi! ölig vót 
már nekem abbu a csendőrkáplárbu! 

MIHÁLY: Neköd fiam igön! De vájjon 
Rózáinak ölég vót-e? Hát különben nem fir-
tatom én esztet. Ami vót, vót, ott egye meg 
a fene. Hanem hát szecskavágót ne vegye-
tek. 

SALGÓ: Na jöjjön, Bácska! Még ez az 
öreg paraszt kellett magának! 

BÁCSKA: Várjon! (Mihályhoz.) Hallja az 
ur, mégis csak szemtelenség, hogy maga ide-
jön és lebeszéli az én kuncsafjaimat. Ha nem 
nézném az öreg korát, ugy vágnám nyakon, 
minit a pinty! 

SALGÓ (ijedten): Kollega ur, megőrült? 
BÁCSKA: Csak bizza rám! 
MIHÁLY: Kit vágna maga nyakon? 
BÁCSKA: Magát! Akarom mondani, ken-

det. Csak az öreg korát tekintem. 
MIHÁLY (fenyegetően): Hát ne tekinccse! 
BÁCSKA: De tekintem. 
MIHÁLY: Csak sohse tekinccse! 
BÁCSKA (húzódik): De tekinteni! Én azt 

tekintem, ami nekem tetszik. Mondja édes 
bátyám, mért beszéli le ezeket a szecska-
vágóról? 

MIHÁLY: Ment érccse meg az ur, hogy 
ezöknek nem köll szecskavágó. 

BAKÁNÉ: Ebbe igaza van Mihály báosi! 
Köll a fészkes fenének! 

MIHÁLY: Tuggya hová kell az illen gép? 
Ide a szomszédba a Lábodi Gáspárhoz, vagy 
a Kantár Dénesnek. Azok látja lehetős gazda 
emberek. Hát vak maga? Hát nem látja, hogy 
ezök itten kódisok! 

BÁCSKA: Micsodák? 
MIHÁLY: Kódisok! 
BÁCSKA (Salgóhoz): Mi az a kódisok? 
SALGÓ: Koldusok. 
BÁCSKA: Ja, koldusok! Igen? Az más! 

Bocsánat, nem vettem észre. (Bakáékhoz.) 
Hát maguk mér nem szólnak? Ha tudom, 
hogy maguk koldusok, akkor már régen nem 
vagyok itt! 

BAKA: Ejnye Mihály bácsi, hát oztán mér 
mond kend illeneket? 

BAKÁNÉ: Hát ha nem is vagyunk ollan 
gazdagok, mint kend, azir nem vagyunk kó-
disok. 

MIHÁLY: Bizony, azok vagytok tik lei-
köm. Sose resteljétek. Nincsen abba szégyen! 

50m 
az első 

magyar gépselyem ! 
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(Bácskához.) Nincsen ezeknek egyebük, csak 
aiini rajtuk van! 

BÁCSKA'(szakértelemmel megfogja a Baka 
gatyáját): Hát ez nem sokat éri 

BAKA: Mér? Házunk tán nincsen? 
MIHÁLY: Hát aztán, mit ér az, ha van is! 

A haszonélvezet az anyádé. Arra várhacc, mig 
az meghal. Mer ugy virit az még, akár a 
rozmaring. Még meglátod, hogy a fog tiged 
kikísérni a temetőbe. 

BAKÁNÉ: Nincs ahho kendnek köze, hogy 
mink van, vagy mink nincsen! 

MIHÁLY: No, nő! Ne kiabálj velem jányom. 
Csak ennek a jó embernek magyarázom , . . 
hogy nem köll nektek afféle masina, mer 
kódisok vagytok. 

BÁCSKA: Nahát, ha önök kódisok, akkor 
én megyek. (Mihályhoz.) Szavamra, még sze-
rencse, hogy szólni tetszett, mert éppen hi-
telbe akartam odaadni a gépet. 

MIHÁLY: Hitelbe? Ezeknek? 
BÁCSKA: Ja kérem, az ember sohse tud-

hatja . . . olyan tisztességes, jómódú embere-
reknek néznek ki, hogy már majd aláírat-
tam a megrendelő l apo t . . . 

SALGÓ: Mondja, mit hazudik maga itt? 
BÁCSKA: Hagyjon békén, maga hülye! 
MIHÁLY: Hiszen aláirhattyák ezek hatszor 

is. Úgyse kapták volna meg azt a gépet, mert 
tudom én, hogy hogy megy az. Pestről ír-
nak ide a jegyzőnek, hogy kiféle, miféle em-
berek ezek, van-e ezeknek valamijük? 

BÁCSKA: Hát informálódni muszáj! Igaz, 
kollega ur? 

MIHÁLY: Na láttya! Akkor a jegyző vissza-
ír, hogy nevezett Baka Gergely földhözragadt 
kódis ember . . . Hites feleségével, Kontár 
Rozáliái egyetembe . . . 

BÁCSKA: Nagyon helyes . . . mire a cég 
nem szállítja le a gépet . . . és én hiába dob-
tam ki azt a rengeteg költséget... Köszönöm 
önnek kedves izé ur . . . na, jöjjön kollega 
u r . . . 

BAKÁNÉ: Már minthogy minékünk nein 
szállittyák le? 

MIHÁLY: Ne haragugsy Rozál, de én azt 
tartom, hogy nem! Mert nizd jányom. . . ír-
nak annak a jegyzőnek . . . osztán .. . 

BAKÁNÉ: Hát osztán? Nem írhat a jegyző 
ránk semmi rosszat?! 

BAKA: Nem ettük mink meg senki pénzét. 
Na, majd én megmutatom kendnek, hogy le-
szállítják nekünk azt a gépet.. . 

MIHÁLY: Dehogy szállittyák . . . 
BAKÁNÉ: Nem-e? (Bácskához.) Hallja az 

ur, aggyá csak ide azt a cédulát, hadd írom 
alá . . . 

BÁCSKA (Salgóhoz): Na kolléga ur? Itt a 
megrendelő lap. 

BAKÁNÉ (aláírja). 
BÁCSKA: Ugy. Hát a kedves férje is irja 

alá. 
BAKÁNÉ: írd alá Gergely. 
MIHÁLY: Aláirhattya azt minden pere-

puittyotok, nem ér az semmit, csak nem 
szállittyák le aztat a szecskavágót... 

BAKA (dühösen): Hanem most osztán ölég 
iegyen! (Neki akar menni). 

BAKÁNÉ (elhúzza): Ne bomojj Gergely. 
Hadd a fenébe ezt a rossz szájú vénembert. 
Majd csak kimegy innen magátu is. (Balra 
elvezeti Bakát). 

BAKA (elmenőben): Mégis csak orcátlan-
ság! (El). 

MIHÁLY: No, nó! Nem köll azir hara-
gudni . . . 

SALGÓ: Na hallja, kollega ur, maga mégis 
csak egy mázlistái 

BÁCSKA: Hol itt a mázli? Értem a szak-
mát, ennyi az egész. 

MIHÁLY: Hát akkor tisztölt Bácska ur, 
most kapok tíz pengőt, a mán összesen har-
minc . . . 

BÁCSKA: Annyi az Mihály bácsi. Tessék, 
mindjárt ki is fizetem. (Salgóhoz.) Hol itt a 
mázli? 

SALGÓ: Te jó Isten! Hát maguk együtt 
dolgoznak? 

BÁCSKA: Hát valaki csak kell az ember-
nek, aki ismeri a helyi viszonyokat. Igaz, 
Mihály bácsi? 

MIHÁLY: Hát én osztán aztat ismerem, ez 
biztos! Hanem most átmegyünk ide a Harasz-
tos Mátéhoz, ott is eladunk egy gépet. 

BÁCSKA: Annak hány tehene van? 
MIHÁLY: Hány? Nincs annak egy bornya 

se! 
BÁCSKA: Nincs tehene? Hát akkor mire 

neki a szecskavágó? 
MIHÁLY: No, nó! Azir csak meg van abba 

a büszikesig! 
BÁCSKA (megcsókolja). 

FÜGGÖNY. 

Higiénikus szépségápolás. Ä Ä ' " ; 
Modern testápolási ate l ier , Muzeuin körút 2 

I l I 1 11 " ' Petőfi Sándor Comfort-Penzio k i -

vegyenek 
á l l a m i sorsjegyet 

mert jövedelme a Népjóléti Minisztériumnak 
engedtetik át közhasznú és jótékonycélu 

intézmények támogatására 
F ő n y e r e m é n y 

pengő 30.0 0 0 készpénz 
azután 15.000 P, lO.OOO P stb. 
összesen 16.500 készpénznyeremény 

H ú z á s o k v e t l e n d e c e m b e r 15-en 
Egy sorsjegy ára csak 2 P 

Mindenütt kapható. 
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É v f o r d u l ó 
Irta: Nóti Károly 

Ezen darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedély nélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIiV. t. c. 

Copyright 1928 by dr. Alexander Marton. Budapest. 
Szir.rekei ült a TEliÜZKÖRUTt SZÍNPADON a következő szereposztásban: 

Domonkos Herczeg Ernó Bikkfalvy Berki József 
Agnes Rajna Alice Inas Várnán László 

Szin: Előkelő ház fogadószobája. Középen, 
jobbra, balra ajtók. 

BIKKFALVY (egy fotőjben ül). 
INAS (jobbról be): A méltóságos ur kéreti 

a nagyságos ural, hogy méltóztassék egy né-
hány percig várni. Mindjárt fel lesz öltözve. 

BÍKKFALVY: És a méltóságos asszony ? 
INAS: ö is öltözik. 
BIKKFALVY: Hova mennek? 
INAS: A méltóságos ur a klubba megy. 
BIKKFALVY: És a méltóságos asszony? 
INAS: Azt nem tudom. 
BIKKFALVY (csodálkozva): Nem együtt 

mennek? 
INAS: Együtt? Látszik, hogy a nagyságos 

ur rég nem volt nálunk. Régebben, ha össze-
vesztek is, de legalább beszéltek esymással. 

BIKKFALVY: Most nem beszélnek? 
INAS: Három esztendő óta egy kukkot se. 

A méltóságos ur itt é l . . . (Jobbra mutat.) A 
méltóságos asszony meg itt. (Balra mutat.) 
Aztán, ha ugy akad, hogy találkoznak egy-
mással, hát ugy mennek el egymás mellett, 
mintha ebben az életben sohse látták volna 
egymást. 

BIKKFALVY: És nem is érdeklődnek egy-
más iránt? 

INAS: Ha egészségesek, hát akkor nem! 
Csak ha valamelyik beiteg. Akkor aztán van 
nagy ijedtség. Teszem azt, a múltkor a mél-
tóságos ur beteg volt vagy egy hétig. Nagyon 
meghűlt szegény a vadászaton. Tetszett volna 
látni, a méltóságos asszony egész nap meg 
egész éjszaka ott ólálkodott az ajtója előitt, 
meg mindig csak a doktort faggatta, hogy hát 
mi van, hogy hát mennyi a láz, de hogy be-
men volna, hogy hát kedves férjem, hát te 
veled mi van, azt már nem! 

BIKKFALVY: Hát biz a, ez nagyon furcsa 
Jánosi 

INAS: Hát bizony nagyságos uram, ilyen 
az asszonyféle mind. Adtam is abba az idő-
ben a feleségemnek olyan két pofont, hogy 
ma is bánom .. . 

BIKKFALVY: A feleségének? 
INAS: Hát hiszen a méltóságos asszonyhoz 

nem nyúlhat az ember tettleg! . . . Parancsol-
jon rágyújtani nagyságos uram? 

BIKKFALVY: Köszönöm János, én már nem 
cigarettázom. 

INAS: Talán szivart nagyságos uram? 

BIKKFALVY: Azt se! (Egy bonbonierl 
vesz elő.) Én már csak evvel élek! 

INAS: Csak tán nem cukor? 
BIKKFALVY: De az! 
INAS: Hm, hm! Mi lett a nagyságos úrból 

azalatt a két esztendő alatt, amíg oda já r t . . . 
aljba az izébe . .. Hun is tetszett csak lenni? 

BIKKFALVY: Indiában. 
INAS: Abiza! Tudtam, csak elfelejtettem. 

És miféle cukrot tetszik szívni? 
BIKKFALVY: Amilyen akad, csak hogy 

épen legyen valami az ember szájában . . . 
Most látom csak, hogy el is fogyott. Van itt 
kockacukor? 

INAS: Van instálom. 
BIKKFALVY: Adjon vagy két darabot 
INAS (egy cukortartóból ad): Parancsoljon! 

Hát ez is jó? 
BIKKFALVY: Mindegy az, csak az ember 

szopogasson valamit. (A cukrot összetöri és 
a bonbonierbe teszi.) Nézze csak János, hívja 
fel itelefonon a Szentiványi doktorékat és ha 
jeletkezik, szóljon! 

INAS: Nagyságos ur kérem, épen máma 
romlott el a telefonunk és még nem jöttek 
ki, hogy megcsinálják. 

BIKKFALVY: Ej hal (Feláll.) Honnan le-
hetne itt legközelebb telefonálni. 

INAS: Itt a sarkon van egy trafik. 
BIKKFALVY: Hát akkor János, mondja 

C s ó k á í l ó a j a k r o u g e 

„KHASAM/l'SIPERE 
a sensatiói ajakir mely narancsszinű 
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Víz, v a g q esók nem veszi le / 
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Mihály Otlo-qyóqyárúnaqykereskedés 
Budapest Vi Podmaniczky-u.O 
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meg a méltóságos urnák, hogy rögtön vissza-
jövök, csak valami fontos telefonálni valóm 
van . . . várjon megl 

INAS: Igenis, nagyságos uram! 
BIKKFALVY: Rögtön visszajövök. (El). 
INAS (kikíséri). 
DOMONKOS (frakkban jobbról be): Szer-

vusz kedves . . . (Észreveszi, hogy nincs bent 
senki, megáll.) Hát ez hol az ördögben. . . 
(Középajtón kiszól.) János . . . János . . . 

INAS (be). 
DOMONKOS: Hát hol a Bikkfalvy nagysá-

gos ur? 
INAS: Épen mosit ment le. 
DOMONKOS: Hát nem mondtam, hogy 

várjon! 
INAS: Csak telefonálni ment méltóságos 

uram . . . Rögtön visszajön. 
DOMONKOS: A méltóságos asszony el-

ment? 
INAS: Még nem méltóságos uram. Épen 

most szólt, hogy vigyem be a bundáit, mert 
el akar menni. 

DOMONKOS (dühösen): Hát mondja meg 
a méltóságos asszonynak, hogy ne menjen 
el. Mondja meg, hogy megjött Bikkfalvy 
nagyságos ur Indiából és illik, hogy együtt 
fogadjuk. És hogy azt üzenem, hogy az az 
undorító társaság még várhat egy kicsit, 
aki közé állandóan mászkál de igy mondja 
meg, ahogy azt üzenem, hogy undorító társa-
ság és hogy el lehet várni egy uriasszonytól, 
hogy egyszer egy évben egy estét itthon 
töltsön. Megértette? 

INAS: Igenis. 
DOMONKOS: Ugy mondja meg, ahogy üze-

nem. (Jobbra el). 
INAS : Parancsára. 
AGNES (balról be): János, hozza már a 

bundámat! 
INAS: Méltóságos asszonyom, a méltóságos 

ur üzeni a méltóságos asszonynak, hogy na-
gyon boldoggá tenné, ha egy pár pillanatig 
még várni méltóztatna . . . 

ÁGNES: Ezt üzente? 

_ . f/Mm 
Hasznalat eiőtt Használat után 

F r f t P S P f l P S 7 S P f l , e « 
L . I U G J V l | V d f / d C t j SPARTA erőtápszer 

— — — — sovány, vérszegény, 
gyenge, kimerült embereknek kedvelt tápszere, mert 
hizlal, táplál, erősit, amellett könnyen emészthető, 
ugy, hogy gyomorbajosok is élvezhetik. A rut so-

ványságot 6 heti kura után eltünteti. 
Egy doboz ára 2.30 pengő. 

Magyarországi főraktár: Muzeum gyógyszertár, Bu-
dapest, IV., Muzeum-körut 3. Postai szétküldés. 

INAS: Ezt, szórói-szóra! 
ÁGNES: Miért? Mit akar? 
INAS: A Bikkfalvy nagyságos ur megjött 

Indiából és a méltóságos ur szeretné, ha 
együtt fogadhatná méltóságos asszonnyal! 

ÁGNES: Együtt? 
INAS: így mondta a méltóságos url 
ÁGNES: Hát menjen be és mondja meg a 

méltóságos urnák 
DOMONKOS (be). 
INAS: Igenis. (El). 
DOMONKOS: Bikkfalvy megjött. 
ÁGNES (meglepetten): Nekem szól? 
DOMONKOS: Miután senki sincs itt, nyilván 

magának szólok! Azt mondtam, hogy Bikk-
falvy megjött Indiából. 

