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HÁBORÍTATLANUL ALSZIK AZ UTAS A MOTOROS 

hálókocsiban, amely — a maga nemében a 
legelső Európában — rendszeres éjszakai közlekedést 
bonyolít le óránkénti 70 kilométeres sebességgel 
London és Liverpool között. 
Háborítatlanul alszik .az utas . . . Repül a motora 
a mindig éber ,,Midland"-városokon keresztül, 
amelyek fölött a kohók tüzének visszfényétől 
vérvörösen izzik az ég. . Száguld a békességes 
holdfényben álmodozó tá jakon át, ahol Shakespeare 
élt és alkotott , London felé, majdnem nesztelenül, 
gyorsan, erőteljesen és mégis olyan csendesen, hogy 
az utas nyugodtan fogyaszthat ja el útközben a 
Horniman's teát : nem kell. attól félnie, hogy a 
csészéből egy csöppnyi is kiloccsan. 
Útközben csak egyszer áll meg ez a vonat azért, 
hogy vezetője a felelősségteljes szolgálat közben kissé 
megpihenjen s egy korty itallal felüdíthesse magát. 
És ilyenkor neki is — mint mindenkinek, akinek 
munkája tiszta fő t és nyugodt idegeket követel — 
egy kívánsága van és pedig egy csésze üditő é* 
serkentő 

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

Road Sleeping Car. 
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Sikolyt hullottam: ettől a sikolytól 
hideg tenger csapta a fejem bőrét, 
földrengés osont az idegzetemen, a két 
csuklómon éreztem az ereimben, da-
gadva vonaglani az élet forró fájdal-
mát. Egy sikoly mint a gyémántsugár 
szállott az eszméletem mélységes 
ködéi közé. 

Csak egy fátyolos, gyultában máris elalvó gyönge sikoly volt, a Bajor Gizi 
sikolya. 

Hallottam nyögést, mintha madárnak rossz álma van a lomb közt lioldtalan 
csendben; mintha a szivben megcsuklilc egy emlék; mintha boldog gyötrelemben 
a márciusi rügy felfakad. 

Ezt a nyögést hallottam a Bajor Gizi ajkairól. 
És láttam, amint a• fejét egy válasz gyanánt lehajtja. Akkor a rózsaszálat 

sejtettem meg, aki hervadásnak adja magát boldogtalan sugalmában; az alkonya-
tot, amely földi szemtől felfoghatatlan pillanatban ered; a hajnalcsillagot, amelyet 
álmodhatatlan édes merengése közt egyszer csak megejt a bágyadalom. 

Olybá láttam a Bajor Gizi fejét, lehajoltában. 
A Nemzetiből jövök, a Tábornok előadásáról. Valami vatta van a két fülem-

ben, azon átal zeng a városi forgalom, aléltan. A Bajor szava cirógatja még ezen 
mód a hallásomat, az melenget, az altat, attól vagyok elandalodva. 

Mintha emlékemben a Casals Pablo csellójáról szállana vissza ez a hang, 
egy chaconne-jából. 

Az én gyermekkorban üdvezűlt hugocskám is izent ebben a hangban, 
messze, messze fölfedezetlen csillagok közül. 

Es csókok zokognak és könnyek nevetnek ebben a hangban. 
A hópihe hull, meg a gesztenyefa májusi pelyhe fut, meg a finom köd a fák 

közt, az terjed ebben a hangban. 
Minden öröm, minden bánat, minden lélek hajnali harangszava ez a hang. 
S ilyen a drága ártatlan szegény lányok arca, mint a Bajor arcocskája, ilyen 

az érdekes király kisasszonyok arca, ilyen a jó tündérek arca a mesében. 
Ugy-e, mi mind, mind ilyen félteni való érzékeny virágai vagyunk életnek-

halálnak, mint Bajor Gizi. Ugy-e édes kicsi testvérünk ő minekünk. 
En nem mérem őt össze senki mással a mi gyönyörű, becses magyar színész-

nőink közül. Én nem tudom kinél különb művész s nem tudom, kinek a hajára 
tűzzek nagyobb diadémot a dicsőségből. 

Én nem bámulom Bajort. Nem is imponál nekem. Nem szoktam őt gratu-
lálni. Olyan természetes, hogy ő ilyen. Jobban imponál egy remek Tekla, mint a 
született csillagocska, a csilkigocska fényétől 
csak boldog vagyok. 

Istenem, ha hallanátok ezt a hangot, erős, 
hivatalos, idegen urak, akik magyaroknak rossz-
akarói vagytok. 

Mi kaptuk őt, szegény magyarok. Mert ne-
künk százszor több szükségünk van reá, mint 
Párizsnak, Londonnak. • 

Ugy-e megbocsájtod, hogy szegények va-
gyunk, hogy gondunk több, mint gondolatunk, 
hogy lelkünk rongyos és pecsétes, hogy járvány 
miatt zárva a mi szebbik, nemesebbik, jobbik 
életünk. 

Halkan zengjed körül a mi rossz szivünket 
az uj esztendőben is, egyetlenegy napra se hűlj 
meg kérünk szépen, hogy a fellépésed elmarad-
jon, te jó isten hűséges kis cselédje, hogy szelí-
debbek legyünk, kedvesebbek, igazabbak. 

A 



Somogyi Nusi és Fedák Sári 
Belvárosi Színház: „Az amazon" (Halmi — azelőtt Strelisky-fiók — felv.) 

Az amazon egy mindenáron érvényesülni akaró festő d rámá ja és igy ér thető, hogy a Belvárosi Szín-
ház újdonságát már a premieren igen sok festőművész nézte végig. Megkérdeztük a darabról Hermann 

Lipótot, aki fr iss impresszióit igy mondotta el nekünk: 
— Az érvényesülni akaró művész problémája régen izgatja már az irók és művészek fantáziá-

ját. Kutat ják azt, hogy az érvényesülés milyen kapcsolatban van a művészi tevékenységgel és milyen 
drámai konfl iktusra vezethet. Nem lehet csodálni, hogy az izig-vérig művészember, a mi kitűnő 
Hevesi Sándorunk is hozzányúlt ehhez a problémához és a maga egészen egyéni módján dolgozta 
fel olyan érdekesen és finoman, hogy alapos töprengésre ad okot nekünk művészeknek, akiket ez a 
téma duplán érdekel, dacára annak, hogy ez a mi bőrünkre megy. 



I ra T «s : I 

Három más színházban viszont 
A tapsok özönével hulltak, 
Olympia és Szibéria 
Zenebonával bevonultak. 

Szép volt a tavalyi január 
Közgazdasági szemmel nézve, 
Tekintve, hogy ekkor esett meg 
Az ezerpengős premiérje. 
Az idő néha oly hideg volt, 
Hogy a kutyát ugy vitték ki ölben. 
De azért mindig telt ház volt 
A Kamarában a Krétakörben. 
Bukás is volt csúfos, a Trixi, 
Mert nem úszható meg enekül. 
Ezzel szemben a Városiban 
A Fléta-kör telt meg remekül, 

[Traft 

Az idő már tavaszba hajlott, 
Csak a Lipótvárosban fujt zordul 
Ahol a derék Hannibál 
Már a kapunál visszafordul. 
Sebestyénéknek is kijut 
Siker: A Gyurkovics fiuk, 
S a Rose Marie is nagyon tetszik 
Egyaránt szemnek és fülnek, 
De ahogy a napok hosszabbodnak 
A direktorok megrövidülnek. 

[Twsmtó 
Rígenls : 

Ikrek hava A Nemzetiben „Lilla" ment, 
Mely Csathó Kálmántól eredt. 
És „Őnagysága őrangyala" 
Trónolt a Vígszínház felett. 
A ligetben még téli álmát 
Aludta szegény Feld Matyi, 
A Magyarban a hónapot' 
Fazekas Trojkája húzta ki. 

Darwin tanát fenyegették 
E hónapban szörnyű bajok, 
Bemutatták a Szőrös majmot, 
Amely embertől származott. 
A nézőtereken látszott is, 
Hogy jól felment a termométer, 
És külön forró légkört hozott 
A Royalba Josefine Baker. 

Rígtnti : 
Koihiva 

A Városiban tüntetők 
Szerepeltek többször és tettleg 
És a szegény Húzd rá Jonnyra, Abris rózsája juniusban 
Dühösen ráhúzták a leplet. A legszebb virágkorát élte 



„Ne váljunk el" nyitja met/ 
E hóban a premier-listát, 
Persze prüszköltek is miatta 
A válóperspecialisták, 
S mert most senki sem azt csinálja, 
Amire főkép hivatott 
Két pesti szerző kreálta meg 
Idén a „Párizsi divatot". 
A Csikágói hercegnőt 
S Az amazont is e hóban adták, 
Meri okos direktorok az adut 
A legvégére tartogatják. 

Nyírbó. 
Msenlt: 
Oraultn. 

Mta. 

A Királyban a Puszipajtás 
Ment a helyzethez mérve flottan, 
Majd a Danton a pesti rendőrségtől 

Nem halhutoll meg. szegény, nyu-
godtan, 

Most megbűnhődte őkegyelme 
Amit a Bourbonoknak vétett, 
A Nizzai éjszakának 
A Jolly Jocker sem segített. 

Aégenle. 
£ NvllâjIiSW. 

Már dér ülte meg a mezőket 
És dér ült erdőn, csaliton. 
És hallgattuk a Vigadóban, 
Hogy mit suttog a bariton, 
Slágerek szálltak szerteszéjjel 
A szép Utolsó Verebéllyel, 
Kinek liirét a lelkes nézők 
Mindjobban szerteszét viszik, 
Mig a közönség más vidéken 
A Tábornokra esküszik. 
A Városiban ismét erősbült 
Offenbach mester hitele 
És ezzel egyidőben ment szét 
A Bölcsődal hangos sikere. 

S a „Cárevics" olyan gyengén ment, 
Hogy a „Sánta kutya" is utolérte. 

Két szimpatikus ifjú szerző 
Darabjáról regél a hir, 
Mert ez volt ama Régi nyár, 
Amit Sebestyén mindig visszasír, 
S nem kellett hozzá messzelátás, 
Hogy Matyiből nem lesz „Mersz-e 

Mátyás?" 

i Rűgtnta: 
1 Si'JJhiirt 

asszony- | 

[ 
Tîlelô, 
Régente : 

A primadonna-öltözőkben 
Nem hangoztak e hónapban bókok 
És nem e hölgyek szőttek ott 
Hálót ezúttal, csak a pókok. 

A Vígszínházba sokan jártak 
Főleg a Mary Dugan végett 
S negyedszáz Égő szoknya volt, 
Egyszóval elég sokszor égett. 
És más színházban is megkezdődött 
.4 sikerért a nagy tusa, 
Bár egyelőre nem sokat 
Gyűjtött a Csókok koldusa. 

a y 



Társasjáték a Sturecen 
Irta: HARSÁNY! ZSOLT 

« 

Rábízom a szerkesztőre, hogy jelen tu-
dósításomat a Színházi Élet mell/ rova-
tában közli: a turisztikában, a külföldi 
színházi hirek között, az autórovatban, 
a társasjátékok között, vagy egyebütt. 
Mert mindenüvé odaillik. 

Ott kezdődik a dolog, hogy három 
napra abba kellett hagynom Beszterce 
ostromát. Az ujtátrafüredi I'alace-szana-
tórium 402. számú szobájában ostromol-
tam Besztercét az Íróasztal mellett. Az 
ostromot három felvonásra terveztem, 
kettő már készen volt belőle. Már a har-
madik felvonásból is készen volt valami. De 
le kellett tennem a tollat, mert az Orszá-
gos Református Lelkészegylet estélyt ren-
dezett Budapesten az Operaházban és azon 
fel kellett olvasnom. Nagyszerűen klap-
polt a dolog azzal, hogy Vág Lajos bará-
ti. m. a szanatórium vezérigazgatója, épven 
autón indult Pestre feleségestül, továbbá 
Holzmann doktorral, a matlárházai fő-
orvossal és meghívott a kocsira, oda-vissza. 
Kitűnő. Vánék nagyon kedves emberek, 
a szalonjukban a betűvető ember gyakori 
vendég és gyakori vendég a kacagás is. 
mert irodalmi társasiátékokat és egyéb 
mókákat szokás játszani náluk. Némelyik 
játékot Brbits Mihály a'anitolla. aki Uj-
tátrafüreden irta a „Halál fiai" jórészét, 
valamint számos játékot vezetett be 
Vágéknál szegény Tóth Árpád, aki a Pa-
lócéban próbálta foltozni tragikusan ha-
nyatló egészségét. Magam is hoztam né-
hány mókát a Vág-házhoz, mikor Uj-
tátrafüredre mentem, hogy a Mikszáth-
féle Besz'erce ostroma színpadi alakját 
megcsináljam. 

Ezidőtájt éppen a kezdőbetűs játék 
mételyezte men az eaész társasánot. A 
kezdőbetűs játék abból áll, hogy kitűznek 
egy betűt, mondjuk a P-betüt és akkor 
mindenkinek P-vel kezdődő hires embere-
ket kell mondani sorban. Aki nem lud 
már többet mondani, az kiesik. Az győz, 
aki legtovább birja P kezdőbetűs híres-
ségekkel. Ponitovski. Péterly. Perikies, 
Ponson du Terail, Pakots, Paracelsus és 
igy tovább 

Pestre jövet ezt a P-betüt játszottuk a 
kocsiban. A játékban maga a kocsi is 
résztvett. bár szabályellenesen, mert Uj-
tátrafüredtől Budapestig nyolcszor mon-
dott Panne-t, pedig a panne, vagy más 
szóval defekt, hires ugyan, de nem ember, 
hanem baleset és különben is egy nevet 
csak egyszer lehet mondani. 

Visszafelé kitűztük az I-betüt. Ez ne-
héz betű, mert nem sok van belőle. De 

a y 
azért győztük a játékot és a derék 
Sludebaker-kocsi nem vett részt benne. 
Simán folyt minden Besztercebányáig, 
ahol kiszálltunk ebédelni. Én nyugalmasan 
tekintettem ki a vendéglő ablakán a fő-
térre, ahova Mikszáth bolond Pongrátz 
grófja be akart vonulni furcsa seregével, 
mikor az asztalunknál megjelent a ven-
déglős cs ékes német szóval értésünkre 
adta. hogy istenkísértés, amire vállal-
kozunk: Besztercebányától Rózsahegyig 
lehetetlen autóval eljutni, mert közben 
van a Sturec-hágó, amely a Beszterce-
patak völgyéből átvezet a Revuca-patak 
völgyébe. Ezer méter magasra kell ka-
paszkodni a meredek szerpentinuton, 
amelyen most térdig ér a frissen esett hó. 
Nincs autó, amely azon fel tudjon mászni. 
Reggel óta három turistaautó tért vissza 
szégyenkezve. 

Vág barátom gőgösen mosolygott és 
legyintett egyet a kezével. 

— A Studebaker ne tudna felmenni1 
Hatvan lóerővel? Haha. Ibrányi Alicel 

Az utóbbi nevet nem a vendéglősnek 
mondta, hanem nekünk, mert hirtelen 
eszébe jutott egy I-betüs név. Én még 
hamar rádupláztam, hogy Irinyi János, 
Vár/né egy szempillantás alatt rávágta 
Inkey bárót, a doktor pedig Ihering német 
költőt. (A doktor folyton költőket mon-
dott. én inkább hires vegyészeket és 
orvosokat.) Azzal felszálltunk a kocsira 
és nekivágtunk a S'urecnek. 

Mikor a szerpentinut aljához értünk, 
egy helyen fel volt túrva a föld és az 
addigi nyomok megszűntek a félméteres 
hóban. Büszkén konstatáltuk, hogy a 
gyenge kis autók eddig tudtak elju'ni, 
innen fordultak vissza. A Studebaker 
fö'ényesen berregett tovább a hóban. És 
ötven méter után megállott. 

— Ihász Dániel. — mondta Vág — 
valami baj van. 

— Nagy a hó, — mondta Vágné — és 
meredek az ut. Szent Ignác. 

— Ibach zongoragyáros, — mondtam 
én — talán fel kellene szerelni a kere-
kekre a hóláncot, ha hoztunk. 

— Hoztunk, — mondta a doktor — és 
bemondom Ingrest, a francia festőt. 

A soffőr felszerelte a kerekekre a hó-
láncot. Nem rövid müvelet. azt meg kell 
adni. Pedig Vág soffőrje igen kitűnő 
fiatalember. Végre elkészültünk. Ilajrá 
neki. A kocsi hatvan haragos ló erejével 
vágott neki a havas meredeknek. Meni 
remekül egy pár percig. Akkor Vág meg-
szólalt. 



— Rex Ingram, a hátsó jobb keréken 
valami kopog. 

— Ipolyi Arnold, — mondtam in ->-
magam is hallok valami kopogást. 

— Istvánffy, — mondta Vágné — csak 
nem szakadt el a hólánc. 

— Az bizony lehet, — mondta a dok-
tor —- Ivánfi Jenő. 

Megálltunk, ßizony a lánc elszakadt. 
De nemcsak hogy elszakadt, hanem a ke-
rég forgása közben rátekergödzött min-
denféle autóalkatrészekre, amelyeknek 
még a nevét sem tudom, mert nem vagyok 
technikus. A sofíőr hanyatfekiidt a hóba 
a kocsi alá, mindenféle srófhuzókból és 
harapófogókból lakatosmühelyt rendezett 
be magának a havon és egy félóráig dol-
gozott. amig a láncrészeket az illetéktelen 
helyekről odacsavaródott hínár gyanánt 
le tudta szedni. Végre elhelyezkedtünk a 
kocsiban. 

— Na végre, — mondta Vág — mehe-
tünk. llosvay Lajos. 

— Ideje, — mondta Vágné — mert ko-
rán sötétedik. Ibrahim pasa. 

— Illésházy, — mondta a doktor, — 
hiszen csak a Sturec tetejére feljussunk. 

— Majd csak feljutunk. — mondtam 
én — Inger Szolimán. 

A kócsi indult volna, de nem tudott. 
Láncától megfosztott kereke ugy forgott 
a havon, mint egy cukorszóró, hófelhőket 
szórva maga körül egy helyben, de to-
vább nem ment. Pedig éppen egy éles és 
meredek kanyar előtt voltunk. Nem volt 
mit tenni, mint leszállni és hátulról tolni 
a kocsit. 

— Imre herceg, -— szólt ki Vágné a 
kocsi ab'akán — most az'án dolgozzanak. 

Mi. három férfi, hórukkra nagyot nyög-
tünk és vállunkat a kocsinak vetve egy-
szerre kiáltottuk: 

— Imling Konrád. — kiáltotta Vág. 
— Immermann. — kiá'tot'a a doktor. 
— Incze Sándor. — kiáltottam én. 
Az autó megmozdult. Óriási berregés-

sel és priiszkötéssel megcsinálta a ka-
nyart. fíeülünk lihegve és térdig havasan. 
A soff őr indított, a kocsi nem ment. Ki-
szállunk. A kocsi igy sem ment. Akkor 
elhatároztuk, hogy az elszakadt lánc da-
rab iáit valahogyan rá kell drótozni a 
gummikerekekre. Az se bai. ha nem lesz 
tartós a dolog, csak addig tartson, amig 
felérünk a Sturec tetejére. Igy is történt. 
A so ff őr egy ujabb félóráig dolgozott. 
Köröskörül csodálatos hófehér csend, 
havas őserdő, csikorgó hideg, szállongó 
pihék, közelgő alkony. És fenn a magas-
ban a fejünk fölött a Sturec. Oda kell fel-
jutni. 

— Inczédy, — mondta Vág. És jó me-
leg lakására gondolt 

— Ingeborg. — mondta Vágné. Es 
prüsszentett egyet. 

— Innocent Ferenc. mondta a dok-
tor. És nagyon szeretett volna már fent 
lenni a Sturecen. • 

— Vincent d'Indy, — mondtam én. És 
a Palace remek kosztjára gondoltam. 
Vájjon otthon leszünk vacsorára? 

A soffőr elkészült. Felültünk. A kocsi 
nem ment. A férfiak kiszálltak. A kocsi 
ment. Nyilvánvaló volt. mit kell tennünk: 
a kocsi felmegy Vágnéval a hegyre, mi 
pedig felmegyünk gyalog. Igy is történt. 
A szűz hóban csak abba a nyomba lehetett 
lépni, amelyet a pneumatik vágott. Az 
pedig elég vékony ösvény. Ugy baktattunk 
felfelé a meredeken, mint három kötél-
táncos bundában. Olykor megakadt a 
kocsi egy-egy élesebb fordulónál, akkor 
nekihuzalkodtunk tolni. Vágné kiszólt a 
kocsiból 

— Jo. Zeusz kedvesei 
Mire mi lihegve, köhögve, nyögve egy-

szerre kiáltottuk: 
—- Inokayl 
— IgnotusI 
•— Iphigenial 
Fél hatkor fent voltunk a Sturecen. 

Egészen sötét volt már. De meg voltunk 
mentve. Vág boldogan veregette meg az 
autó hűtőjét, mint az istállótulajdonos a 
nyertes- ló nyakát. Csodálom, hogy a de-
rék Studebaker boldogan fel nem nyerí-
tett. És Vág büszkén tette még hozzá: 

-— Iréné, görög császárnő. 
Vágné boldogan igazgatta a lábzsákot. 

Poprádig most már biztos az ut. 
— Irsai Artúr. 
A doktor örömében csokoládét vett elő 

és köriilkinált bennünket. 
— Most mondok egy híreset, ki tud 

meg híresebbet? Irwing, a színészi 
— Még híresebbet1 — mondtam én. 
Azzal letérdeltem a hóba. összetettem a 

kezemet és mély hálával néztem fel a ha-
vas. szürke égre: 

— Isteni 
Aztán mind beszálltunk. Esetére otthon 

voltunk. Ugy ültem le a vacsorához, mint 
egy farkas. Mohón kaptam a menükártya 
után. Libasült volt a hozzátartozó dol-
gokkal, desszert, gyümölcs és minden 
egyéb. Nem lett volna rettenetes ezt el-
mulasztani'1 

Hopp, a „rettenetes" szónál felfigyeltem 
gondolataimban. Hirtelen felugrottam, ki-
mentem a portáshoz és felhívtam telefo-
non Vágékat. A szobalány jött a telefon-
hoz. 

— Csak annyit mondjon az igazgató ur-
nák, hogy „Rettenetes Iván cár". 
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Ez a hónap a karácsonyi bevásárlás fárasztó hónapja volt. Mire ezek a sorok 
az olvasó elé kerülnek, már elmúlt az ünnep ugy, hogy nyugodtan elmondhatom 
a karácsonyi vásár elleni panaszokat. Kétféle karácsonyi bevásárló létezik: A 
rendes ember (mint pl. én), aki már a hó elején beszerez mindent és a rendetlen 
ember (pl. ön, kedves olvasó), aki utolsó percben kezd a túlzsúfolt üzletekbe fut-
kosni. A rendes ember, aki december elején megvásárolta a karácsonyi ajándé-
kait; december /5 -én már haját tépi, mert minden üzlet tele van szebb és jutá-
nyosabb árukkal, mint amelyeket a hó elején beszerzett. A rendetlen ember, aki 
utolsó percben kezd vásárolni, ugyancsak haját lépi, mert az üzletekben már 
minden kifogyott. — Nincs igazság a földön. 

Ami az 

újévi babonákat 
illeti, elhatároztam, hogy ezt az évet jól akarom kez-
deni. A babona azt állítja, hogy nagyon sok függ at-
tól a pillanattól, amikor az óra éjfélt üt. Ha az em-
ber az uj év percét jól kezdi — akkor egész évben 
szerencséje lesz. Megkérdeztem öt barátnőmet, hogy 
az 1928-iki évet milyen körülmények között kezdték 
meg. Az első, vidám, pezsgőző társaságban fogadta 
az uj évet. A második, egyedül ült otthon, régi levele 
ket olvasott és sirt. A harmadik, egészen egyszerűen 
átaludta az éjfélt. A negyedik az Orient expressen ro-
bogott Párizs felé ismeretlen havas tájakon keresztül. 

Az ötödik, ezt az éjszakát kettesben töltötte azzal, akit szeretett és ajk az ajkon 
siklottak át az ó-évből az újba. Egyszóval mind az öten egészen különböző körül-
mények közt kezdték el az esztendőt. Arra a kérdésemre azonban, hogy ezekután 
milyen esztendejük volt, mind az öten ugyanazt a rövid, de velős választ adták: 
undok! 

Tanulság: Az ember ne higyjen semmiféle babonában. Ki fogja ezt a tanul-
ságot megszívlelni? Senki. 

Hogy kedélyesebb tárgyra térjek át, el kell mondanom december 

legszebb ruháját. 
Ezt a ruhát Bécsben láttam. Lanvin müve. A ruha 
szine sötétkék — franciául belu szuit-nek hívják ezt 
a szint. Anyaga tüll. A sötétkék tüll alapra, ezüst, 
acél és világoskék gyöngy csillagok vannak hímezve: 
az egész csillagos égbolt és annak minden konstellá-
ciója. Ha csillagász volnék, biztosan felfedezném a 
kost, a rákot, az oroszlánt, meg a többi barátunkat 
— csak egy konstelláció hiányozna egészen bizonyo-
san: az ikrek. 
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A legtökéletesebb hirdetést 
egy amerikai lapban olvastam. A faultless nobelt 
Pajama (hibátlan övnélküli pizsama) társaság hir-
detése ez. A hirdetés levélalakban jelent meg. A leve-
let egy hires amerikai Dandy írja és körülbelül igy 
szól: Kedves Mr. Faultless. Engedje meg, hogy el-
mondjam, hogy pizsamái miképen hoztak életembe 
romantikát, ön tudja, hogy mi szerencsétlen gazda-
gok, mennyire unjuk a társadalmi élet által reánk 
diktált keserves farsangi szórakozásokat. A télen, te-
hát megszöktem Newyorkból és Siciliába, Taorminába 
utaztam. Ott találkoztam egy exotikus szépségű, sötét 
szemű, izgatóan érdekes magyar grófnővel. Első pillanattól fogva elhatároztam: 
Ez lesz a feleségem vagy senki. Sajnos, a szállodában két vetélytársam akadt, egy 
érdekes csiszolt modorú olasz főúr és egy tüzes, szenvedélyes délfrancia. A sors 
azonban engemet segített. — A levél irója ezekután elmondja, hogy a taorminai 
fasiszta csoport — valami képzelt sérelem miatt — egy éjjel rátört a szállodára 
és az összes vendégeket ágyaikból a hallba vonszolta ki. Ott állott az olasz főúr 
hosszú libegő hálóingben és a tüzes francia régidivatu gyűrött pizsamában, mely-
nek nadrágja kilógott a kabát alól. A sorok irója azonban a könnyű, elegáns csikós 
faultless nobeltjéban, gumirajáró nadrággal (amely smmiben sem akadályozza a 
lélegzetvételt), ugy festett köztük, mint valami tündérkirály. Az igéző pongyolába 
burkolt gyönyörű grófné nem is nézett másra. A grófné most feleségem — fejezi 
be a dandy levelét — uram, köszönöm önnek boldogságomat és a fenséges éjjeli 
visletet. 

A hónaft legérdekesebb könyve 
francia és ugy hivják: Almanach des Gourmands 
1929. Ez a könyv valami tudományos és regényes 
szakácskönyv féle. Annyira érdekes, hogy nem lehet 
letenni. Képzelje el, a szegény háziasszony, aki estén-
ként tanácstalanul mered maya elé és sóhajtva 
kérdi: „Es holnap mit főzzünk"?!" — hogy ebben a 
csodálatos műben 365 ebéd és 365 vacsora étlapot 
talál. A könyv háromszázhatvanöt oldala, az év egy-
más után következő napjai. A mindennapi étlapon 
kivül itt találjuk az ajánlott ételek készítési módját — továbbá minden oldalon 
valami — az étkezéssel összefüggő —- kis novellát, anekdotát vagy hasznos 
tudnivalót. Minden hónap elsején elmondja a: almanach, hogy ebben a hónap-
ban milyen húsok, halak, főzelékek vagy gyümölcsök időszerűek. 

Tudós professzor ur kétszer havonként egészségügyi tanácsokat ad. Henzi 
Duvernais •— ismert író — elmondja, hogy miképen illik" enni. Hogyan eszik 
a jól nevelt és hogyan a neveletlen ember. André de Fouquéres, a párizsi divat-
király elmondja, milyennek kell lennie a mai ebédlőnek, a teritett asztalnak, az 
étkezések minőségének és időtartamának. Elolvassuk, milyen az amerikai, a ki-
nai, az orosz stb. stb. vendéglő, milyen a hangulat, milyenek az ételek és italok. 
Hatvan cocktail receptet kapunk. Hosszú cikkeket borról, pezsgőről, likőrökről. 
Kis versikéket, melyeket ismert irók írtak, nem a szerelemről, hanem a homard-
ról, a salátáról, meg az érett sajtról. Történelem tanárok írják le a régi híres 
konyhákat, asztalokat, ebédeket Nero vagy III. Napoleon korában. Aki szereti 
a gyomrát (és aki nem szeretné — legtöbb daliás férfi egyebet se szeret), az 
azonnal vásárolja meg ezt a könyvet. — Az eljövendő esztendő keserveit misem 
enyhíti hathatósabban, mint egy sikerült ebéd vagy vacsora, amelynek kereté-
ben a megunt marhát, borjut, csirkét és tojást uj divatos köntösben láthatjuk 
viszont 
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Udvariasságtan 
, Irta: Drasche -Lázár Aliréd 

Mindig azon uoltam, hogy lépést tartsak 
gjg a kor szellemével, mert ezt tekintem saját 
yfsf korom egyetlen helyes és pontos mérőjé-

nek. Mihelyest a régi jó időket emlegeti 
valaki —- már maga is öreg. 

Örömmel üdvözlöm az uj eszméket, 
szokásokat, a divatot és ugy érzem, hogy 
mindennek, ami jött, természetszerűleg 
igy kellett jönnie. 

Mégis van tér, amelyen nehezemre esik 
követni embertársaimat és lehet, hogy az 
az eltérés, amely köztem és mások közölt 
mutatkozik, máris annak a jele, hogy nem 
vagyok olyan fiatal többé, mint amilyen-
nek érzem magamat. Mert ebben a tekin-
tetben én is zengem a régi jó idők dicsé-
retét, s hogy ez mit jelent: erre nézve 
éppen az imént magam mondottam szi-
gorú Ítéletet. 

Ugy látom, hogy az emberek egymás-
közti érintkezésénél a modor állandóan 
rosszabodik, valamint, hogy a tónus, 
ahelyett, hogy lépést tartana az általános 
műveltség terjedésével, ezzel ellenkező 
irányban halad. Hiányzik belőle az egy-
más iránti, köteles tisztelet kifejezése, az 
előzékenység. És, miníha az emelkedő 
néprétegek vinnék belé a magasabb mű-
veltségű osztályokba a saját modorukat 
és szokásaikat, ahelyett, hogy, amint üd-
vös ebb volna, a régi társadalmi kullur-
rétegek nyomnák rá a bélyegüket azokra, 
akik hozzájuk felemelkednek. 

Lehet, hogy egész életünk „elamerikaia-
sodásában", forgalmunknak mind gyor-
sabbodó lebonyolításában leli ez a tünet 
magyarázatát. Manapság senkisem ér rá 
semmire sem: az idő pénz. Egymásután 
kiküszöbölődnek az érintkezésből mind-
azok a felesleges alakiságok, ceremóniák, 
amelyek, minél messzibbre tekintünk visz-
sza az ember történetében, annál fonto-
sabbak voltak. Néha ezeknek jutott döntő 
szerepük, nem a lényegnek. 

Mindazonáltal az a nézetem, hogy a 
I tónusnak is megvan a lényege, ha teljesen 
oô— ki is vekőztetjük az alakiságokból. Nem 

^PÇx azt panaszlom, hogy a nagy urat, ha 
megjelenik alárendeltjei körében, nem 
üdvözlik többé jobbágyi hódolattal, vagy. 

hogy étkezés után, nem kívánnak egy-
másnak jóegészséget többé. De nem tar-
tom helyénvalónak, hogy a legtöbb ember 
csak akkor „igyekezzék", ha remél vala-
mit. Már pedig, amerre nézzünk, a köz-
életben, a családi körben, az üzleti érint-
kezésben, ez igy van. 

Megdöbbenti az embert, ha látja, hogy 
egyesek miként köszöntik egymást az ut-
cán. Micsoda gőg, micsoda lenézés van 
néha abban, ahogyan az egyik fogadja a 
másik köszöntését! Vagy, ha már az ut-
cán vagyunk, jobban, szebben viselked-
nek-e olyanok egymással szemben, akik 
nem ismerik egymást1 Jön egy négy-öt 
emberből álló csoport. Elfoglalja az egész 
járdát. Aki velük szembe kerül, ha nem 
éppen kötekedő természetű, kénytelen le-
lépni a járdáról. Ez még hölgyekkel is 
megesik. De ha szép a hölgy: az urak 
„frontot" csinálnak, s ez az udvariasság 
is többnyire csak — tiszteletlenség. Tár-
saságban már nem érdemes, egymásnak 
bemutatkozni, vagy arról gondoskodni, 
hogy bemutatlassunk. Ha pedig már is-
merik egymást, akkor a hölgyek és urak 
közötti érintkezés formája oly fesztelen, 
hogy a távolabb álló szemlélőnek önkény-
telenül is sokkal iniimebb viszonyra kell 
következtetnie, mint amilyen köztük a 
valóságban fennforog. Hogy fiatalemberek 
és leányok között a tónus ma milyen, 
arról inkább ne is beszéljünk. 

Nincs ma már olyan állás, sem mi-
nálunk. sem sok más országban, amely 
viselőjének feltétlenül tiszteletet biztosi-
tana; a törvények előtt sem annyira egy-
formák az emberek, mint a tömeg kicsiny-
lése, lebecsülése előtt. És megfordítva: a 
hatalom pillanatnyi birtokosai is rend-
szerint megfeledkeznek róla. hogy mivel 
tartoznak alárendeltjeiknek. Mert a tekin-
télyt mindenekelőtt az a tisztelet biztosítja, 
amellyel mások iránt viseltetünk. 

A lövészárok-szellemet épp oly magasra 
tartom, mint amennyire bámulom a fut-
ball játékban megnyilvánuló férfias nyers-
erőt. De ma békés világot élünk egyrészt, 
másrészt pedig nem való a futball sem az 
utcára, sem a szalónokba. A magam ré-
széről csak akkor fogok eltérni az udva-
riasság szabályaitól, hogy ugy kívánja az 
— önvédelem. 
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Lent: Gellért í.a/os és 
üellu Ferenc és Fedák 

Sári 

Fönt: Fedák Sári és 
Toronui Imre. Gázon 
Gnula és Fedák Sári 

Középen: Fedák Sári 
Be városi Színház: ,,Az 
amazon" (Halmi lelv.) 

Belvárosi Sz 'nház: ,,Az 
amazon" (Halmi felv.) 



Január 6.-án lesz a 
miss Magyarország választás 
a Színházi Elet szerkesztőségében 
AKih nem KQidteH be fényképet. azok isrésztuehetnekauá-
lasztáson. ha január 6.-án az elözsiiri előtt megjelennek 

1. Kiss Mária (Kelenföld'1, 2. Kreutzer I rma (Szolnok), 3. Erdélyi Juci (Budapes t \ 4. Haklbauer 
I.ujzi (Pécs), 5. Lóránt Juci (Budapest"», 6. Mann Baba (Mindszent), 7. Var jú Ibolya (Budapest , 

8. Gasparils Juliska (Budapest) 

Nekünk, magyaroknak különösen szív-
ügyünk az 1929-iki vilàgsiçépségverseny, 
mert hiszen ezúttal először — kitüntető 
meghívásra — Magyarország is elküldi 
képviselőjét, a legszebb magyar leányt, 
hogy vegye fel a versenyt a világ leg-
szebb leányaival, hilünk szerint: « siker 
biztató reményével. 

Már csak néhány nap választ el ben-
nünket a verseny első etappjának a Miss 
Magyarország-válaszlásnak időpontjától. 

Január 6-ikán délelőtt fél tizen-
egy órakor a Színházi Élet szer-
kesztőségében (VII., Erzsébet-
körut 43) összeül a zsiiri és a 

meghívott jelöltek közül kivá-
lasztja Miss Magyarország-ot, 

aki azután résztvesz még januárban 
a Párizsban tartandó „Miss Európa"-
versenyen, aztán az amerikai Galwes-
ton városban tartandó „Miss Uni-
verse" választáson. S ha a fehér fajok 
legtökéletesebb képviselőinek e nagy-
szerű küzdelméből is diadalmasan 
kerül ki, az ezzel járó dicsőségen, a 
világ legszebb nőjének cimén kivül 
elnyeri az első dijul kitűzött húszezer 
dollárt is. 

A magyar leányok győzelmi esélyei 
mellett kedvező előjelek szólnak. 
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Ilogy csak egyet emlitsíink ezek 
közül: 

Maurice de Waleffe, n párizsi 
„Le Journal" vi.ághirü szerkesz-
tője, egyben a világszépségver-
seny európai vezértitkára, sze-
mélyesen megjelenik a „Miss 

Magyarország"-választáso.n. 
Husz európai nemzetet hívtak meg a 
versenyre, de 

Budapest lesz az egyetlen város, 
aliol Maurice de Waleffe szemé-

lyesen vezeti majd a választást 
a zsiiri elnökének minőségében. 

Ez az örvendetes esemény rend-
kívül hízelgő számunkra s egyedül 
szép leányaink hírnevével magyaráz-
ható. Nyilvánvaló, hçgy a verseny 
rendezőségének megtisztelő figyelme 
nem ok nélkül irányul felénk s ha 
most még számot vetünk azzal, hogy 
Miss Magyarországot olyan zsiiri vá-
lasztja meg, amelynek élén Maurice 
de Waleffe áll, akinek a fémjelzése 
máris félsikert jelent, akkor nem 
lehet túlzás az a megállapításunk, 
hogy 

Miss Magyarország a legkedve-
zőbb esélyekkel startol a nagy 

küzdelemben. 
A január 6-iki választás nagy zsű-

rijének elnöke tehát Maurice de Wa-
leffe lesz, tagjai pedig a következők: 

Beöthy László, báró Brandenstein Albert, Gei-
ßer Richárd. Hegedűs Gyula, Heltai Jenő, Her-
mann Lipót, Ineze Sándor , Iványi-Griinwald 
Béla, Kisfaludy Stróbl Zsigmond. Lengyel Meny-
hér t . P. Márkus Emilia, vitéz Csécsi Nagy Imre 
al tábornagy, Pékár Gyula, Petrovich Elek, 
Pólya Tibor, Porzsolt Kálmán, Tasnády Szües 
Andor, gróf Teleki Sándorné (Szikra). Zádor 
István, gróf Ziehy Géza Lipót, gróf Zichy Tiva-
dar és Zilahy Lajos . 

Most pedig felhívjuk mindazoknak 
a figyelmét, akik részt akarnak venni 
a választáson, de fényképüket akár-
milyen okból nem küldték be a Szín-
házi Élet szerkesztőségébe: 

közvetlenül a választás előtt, azaz 
január 6-ikán délelőtt tiz órakor 
még szemé'yesen is jelentkezhet-
nek a szerkesztőségben, ahol egy 
előzsüri Beöthy László elnöklésé-
vel kiválasztja közülük azokat, 
akik a fél tizenegykor kezdődő 

választáson résztvehetnek, 
így kívánunk módot adni arra, hogy 

1. Krausz Ilus (Miskolc), 2. Zwick Anna (Budapest), 3. Ember Paula (Budapest), 4. Hant-házi Sári 
(Szeged), 5. Técsői Móricz Erzsébet (Balassagyarmat), 6. Held Szidike (Sárospatak), 7. Berecz Giga 

(Diósgyőr), 8. Franki Margit (Budapest) 



azok is résztvehessenek a választáson, 
akik fényképeiket nem küldték be. 

A vidéki pályázók, mint már annak 
idején közöltük, kísérőjükkel együtt 
a Színházi Elet vendégei lesznek a 
választás napján. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
a választásán csak a meghívottak 
jelenhetnek meg. Éppen ezért a 
vidéki jelentkezők és mindazok, 
akiknek fényképe megjelent, il-
letve, akik fényképüket beküld-
ték, végül az előzsüri által kivá-
lasztottak, Írásbeli, ncvre szóló 
és számmal, szelvénnyel eKátott 

meghívót kapnak. 
A világszépségverseny rendezőbi-

zottsága európai szakosztályának sza-
bályai értelmében 

nézőközönség nem vehet részt a 
választáson. 

Még a kisérők is külön teremben vá-
rakozhatnak csak s a zsűri elé csupán 
azok léphetnek, akik résztvesznek a 
versenyen. 

Mindenki olyan ruhában jelenhe-
tik meg a zsűri előtt, amilyenben 

akar. 

1. Grünberg Rózsi (Budapest), 2. Weiler Márta (Pécs), 3. Éliás Erzsébet (Budapest), 4. Haberfeld 
Mariska (Gyöngyös), 5. Engel Jolán (Székesfehérvár , 6. Zsombok Rózsa (Békésesaba), 7. Kató Mária 

(Békéscsaba), 8. Fa rkas Etelka (Budapest) 

A zsűri nem köti magát sem estélyi, 
sem délutáni, sem utcai ruhához. Ter-
mészetesen olyan ruhában jöjjön min-
denki, amely a legelőnyösebben ér-
vényre juttatja külsejét. 

Mint ismeretes, az, akit a zsűri a 
legszebbnek talál, tehát Miss Magyar-
ország, kísérőjével együtt ingyen uta-
zik az Orient-expressz első osztályán 
Párizsba, ott négy napig teljesen in-
gyen ellátásban részesül, a legelőke-
lőbb párizsi divatszalonok stafirozzák 
ki és abban az esetben, ha Párizsban 
megválasztják Miss Európának, akkor 
egy luxusgőzös első osztályán kiviszik 
Amerikába, ahol azután Galweslon-
ban résztvesz a Miss Európa és Miss 
Amerika közötti versenyen. Ha nem 
is nyeri meg Miss Magyarország a 
Miss Európa-versenyt, a rendező-
bizottság akkor is meghívja a galvves-
toni világversenyre. 

Galweston . . . Itt dől el, ki a világ 
legszebb leánya, ki lesz Miss Uni-
verse és ki kapja meg a húszezer dol-
láros első dijat . . . 

Magyar leányok! Szerencse feli 

l(i 



A «Miss Magyarország' verseny résztvevői. 
1. S c h w a n E m m i k e , 2. S c l i w a r z P a n n i ( M i s k o l c ) , 8. s z e r e d ! H o r v á t h P a n e l , 4. P o l a ç s e k I l o n a 
m i s k o l c i •-) M ó z e s I r é n k e ( G y ö n g y ö s ) , 6. G e l b e r g e r I r é n » ( Ú j p e s t ) , 1. S z l n n y e y R ó z s i k a ( K e c s -
k e m é t ) 8. G a « K a t ó 9 S t e l n f e h l í r é n ( M i s k o l c ) , 10. W o l f I l o n k a , 11. H e i n , H e h M a r g i t ( R á k o s -
l i g e t ) 12 B r o d y E l l y ( Z t c h y i l j f a l ú ) , 13. V a j d a M a n c i ( M i s k o l c ) , H , S t e i n f e l r t J u c i ( K i s p e s t ) , 
15 M é s z á r o s T e r i k e ( G y o m a ) , l« . R e i n e r N e l l y ( K e c s k e m é t ) , 17. F l e i s c b m a n n M a r g . t 16. P a p p 

J o l á n ( Ó b u d a ) 
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PAUL. WEGENER: 

„Ha más színész játssza Attilát, én sze-
gényebb leszek egy álommal" 

CSERÉPYARZÉN: 

„Nekem nem kell nagy név az At t i l a 
címszerepére, mert a téma teszi 
naggyá a filmet" 

Két interjút közlünk itt — minden kommentár nélkül. Az egyik 
Berlinben készült, ci másik Budapesten. 

I. 
Berlin, december 

(A Színházi Élet berlini szerkesztőségétől) 
A lakása valóságos múzeum. Paul 

Wegener huszonöt esztendő óta gvüiti 
az ázsiai műremekeket, mongol, tatár, 
buddha szobrokat, faragásokat, s itt él 
közöttük, maga is mongol-tatár külsejű 
óriás, ferde vágású szemeivel, kiálló 
arccsontjaival, s azzal a 
rejtélyes mosolyával az 
arcán, -amit nem a bená-
reszi szoborról lesett el, 
hanem veleszületett. 

Őszintén elmondom: mi-
kor elkezdtük a beszélge-
tést, egyikünk sem gondolt 
rá, hogy egyszer csak At-
tilához érkezünk. Attila ki-
rályhoz, Isten ostorához, 
akiről most filmet fog csi-
nálni Cserépy Arzén, a ki-
tűnő rendező. 

— A film rendkívüli mó-
don népszerűsít — mondja 
Wegener. — A film sokkal 
populárisabbá és kedvel-
tebbé leszi a színészi, mint 
a színpad. Sokszor ját-
szottam már eldugott kis 
helyeken, ahol a közön-
ségtől tizen sem értették, 
hogv mit mondok. Ez a 
publikum a filmről ismer 
es a filmjeim miatt néz 
meg - a színpadon is. 

Mialatt beszelgetünk, épp baráti tár-
saság van nála. Egy orosz újságíró, egy 
csernovitzi úriasszony (ismerős a tur-
nék idejéből) és a háziasszony gondosan 
forgolódik körülöttünk. A háziasszony 
Paul Wegener felesége. A negyedik fe-
lesége. Aki még csak kétéves volt, ami-
kor a művész első feleségétől elvált. 

Négy asszony, ez a környezet az 
ázsiai gyűjteménnyel, a Buddha-szob-

Pnul Wegener, 
nkl Attilát szeretni játszani 

rok, a tatár vázák és a lovasfigurák, 
Dzsingisz, kán és Timur Lenk idejé-
ből ! . . . Évszázados fegyverek, primitiv 
ázsiai sisasok, s maga Wegener, ahogy 
trónol mindezek fölött: Attila!... 

— Attila? — buggyant ki belőlem a 
név, önkéntelenül s talán meggondo-
latlanul is, hogy most valami rosz-
szat mondtam. De őszinte volt és 
éreztem, hogy nem lehet előle kitérni. 

Egy pillanatra csend. 
Majd Wegener ezt mondja: 

— Látja, erre gondol-
tam ebben a pillanatban 
én is. Hosszú ideig tanul-
mányoztam Allila alakját, 
valamikor, évekkel ezelőtt 
filmet akartam belőle csi-
nálni. Tudni kell, hogy a 
filmjeimet mind magam 
irtani, magam játszottam 
természetesen es magam 
rendeztem. Igen, igen, so-
káig gondoltam egy Attila 
filmre, aztán nem lett be-
lőle semmi. Nem értem rá, 
nem jutottam hozzá. Most 
mindenütt hallom, hogy 
Cserépy, a nagyszerű ma-
gyar rendező Attila-filmet 
csinál. Sőt a barátaim és 
az ismerőseim is azzal jön-
nek hozzám, hogy most 
aztán alkalmam lesz meg-
mutatni ismét, hogy nut 
tudok . . . Attila szerepét 
senki nekem fel nem aján-

lotta, senki velem erről nem tárgyalt, 
sőt még csak nem is hallottam, hogy 
Cserépy Arzén egyáltalán rám gondolt 
volna. Lehetséges, hogy más színész 
filmesíti meg Attilát, s én szegényebb 
leszek egy élménnyel és álommal, ami 
nem először fordul elő velem . . , 

— Megengedi, hogy a Színházi Elet út-
ján Cserépy figyelmét felhívjam ezekre, 
amit most mondott '! 
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— Természetesen. Sőt, ha tudja a 
módját, hozza nyilvánosságra minél 
szélesebb körben. Én ezt nem szégyen-
lem. Nálam nem számítanak emberi 
hiúságok és kicsinyességek, ilyesmivel 
nem törődöm, mert "biztos vagyok benne, 
hogy Attila és én olyan közel állunk 
egymáshoz, mint «a: Isten ostora» egyet-
len más színésszel sem! 

Még egy kérdésem volt hozzá az Attila-
filmügyben : 

— Jelenlegi elfoglaltsága és legköze-
lebbi programmja megengedné-e az 
Attila filmszerepének eljátszását'? 

Itt már egy kis baj volt. 
— Egész őszintén szólva, — mondja — 

hamarosan nem igen érnék rá. Nekem 
is meg vannak a magam filmterveim. 
Indiában akarok egy filmet csinálni a 
tavasszal. De nyár vegén, vagy ő s s z e l . . . 
akkor igen . . . Az ősz gyönyörű lehet a 
Duna partján vagy a Duna-Tisza k ö z é n . . . 
Ahol Attila a hún lovasokkal táborozott, 
s ahonnan elportyázgatott világhódító 
k irándulása ira . . ." 

* 

Lehet, hogy Paul Wegener nem fogja 
eljátszhatni Attila szerepét Cserépy Ar-
zén filmjében. Lehet, hogy az álma nem 
teljesedik be s valóban szegényebb 
marad egy szép művészi élménnyel. 

De amit mondott, akkor is érdemes 
feljegyezni, hát még ha vissza tudnám 
adni, hogyan mondta ! . . . (1. s,) 

II. 
Wegener kívánsága szerint megmutat-

tuk a cikket Cserépy Arzénnak, aki a kö-
vetkező választ kiildi a német művésznek : 

— Az Attila-film címszerepének betöl-
tése olyan nehéz feladat, hogy a rendező 

nem nyúlhat a lehető 
legkönnyebb megoldás-

hoz. A film-szerep-

osztásnál általában két szempont van : 
vagy a szereplőre helyezzük a hangsúlyt, 
vagy a téma viszi a Ilimet. Az Attila-téma 
olyan grandiózus, hogy'itt a rendező a 
szereposztást teljesen függetlenül végez-
heti. Nem kell nagy nevekre néznie, mert 
a téma viszi a szereplőt és nem a színész 
kvalifikálja a filmet. IIa Attilát egy név-
telen, de személyben Attila-karakterű 
emberen át mutatjuk be, a film mégis 
nagy dimenziójú maradt. 

— Attila szerepénél, sok egyéb ne-
hézségen kívül, az is megnehezíti a 
szereposztást, hogy a színészt olyan át-
lagos életkorba keil helyezni, amely egy 
egész férfiélelet reprezentál. A film Attila 
életének nem egy epizódja, amelynek 
a fiatal vagy öregedő Attila a hőse. 
Az én filmemben a közönségnek a tör-
ténet elején a fiatal Attilát kell látnia 
és mire a film lepereg, az eseménye-
ken keresztül az érett, férfikorban levő 
(húsz évvel idősebb) Attilával úgy kell 
találkoznia, hogy ne lássa benne egy 
férfiélet extraktumát. A színésznek nem 
szabad láthatóan öregednie, hanem a 
nézőnek kell észrevétlenül együtt örb-
gedni az eseményekkel. Epúgy nem 
fiatalithatok meg egy öregebb színészt a 

egy fiatal embert a film végére. Fekete, 
kiolajozott, dús Jjajfürtparókával való 
«voronoffálás* filmen éppolyan lehetet-
lenség, mint egy fiatal színészre húzott 
fehér paróka, aïnely az öreg kort akarja 
jelképezni. 

Az első feladatom tehát : keresni 
kell egy embert, aki oluan elasztikus 
korban van, hogy megjelenésben és ki-
fejezésben a fiatal és öreg Attila sze-

repére egyformán alkalmas. 
Mar ez is nehéz munka. 

Cserépy Arién ék Szirontai-Lothka István ai > Attila-MUin 
fl|{urinjeit tanulmányozzák 



de ha ezen szerencsésen keresztül es-
tem. hátra vannak még a speciális 
szempontok, amelyek azután a válasz-
tást most már abszolút individuálissá 
teszik. 

— Az Attila-film szereposztása kétség-
telenül vita tárgyát fogja képezni. Ezt 
nem lehet egyszerűen elintézni egyik 
vagy másik színésszel. 

AHUát nem lehet megjátszani , t ehá t a 
legrosszabb megoldás lenne, ha tú lzot t 
óvatosságból vakon a legjobb sz ínészt 

választanók. 

— Attila szerepére ember kell, akiben 
gyökeres Attila-martierek vannak. Ha 
Attiláról beszélünk, nem szabad a ha-
gyományból és legendából kiugró névre 
gondolni, hanem egy fogalmi elképze-
léshez kell jutnunk, "mert Attila a maga 
idejében szintén fogalom volt, amellyel 
nemcsak rossz gyereket ijesztettek, ha-
nem amely megremegtette a ravasz 
bizánci diplomatákat és a vakmerő 
római katonákat is. 

— Még nem döntöttem Attila szerepé-
ről. Már hónapok óta keresem a meg-
felelő embert Párizsban, Rómában, Ber-
linben és Budapesten. Művészeket kér-
tem fel: rajzoljanak fejeket, rajzolják 
le az Attila fogalmát. «JIkossák meg 
azt az Attilái, aki fedi azt az elképze-

Pmil Wegener berlini lnkásábort 

lést, amelvet mi (Biró Lajos, Vajda 
László és en) szcenáriumunkban lerög-
zítettünk. 