ÁGNES (csend után): Nagyon örvendek. 
DOMONKOS: Miért kérem? Nyugodtan ör-

vendhet, mert nagyon jó barátunk volt . . . 
És hogy vettem magamnak a bátorságot, hogy 
magát olyan hosszú idő után megszólítsam, 
az Bikkfalvy miatt van. Végül is ő az az em-
ber. aki tanúja volt annak, hogy mi más-
képen is éltünk valaha egymással. Tehát 
maga is nyugodtan örülhet Bikikfalvynak. 

ÁGNES: Hát hiszen épen ezt mondtam, 
hogy örvendek. 

DOMONKOS: De hogy mondta? 
ÁGNES: Ugy, hogy nagyon örvendek. Más 

szót igazán alig tudnék találni ennek az érze-
lemnek a kifejezésére. 

DOMONKOS: A szó! Hol vagyunk mi már 
attól, hogy a maga beszédében magának a 
szónak valami különösebb jelentőséget le-
hessen tulajdonítani. A hang édesem, a hang! 
Ahogy maga azt az örvendek szó kimondtál 
Direkt vérfagyasztó. 

ÁGNES: Kérem, én azt mondtam, hogy ör-
vendek! 

DOMONKOS: Jó, jó! Ismerem én a maga 
hangját! 

ÁGNES: Csodálom, hogy még mindig ismeri. 
Hiszen három év óta nem hallotta. 

DOMONKOS: De amikor utoljára volt sze-
rencsém hallani azon az emlékezetes vitán . . . 

ÁGNES: Vita? Csak mondja nyugodtan, 
hogy veszekedés.. . 

DOMONKOS: Nem kérem, vita! 
ÁGNES: Nem vita, hanem veszekedés. 
DOMONKOS: Kérem, ne veszekedjék, az 

vita vol ti 
ÁGNES: Kérem, ne vitatkozzék, az vesze-

kedés volt. (Feláll.) Különben ugy látom, 
hogy nagyon tanácsos lesz, ha én elmegyek 
és nem várom meg Bikkfalvyt, mert megint 
össze fogunk vitázni. 

DOMONKOS: Kérem. Parancsoljon. Men-



SZÍ m HÁZI ÉLET 1 3 9 

jen. Én azt hittem, hogy illik megvárni Bikk-
falvyt. 

AGNES: Illik? 
DOMONKOS: Igenis, illik. 
ÁGNES: Érdekes, hogy maga egyszerre 

milyen jól tudja, hogy mi illik. 
DOMONKOS: Én ezt mindig tudtam! 
ÁGNES: Mindig tudta? 
DOMONKOS: Töbhnyire! 
ÁGNES: Talán az is illett, hogy engem ott-

hagyott Biaritzban és elutazott Párizsba? 
DOMONKOS: Az Isten áldja meg, hisz 

ennek már tíz éve. 
ÁGNES: Na és ha száz éve? Na és ha a 

kőkorszakban történt volna. Akkor sem illett 
volna . . . 

DOMONKOS: Azt hiszem, hogy talán mégis 
jó lesz, ha behozatjuk a bundáját. 

ÁGNES: Persze! Kellemetlen dolog az 
ilyesmiket hallgatni! 

DOMONKOS: Ágnes! Három év óta mond-
hatni ez az első beszélgetés közöttünk. Ez 
alatt a három év alatt sokszor gondoltam 
arra, hogy ha valami különös véletlen foly-
tán egyszer mégis elkezdünk beszélgetni... 

ÁGNES: Akkor majd én elkezdek magának 
udvarolni . . . 

DOMONKOS: Nézze kedvesem, nekem nincs 
szükségem a maga udvarlására. 

ÁGNES: Én is meg vagyog a maga udvar-
lása nélkül. 

DOMONKOS (az óráját nézi): Mindenesetre 
meg kell állapitanom, hogy maga három év 
alatt sokat változott, még pedig előnyére. 

ÁGNES: Nagyon kedves. 
DOMONKOS: Pon:t öt perce beszélgetünk. 

Ezelőtt három évvel ilyenkor maga már ré-
gen a torpozékolásnál tartott Ugylátsczik, el-
jár az idő felettünk. 

ÁGNES: Maga viszont nem változott sem-
mit. Maradt a régi gorombának. 

DOMONKOS: És a régi hülyének, hogy 
magával beszélni kezdjek. Volt egy kutyám, 
az át alkart ugrani egy magas kőfalat. Neki-
ment egyszer, megütötte a fejét, nekiment 
másodszor, megütötte a fejét, nekiment tíz-
szer, de a végén mégis abbahagyta. Én nem! 
Vájjon, hányszor fogom még megütni a feje-
met, amig abbahagyom a magával való re-
ménytelen kísérleteket. 

ÁGNES: Szóval maga engem egy kutyához 
hasonlít. 

DOMONKOS: De kérem, figyelje meg leg-
alább, hogy mit mondok. Én magamat ha-
sonlítottam egy kutyához és nem magát. Én 
vagyok olyan, mint a kutya! 

ÁGNES: Nagy tévedés! A kutya egy hűséges 
állati 

DOMONKOS (összecsapja a kezét): Remény-
telen! 

ÁGNES: Maga csak sohse hasonlítsa magát 
egy ilyen drága hűséges állathoz! 

DOMONKOS: Ahogy parancsolja! Olyan 
vagyok, min egy sündisznó! Vagy talán tud 
valami jobbat? Csak rendelkezzen velem •. • 

a legnagyobb kéjjel vállalom. Hagenbeck 
egész árukészletét. (Felrántja a középajtót és 
ordit.) János, hozza a méltóságos asszony 
bundáját. 

ÁGNES: Mi ez kérem? Kidob? 
DOMONKOS (kétségbeesetten): Nem dobom 

drágám . . . nem dobom . . . csak a bundá t . . . 
hisz az előbb menni akart! 

ÁGNES: És Bikkfalvy? Azt mondta, hogy 
illik fogadni? 

DOMONKOS: Tévedtem! Nem illik! Sőt, 
direkt egy illetlenség! 

INAS (be): Méltóságos uram, Bikkfalvy 
nagyságos ur! 

ÁGNES: Küldje be! 
INAS: Igenis. (Ajtót nyit.) Parancsoljon! 
BIKKFALVY (egy nagy csokor virággal be): 

Csókolom a kezeit drága Ágnes. Szervusz 
László. 

ÁGNES: Isten hozta. 
BIKKFALVY: Nahát, nagyszerűen méltóz-

tattok kinézni. 
ÁGNES: Maga is pompás színben van. 

Fiatalabb, mint valaha! 
DOMONKOS: Ja, India! Ott megfiatalodik 

az ember! Hát mit csinálnak a maharadzsák 
és mit csinálnk az elefántok? 

BIKKFALVY: Hogy őszinte legyek, én Kal-
kuttában voltam és hát alig láttam maha-
radzsát. 

DOMONKOS: Ejnye kérlek, az ember 
Indiában van és nem lát maharadzsát. Ez 
olyan, mintha az ember Siófokra megy és 
nem l á t . . . i z é t . . . Balatont! 

BIKKFALVY: Ezek a radzsák csak az or-
szág belsejében találhatók! A kalkuttaiak csak 
annyit tudnak róluk, hogy gazdagok és har-
minc feleségük van! 

DOMONKOS: Harminc feleségük? 
BIKKFALVY: Sőt, még több! 
DOMONKOS: Isteni állapot lehet! 
ÁGNES: Persze! Magának egy feleség is 

sok! 

^ i j T ^ f í ú Y PRÓBA C S Ö K , 
KdíROL NEM JÓN LE .' 
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DOMONKOS: Beszéljünk inkább Indiáról! 
Mikor jöttél? 

BIKKFALVY: Ma délben! 
ÁGNES: Nahát, ez igazán kedves, hogy már 

ina este meglátogatott bennünket. És ez a vi-
rág? I ; 4 

BIKKFALVY: Hát ma csak nem jöhetek 
üres kézzel. Igaz ugyan, hogy nem értesítet-
tek, dohát én egy rendes ember vagyok és 
hát az én noteszemben minden dátum ponto-
san fel van jegyezve. A mai nap is. 
- ÁGNES: Mért? Mi van ma? 

BIKKFALVY (csodálkozva): Hogy mi van 
ma? 

DOMONKOS: Igen! Tulajdonképen mi van 
ma? 

BIKKFALVY: Vicceltek velem? 
DOMONKOS: Dehogyis viccelünk kérlek! 
ÁGNES: Ténvleg, kedves Bikkfalvy, mi van 

ma? 
BIKKFALVY: Áh! Hiszen maguk tréfátüz-

nek velem! 
ÁGNES: Dehogy üzünkl 
DOMONKOS: Mondd meg már az Isten 

áldjon meg, hogy mi van ma? 
BIKKFALVY: Ma van december másodika. 
DOMONKOS: Ne beszélj, tényleg . . . 
ÁGNES: No és? 
BIKKFALVY: De László, az Isten áldjon 

meg, hisz ma házassági évfordulótok van! 
(Szünet). 

H a i f i v á l ü l í végleges kombinált sorvasztá* 
* * " - * ' * - 1 1 « 1 s á t nyomta].,,,,^ kenőccsel 
szemölcsirtás, ráncok, szeplők és minden arctisztátlan-
ságok kezelése felelősséggel. — P o s t a i s z é t k ü l d é s . 
K n v r t c m é k n x m p t i k á l a TXSkiWi-ut nvolrvianhat 

IA legtökéletesebb Baby-hai vágógép 
nem huz, nem szar, nem hagy el 
és nem (esz ntána vörös a nyak. 
Ára 8 P. Léber Kálmán, borotvá-

éi késárngyára, sollingeni. shefiieldi flnomacélárn 
nagybani raktára, müköszörüldéje és nikkelező te-
lepe, Budapest, Rákóczi-nt 61. Telefon: József 

358—09. Alapíttatott 1889-ben. 

Szőrmebundák 
készpénzáron, kedvező fizetési teltételek mellett 

Bodnár József MpuitettsztaiNMi 
Budapest, V. Nádor utca 15. Telefón : Aut. 212—79. 

Viola úrvezető és sofiőrlskola, tandij 65 pengő rész-
letben. Az országban legmegbízhatóbb. Felvétel egész 
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DOMONKOS: Ja ugy . . . hát persze . . . hát 
én ezt tudom . . . hát hogyne . . . házassági 
évforduló . . . tiz éve. . . persze . . . hát hogyne, 
ezt tudjuk . . . 

BIKKFALVY: Szóval tudjátok? 
DOMONKOS: Na hallod, kérlek, ilyesmit 

az ember igazán nem szokott elfelejteni, ezl 
nem lehet elfelejteni. 

BIKKFALVY: Őszintén szólva, már meg-
ijedtem, hogy ti ezt a gyönyörű dátumot 
nem tartottátok számon. 

ÁGNES: Hát hogy gondolhatott erre, ked-
ves Bikkfalvy! Különben láthatja, hogy 
mind a ketten fel vagyunk öltözve. Éppen 
azt beszéltük meg Lászlóval, hogy beme-
gyünk a Bitzbe, egy kedves sarokba ketten, 
tudja, gondoltam, nem rendezünk itthon 
semmi cécót, az ugy sem egy őszinte dolog, 
inkább mi ketten leülünk egy pohár pezsgő 
mellé, egy intim sarokba! 

BIKKFALVY: Hát persze, két ember meg 
tudja egymást érteni. 

DOMONKOS: Pláne minden tiz évben 
egyszer. 

ÁGNES: Igazán nagyon kedves volt, hogy 
magának is eszébe jutott ez a mai nap, 
nemcsak nekünk! És milyen szép ez a vi-
rág. (Lesújtó pillantással Domonkosra.) Már 
lég volt részem benne. Beviszem a budoá-
romba. (El.) 

BIKKFALVY: László, le nem tudtad, 
hogy ma házassági évfordulód van? 

DOMONKOS: De kérlek, hogy mondhatsz 
ilyesmit! 

BIKKFALVY: Ugy, hogy nem tudtad? 
DOMONKOS: De kérlek, ha mondom . . . 
BIKKFALVY: László, nem tudtad! 
DOMONKOS: Hát nem tudtam! 
BIKKFALVY: Hát látod! Pedig kár! 
DOMONKOS: Kérlek, ennek nem én va-

gyok az oka. Meg vagyunk mérgezve, el va-
gyunk átkozva. Ezerszer próbáltam meg 
már, hogy beszéljek vele halkan, csendesen, 
mint valamikor régen, amikor fiatalon és 
boldogan együtt kóboroltuk be a világot. 
Sokszor ugy szeretném megölelni, ugy sze-
retném megsimogatni a kezét, ugy szeret-
ném megcsókolni a száját! 

BIKKFALVY: És miért nem leszed? 
DOMONKOS: Meri nem lehel. Mert el van 

vetve szivében az átok. Megkövesedett benne 
a hit, hogy nem szeretem. Ha szólok hozzá, 
kutalva néz rám, hogy milyen gondolatok 
rejtőzködnek a szavaim mögött. És a har-
madik mondáinál ökölbe szorul a kezem. 
És így megy ez több, mint öt éve. Csak 
egyetlen jó szava volna hozzám, csak egy-
szer érezném a hangján,' hogy nem akar 

ejbomél, nojhu lósnóL Sr. M O H R SDN 
hojelixirl Inaljon 
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szúrni vele, csak három békés mondatot hal-
lanék tőle, csak tudnék vele kibékülni. 

BIKKFALVY: Nekem az a véleményem, 
hogy neked kellene kezdeni. 

DOMONKOS: Mit? 
BIKKFALVY: A békülést. Lehet, hogy te 

nem tudod megtalálni az első engedékeny 
szavakat. 

DOMONKOS: Hát igy ismersz te engem? 
Én maga vagyok az engedelem. Viszont ter-
mészetes, hogy bizonyos idő múlva én is 
dühbe jövök. Kérlek, már arra is gondol-
tam, hogy mielőtt elkezdek vele beszélni, 
valahogy beadok neki valami idegcsillapitó 
szert! 

BIKKFALVY: Megjegyzem, nem rossz öt-
let, sőt mondok neked valamit. 

DOMONKOS: Na? 
BIKKFALVY: Én magam is használok 

:gy ilyen idegcsillapitó szert. Indiából hoz-
tam m a g a m m a l . . . Kérlek, ez a szer ezer 
éve ki van próbálva. Pillanatok alatt meg-
nyugtat. 

DOMONKOS: Egy hindut. De egy dühös 
pesti asszonyt? Mit tudják azok a szegény 
hinduk, hogy mi az? És mikor adhatsz ab-
ból az orvosságból? 

BIKKFALVY (a zsebébe nyul): Itt van 
nálam! 

DOMONKOS: Ne beszélj! Mutasd csak! 
BIKKFALVY (kiveszi a bonbonierí): Pa-

rancsolj! 
DOMONKOS: É r d e k e s . . . de hisz ez 

kockacukor, csak össze van törve. 
BIKKFALVY: Ugyan kérlek. Hogy mond-

hatsz ilyesmit. Ez csak hasonlít a kocka-
cukorhoz. 

DOMONKOS: Szenzációs! És mennyit kell 
beadni? 

BIKKFALVY: Egy morzsányit egy pohár 
vizben, vagy egv pohár snapszban. 

DOMONKOS: "Tudod mit? Próbáljuk ki 
most ezt a fantasztikus portékát. Én ugyan 
nem nagyon hiszek az ilyen fakir dolgok-
ban, de mit lehet tudni? Remélem, nincs 
benne semmi ártalmas? 

BIKKFALVY: Áh, hát hogy képzeled. . . 
csak arra akarlak figyelmeztetni, hogy ha 
Ágnesnek sikerült beadni, akkor eleinte na-
gyon kedves légy hozzá, hogy az idegek 
csillapodását semmi izgalom ne gátolja meg. 

DOMONKOS: Én? Én kérlek, mindig ked-
ves vagyok hozzá, soha egy rossz szót, kér-
lek . . . én? Csak ő, kérlek, ő az, aki mindig 
már az első szavaknál tönkreteszi a lehető-
ségét annak, hogy nyugodtan beszélhes-
sünk . . . 

BIKKFALVY: Hát akkor arra kérlek, 
hogy hagyj itt engem egyedül, ha jön Ágnes, 
akkor kiprovokálok egy pohár konyakot és 
az ő poharába beleteszek ebből a szerből! 

DOMONKOS: Helyes. Ha rendben lesz a 
dolog, majd szóljatok. (Menve.) Én ugyan 
nem nagyon hiszek ebben az egész fakir do-
logban. (Magában.) Egyre azonban figyel-

meztetlek, nehogy aztán Ágnes még mérge-
sebb legyen ettől a csodaszertől, mert akkor 
olyat üzenek azoknak a fakiroknak, hogy 
nem teszik ki az ablakukba. (El.) 

ÁGNES (be): László? 
BIKKFALVY: Kezét csókolom, azt mondta, 

hogy valami sürgős levelet kell megírnia. 
ÁGNES: És egyedül hagyja .a vendégét. 