— Nemcsak igen tisztelt Paul Wegener 
barátom, a nagy művész gondolt az 
Attila-téma megfilmesítésére, hanem min-
den rendező, író és színész, amint ezt most 
— hogy az Attila-filmet elkezdtem -r 
îçindenûnnen tudomásomra hozzák. 
Én Wegenert hivatottnak tartom nem-
csak Attila szerepének eljátszására, 
hanem a film rendezésére is. A kü-
lönbség közöttünk csak annyi, hogy 
ő máskép látja a témát és az alakot, 
mini én. Ez nem jelenti azt, hogy én 
Wegenert, ezt a kiváló német művészt 
kikapcsolom a kombinációból. Ellen-
kezőleg ! Itt van folyton a szemem előtt, 
mint legelsösorban hivatott interpretálója 
egy olyan Attila-alaknak, amint azt a 
nagy általánosságban elképzelik. Én azon-
ban máskép látom, ezért nem fordul-
tam eddig praktikus megbeszélés végett 
Wegenernez. 

— Az én elképzelésem egy egészen 
különös Attila-figurán nyugszik. Ha 
sikerül megtalálnom húsban és vérben 
ezt az Attila-alakot, akit elképzelek 
és akit egyik művész munkatársam 
igen érdekes karakter-stúdiumban meg-
érzett — úgy keresztülviszem az Attila-
téma megfilmesítését abban a koncep-

cióban, amelyet két iró-
társammal megalkottam. 
IIa nem sikerül megtalálni 
azt az embert, aki képes 
magába szívni a mi Attilán-
kat, akkor át kell kormá-
nyoznom az A ttila-elkép-
zelésem hajóját — nép-
szerűbb vizekre. 

— Összefoglalom a fen-
tieket : Attilát nem szabad 
és nem lehet megjátszani. 
Legjobban szeretnék el-
menni valahova a Don 
vidékére és ott kutatni 
Attila úr után, aki talán 
jelen pillanatban vígan 
fütyörészve noszogatja 
csökönyös, mokány kan-
cáját. Ä kínai fal tövében 
könnyebben találhatnám 
meg emberben, lóban, sá-
torban azt a típust, ame-
lyet itt Európaban a leg-
nagyobb nehézségek kö-
zött" egyenként kell össze-
keresni. 

Ezt válaszolta Cserépy 
Arzén Paul Wegener üze-
netére. (h. e.) 
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A «Miss Magyarország» verseng résztvevői : 
1. Bérli J u c i , 2. Tot is Li l i , 3. Horvay Marg i t , 4. Schwar t z l l i i ry , 5. Komlós I r m a , n. U l i s I r i n 
(Újpes t ) , 7. f e l sö tá iya i Tótli Ibolya , 8. H e r s k o v i t s Manci , 9. Bnjilr Gizi, 10. Vargyny I lona (Kispes t ) , 

11. K i n g M a g d a , 12. V a r g y a y Gizel la (Kispes t ) , 13. He r skov i t s I lus , 14. Dariyi I l o n k a . 
/Tóth Margit felvételei/ 
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1. 
Reggel 
8: 

lovagolni 
meg ; 

TUkor p ró ld . 
a színpadon 

Ugyanakkor: 
iskolába 

Indul 

4. 
Felelni 
próbál 

az 

6. Délben kinéz a konyhába 8. Kis nassolás ebéd előtt 



7. 
Ebédutó. n 
szerepet 
tanul 

8. 
Leckét 
tanul 

« 

9. 
Este 
ö l töztet ik 

12. Arról álmodik, 
mi lyen jó lenne mégegyszer gyerek lenni . • « s s e ä t " 

A nagy primadonna ; Biller Irén e I t A kis pr imadonna : Széest Hédi (Seidner felvételei) 
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Egy vidám hurrá 
törte át 

A lármás, ünneplő 
világot, 

Mikor az óra-
mutató 

A tizenkettősön meg 
állott. 



Csók csattogott és 
pezsgő durrant, 

A jazz őrjítő nótát 
húzott, 

S a szerencsét hozó 
kis malac 

Az élettől sírva 
búcsúzott. 

(Siró Anna, Kcglerich Mariéi t» , Posncr Magda és Bo<!<5 I c a ) (Tó th Margit lelv.) 
a y 



Stravinszky nyilatkozik az Oedipus rex-röl 

Párizs, december 
Igor Stravinszky, a világhírű orosz 

zeneszerző, aki most nemrég nyert meg 
egy pert Gémier ellen, minden modern-
ségé mellett nagyon népszerű. Remek 
muzsikus, aki a mai zene egyik legna-
gyobb úttörője. 

A Színházi Élet munkatársa felkereste 
Stravinszkyt párizsi otthonában. 

— Már jártam Magyarországon — 
kezdi az interjút a kitűnő zeneszerző —. 
Két esztendeje lehet, 
hogy a filharmoniku-
sok meghívtak Buda-
pestre, szerzői est ren-
dezésére. Akkor meg-
ismerkedtem a repre-
zentáns magyar mű-
vészekkel. Különösen 
Kodály Zoltán, akit 
már művei után név-
ről ismertem, tett rám 
nagy' hatást. Azóta 
megkaptam a Szín-
házi Elet ve lem fog-
lalkozó számait is. 
Eltettem a Petruska 
pesti képeivel együtt. 

Stravinszky ezután 
az Oedipus rex-ről be-
szél : 

— Ha végigtekintek 
kompozícióim sorain, 
nem találok még egy 
olyan színpadi miivel, 
amely ennyire hatna 
rám, mint az Oedipus. 
A vak király tragé-
diája, aki egykor ha-
talmas volt, megölte 

Ziíuodszky Zoltán (Oedipus), 
líudanouils Maria (Jocastc) 

M. Kir. Operaház : (Vajda M. Pál 
Oedipus rex felv.) 

atyját, feleségül vette anyját, a szofok-
leszi dráma, úgy érintett engem, hogy 
Cocteau-val megírtuk az oratorium ope-
rát. Jean Cocteau, a mai francia költő-
generáció legjelentősebb tagja. Barátom. 
Hálásan köszönöm neki még ma is, 
hogy megírta az új tragédiát. 

— A budapesti premiernek azért örü-
lök olyan nagyon, mert a mai magyar 
zene hírességei között szerepelni kitün-
tetés bármely zeneszerző szamára. 

Az Operaház első 
idei újdonsága az 
Oedipus rex. A szín-
háznak fennállása óta 
ilyen érdekes, új szerű, 
finoman átgondolt be-
mutatója — valóban 
alig volt. A premiér 
után a magyar zene-
szerzők sorba gratu-
láltak Radnai Miklós-
nak . amiért ezt az euró-
pai jelentőségű bemu-
tatót megtartotta. 

Márkus László tel-
jesen friss ötletekkel 
rendezte az Oedipus 
rexet, amelyet Rékai 
Nándor tanított be és 
dirigált. I f j . 01 áh Gusz-
táv tervezte a színpadi 
képet. A szereplők is 
kitettek magukért, liu-
danovils Mária, Závod-
szky Zoltán (a cím-
szereplő), Szende Fe-
renc, Somló József 
nagy sikert arattak. 

Somló József Székely Mihály Szende Ferenc 



A «Miss Magyarország» verseny resztvevoi : 
1. F e n y v e s Már ta , 2. F r i e d m a n n T u r y (Debrecen) , 3. Deu t sch Manci , 4. K e m é n y E r z s i (Gyöngyös) , 
5. Szrodos Jol i in , 6. Ring- El l i , 7. Pe te .Tolí (Kaposvá r ) , 8. Szeke re s Rózsi (Mohács) , 9. W i d d e r 
M a g d a , 10. Xascb i tz Már ia , 11. F a r k a s Rózs ika ( G y ö r g y s z e n t m á r t o n ) , 12. D e m j é n Rózsa , 13. F r i e d 

Bözsi , 14. P i n t é r P a n n i (Veszprém) , ló. R i n g Ka tó . 
!Halmi felvételei) 
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A MŰCSARNOK TÉLI TÁRLATA 

I avari) Int : 
Vaszarv Piroska 

<ieza . 
Ki'7si 

.Sári;«»« "»••• 
HMkal Mirtonné 

il dar ./. 
f.ászló : 
Hol Irts 

•T tTOi 

l.eiigyel fíeinfus,s. 
I.nbass Juci 



Hottmann Mozart 
Szfike Kató 

Martinelll Jenrt 
YntAzstftnc 

Czeiic : 
János 

. Akt 

Sziínthó Mária 
GyltmMesttk 



Szőke Szakáll 
280.000 márka lelépést 
kapott berlini színházáért 

Szóké 
Szakáll , 
amikor 
még 
szakálla 
volt 

A nyáron ezerszemélyes színházat 
építtet a német fővárosban s amíg 
ú/ színháza megnyílik, „leteszi a 
direktori pálcát", — Anna May 
Wonggal fog filmezni és Róbert 
Jenőnél eljátssza a ,, General Bab' 

ka" címszerepét 

; A Színházi Élet 
berlini szerkesztőségétől) 

— No, kedves Szakáll, hogy magyaro-
san kérdezzem, hát hogy vág itt' Ber-
linben a szakáll ? 

— Köszönöm kérdését, jól. Nagyon 
jól, hála Istennek . . . 

Az öltözőjében ülünk, színházában, a 
Boulevard Theaterben. Zsúfolt háza volt 
Szakállnak, vagy ahogy itt mondják 
«Sakall'i-nak, azaz «Herr Sakall»-nak. 
Minden jegy el volt adva. Végig álltuk 
az előadást Róbert Jenővel, akit most 
különösen érdekelt a művész, hiszen 
Szilveszterkor az ő színházában lesz 
premierje. 

Ám tartsunk rendet. Szőke Sza-
káll VIII. Albertet é s a Vonósnégyest 
játssza a színházában. Külöu örül-
tem, hogy mind a két darabban fel-
lép és komoly sikerrel szerepel Sze-
nes Ernő, vagv ahogy otthon isme-
rik, a kövér Szenes.'Hát német színész 
lett ő is ! (Bársonyék is azok, a Magyar 
rapszódia előtt játszanak németül egy parasztjele-
netet, nagy sikerük van vele.) Egyszóval kölcsönö-
sen örvendezünk egymásnak, mialatt Szőke Szakáll 
felesége szorgalmasan töltöget a konyakos poha-
rakba. Közben Szőke lemaszkirozza magát. Megyünk 
hozzájuk, a lakására. Most mesélni fog a Színházi 
Életnek, elmondja, hogyan csinált komoly karriért 
ebben a világvarosban, ahol ma már Pallenberg 
mellett emlegetik a nevét, a komoly kritikában is. 

A színház előtt áll az autója. Csukott. Nyolchen-
geres. A nyitott, hathengeres jelenleg téli álmát 
alussza. SofFőrt nem tart. Mikor a Kurfürstendamm 
legfelső végén lévő lakásába felérünk, Szakáll tele-
fonál az autópenzióba, hogy a kocsit vigyék el. 

— A színházamban ez az utolsó műsor — mondja 
Szakáll. — Az egész épülettömböt megvette a La-
fayette-áruház, amely eljön Párizsból, hogy konkur-
renciát csináljon az ittenieknek. Én kaptam 280.000 
márka lelépést s építhetek új s z í n h á z a t . . . l)e az 
csak nyáron lesz kész, mert nagyon szépre terve-
zem, 1000 személyre, azt akarom, lïogv ragyogjon . . . 

— Es addig? 

— Addig? Letessem a direktori pálcát 
és színész leszek. Színházat fogok ját-
szani, meg mozit. Az a baj, hogy most 
egyszerre kellene csinálni mind a kettőt. 
Anna May Wong-gal játszom egy filmet 
és Adele Sandrock-kiû egv bohózatot. 

— Premier? 
— Mit kérdezi? Maga jobban tudja 

mint én 1 Szilveszterkor, Róbert Jenő-
nél . . . 

Napoleon, 
SzGke 

Szakáll 
első 

berl ini 
szerepe 



Estély Szőke Sztikrill berlini lak/isiin 
Balról : Szőke és felesége előtt ülő monokl is liölgv Trude Hestenberg; jobbról: tir N : ülő úr 

Paul Morgan. A többiek a berlini színházi és film-élet kitűnőségei 
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— A darab címe ? 
— Montija, ugratni akar ? General 

Babka... Ugy tesz, mintha nem tudná!... 
Egy szegény, tragikomikus sorsú keres-
kedő, aki "tizennégy esztendő múlva 
visszajön a hadifogságból a család-
jához ahol arra ébred, hogy ő tulaj-
donkeppen egy halottnak hitt tábor-
nok . . . Ebbe líell magát beleélnie . . . 

Elmeséli, milyen veletlenül kezdő-
dött a berlini karrierje. 

— Bécsből egy hónapra szerződ-
tettek Berlinbe," vendégszereplésre 
— mondja.— Biztosanjóvoltam, mert 
a Metropol Theater felszólított, hogy 
a Cirkusz-hercegnőben játsszam el 
Pelikánt, a Rátkav szerepét. Már nem 
mint kabarista, hanem mint a Les-
sing Theater tagja játszottam a Cir-
kuszhercegnőben. Igazán örültem, hogy 
játszottam, örültem a sikernek, örül-
tem a pénznek s a legjobban örültem, 
mikor a végén elhalmoztak ajánlatok-
kal . . . Játszottam a Grosses Schauspiel-
hausban Pallenberggel a Mikádót, majd 
a Deutsches Theaterben, aztán a Thea-
ter am Kurfürstendammban, azután 
Piscatornál, kétszer béreltem színházat, 
egy éve van meg a mostani színházam, 
jaíszottam egy csomó filmet, írtam egy 
sereg új darabot, meg mozidarabot, dol-
goztam mint egy barom, éjjel-nappal, s 
boldog voltam, na I . . . 

— Direktor úr, 
úgy-e szerződtet a sz ínházához? 

Mindezt egy lélegzetre, e ^ w e r ű e n és 
természetes közvetlenséggel mondja. 
Nincs benne semmi póz, semmi nagy-
képűség, megmaradt a régi kedves, sze-
rény, pesti Szakállnak, akinek (mint ki-
derült). nem Sámson-szenten, nem a 
szakállában van az ereje, hanem isten-
adta tehetségében. Lestyán Sándor 



A SÍ-NÉSZNÖ 

Amint megállapítható: 
A szép Berczelly Magda a lenti, 
Akinek sikereit eztán 
A Havas-ügynökség jelenti. 

Kel lér Dezső 



INTIM PISTA, hova érdemes ma járni? 
— Vacsorára, hölgyeim, mert megkez-

dődött a vacsorák hava. Én magam az 
elmúlt napokban nem kevesebb, mint öt 
vacsorán gyűjtöttem erőt a nyáron ese-
dékes kartsbadi kiránduláshoz. Kezdtem 
azzal, amelyet Heltai Jenő adott a zene-
szerzők, szövegírók és zeneműkiadók vi-
lágkongresszusán résztvett külföldi ki-
válóságok tiszteletére. Az elnök ur ezt a 
vacsorát egy kiskocsmában rendezte és 
originális magyar műsorról gondosko-
dott. Kezdődött az evészet gulyáslevessel, 
folytatódott töltött káposztával, turós-
csuszával és bekoronáztatott káposztás-
rétessel. Mondta is Dennys Amiét, a kon-
gresszus világhírű főtitkára és a Belvá-
rosi Színházban szinrekerűlt „X" ur című 
darab szerzője: „önöknél valószínűleg 
azért alusznak olyan keveset, mert ilyen 
remekül esznek". 

— Hát most vacsorázzon velünk to-
vább! 

— Voltam egy másik vacsorán, ame-
lyet fíoboz Imre adott szerzőinek tisz-
teletére. Ezen jelen voltak Molnár Fe-
renc, Heltai Jenő, Harsáni/i Zsolt, Miklós 
Andor és neje, Márton Miska és neje, a 
Góth házaspár és ismét ama bizonyos 
Amiel ur, akiről pótlólag el kell még 
mondanom, hogy Briand barátja és rend-
kívül megszerette Budapestet. Vacsora 
alatt az egyik vendég francia diskurzust 
kezdett M. Amiellet, amibe beleavatkoz-
tak a társaság többi tagjai is és a vendég 
legnagyobb bámulatára kiderült, hogy a 
jelenlévők mindegyike tökéletesen be-
széli a gallok nyelvét. Sőt még az is ki-
derült, hogy Góth Sándor alaposabban 
ismeri a párizsi színházi viszonyokat, 
mint maga a párizsi szerző. De ettől a 
kis komoly intermezzótól eltekintve, ez 
a vacsora a legvidámabb hangulatban 
folyt le, nem ugy, mint az, amelyre a kö-
vetkező napon voltam hivatalos. 

— Ez kinél volt? 
-— Csak nem képzelik a hölgyek, hogy 

kiadom tiszteletreméltó házigazdámat? 
A vacsora egy előkelő dunaparti szálló 
különtermében folyt le és amikor a ven-
dégek már nagyon egymásra szorították 

az állkapcsaikat, hogy ellentálljanak a 
minduntalan feltörő ásitásnak, egyszerre 
megáll egy pincér a házigazdával szem-
benülő Marton Sándor dr. előtt és mély 
reverenciával röviden és jelentősen eny-
71 j/rí mond: „Pukk!" „Köszönöm" — 
mondta Marton dr. és sürgősen búcsúz-
kodni kezdett. Érdekelt ez a rejtélyes 
varázsige, utánasiettem Marton Sándor-
nak és a hallban megtudtam tőle, hogy 
ez egy régi megegyezés közte és Beöthy 
László között. Valahányszor elunják ma-
gukat egy társaságban, csak annyit üzen-
nek egymásnak, hogy „pukk'' és máris 

Ha ilyen pincér tálcáján van 
A malac és a lóhere 
Huszonkilencben gazdag lesz majd 
Budapest minden sóhere. 

Zilahu Irén 
(Tóth Margit telv.) 
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Somogyi Nusi 
Belvárosi Színház: .Az a m a z o n " 

(Halmi — azelőtt Strelisku-fiók fe'.v.) 

— Szent Isten, csak nem foglalkozik 
gramatikávall 

— Azt nem. A dolog ugy áll, hogy ed-
dig volt egy kis Szabolcs. Most pedig a 
középfok átugrásával mindjárt jött a 
legkisebb Szabolcs, akit keresztnevén 
Sándornak hivnak. 

— Minden jót a szülőknek és az új-
szülöttnek. 

— Most pedig alakuljunk át gratulá-
ciós menetté, mert két szép i f j ú meny-
asszonyt kell üdvözölnünk. Az egyik 
Huszka Jenő méltóságos ur leánya, akit 
egy Langhardt Vidor nevü dúsgazdag 
svéd fiatalember jegyzett el romantikus 
körülmények között. 

— Szabad a romantikus részleteket 
hallani? 

— Az ifjú svéd ur egy vidéki magyar 
kastélyban vendégeskedett és egyik na-
pon meglátta egy szép fiatal lány fény-
képét. Lehet, hogy az északiak általá-
nosságban nehezen kapnak lángra, de 
hát svédeknél másként áll a helyzet. El-
végre ők találták ki a gyufát. Svédünk 
tehát felkiáltott: „Vagy ő lesz a felesé-
gem, vagy senkii" Megtudta a fénykép 
eredetijének nevét, Pestre utazott, kö-
zös ismerőst keresett, bemutattatta ma-
gát és három havi ismeretség után meg-
történt az eljegyzés. 

vonulnak a Fészekbe egy kis kedély-
íavitó römipartira. üe a negyedik vacso-
rám volt a legszebb. 

— Miért'! 
— Mert ezt egy kedves fiatalember 

rendezte egy kedves búcsúzó fiatal hölgy 
tiszteletére. A nevezett hölgy két hónap-
pal ezelőtt érkezett Pestre azzal, hogy 
egy napot fog körünkben tölteni. Az egy 
napból pontosan két hónap lett s ez fő-
ként annak a fiatal urnák az érdeme, 
aki hálából a bucsubankettet aranzsálta. 
A meghívottak már mind megjelentek, 
amikor hirtelen egy táviratkézbesitő lé-
pett a terembe és a következő szövegű 
táviratot nyújtotta át a házigazdának: 
„Bocsás meg, édes, annyira fájt volna 
résztvennem a bucsuvacsorán, hogy in-
kább elutaztam." 

— Szomorú, de kedves. 
— Persze azért rendületlenül végig-

ettük a menüt, mindössze egy teríték 
maradt érintetlen az asztal főhelyén. 
Ês a vacsorán számos felköszöntő hang-
zott el ama fiatalember tiszteletére, aki 
ilyen hathatósan járult a főváros idegen-
forgalmának támogatásához. 

— Milyen utcában van az az idegen-
forgalom? 

— Hogyne, majd mindjárt a házszá-
mot is közlöm. Ha már mindenáron 
pontos cimet akarnak tőlem a hölgyek, 
akkor gyerünk el testületileg Szabolcs 
Ernőékhez és gratuláljunk neki. Mert ő 
az, aki megreformálta a melléknevek 
fokozását. 

. .Nézze kis báró , én azt h i t t em, hogy maga en-
gem a k a r elvenni fe leségül" 
Makau Marii.t es Gázon uuula 

Belvárosi Színház: .,Az a m a z o n " 
(Kluaer felv.) 
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A Vadász Uiklós-emlékkidllitdsról: 
Yvonne Pr in temps francia színésznő 

— Olyan, mint egy szép operett, 
amelynek zenéjét Huszka Jenő szerezte. 
Ês mi van a másik eljegyzéssel1 

— A menyasszony egy nagy művész 
leánya, aki két év óta ösztöndijas tagja 
a Nemzeti Színháznak. 

•— Közelebbi adatokatI 
— A neve egy virágnév és egy föld-

rajzi fogalom, a keresztneve nem Kál-
mán, de egy Kálmán-operett. 

•— Szabad a keresztrejtvénybe beír-
nunk Rózsahegyi Marica neveti 

— Szabad. De mivel most már híven 
követtek vacsorákon, keresztelőn és el-
jegyzéseken át, hadd mondjak egy pár 
színházi hirt is. Többek közt, hogy a mi-
lanói állandó prózai szinház még ebben 
a szezonban előadja Bethlen Istvánné 
grófnő Szürke ruha cimü darabját, Her-
czeg Ferenc Bizáncát és Molnár Ferenc 
Égi és földi szerelmét és a tavasz folya-
mán a nevezett darabokat Budapesten is 
be fogja mutatni. 

— Szeretettel várjuk őket. Mit tud Az 
amazonról? 

— Azt, hogy a főpróbaközönség sem 
próféta, amint az már sok más nagysi-
kerű darabnál is beigazolódott, hogy 
más példákat ne említsek, a Tatárjárás-
nál, a János vitéznél és a Szerencse fiá-
nál. Sőt Az amazon döntő győzelme 
olyan átütő erejű, hogy Hevesi Sándor 
darabja még az idén New Yorkban kerül 
színre. Ha valaki a Belvárosi Szinház 
délelőtti pénztárnyitását figyeli, azt hi-

hetné, hogy Beszterce ostromának pró-
bái folynak. 

— Amennyire magát ismerjük, bizto 
san a Beszterce ostromáról van érdekes 
mondanivalója. 

— Akkor talán a mondanivalóimat is 
előre tudják ... 

— De biztosítjuk, hogy nem — csak 
mondja. 

— Amióta a gróf I'ongrácz-család 
históriájának ezt a nevezetes epizódját 
kiírták a Vígszínház próbatáblájára, rö-
vid időközökben a következők derültek 
ki. Először, hogy a Vígszínház r. t. el-
nöke, gróf Pongrácz Ferenc közeli rokona 
a Beszterce ostroma hősének, gróf 
Pongrác Istvánnak. Másodszor, hogy ro-
konságban van vele Szabados Béla is, a 
zeneszerző és a Zeneakadémia kiváló ta-
nára, akinek a felesége szintén Pongrác 
lány. Végül, hogy a Vígszínház a napok-
ban a következő táviratot kapta: „Pre-
mierre okvetlenül kérek egy páholyt 
fentartani." Aláírva: gróf Pongrác, 
vágujhelyi prépost. Most még csak az 
hiányzik, hogy a premiert fagyosszen-
tekkor tartsák meg. 

— Miért1 
— Mert azok között is van egy Pon-

grác. Jaj, de most jut eszembe, hogy a 
legszebb bankett-híremet majdnem kife-
lejtettem a sorozatból. Adta pedig a fő-
város ugyancsak a zeneszerzők világ-
kongresszusának tiszteletére és a házi-
gazdái tisztet Lamotte tanácsos, a vigalmi 
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A Színművészeti Akadémia vizsgaelőadásáról 
Sulyok Mária, Egry István és Faragó Edi th 

Molière: „Kénycskedők" (Kluger felv.) 
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adók tegfÖbb fóruma töltötte be. 
— Csak nem szedett vigalmi adót a jól 

sikerült vacsora után? 
— Azt nem. Sőt, mint házigazda maga 

volt a megtestesült szeretetreméltóság. 
Többek között észrevette, hogy az egyik 
budapesti színigazgató minden fogásból 
háromszor vett magának, mire moso-
lyogva igy szólt: „Boldog vagyok, hogy 
direktor urnák ízlik szerény vacsoránk." 
„Nekem egyáltalán nem izlik — felelte az 
aposztrofált direktor, — de vissza 
szeretnék valamit enni a vigalmi adó-
ból." 

— Ezekkel a vacsorahirekkel egészen 
felcsigázta az étvágyunkat. 

— Akkor mesélek valami komor dol-
got. Betörtek Gombaszögi Frida tahitót-
falusi villájába. 

— És elvittek valamit1? 
— Nem, mert nagyon műkedvelő be-

török lehettek, csak a hall külső ajtaját 
feszitették ki, a belső ajtóval már nem 
boldogultak. Elkeseredésükben mi tel-
hetett tőlük, átrándultak a szomszédos 
halászkunyhóba és két métermázsa halat 
vittek el a betörés emlékére. 

— Kleine Fische gute Fische! 
— Mint az én történetkéim. Itt van 

például egy, amit Ruttkay Gyuri hozott 
magával Bécsből. Kitűnő kollégám vala-
melyik napon a Ringen sétált és szembe-
jött vele egy szörnyen ismerős arcú ur. 
Vájjon ki lehet ezl — tanakodott magá-
ban az újságíró, de sehogysem tudott 
vele tisztába jönni. Csak akkor kiáltott 

fel, amikor az ismeretlen ismerős már 
elhaladt mellette és ő megpillantotta a 
hátát: „Furtwängler!" 

— De hát mért csak akkorf 
— Mert madarat tolláról, dirigenst a 

hátáról! És mert most már úgyis benne 
vagyok a komoly zenében, elmondom 
Mascagni kalandját a Gellért-szálló ét-
termében. A világhirü szerző épp a ci-
gány mellett haladt el, amikor egy pesti 
ur észrevette és odasúgott a prímásnak: 
„A Parasztbecsületet!" A cigány rázen-
dített a maestro remekére. Mire Mas-
cagni megállt, a szemeit elöntötték a 
könnyek és zokogva hallgatta végig a 
magyar -igánybanda kifogástalan pro-
dukciójá De persze maguk már a 
pletykán éhesek. 

— Ple fkára mindig. 
— A gyönyörű művésznő háromnapi 

szabadságot kért, mert, amint mondta, 
Kolozsvárra megy vendégszerepelni. El is 
ment, sőt vissza is jött, de csodálatos-
képpen a bécsi gyorson. 

— Biztosan rosszul tudja szegényke a 
földrajzot. 

— Lehet, hogy igy van, de amikor én 
rosszul tudtam a földrajzot, akkor sze-
kundot hoztam haza. Mig ö... 

— Nos? Mit hozott öl 
— Egy gyönyörű colliert. 
— Hova szalad, Intim Pistai 
— Megyek a sóhivatalhoz és bepana-

szolom ezt a feltűnő igazságtalanságot. 
Kezüket csókolom! 



A rohanó fejlődés évezredes intéz-
ményeket dönt ki, ha útjába állanak. 
Szinte érthetetlen hát számomra, hogy 
a régi kalendáriumi időszámítás még 
mindig meg tudott maradni ősi, kezdet-
leges formájában. Tudatalattiságában 

bizonyára mindenki érzi, hoyy mennyire nem felel meg a régi beosztás a mai kor-
nak, de a vak tekintély megakadályozza az embereket abban, hogy változtassa-
nak rajta. 

Mivel én hivatásomnál fogva kénytelen voltam levetkezni a tekintélytiszte-
letet, elfogulatlanul nyúlok ehhez a kérdéshez és ezennel azt indítványozom, hogy 
nemzetközi törvénnyel változtassuk meg a, régi kalendáriumot, amely háromszáz-
hatvannégy napban szabja ki az évet. A közlekedési technikának mai fejlettsé-
gében az élet e meggyorsult ütemében logikus, ha az évet felére redukálják. En-
nek a reformnak jelentőségét mindenki első hallásra méltányolhatja. 

Az élet egyre nehezebb, az év egyre hosszabb lett mindenki számára, egyre 
nagyobb öröm, ha az ember maga mögött hagyhatja, sőt nyugodtan állithatom, 
hogy manap ez az egyetlen biztos 
öröm, ami éri az embert; hogy egy évet 5 
letudhat magáról. De régi kalendáriumi 
számítás alapján tulsokáig kell várni \ ^ÊttL 

erre az örömre. Miért ne csinálnánk ft'." ^ 

egy újév helyett kettőt? .4 szinigazga- . 
tók, kávésok, vendéglősök, — akiket B Wf 
c tárgyban meginterjuholtam, - • lelkes 
készséggel csatlakoznak az újításhoz. MÊ 

Különben is, az ember nem győzi 9|H£frÍ ^ 

hallani a panaszt, hogy az élet milyen * 

rövid. Es mivel az Idő úgyis csak rela-
tiv fogidom, ha az évet felére csökkent- JÍ 
jük, az életet kétszeresére hosszabbít- j - ï ? 

juk véle. Meg lehet majd ugy csinálni i m% í 
az uj beosztást, hogy lesz egy nyári év ; JHH^BL 7 g g^^Ê 

és egy téli év. Ës mivel a telet nehezeb-

ben bírja az ember, mint a nyarat, a 

téli év kurtább lesz. 

Persze, a nőknek megadjuk a jogot, 
hogy a régi időszámítást használják. 
Ök majd forintban fogják az életkoru-
kat számítani. 

PA 1928 ! 
Az ó-esztendőt búcsúztatja 
Ez az édes, huncut borzas: 
— Remélem az uj-esztendő, 
Nem lesz ilyen huszonnyoleas . . . 

KELLÉK DEZSŐ 
(Tóth Maráit felv.) 
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Ez a legudvariasabb szá-
zad. Kecsesen hajbókol a 
hölgyek előtt és átengedi 
nekik az irodalmi elsőbb-
ség pálmáját . Tetejébe ez a 
pálma nein egyszer arany-
ból van. A Nobel-dijat, a 
világ legjelentősebb, egész 
kis vagyont reprezentáló 
irodalmi jutalmát nagyon 
sűrűn kapják nők az 
utóbbi időben. Nobel-dijas 
Selma Layerlöf is, a ki 
váló svéd regényirónő, aki 
éppen most ünnepli het-
venedik születésnapját. Az 
egész világ hódolata for-
dul felé. Mindenki ugy te-
kint rá mint a világ legelső 
regényirónőjére. És méltán, 
hiszen érdekfeszítő és köl-
tői szépségű regényeiben 
egyesül a férfi és a nőirók 
minden jó tulajdonsága: a 
jellemző erő és a finom, 
határtalanul gyöngéd női 
érzelmesség. Nincs is ma 
nála népszerűbb irónő ta-
lán az egész világon .Mü-
vei csak a kis Svédország-
ban 1,600.000 példányban 
fogynak el. Ezenkívül le-
fordították a földkerekség 
minden nyelvére. 

Nő kapta a Nobel-dijat 
az idén is: Sigrid Undset, 
egy norvég irónő. Nagyon 

Lidia Sejfuliina 

érdekes jelenség. Történeti 
regényeket ir, akárcsak 
nálunk Gulácsy Irén, de 
még sokkal nagyobb appa-
rátussal. Ugy ismeri a kö-
zépkort, mint valami egye-
temi tanár és olyan regé-
nyeket ir róla, mint Zola 
Párizs gyomráról. A törté-
nelmi regények eddig mind 
romantikusak voltak. Und-
set megalapította a natu-
ralista történeti regényt és 

Naidu asszony, a „hindu csalo-
gány" 

mindjár t tökéletes példá-
ját is adta a „Kristin Lav-
ransdatter"-ben, amely egy 
sokat szenvedett nagysz;-
vii nő csöndes mártiriumá-
nak krónikája a XIV. szá 
zadlban. 

Két évvel ezelőtt szintén 
nőnek nyújtotta át ezt az 
aranypálmát a svéd Aka-
démia. Még pedig nagy 
meglepetésre nem szőke 
északi Walkürnek, hanem 
fekete hajú, villogó szemű 
olasznak. Gazzia Deledda, 
a sardiniai származású 
olasz regényirónő kitünte-
tése meglepetés volt az 
egész világ számára. De-
ledda brutális erejű, vad 
szenvedélyektől fűtött tör-
ténetei, primitiv lelkű lé-
nyek szerelmi konfliktusai 
olyan jellegzetesen olaszok, 
hogy ezt az értékes Írónőt 
a külföld nem igen ismer-
te. De egy-két erőteljes, 

drámai feszültségű regénye: 
A mult árnya vagy a Ná-
dak a szélben eljutott hoz-
zánk is. 

Állandó jelöltje a Nobel-
dijnak egy igen kiváló né-
met irónő is: Richarda 
Huch, aki Undset-tel ellen-
tétben az egyetlen igazi 
romantikus irónő ma. Ö 
irta a legszebb és leghatal-
masabb könyvet a roman-
tikáról. Nagyon szereti az 
olasz risorgimentót s egész 
ciklusban irta meg Gari-
baldinak és társainak élet-
regényét. De az ábrándos, 
lirizáló romantikának is 
mestermüvét adta „Vita 
somnium breve" című két-
kötetes regényében. Szin-
tén erősen kerülgeti a nagy 
díj mesebeli aranvtálát a 
nálunk is jól ismert dán 
irónő, Karin Michaelis. El-
ső regénve. amellyel fel-
tűnt, a Veszedelmes élet-
kor, európai szenzáció volt. 
Soha még senki ilyen me-
részen nem fejtegette a nő 
szekszuális fordulópontjá-
nak, a 40 és 60 év közötti 
időnek válságos hatását a 
lelki életre. Azóta mintha 
Karin Michaelis is megsze-
lídült volna. A Testvérek 
cimü regényében két nővér 

Alexandra Kollontaj 
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Titayna 

összesüritell, esemény ük-
ben gazdag életét meséli 
el s erősen keveri szerelmi 
válságokkal a mai nő tár-
sadalmi problémáit. Egyéb-
ként most sorozatos reflénv 
formájában saját ifjúságá-
nak érdekes emlékeit ele-
venili fel. 

Ha már Karin Michaelis 
első regényének merész-
sége meglepte a világot, 
még több meglepetéssel 
szolgálnak a francia Író-
nők. Most is az érdeklődés 
középpont jál'.Kin áll egy 
ilyen szenzáció. Párizsban 
ugy hordják, mint a cuk-
rot a könyvesboltokból és 
kézről kézre adják Titayna 
regényét, amely ezt a fur-
csa címet viseli: Utazás a 
szeretőm körül. Egy érde-
kes. gazdag lelkű, fiatal nő 
története ez, aki szakit a 
társadalmi előítéletekkel és 
kedvese lesz egy férfinak. 
Azután mindent megpró-
bál, hogy felfedezze a férfi 
lelíkének ismeretlen terü-
leteit. De hiába a legrava-
szabb és legkilartóbb ex-
pedíciós kísérlet, a férfi 
nem engedi őt közel ma-
gához és „terra incognita" 
lélek nélküli test marad 
számára, akinek ő egy-
szerűen csak szerelmi al-
kalom. Mély lélektani 
marc ja van tehát ennek a 
regénynek, de közben a 
szerelmi élet legintimebb 
titkaiba avat be a házas-
ságon kívüli szerelem lé-
lektani fotoriportere. I eg-

nagyobb szenzáció azon-
ban az, hogy honnan van 
ilyen kitűnően tájékoztatva 
az írónő. Ki is hát ez a 
Titayna. Igazi neve Elisa-
beth Tisseyre. Előkelő uri 
kisasszony. Nagyapja Tis-
seyre tábornok Párizs ka-
tonai parancsnoka volt. 
Nagybátyja Charles Tis-
seyre, a sokat szereplő 
francia képviselő. Maga 
Titayna merész, kaland-
vágyó, vállalkozó szellemű 
nő. Huszonkét esztendős 
korálban nekivágott a vi-
lágnak és bejár ta nyugat-
tól keletig. Udvarhölgye 
volt a japán császárnőnek. 
Utazott Óceánjáró Levia-
thanon, dreadnoughton, 
rapidvonalon, repülőgépen, 
malá j gyaloghintón és ki-

Courts-Mahler 

nai dzsunkán. Férjhez-
ment és elvált. Mert a ka-
landos természet újra fel-
támadt benne. Saját repü-
lőgépén kóborolta be a vi-
lágol. Járt Budapesten is. 
Azután egy halszáz olda-
las könyvben eleven, gyors 
villanásokban ezer meg 
ezer apró epizódol, benyo-
mást, lírai széljegyzetet 
adolt ki utazásairól. E z - a 
legszínesebb, leglenyűgö-
zőbb irása. 

Különben Titnynaéhoz 
hasonló karrier már van a 
francia irodalomban: Ra-
childé. Rachilde, igazi ne-
vén Marguerite Eyinery 
szintén magasállásu, elő-
kelő francia tiszt leánya 
volt. Koraérett, ideges, 
meglepően eleven inteliek-
tusu gyermek. Első köny-
ve a Monsieur Venus iro 
dalmi botrány lármájával 

Comtesse de Noailles 

harangozta be pályáját . 
Egész Párizs felszisszent. 
Szerelmi pervezitásról még 
nem irlak ilyen vakmerő, 
de valljuk meg, ingerlően 
szellemes regényt. Még ha-
talmasabbá dagadt a szen-
záció, mikor kiderült, hogy 
a Rachilde álnév alatt elő-
kelő, társaságbeli fiatal-
lány rejtőzik. De Rachilde-
ot nem nagyon ijesztette 
meg a botrány, lrodaími 
sikerei csakhamar elhall-
gattattak minden gáncsot. 
Hamarosan férjhez is ment 
Alfred Valette-liez, a Mer-
cure de France szerkesz-
tőjéhez. A Mercure de 
France volt akkor a leg-
divatosabb francia revue és 
Rachilde asszony szalonja-
iban a francia irodalom 
elitje találkozott. De Ra-
childe kitartott eredeti irá-
nya mellett. A Szerelem 
tornya című regényében 
világító torony il l egyedül 
egy szírt fokán az Öceán 
közepén. A világító torony 
két őréinek borzalmas éle-
tét irja le Rachilde szinte 
infernális színekkel s egé-
szen a vámpírizmusig zül-
lő szekszuális kínszenve-
dés minden iszonyatával. 
Igazi remekmüve a Nős-
tényfarkasok lázadása. Vé-
res. izgalmas, de megrázó 
költői erejű krónika ez a 
Karolineok idejéből és kö-
zéppontjában királyi vérből 
sar jadt apácák lázadása áll. 

Annyi bizonyos, hogy Ra-
childeot ma is a démoniá-
kus és perverz szerelmek 
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s a fényűző kicsaporigások 
leghivatottabb lélekbúvárá-
nak tar t ják . 

A legszenzíbílisebb s a 
leggyöngédebb nőiességii 
írónő Colette. Pedig az ő 
birnevét is irodalmi botrá-
nyok alapították meg. Elő-
ször együtt irta férjével. 
Willyvel a Claudine-soro-
zatot, amelyben a modern 
fpancia lány típusának me-
rész, sokszor szinte a por-
nográfia határán járó er-
kölcsrajzát adta. Aztán 
szakított Willyvel s éles 
irodalmi vita indult meg 
Claudine apasága és anya-
sága körül. De tulajdon-
képen ekkor kezdődött meg 
Coleitte írói kibontakozása. 
A maga lábára állt. Végig 
szenvedte a garçonéletet 
folytató nő minden megpró-
báltatását. A lelke azonban 
megtelt gazdag tartalommal, 
érzelmessége eljutotl a 
gyöngéd megértés legfelsőbb 
fokáig. Saját hányódásait 
irta meg egy panlomim-
táncosnő furcsa, csavargó 
éleiében (Vaga bonde, — 
L'entrave). De legszebb és 
legmélyebb alkotása a Chéri, 
amelyben egy fiatal íiu s 
egy vénülő kokott szerel-
mét írja meg csodálatos 
lelki hangszereléssel és 
olyan stilusmüvészettel, 
amely még a mai francia 
irodalomban is pár já t rit-
kiitja. 

Meglepő, hogy Francia-
országban a legjobb író-
nők, sőt gyakran a leg-

Rícarda Huch 

merészebbek is a legelőke-
lőbb körökből kerülnek ki. 
Murát hercegné könyvet irt 
Nagy Kalalin cárnéról. 
Brilliáns munka, csupa tö-
mörség, csupa meglepő, 
friss költői kép, de csupa 
szókimondó bátorság is. 
Annál finomabb és szinte 
klasszikusan tiszta Noaitles 
grófné, aki ma Francia-
ország egyik legelső lí-
rikusa. 

Igen érdekes irónőtipusai 
vannak az u j orosz iroda-
lomnak. Szovjetoroszország 
proklamálta a szabadszerel-
met, egész természetes te-
hát, hogy a szabadszerelem-

Kiku Jamata 

nek már meg is van a fél-
hivatalos Írónője és Ma-
dame Kollontaj, aki Orosz-
ország voll svédországi kö-
vetének felesége. írásait, 
amelyben az u j orosz társa-
dalom szerelmi viszonyait 
mutat ja be féktelen érzéki-
ség jellemzi. Igen erős fia-
tal tehetség Lydia Seifullina, 
aki Virinea cimü regényé-
ben a politikai és a férj i 
zsarnokság ellen küzdő nő 
érdekes kemény lipusát mu-
tatja be. 

Amerika fiatal irodalmá-
ban aránylag kevesebb a 
nő. Ujabban mégis feltűnt 
két igen sokat ígérő tehet-
ség. Az egyik Martha Ot-
tenso svéd származású és 
Vadludak cimü regénye né-
hány évvel ezelőtt a legna-
gyobb könyvsiker volt Ame-

rikában. A másik Willa 
Cather, a beérkezett regény-
írók első vonalában áll. Ezt 
az irónőt az emberi lélek 
mélyei érdeklik. Ott ku-
tatja a rendkívüli cseleke-
detek titkainak magyaráza-
tát. Hozzá hasonlóan a 
mély lelki problémákat ke-
resi Zona Gale. Sokkal 
modernebb és franciásabb 
Gertrude Alberton, aki 
Kristálykelghek cimü regé-
nyében a hypercivilizált nő 
legújabb típusának szerelmi 
hidegségét irja le. 

Francia közvetítéssel ju-
tott el már hozzáink is egy 
bájos japán írónő, Kika 
Jamata regénye, a Masako. 
Egy szerelmes fiatal lány 
rövid története ez, könnyed, 
kecses és olyan gyöngéd 
pasztell szinei vannak, mint 
egy Fuzsita-képnek. Még 
Indiában is írnak a nők. 
Naidu asszony a legnép-
szerűbb költője a mai Indiá-
nak. Tagja a parlamentnek 
és vezetője az indiai nő-
mozgalomnak. Hazájában 
indiai csalogánynak hívják 
s tart ják olyan nagyra, 
mint Tagorét, ha nincs is 
még olyan nagy szakálla. 

És végül nem szabad 
megfeledkezni a legolvasot-
tabb írónőről, Courts-Mah-
lerről, aki tán még Dekob-
ránál is népszerűbb. Szóval 
hódítanak a nők az iroda-
lomban. Csak a színpadon 
nincs nagy sikerük. De csak 
mint szerzőknek, mint szí-
nésznőknek annál nagyobb. 

Kállay Miklós 

Sigrid Unstet 
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A HCT HUMORA 

- Miért Lontottad i f i az cl 
iegyzéstdet Mary val? 

—Mert azt akarta, hogy el-
vegyem. 

(Denison Flamingo) 
Istenem! Mennyi pénzbe kerül ez az újév. Még sze-

rencse, hogy elsejére esik. (La Vie Paris enne) 

AZ ALKALMI ÁRUS A CSELÉD 
- KILENC GYEREKE VAN? 

DRÁGA MULATSÁG! 
- IGEN. L E A CSELÉDEN 

MEGSPÓROLJUK. 
- ? ? 

- HÁT TALÁL OLYAN CSE-
L É D E T , AKI ELJÖN EGY KI-
LENCGYEREKES FAMÍLIÁHOZ. 

(London Ov'nion) 
TERMÉSZETRAJZ 

Kabos Pistát, Kabos 
Gyula fiát kérdi a tanár 
az iskolában. 

— Melyik halból nyer-
jük az olajat? 

ÚJÉVI BEVÁSÁRLÁSOK 

— A szardiniából — 
vágja rá habozás nélkül a 
kis Kabos. 

Hölgyek, u r a k , amit a j án lok , 
Azt mindenki tar tsa jól észben. 
Aki malacot vesz ma tőlem. 
Annak d i szna ja lesz az évben. 

(Tóth Margit felv.) 

HANGVERSENY 
A TANÁR: KONCERTEZNI 

AKARSZ? AZT FOGJÁK MON-
DANI, AKI IGY KORNYIKÁL 
KÉRJE VISSZA A TANDÍJÁT. 

AZ IFJÚ HEGEDŰMŰVÉSZ : 
VISSZAADJA? 

(Life) 

A HONORARIUM 
ORVOS: Betegségét — ugu 

látszik — örökölte. 
PACIENS: Igen? Akkor szí-

veskedjék édesatudmhoz for-
dulni. Ö majd kifizeti a hono-
ráriumot. 

(Tit-Bils) 

MAI FIATALSÁG 
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LÁTTALAK 
Cyergyai István, a Nemzeti 

Színház legfiatalabb tagja a 
Móricz-darab premier je után 
csupa jó kritikát kapott . Gár-
donyi Lajos a napokban talál-
kozott Gyergyaivaí, aki nagyon 
büszke a sikerére. 

— Láttalak . . . — mondta 
Gárdonyi. 

— igazán? Nagyon kedves 
vagy . . Köszönöm . . . — há-
lálkodott Gyergyai és erősen 
megszorította a kolléga kezét. 

Mire Gárdonyi folytatta: 
— Láttalak tegnap, amint a 

Körúton mentél . . . 

A KULCS 

— Kit szidott ugg a felesége 
éjjel? 

— . . . biztos . . . a kutyát... 
— Iaazdn? Hallottam is. 

amint igg murizott: Te kutiia. 
többé nem adom oda a kapu-
kulcsot! 

(Le Rire) 

ALARM! 

A tűzoltó tűzben. 

KÜLÖNBSÉG 
A két f iatal színész, akik évek 

óta duettben szerepe nek, múlt-
kor összeveszlek és azóta harag-
ban vannak, aki n°rn t 1 'o*t 
a haragról , a duo egyik tagjá-
nál érdeklődött — a másikról. 

— Mondja kérem, nem beszél 
vele véletlenül? 

— Nem kérem. — felelte a 
színész — én szándékosan nem 
beszélek vele. 

KELLEMES 
BOROTVÁLKOZÁS 

KÖLCSÖNÖSSÉG 

— Mondja, mekkora tő-
kével kezdte az üzletet? 

— Csak az eszemmel. 
— Szóval: minden nél-

kül. 

a y 

Meskó Zoltán mesélte: 
— Én mindig egyedül 

borotválkozom. Nemrégen 
vidéken jártam és kényte-
len voltam a helybeli bor-
bélyhoz elmenni. Borot-
válkozás közben feltűnt, 
hogy a mester állandóan 
ki pislog az üzlet melletti 
szobába, amely egy füg-
gönnyel volt elválasztva. 

— Mondja, uram, — 
kérdeztem tőle idegesen — 
miért néz ön mindig a 
szobába? 

— Teccik tudni, — fe-
lelte a borbély — most 
jöttem ki a bolondok házá-
ból. És azt nézem, hogy a 
feleségem figyeli-e, mikor 
tör ki rajtam az őrület? 

1929 
Két primadonna beszél-

get Szilveszter éjszakáján. 
— Na, megint öregebbek 

lettünk egy évvel. 
— Te igen, én nem. 

A ZEPPELIN KORA 

— Grete. Newyork kér a tele-
fonhoz . . . 

— Ez Ellen. Mondd meg neki, 
hoau holnap némi órakor ame-
rikai időszámítás szerint a 
Metropol.tainban leszek. De 
ne késsen . . . 

(Brummbär) 

Békeffy István liauelte meg 
m táron egy kis budai cukrász-
dában a következő jetenetet. 

Egg páholyban szorosan egg-
rnős mellett egg fiu és egg 
láng ül. 

— Gyönyörű a haja, a szeme, 
a szája — mondja a fiatal-
ember és a láng egg gyengéd 
kézszorítással veszi tudomásul a 
vallomást. 

— És most mondja meg őszin-
tén. mi tetszik maganak raj-
tam? — folytatja a fin. Síire 
a láng: 

— Az, hogy olyan jó izlése 
van. 

A HUNGÁRIA 
JUBILEUMA 

Salamon Béla a negyven éves 
fennállását jubiláló Hungáriá-
nak a kiivetkező gratuláló sür-
gónyt küldte: 

G r a t u 1 á 1 ok. S t o p 
K l u b ö r e g , c s a p a t 
f i a t a l . S t o p . K í v á -
n o k a v e z e t ő s é g n e k , 
m a g a m n a k é s a t ö b -
b i d r u k k e r e k n e k 
e r ő s i d e g e k e t a kö -
v e t k e z ő n e g y v e n év-
re . S t o p . 

S a l a m o n . 
AZ INDULÁS 



— Jöjjön el ma hozzánk 
vacsorára. 

— Sajnos, nem tehetem. 
Ma Hamlethoz megyek. 

Hozza el őt is. .. 

A dzsessz és a cigány harcáról 
Ezt irom szilveszteri gőzbe, 
Ha ilyen cigány húzná mindig 
Akkor a dzsessz nehezen győzne. 

(Tóth Margit felu.) 

VASÚTI RÁDIÓ A BIZTOSÍTÁS AJÁNLAT 
— Mondja barátom, megfia-

talittatja magát. 
— Nem. Most jár le az élet-

biztosításom. 
(Faun) 

STÍLUSOS NYITÁS 

A III. osztályon egy öreg 
parasztásszöny ha7 lg at ja az 
államvásuti rádió hangversenyét. 
A néninek széles, nagy arca van, 
szorítja a fülét a fejhallgató. 
Nem tudja, hogy kézzel szél le-
het tágítani. 

— Szép ez a hangverseny. de 
nagyon fáj tőle az embernek a 
füle — miért nyomja annyira? 

— Megszólal az utasok egyike: 
— Fizetett már néni a jegy-

ért? 
— Még nem. 
— Nem? IIát azért fáj. Ez 

ugy van szerkesztve. ez az 
ördögmasina, hogy mindaddig, 
amy az utas nem fizet, szo-
rítja a fülét . . . 

A kövér néni sietve meg-
váltja a jegyét. 

PARVENÜK FIGYELMÉBE 
— Mondd papa, mikor neve-

zünk egy könyvet klasszikus-
nak? 

— Antikor az emberek már 
nem olvassák többé, de azt 
mondják, hogy olvasták. 

(Judge) 

AZ UTOLSÓ MENEDÉK 
— Pénze van a nőnek, de 

ha elveszed le kell mondanod 
az ivásról és a dohányzásról. . . 

— Ha nem veszem el az 
evésről kell lemondanom. 

(Brummbär) 

UJ GAZDAGOK 

Ismeretes az a vicc Sebestyén 
Gézáról, amelyik igy szól: 

— Hallom. Sebestyén Wágner-
ciklust rendez 

— Miben áll az? 
— Hogy ma bemegy a Wag-

nerhez és két hét muiva jön ki! 
Ezt a viccet fejlesztette tovább 

Márkus Alfréd, aki a napokban 
ezzel az újsággal köszöntött be 
a Kövesi várhoz: 

— Tudjátok mi lesz Sebestyé-
néknél a Wágner-ciklus első 
darabja? 

— Nos? 
— A Niebelung gyürii olajban! 

— Hallgasson meg kis asz-
szony 1 Egész vagyonomat fel-
a jánlom önnek. 

— Szép, — de miből fog 
majd megélni. 

(Kölnische) 



This Thing Called Love 
Vígjáték három [elvonásban. I r ta : Edwin llurke. New-^ork egyik legérdekesebb sikere. Címe magyarul : 
Amit szerelemnek neveznek. A rendkívül érdekes társadalmi komédiát a Maxine Elliott's Theatre 

mutatta be 

NapoleonJosepieje 
Megírtuk, hogy az angol 

követség interveniált Párizs-
ban Maurice liostand IV. 
Napóleonjának előadásai 
miatt, mert a darabban az 
angolokat sértő jelenetek 
vannak. Londonban most 
ujabb Napoleon-botrány 
játszódott le. Bemutatták 
Conal O'Riodan francia da-
rabját, amelynek Napoleons 
Josephine a cime. Az angol 

cenzor lépett föl a darab 
ellen, mert néhány jelene-
tet túlságosan pikánsnak ta-
lált. Az előadásokat igy csak 
kihagyásokkal folytathatták. 
A darab Napoleon és Jose-
phine szerelméről szól. Ez 
a szerelem: halálos és még 
akkor is tart, amikor Napo-
leon feleségül veszi Mária 
Lujzát; szerelmét azonban 
feláldozza a politikai érde-
kekért. Az iró igazolására 
szolgál, hogy a haldokló 
Napoleon utolsó szava „Jo-
sephine" volt. 