Micsoda ember? 
BIKKFALVY: Nem olyan nagy szerencsét-

lenség! Sőt, a pillanatnyi egyedüllétért már 
kárpótolva is vagyok. 

ÁGNES: Nagyon kedves. 
BIKKFALVY: Ugy hallom, Ágnes, hogy 

maguk az utóbbi időben nem jól élnek egy-
mással. 

ÁGNES: Dehogy nem! Sőt, a legnagyobb 
békességben élünk. Nincs köztünk soha 
semmi nézeteltérés. 

BIKKFALVY: Ágnes, hisz nem is beszél-
nek egymással. 

ÁGNES: Tehát nincs semmi nézeteltérés 
közöttünk. 

BIKKFALVY: Miért haragszik Lászlóra? 
ÁGNES: Én? Dehogy haragszom! 
BIKKFALVY: Hát akkor miért nem be-

szélnek? 
ÁGNES: Egyszerűen azért, mert nem le-

het vele beszélni. Ezerszer próbáltam meg 
már, hogy beszéljek vele, halkan, szeretet-
tel, ahogy csak mi asszonyok tudunk be-
szélni. De nem! Ezt én nem kaptam meg 
soha! Ellenben gorombaságot és gúnyos, fö-
lényes szavakat, azt, igen! 

BIKKFALVY: Mondja, Ágnes, nem lehet 
az, hogy a maga hangjában is volt valami 
bántó? 

ÁGNES: Én? Bikkfalvy, hát igy ismer 
maga engem? Hisz én maga vagyok az enge-
delem. Hiszen én maga vagyok a szelídség. 
Természetesen az én türelmemnek is van 
határa, nekem is vannak idegeim és hát egy 
bizonyos idő múlva én is dühbe jövök. De 
higyje meg, ha csak egyetlen jó szót szólna 
hozzám, csak az első jó szót. . . 

C5ÓKQL NE LEGYEN BIZONYÍTÉK ) 
Csoha l lo a r c és a j a k r o u { 5 e - t • 

yïï'znemviszïfe. ^âsoidp/ ) 
C 
) 
C 
) c \. 
}Avak= 
C 

nßin4enütt kapható/ 
m a g y a r o r s z a g í k ö z p o n t 

Mihály Ottó gyóqyárúnaqykereskedes —a 
Budapest.VI Podmaniczky-u 45. 

AJAKROUGE P 2 40 
« CSAVAROS , . U70 
» ," " BETET . 2 50 

ARCROUGE TEGELY • 3 20 



142 S Z Í N H Á Z I ti LET 

BIKKFALVY: Drága Ágnes, mondanék 
magának valamit . . . 

ÁGNES: Tudom, hogy próbáljak meg sze-
líd lenni, nézze, én már egyszer megpró-
báltam . . . 

BIKKFALVY: Nem erről akarok beszélni. 
ÁGNES: Hanem? 
BIKKFALVY: Én hoztam magammal In-

diából egy csodálatos idegzsongitó szert, 
magam is szedem. 

ÁGNES: Köszönöm, én nem veszek be 
semmiféle szert. 

BIKKFALVY: Nem is magának akarom. 
ÁGNES: Hanem? 
BIKKFALVY: Lászlónak kellene ezt be-

adni. 
ÁGNES: És? 
BIKKFALVY: Meg fogja látni, megnyug-

szik, egy boldog optimista érzés szállja meg 
és meglátja, ki fognak békülni. 

ÁGNES: Van magánál ebből a szerből? 
BIKKFALVY: Van. Itt van. (Kiveszi.) 

Iszunk vele egy konyakot, beleteszünk egy 
morzsányit az ő poharába. Majd meglátja a 
csodálatos hatást. Csak aztán az kell, hogy 

V a r r d o é p e k legjobb gyártmá-
nyok. I n g y e n e s 
himzésoktatással, 
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maga eleinte nagyon, nagyon kedves legyen 
hozzá. 

ÁGNES: Jó, jó, legyen nyugodt. Itt a ko-
nyak. (Tölt.) Jaj, de izgatott vagyok. 

BIKKFALVY: Igy nil (Beleteszi a cukrot.) 
De aztán nagyon kedves legyen hozzá! 

ÁGNES: Én? Hiszen én máskor is kedves 
vagvok hozzá! 

BIKKFALVY: De most sokkal kedvesebb 
legyen, mint máskor, majd én beszólok 
neki. (Ajtón bekiált.) László, kérlek! 

DOMONKOS (be, súgva): Rendben van? 
BIKKFALVY (igent int): Hát, kérlek, ak-

kor én most nem zavarlak tovább benne-
teket. 

ÁGNES: Egy pohár konyakot csak meg-
iszik velünk, kedves Bikkfalvy. 

BIKKFALVY: Köszönöm szépen, ne mél-
tóztassék fáradni. 

DOMONKOS (megrántja a kabátját): 
Ténvleg. komám, egy pohár konyakot. 

ÁGNES: Már ki is van töltve! 
DOMONKOS: Ugvis régen ittunk együtt. 
BIKKFALVY: Igazad van. (Megfogja a po-

harat.) Csókolom a kezét. 
DOMONKOS (súgva): Benne van? 
BIKKFALVY (igent int. Isznak.) 
BIKKFALVY: Kitűnő. (Csend.) 
ÁGNES: Érdekes, ha az ember hosszabb 

ideig nem iszik,, akkor a legkisebb mennyi-
ségű alkohol is olyan zsongitó hatással van 
az emberre. 

D O M O N K O S (hálás pillantás Bikkfalvyra). 
ÁGNES: Igaz, László? 
DOMONKOS: Tökéleteesn igaz. Különben 

is ez egy kitűnő márkájú francia konyak és 
magam is ugy érzem, hogy már ez a pár 
csepp is valósággal megnyugtatja az embert. 

ÁGNES (súgva Bikkfalvghoz): Nahát, ez 
az India! Emlékszik, László, ezelőtt tiz év-
vel Biarrilzban . . . 

DOMONKOS: Remélem, aranyosom, hogy 
nem arról akar beszélni, hogy Rétiékkel Pá-
rizsba utaztam . . . 

ÁGNES: Ugyan, László, ki gondol már az 
ilyen régi dolgokra, hanem emlékszik, ott 
ültünk a barban együtt, egy kis asztalnál, 
és ott ittunk valami furcsa italt, ami egy-
kettőre ugy elszédítette az ember t . . . 

DOMONKOS: Drága, emlékszik? A szüle-
tésnapja volt. Hányszor gondoltam arra, 
hogy milyen kedvesen, önfeledten nevetett 
azon a groteszk néger táncoson . . . 

ÁGNES: Maga még emlékszik erre? Hi-
szen ennek már tiz éve! 

DOMONKOS: Na és ha száz éve, na és ha 
a kőkorszakban volt? 

ÁGNES: Nahát az az India! László, Ifigyje 
meg, olyan boldog vagyok, hogy ilyen ked-
vesen tudunk visszaemlékezni azokra a szép 
napokra . . . 

S / Ä n S Ä S a szeosegaooiasi és souanuiiö-s/ainni 
nyitottam. — Speciális boka- és testsoványitás. úgyszintén hajvágás, hajfestés, ondolálás 
és manikür. — Soványító és Szépségápoló Intézet, IV., Régipósta-utca 7—9. szám, I. 12 
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DOMONKOS (kezet csókol Ágnesnek): 

Sohse fogom elfelejteni... 
ÁGNES: Mit? 
DOMONKOS: Mondom, hogy sohse fogom 

elfelejeni azokat a szép napokat. Emlékszik, 
a kaszinóban, amikor maga kilenc órára 
várt és én tizre jöttem . . . 

ÁGNES: Igen, mert én hamarább mentem 
egy órával . . . 

DOMONKOS: Dehogy, én mentem egy 
órával később. 

ÁGNES: Szó sincs róla, maga rendes idő-
ben jött, csak én mentem egy órával ha-
marább . . . 

DOMONKOS (magában): Nahát, azok a 
fakirokl Valljuk be, hogy én egy kicsit el-
késtem . . . 

ÁGNES: De nem késett. 
DOMONKOS: D e . . . hát jól van, fiacs-

kám. ezen igazán nem fogunk összeveszni. 
(Bikkfalvyhoz.) Elég az hozzá, hogy akkor 
egv kicsit összezördültünk. Erre volt egy 
kibékülés I Mikor a gyönyörű reggel ránk-
virradt abban az isteni ' kertben, már egy 
kicsit spiccesek is voltunk és (Ágneshez) 
mintha hallanám. emlékszik, azt mondta, 
László, maga a legdrágább ember a világonl 

ÁGNES: Én ezt nem mondtam! 
DOMONKOS: Ágnes, ezt nincs mit tagad-

ni, azt mondta, hogy maga . . . 
ÁGNES: Azt én nem mondtam, hogy 

maga . . . 
DOMONKOS: Hanem? 
ÁGNES: Hanem, hogy te vagy a legdrá-

gább ember a világon. Ezt mondtam és ezt 
nem is tagadom! 

DOMONKOS: Igaz. (Bikkfalvijhoz.) Tu-
dod, kérlek szépen, tegeződtünk is . . . 

KOMORNA (balról be): Méltóságos asz-
szony kérem, bevittem a bundát és a ka-
lapot. 

ÁGNES: Igen. Rögtön jövök. (Feláll.) 
DOMONKOS: Kérem, Ágnes maradj még. 

Akarom mondani, Ágnes, maradjon még, 
kérlek. 

ÁGNES: Rögtön jövök. Egy pillanatra bo-
csánatot fogok kérni. (El.) 

DOMONKOS: Kérlek, én nem tudok szó-
hoz jutni. Hát én már sokat hallottam ezek-
ről a fakirokról, sőt láttam is néhányat, 
amelyik keresztülszúrta magát egy ekkora 
tűvel, meg ugy ette a tüzet, mint a zserbót, 
de hogy ilyesmiket is tudjanak, azt nem té-
teleztem volna fel erről a bandáról. 

BIKKFALVY: Hát mit szólsz hozzá? 
DOMONKOS: Isteni! Becsületszavamra, 

isteni! Láttad, milyen kedves volt! Egy ara-
nyos, egy drága, egy szelid, jóságos asszony. 
És én evvel a nővel vagyok haragban há-
rom éve? És hol tanulják ezek a fakirok az 
ilyen dolgokat? 

BIKKFALVY: Nem olyan nagy dolog ez! 
DOMONKOS: Nem olyan nagy dolog? Ez 

olyan nagy dolog, mintha jönne egy fakir 
és egy oroszlánból egy galambot csinálna. 
Még pedig pillanatok alatt. Tudod, hogy 

például mi volt ez az asszony ezelőtt egy 
félórával? Egy hárpia! És tudod most mi? 
Egy angyal! 

BIKKFALVY: Viszont te is szépen beszél-
tél vele. 

DOMONKOS: Én? . . . Jegyezd meg ma-
gadnak, hogy én mindig szépen beszélek 
vele. Az én számat soha egy goromba, vagy 
egy rossz szó el nem hagyja. Hanem aztán 
most ide ezzel az orvossággal. 

BIKKFALVY: Mind? 
DOMONKOS: Amennyi van. Sőt nagyon 

kérlek, rendelj nekem vagy öt-hat méter-
mázsát. 

BIKKFALVY: Nem lesz sok? 
DOMONKOS: Fiam, te nem ismered Ág-

nest. Ha egy rossz napja van, megihat egy 
kilót és még mindig félni lehet, hogy a fe-
jemhez vág valamit. Ami nálad van, azt 
mindenesetre add ide. Az én családi boldog-
ságomat te nem fogod egy bonbonierben 
hordani. 

BIKKFALVY: Parancsolj! (Kiönti a bon-
bonier tartalmát Domonkos kezébe.) 

DOMONKOS: Ezt mindenesetre bezárom 
a Wertheim-kasszába. Egy morzsát tartok 
magamnál és ha baj van, puff bele a vizbe 
és kész! Itt többé egy hang nem lesz vesze-
kedve! 

INAS (be): Méltóságos uram, a Mészáros 
doktor ur van itt, autóval jött a méltóságos 
ú r é r t . . . 

DOMONKOS: Hol van a doktor ur? 
INAS: Bevezettem a kis szalónba. 
DOMONKOS: Mondja meg a doktor ur-

nák, hogy miután házassági évforduló . .. 
i zé . . . várjon csak, majd én megmondom. 
(Balra el.) 

BIKKFALVY: Mondja, János, van még 
kockacukor? 

1 VENSKA 
m 

Karcsú lesz 
.. mintazaqár 
On könnyen láncol, 
Ön nyúlánk küj-
.. sőt nyer / 
On szép lesz I 
Ön rugalmas és íió 
» fehér teilet nypi; 
On fölényesen meg-
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INAS: Itt van az asztalon az ezüstben. 
Hát azt már mind meg tetszett enni? 

BIKKFALVY: Meg énl 
INAS: Megárt az a fognak, nagyságos 

uram. 
BIKKFALVY: Annyi baj legyen! 
INAS: Parancsoljon. Nincs is több benne, 

csak ez a három kocka. Majd széttöröm, 
hogy beférjen a dózniba. 

BIKKFALVY: Köszönöm. 
INAS: Ezt meg ki is viszem. Majd hozok 

bele ujat. Mert látom, hogy hál' Istennek, 
jól fogy! (El.) 

DOMONKOS (be): Kérlek, a Mészáros 
nem hagy békén, hogy valami férfiestély 
van a kaszinóban ,. . tulajdonképen magam 
is oda készültem... de, hogy őszinte legyek... 

BIKKFALVY: Ne menj el. 
DOMONKOS: Ugy-e, te is igy gondolod? 
BIKKFALVY: Hát persze. Mos kibékülte-

tek Ágnessel. 
DOMONKOS: De hát látod, hogy ő el 

akar menni. A bunda meg a kalap már bent 
van. . . igazán nem tudom, hogy elmenjek, 
vagy ne menjek . . . 

K Ö N Y V G Y Ű J T Ő K ! 
Nagyszert) magánkiadású kfinyvek, ritkaságok kap-
hatók. Kórjen díjtalan árjegyzéket. Dr. Benedek 

Margit, Timisoara, II., Uri-utca 14. 

H E V E I , S Z Ű C S 
Gjöayörü ezfirmehundák 

I f i n P - t l í l K i r á l y - u t c a 51 • ™1 SS B Teréz-templommal 6zemben 

Bécs legismeríe&D diák-aiterme 
VIII., Florianigasse 14., az egyetem közelében. Menük 

sülttel á S. 1.20 Kedvezményes bérletrendszer. 

SAJAT KÉSZITMKMYÜÍ 
áthelyezett nagyobb helyiségem-
ben, jótállással legolcsóbban, 
R É S Z L E T R E IN árusítom 

MÜLLER LAJOS, VII., DOHÁNY-UTCA 37. 
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ÁGNES (házinihában be). 
DOMONKOS (nézi Ágnest): Hát persze, 

hogy nem megyek. (Indul.) 
ÁGNES: László, hova megy? 
DOMONKOS: A Mészáros Pali itt van, s 

megyek, megmondom neki, hogy ma este 
itthon maradok! (El.) 

AGNES: Drága Bikkfalvy. Nagyon köszö-
nöm magának ezt a csodálaos orvosságot! 

BIKKFALVY: Oh, semmi az egész! 
ÁGNES: Hiába, India a titkok és a csodák 

hazája. Mit szól hozzá, hogy milyen kedves 
volt, milyen udvarias, milyen finom! 

BIKKFALVY: Viszont maga is nagyon 
kedvesen beszélt vele. 

AGNES: Én? Hát drága barátom, én min-
dig ilyen kedvesen szoktam vele beszélni! 
Hát akkor maga engem nem ismer. Én soha 
életemben egy rossz szót. . . 

BIKKFALVY: Hát arra nincs is semmi 
szükség. . . 

ÁGNES: Hát persze, hogy nincs. Én ugy 
beszélek vele . . . olyan kedvesen . . . hanem, 
kedves Bikkfalvy, megkérném valamire. 

BIKKFALVY: Tudom. (Kiveszi a dobozt.) 
Tessék parancsolni. (Átadja a cukrot.) Itt 
az orvosság! 

ÁGNES: Nagyon kedves. Éppen ezt akar-
tam kérni. Mert tudja, sohasem lehet tudni. 
Esetleg egy kicsit ideges lesz és ha már egy-
szer van egy orvosság.. . nem igaz? Ha, 
Isten őrizzen, egyszer elkezdene gorombás-
kodni, puff, beteszem a vizbe és kész! 

DOMONKOS (be): Hát akkor itthon mara-
dunk, szivem! H Mészárost elküldtem. 

BIKKFALVY: Hát akkor csókolom a ke-
zét. Szervusz, László, én megyek! 

ÁGNES: Isten áldja meg, kedves Bikk-
falvy. Igazán kimondhatatlanul örülök, 
hogy éppen mára volt szerencsénk! 