Ez a felvétel a tokiói réçi japán 
színház egyik premier jén ké-
szült. A da rab a nagy japán hő-
sökről szól és európai ember 
aligha értené meg a meseszerű 

történetet 

A newyorki Jolson's 
Theatre nagy sikerrel 
játssza Charles Hajós da-
rabját , a White Lilacs — 
Fehér akácokat. Charles 
Hajós magyar ember, akit 
darabjának sikere után a 
Paramount szerződtetett 
— főzeneigazgatónak. A 
White Lilacs témája Cho-
pin élete. Molnár Ferenc Olympiája New Yorkban 
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Radnay Miklósnak, az Operaház igazgatójának a: elmúlt héten különös levelei 

hozott a posta. Külsőleg, belsőleg is ugy festett, mintha valami titkos operaszerző 

kiiidte volna és Radnay is csak akkor ismerte fel a levél szerzőjét, mikor a bekül-

dőit vers végére jutott. Az utolsó sorokból ugyanis kiderül, hogy a feladó nem 

más, mint Poldini, a Farsangi lakodalom világhírű szerzője, aki ezzel a levéllel 

gratulált Radnay Mikósnak nevenapjára. 
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1912-ben játszódott le az, airit most megirok. 
Izgatottan, lihegve nyitott be hozzám a szomszéd fia, olyan feldúltan és lelken-

dezve, hogy nem ismertem rá a különben nyugodt, álmodozó emberre. Nagyokat nyelve 
és izgatottságában elkapkodva a szavak végét, bejelentette, hogy valami repülőgépet 
tervezett. 

— Ült már ön repülőgépen? — kérdeztem a lelkes fiatalembert. 
— Nem, — felelte. 
— Szegény íiu, de hiszen magának szülei v a n n a k . . . rá merné szánni magát arra, 

hogy repüljön? 
— Igen. Bennem megvan a legjobb szándék, esak a repülőgép makacskodik még 

egy kissé. Nem akar a levegőbe emelkedni, pedig már hetek óta gondolkozom azon, 
hogyan lehelne tökéletesíteni a motort. 

— Mi a gép hibája? 
— Nein tudóin. A motor bug, a propeller forog, minden rendben van, csak éppen 

az a baj, hogy a repülőgép nem száll fel. Nem tudom, mit lehetne c s iná ln i . . . Szer-
kesztő ur segíthetne rajtam . . . talán az újságok cikket Írhatnának találmányomról . . . 
Nagyon szívesen rendelkezésre boesájtanám a gépet próbarepülés céljára. 

— De hiszen azt mondja, a gép nein akar a levegőbe emelkedni! No mindegy, 
megpróbálom, hátha tehetek valamit az érdekében. 

* 

Egy órával később felkerestem Szemcnov kollégámat. Rosszkedvűen, idegesen 
fogadott. Udvariasan megkérdeztem, mi az, mi történt vele? Nagyot sóhajtott és elke-
seredve legyintett a kezével: 

— Az az átkozott Popljasihin olyan gonosz tréfát űzött velem, hogy majdnem az 
állásomba került. A nagy regattaünnepélyre kellett volna mennem, hogy riportot irjak. 
Előző nap névtelen levelet kaptam. (Amint később megtudtam, Popljasihin irta.) 
A levélben egy ismeretlen szőke szépség áradozva közölte velem, hogy már régóta 
figyelemmel kiséri cikkeimet a lapban, látásból ismer az uccáról s nagyon szeretné, 
ha találkozhatnék vele. Maradjak otthon vasárnap délután, — a rcgattaünnepély nap-
ján — és ő felhiv telefonon, hogy randevút beszéljünk meg. A bájos ismeretlen fény-
képét is mellékelte a levélhez és csinos poiikája, fitos orra, szőke haja annyira meg-
tetszett, hogy nem tudtam kérését teljesitlenül hagyni: idegesen vártam egész vasár-
nap délután, mikor szólal meg a telefon s mikor jelentkezik a szőke hölgy. Közben 
Popljasihin barátom nyugodtan kiment a regattaünnepélyre, megirta a riportot és 
diadalmasan ment be a szerkesztőségbe. Természetesen szerkesztőmnek előadást tar-
tott arról, milyen megbízhatatlan és pontatlan vagyok s ő milyen szemfüles és lelki-
ismeretes: megirta azt a cikket, amelyet nekem kellett volna szállítanom. Ilyen sötét 
ember ez a Popljasihin . . . mit gondol, hogyan lehetne bosszút állni rajta? 

Szcmenov vállára tettem a kezem s vigasztalóan szóltam hozzá: 
— Mihajlovics Alexander, legyen nyugodt, segitek magán. Holnap kész haditerv-

vel keresem fel. 
* 

Másnap már a kora reggeli órákban látogatóm akadt. Szemenov. 
— Ne haragudjék, hogy nem vártam meg, amig jelentkezik nálam, de rettenetesen 
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türelmetlen vagyok . . . Mi újság? . . . Várjon, mielőtt még válaszol, el kell mondanom, 
hogy a szerkesztő tegnap este összehívta a munkatársakat és előttük dicsérte meg 
Popljasihin, milyen kitűnő, szemfüles, ügyes hírlapíró. S egyúttal meghízta, hogy 
írjon a lapba repülőgépriportot, mert mostanában nagyon divatos a repü lé s . . . valami 
francia pilóta, bizonyos Blériot is ilyesféle ostobasággal szórakoztatja a hiszékeny 
embereket. 

— Repülőriport? — villant fel szemem. — Szemenov, önnek nyert ügye van. Kol-
légánk repülni fog. A szomszédom fia valami repülőgépet tervezett . . . Kitűnő gép. 
csak az a hibája, hogy nem akar a levegőbe emelkedni. 

Szemenov sugárzó arccal rohant vissza a szerkesztőségbe. 
* 

Hogy ne legyen feltűnő a dolog, én magam értesitettem Popljasihint, hogy a kö-
vetkező nap délután három órakor élete legszenzációsabb riportját Írhatja meg. Egy 
nagy, elhagyott telken helyeztük el feltaláló barátom gépét, összegyűjtöttem a nagy 
eseményre néhány ismerősömet és kollégámat, fényképészt rendeltem oda s megtettem 
a szükséges előkészületeket, hogy tervünk jól sikerüljön. 

Pontban három órakor érkezett meg Popljasihin, egy kissé sápadtan, izgatottan. 
Barátságosan üdvözöltem s ez volt az első kérdésem: 

— Mondja kollégám, nem szédül maga néha? 
-— Igen . . . igen . . . néha szédülök . . . 
•— Kérem, nagyon óvatosnak kell lennünk, nem akarom, hogy baja történjék és 

éppen ezért szépen bekötjük a szemét s akkor nem fogja zavarni a széditő magasság, 
a felhők közelsége . . . 

— J ó . . . jó, — dadogta Popljasihin, — nem bánom, ha bekötik a szemem . . . csak 
attól félek, hogy ha bekötött szemmel repülök, nem tudok majd hűségesen beszámolni 
riportomban repülésem élményeiről. 

— tgyan ktrem, a jó ujságiró mindent meg tud irni, azt is, amit nem Iát. Külön-
ben a pilóta majd útközben elmagyarázza magának, hol, merre repülnek s mit lát a 
széditő magasságban. 

Rövid gondolkozás után Popljasihin kolléga beleegyezett abba, hogy bekössük 
a szemét. 

— Kérem a pilótát és a szerkesztő urat, — mondta a feltaláló barátom, — foglal-
ják el helyüket, mert szeretném már látni gépemet, amint a levegőbe emelkedik. 

Bizonyos álmeghatottsággal öleltem meg szegény Popljasihint, aki bekötött sze-
mével olyan esetlenül mozgott, mint egy háromnapos kiskutya. 

— Isten vele, barátom, ki tudja, látjuk-e még egymást valaha! Gondolja meg, 
mielőtt felszáll: érdemes-e egy jó riportért kockáztatnia az életét? 

Az ujságiró-ÍNapoleon reszketett, mint egy tál kocsonya. 
— Első a hivatás, első a kötelesség s nem bánom, ha az életembe kerül is, de 

riportomról beszélni fog a v á r o s . . . — nyöszörögte. 
S Popljasihin felkapaszkodott a gépbe, a pilóta megindította a motort s a propel-

ler forogni kezdett. 
Ebben a pillanatban az erre a célra felbérelt munkások megragadták a gépet és 

tolni kezdték, majd hirtelen megálltak s most kuncogva hallgattuk, mit mond a pilóta, 
aki ugy beszélt Popljasihinnal, mintha süket lett volna: igyekezett túlkiabálni a mo-
tor zúgását. 

— Szerkesztő ur, harminc méter magasban vagyunk . . . negyven méter . . . most 
ötvenig emelkedtünk . . . nemsokára elérjük a százat, nem szédül? 

-— Egy kicsit, — nyögte Popljasihin és atlól féltünk, rosszul lesz. 
— Ez még mind semmi! Ha magasabbra kerülünk, akkor kezd el majd igazán 

s / éd i i ln i . . . 
-— Mit lát? — kérdezte kétségbeesve a riporter. 
-— Valami falu felett repülünk, — válaszolta a pilóta. — Az emberek olyanok, 

mintha legyek lennének, a templomtornyok gyüszünek látszanak. Vigyázzon, mert ugy 
látom, szélvihar jön. 

Hárman: én, a fényképész és Szemenov lábujjhegyre álltunk és tele tüdőből kezd-
tünk Popljasihin arcába fújni. Lekaptuk a sapkáját és könnyedén felborzoltuk a 
haját, hogy tökéletes illúziója legyen és tényleg azt higyje, viharba került a gép. 

Szemenev egy ujságlapot vett elő zsebéből s annak a szélével végigsimította Popl-
jasihin arcát. 

— Mi volt ez? — hőkölt a riporter. 
— Valami madár repült el mellettünk, — mondta a pilóta. — Biztosan az érin-
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lette a szárnyaival. Most egy folyó felett repülünk. A nagy hajó olyan, mintha valami 
dióhéj úszkálna a vizén. Hü, sötét felhők közelednek felénk . . . mindjárt eső lesz. 

Szemenov nagy öntözőkannát tartott a kezében s kellő előkészület után gondosan, 
egyenletesen öntözgetni kezdte a gépben ülő kollégáját, mintha csak illatos virág lett 
volna a derék Popljasihin. 

— Jaj, megeredt az eső! — panaszkodott Popljasihin olyan keserves hangon, hogy 
szinte megsajnáltuk. 

— Kétszázhúsz méter magasban vagyunk, — mondta a pilóta. 
— Kétszázhúsz méter! Az istenért, szálljunk egy kicsit lejjebb, nem birom a le-

vegőt alig jutok oxigénhez . . . mindjárt megfulladok! 
— Nemsokára leszállunk, — jelentette a pilota. — Már visszafordítottam a gépet 

abba az irányba, ahonnét elindultunk. 
Abban a pillanatban, amikor a pilóta közölte Popljasihinnal, hogy most érnek a 

földre, Szemenov öklével irtózatos nagyot ütött kollégája fejére, ugy, hogy szegény fel-
ordított fájdalmában. 

— Ne jajgasson, szerkesztő ur, — fordult hozzá a pilóta, — amikor földre érünk, 
szinte elkerülhetetlen, hogy a gépben ülők be ne üssék egy kicsit a fejüket. 

Közben a fényképész néhány kitűnően sikerült felvételt készitett a bekötött szem-
mel „repülő" Popijasihinről és rólunk, akik jóizü mosollyal álltuk körül a gépet. 

A pilóta leállította a motort, rászólt a riporterre, hogy kiszállhat s amikor Popl-
jasihin újra ott állt közöttünk s a kötést is levettük már szeméről, valamennyien oda-
mentünk hozzá, hogy üdvözöljük, mint a levegő hősét. 

A szemtelen Szemenov percekig szorongatta kollégája kezét: 
—- Igazán gratulálok magának kollégám, hogy ilyen hősiesen, bátran viselte ma-

gát. Ilyen férfiakra van szükség, mint ön és akkor rövidesen meghódítja az emberiség 
a levegőt. 

A következő napon nagy riport jelent meg Popljasihin tollából az újság vezető-
helyén: 

II bátor riporter, aki meghódította 
a levegőt 

Munkatársunk esőben, szélben szállt (el háromszáz 
méter magasba 

(Saját tudósítónktól.) Tegnap olyan élményben 
volt részem, amelyről a legtöbb ember ma még 
csak álmodik: repültem. 

a felhők birodalmában jártam, 
a jó J'sten közelében, abban a titokzatos és távoli 
világban, ahol a csillagok ragyognak. Délután 
három órakor ültem repülőgépre, közel egy fél-
óráig vol'tam a levegőben. 

kockáztatva életemet, 
mert hiszen 'talán mondanom sem ke'l, hogy mi-
lyen bizonytalan és veszélyes dolog ma még re-
pülőgépen ülni. Az első percekben talán némi fé-
lelem vett erőt r a j t am, minél magasabbra emel-
kedtünk azonban a levegőben, annál bátrabban 

és elszántabban fogadtam felejthetetlen élményei-
met. 

Vad szél zúgott a fülembe s letépte fejemről a 
kalapot és felborzolta ha j fü r te imet . Kis falu felett 
repül tünk el 

az en.berek nem voltak nagyobbak, mint a 
legyek 

s a temlomtornyok gyüszünagyságuak. Száz. két-
száz, háromszáz méter . . . egyre magasabbra 
emelkedtünk s én egyre büszkébben ültem a gép-
ben: 

a riporter meghódította a levegőt! 
Olyan magasban já r tunk már , hogy alig tudtam 
lélckzelet venni s közben az eső is megeredt s hi-
deg vízcseppek csapkodták arcomat . 

Amikor ú j ra leszálltunk a földre, szörnyű 
ütést éreztem a fe jemen: ez minden leszállásnál 
igy van s az a szerencse, hogy fá jda lmamat a 
nagy élmény hatása alatt olyan bá t ran és hősi-
eseit viseltem el, mint a háborúban harcoló ka-
tona a sebesülést. Szinte álomnak hinném gyö-
nyörű élményemet, ha saját szememmel nem 
győződtem volna meg azokról a dolgokról, ame-
lyeket itt leirok. 

Másnap a konkurrens napilap diadalmasan leplezte le Popljasihin repülőriportját. 
Közölte a fényképet is, mely a helyszínen készült s amelyen bekötött szemmel ült a 
gépben „a levegő királya". 

A leleplező cikk megjelenése után végre teljesült Popljasihin kívánsága: repült. 
A szerkesztő magához hivatta és nem éppen a leghizelgőbb kifejezések kíséretében 
közölte vele, hogy azonnal hagyja el a szerkesztőséget és lépjen lehetőleg más pályára. 

* 
Ez Szemenov hírlapíró nemes bosszújának a története. 

(Fordította: VÁRÓ ANDOR) 
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Anna Pavlova : 

„ N e m kel l nekem más, csak a c á r ! " 
A „hat tyú" útja a cári balettól 

a tulipánok városáig, a vad gauchókig, Budapestig 
«Volt egyszer egy k is lány mesz-

' sze Oroszországban, aki táncolni 
szerete t t volna. Kinevették. Mégis 
megtanult . Aztán a családások, 
intrikák, keserűségek vették kü-
r l i l . . . és most megirja tapasz-
talatait . . . Anna Pal'lova 

A memoárirodalom legújabban egy 
nagyon szép kötettel szaporodott. Anna 
Pavlova, az oroszok legnagyobb tán-
cosnője írta meg könyvét, Élelem 
útja címmel. 

Anna Pavlova? Csodálatos asszony, 
akinek művészete kiilön fejezet a tánc 
történetében. A balett zsenije, akit valami 
láthatatlan démon hajszol, hogy meg-
mutassa lelkét az embereknek. Élete? 
Titokzatos és furcsa összefüggésekből 
áll, amelyeket úgy próbál megmagya-
rázni, mint ha idegen embert analizálna. 

* 

— . . . Szentpéterváron születtem . . . 
egv kis szobácskában lak-
tam édesanyámmal — így 
kezdi élete történetét Pav-
lova. — Egyszer, még nagyon 
kicsi lehettem, elvitt édes-
anyám a Marinszki-színházba, 
Csajkovszki Csipkerózsiká-
ját játszották. Szepegtem és 
féltem a színházban. A má-
sodik felvonás alatt valaki 
megfogta a karomat. Felsi-
koltottam. Édesanyám volt, 
senki más és én mégis meg-
ijedtem, annyira lekötött a 
színpad. 

— Nura, — szólt — te is 
táncolnál velük ? 

— Nem ! — válaszoltam. — 
Anyukám, én külön, egyes-
egyedül szeretnék táncolni. 

Anna Pavlova a parkjában hattyúit eteti 

Amikor már a balettkar 
tagja volt, történt meg ez az 
eset: Hírül hozták, hogy ő 
császári felsége, III. Sándor 
cár meglátogat bennünket. 
Izgatottan beszéltünk a 
dologról és kérdezgettük 
egymástól : 

tSzigorú lesz-e a cár 
és nagyon megharagszik-e, 
ha rosszul táncolunk ?» 
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Az előadás után a cár 
legjobb barátnőmet, 
Staniszlava Belinszka-
ját a karjaiba vette. 
Olyan féltékeny let-
tem, hogy sírva fa-
kadtam. A balettis-
kola igazgatója fenyegető 
pillantásokat vetett rám és 
a dámák is elnémultak. 
Annál jobban feltűnt a pi-
tvergésem. 

A cár mosolygott és meg-
kérdezte tőlem, miért bőgök. 

— Felség — szipogtam — 
nem venne engem is az 
ölébe, mint Staniszlavát ? 

Vladimir nagyherceg pró-
bált megvigasztalni. O vett 
az ölébe. Én azonban erre 
még keservesebben sírtam 
és kiáltoztam, hogy nem kell 
nekem más, csak a cár. 

Jól emlékszem a jelenetre. 
Az igazgató már azon törte 

Tavasz-tánc 

II. Miklós cár ameri-
kai utazásom után, 
amikor egyszer meg-
jelent a cári Opera-
házban, felhivatott a 
páholyába. Gratulált 
a táncaimhoz, aztán 
Így szólt: 

— Igazán sajnálom, 
hogy nem láttam hires 
táncát, A hattyú halá-
lát. Erről nagyon so-
kat mesélnek nekem. 
Cfgy látszik, nem va-

gyok minden oro-
szok-cárja ? t 

El kellett tán-
colnom a cárnak 
A hattyú haldiát. 

Pavlova pihen 
a kulisszák 

mögött 

a fejét, hogy ajánlatos 
volna fő belő nie ma-
gát, mielőtt kivégzik. 

A nagyherceg men-
tette meg a helyzetet. 
Hirtelen nevetni kez-
dett. 

— Kislány, te na-
gyon is tiszteled a 
császárt, hogy engem 
semmibe sem veszel... 
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Egy másik, szintén 
cári történet : 

Állomásaim '! 
Venezuela elnö-

ke négy láb hosszú 
selyemskatulyát 

adott a fellépései! 

Bacrhus-tftnc 



után. Kinyitottam. A nevemet húszdol-
láros aranyakkal rakták ki. Istenem ! 
Hogy szomorkodtam ! Miért olyan 
rövid a nevem ! Hollandiában, Haarlem-
bán (a tulipánok városában) felke-
resett a tulipántermelők megbízottja 
és engedélyt kért arra, hogy rólam 
nevezhessék el legszebb tulipánfajtá-
jukat. 

Mexiko ? A vad mexikói gaucho-k 
sombreróikat dobálták táncom után a 
színpadra. 

Kalifornia ? Fresnóban a színház lám-
pái kialudtak. Az emberek nyugodtan 
ott ültek a helyükön. Tizen-huszan ki-
mentek az autójukhoz, behozták a reflek-

torokat. Segélydinamókat állítottak fel és 
folytattuk az előadást. 

Tokio ? A régens fivére meghívott 
palotájába. Steinway-zongorán kisérte 
a táncomat. 

Peking ? A színház, ahol felléptem, 
zsúfolásig megtelt — európaiakkal. 

Budapest. Nagy sikerem volt a magyar 
fővárosban. Alig vo l t . hely, ahol úgy 
ünnepeltek volna, mint itt. 

Könyvét akkor irta Pavlova, amikor 
még nem volt Pesten. Mult esztendőben 
járt utoljára nálunk. 

Kristóf Károly 

A n n a Pav lova l egh í resebb t á n c a : a ha t iyú - t ánc 
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TÍZ PERC 
SZÜNET 

'fiz perc szllnet : John Gilbert szerenádot ad Greta Garbónak 

Ki't «klasszikus» s/.fnész 
George K. A r i h ú r 

í s Kurl Dane 

Evelyn Brent klttinfi hrtzlasz-
szon'y. Maga h o r d vizet a film-

színészek kC/.üs konyhájára 
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A lilmrajongó körülbelül így képzeli 
el a filnil'eívételt : tiz perc munka, aztán 
egy két óra pihenő, mialatt a színész 
a bájos statisztanönek, ti színésznő 
pedig a rendezőnek udvarol. Aztán, ha 
ezt is megunják, újrii a munkához lát-
nak és forgatnak két-háromszáz métert. 

Nagyon sajnáljuk, de el 
kell oszlatni ezt az illúziót. 
Filmezni nem könnyű mun-
ka. Nyolc, tiz, sőt tizen-
négy órát is kell sokszor 
dolgozni és ebben a nehéz 
és megfeszített munkában 
bizony csak ritkán ad a 
rendező 10—20 perces 
szünetet és már nagyon 
fáradtnak kell lenni az 
egész társaságnak, ha ki-
vételesén egy órára leál-
lítja a munkát. 

Ezek a szünetek talán 
még a felvételnél is érde-
kesebbek. A színészek 
gyorsan kilépnek a szerep-
ből és felveszik a minden-
napi çivil arcukat. Dou-



Bebe Daniels mesét olvas n Iiis filmszínészeknek 

alas Fairbanks hires ostorával szóra-
koztatja partnereit, egy csapással ki-
emeli' a cigarettát a' kollega fogai 
közül, a nélkül, hogy a csipős Ostor 
hozzáprne az archoz. Emil Jamiings 
és Ernst Lubitsch német dalokat éne-
kelne^, aktuális szöveggel. (Szeren-
csére az amerikaiak csak ritkán érte-
nek németül.) Hebe Daniels legszíve-
sebben a film gyerekszereplőivel 
szórakozik, mesél nekik és minden 
gyerekesínyre kapható. Ronald Col-
mann nagyszerű banjo-hangversenyt 
szolgáltat — tenniszraketten, Ivan 
Mosjonkine kedvenc kutyájával játszik 
Willy Fritsch, a javíthatatlan, felvételi 
szünetben is flörtöl. George K. Arthur 
és Karl Dane klasszikus-színész paró-
diája a legnépszerűbb hollywoodi 
«szüneti attrakció» 

A színésznők - különösen a távo-
labbi külső felvételeknél — nagyon 
szeretik a háziasszony szerepét meg-
játszani. Egymással verse-
nyeznek, hogy ki tud job-
ban főzni. Bánky Vilma 
magyar ételekkel traktálja 
a partnereit, Clara Bow 
specialitása : «a száraz 
ital». Nagyszerűen tud 
alkoholmentes italokat 
mixelni. 

Sajnos, a felvételi szünet 
gyorsan véget ér. Amikor 
a legkodvesebb a hangu-
lat, az a zord és pontos 
rendező jelt ad a síp-
jával, kigyulladnak a lám-
pák, kezdődik a játék . . . 
helyesebben a nagyon is 
komoly munka. 

Á «Glorious Betsy» elmfl filmben 
Napoleon szerepét Pnsqual Amnio, 
hires operaénekes jfttssza. A fel-
vételi szUnetben énekkel szórakoz-
tatja Dolores Costuilot és Alan 

Crosland rendezőt 

Mosjouklne 
kedvenc kutyâj&val 

szórakozik 
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halálra 

A hóhérszerenád 
Maurice Dekobra visszatért a regényes regény-

hez ; új könyvét, a La serenade au bourreau-X 
néhány hét alatt «felfalta» Párizs. 

Ibrahim bevt politikai bűnök miatt 
ítélik. Már várja a hóhért, de egy 
ismeretlen férfi az utolsó pilanatban 
megmenti a biztos haláltól. Ennek 
az életmentésnek azonban különös fel-
tétele van : Ibrahim bey csak egy évig 
élhet. Szavát kell adnia, hogy szabadu-
lása után egy évvel öngyilkos lesz. Ez 

év : a fokozott szabadság ideje, szén-
vedéi ves 
Elutazik. 

zeretettel fordul az élet felé. SÍÍCI 
És egyszer megismerkedik 

valakivel, akit megszeret. A nő előtt 
titkolja a súlyos ítéletet és az árat, 
amit az életéért fizetett. Szenvedélye 
egyre növekszik és olyan hatalmassá 
válik, mint maga a végzet, ami várja 
őt. A boldog napokból lassan kegyet-
len és kínzó napok lesznek, az élet 
örömét megmérgezi a lialál közele-
dése ; együttlétük minden órá.a 
az elválás órája egyúttal. A nő 
megérzi ezt a titkot és vélet-
lenül megtud mindent. Az ő önfel-
áldozása azután megmenti a férfit. Az 
idegen, aki Ibrahim bey életét egy 
halál os évvel akarta megvásárolni és 
aki' szereti a nőt — magára marad, 
vesztesen és kitaszítottam. A szerelem 
győzött fölötte. 

Kellemes és kínzó egyúttal ez a regény. 
De nem lehet olvasás közben letenni. 

«Tizenkét hónap é l e t . . . milyen fön-
séges ajándék egy embernek, aki a 
kivégzést várta. S milyen gyilkos mé-
reg . . .» Ibrahim bey. 

M öröm fia 
A franciák szeretik a kényes helyzete-

ket ; erkölcsi tanulságokat szeretnek er-
kölcstelen eseményekből levonni. Mind-
erre bőven nyílik alkalom Henri de Forge 
könyvében, a Le fils de joie-ban A szerző, 
mint mondja, ezzel a munkájával a szá-
nalmat akarta felkelteni azokkal szemben, 
akiket az «öröm leányainak» neveznek és 
akiket a « Libérées de Saint-Lazare»-ban, 
ahol mint titkár működik, betegén és 
szánalomraméltóan ismert meg. ,4 regény 
alapja valószínűleg igaz történet. 