DOMONKOS: Mondhatom, engem is egé-
szen boldoggá tettél. 

BIKKFALVY: Hát csókolom a kezét. 
DOMONKOS (ajtóig kiséri): Szívélyes üd-

vözletemet a kedves fakiroknak! 
BIKKFALVY (el). 
DOMONKOS: Nagyon kedves ember! 
ÁGNES: Egy édes fiu. László, kérem, 

csengessen a Jánosnak. 
DOMONKOS: Boldogan, drágám. (Csen-

get.) 
ÁGNES: Szóval elhatározta, hogy itthon 

marad. 
DOMONKOS: Magával mindig örömmel. 
INAS (be): Parancsolni méltóztassék. 
ÁGNES: ítlhon vacsorázunk. Meg fog te-

ríteni két személyre. 
INAS: Két személyre? 
DOMONKOS: Miért? Talán nem tetszik? 
INAS: De tetszik, méltóságos uram! 
DOMONKOS: Nahát akkor? 
INAS: És hol terítsek? 
DOMONKOS: Én nálam! 
INAS: A méltóságos urnái? 
ÁGNES: Miért? Nem tetszik? 
INAS: De tetszik, méltóságos asszony! 
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ÁGNES: Nahát akkor. 
DOMONKOS: Most pedig hozza be a pi-

zsamámat I 
INAS: Igenis, méltóságos uram. (Csodál-

kozva ki.) 
DOMONKOS (utána néz): Mondom, en-

nek az embernek nem tetszik, hogy együtt 
vacsorázunk. 

ÁGNES: Szegény, ő is elszokott tőle, nem 
csak énl 

DOMONKOS: Hát majd én hozzá szok-
tatom magukat! 

INAS (pizsamával be): Parancsoljon! (El.) 
DOMONKOS (a tükör elé áll, leveszi a 

frakkot és felveszi a pizsamáját). 
ÁGNES: Vacsora előtt nem fog ártani 

még egy konyak. (Tölt és idegesen bele-
csusztat egy cukrot.) 

DOMONKOS (a tükörből észreveszi). Já-
ték. (Megfordul.) Ágnes! Mit csinál maga? 

ÁGNES (zavarban): Töltöttem. Konyakot 
töltöttem. 

DOMONKOS: És mit tett a pohárba? 
ÁGNES: Semmit. Konyakot. 
DOMONKOS: De mit tett a konyakba? 
ÁGNES: Semmit. 
DOMONKOS: Ne beszéljen! Láttam a tü-

körből. Valamit a pohárba tett. 
ÁGNES: De László. . . ha mondom.. . 
DOMONKOS: Ágnes, maga meg akart en-

gem mérgezni! 
ÁGNES: Az ég szerelmére, László, hogy 

mondhat ilyet? 

R Ï I T O R H I T F I uj alapon, keszpenzarDan U U 1 U i l l l l 1 JUL 18 havi részletfizetésre 

SÁNDOR IGSÍÁC, butorâruhâza 
V. k., Dessewtty-utca 18—20. szám. Saját házában. 

Zsoldos vn. 

RIPPEL KAROLY 
Játékkereskedése 

B U D A P E S T , 
V. , D e i k F e r a n c - u t e a 1>. s z i n t . 

előkészí t polgári é s kli-
zéplskolai magánvizs-
gákra, é r e t t s é g i r e . 

Dohány-u. 84. Tel. : 424-47 

DOMONKOS: Mit tett a pohárba? 
ÁGNES: Egy idegcsillapitó szert. 
DOMONKOS: Mit? 
ÁGNES: Egy idegcsillapitó szert. 
DOMONKOS: Honnan vette? 
ÁGNES: Bikkfalvy adta. Egy indiai szer. 

László, drágám, ne haragudjon, csak azért 
tettem a pohárba, hogy megnyugodjon, 
hogy kibéküljön velem . . . 

DOMONKOS: Hát ez a Bikkfalvy egy gaz-
ember! 

ÁGNES: Dehogy gazember! 
DOMONKOS: Hisz nekem is adott ebből 

a szerből, hogy a maga poharába tegyem. 
ÁGNES: Magának is adott? 
DOMONKOS: Mondom, hogy egy gaz-

emberl 
ÁGNES: Dehogy gazember. Hiszen elérte 

a célját. Hiszen kibékültünk, László! 
DOMONKOS: Az igaz, hogy kibékültünk, 

de azért ez nekem olyan rosszul esik. 
ÁGNES: Miért? Én olyan boldog vagyok! 
DOMONKOS (megöleli): Nézze, drága 

Ágnes, én azt hittem, hogy azért békültünk 
ki, mert szeretjük egymást, mert akartuk, 
hogy kibéküljünk, mert vágytunk erre a 
boldog pillanatra és olyan mélységesen fáj, 
hogy ez a kibékülés nem a mi akaratunk, 
hanem egy indiai csodaszer hatása. 

INAS (be). 
DOMONKOS: Mit akar? 
INAS: Csak a cukros ezüstöt hoztam be. 
ÁGNES: Ugyan kérem, mire kell most az 

a cukros ezüst? 
INAS: Csak mondom, hogy megtöltöttem, 

merthogy a Bikkfalvy nagyságos ur mind 
kiszedte belőle a cukrot. 

DOMONKOS: A Bikkfalvy nagyságos ki-
szedte a cukrot? 

INAS: Igen. Aztán összetörte, aztán betelte 
valami ezüst dózniba. (El.) (Csend, játék.) 

ÁGNES (megnézi kezében a cukrot): Per-
sze, kockocukorl 

DOMONKOS: Mondtam én, hogy ez kocka-
cukor. Hiába! Ez a Bikkfalvy egy svindlerl 

ÁGNES: Egy közönséges szélhámos! (öle-
lés, csók.) 

(FÜGGÖNY) 

0 q p Ô n c â f l 9 n n l â 6 Ingyen kozmetikai tanács. Az összes szépséghibák 
w £ G S J 9 G S 9 a p U K I 9 szakszerű kezelése. — Prágerné, Pál Irén koz-

metikája VII., Dohány-utca 5, I. emelet 11. Bejárat Rákóczi-ut 8/a alatt is. 

ATLANTA PENSIO A legelegánsabb otthon 
A U T Ó G A R A G E BUDAPEST VI., Szobi-u. 3 

Nyugat-mozgó 
mellett. Tel. 
Aut 251-13 

Művésziesen szép m • ^ ^ • Csak ** 
F Ü G G Ö N Y Ö K E T | | l l l 7 E R I H A 

térítőkét, párnákat olcsón | | | | h • HSSGI « Ä u m S r ^ Ä . 
BUDAPEST, TŰI, JÓZ8EF-KÖRVT 1LIILIFOKI JÓZSEF SOO-S7. 
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H cég arája 
Bohózat egy felvonásban 

Irta: Nóti Károly 
Ezen darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedély nélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t. c. 

Copyright 1928 by dr. Alexander Marton, Budapest. 
Szinrekerült a TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON a következő szereposztásban: 

Kemény Salamon Béla 
Barna Berki József 
Házasságközvetitö Komlós Vilmos 

(Szin: Kis polgári szalón. Középen jobbra és 
balra ajtók. Szinen házasságközvetitö és 

Téglás.) 
KÖZVETÍTŐ: Egy ilyen dolgot nem lehet 

egyik napról a másikra nyélbe ü tn i . . . ne 
tessék elfelejteni, hogy a házasság egy életre 
szól, azt meg kell nézni... meg kell vizs-
gálni, nemcsak ugy Hübelebalázs, kérem . . . 

TÉGLÁS: Hübelebalázs? 
KÖZVETÍTŐ: Igen! Én 25 éve dolgozom 

ebben a brancsban és tudom, hogy mit kell 
csinálni! Az a vőlegény, akit én szállilok, az 
hibátlan . . . az a menyasszony, akit én szál-
lítok, az hibátlan, de nem Hübelebalázs! 

TÉGLÁS: Ki az a Hübelebalázs? 
KÖZVETÍTŐ: Azt csak ugy mondják, hogy 

Hübelebalázs, hogy ugy gyorsan . . . 
TÉGLÁS: Jó, jó, kérem, de mit várjunk, 

ha már megkapta azt a kis örökséget és ha 
már elhatározta magát a húgom, hogy férj-
hez megy, akkor még mit várjunk . . . ? Ezt 
a dolgot hamar nyélbe kell ütni! 

KÖZVETITÖ: Hány éves a huga? 
TÉGLÁS: 25! 

Amália Rajna Alice 
Esztike Botjdr Lili 
Téglás Rónai Elza 

KÖZVETÍTŐ: És most siet! Miért nem 
sietett eddigi Most már igazán nem éredemes 
elhamarkodni . . . Ez az egy-két hét már 
nem számit! Én kérem, huszonöt éve dol-
gozom ebben a brancsban. 

TÉGLÁS: Mondja, kedves Weisz ur, őszin-
tén, van, vagy nincs? 

KÖZVETÍTŐ: Micsoda? 
TÉGLÁS: Valami vőlegény a húgom szá-

mára? 
KÖZVETÍTŐ: Hát nincs? Éppen most aka-

rom mondani . . . találtam őnagysága szá-
mára egy nagyszerű céget . . . 

TÉGLÁS: Céget? 
KÖZVETÍTŐ: De milyen egy prima cé-

get, egy elsőrangú nagykereskedőcéget, ame-
lyik nősülni akar! 

TÉGLÁS: A cég akar nősülni? 
KÖZVETÍTŐ: Igen! A cég! Kemény és 

Barna cipőfüzőnagykereskedő! Két tüchtig 
fiatalember! Képzelje, még ma is fennáll a 
boltjuk! Még se nem voltak inzolvensek, 
még se nem vollak bezárva! Két tüchtig em-
ber! 

I rmgard asszony 
és a teáskanna 
iiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiuiiiiiiiiJiiiiMmi 

ín 

Irmgard assiony nagyvilági hölgy. 
Sosem adna vendégeinek, akár hí-
vottak, akár hívatlanok, hlg, erőtlen 
teát. — Látogatói részére és rend-
kívüli alkalmakra mindig van otthon 
egy csomag "Teáskanna" Arany, 
India legnemesebb terményeinek 
e mesteri keveréke — "Mint kelet 
virágillatú költeménye" — mondják 
vendégei erről a teáról. - És 
igazuk van. — 

i ^ s l M ^ ^ l g i l l i ä i ^ l l l g a 
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TÉGLÁS: És maga két emberhez akarja 
hozzáadni a húgomat? 

KÖZVETÍTŐ: Áber génzil Kettőhöz! Örü-
lök, ha egy elveszi! Mondja kérem, hogy ed-
dig nem tudtak férjet keresni nek i . . . 

TÉGLÁS: Mert csak most kapta meg az 
örökséget! Azt a milliárdot! 

KÖZVETÍTŐ: Ja ugy!? (Megnézi az órá-
ját.) Tizenegy óra! Mindjárt itt lesz a cég! 

TÉGLÁS: Hát ide jönnek? 
KÖZVETITÖ: Igen! Iderendeltem őket! 
TÉGLÁS: Mind a kettőt egyszerre? 
KÖZVETITÖ: Hát persze! Majd megtetszik 

őket nézni, aztán amelyik jobban megfelel, 
azt mindjárt meg is tarthatja . . . 

TÉGLÁS: Maga éppen ugy beszél erről a 
két vőlegényről, mintha két lóról volna szó, 
hogy amelyik kövérebb, azt megtartom . . . 

KÖZVETITÖ: Hát mondja meg őszintén, 
nem egy ló az, aki meg akar házasodni? 

SZOBALÁNY (középről be): Kemény ur 
és Barna ur keresik a nagyságos urat! 

TÉGLÁS: Azonnal. (Közvetitőhöz.) Hát 
kérem, fogadja addig maga az urakat, amig 
én a húgomat előkészítem. (Balra el akar 
menni.) 

KÖZVETITÖ: Én azt hiszem, hogy jó 
lesz, ha nem mondunk be 25-öt! 

TÉGLÁS: Miért? Huszonöt év nem egy 
kor? 

KÖZVETITÖ: De azért egy nőnél sose 
árt, ha három-négyet letagadunk! 

TÉGLÁS: Ja! Maga csak legyen nyugodt, 
már megtörtént. (Balra el.) 

(Kemény és Barna középről be.) 
KÖZVETITÖ: Ezt nevezem pontosságnak! 

önök, ugy látszik, nagyon pontos emberek. 
KEMÉNY: A gyárosnak, sajnos, egész 

más véleménye van! 
BARNA: Nézze Kemény, ne beszéljen 

olyan sok felesleges dolgotl 
KEMÉNY: Miért, talán szégyenli? Maga 

azt hiszi, hogy a Weisz ur nem tudja, hogy 
ha pontosak lennénk a gyárosnál, akkor 
nem volna olyan sietős ez a házasság! 

BARNA: Jó, jó, de azért nem kell uton 
útfélen panaszkodni! Látja, ezért romlott 
meg a cég hitele! 

KÖZVETÍTŐ: Megromlott a cég hitele? 
KEMÉNY: Igen! Nedves helyen tartottuk! 
BARNA: Maga mindig csak viccel . . . 

ezért mentünk tönkre! 
KEMÉNY: Ha panaszkodok az a baj, ha 

viccelek, az a baj . . : talán a vicctől is rom-
lik az a büdös hitel? 

BARNA: Na. Weisz bácsi, hol a menyasz-
szonyom? 

KEMÉNY: Mi az, hogy menyasszonyom? 
A magáé már az a menyasszony? 

BARNA: Miért, talán a magáé? 
KEMÉNY: Egyelőre a cégé!. . . Esetleg az 

enyém! Miért, én n e n vagyok olyan fess flu, 
mint maga? 

BARNA: Már megint kezdi! Magával nem 
lehet komoly dologban elindulni. . . Látja, 
ezért ment tönkre az üzlet! 

KEMÉNY: Nem kérem! Az üzlet azért 
ment tönkre, mert maga mindig az ellenke-
zőjét akarta annak, amit én akartam! 

BARNA: Miért? A váltót is én hamisítot-
tam!? 

KEMÉNY: Pszt. (Közvetitőre mutat.) 
KÖZVETÍTŐ: Csak tessék nyugodtan! 

Úgyis tudom, hogy valami baj van, ha olyan 
sürgős a házasság . . . 

BARNA: Hiszen most is maga veszekszik. 
KEMÉNY: Miért? Amért nem hagyom el-

csábítani a menyasszonyomat? 
BARNA: Hiszen még nem is látta. 
KEMÉNY: Az igaz! Mondja Weisz bácsi, 

hány éves? 
KÖZVETITÖ: 52 multam! 
KEMÉNY: Nem magát kérdem, a meny-

asszonyt! 
KÖZVETÍTŐ: Az hozzám képest egy gye-

rek! 
KEMÉNY: Mégis, hány éves gyerek? 
KÖZVETÍTŐ: 25! 
KEMÉNY: És kasszaskontóval hogy adja? 
BARNA: Mit viccel, kérem. . . és mennyi 

a hozomány? 
KÖZVETÍTŐ: Másfél milliárd! 
KEMÉNY és BARNA (egymásra néznek). 
BARNA: Megmenthetjük a cégetl (Közve-

titőhöz.) Na, a hozomány nem éppen a leg-
több! 

KEMÉNY: A fontos az, hogy a céget meg 
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tudjuk menteni! Rendben van, Weisz bácsi, 
maga megkapja a jutalékot . . . Őnagyságát 
el fogom venni! 

BARNA: Mi az, hogy el fogom venni? Mi-
csoda szemtelenség ez? Mért maga? 

KEMÉNY: Maga már megint kezdi, Barna! 
Már megint az a legfontosabb megánál, 
hogy nekem ellentmondjonl . . . Látja, ezért 
mentünk tönkre, ha én azt mondom fehér, 
maga azt mondja fekete . . . Hát nem abban 
állapodtunk meg, hogy a cégnek meg kell 
nősülni? 

BARNA: Hát akkor mért mondja, hogv 
maga veszi el! Hát csak magából áll a cég 1 
Énbelőlem nem áll az a büdös cég? 

KEMÉNY: Ahogy ez a cég egyáltalában 
áll... különben, mit vitatkozom magával! . . . 
Hát tudja mit, vegye el maga! 

BARNA: Mért vegyem el én? 
KEMÉNY: Hát valakinek csak el kell ven-

ni! Látja, Weisz bácsi, mindig igy cs inál . . . 
Mindig csak az ellenkezőjét annak, amit én 
akarok! . 

KÖZVETÍTŐ: Kérem uraim, ennek a né-
zeteltérésnek semmi értelme sincs! Hiszen 
az urak még azt sem tudják, hogy hogy néz 
ki a menyasszony? 

BARNA: Hát az igaz! Lehet, hogy olyan 
csúnya az istenadta, hogy egyikünk sem 
fogja elvenni! 