Egy fiatal művész története a könyv. 
Szörnyű környezetben nő föl ez a fiú, 
rosszhírű nők között, akiknek szemér-
metlen és bűnös életmódját ö nem érti, 
nem is tudja, hogy van másfajta élet is 

klinyittúrszobiil'Cin 
Fav Wray 

ezen kívül. Anyja is ezek közé a nők 
közé tartozik. Tapasztalatlanul és anyja 
iránti szeretelében sértetlenül kerül a fiú 
a háborúba ; az érzések és szenvedések 
zűrzavarában azonban hirtelen felnyílik 
a szeme. Megszeret egy úrilányt, egy 
tiszta, előkelő teremtési és ebben a szere-
lemben érzi meg, hogy milyen megköze-
líthetetlen távolságban van az ő élete az 
igazi éleitől. Az anyja tud erről a sze-
relemről és tudja, hogy az ő bűne vá-
lasztja el a fiút a leánytól. A fiú meg-
bocsát anyjának, megérti a megtévetye-
désl és tudja, hogy a bűnös étet valójában 
büntetés — de az anyja mégis a boldogság 
útjában áll. Az asszony végiil feláldozza 
magát és örökre eltűnik, hogy fia boldog 
lehessen. 

Hanna nagu úffa 
Egy falusi zsidó kántor gyönyörű 

lányának szomorú regényét írta meg 
Sásdi Sándor. Hannát különc apja a 
bálványozásig szereti, de ez a szeretet 
sem szigorát, sem zordságát nem enyhíti. 
A kislány tanulni szeretne, de a kantor 
kegyetlenül ellenszegül ennek a vá-
gyának. A serdülő lány titokban éjjeken 
át bújja a könyveket s egyre jobban 
felgerjed benne" a vágy,' egy szebb, ma-
gasabb rendű élet után — kikívánkozik 
a falusi környezetből. A háború har-
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madik évében orosz foglyok kerülnek 
a faluba. A kántorékkal szembe, à falu 

' legtehetősebb gazdájához egy szép orosz 
flu költözködik be, akiről a falubeliek 
hamarosan kisütik, hogy más, mint a 
többi. Kasza-kapa nem áll a kezében, 
alkonyatkor nem a lányok után jár, 
hanem a könyveket bújja. Manna bele-
szeret Nestorba, a különös oroszba, 
aki viszonozza erzelmeit, de idillikus 
boldogságuk nem tart sokáig. A faluban 
megindul a pletyka és a felháborodott 
zsidó kántor átkok kiséretében adja 
leánya tudtára, hogy soha nem egyezik 
bele ilyen házasságba. Közben Nestor 
gyilkosság gyanújába keveredik, vasra-
verve viszik el a csendőrök. Hannára 
rászakad a szenvedések árja s bár szerel-
mesének ártatlansága kiderül, menekül-
niük kell, mert Hanna gyermeket v á r . . . 

A fiatal magyar tehetségnek már a 
második könyve ez az érdekes, sokat-
igérő háborús regény. 

Az emberi bestia 
Victor Margiieritte új regényének most 

jelent meg a második könyve. Az első : 
Ton corps est à toi (A tested a tied) ; a 
második : Le bêlait humuln (Az emberi 
bestia). Victor Margiieritte ebben a két 
könyvben — a nélkül, hogy régi regé-
nyeinek izgalmasan erotikus levegőjé-

ről lemondott volna — fölcsapott mo-
ralistának. 

Spi, «rendkívül érzékeny és intelli-
gens vidéki leány», filozófus és szaba-
don gondolkodó nagybátyjánál nevel-
kedik, érzéseiben és vágyaiban teljesen 
magára hagyatva. Egy nàp egy idegen-
nel találkozik, aki akkor érkezett a vá-
rosba. Ez a találkozás — érzéseinek 
megmagyarázhatatlan megmozdulása 
mellett — kegyetlen emléket jelent szá-
mára. A kalandor elcsábítja őt és né-
hány óra múlva továbbutazik, a nélkül, 
hogy a nő csak nevét is ismerné. Az erő-
szakról mindenkinek tudomása van a 
városban, Spit elhagyja vőlegénye, min-
denki megveti őt és az emberek gyűlö-
lete és közönye között éri el anyaságát. 

Spi nem adja fel a küzdelmet, de 
újabb csapás éri, elveszíti a fiát is, 
Henryt. Kétségbeesése végtelen. El-
pusztíthatatlan asszonyi ösztönét azon-
ban semmi sem tudja "megölni. A tiszta 
anyaság apostola lesz és az anyátlan 
gyermekeknek szenteli életét. Titkár 
egy nemzetközi szervezetben és itt el-
vonul előtte az «emberi bestia» ezerféle 
arcával. Fiatalsága és szépsége azonban 
minden fölött győzedelmeskedik : meg-
szeret egy különös macedóniai férflt? 
Alexander Leviskot, aki újra fölébreszti 
szívét és testét — amit most már örökre 
elajándékoz. 

A könyvtArszobAbon : Evelyn Brent 
a y 



Mint minden évben, ezidén is megkér-
tük Sirius mestert, hogy állítsa fel az 
1929-es év színházi horoszkópját. Sirius 
mindössze egy napi gondolkodási időt 
kért, amelynek letelte után a következő 
házasságokkal, válásokkal, szenzációs 
szerződésekkel és szerződésbontásokkal 
spékell jóslatot nyújtotta át. 

« A színházaknak az idén jobb szezón-
juk lesz. Minden színházban lesz egy-két 
olyan darab, amely eléri az ötvenedik 
előadást, de akad egy oluan magijai-
darab is, amelyik egyfolytában százszor 
fog menni. Egy színigazgató villát vásá-
rol Budán es a Király Színházból egy 
kisebb színésznő férjhez megy egy mél-
tóságos gróf úrhoz. Lesz egy nagy tör-
vényszéki tárgyalás is, amelyen csak 
színésznők, színészek és írók fognak sze-
repelni és egy híres sportember átlép a 
színészethez. 

Fedák Sári hosszabb időre búcsúi mond 
Budapestnek, 

K'osáry ttibb nagy sikerekel arat kül-
földön és Olaszországba is hívják, de ö 
inkább hazajön. 

Egy válás is készül, de még idejében 
meg fogják gondolni a dolgot. 

Varsányi Irénnek lesz egy olyan szép 
nagy szerepe, hogy az egész város be-
szélni fog róla. 

Egy magyar írót meg fognak hívni egy 
külföldi egyetemre. Az író urak között 
nagy háborúság is támad egy darab miatt. 
Egy új író nevét, akit még nem ismer-
nek, sokat fogják emlegetni. Molnár Fe-
renc úr egu királynál lesz vendégségben. 

Titkos Ilonáért több színházigazgató 
verseng, de ő is nagyobb külföldi útra 
megu. Egy híres operaénekesnö átmegy 
a Király-Színházba. A Nemzeti Színház 
előad egy új magyar zenés darabot. 
Klebelsberg kegyelmes urat több helyen 
díszpolgárrá fogják megválasztani és 
egyik pesti színházban elő fogják adni 
egy kormánypárti képviselő darabját. 
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Egy külföldi darab úgy megbukik, hogy 
csak egy előadása lesz. Egy híres színész 
párbajozni fog egi/ színésznő miatt, ebből 
házasságra is kilátás van, de ez már 
1930 ra marad. 

Gaál Francinak is több nagy szerepe 
lesz. Egy kabarészíné.sznt'í örökölni fog. 
Híresebb gyászt nem látok a színészek-
nél. Egy híres képviselő el akar venni egy 
színésznőt ; erre most sor kerül. A Vár-
színházban jövőre még nem játszanak, de 
azért lesz benne egy előadás. Feld Mátyás 
úr az idén nem ír nyári operettet, nagy 
sikere lesz. 

Szabolcs Ernőt Londonba hívják ren-
dezőnek, de csak egy darabra és így 
nem kell félni, hogy végleg elveszítjuk. 
Egy népszerű színész és színésznő házas-
ságot köt és még ez évben el is válik. 

Herczeg Ferenc méltóságos urat nagy 
tisztesség éri. Heltai Jenő urnák több da-
rabját híres moziszínészek fogják játszani. 

Péchy Erzsinek két külföldi híres író 
ír új szerepet egy operettben, amellyel 
meghódítja a világot. 

Égy híres pesti bankár vesz egu szín-
házai. Többeket szerződtetnek a Nemzeti 
Színházhoz, de ketten viszont elmennek. 
Vaszary Piri kérőt kap. 

A magyar lányok szépsége nagy dicső-
ségei hoz országunknak. Darvas Lilit 
hazahozza ù honvágy, de csak egy sze-
repet játszik itthon, mert külföldről nem 
engedik. Halmau Tibor úr is hazajön. 

Mály Gerő ur sokat fog nyerni a 
tőzsdén. Nagy Endre két nagy darabot 
fog írni, ameluek közül különösen az 
egyiknek lesz óriási sikere. 

Biller Irén a saját hajóján tengeri 
utat tesz. 

Honthy Hannát el akarják vimÜ. ff 
Belvárosi .S.zínházMi, -^HtmÈÊÊliÎÊÊltÊÈÊe 

T^Weseme^F^ifiriSlok, de azért 
sok minden történhet még a jövő évben.» 

Reméljük I 



A «Miss Magyarország» verseny résztvevői: 
1. Röser Ter i (Szeged), 2. Osovits Margi t , 8. Heszky Aranka , 4 I m r e Nanci . 5. Hotl) Slargó 
?Bnrtnrsonv) n Z j e l e i n i k BUzsiko (Veszprém). 7. nemeskosz to lányi Kosztolányi Erzsébet (Fegy -
ve rnek? 8 j í i h á M Kató (Budapest) , D. Spitzer I r m a (Kaposvár) , 10. Bojá r Margi t , 11. Al l í iebler 
Kornél à, i». Ä . E m m l (Eger ) , 18. Ber tha Jo lán , 14. Ziegholz Hedvig (Slaglód). 15. ^ e s z l e r 

' Margi t , 16. Győry Bor iska , 17. Le íkovi t s Erzsi , 18. Buday Baby. 
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Er. n e m faltörö kos, hnnetn a «Magyar rapszódia® 
csapata megtámadja a hatvant 

Hat va n v-k a» tély t 

E l ő n y o m u l á s 
nehéz terepen 

Koncen t rá l t t á m a d á s 
egy m a ^ á n v o s b á z e l i e n 
(Susy Vernon és Villy 

F r l t s ch ) 

Biztos fedezékből támadnak az operatörök a primadonnára 
a y 



Ez a gépfegyver-osztag a «Wings» felvételeinél harcolt a y 



A M A T Ö R - F É N Y K É P P Á L Y Á Z A T U N K 

Wohl Unreell 
Caracas 

árui) 

W al lner Viktor 
Heggel 

Lax Oszkur 
Baba 



Colette Merlon 

KARRI ÉR 
A sztár mellett a 

krokodilnak 
Nincs gondia már 

a jövőre, 
Felfedezik és nem 

sokára 
Már retiktll lesz 

belőle... 
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ft Színházi Élet gyermekszépségversenye 

h Nats K l á r i k a , 2. S t e ine r G y ö r g y , 3. Szegő T o m m i , 4. F e l d m a n n P i t y u , 5. Rot te r Cuni , ti Orosz 
. I a (Pees) , 7 Szántó J a n c s i I z h o r o d , 8. Adler G y u r k a (Pécs) , 9. Kovács Vera í r 'z i iaród) 

1 < (Í« '».ka (Pécs) , 11. Szenszlty G y ö r g y (Oradea) , i s . B a l l a L t i l f i k m ^ ^ T ^ L n U h S S i 
- p ' - ac ika , ló. Vineze P é t e r (Beregszász ) , 1«. B e r n h a r d t Mary é s G y u r i , 7 S e b e s t é n K a t l n k á 

<» «..-. ( H e g y f a l u ) , 21. S t u r m S á r i k a ( E g e r ) , 22. J a l c o b o v i t s Ê v i k e es D u c i k a ( T a r g u - M u r e s ) , 2 3 . c i e r n y e 
f j . j M a r i a n n e , 24. Gothár t Már ta és Lu jz i (Pécs ) 1 



A jegenye tanulhat hajlékonyságot Mary Doran-tól 

9 63 

A «Hetedik mennyország» rendezője 
másodszor nyeri el 

a «Photoplay» aranyérmét 
Amerika legnagyobb 

film-folyóirata, a Photo-
play minden évben arany-
éremmel tüntet ki egy 
filmet. Eddig a Hiuno-
resque, Tol'ahle David. 
Robin Hood, Covered Wa-
gon, Abraham Lincoln, 
Dig Parade ( A nagy parádé) 
és a Beau Geste (Halál-
légió) kapták meg ezt a 
kitüntetést. 

Most hirdették ki, hogy 
az 1927. évben készült 
filmek közül melyiknek 
Ítélték oda az aranyérmet. 

Egy teljes éven ál szavazott 
a közönség és a szavaza-
tokat egy szakértő zsűri 
ítéletével egyeztették össze 
és ennek eredményekép-
pen az 1927-es évre 

a «Hetedik menny-
ország» című Ilimnek 

ítélték a díjat. 

A «Hetedik mennyország» 
kitüntetésének dicsősége 
három ember között osz-
lik meg. Az első : Frank 
Borzage, a rendező, aki 
immár másodszor szerzett 
aranyérmet filmjének. Ó 
rendezte 1920-ban (huszon-
hétévé» korában I) a «Hu-
moresque» cimú filmet, 
amely először nyerte el 
a Photoplay diját. 

A «Hetedik mennyor-
szág» két főszereplője is 
megérdemli az aranyér-

met. Janet Gaynor és Char-
les Farrell ebben a filmben, 
Diana és Chipo szerepé-
ben, a legszebb és a leg-
finomabb színészialakítást 
adták. A fiatal hol lywoodi 
generáció két értékes szí-
nészét tünteti ki az ame-
rikai közönség és a szak-
értő zsűri ítélete. 

A «Hetedik mennyor-
szág»-ot Austin Strong szín-
darabjából irta filmre Ben-
jamin Glazer. A szép foto-
gráfiákért Ernest Palmer 
operatőrt illeti elismerés. 

A »Hetedik mennyország 
két sztárja : Charles 
Fnrrell és Janet 
Gnyiior 

A <vHetedik 
mennyország» 

rendezője : 
F r a n k Rorzoge 



.4 «Miss Magyarország -verseny résztvevői : 
1. Máday Al iz , 2. S i m o r M l n a , 3. g a l a n t h a l B a l o g h É d i t h ( K a p o s v á r ) , 4. nosz lop i Nérneth El l l (Oyíir) , 
5. Lo ib l P a u l a , (i. T i t te l Ibo lya , 7. i lorz [ l io lya, 8. L ö w i n g e r Erzs i (Oviír) . 9. B e r e c z Mar ien . 10. S l a v e r 
P á l m a , 11. B El ler l o a , 12. Gross Edi th ( X a g y k a n l z s f ) , i s , B á n .Matild ( K i s p e s t ) , 14. S z e m e r e Mag . l u 
„ 1 ( M á t y á s f ö l d ) , 15. K e n e s s e y Rózs i (Győr ) , 1«. Török B ö z s i k e , 17. Bojt M a r g i t ( N a g y k a n i z s a ) 



Élete nagyrészét a vonaton tölti Kálmán Imre, aki most 
bevallja, hogy semmitől sem fél ugy, mint az utazástól 

és azoktól az esiéklöi, mikor frakkot kell húznia 
Üzemzavar, a lift nem működik, Kál-

mán Imre mosolyogva int 
— Akkor hát gyerünk gyalog. 
Lassan botorkálunk felfelé a Ráthory-

utcai palota lépcsőházában, fel a harma-
dik emeletre, — ha Pestre jön, mindig 
itt száll meg, a húgánál — és Kálmán 
Imrének még itt is érdekes mondani-
valója van: a földszint és a harmadik 
emelet között. 

Tehát indulunk. Földszint. .. 
— Higyje el, szinte örülök már, ha 

gyalog mehetek, annyit utazom autón, 
vonaton, repülőgépen — mondja csak-
nem bánatosan. 

— Az életem nagyrészét vonaton 
töltőin Európa nagyvárosai között 

utazgatva. 
Várjon csak, elmondom például, mit 
utaztam össze a szezon kezdete óta. 
Szeptember elején Hécsbe mentem a 
Csikágói hercegnő 175-ik előadására. Esle 
dirigáltam, másnap reggel pedig már 
utaztam Berlinbe megbeszélni a darab 
előkészületeit. Onnan vissza megint 
Bécsbe, Bécsből Budapestre, tárgyalás 
Lázár igazgatóval arról, hogy nem ősz-
szel hozzuk ki a Csikágói hercegnőt, ha-
nem karácsony előtt. Pestről Hamburgba 
kelleti mennem a premiel-re, onnan a 
berlini premierre, azután a breslani 
premierre . . . 

Kis szünet. Felértünk az első emeletre. 
— Breslauból Drezdába, aztán ú j ra 

Berlinbe, tudniillik a rádió társaság 
szerződtetett egy hangversenyre, ame-
lyen kizárólag a saját müveimet dirigál-
tam. Na most, Drezda—Bécs—Budapest. 
Lázárral megbeszéltük a Csikágói her-
cegnő végleges szereposztását. Végre né-
hány nyugodt hetem volt Bécsben, aztán 
megint vettem a bőröndömet. Prága. 
Pénteken premier, szombaton premier. 

Ujabb szünet. „Ejnye, még mindig 
csak a második emelet?" 

— Huszonötödikén a Theater an der 
Wienben dirigálok a 240-ik előadáson, 
másnap Frankfurtban a premieren, az-
után valószínűleg Róma következik. 
További program? Augsburgban Kálmán-
hetet rendeznek az operetteimből. Di-
rigálás végkimerülésig. Prágában szin-
tén • Kálmán-hét. Szintén végkimerülésig. 
És közben folynak New Yorkban is az 
előkészületek, de oda aztán már nem 
megyek el 

Harmadik emelet. Kálmán Imre meg-

áll és nagyon őszintén kijelenti: 
-— Ha tudná, mennyire félek min-
den utazástól, mennyire félek min-
den estétől, amikor frakkot kell húz-

nom. 
Becsöngetünk. 
— Sokszor annyi időm sincs, ha meg-

érkezem valahova, hogy szállodába men-
jek. A pályaudvarról egyenesen a szín-
házhoz haj ta tok és az igazgató irodá-
jában öltözöm át. 

Sok várost egyáltalán nem látok, 
mert este érkezem és korán reggel 

már utazom tovább. 
És ezt már bent a szalonban meséli: 
— A háború alatt Pestről Bécsbe utaz-

tam. Délután öt órakor felültem a vo-
natra , de csak tizenkét óra múlva, reg-
gel ötkor érkeztem meg Bécsbe, mert 
rossz volt a vonal. És én 

délután öt órától reggel öt óráig 
kibiceltem két barátom alsóspartijá-

ná l . . . 
Elképzelheti. 

Legyint a kezével Kálmán Imre és 
nevetve előveszi a bőröndjét . Csomagol. 
Holnap reggel utazik. 

Komlós Jenő 

A Rippl Rónai-emlikkiáUitdsról: 
Francia nö fekete kalapban 
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V E L E M C E I G Y O R S 
NOVELLA 

I R T A : F Ö L D I M I H Á L Y 

Hárman érkeztek a genuai pályaudvarra, éjjel tizenkét óra előtt néhány perccel, 
hogy a Velencébe induló vonathoz csatolt hálókocsiban elfoglalják fülkéjüket. Két 
férfi meg egy nő; eddig sosem látták egymást. 

A pályaudvar meglehetősen elhagyatott volt; Karácsony éjszakáján kevesen 
utazlak. 

Először egy magyar utas lépett a hálókocsi elé. Negyvenhét-negyvennyolc éves, 
le heteit a férfi, középtermetű, vállas, kissé már hízásra hajló. Puha zöld kalapot és 
könnyű őszi felöltőt viselt, a ruhája után Ítélve nem látszott vagyonos embernek; 
magasabb rangú hivatalnok lehetett, aki talán két-három heti szabadságát tölti el az 
olasz városokban s most délre menekül a csípőssé vált génuai szél elől. Fiatal, fekete, 
jókedvű, mozgékony vasúti alkalmazott fogadta. Megnézte útlevelét: Szabó Imre, 
Budapest, leolvasta a fülkeszámot s intett a hordárnak, hogy vigye fel a bőröndjét. 
Szabó Imre is felment a kocsiba. Megnézte helyét, levetette kalapját, kabátját — erősen 
fűtötték a vagont — aztán megállt a folyosón és szivarra gyújtott. Ejnye, egészen üres 
a kocsi. Csak nem utazik egyedül? Mert az sem kellemes. Talán jön még valaki. Kinézett 
a pályaudvarra. Nagy, zöldesszürke szeme szinte szomorúan kidülledt és egész göm-
bölyű, kövéres arca most valahogyan bánatosan elpetyhüdt. A feje már majdnem telje-
sen kopasz volt, de megmaradt néhány szál haját gondosan, vizes kefével helyezte el a 
koponyáján, mielőtt elindult a szállodából. .4 legjobb akarattal sem volt szép férfinek 
nevezhető, de most, hogy így magányosan bámult a csendes éjszakába, akadt néhány 
vonás az arcában, megnyalt orra és húsos szájakörül, amely bánatot, hitet, jóindulatot, 
talán megsemmisült reményeket rejtegetett. 

Hála Istennek, mégis csak jön valaki! Felderült az arca. Egy nő. Es milyen csinos ... 
sőt szép... még annál is több: vonzó! Fiatal, talán huszonnégy esztendős lehet. Egészen 
világosszőke, de finom, nagy gesztenyebarna szem világit az arcában és előkelően, 
szinte méltóságosan iveit friss szája elegánsan piros. Ki lehet ez a női Milyen ismerős... 

Még nem is vizsgálhatta meg alaposabban, amikor egy ujabb utas érkezett. Olasz ur. 
Fiatalember. Mennyivel biztosabban és otthonosabban mozog nála! Hangosan beszél, 
cigarettára gyújt, ugy jön fel, mintha elfoglalná a lakását. Rokonszenves, eleven, fekete. 
Es milyen elegáns! Nem lehet több harminc évesnél. 

Ugy akarta a sers, hogy a nő fülkéje kettőjük közé esett; feljebb volt az olasz uré, 
lejjebb Szabó Imréé. A nő elment Szabó mellett és mozdulataival, parfőmjével fel-
kavarta körülötte a levegőt. Az olasz ur felvonult és udvariasan köszöntötte a nőt, aki 
kimérten biccentett és helyet foglalt a fülkéjében Az olasz egy-két percig a folyosón 
cigarettázott, aztán hirtelen fordulattal megállt a nő fülkéje előtt és újból szélesen, ked-
vesen üdvözölte. Felajánlotta szolgálatait. Jó bort, konyakot, cigarettát, süteményt 
kínált. A nő nem fogadott el semmit, de a sok kedvességet azzal jutalmazta, hogy tár-
salogni kezdett az olasz úrral, aki rögtön bemutatkozott. Finom ezüstszelencét vett elő 
a nő és cukorral kínálta meg útitársát. Az két piros bonbont csúsztatott a szájába és 
rögtön cigarettára gyújtott. Ez mulattatta a nőt. 

— Maga füstöt sziv a cukorra? — kérdezte akadozó olasz nyelven. — Jó azt 
Szabó irigykedve figyelt a beszédjükre, va'amit ő is értett az olaszból, ha beszélni 

nem is tudott. A fiatalember is nevetett és azt magyarázta, hogy szereti halmozni a kis 
élvezeteket. , 

— Miért nem takarékoskodik? — kérdezte jókedvűen az asszony és kíváncsian 
megvillant a szeme. 

Az olasz ur hangosan neveteli. 

9 66 



— Mcil nem érdemes! 
— Ilyen könnyelmű! 
— Csak szegény. 
— Kevés az örömei 
— Sek, de mind kicsiny. Takarékoskodni csak a gazdag ember tud. Akinek sok, 

nagy öröme van. Nekem csak ilyen kicsik jutnak. 
Az asszony hátravetette fejét, ugy nevetett. 
— Cukor? Cigaretta? 
— Ilyesmi. 
— Más semmi? 
— És egyéb kis örömök. Ezeket aztán halmozza <:z ember. Mind együtt mégis csak 

ad egy kis élvezetet ... 
Hihetetlenül mulattatta ez a téma az asszonyt. Az olasz ur módszerét elnevezte az 

élvezetek ökonómiájának, az olasz urat pedig az örömök okos közgazdászának. Elisme-
rését fejezte ki és gyűrűkkel gazdagon (liszitett kezét nyújtva, gratulált. Aztán kedve-
sen kifigurázta. 

—I Hát csak okosan gazdálkodjék! Jól ossza be ... Takarékoskodjék ... s ha jó a 
szezonja, gyűjtsön tartalékokat s tegyen el valamit rossz időkre is. Sosem lehet tudni!... 

Szabó Imre irigykedve figyelte őket. Milyen ügyes ez az olasz, milyen szerencsés! 
Hogy ott tudott teremni, milyen lendülettel mutatkozott be s rögtön hogy eltalálta a ha-
tásos hangot ... Némelyik ember milyen kitűnően érti a módját! ö bizony egy félóráig 
is habozott volna, hogy éjszaka, a robogó vonaton hogyan szólitsa meg s bizonyára 
cserbenhagyja a szerencséje, amikor szórakoztatni akarná... Mindig nehézkes, óvatos 
és félénk volt ezekben az ügyekben ... a házasság félszeggé teszi a férfit idegen s főként 
fiatal és szép nőkkel szemben .. Hol tartanak már ezek! Permetezik, sistereg, fecs-
kendezik a beszédjük, nevetésük száll fel a magasba s társalgásuk ruganyos szökőforrá-
sának tetején kacagásuk kis szines lainpiónjai ugrálnak, kergetőznek, röpködnek ... 
Egészen közel állnak egymás mellett, szemük villanása fürge párbajt vivnak és friss 
szájuk gyors pergéssel egymásra nyilik . . . Ejnye, olyan ismerős ez az asszony! Ő is 
néha rápillant, de röglön elkapja tekintetét, mintha nem akarna tudni róla. Honnan 
ismeri1 Látta már valahol, 
nem is egyszer. Ugy rém-
lik, hogy pesti asszony, 
akivel utcán, színházban, 
étteremben már többször 
találkozott... s mindig 
szép és elegáns volt és 
mindig előnyös keretben 
mutatkozott. Pesti asszony 
ez, bizonyos; a kiejtésén 
is érzik, hogy nem olasz. 
De ki lehet"? 

Egyre mélyebben szívta 
és egyre sűrűbb füstöt fujt 
maga elé. Igen, ez marad 
meg neki. A szivar. Vagy 
ez a magányos utazás Ve-
lence felé. Nincs szeren-
cséje. Ilyenkor érzi az em-
ber, hogy szive van; mert 
összeszorul és ugy sóhajt. 
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pltyefeg, mint egy tehetetlen gyerek, aki elvesztette ai anyját. \'i, hogy eljutnak ezek 
tőle! Már vallatják egymást. Már rohan a nagy ismerkedés, már lehámozzák egymás 
titokzatosságát, már faggatják egymást csupa olyan részletről, ami oégül dehogy is 
fondosl Hogy ki kicsoda, honnan való, hona megy, kihez tartozik? Már csak beszél-
nek s nem is a szavakra figyelnek, hanem a hangra, annak is a rejtett zenéjére, mint 
ahogy a szemükben nem az értelmet, hanem a vér lappangó lobogását kutatják, lesik, 
falják ... Megszerették egymást. Egy órával ezelőtt még azt sem tudták, hogy a vilá-
gon vannak, most meg ugy törik, tépik át azt a félméternyi távolságot, ami még köz-
tük van, mintha a világ teremtése óta iszonyú akadályokon át rohantak volna egymás 
felé s ez a találkozás lett volna létezésük egyetlen célja. Van ez igy néha ... Már észre 
sem veszik őt; ej, jobb lesz elvonulni, eltűnni; ha megmozdul, még megpillantják és 
zavarba jönnek. Bosszantani igazán nem akarja őket a jelenlétével. 

Csendesen a fülkéjébe vonult, levetkőzött s lefeküdt az ágyba, melyet közben az 
ellenőr megvetett. Feje alá gyömöszölte a párnát, nyakig magára húzta a takarót, össze-
húzódott egy csomagba s ökölbe szorult a keze. Eloltotta a lámpát. Hallgatta még 
egyideig a kerekek szóutánzó dobogását, egy-egg állomáson még felriadt néha, mikor 
megállt a vonat, aztán elaludt. 

Hogy meddig aludhatott1 Maga sem tudta, hány óra lehetett, éjszaka-e, vagy 
hajnal, amikor ugy tűnt fel félálomban, hogy nyilik feje mellett az ajtó. Egészen hal-
vány fény villant meg egy pillanatra s éjjeli köpenyben egy asszony alakja, aztán 
gyorsan bezárult az ajtó s a sötétben csak izgatott, majdnem fuldokló lélegzést hal-
lott. Ijedten a könyökére emelkedett ... mi történik itt? Egy asszony van a fülkéjé-
ben, süvített át rajta a gondolat; de kicsodái ö'/ Miért1! Mit keres itt? Szélhámos? Tol-
vaj-' Vagy . . Érezte, hogy a sötétben kéz nyul feléje .. .. hátrahúzódott.. . 

— Io ... — hallatszott ekkor a suttogás és ebből a magyaros izzcl elreszketett 
„én"-bői megérezte, hogy ez a fájdalmasan szép és fiatal asszony rettenetes izgalmában 
eltévedhetett. De még gondolkodni sem volt ideje, a tapogatózó kéz elérte, ő meg-
ragadta és a vágyódásnak már-már elviselhetetlen feszültségével, szinte hörgő sóhaj-
tással tépte magához a ráomló és utolsó ellenállásaiban meg-megvonagló asszonyt. 

így mult el talán egy óra is. 
Akkor, már bucsuzásul, jóleső sóhajjal igy szólt az asszony: 
— Látja, a legtakarékosabb közgazdászt is érik néha nagy meglepetések . . 
Megcsókolta, hálásan, boldogan, szóttanul. 
S kibontakozva karjaiból halkan felnevetett az asszony: 
— De most aztán ne keverje nekem füsttel a cukromat .. . 
Bánat, könnyelműség, szégyenkezés parázslott mosolygó hangjában. 
Aztán az ajtóhoz állt, halkan kinyitotta, kidugta fejét és kisurrant. És Szabó Imre 

arra gondolt egy pillanatig, hogy nem álmodott-e ezen az őrült vonaton ... De nem; 
a párna még langyos a fejétől. 

Aem tudott már elaludni. Mi történhetett itt? — töprengett. — Valóban el-
tévedt az asszony s lefelé jött a folyosón, ahelyett, hogy felfelé ment volna? Vagy 
megfordult o. vonat s ez tévesztette meg? Tulajdonképpen galádság; megcsalta a vá-
gyait, de ha neki már csak ez jut... a véletlennek erről a könyöradomángáfól is 
mondjon lel Ha pedig figyelmezteti tévedésére, nem okoz-e kegyetlen fájdalmat a meg-
szégyenült asszonynak? .. . Vagy hátha ... s nagyon jólesett ez a reménykedés . . . 
pontosan tudta, hogy hova érkezik? Hátha az asszony is megismerte hazulról ... mért 
ne tetszhetnék neki? Istenem, nem olyan lehetetlenség ez .. . olyan jó alkalom volt itt, 
hogy megérjen egg régi vágy. S nem is rossz beosztás! Azzal a fiúval tréfálkozni, flör-
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tôlni s egy réyi, hazai ismerőssel leszakítani a vágy virágait . . . Már reggel 
is lett. Megnézte óráját, félhét. Izgatottan öltözködött s kisietett a folyosóra. 

Csendes volt még minden, csak a fiatal, fekete ellenőr főzött káuét. 
— Parancsol feketét? 
— Hogyne. Mondja. A többiek még ... 
— Alszanak. 
— Mikor érünk Velencébe? 
•— Egy óra múlva. 
Most megjelent az olasz ur. Sápadt, rosszkedvű volt az arca; nem nagyon aludha-

tott. Szokatlan bátorsággal hozzálépett és bemutatkozott. Fölényesen, erélyes hangon 
beszélgetett a hallgatag fiatalemberrel. Néhány perc múlva kinyílt a középső ajtó és a 
folyosóra lépett az asszony. Még szebb volt, mint éjfélkor. Puha, édes fényben csillo-
gott a szeme s a szája körűi is nyugodt fény röpködött. Friss illat áradt belőle. Egy 
pillanatra megállt; meglepte, hogy a két férfi együtt van s várta is, hogy a fiatal hozzá 
siessen. De az csak mozdulatlanul nézte; mozdulatlanul, rosszkedvűen, szemrehányón. 
Ekkor feléjük jött s arcán kissé megmerevedett a mosoly. Kezét nyújtotta az olasznak; 
az könnyedén meghajolt s vontatottan megcsókolta a kezét. 

—- Joó reggelt, — köszöntötte szélesen, de érezhető diszkrécióval Szabó Imre. —• 
Kezét csókolom. 

Az asszony csodálkozva nézett rá. Látszott rajta, hogy gondolkodik valamin. 
—I Jól aludt? — kérdezte kissé mogorván a fiatal férfi. 
— Én? Igen, — s elpirult. 
Az ellenőr hozta a kávét. Megkérdezte, hogy egy harmadikat is parancsolnak-e, az 

asszonynak. 
— Si, si, — sietett a válasszal Szabó. — Természetesen . . . ugye? 
Az asszony bénultan bólintott. A vér eltűnt az arcából, a szeme fehéren meredt 

Szabóra. Megrázkódott. 
—(• Mi az? Mi jutott ...? — kérdezte kedvesen Szabó és a keze felé nyúlt. Az arca 

most csúnya és rossz volt; emlék, győzelem, erőszakos diadal kavargott benne. 
Az asszony az ajtónak dőlt, egy pillanatra lehunyta szemét, sóhajtott, aztán külö-

nös, mély bánattal nézte az olasz fiatalembert, aki az ajkát rágta. Egy könnycsepp buj-
kált, olvadozott a szemében. 

Az ellenőr hozta a feketét, erőtlenül bámult rá. 
Körülnézett. 
— Hol vagyunk? 
Az ellenőr megnevezett egy várost. 
— Itt kell leszállnom, •— mondta fénytelen hangon. 
— Dehát miért? — sietett hozzá Szabó s fölényesen mosolygott. 
Az asszony nem felelt. Gyorsan bezárta bőröndjét, a vonal éppen megállt, egy na-

gyobb bankjegyet kitépett a tárcájából, az ellenőrnek adta s lesietett. A két férfi riad-
tan nézett utána, egy pillanat alatt eltűnt a ködben. 

A vonat megindult. 
Utána ugoijon? — töprengett Szabó. 
— Dehát ki volt ez az asszony? — kérdezte ekkor dühösen az olasz fiatalember, 
— Nem tudom, — felelte hirtelen s a szivébe éles fájdalom nyilait. 
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Küldje be hozzánk minden névtelen szerző darabjának rövidrefogott témáját, 
felvonások szerint csoportosítva, névaláírással vagy jeligés levélben. Közöljék velünk 
lehetőleg azt is, hogy a darab két vezetőszerepét melyik két fővárosi színésznek 
szánták? 

VADASZKALAND 
Játék a színpadon 3 felvonásban 

Beküldte: K. L. 
Az öregedő egyetemi tanár fiatal fele-

ségének hevesen udvarol az — egyik ta-
nítvány. Egy vadászuton sikerül is az 
asszonnyal egyedül maradnia, de jön a 
fé r j éppen, mikor az első csók elcsattan 
és a csábitól agyonlövi. Változás. A szín-
igazgató megmagyarázza a szerzőnek, 
hogy ez már nem modern megoldás, mire 
ú j ra kezdik a második felvonást. A fé r j 
valamivel később lép be, nem vett észre 
semmit és mint vígjáték fejeződik be a 
darab. (A szerző a két vezetőszerepre 
Kiss Ferencet és Rátkay Mártont ajánlja.) 

EGY ESKÜVŐ — KÉT ESKÜVŐ. . . 
Vígjáték három felvonásban 

Beküldte: H. I. L. 
I. felvonás. X.-éknél nagy az izgalom, a gaz-

dag amerikai rokon leányát várják, akit Endre 
fiuknak feleségül szeretnének megnyerni. Endre 
szt gény lányt szeret, Jucit, de nem mer szem-
beszállni katonás, erős akaratú anyjával. Egy 
levélben azonban őszintén feltár mindent ame-
rikai unokatestvérének Miirynak, aki segítséget 
igér. Mary megérkezik a koir.ornával, inassal és 
rengeteg csomaggal. Szeszélyes és hóbortos. Azt 
meséli nagynénjének, hogy egészen amerikai 
nagybácsijára üt. aki szegény a bolondok házá-
ban hal meg. X.-né fél, hogy Müryn is kitör az 
őrület. 

II. felvonás. X.-né már nem bánja, ha Endre 
Jucit veszi el, legalább igy megszabadul Märy-
161. Endrének van egy öccse: Laci, aki észre-
veszi, hogy bátyját kezdi már érdekelni Miiry. 
Mintööttete támad és bevallja Jucinak, hogy 
szereti. Egyben megmagyarázza neki, hogy an;i 
őt tudniillik Jueit Endréhez vonzza az nein 
más, mint gyermekkori barátság és megszokás. 
Juci is érzi ezt. de nem meri megmondani 
Endrének. Laci vállalkozik erre, Endre örül, 
mert közben beleszeretett Müryba, de nem tudja, 
az viszontszereti-e? Ezért megbeszéli Lacival és 
Jucival, hogy azt mondja majd Märynak, hogy 
n jegyezte el Jucit. Mary elhiszi, elakar utazni, 
de Endre arra kéri, hogy maradjon itt az 
esküvőig. 

III. felvonás. Juei és Laej esküvőjének napja. 

Müry n:ég mindig azt hiszi, hogy Endre a vő-
legény, a násznép a templomba megy, Mary 
visszaszalad az üres. lakodalmi diszben levő 
házban, hogy kizokogja magát. Endre belép, 
minden tisztázódik s azon a napon két boldog 
fiatat párt ünnepei a násznép. 

A FANTÓM 
Dráma há rom felvonásban 

Beküldte: „11" 
Az asszony egyetlen soha el nem ért szerelme 

ez a fantom, hölgyek kedvence, egyébként 
üres szép flu, jólszabolt f r akk , semmi egyéb, 
de akit az asszony ideállá emel magában. 

/. felvonás. Az asszony harmadik éve él fér je 
mellett, szép, gazdag és körülra jongot t . A f é r j 
pedig a maga munkás, reális életét éli, addig 
az asszony segítség és megértés nélkül viasko-
dik a lá thata t lan harmadikka l , a fantómmal , 
aki ott él a ház levegőjében. A f é r j nyugodt 
családi élet után vágyódik, az asszony egyetlen 
célja: megszabadulni a fantómtól. Mikor lá t ja , 
hogy a küzdelem nem használ, keresi a mámort , 
az öntudatlanságot és ópiummal próbál ja órákra , 
percekre elűzni a fantóm hata lmát . Egy ilyen 
kísérletnél a f é r j r a j t a k a p j a s elkergeti a ház-
tól Az asszony szó nélkül elmegy. 

II. felvonás. Két év telt el, a férfi egy máso-
dik asszonnyal él, aki teljes ellentéte az első-
nek. Tökéletes háziasszony, mintafeleség és sze-
rető anyja négy hónapos kisfiának. De a férfit 
az u j élet nem tud ja kielégíteni, az első asz-
szony megmérgezte, s most már neki is meg 
van a maga fan tomja . Kezdi már érteni az első 
asszony lelkét, átérzi annak viaskodását s ami-
kor megtudja , hogy a régi feleség hónapos szo-
bában él, levetette a csipkét, a selymet és kis 
gyerekeket tanit franciául , az elveszített nő u j 
vaiázsa annyira ha ta lmába keriti , hogy ott-
hagyja a feleségét, a fiát, hogy visszamenjen 
az elsőhöz és szembeálljon a fantómmal . 

III. felvonás. Az asszony kis hónapos szobájá-
ban csupa derü és harmónia . Megtanulta, hogy 
a fantóm hata lmát nem lehet megtörni soha és 
semmiképpen. Most már csak annak él és lel-
kében minden nap örök mécset gyújt a fantóm 
képe elé. Amikor szerelmeséről olyan hí r t hall, 
amely iniatt életében először boldognak érzi 
magát , akkor jön el a fér je , hogy őt visszakö-
vetelje. A férfi könyörgő szava nem jut el az 
asszony szivéig, de ismét ott áll közöttünk a 
legyőzhetetlen kisértet és amikor a férfi lá t ja , 
hogy mindig csak a fantóm, őr jöngő kétségbe, 
esésében szivenlöyj az asszonyi 
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Természetes, hogy az 
emberek legnagyszerűbb 
ideálja egy tökéletesen jó-
erkölcsü társadalom. De 
az is biztos, hogy külön-
kiilön minden ember ugy 
van ezzel az ideállal, mint 
egy nagyszerű orvossággal. 
Már inkább csak másnak 
kívánja. Inkább nélkülözi. 

Tersánszky J. Jenő 
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Nemrég, talán még tegnap is nem egy-
szer elébe vágott a színpad az életnek és 
a drámaírók közül nem egy azáltal lett 
híres vagy hírhedt emberré, hogy forra-
dalmian uj életcélokat és életformákat 
hirdetett. 

Tegnaptól máig azonban példátlanul 
nagyot fordult a világ és az élet nagy 
forradalmához képest konzervatívak, óva-
tosak, gyávák a legvakmerőbb dráma-
írók is, mert legfeljebb 20 százalékot mer-
nek színpadra vinni abból a 100 százalé-
kos változásból, amely a férfi és a nő 
kapcsolataiban következett be alig néhány 
év alatt. Attól, amivé lett a „szerelem": 
a berlini színházak merész előadásai is 
csaknem olyan távol esnek, mint Romeo 
és Julia szép, bus története. Amiről ma 
beszél a színpad, az több- nem élet, csak 
történelev 

Feleky Géza 

? H g g S 3 ; : s ? 
' S. ä : ~ 3 = i s i S 3 „ 3 : 

M — jo . -2 e • r* 2 " 
ff - ' s » o < g S. „ ' S g- 3 « 
S s ^ » ^ o r e . ~ " s - S » 
S g . £ S - a £ B 

Z i I ? 3 I r I r 5 i r I Z 

I l l i s . ê I ' S S P S 
s F 1 I • i « g I g S & & * „ JS W T, n & K 3 a S" s B & " 
g g, _ » B" C! ^ 3 = » - f < 
& K r n a * »i î . " 
S" S E E s S ff - <£ 2. I S r I . 

g- £ S- » ?• B « E B ? S 

HERMANN LIPÓT NOTESZÉBŐL 

r -MI^ . 

a - h — 1 
- /A o ^ . ™ 1 L 1 

( A n o w j ' . 

J Í t c f K ? p H - v - f e 

/ t r t U » t r í ^ M o Kii (o . V Ai-V» . . - . . . . A l . l i . / t n U «xi t r O ^ M o i t . i - f o • v 

C ^ k « l i t - l » » « - * ^ 
A* ' n i * * sto -

EISEMANN OPERETTJÉNEK SLÁGERSORA 



Garmadával éi-kezik a 
levél karácsonyi számunk-
ban kiirt „Constance" pá-
lyázatunkra. Ugy látszik, 
a „Ne váljunk el" igen ér-
dekes és fogas kérdési 
ad.-Il f '1 a közönségnek és 
a teljesen ellentétes véle-
ményekből arra kövctkez-
tciünk, hogy mindenki a 
saját egyéniségéhez képest 
óha j t j a a problémát meg-
oldani. 

Ma a beérkezett postából 
legsikerültebb válaszokat 
hozzuk, ugy hisszük azon-
ban, hogy csak ezután fog 
sikerülni a pályázóknak 

igazában fején találniok a 
szöget. 

Várjuk léhát a további 
pályázatokat. A Színházi 
Élet 500 pengővel jutal-
mazza a legötletesebb pá-
lyázatot és egy-egy „Ne 
váljunk el" páhollyal a há-
rom legsikerültebb megol-
dást. 

íme a mult hét legtalá-
lóbb válaszai: 

Bárdos Lászlóné (Buda-
pest): Constance nem uta-
zik el, nem hagyja el fér-
jét. Mikor az autóba akar 
ülni, eszébe jut gyermeke 

Az anyai köteleség vissza-
tar t ja egy végzetes ballé-
péstől. 

Weisz Ella (Szeged) : 
Szemet szemért. Constance 
elutazik, és visszaadja fér-
jének kamatostól a köl 
csönt, azután visszatér a 
férjéhez, aki egy árva szó-
val sem tehet szemre-
hányást . Azt kapta, amit 
busásan megérdemelt hűt-
lenségéért. 

Kerekes Éva (Budapest) : 
Constance elutazik imádó-
jával, de nem tér vissza. 
Az ügyvédek szépen elinté-
zik a válópert, Constance 
férjhez megyen ahhoz, aki 
igazán megérdemli. 

Bcke Margit (Kispest) : 
Nincs itt probléma. Con-
stance maga keresi meg a 
kenyerét, tehát ugyanannyi 
joga van mindenben, mint 
a férjének. Fér je meg-
csalta, ő visszacsalja: Kvitt. 
Azután ismét folylatódha-
tik a békés, rendes házas-
élet. 

Kanitz Leó (Budapest) : 
Constance sokkal hibásabb, 
mint az ura, mert mig a 
férjet csak pillanatnyi sze-
szély viszi a hűtlenségbe, 
addig Constance megfon-
tolt bosszúból cselekszik. 
Az ilyen nő nem érdemli 
meg, hogy az ura vissza-
vegye 

Gomhaszögi Frida (*s Góthpé Kertész Ella 
Vlgszinház: ,,Ne vál junk el" (Angclo foto) 

Mautner Oszkár (Pécs) : 
Constance okos asszenv és 
igy többet nem térhet visz-
sza. ö is éppen olyan jól 
tudja, mint én, hogy egy 
hűtlen asszonynak vala-
mire való fér j nem bocsát-
hat meg. Nem akarom 
hinni, hogy Rajnay pipo-
gyább legény, mint én. 
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A társaságból: 
gróf Bnlza Marietta 

(Angela foto) 

— Mit tudtok ti angyalom a Magyar 
Mese-Bálról, amely uj bálja lesz a farsang-
nak akkor, mikor általános divat lett te-
metni a bálokat. 

— Ez a bál-temetés teljesen fölösleges 
dolog, folyton óbégatunk, 
hogy igy, meg ugy, haldok-
lik Karnevál őfensége s a 
vége mindig az, hogy alig fér 
el a közönség a báltermek-
>en. No de hogy a Magyar 
Mese-Bálról beszéljünk, hát 
a Fészek Művész Club veze-
tősége elhatározta, hogy ez-
idén valami egész különleges 
farsangi attrakcióval örven-
dezteti meg a publikumot. 
Külön művészi figurineket 
tervez a külön erre a célra 
alakított festő-bizottság a 
bálra. Tündér Ilonák, Ár-
girus királyfik, pásztor fiuk, 
Csipkerózsikák, Piroskák és 
farkasok, az Óperenciás ten-
ger tündérei és a magyar 
mesék édes és szines alakjai 
mind ott lesznek a bálon, 
amelynek kapuit külön zsűri 
őrzi majd, hogy művésziet-
len és magyartalan jelmez 
ne surranhasson be oda. 

— Óriási! Ott leszünk va-
lamennyien Çs idejében gon-
doskodunk megfelelő fiyu-
rine-ekről. 

•— Muszáj is, mert minden 
mese-alakot igazolni kell. 
Nem lehet például hordár-
jelmezben megjelenni s azt 
dadogni a zsűrinek, hogy hol 
volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy hordár, aki addig 
ment Napkelet felé, hogy a 
hétfejű sárkányt megtalálja 
és a többi. 

— Helyeslem ezt a szigort, sőt teljes 
szigorral követelem a lezajlott estélyek 
névsorát is. 

— Hát akkor tartsunk időrendi sorren-
det. Vagyis kis vacsorák Kandó Lászlóék-
nál, Vass Eleméréknél, reggelig tartó fen-
maradás Cséry Miklóséknál, a kegyelmes 
asszony estélye, amelyről mint külön ér-
dekességet kell feljegyezni, hogy csupa 
tizennyolc éves fiatal ur jelent meg a soi-
réen, no és teák, pletyka-délutánok, — 
ezek az apró előcsatározásai a szezonnak. 

— És a nagyobb ütközetek? 
— A Polo Club rendes heti teáit kell 

említeni elsősorban, amelyen a mecklen-
burgi hercegen és feleségén kiviil a követ-
kezők jelentek meg: báró Badvánszky Er-
zsébet, báró Pongrácz Sarolta, Suliye 
Lászlóné, br. Schoen német követ és fe-
lesége, Sacelláry József és felesége, gr. 
Károlyi Lajos és felesége, gr. Wenck-
heimné Károlyi Alice, br. Hatvany Ká-
roly és felesége, Hatvany Ferenc és fele• 



lége, ' br. Banff;/ Zoltánné, gr. Khuen-
Héderváry Sándor és felesége, br. Farkas 
Emmy, Bessenyei Erzsébet, Rakovszky 
Erzsébet, Hornyánszky Viktor, Oich Hu-
bert, Balásy Ferenc, i f j . Horthy Miklós, 
Illy Gábor, Sorg Jenő, Kovács főhad-
nagy, lovag Wohl Heinz. 

— A Hatvany Ferenc báróék estélyéről 
hallottál? 

— .4 Fővárosi Operettszínház teljes 
zenekara szolgáltatta a talpalávalót, Áb-
rahám Pál személyes vezényletével. A 
hölgyek sorában feljegyeztük Khuen-
Héderváry Sándorné grófné, Bornemissza 
Lipótné báróné, Kandó Lászlóné, Wolf-
ner György né, Halmy Józsefné, Kollerich 
Gyuláné, Vass Elemérné, Marschall Fe-
rencné, Baumgarten Nándorné, Hatvany 
Lili báróné, stb. stb. neveit, akiknek ru-
háiról külön divatbeszámolót kellene 
tartani. Ezután átnyújtom neked a 
bisztrai Farkas Emmy házié stély ének 
névsorát. 

— Halljuk. 
Tehát a házikisasszonyon kivid, aki 

mint tudod, az év legnagyobb részét 
Szászrégenben tölti s aki mindnyájunk 
örömére most hosszabb időre hazaérke-
zett, jelen voltak az estélyen: Bocsánczy 
Nusi, Sacelláry Józsefné, Geszty 
Lilly és Nelly, Takáts Grósz Esz-
ter, Perényi Istvánné, Bacsinszky Mary, 
Urmánczy Gizella, Heinrich István, Vál-
kay Menyhért, Sajdovich Ferenc, Aich 
Hubert, Nikolits Iván, Jakabffy Tibor, 
Sacelláry Pál és József Orczy Gyula, 
Bacsinszky Iván, Iiudán László, Enárődi 
Béla, Tóth László, Farkas Ferenc, stb. 

— No, egy kis pihenőt talán, megint 
a kisebb vacsorákból! 

— Ringemé Kálnay Klári rendezett 
látogatott bridge-estélyt otthonában. Eb-
ből az alkalomból örömmel állapították 
meg a jelenlevők, hogy a szépasszonyon 
már nyoma sem látszik annak a könnyen 
veszélyessé válható autókatasztrófának, 
amin túlesett. Volt azonkívül még egy 
estély Schrcyer Endre bankdirektor ur-
nái, amelyen feltűnő sok szépasszony je-
lent meg olyan prémekbe burkolva, hogy 

egy megjelent szegény le-
gény így sóhajtott fel: milli-
árdos lehetnék a ruhatár-
ból! 

— No és most folytassuk 
a nagy estélyek krónikáját. 
Mi volt a nevezetes New 
York-banketten? 

— Borsod y László tiszte-
letére rendezték, akit ör-
nagy-vivómesternek neveztek 
ki a katonai vivóakadémián. 
tíorsody László tanítványa 
Terstyánszky Ödön, az olim-
piai világbajnok is és Mé-
száros Erűin csapatkapitány 
is, bár Santelli a mestere, ma 
is naponta vív vele. A ban-
kettet is Mészáros Ervin ren-
dezte, megjelentek a lako-
mán: Santelli Italo, Szila-
veczky Béla rendőrfőtaná-
csos, Palotai Kovács Károly, 
a Vivószövetség alelnöke, 
Terstyánszky Ödön, Rády 
József alezredesek, Piller 
György, Petschauer Attila, 
Dénes Oszkár. A menü so-
rán egy olyan szenzációsan 
jó Macaroni Milanaise-t szol-

áltak fel, hogy a remek-
ételt Santelli mester azonnal 
elnevezte — „jobb mint ott-
hon macaroni"-nak. Fran-
cia borok, francia pezsgők 
derítették a vendégek ked-
vét, akik vacsora végeztével 
Tarján Vilmos vezetésével 
átvonultak a New York bar-



— Már sok is a jóból, mi dobjunk van 
még? 

— Gratulálnunk kell Enyedy Béninek 
a hetvenedik születésnapján. 

— Ezt már megcselekedtem. 
— Egy kérdést! Ki volt az a feltűnő 

csinos, szőke kislány, aki a mamájával 
jelent meg szombaton éjjel az egyik 
mulatóhelyen és négy gavallérja pezsgős-
pohárnak a kislány selyemcipellőjét hasz-
nálta múlatás közben. Később a poharat 
az egyik gavallér átdobta egy másik 
páholyban ülő barátjának, hogy az is 
igyék belőle, a cipő-pohár azonban célt 
tévesztett s egy öregúr ölébe hullott, aki 
a:t felháborodva zsebrevágta és ugyan-
csak felháborodva eltávozott. 