KEMÉNY: Ez az istenadta olyan csúnya 
nem lehet! Ennek a cégnek meg kell nő-
sülni! Vagy én, vagy maga, de ezt a nőt 
okvetlenül elvesszük!... Mondja Weisz 
bácsi, hogy néz ki a nő? 

KÖZVETÍTŐ: Egy nagyon intelligens, 
kedves, jószivü teremtés! 

KEMÉNY (magában): Baj van . . . intelli-
gens, jószivü . . . szóval pocsék! 

KÖZVETÍTŐ: Különben azonnal meg fog-
ják l á tn i . . . Majd kiküldőm! (Balra el.) 

KEMÉNY: Hát vége a szép legényéletnek! 
Pedig ha jól meggondolom, még ráérnék 
megházasodni!... 

BARNA: Mért? Olyan sok öröm van eb-
ben a legényéletben? 

KEMÉNY: A magáéban nincs, de az 
enyémben igenl 

BARNA: Nekem egész más a véleményem. 
Nézze, egy kedves kis lakás, egy meghitt, 
meleg otthon, egy jó feleség, jó libazsíros 
házikoszt. . . Tudja, vesz az asszony egy 
libát, abból a libából van m á j . . . van teper-
tő . . . van jó aprólék . . . van az a combja jól 
kisütve uborkasalátával, jó piros krumpli-
val . . . 

KEMÉNY: Mondja, gusztust akar nekem 
csinálni? 

BARNA: Én bizony szívesen megnősülök! 
KEMÉNY: Csak azért, hogy nekem ellent-

mondjon! 
BARNA (dühösen): Nem azért, hanem 

azért, hogy megmentsem a céget, vagy vissza 
akar menni a Ledermannhoz segédnek. 

KEMÉNY: Jaj, erről ne is beszéljen! A 
múltkor, emlékszik, amikor nem tudtuk azt 

a brünni váltót beváltani. . . egész éjszaka 
azt álmodtam, hogy megint segéd vagyok a 
Lédermannál magával együtt. . . 

BARNA: Kérem, énrólam ne álmodjon 
ilyeneket! 

KEMÉNY: Várjon... Mit mondjak magá-
nak? . . . . Azt álmodtam, hogy elkéstem és 
az az aljas Schlésinger rögtön szaladt a Lé-
dermannhoz árulkodni! 

BARNA: Na mit szól, hogy milyen piszok 
fráter! 

KEMÉNY: Node képzelheti, hogy én mit 
mondtam neki! 

BARNA: Na? 
KEMÉNY: Legyen nyugodt, megmondtam 

a v?leményemet! Hogy maga csirkefogói 
Maga gazember! Nem szégyenli magát! Megy 
és a kollegákra árulkodik! 

BARNA: Nagyon helyes! Jól tette! És 6 
mit mondott? 

KEMÉNY: Hogy fogjam be a számat! 
BARNA: Ne beszéljen.. . é s . . . 
KEMÉNY: Hát képzelheti! Adtam neki 

egy olyan frászt! 
BARNA: Álmában? 
KEMÉNY: Naná majd ébren. 
BARNA: Na látja, azért kell nekünk meg-

nősülni, én nem akarok mégegyszer segéd 
lenni! 

KEMÉNY: Én se! Hogy én mégegyszer 
odaálljak reggel félnyolckor az üzlet elé és 
várjam, amig hozzák azt a kulcsot! 

BARNA: Felhúzni a rol lót . . . 
KEMÉNY: Bemenni abba a hideg, piszkos 

boltba . . . (Mutatja a locsolást.) 
BARNA: Nem! Nem! Érti? Inkább elve-

szem ezt a menyasszonyt. 
KEMÉNY: Ha magához adják! 
BARNA: Megnősülünk, kifizetjük a vál-

tókat és rendben lesz minden! 
KEMÉNY: Most jut eszembe! Mondja, vá-

laszolt maga Pomázra a Weisznak? (Közve-
títő és Téglás be balról.) 

KÖZVETÍTŐ: Hát itt vannak kérem az 
urak! 

TÉGLÁS: Nagyon örvendek! 
KEMÉNY (bemutatkozik): Kemény! A 

Kemény és Barna cég beltagja! 
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BARNA (bemutatkozik): Barnai A Ke-
mény és Barna cég beltagja! 

TÉGLÁS: A húgom azonnal jönl 
KEMÉNY (körülnéz): Nagyon szép ez a 

szoba! 
BARNA (megrántja a kabátját, súgva): 

Vigyázzon, ne beszéljen szamárságokat! 
KEMÉNY (int, mintha mondaná, legyen 

nyugodt). 
TÉGLÁS: Igen! Ez a legnagyobb szobánk! 

Hat méter hosszú öt méter széles! 
KEMÉNY: Az semmi! 
BARNA (megrántja). 
KEMÉNY (Barnához): Ne féljen! Az én 

nagybátyámnak volt egy ebédlője, az jiyolc 
méter hosszú volt és hét méter széles . . . 

BARNA (megrántja a kabátját). 
KEMÉNY (súgva): Valamit csak kell be-

szélni . . . 
BARNA: De nem ilyen marhaságokat! 
TÉGLÁS: Igen! A régi lakásunkban volt 

egy ebédlő, az tiz méter liosszu volt és ki-
lenc méter széles . . . 

KEMÉNY (súgva Barnához): Én nem 
hagyhatom magamat! (Tégláshoz.) Az sem-
mi! Az én főnökömnek volt egy ebédlője, az 
husz méter hosszú vo l t . . . 

BARNA (megrántja a kabátját erősen). 
KEMÉNY (mutatja): És ilyen keskeny. . . 
TÉGLÁS: Én ugy gondoltam, hogy jó 

lesz, ha az urak nem egyszerre fognak be-
mutatkozni a húgomnak! Majd kiküldőm a 
húgomat! Az egyik ur lesz szives addig majd 
a másik szobában várakozni! (Balra el.) 

KEMÉNY: Barna! Menjen be! 
BARNA: Mért éppen én? 
KEMÉNY: Látja, ezért mentünk tönkre! 

Maga mindig az ellenkezőjét akarja annak, 
amit én akarok! 

BARNA: Igenis, az ellenkezőjét csinálom, 
amit maga mond! 

KEMÉNY: Hát akassza le magát! 
BARNA: Mért menjek én be? Engem nem 

lehet terrorizálni! Mért ne találkozzam elő-
ször én a menyasszonyommal? 

KEMÉNY: A menyasszonyommal? Na-
gyon jó! Hát rendbenl Mintsem visszamen-
jek segédnek a Lédermannékhoz, inkább át-
engedem magának az elsőséget! 

BARNA: Érdekes . . . Én menjek be . . . szé-
pen! 

KEMÉNY: Jól van, már megyek! Mi majd 
a Weisz bácsival bemegyünk a másik szobá-
b a . . . de aztán vigyázzon, ne felejtse el, 
hogy a cégről van szó . . . Remélem, nem akar 
visszamenni? (Mutatja a locsolást.) 
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BARNA: Isten őrizzenl Legyen nyugodt! 
KEMÉNY és KÖZVETÍTŐ (jobbra el). 
AMÁLIA (csúnya nő, balról be): Bocsás-

son meg, hogy ^yen sokáig várakoztattam! 
BARNA: Kisztihand! (Ijedten néz, kezd 

bemutatkozni.) Barna! (Félre.) Ez 25 éves! 
Akkor én meg se születteml 

AMÁLIA: Foglaljon helyet nálunk! (Leül.) 
BARNA (leül). 
AMÁLIA (egy szuszra gyorsan, mint egy 

leckét): Higyje el, az ember még az utolsó 
pillanatban is nehezen határozza el magát 
erre a lépésre! Isten tudja, valami velem 
született tartózkodás mindig visszatartott et-
től a komoly lépéstől. . . Mégis egy fiatal 
női lélekről van szó, most is csak a bátyám 
unszolásának engedek, amikor elhatároztam, 
hogy véget fogok szakítani ennek a hajadoni 
életnek és hűséges feleség gyanánt hozzákö-
töm ezt a fiatal női lelket egy becsületes 
férfi oldalához! Higyje meg kérem, hogy 
hosszú ideig haboztam, pedig százan és 
százan .próbálkoztak már, hogy ebbeli el-
határozásomban megingassanak, de sikerte-
lenül! Önről azonban olyan sok szépet hal 
lottam már, hogy ugy érzem, hogy önnel 
szemben fel fog engedni az én mélységes 
tartózkodásomnak a jege . . . Azt hiszem, 
mint intelligens emberek beszélhetünk nyíl-
tan egymással.. . ön uram, azért jött, hogy 
bátyámtól megkérje a keze .. . 

BARNA: Én? Pardon kérem, itt egy kis 
tévedés van! (Törüli a homlokát.) 

AMÁLIA (egész más hangon): Tessék? ön 
nem azért van itt? , 

BARNA: Nem énrólam van szó! Á! Isten 
őrizzen! A társam akar nősülni kérem! A 
Kemény! 

AMÁLIA: Ja uugy?! 
BARNA: Á! A társam kérem! Én csak ugy 

jöttem vele, amint szokták mondani, nézni 
egy kis házitüzet! 

AMÁLIA: Nahát! Ez egészen mulatságos.. 
és hol van a kedves társa 

BABNA: Itt, a másik szobában és várja 
a boldog pillanatot, hogy magát láthassa! 

AMÁLIA: Hallom, hogy a kedves társa 
egy nagyon finom úriember és ő nősülni 
akar? 

BARNA: Na és ha nem akar. (Dühösen.) 
Muszáj neki!! 

AMÁLIA: Igazán nagyon érdekel a kedves 
társa! 

BARNA: Kérem, majd behivom! 
AMÁLIA: Igazán nagyon kedves. . . de 

talán előbb egy kicsit rendbehozom maga-
mat! Mégis, az ember egy leendő vőlegény 
előtit szeretne valamit mutatni! (Balra el.) 

BARNA: Még mutatni akar? Mintha nem 
volna elég, amit lát belőle az ember! Hogy 
fogom én ezt a rettentő nőt rásózni erre a 
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szegény Keményre...? (Jobbra bekopog.) 
Kemény, jöjjön csakl 

KEMÉNY (nagy érdeklődéssel balról be). 
BARNA: Hát Istenem . . . 
KEMÉNY: Látta? 
BARNA (igent int). 
KEMÉNY: És?? 
BARNA: Nézze, Kemény . . . 
KEMÉNY: Ajvé! Nagyon csúnya nő . . . Én 

tudom, hogy maga mért nem nősül, csúnya 
a nő . . . 

BARNA: Nem is olyan nagyon csúnya az 
arca . . . azt nem mondom . . . de például a 
keze direkt gyönyörül 

KEMÉNY: Hát kérje meg a kezét! 
BARNA: Nézze Kemény, én nem nősü-

lök! 
KEMÉNY: Szóval én vegyem el? Ha szép 

volna, maga venné el, de mert csúnya, hát 
én vegyem el! Mindig igy csinált velem! Prá-
gába, ahol nagyszerű élet van, bevásárolni 
mindig maga ment, Szalkszentmártonba, ahol 
mindig egy billiárdasztalon kellett aludni, 
oda engem küldött el, eladnil Hát nekem 
elég volt! Én ezt a pocsék nőt nem veszem 
e l ! . . . 

BARNA: Hisz még nem is látta. 
KEMÉNY: Mit kell ezt nekem látni? Kép-

zelem, hogy micsoda nő lehet az, amelyik 
még magának sem tetszik! 

BARNA: És arra nem gondol, hogy visz-
szamehetünk segédnek a Lédermannhoz és 
hogy esetleg azért a hamis váltóért, még . . . 

KEMÉNY (szomorúan): Jaj, erről ne be-
széljen . . . hát nézze, én megnézem magam-
nak azt a n ő t . . . Mi történhetik? 

BARNA: Hát persze! Egész biztos, hogy 
nem fogja megharapni! 

KEMÉNY: Mert már nincs foga! Mi? 
BARNA: Mindenesetre nézze meg és gon-

doljon arra, hogy a céget meg kell menteni... 
és a váltó, végreis maga nem akar mégegy-
sze r . . . . (Mutatja a locsolást, el.) 

KEMÉNY: Gazembert De mit csináljak! 
Igaza van! A céget meg kell menteni! Más-
félmilliárd az sok pénz! Nagyon sok pénz! 

AMÁLIA (balról be). 
KEMÉNY (ránéz): Nem is olyan sok . . . 
AMÁLIA: Kemény ur? 
KEMÉNY: Igen! Kemény vagyok. (Ijedten 

nézi.) 
AMÁLIA: Bocsásson meg, hogy ilyen so-

káig várat tam.. . 
KEMÉNY (magában): Még maradhatott 

volna. 
AMÁLIA: Üljön le, kedves Kemény url 
KEMÉNY (köszönve leül). 
AMÁLIA (elmondja szórói-szóra azt a 

monológot, amit az első jelenésben). 
KEMÉNY: Én? Pardon! Hogy én megkér-

jem a kezétl Ál Ez tévedési 
AMÁLIA: Hát nem azér van itt? 
KEMÉNY: Dehogy kérem! Én a társam, 

a Barna nevében jöttem egy kis háztüzné-
zőbe! 

AMÁLIA: ön is? Barna meg azt mondta, 
hogy ő meg az ön nevében jött háztüzné-
zőbe! .. . 

KEMÉNY (magában): A gazember! Rám 
akarja sózni! (Amáliához.) Al Kérem, ő egy 
vicces ember, tetszik tudni, ő nem akart 
addig nyilatkozni, amig az én véleménye-
met meg nem hallgatja . . . Ilyen szigorú üz-
leti ügyekben mindig közösen határozunk... 

AMÁLIA: A Barna ezt olyan ügyesen csi-
nálta, hogy komolyan azt hittem, hogy ön 
lesz a vőlegény! 

KEMÉNY: A Barna még most is azt hiszi... 
de nem, á! Nem! Erről szó sincs. (Magában.) 
Majd bolond leszek! 

AMÁLIA: Szóval önök társak? önálló ke-
reskedők? 

KEMÉNY: Egyelőre! 
AMÁLIA: Mindig az volt a vágyam, egy 

önálló ember, mert ugyebár, egy alkalma-
zott, például egy segéd . . . 

KEMÉNY: Mért kérem? Egy segédnek 
nincs olyan rossz dolga .. . semmi gondja 
kérem . . . nincs lejárat, nincs váltó . . . be-
megy abba az üzletbe reggel frissen . . . gond-
talanul, felhúzza azt a rollót, rendbeszedi azt 
az üzletet, nem igaz? Semmi baja ma annak 
a segédnek... nem muszáj annak elkésni, 
nem igaz? Kérem tessék elhinni, hogy a 
Schlesinger nem is egy rossz ember!. . . 
Hogy árulkodik, igaza van! ö az üzletvezető! 
Tessék annak a segédnek pontosan bemen-
ni abba a büdös üzletbe . . . Mit gondol, az 
a Lédermann szólna egy szót annak a se-
gédnek, ha az pontosan elvégezné a mun-
káját? És ha szól? Azért főnök! Inkább szól-
jon az a főnök kérem, mintsem az ember 
leélje az éleiét egy pocsék öreg nővel. . . 

AMÁLIA: Miről tetszik beszélni? 
KEMÉNY: Ja . . . Csak ugy mondom, hogy 

egy alkalmazottnak nincs is olyan rossz 
dolga . . . 

AMÁLIA: Én megvallom önnek őszintén, 
kedves Kemény ur, én nagyon szeretném, ha 
a Barna ur belemenne ebbe a házasságba! 

KEMÉNY: Én is! 
AMÁLIA: Hát akkor legyen szives néhány 

szót szólni a Barna urnák a kislányom ér-
dekében 

KEMÉNY: Miféle kislány érdekében? 
AMÁLIA: Hát a Gizike érdekében! Akiről 

szó vaui 

Selymek, csipkék 
Bársonyok, flanellok 

Pazar választékban 

Klein Antal 
D I T A T N A O T Á R V H Á Z A B A N 

K I R Á L Y - V . 5 3 (AKÁCFA-U. SAROK) 



1 5 2 S Z Í N H Á Z I ti LET 

KEMÉNY: Hát nem ön akar férjhez 
menni? 

AMÁLIA: Én? Miért ne, én is férjhez men-
nék! Ha egy jó párli akadna, elvégre özvegy 
vagyok és még nem vagyok olyan öreg. . . 
hanem most a kislányomról van szó . . . 
Mindjárt bemutatom. (Bekiált.) Gizike! Gi-
zike. gyere csak! 

GIZIKE (be): Jónapot! 
AMÁLIA: Gizikém! Bemutatom neked 

Kemény urat, a Barna ur üzlettársa! Tu-
dod, fiam, a Barna ur az az úriember, aki 
érdeklődik irántad! 

KEMÉNY: Kisztihand! (Magában.) Hisz 
ez egy gyönyörű nő! (Fenn.) Pardon! Itt 
egy kis tévedés van! Tudniillik, nagyságos 
asszonyom, én egy vallomással tartozom. 
Ugyanis az előbb csak vicceltem. 

AMÁLIA: Viccelt? 
KEMÉNY: Igen. Ugyanis, az az úriem-

ber, aki Gizike után érdeklődik, az én va-
gyok. 

AMÁLIA: Igazán? Hát mért nem mondta 
meg mindjárt? 

KEMÉNY: Mert azt hittem, hogy ke-
gyed . . . 

AMÁLIA: Tessék? 
KEMÉNY: . . . hogy . . . kegyed . . . izé . . . 

úgyis tudja. 
AMÁLIA: Hát ez kedves! Na gyere, Gizi-

kém! Majd beküldőm a bátyámat és ő majd 
megbeszéli kegyeddel a dolgot. 

KEMÉNY: A Gizike talán itt maradhatna 
addig. 

GIZIKE: De kérem, egy idegen úrral 
egyedül egy szobában? 

KEMÉNY: Csak nem tetszik gondolni, 
hogy én az esküvő előtt? . . . 

GIZIKE: Na, n a . . . ön nem ugy néz ki, 
mint akiben meg lehet bizni! (Amáliával 
balra el.) 

KEMÉNY (végignéz önmagán): Nem ugy 
nézek ki, mint akiben meg lehet bizni! 
Ajvé! Ezek tudnak a váltóhamisításról. 

BARNA (jobbról be): Na? 
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KEMÉNY: Mi az, hogy na? 
BARNA: Látta? 
KEMÉNY: Láttaml 
BARNA: Hát mit szól hozzá? 
KEMÉNY: Tudja mit, nekem tetszik! 
BARNA: Hogy a gálája menjen ki magá-

nak! Hisz annak már unokája van! (Röhög.) 
KEMÉNY: Maga egy hülye! Egy egészen 

fiatal nő . . . 
BARNA: Hát akkor vegye el. (Röhög.) 
KEMÉNY: Mit röhög? Mondja, mit rö-

högi Tudja mit, el is veszem! 
BARNA: Maga elveszi? 
KEMÉNY: Igenis, elveszem! 
BARNA (kezet fog): Látja, Kemény, ez 

igazán gyönyörű dolog magától, hogy a 
cégért egy ilyen rémes áldozatot hoz. 

KEMÉNY: Hát én kérem ilyen vagyok . . . 
és nem is olyan nagy áldozat! 

BARNA: Mégis, egy ilyen pocsék nő . . . 
KEMÉNY: Pocsék maga, érti? Kikérem 

magamnak, hogy a menyasszonyomról igy 
beszéljen! 

BARNA: Jó, jó, azért nem kell ugy tü-
zelni, nem egy Vénus, az biztost 

KEMÉNY: És nekem mégis tetszik! 
BARNA: Szép kis Ízlése van magánaki 
KEMÉNY: Mért? Az a kedves kis alakja! 

Az a szép kis hamvas arca! 
BARNA: H a m v . . . 
KEMÉNY: Igenis h a m v . . . és az a gyö-

nyörű kis szája . . . ! 
BARNA: Gyönyörű kis szája . . . akkor én 

nem jól láttam! 
AMÁLIA (be): Kemény ur, kérem, a bá-

tyám kére t i . . . szeretné önnel megbeszélni 
az ügy részleteit! 

KEMÉNY: Naná, itt hagyom! (El.) 
BARNA (nézi Amáliát): Hol itt a hamv? 

(Amáliához.) Szóval, itt lakodalom lesz? 
AMÁLIA: Higyje meg, olyan boldog va-

g y o k . . . Áh! (Grimasz.) 
BARNA: Hol itt a kis száj? Mindegy! Ha 

Keménynek jó, nekem is jó! (Amáliához.) 
Hogy őszinte legyek, én is unom már ezt a 
legényéletet! 

AMÁLIA: Hát térjen ön is a házasság 
útjára! 

BARNA: Sajnos, én már elkéstem! 
AMÁLIA: Node, minő beszéd ez? Mért ké-

sett volna el? 
BARNA: A Kemény, a társam megelőzött! 
AMÁLIA: Ugyan! Maga kis csacsi! Van 

még más nő is a világon! 
BARNA: Mit érdekelnek engem más nőkl 
AMÁLIA: Akadnak még csinosabbak is! 
BARNA: Az mindegy! A szimpátia, az 

mégis csak szimpátia! És amikor én önt elő-
ször megláttam.. . 

AMÁLIA: Engem? 
BARNA: Igenl önt! Én már akkor érez-

Tetszetös S V Á J C I Z S E B Ó R A Jótállással 4 P § 0 FILL, 
u í á n v é t t e f ' k u w í OTTHON SZÖVETKEZET SZÉTKÜLDÉSE K à m i y S y - u t 7 
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tem, hogy csak ön mellett lehetnék boldogi 
AMÁLIA: Ez komoly? 

. BARNA: A legkomolyabb! 
AMÁLIA: Szóval, ha jól értettem . . . par-

don, precizirozzuk csak ezt a dolgot. . . ön 
engem el akar venni feleségül? 

BARNA: Hisz azért jöttem! 
AMÁLIA: Jaj! (Sikolt.) 
BARNA (ijedten): Mi az? 
AMÁLIA: Semmi! Semmi, Ödön, én imá-

dom magátl (Ráesik.) 
BARNA: Nevem Ferenc! 
AMÁLIA: Az mindegy! Önnek nem lehetne 

olyan neve, hogy én önt ne imádjam! 
BARNA: Szóval akar a feleségem lenni? 
AMÁLIA: Ó, igazán nem is tudok erre a 

kérdésre azonnal válaszolni... Engedje 
meg, hogy egy kicsit gondolkozzak . . . (Rög-
tön.) Igen! Ákarokl 

BARNA: Szóval akar? 
AMÁLIA: No de, minő kérdés ez magától? 

Maga kis csacsi! 
BARNA: És mit fog szólni ehhez a tár-

sam? 
AMÁLIA: Mit törődöm én a maga társá-

val? Minő beleszólása van neki a mi bol-
dogságunkba? 

BARNA: Igaza van! Mi köze neki a mi 
dolgunkhoz? 

AMÁLIA: Megyek! Megmondom a bá-
tyámnak! Á! Ferenc! Minő boldog vagyok... 
Minő boldog vagyok! (El.) 

BARNA: De hogy hol látott itt a Kemény 
hamvat? 

KEMÉNY (be): Hát kedves Barna ur, én 
rendben vagyokl 

BARNA: Én is! 
KEMÉNY: Azt elhiszem, hogy most már 

maga is rendben van! Meg van igérve más-
félmilliárd hozomány! Abból kifizethetjük az 
adósságokat és még mindig marad egy ilyen 
asszony! 

BARNA: Csakhogy az asszony az enyém 
lesz! 

Könyvtarának disze lesz 
ha a 

Színházi Élet 
negyedévi példányait bekütteti 

Egészuaszon bekötési tábla arany 
nyomassal darabonként .. .. P 1.60 
Bekötés tâbiavai együtt .. .. P 3.50 

Egy évfolyamnak bekötésehez 
4 bekötési tabla szükséges 

Megszerezhető és megrendelhető a 
S z í n h á z i É le t szindarabosztályánái 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. sz. 

KEMÉNY: Hogy képzeli azt, hogy az asz-
szonyt is felvesszük a leltárba! ötven száza-
lék a magáé, ötven százalék az enyém? 

BARNA: Dehogy! Az asszony egészen az 
enyém lesz! Ugyanis, meggondoltam a dol-
got, kedves Kemény, őnagyságát majd én 
veszem el! őnagysága val meg is állapodtam. 

KEMÉNY: Megállapodott? Hisz ebben a 
pillanatban beszéltem vele és azt mondta, 
hogy az én feleségem lesz! 

BARNA: Maga hallucinál? 
KEMÉNY: Mit csinálok én? 
BARNA: Hallucinál! 
KEMÉNY: Nem tudom, mi az a hallu, de 

csinálok itt egy olyan botrányt magával, 
hogy elmegy a kedve a házasságtól... Ve-
gye tudomásul, hogy őnagyságát én fogom 
elvenni! 

BARNA: De csak a testemen keresztül! 
KEMÉNY (ordit): Hogy jön a maga teste 

az én menyasszonyomhoz! 
BARNA (ordit): Kikérem magamnak! 
KEMÉNY: Kikérem magamnak! 
AMÁLIA (be): Minő lárma van itt, uram? 
BARNA: Hallott még ilyet, kérem? A Ke-

mény egyszerűen meg akarja tiltani nekem 
a házasságot! 

AMÁLIA: Már bocsánatot kérek . . . 
BARNA: Semmi bocsánat. . . (Amáliához.) 

Megállapodtunk, vagy nem állapodtunk 
meg? 

AMÁLIA (megfogja a kezét, édesen): Igen, 
mi már megállapodtunk! 

BARNA: Na, Kemény? 
KEMÉNY: Megáll az eszem.. . Hát nem 

az előbb . . . 
BARNA: Az előbb? Mikor volt az! 
KEMÉNY: Nahát! Maga egy aljas gaz-

ember! 
TÉGLÁS (Gizivel be): Igazán a legna-

gyobb örömmel értesültem, hogy ön, ked-
ves Barna ur, megkérte Amália húgom ke-
zé t . . . (Barna megöleli Amáliát.) és igazán 
gyönyörű ünnepély lesz, amikor anya é« 
leánya egy napon fognak esküdni. . . 

BARNA: Anya és lánya? 
AMÁLIA: Igen! ö a kis lányom! 
BARNA: Te jó Isten! 
GIZIKE: Jaj, én olyan boldog vagyok . . , 

Mama! (Amália nyakába borul.) 
KEMÉNY: Papa! (Barna nyakába akar bo-

rulni.) 
BARNA: Menjen a fenébel 

FÜGGÖNY 

H P S Y E S S O -
H E N N A 

ft K H O bosszú, csillogó 
^ ™ I szemplllákat, 

, „ ja mélytüzü szemeket vará-
Mi zsol, Egyiptomi hennale-

HE^r velekbol van tntund&lva 
miiJÉSLJÊÊ Mindenütt kaphatót 
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Megfejtési határidő 1928 december 1. A postán be-
küldött levelek címoldalán feltűnően kell jelezni 
,,Fejtorna"; a szerkesztőségi (Erzsébet-körut 43. II.) 
és a könyvesbolti (Erzsébet-körut 29) levélládába 
boríték nélkül is bedobhatók a fenti határidőig. 

Jutalmat nyerhet lapunk minden ,,oIvasó"-ja ki-
vétel nélkül, ki legalább egy helyes megfejtést küld 
be, vagy pedig rejtvényét, vagy pályázatát közöltük. 
Leközölt keresztrejtvény beküldője választhat a heti 
jutalmak között. 

A jutalmakat postán és kihordó utján küldjük el. 
A minden megfejtőnek (a rejtvényszelvény s egg 

helyes megfejtés beküldése ellenében) ktjdró jutal-
mat a karácsonyi számunkig szüneteltetjük. 

- HETI JUTALMAK: 
DREHER-MAUL legkitűnőbb luxuskeverék 

díszdobozban: 
Dr. BIHARNÉ, Óbuda. Lajos-u. 92., I. 1. 
SZENES: „AVASI" arckrém és szappan: 
VASV/ÍRY ICY, Temesvár. 
Dr. NOSEDA 3 fiirdőszappana, fogassal: 
WLK ROSE, Wien, I.ange-gasse 6. Tür i. 
B O O N ' S kakaókülönlegesség, fél kg.: 
BORBÉLY ANTAL, Bp., Vörösmarty-u. 75., 111. 20. 
HALMI (ezelőtt Strelisky-fiók) 6 művészi 

fényképe keresztrejtvényért: 
MANDEL KLÁRI, Calatele. 
Klein és fla: „VIOLETTE CARPATHES" 

NAGY KAZETTA (szappan, arckrémek, pouder) 
a világhírű Violette Carpathes illatban: 

SZÉKELY IZSÓ, Kiskunmajsa. 
GRÉ kozmetikai intézet szépségápolása: 
ROTT MARGIT, Budapest, Paulay Ede-u. 7.. /. 
Egy nagy üveg ZWACK-UNICUM: 
ÚJHEGYI SAROLTA, Bpest, Vörösmarty-u. i. f . 
KLEIN ÉS FIA: Kozmetikai doboz: 
FONYÓ FERENC. Bpest, Fehérvdry-ut 46.. III. 11. 
UFA filmszínházba 2—2 jegyutalvány: 
Dr. BÁRDY I. és FERENCI L1LL1. 
MEISTER terpentines szappan, 5 doboz: 
KLIMKÓ JÓZSEF, Budapest, Fő-u. 3., II. 35. 
Egy nagy üveg BRAZAY sósborszesz: 
KOVATS GYULA, Budapest, Liliom-u. 32., II. 19. 
Klein és «a: ROSE d'ORIENT nagy kazetta 

(szappan, száraz és zsiros krém, pouder) a világ-
hírű Rose d'Orient illatban: 

KILVADY SZENDY, Bpest, Ügynök-u. 8., I. í . 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappana, fogassal: 
SCHWARTZ ALADÁR, Kalocsa. 
Klein és fia: ROSE d'ORIENT kis kazetta 

(szappan, krém, pouder1 a világhírű Rose 
d'Orient illatban: 

LOW MARTON. Sátoraljaújhely. 
Palace filmszínházba 2—2 jegyutalvány: 
TAUB LÁSZLÓ és BÁRDOSSY LULU. 

KÉT-KÉT KOTTÁT NYERTEK : 
Heksch Heddy, Wien, Chemisches Institut der 

Universität, Währingerstrasse 42. Mi. — Kemény 
Sári, Wien, Chemisches Institut der Unversität, 
Währingerstrasse 42. Vi. — György Antal, Heves. — 
Back Edéné, Diciosanmartin, Románia. — Kapdebo 
Miel, Timisoara, Str. Dacilor 33/35. — Welsi Olga, 
Miskolc, Széchenyi-u. 36. — Reiniti Béla, Miskolc, 
Lichtenstein-u. 24. — Nemes István, Bpest, Nádor-
u. 23., III. 1. — Fodor Bözsi, Senta, Jugoszlávia. — 
Klein Tibor, Salgótarján, Erzsébet-tér 488. — Dr. 
Karlo Schick, Kula. S. H. S. 

MEGFEJTÉSEK 
a 46-ik számbői: 

KERESZTREJTVÉNY : 
A H ' O L A P S N Z N E M l » T C M 

R U f t Ö M O R S » I & O L E i * » O M A R H i t - T A A A MA V A A b T A & A O Z S C A I K R A G. 1 & A S WO t U C K c E M T A A I. I M L C. A 

a V Á A l M 0 A M o a U » Z K 
A A T O T T 

K A R E A D C S A A H Z O A O A A 
O í T N I Z 

A A T O 

K. T U & 

A U D A 

D A O H T H C t 

K I T W i T U a V A R A T 

REVÜK ÉP: A kép bal felső sarkában levő fa ágai 
közt található fejjel lefelé. 

BETŰ- ÉS KÉPREJTVÉNY: 1. Arany János, 2. 
Klméra, J. Békésmegye, 4. Szerencsétlen, S. Hordó, 
8. Orangután, 7. Egyenetlenség. 

J á t é k o k 
A SZÍNÉSZ ÉLETKORA 

(Földes Fülöp, Bpest) 
Egy bonvivánt megkérdeztek a Newyork 

kávéházban, hogy tulajdonképen hány éves? 
A szinész — érthető okokból — nem mon-
dotta meg életkorát, hanem a következő 
választ adta: 

— Jelenleg mégegyszer olyan idős vagyok, 
mint a kisányom, de hat évvel ezelőtt kétszer 
olyan idős voltam, mint a leánykám. Hány 
eves most a bonvivánt? 
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KÖRBE-KÖRBE 
(Payper Lajos, Bpest) 

A helyes betűből kiindulva s minden hete-
dik betűt olvasva egy hires magyar színésznő 
nevét kapjuk. 

ALAKREJTVÉNY 
(Dr. M. Sch. E., Pápa) 

CSAK RÖVIDEN 
(Stern Erzsébet, Bpest) 

Farkas Imre muzsikál = Mókuciterál. 
Ernő csalódott szerelmében - Ernőgyülölő. 
A házibarát Rátóti Iliéknél nélkülözhetet-

len lenne nevetéses estéken = A háziba-
rátótiliéknélkülözhetetlennevetésestéken. 

Egy négyszögletű tavat, amelynek négy 
sarkán egy-egy öreg fa áll, tulajdonosa még-
egyszer oly nagy négyzetre akarja meg-
nagyobbítani, azonban ugy, hogy a fák 
ne kerüljenek a vizbe. Miként lesz ez lehet-
séges? 

KI AZ? 
(Pásztor Miklós, Oradea) 

Gy-vel gazdag ember 
K-val nem hajt hasznot 
P-vel ilyen élet szép 
S- ilyen a falusi utca 
V-vel polgárok lakják 

VÖRÖSEK ÉS FEKETÉK 
A bűvész kikeres a pakli francia kártyából nyolc 

piros és nyolc fekete kártyát. Ezeket színükkel le-
felé egy-egy néző tenyerébe leszámolja. A nyolcadik 
kártyát színével felfelé fordítja, hogy a nézők tud-
hassák, hogy melyik csomóban vannak a feketék és 
melyikben a vörösek. Aztán azt állítja, hogy egyet-
len fekete kártya képes lesz átváltoztatni minden 
piros kártyát feketévé és megfordítva egyetlen pi-
ros kártya minden fekete kártyát pirosra fog fes-
teni. Hogy ezt be is bizonyítsa a fekete kártyát a 
pirosak közé teszi és piros lapot a feketék közé. 
Elmondja a varázsigét és kiderül, hogy az átválto-
zás tényleg megtörtént. 

Ehhez a szép trükkhöz nein szükséges semmi 
preparáció. Rögtönözve bemutatható akármilyen 
francia kártyával. Legföljebb az szükséges, hogy a 
kártyák ne legyenek túlságosan nagyok. Azonkívül 
az is szükséges, hogy a bűvész meg tudja csinálni 
a „volté" nevü fogást, melyet a Színházi Élet 44 és 
45-ik számában a legrészletesebben ismertettünk és 
amely fogás alapos tudása nélkül senki sem tart-
hatja magát kártyamüvésznek. A volte röviden is-
mételve a kártyák titkos emeléséből áll. 

A trükk menete a következő: Mikor a bürész a 
fekete kártyákat kikeresi a pakliból, csak arra 
tigyel, hogy az első egy pikk hetes legyen, a nyolca-
dik pedig ugyanazon színből való nyolcas. Kiteríti 
az asztalon a nyolc fekete és a nyolc piros kártyát. 
Most balkeze tenyerébe tesz színével lefelé egy pikk 
hetest és erre még hat fekete kártyát, végül a 
nyolcast. A hetedik és nyolcadik kártya közé azon-
ban becsúsztatja bal gyürttsujja hegyét. Most aztán 
a vörös kártyákat rakja egyenként balkezébe, a 
feketék fölé. Hangsúlyozza, hogy alul vannak a fe-
keték és felül a vörösek. Most következik a trükk 
kritikus pillanata. Megfordítja balkezét, melyben a 
pikk hetes látható, helyesebben mondva annak csak 
fele. Figyelmeztetjük olvasóinkat arra, hogy a 
francia kártyáknál a hetes és a nyolcas egyik fele 
teljesen hasonló. Ha tehát a kártya az a része, 
ahol a nyolcadik pont hiányzik, el van takarva, 
akkor a liefest nem lehet megkülönböztetni a 
nyolcastól. A bűvész igy szól: „Tessék kérem meg-
jegyezni. hogy a feketék alul vannak. Itt a pikk 
nyolcas.** A valóságban a hetest mutatja, de a né-
zők sohasem kételkedjek ebben. A vlszafordltás 
pillanatában megcsinálja a voltét, titokban ott 
emelve el a csomót, ahol előbb kisujja hegyét a 
pakliba tolta. Hogy a voltét könnyen csinálhassa, 
a bedugott kisujjat észrevétlenül a gyüriisujjal he-
lyettesíti. Ha a voltét ügyesen csináltuk, a nézők 
nem vesznek észre semmit, annál is inkább, mert 
a legalsó kártya most a pikk nyolcas, melyet előbb 
ta hetes helyett) bemondtuk. Most már nem kell 
több ügyesség a trükk befejezéséhez. Leolvassuk 
saját kezünkből egy néző kezébe lefedve nyolc állí-
tólag piros kártyát. A valóságban hét feketét és 
egy pirosat. Ezt az utolsót a nyolc közül fel is üt-
jük és ezzel meggyőzzük a nézőket, hogy nyolc 
pirosat olvastunk le. Most egy másik néző kezébe 
olvassuk színével lefelé a hátralevő nyolc kártyát, 
melyekre azt mondjuk, hogy ezek a feketék. A 
valóságban ezek közül hét piros, csak a nyolcadik, 
melyet felütünk, fekete. Ezután a felütött piros kár-
tyát áttesszük a másik csomó közepébe. Ugyanezt 
tesszük a fekete kártyával is. Egy kis hókusz pókusz 
után megmutathatjuk, hogy a csoda megtörtént: a 
kártyák megváltoztatták színüket. 
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K E R E S Z T R E J T V É N Y 
VÍZSZINTES: 

1. Finn világnagyság 
17. Őszi csapadék 
IS. Korszakalkotó találmány 
1». Görög betű 
20. Német férfinév 
22. És — latinul 
24. Olasz város 
26. Azonos betűk 
21. Török nííi név 
30. Űrmérték rövidítése 
31. BetU (fonetikusan) 
32. Ebfaj 
34. Letisztít 
35. Haza 
37. Elnöki rövidítés 
38. Nyugati nép két neve 
40. Szeretek — latinul 
41. Filmművész keresztneve 
42. Ifjúsági író vezetékneve 
43. Hazai magánhangzó 
44. . . . eran 
45. Hőköl 
46. Szin 
47. Idegen férfinév 
48. Vasalóban van 
49. Görög kettős betU 
50. Izmokon van 
51. Teaház mássalhangzói 
52. Uditő ital 
56. Jó — latinul nőnemben 
57. Szellemtelenül 
60. . . . vineit Amor! 
61. Fordítva: idegen pénznem 
62. Csökken. 
63. A gallium vegyjele 
64. Nagy amerikai város nevének 

első fele 
66. Sulyegység mássalhangzói 
67. Mutatószócska 
68. Itt tanítják az ábécét 
70. San P . . lo 
71. Fontos érc mássalhangzói 
72. Ibsen darab elme 
73. Perzsa uralkodó volt 
76. Német Írónő 
78. Francia iró (1864—1910) 
80. Iöv. * 
80,a. Alíatlakás 
81. Gyorsfufás 
84. Vallás nevének röviditáse 
86. Forrás — latinul 
87. Görög betU 
88. Rab Rá . . 
89. Igekötő 
91). Névmás 
92 Ezt kell csinálni, hogy az 

alma lehulljon 
94. A szobafal és némely nő 
87. Legyet az ember 
99. Az ő véleménye értelmében 

101 Kalkulál 
102. Rang 
104. Belga város 
165. Rendjel mugánhangzói 
106. Kötőszó 
108. Kötőszó 
169. Fordítva: szólít 
110. Me . . ág 
111. Szembetegség 
113. Beszédhibás 
115. Ceruza 
117. Tolvajnyelv 
118. Szónok 
119. Ritka — németül 
120. Nemes tulajdonság 
121. . . . kula 
123. Fordítva: rag 

(Taub, Budapest) 

Megfejtésül elegendő beküldeni a 
vízszintes 1, 52, 141. és a függő-
leges 1, 10, 65. 

124. A keresztrejtvényekből Is-
mert három szó: 1. Olasz 
folyó. 2. Latinul — és. .1. 
Cipészszerszám 

125. Aktában van 
126. Háziállat 
127. Dalmát város 
129. Fűszer névelővel 
130. Duplán bányaváros 
131. Évszak 
133. Külföldi sakkmester 
135. Világhírű francia iró mono-

gramja 
137. Éneklő madár 
140. Bor . . . s-tér 
141. Renaissancekorl nő 
144. Néha a viz is 
145. Szerelmes dalokat énekeltek 

FÜGGŐLEGES: 
1. Nagyon nagy kárra mondják 
2. A macska ilyen 
3. Ázsiai folyó 

E H E B i M í T S I I * 
E C . 1 M 4 Í I EJ 

(Vera. Nagymágócs) 

ou aja ipj 

1. 
(Pilászy György, Budapest) sss 

• s a i s i s 

3. 
(Welsz Pál, Budapest) 

•ÍIIPA 

(X. Y.) 

Nagyott húzott a kötélen 
•BHO)uya 

4. Fordítva: véd 
5. Fordítva: Ovidius másik neve 
6. A sir céha ilyen 
7. Magasugró világrekorder 
8. . . . csög 
9. Nemzeti érdeket hirdeti 

10. Agglegények véleménye 
(több szó) 

11. Fordítva: bárom — olaszul 
12. Fűszer 
13. Orosz cár jelzős nevének 

monogramja 
14. írországi tartomány 
15. Rag 
16. Emlékezéstan 
21. Sajt fajta 
23. A ruha ilyen legyen 
25. Ige 
28. Anglia 
29. Utánzó 
33. Ázsiai játék 
36. NŐI név 
37. Kereskedő öröme 
39. Le . . . ad 
46. Női név 
49. Híres kínai moziszinésznő 

(y = » 
52. Olasz város 
53. Nobel-díjas irónő 
53/a. Magasrangu állás volt ré-

gebben 
54. Állat 
55. Boxchamplon 
56. Indulatszó 
58. Szent állat 
50. Duplán: a családfő 
65. A legnagyobb franeia 

színésznő (+) 
69. Papagáiy név 
74. Magyar színművész 
75. Nagy francia vereség szín-

helyének mássalhangzói 
76. Férfinév 
82. Hamis 
83. Kocsmában verik csapra 
85. Halotthamvasztó 
86/a. Német történetíró (1776— 

1831) 
87. Fizikában hangtani műszó 
61. Színdarab (Kamara-Szinház 
93. Eszköz 
95. Ital 
»6. Pe . . . házy 
98. Betű fonetikusan 
98/a. Madárfióka teszi 

100. Ruhadarab (k = g) 
103. Takarítás 
107. Mylhológiai alak 
112. Püspök monogrammja 
113. Adok — latinul 
114. Névutó 
116. A csiriz 
120. Munkás 
122. Régen kincstári jövedelem 

volt 
125. Nőstényállat 
126 Azonos betűk 
128. Francia vicclap elmében van 
130. E keresztrejtvény készítője 
131. Hü — németül 
132. Érzi — betűi keverve 
134. L-el az első meggyilkolt 

ember 
136. Zenei rövidítés 
137. Fénypont 
138. G . . . onyl 
139. Világtalan 
142. Nemesfém kezdete 
143. Mythológal alak 
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SZERKESZTŐ ZENETEK 
F C K R « F M Í . Í L K f t W A T V E Z E I « ) Î 

KÉRDÉS: Két évig udvarolt egy fiu, azután azt 
mondta, hogy szakítsunk, mert nincsen célja, hogy 
esetleg évekig várasson. Nagy keservesen beleegyez-
tem, de a flu meggondolta magát, megint feljár és 
azt mondja, hogy csak próbára akart tenni! Közben 
pedig egy másik gazdag lányhoz is jár, mert azt 
mondja, hogy annak a családja jó állásba fogja he-
lyezni. Mit tegyek? 

VÁLASZ: Szakítson [eltétlenül. Vőlegénye gerinc-
telen embernek látszik, aki nem tud határozottan és 
energikusan egy irányba haladni. Már pedig az 
ilyen ernber egész életében elégedetlen, sohasem ér-
kezik be és dühét, keserűségét a feleségén tölti ki. 
A legrosszabb férj anyag. 

Démon. 
KÉRDÉS: Az mondják, nagyon szép vagyok, külö-

nösen a szemeim rendkivül érdekesek. Ha rá nézek 
egy férilra, nem is kell egy szót sem szólnom, már 
meghódítottam. Ez engem szörnyen mulattat és 
szándékosan visszaélek e képességemmel. Ha azután 
a férfi közeledni akar, ridegen és gúnyosan elutasi-, 
tom. Azért ne tessék engem rossz lánynak gondolni 
és a szüleim ha ezt tudnák, huszonötöt adnának! 

VÁLASZ: Nézze kedves naiv, ártatlan kis démon 
egyezzünk ki! Ne szóljon a szüleinek, viszont a meg-
spórolt „huszonöt" helyett hallgasson meg. Je-
gyezze meg, hogy csak az értéktelen és nem müveit 
kislányok alapítják életörömeiket kacérságra és a 
komoly férfiak az ilyen lányokkal szóba sem állnak. 
Komolyodjon tehát meg, örüljön, hogy szépnek 
született, de ehhez a külső szépséghez lelki tartal-
mat is kell szerezni. Csak akkor lesz a szépsége 
érték. Ellenkező esetben jövő szerencsétlenségének 
magját hordja magában. 

Tudatlan Anikó. 
KÉRDÉS: Egy korrekt úriember megcsókol-e egy 

lánykát, lia nem szereti és van-e ilyen csóknak 
jelentősége? 

VÁLASZ: A korrekt uriemberek néha engedmé-
nyekel tesznek ha csókról van szó, pláne, ha mint 
az Ön úriembere, még csak 23 évesek. Tudja ebben 
a korban még nem igen szoktak atyai csókokat 
adni. Viszont ha megcsókolta, az lehet pillanatnyi 
hangulat, ami még igen távol van a szerelemtől. 
Jelentősége az ilyen csóknak csak akkor van, ha 
attól a kislány, aki a csókol kapla, ugy megijed, 
hogy töprengeni kezd rajta és leveleket Ír. Mert 
akkor az a csók ugylátszik visszhangra talált! 

Cuki, Arad. 
KÉRDÉS: Mélabús vagyok, egyedül járkálok, pe-

dig szép is vagyok, gazdag is vagyok. Semmiben 
sem találok örömet. Mit jelent ez? 

VÁLASZ: Nincs semmi baj kedves Cuki. Egy-
szerűen elérkezett abba a korba, amikor minden 

indokolás nélkül egyszerre megszállja az embert 
ilyen mélaliu alakjában a szerelem, a vágy valami 
szenzáció után, a névtelen szomorúság, melyben már 
benne remeg a jövendő csókjának misztikuma. Majd 
eljön a bűvös királyfi és lelfogja oldani a varázs-
lat alól. 

Boldogtalan szolnoki lány. 
KÉRDÉS: Egy más vallású flu udvarol nekem. 

Én ijedten kérdeztem tőle, hogy mi lesz ennek a 
következménye, de ő azt mondta, hogy bizzuk a 
sorsra, majd megoldódik a kérdés. Mi a véleménye? 

VÁLASZ: A valláskülönbség nem lehet akadálya 
a boldog házasságnak. Viszont az ember nem bizza 
szerelmét a véletlen sorsra, hanem öntudatosan ha-
tároz és azután kiverekszi azt, amire elhatározza 
magát. 

Napsugarak. 
KÉRDÉS: El vagyunk keáSredve, mert a társasá-

gunkban nincsen olyan korú és állású flu, aki férj-
jelöltként számba jöhetne. Mit tegyünk? 

VÁLASZ: Erélyesen meg kell változtatni eddigi 
életmódjukat. Nem szabad gyengédség, részvét és 
érzelgősség miatt megtartani az eddigi alkalmatlan 
környezetet, hanem sietve ki kell cserélni. Ismerős 
családok segítségével, bálban, zsurokon. fürdőhelye-
ken könnyű uj, megfelelő Ismeretségre szert tenni. 
Ha ez némi furlanggal, harccal jár, ne riadjanak 
attól vissza. Aki ölhetett kézzel varia a sültgalam-
bot, mindig rosszul számit. 

Tivadar. 
KÉRDÉS: Szeretek egy lányt, el is akarom venni 

feleségül. De megijeszt az a körülmény, hogy 
ugyanaz a lány, aki néha csupa sugárzó szerelem, 
máskor éppen a legforróbb csókok után ideges, in-
gerült, szemrehányásokkal halmoz el. Társulhatok 
iiyen nővel az egész életre? 

VÁLASZ: Semmi oka nincsen az aggodalomra. 
Menyasszonyának ingerlékenységét megmagyarázza 
helyzetének bizonytalansága, hogy még várnia kell 
Önre, továbbá önvádja, amiért szerelmében véle-
ménye szerint tul ment a megengedett határon. Az 
ilyesmit a férfinek megértő tapintattal és gyengéd-
séggel kell elsimítania. 

Szomorú asszony, Debrecen. 
A legszebb, legnemesebb asszonyi levelek közül 

való az öné, melyből a következő megható sorokat 
idézem: 36 éves vagyok, üzletem keresetéből tartom 
el magamat és kislányomat, aki 16 éves. Férjem 
egészen rövid házasélet után elesett a harctéren. 
Azóta csak a munkát ismertem, gyermekemnek szen-
teltem minden időmet, erős maradtam minden ki-
sértéssel szemben. És most jött egy férfi, akiről 
nem tudtam kicsoda, micsoda, naponta eljött az 
üzletbe és beleszerettem. A véletlen pattantotta ki, 
hogy már nős ember. Most mi lesz velem? Ki áll 
mellém tanáccsal, segítséggel? Vagy el kell vesznem? 

EGY HIRES CO KAPHATÓ : 
^ ^ A X D O R ; V V yjHl F I U S Z I S É S Z N Ő S Z I K H Á Z I É L E T 

BLÁ M Í A REGÉNYE ,5 KÖNYVESBOLTJÁBAN 
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VÁLASZ: Semmi baj nem lesz drága asszonyom. 
A forró számum elsüvít maga lelett és megint 
visszamenektil gyermekéhez és a munkához. Ami 
történt, azért ne legyen szemrehányást magának. 
Gondoljon arra. hogy önálló, független nő, akinek 
az élet sok keserUsége mellett joga volt kinyújtani 
kezél a vélt boldogság leié. Igyekezzen megnyugodni 
és talán mire elmúlik a vihar, a kisütő napfény 
mellett meg fogja pillantani a magához méltó Igazi 
férfit 1st 

Irrendoline. 
KÉRDÉS: 17 éves vagyok, de már nem tudok 

szeretni, pedig tudtam. Égy fiúba voltam szerelmes, 
aki szerelmet vallott nekem és azt kérdezte, viszon-
zom-e érzéseit? De — noha imádtam — magam 
sem tudom miért, elütöttem a kérdést. Azóta a flu 
közel nyolc hónapja idegen országban él, más lá-
nyoknak udvarol, levelemet válasz nélkül hagyja. 
Én azóta csak kacérkodom minden férfivel, ugy el 
vagyok keseredve! 

VÁLASZ; Egészen könnyű kis eset. Ha már min-
denkivel kacérkodik, akkor tulajdonképpen nem is 
volt maga igazán szerelmes, hanem csak a hiúságát 
bosszantja, hogy miért nem válaszol az a flu, akit 
maga szeretne meghódítani. Tessék elhinni — és 
ez az üzenetem sok kislánynak és férfinek szól — 
ha az emberek a szerelemből nem hiúsági kérdést 
csinálnának és nem akarnának mindenáron regé-
nyeket meg tragédiákat játszani, ha nem gondol-
nák, hogy ők érdekes, kivételes teremtmények, akik-
nek Ielkiharcokat kell vívni és érdekes pózokban 
szenvedni, ugy a legtöbb szerelmi problémát egy 
könnyed kézmozdulattal el lehetne intézni! 

Szomorú jövő. 
KÉRDÉS: Tiz év előtt, még 15 éves koromban 

beleszerettem egy fluba, akit a sors messze sodort. 
Most hosszú idó után haza került. Leírhatatlan iz-
galommal vártam s amikor találkoztunk, kiderült, 
hogy halálos betegség sorvasztja. Külföldi szanató-
riumokba jár, házasságról szó sem lehet. De én meg 
tudnék érte halni is, noha nem annyira szeretem, 
mint inkább sajnálom. Levelezni szeretnék vele, de 
két hónapja nem ir. írjak azért mégis neki? 

VÁLASZ: Egészen rossz utakon jár. Semmiesetre 
se irjon. Kimélje a beteg érzékenységét, akit esak 
felizgatnának azok a levelek, melyeket olyan női 
kezek Írnak, melyeket ő sohasem áraszthat el a 
szerelmes férfi csókjával. És maga kedves kisasz-
szonyom tarfson józan mértéket érzéseiben. Emberi 
sajnálata természetes és indokolt, de az ön életét 
egy egészséges ember felé vigye és igyekezzék bol-
dog feleség és anya lenni. 

Az asszony ingatag. 
KÉRDÉS: Komoly, példás életű feleség voltam. 

És akkor egyszerre életembe lépett a férfi, aki el-
szédített és m o s t . . . elhagyott. Most végtelenül 
kétségbe vagyok esve, gyötör az önvád és mégis . . . 
vágyódom utána, máskor pedig szeretném meg-
alázni, megbüntetni! 

VALASZ: Levele mélyen meghatott. Térjen magá-
hoz szegény meggyötört, okos, kedves asszonyom ! 
Maga nem szerelme miatt vergődik, hanem azért, 
mert a férfi elhidegülése elvelte magától a legfőbb 
érvet, mellyel tettét megindokolta, t. f. azt, hogy 
ami történt azt kölcsönös szerelem menti és Bzépiti. 
Nyugodjon meg, simítsa meg lázas homlokát, tö-
rölje le k ö n n y e i t . . . a regény véget ért, kezdődik 
a reális élet, legyen még jobb, még példásabb hit-
ves, mint azelőtt. És ez lesz a férfi büntetése is. A 
•naga megközelifhetettensége, örökre efzárt szive 
éppen ugy fogja nyugtalanitani és gyötörni őt, mint 
ahogyan most maga szenved. De az 6 gyötrelme 
megérdemelt büntetés lesz. 

HU menyasszony. 
KÉRDÉS: Az osztrák fürdőhelyen tánc, gondtalan 

mulatság közepette nagyon összebarátkoztam a 
táncpartneremmel, aki végül is megkérte a kezemet. 
Rémülten eszméltem ekkor fel, hogy mit tettem, 
mert hiszen én már menyasszony voltam és szeret-

tem is vőlegényemet. Ijedten pakkoltam és siettem 
haza egyenesen vőlegényem karjaiba. Most levelet 
kaptam fürdöhelyi kérőmtől, aki választ kér. Mit 
tegyek? írjak neki? 

VALASZ: Amit tett, nagyon helytelen és minden-
képpen elitélendő. Sem nőnek, sem férfinak nem 
lehet joga ahhoz, hogy merő szeszélyből, játékból 
feldúlja másnak a nyugalmát. Most irjon egy 
őszintén sajnálkozó, bűnbánó levelet és fogadja 
meg, hogy soha többé ehhez hasonló csúnya játékba 
nem bocsájtkozik. 

Keresem a párom, Szlovenszkó. 
KÉRDÉS: 22 éves, komoly, sportoló joghallgató 

vagyok. Nagyon sok bajom van a nőkkel, mert 
csupa léha lány kerül a közelembe, én pedig ra-
gaszkodom a szellemi színvonalhoz. Mit tegyek? 
Engedjek glveimből, alkudjak meg? 

VÁLASZ: Kérdésén őszintén csodákozom, mert a 
helyzet teljesen fordítva szokott állni, t. 1. ma sok. 
kai több a komoly, nagyon müveit és értékes nő, 
mint férfi. Azt hiszem, hogy a baj az ön túlságos 
fiatalságában rejlik, amely az embert szélsőségekre 
ragadja, megtéveszti ítéleteiben. A szerelem kedves 
uram nagyon demokrata és ön, aki ma még Így 
megveti a lányokat, talán már egész rövid idő 
múlva ugy fog felcsodálkozni egy egészen egyszerű 
kis leánykára, mint valami istennőre. A baj tehát 
— egészen bizonyosan — magától fog megszűnni. 

Kivételesen: A kért cimek: Dr. D. I., Csáky-utca 
5., vagy Dr. H. I.. V., Wekerle Sándor-utca 22. 
Mind a kettő európai hirü tudós. — Sötétékék ruha, 
világos kalap: Tegyen újsághirdetést közé vagy ku-
tassa ki magándetektív iroda segítségével az illető 
hölgy címét. — A. Péter, Egy sir: Nem a lapunkba 
való. Egyébként hangulatos írás. — Memento móri: 
Kétségtelenül tehetséges fiatalember munkája. Van 
lendülete, finom erotikája, ritmusa. A maga nevét 
még olvasni fogjuk. De most igyekezzen előbb más 
kenyérkereső pályán • elhelyezkedni és fokozatosan 
fejlessze ki irói tehetségét. — Kétségbeesett 20 éves: 
A hajhullásnak számtalan oka lehet, azt minden 
esetben csak orvos állapithatja meg. Lehet, hogy 
besugárzás, lehet, hogy masszázs vagy más külőn-
leges kezelés utján állítják meg a bajt. — Boldo-
gabb élei: Ne vegye olyan nagyon szivére az ese-
tet. Baján ma már minden jobb orvos tud segíteni. 
Titkát őrizze meg és majd meglátja mennyire bol-
dog leszi — G. A., Besztercebánya: Verses történe-
teket nem használhatunk. Üdvözletünket küldjük. — 
Egy éjjel (Novella): Nem sikerült. 

M. K.: Levelezőlap értesítést fog tőlünk kapni, ami 
egyúttal igazolásul is szolgál. Ha értesítésünk kike-
rülné, szerkesztőségünkben szívesen kaphat ujat. — 

Régi 

Színházi (letel 
veszek. Különösen sürgős szükégem van 

a Színházi Élet 
1913., 1914. és 1915-iki évfolyamaira, 
valamint az 1920. évi 35, 43, 49 és 

1921. évi 29 és 32- es számokra 

Levélcim: Ulg György, Barcsay-u.3, III. 26. 
(D. e. 7-%10-Ig. Teleton ; 370-76 . ) 
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L. Gy„ Bpest: Azt kérdezi levelében, hogy lehet az, 
hogy mikor Pesten déli tizenkét óra van, akkor 
New Yorkban éjfél van. Ez az értesülése nem he-
lyes, mert Budapest és New York között 6 óra idő-
különbség van. Könnyen kiszámitható a föld bármely 
pontjára az időkülönbség. 360 (fok) osztva 24-gyel 
(óra) 15-öt kapunk, ami azt jelenti, hogy minden 
15 fokkal nyugatra egy-egy órával később kel fel 
a nap. Tehát ha ki akarja számítani két hely idő-
különbségét, akkor csak annyit kell tudnia, hogy 
hány fok különbség van köztük. (Az uj térképeken 
Greenwich-től keletre és nyugatra kapott fokokat 
össze kell adni). Például ha 75 fok a különbség, ak-
kor 5 óra, ha 120 fok a különbség, akkor 8 óra az 
idődifferencia. — Ké jogász; Sz. M., I., Maros-utca 
15. — Iskolapajtások: Somogyi Bogyó, Gróf Zichy 
Jenő-u. 30. Telefon: Automata 142—35. — R. I., 
Budajenő: Nem tudtuk megállapítani. — „Tanács-
talan erdei": Természetesen beküldheti a képet. 
Nem az a döntő, hogy honnan jön a kép, hanem 
hogy milyen szép az illető. — Gyermekszépségver-
seny: Helyszűke miatt nem közöljük a gyermekek 
képe alatt a helységnevet is. Bármely olvasónk 
küldhet be képet s a beérkezés sorrendjében sorra 
kerül. Viszont a lapban található szelvény ellené-
ben Halmi — ezelőtt Strelisky-fiók — ingyen felvé-
telt készit. — Zsuzsu Baby: Fogadjon szüleinek szót! 
Lebeszéljük a színészetről. A statisztálás ütközik az 
iskola szabályaival! — Nelli: Sass Olli cime: Her-
nád-u. 21. — B. B.: Karinthy Frigyes, Verpeléti-ut 

2.; Fedák Sári, Személynök-u. 16. — Hárman: Víg-
színház, Gombaszögi Frida. — Fogadás: Fehér és 
fekete. 

Mozi üzenetek 
Ebben a rovatban szívesen válaszolunk 5t film-

tárgyú kérdésre. Beküldött kéziratok, filmtémák, 
szeenáriumok, fényképek megőrzésére vagy vissza-
küldésére nem vállalkozunk, ajánlatos ezekről máso-
latot készíteni. 

Szakáll Károly: A megadott címeken az amerikai 
posta megtalálja az illetőket. — 17 éves szőke ifjú: 
Pesten nincs filmgyártás, itt nem tud mint filmszí-
nész elhelyezkedni. Ramon Novarro címe: Metro 
Goldwyn Mayer Studios, Culver City, Calif. — 
Fogadó; A film nem készült el. Valószínűleg anyagi 
okokból. — Memphis: Ilyen közvetítésre nem vállal-
koznak beérkezett írók. Tessék közvetlenül bekül-
deni. Cim: Paramount-Famous Lasky Corp., Times 
Square, New York. Nem biztosithatjuk sikerrel. — 
Egy erdélyi filmbarát: Nagyon nehéz Berlinben el-
helyezkedni. Legalább hat hónapra való pénzt vi-
gyen magával, aki Berlinben állást akar keresni, 
mert biztos elhelyezkedésre senki se számithat. 
üdvözlet. — Kelemenrő: Metro Goldwyn Mayer 1540 
Broadway, New York; Paramount Famons Lasky 
Corp., Times Square, New York. 2. Angol, német. 
3. A levelet, ha írógépeli, elolvassák. 4. Igen. 5. 
Lehetséges. — K. J., Törökszentmiklós: 1. Para-
mount Studio, Hollywood, Calif. 2. Jelenleg uton 
van. — Egy előfizető: 1. 1929. N. Curson St., Holly-
wood, Calif. 2. Budapest, Személynök-u. 16. — M. 
Gyuláné, Cluj: 173 Wardour Street, London W 1. — 
Gávai mozirajongó: A film címe is „Schellenberg 
testvérek" volt. — T. 1928: 1. Berlin, Kaiserdamm 
95., 2. Berlin-Charlottenburg, Pommernallee 1., 3. 
Jelenleg uton van. 4. Hotel Adlon, Berlin. Németül 
tessék irai. 

Tekintse meg a legmodernebb berendezett és ujjonan át-
alakított IJNGÁR-féie sofföriskolát, ahol már kizárólag uj 6 
hengeres és négykerékfékes Buick és 520 Fiat rendszerű 
autókon tanítanak, igen mérsékelt árakért. UNGAR, Budapest, 

VIII., Karpfenstein-utca 20. Telefon: J. 412—46. 

A R A N Y S 7 Í Í K P I F S 7 h a a z «Isner-ïéle Eau 
A I U M 1 a i U n L L L M , Radieuse-t használja 1 .60 
pengő. Barna vagy lekete hajat nyer az Eisner fél« 
dióklvonattól (1.60 pengő) Eisner drogéria, főh. 

kam. száll. Andrássy út 37. c. 

R U H A S Z A K A D Á S 
művészi mütömése, harisnyák művészi Javítása 
Dr. KASSAINÉ Iparművészeti műhelyében. VII., 
Lövölde tér 1. sz. — Teleíón : Józset 395-34. 

SZERKESZTŐSÉG: c ^ n n m a r a • KIADÓHIV. ÉS JEGY-
Erzsébet-körut 43. N I M á 1 1^9 ü l Ak Bá 1 B í l ^ B v H PÉNZTÁR: Erzsébet-
Telefon: J. 429-35. A körnt 29. Tel.; J. 421 

éi J. 372-15. SZÍNHÁZI-, IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP —73 és 421—72. 
Megjelenik minden vasárnap 

Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. — Kiadja: a SZÍNHÁZI ÉLET RT. 
EGYES SZÁM ÁRA: Magyarország: 1 pengő. — Ausztria: 1.25 schilling. — Jugoszlávia: 12 dinár. 

— Csehszlovákia: 7 éK. — Románia: 40 lei. — Anglia: 1 shilling. — Németország: 90 pfenning. — 
Amerika: 30 cent. 

NEGYEDÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 10 pengő. — Ausztria: 12.50 schilling. — Jugoszlávia: 
130 dinár. — Csehszlovákia: 80 éK. — Románia: 450 lei. - Anglia: 18 shilling. — Németország: 10 
aranymárka. — Amerika: 2.5 dollár. A többi országok: 15 pengő. (Az előfizetési dijak Magyar-
országról postautalványon küldhetők be, vagy pedig átutalhatók a Színházi Élet 41.856 számú posta-
takarékpénztári számlájára. Külföldről pedig bankátutalás, vagy főbizományosaink utján, vagy 
postán kérjük.) 

FŐBIZOMÁNYOSOK: Ausztria: Wenzel Sipek, „Expedition der Ungarischen Tageblätter", Wien, 
IV., Weyringergasse 39. — Jugoszlávia: „Literária" könyv- és hírlapterjesztő vállalat, Mavro Heu-
mann, Subotica, Karadjordjev trg. 12. — Csehszlovákia: Weiss M., Bratislava (Pozsony). — 
Ruszinszkó: Pallas Könyv- és Lapterjesztő Vállalat, Uzhorod. — Románia: Pallas Könyv- és Lap-
terjesztő Vállalat, Cluj (Kolozsvár). — Németország: (Szerkesztőség és kiadóhivatal): Georges Bányai, 
Berlin W., Friedrichstrasse 224. — Anglia: (Vezérképviselő): Tibor Korda, London E. C., 149 Fleet 
Street. — U. S. A.: Kerekes Bros. 208. East 86-th Street, New York. — Buenos Aires: „Magyar Sió" 
Cordoba 217. Ernest Fisch 728W N. Wilcox Ave., Hollywood. 

Hirdetések millimétersora 80 fillér. 
Dirai- éa sportrovatban a hirdetések millimétersora 1.28 p., a kottamellékleten 1.50 p. 

GLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT„ BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS IL 



À mai kor legtökéletesebb 
fog.- és sző/ápoló szere 

E$x tubus ára to f. 



GARANTÁLT MOSHATÓ FEHÉRNEMŰ 
KAPHATÓ MINDEN JOBB KÖT-5ZÖVÖTTÁRÚ 

. ÜZLETBEN. 

ÜGYELJEN A VÉDJEGYRE'. 

GLOBUS. BUDAPEST. 