Tévedés! A Színházi Élet 50. száma 69. oldalán 
az Erdélyi tárgyalás hallgatósága közt szerepel 
Ötvös Gitta neve is. Dr . Spett Ferenc m. kir . 
kormányfőtanácsos kére 'mére a szerkesztőség ki-
jelenti, hogy a tárgya ' áson jelenvoltak névsorába 
Ötvös Gitta neve tévedésből került bele, mer t ő 
ott soha nem volt s nem is fog elmenni. 

A pesti gyermektársaságból: 
Münnich Antal 

(Angela foto) 

.._„„ En'jcdii Béni 
a Magyar Jelzálog Hitelbank el-

akit hetvenedik születés-
alkalmából ugy a bank-

vnag, mint a társaság ünnepelt 
(Koller [elv.) 

jába, ahol a felköszöntökre 
is sor került volna, ha a Mé-
száros Ervin rendezte ban-
ketteken egyáltalán szabad 
lenne felköszöntőket mon-
dani. 

— Hallom, a Fészekben 
bridgeverseny volt. 

— Ugy van és a versenyt 
dr. Linksz Jenöné nyerte 
meg, aki tavaly a Szigetklub 
bridge-versenyén is diadal-
maskodott. 

— Szenzációzus, de hall-
junk valamit a Téli Con-
coursról. 

— Csak Éber Amália győ-
zelmét, amely ezúttal kettős 
volt, kell külön kiemelni és 
Cs. Szabó Kálmán kitűnő 
energiájú rendezését. És 
hogy ne múljon el nap hy-
men-hir nélkül, ime itt a leg-
újabb eljegyzés : Czilczer 
Aladár fakereskedő és neje 
Hajdú Katalin leánya, Klára 
és Király Pál, Az Est belső 
munkatársa házasságot kö-
töttek. Minden külön értesí-
tés helyett 
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^ firncoLrM- joT^UMod^ 
A Színházi Élet karácsonyi ,-zámaban részletesen ismertettük uj, háromezer pen-

gős pályázatunkat, melynek lényegét röviden megismételjük. 
A változott gazdasági viszonyok uj leánytipust teremtettek, akik másképpen -Inek, 

gondolkoznak, mint a régi generáció, más a férjhezmenési lehetőségük, más a világ-
nézetük, társadalmi és magánéletük. Kétségtelen, hogy ez az uj leánygeneráció sok sza-
badságot harcolt ki magának. A Színházi Elet arra kíváncsi tehát: meddig terjedhet a 
leányok szabadsága? Teljesen és mindenben egyenjoguaknak vallják-e magukat a 
modern leányok a férfiakkal? 

Kíváncsiak vagyunk ugy a lányoknak, mint a férfiaknak a válaszaira, de természe-
tesen hallani akarjuk a szülőknek, az anyáknak és apáknak a véleményét is. A leg-
értékesebb és legérdekesebb válaszokat jutalmazzuk. Az első díj ezerötszáz pengő, 
a második ezer pengő, a harmadik ötszáz pengő. Ezenkívül még husz értékes jutalmat 
osztunk ki a legjobb válaszok bekü'dői között. 

A pályázókat felkérjük, hogy lehetőleg tömören, érdekesen és röviden indokolják 
meg álláspontjukat és főleg őszintén Írjanak, mert hiszen ez a pályázat hivatva van 
arra, hogy egy mindenkit érdeklő igen fontos kérdésben megvilágítsa a közfelfogást. 
Pályázni lehet saját névvel és jeligével is. 

Pályázatunkra az első válaszok már befutottak és azokat az alábbiakban közöljük-

Az a lány, aki önállóan keresi meg a kenye-
rét és e l tar t ja magát nemcsak egyenjogú a fér-
fival, hanem még különb is annál. Mert a lány 
amellett még főz, stoppol, szóval háziasszonyi 
munkát is végez, mig a férfi munkáján kivül 
semmi mással nem törődik. Aki pedig különb 
másnál, annak több joga is van. 

Bird Janka tisztviselőnő, Budapest 

A férfiak előjogait a nők évszázados rabszol-
gaságban tartása tereirtette n'eg. Ha a írunka 
és tanulás által a nők felszabadulnak, ugy a 
férfiak előjogai automatikusan megszűnnek és 
beáll az egyenjogúság. 

Gedean Márta 

Boldog volnék, ha egyenjogú lennék a 

Minden külön értesités heluctt 
Báthy Aranka és Szabó Rezső házasságot 

kötöttek 
t fíozyoniií felvétele) 

Minden külön értesítés heluett 
Nagy Agnes és Boldizsár József házasságot 

kötöttek 
CRo?poií|/j felvétele) 



Róna Emy, 
a neves festőmüvésznő és Deckmann Gyula, a 
Székesfővárosi Gázmüvek tisztviselője jegyesek 

nőkkel. De sajnos a feleségem már régen 
magához ragadta az uralmat. 

Szomorú férj 
Wien 

Minden nő szabadságharcos volt ed-
dig, mert egyénileg kellett jogait kivere-
kedni. Ma az egész világon megnehezült 
a házasság és a nők többé nem eltartóit 
Nórák, hanem kenyérkereső alanyok, 
akik éppen ugy teljesitik kötelességeiket, 
mint a férfiak, tehát éppen olyan jogok 
is illetik őket. 

Bartos Frida 
Szerintem a nő izlése szabja meg azt 

a határt, ameddig a férfival való egyen-
lőséget követelheti. Az a nő, aki minden-
áron a férfiakhoz hasonlóan akar élni, 
elveszti nőiességét, a férfiak szemében 
ellenszenvessé válik. Az okos nő hangoz-
tassa, hogy mindenhez joga van, de ne 
éljen a jogával. És tüntesse fel a dolgot 
ugy, hogy ezt az áldozatot egy férfi 
kedvéért hozta. 

Dr. Fejér György 
Én is érettségiztem annak idején, de mégsem 

hord tam eton fr izurát , nem gyúj tot tam cigaret-
tára kávéházban és nem akar tam szabadszáju-
ságban túltenni a férfiakon. Nőiességemmel hó-
dítottam meg mostani uramat és nőiesnek ne-
velem kislányomat is. A nő csak egyben lehet 
egyenjogú a férfival: a családi fészek megóvá-
sában és fenntar tásában. 

G. Ferencné, Miskolc 
A történelem és tudomány egyaránt bizonuitják. 

hogy a jog kérdése az erőn alapul. Kár tehát az 
egyenjogúságról vitatkozni, mert azt már eldön-

Minden külön értes'tés helyett 
Haas Rózsika és Ujváry Sándor iró házasságot 

kötöttek 
(Halmi azelőtt Strelisky-fiók lelv.) 

lutte a természet, mely a nőt gyengének, a férfit 
erősnek alkotta és igy a férfi mindig fölényben 
marad. A modern lány sem lehet egyenlő a férfi 
fizikumával, tehát ott megszakad az egyenlőség 
és marad a férfiuralom! 

Filozófus, Bratiszlava 

A nő sohasem lehet olyan szabad, mint a 
férfi. A nő egyenjogosultsága feltétlenül meg-
szűnik a nőiesség határán, melyet nem konzer-
vatív nénikék és tanárok találtak ki, hanem a 
természet, mely a nőnek anyasága megvédése 
végett állit fel több korlátot, mint a férfinek. 

Gyimessu Géza 
A jog annak való. aki tud azzal bánni. Már 

pedig a tapasztatot azt muta t ja , hogy a nők, akik 
inkább érzelmi, mint értelmi életet élnek, nem 
tudnak élni szabadságukkal, excentrikusak lesz-
nek, meggondolatlanságokat halmoznak. A nőknek 
minden téren való egyenjogosu tsága az egész 
társada 'om felforgatására vezetne, megdőlnének 
mindazok az oszlopok. melyeken a mai rend 
nyugszik és teljes anarchia törne ki, főleg a sze-
relem terén. Ezért hát marad junk csak a régi 
kipróbált rendszer mellett, me y amúgy is e ég 
alkalmat adott a nőknek a r r a . hogy egyéniségü-
ket érvényesíthessék. 

öreg doktor, Subotica 
Én nő létemre is azt vallom, hogy a 

férfiakat több jog illeti meg, mert hiszen 
a szabály mindig az, hogy a férfi gon-
doskodik a család eltartásáról. És a női 
természet olyan, hogy csak kényszerű-
ségből dolgozik, de ha lehet, mégis csak 
eltartatja magát a férfival. Ezzel szemben 
illendő hát, ha a férfiaknak egy kissé 
több jogot adunk. 

Egy őszinte lány, Budapest 
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Szerény anyagi eszközökkel is lehet szépet alkotni 
- mondja Kiss Ferenc magyar ötvösművész, akinek 

sétapálcáját az egész világ ismeri 
Legutóbb cikket közöltünk Kiss Ferenc-

ről, a kitűnő magyar ötvösművészről, 
akinek nevét a külföld is jól ismeri. 

Most meglátogattuk Kiss Ferencet mű-
termében, hogy megtudjuk, min dolgo-
zik az ötvösművész? 

Kiss Ferenc szívesen kalauzolt bennün-
ket a kész és a készülő remekművek kö-
zött. Elsőnek azt a gyönyörű ezüst sze-
lencét mutatta meg, amely a székesfővá-
rosi pályázaton első dijat nyert. Ez egy 
cizellált és kovácsolt kézimunka, amely-
nek fedőlapján magyar lovas huszár 
reliefje látható. 

Az ember azt hinné, hogy ennél szebbet 
már nem lehet készíteni . . . De csak ad-
dig hiszi ezt, amig nem látja azt az arany 
szelencét, amely karácsonyra készült el. 
Ez a csodálatos, igazán muzeális becsű 
ékszer, igen finoman trébelt és cizellált 
abszolút művészi munka, mely klasszikus 
görög stílusban készült. 

Kiss Ferenc ezután egy sétapálcát mu-
lat meg nekünk. 

— Ugy nézzék ezt a botot — mondja 
büszkén —, liogy ezt az egész világ ismeri. 
Európában éppen ugy ismerik, mint Ame-
rikában. Mindig és mindenüvé magammal 
viszem. 

A nevezetes sétapálca rinocerosz bőrből 
készült és fent ezüst végződése van, 
amelybe záradékul egy 4 karátos, sma 
ragd van befoglalva. A stílusa a régi ma-
gyar főúri marsall-bothoz, vagy még in-
kább egy karcsú buzogányhoz hasonlít. 

Kiss Ferenc jelenleg több nagy ezüst 
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Kiss Ferenc ötvösművész ezüst szelencéje, mely a 
székesfőváros pályázatán első dijat nyert 

tárgyon dolgozik, amelyek amerikai meg-
rendelésre készülnek. Ezek közül kiemel-
kedik egy szép nagy ezüst tál, amelyet 
kézzel trébelt és cizellált vizhullámok, 
ficánkoló halak és delfinek díszítenek és 
egy gömbalaku cukortartó, melyen telje-
sen újszerű megoldásban figurális csopor-
tok vannak kimintázva. 

— A magyar ötvösművészetet — mondja 
Kiss Ferenc — az utóbbi időben nagyon 
elhanyagolták és 

az országot kUlfüldi lim-lommal 
árasztották el. 

— Szentpétery József után, aki a hat-
vanas években világhírű ötvösművész voH, 
az ötvösség mint művészet kihalt. Hol 

vannak a mi mágnás uraink, 
akik a múltban, ha valami 
szépet akartak, személyesen 
keresték fel az ötvöst? 

— A szegénységre ne 
hivatkozzunk, mert a sze-
génység mellett lehet azért 
bárkinek jó Ízlése és érzéke 
a szép iránt és szerény 
anyagi eszközökkel is lehet 
szépet alkotni. 

— De azért el kell ismer-
nünk, hogy néhány arany-
műves mesterünk jó uton jár 
és nem megy mintákért kül-
földre. 

Kiss Ferenc az utóbbiak-
hoz tartozik. Nem megy kül-
földre. A külföld jön hozzá. 
Mint azt a sok megrendelő-
levél is bizonyítja. Arany szelence fedőlapja 
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TŐ F «TO F 
— Csókolom a kezet 

nagyságos asszonyom és 
boldog újévet kívánok! 

— Köszönöm kedves Töf-
Töf, a jókívánságból sohsem 
elég. Remélem az uj eszten-
dőben is szorgalmasan el-
töföl majd mindent, ami ér-
dekes. 

— Természetes, igye-
kezni fogok, hogy asszo-
nyom érdeklődését és meg-
elégedését defekt nélkül ki-
érdemeljem, bár kénytelen 
vagyok bevallani, hogy az 
újév máris helyreigazítással 
kezdődött. 

— Nem értem. 
— Méltóztatik emlékezni 

arra, hogy nemrégiben 
megírtam, hogy egy édes 
szőke, mig sötétkék Buiek-
ja otthon gyomorbaját ke-
zeli, egy Steyrel kószál. 

— Hogyne, na ésí 
— Nos, a kis kósza most 

helyreigazit, mondván, hogy 
először is a Buiek sötét-
zöld, másodszor pedig a 
Sfeyr egy Fiat. 

— Nos, most már rend-
ben van a dolog. 

— Mindenesetre és igy 
már nyugodtan eltöfölhe-
tem mondanivalómat, ame-

lyek e héten Steyer-el kez-
dődnek. Először is levelező-
lapot kaptam Steyrék Mar-
tens Caesijétől, Nice-böl. 
ezeket irja: 

„Eddig 186i kilométert 
tettem meg a legkisebb hiba 
nélküli Fogyasztottam össze-
sen Í5 olajat, 235 liter ben-
zint. Hegyeket a Steyr ugy 
vette, mintha ott sem let-
tek volna. Egyébként eddig 
öt francia rendszámú Steyrt 
láttam". 

— No láml 
— Bizony, azután a Du-

nántúlról is jött „drótom", 
hogg ott is Steyr-képviselet 

Megérkezett az 1929-es Buick! 

BUICK-NAL JOBB 
CSAK BUICK LEHET 

IMPERIAL AUTÓKERESKEDELMI RT 
D O R O T 1 Y A - U T C A 4 . 

TELEFON : AUTOMATA 818-60. 
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amelyei Kaposvárott állí-
tottak fel, pompásan műkö-
dik és nem egészen négy 
hónap alatt huszonkét 
Steyrt adott el. 

— Gyönyörű, de mondja 
csak, mi zajlik olyannyira 
a budapesti autópiacon? 
Nincsen óra, hogy erről 
vagy arról a változásról 
megszűnésről, betársulásról 
ne rebesgetnének 

— Nos nem mondom, 
vannak vagy lesznek vál-
tozások, de csak egyelőre 
nem oly veszedelmesek. Igy 

például Schüller László, a 
„Steaua" volt titkára be-
társult a Hirsch Hugó cég-
hez, jobban mondva a Gráf 
és Stift automobilok ma-
gyarországi vezérképviseleté-
hez. 

— Gratulálok Hirsch mes-
ternek. Schüller ügyes, agi-
lis ember, akinek munkája 
nyilván előrelendíti, a Gráf 
kitűnő márkáját. 

— És bizonyos asszo-
nyom, de bizonyos az is, 
hogy bámulattal kell adóz-

nom a Delahaye kocsinak. 
Hogyan, már kis is... 

— Ki bizony és csak a 
legjobbat mondhatom, ké-
nyelmessége, sebessége pom-
pás, különben is egy ne-
gyed század minden tapasz-
talata áll a Delahaye mö-
gött, kell itt dicséret? Olaj 
és benzinfogyasztása mini-
mális, fékberendezése töké-
letes. 

— Örülök, mint mindig, 
amikor jót hallok. 

— Bár néha a jóból a 
sok megártl 

—• Csak ne legyen bisz-
szig és inkább mondja meg 
igaz-e, hogy a Republic te-
herkocsit divatba akarják 
hozni. 

— Akarják? Fogják is. 
Januárra már itt is lesz ez 
a hathengeres, kitűnő teher-
kocsi, amelyet főleg nagy 
rakodóterülete miatt is na-
gyon kedvelnek. A kéz pe-
dig, amely menedzselni 
fogja, olyan, amelyről már 
eddig is bebizonyosodott, 
hogy kitűnően érti oly 

márkák bevezetését is. 
amelyek eddig nem voltak 
ismeretesek. 

— Willys Owerlandról 
jut eszembe, hogy a gyár 
Amerikában háromszáz 
Whippet-kocsi részvételével 
gymkána versenyt rendezett 
többszázezer főnyi publikum 
előtt. A Whippetek egysze-
rűen hajmeresztő bravúro-
kat csináltak. 

— Losonci Herzog Ignác 
megvált régi Grafjétőlt 

— Nem, csak szaporí-
totta kocsiállományát egy 
százas Minervával. Ugyan-
csak gazdagodott egy na-
gyon szép Talbot kocsival 
Horváth István dr. a leg-
kedvesebb pesti ügyvédek 
egyike. 

— Nagy napja volt a 
Buicknak Németországban. 

— Tudok róla. Berlin-
Borsingwaldban összegyűl-
tek az összes európai Buick-
képviselők, akik előtt be-
mutatták a 29-es Buick 
előnyeit. 

ilyen kevés pénzért i l y e n g y ö n y ö r ű t 
és minőségben i lyen kiválót nem vásárolhatott« 

C S A K 57° L U X U S 1 D Ó Gyakran 
tapasztalhatta, bogy 
egyes cége k autóela-
dásokat lehetővé te-
gyenek, leszállítják 
áraikat. 

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

1900 pengő lefizetése után 

247 pengős 
16 havi részletre megkap 
hat ja „Amerika l e g e l s ő 

európai tipusu kocsiját" 
Wtippet 

Jöjjön el és ggözödiön meo : 
Andrdssy-ut 34 . Telefon; Aul. 

Arak 
Touring (nyitott) 
Koadster (sport) 
Coupé (sport) 
Sedan de Luxe 

(4 ajtós, csukott) 

9-34 

6.350 6.660 7.830 
7.960 
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é P . 

A Nyolchengeres 

President 

Világrekordjai 

Á t l a g o s 

s e b e s s é g 

ó r á n k é n t k m 

10.000 mérföld 110.739 

15.000 - 110.385 

20.000 - 110.304 

25.000 - 110.191 

30.000 — 110.014 

Automobilclubok Nemzetközi Szövet-
sége hitelesítette a Studebaker President öt 

tartóssági és gyorsasági világrekordját - a leg-
szenzációsabb rekordokat, amelyekhez hasonlókkal 

egyetlen más autó sem dicsekedhetik az egész világon. 

Julius 21. és augusztus 9. között állította be ezeket a 
rekordokat a nyolchengeres President, amikor az 
atlantic-city-i pályán 50 .000 mérföldet futott 
2 6 . 3 2 6 perc alatt egyfolytában. 

A négy President autót, amelyeknek mindegyike 
30 .000 mérföldet futott ezen ido alatt a versenyen, talá-
lomra választották ki a Studebaker gyár raktárából az 
American Automobile Association megbízottai. 

Önnek is módjában van ilyen világrekorder President 
autót beszerezni - Ö n is vehet egy olyan autót, amely 
minden egyes részletében azonos azokkal a kocsikkal, 
amelyek ezt a szenzációs rekordot felállították. 

N é g y brilliáns modelje van a Studebakernek . az 
Erskine Six, a Director, a Commander és a President. 
Mindegyik győzhetetlen bajnok a maga osztályában. 

Magyarországi vezérképviselet : 
NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI R.-T. 

BUDAPEST. V., Vilmos esászár-ut 26. 

Sürgönyeim: INTERCOLON 

Telefon: 100—00. 
Helyközi Telefonszám: 233-54, 251 -! 

STUDEBAKER 
NSE <0. 
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HATHENGERES 

Központi irodák, kocsi- és alkatrészraktár : 
Vif., Ilka-utca 2,-27. Telefon: József 459—72. 

Javi tómű hely : 
VII., Ilka-utca 25-27. Telefon : József 360—51. 

MINTATEREM: 
VI., Andrássy-ut 67. Telefon: Aut. 136-09. 

VEZÉRKÉPVISEL.Ö : 

G É P K O C S I I M P O R T R. T. 

az 1929 év szenzációja 

4 -

6 — 

Árak : 
5 üléses, 4-ajtós csukott Conduite intérieure 

vagy Berline P . 10.000 
7 üléses, 4-ajtós csukott Familiale ... — P . 10 .800 



•— ... amit a közönség 
már régen ismer. 

— Nos azt elismerem, 
hogy erről is tud, de nem 
tudja a vidéki földbirtokos 
és a kabarészinésznő törté-
netét, ugyebár? 

— Bevallom, nem! 
— Na füleljen ide. A 

vidéki Buick és Cadillac 
boldog tulajdonosának na-
gyon megtetszett a kabaré-
szinésznő, áldozatokra is 
hajlandónak mutatkozott. 
De kikötötte gavallérosan 
hogy előbb ö kíván a nőnek 
áldozatot hozni. Hozott is 
egy három és félkarátos 
gyűrűt. A kabarészinésznő 
azonban nemcsak a Caililla-
cot tudja megkülönböztetni 
a Fordtól, de az igazi gyű-
rűt a hamistól is. Pláne ék-
szerész is volt a házban. 
Meg is különböztette az ék-
szerész is, a kabarészinésznő 
is. És megkülönböztetett 
tisztelettel nyitotta meg az 
ajtót a vidéki földbirtokos-
nak és szólt: Start és mars 
ki! így is történt, mentsé-
gére viszont a földbirtokos 
csak azt tudta fel-
hozni, hogy csak próbára 
akarta tenni a művésznőt. 

Mindenkit meggyfiz 
DELA I M Y E 

autó 

,,A járda mellett szerelni t i los" —-
Jelentse ki ezt egy szigorú szabály 
Mert a legcsekélyebb defektből- is 
Lehet nagy forgalmi akadály. 

VIG GYÖRGY 

mert úgymond, a másik mis brilliáns. Ámbár lehet, 
zsebében ott volt a nem ha- hogy az se volt valódi? 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

mOTOR imPORT KER. IIÛLLALAT 
Budapest , VI., Andrássy út 81. 

Telelőn : Lipót 999—80. 

SZEMÉLY-, SPORT- és LUXUSKOCSIK, 
AUTOBUSZOK, TEHERAUTÓK 
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Hallgassa meg vételkényszer nélkül 
üzletemben a szabadalmazott 

" ram 
I t l U T I S / T Ó 1 > O l t 
Szervita-tér. Telefon: 825—99. 

qj^qaerL 
GOLD 

PALABA 
A N Ó D 

T E L E P E T ! 

Akik a rádióban fellépnek . . . 
Ádám Lász>ó 

hirlapinó 
Kádár Anna 

szavalómüvésznő 

A RÁDIÓ NAIVÁK 
Rákosi Sziditől első rádió előadása után meg-

kérdezte valaki, hogy mi volt az első gondolata, 
mikor a mikrofon elé lépett? 

— Arra gondoltam — felelte nevetve a nagy-
asszony, hogy a rádiót tu la jdonképen a naivak 
számára találták fel. Képzeljétek csak el mi-
csoda gyönyörűség az, hogy a színpadon anya-
szerepeket játszó idős színésznő a rádióba még 
mindig bakfisként csicsereghet! 

A TÖKÉLETLEN RÁDIÓ 
Az ezüst lakodalmat játszották nem régen a 

Stúdióban. 
Dénes Gguri rosszalóan csóválta a fejét az 

első próba után. 
— Naggon tökéletlen dolog a mikrofon előtti 

játék! — jegyezte meg rosszkedvűen. íme itt 
van például az Ezüst lakodalom. A színpadon 
pompás vacsorát eszünk benne végig. A direkció 
rákokkal, pástétommal és pezsgővel traktált 
meg bennünket minden este, mert hát a közön-
ség látni akarja, hogyan és mit eszünk. Itt a 
rádióian ellenben üres poharakat kocintunk 
össze és csak az evőeszközöket csörgetjük. 

Láng Jolán 
operaénekesnő 

PECH! 
Egy bájos operettszinésznőnkkel történt , hogy 

az egyik előadás alkalmával olyan temperamen-
tumosán alakított a mikrofon előtt, hogy kissé 
sziikre szabó.t blúza egész hosszában felrepedt . 

— Hát nincs nekem pechem — kiáltotta két-
ségbeesetten — ilyen r i tka szép baleset ért 
és . . . nem lá t ja a közönség. 

* 
A Stúdió nem régen dán estélyt ren-

dezett, melyet Dán Leó kormányfőtaná-
csos is végighallgatott. Most azután Dán 
Leó nagy estélyt rendezett bécsiutcai 
palotájában, melyre a Stúdió egyik di-
rektorát is meghívta a következő sorok 
kíséretében: A Stúdió dán-estélyén olyan 
kitűnően mulattam, hogy saját vállalko-
zásomban én is rendezek egy Dán-estét, 
melyre azon reményben van szerencsém 
meghívni, hogy azon éppen olyan jól fog 
mulatni, mint ahogyan én az Önök dán-
estélyén mulattam. 



s z t m u L J ^ n . r.uTMV BÜ/WL 

. . ... ... t J 
«N 

< 

Szügyi Mária, a mannequin-verseny győztese 

/ f Y 
S 7 



Pillanatfelvételek a téli divatról 
A kezdődő téli szezón 

társadalmi eseménye Hat-
vani Ferenc báróék estélye 
vo:lt. Végre egy alkalom, 
ahol a hölgyek méltó ke-
retben viselhették a divat-
szalonok káprázatos kreá-
cióit. A háziasszony báró 
Hatvani Ferencné egy rózsa-
színű taft stilruhát viselt, 
melyet Lanwín szalónjábó' 
Párizsból erre az alkalomra 
hozatott. 

A divatkirálynő: Hatvani 
Lili bárónő volt > egyszerű 
fekete ruhájában. De rang-
sorban rögtön utána követ-
kezett báró Schell Gyuláné 
fehér liberti nagy-estélyi toa-
lettben, halványzöld bár-
sony hajnalka virágdísszel 
a derekán, báró Borne-
missza Daisy frész moáré 
princessruhában. Tündérien 
szép jelenség volt Kandó 
Lászlóné fehér kreppdesin 
ruháiban, amelyet derékon 
jóval alul ferde vonalú glok-
nis tüllfodrok díszítettek. 
A felsorolt estélyi ruhák 
Fischer Julia cég nobilis 
Ízlését, brilliáns kollekció-
ját dicsérik. 

* 

Neumann Rerta divat-
szalonjának kreációiát vi-
selte gróf Kliuen-Héderváry 
Sándorné — egy tökéletes 
vonalú és elegánciáju, fehér 
szatenruhát. Murányi Babi 
szintén fehér szatenruliában 
jelent meg, mely Neumann 
Berta Ízlését dicséri. 

* 
Óriási sikere voll a 

Förstner Nővérek szalonjá-
ban készült aranyszínű 
gyöngyös tütlruhának, mely-
ben Lánczy Leóné jeleni 
meg és a virágos sinétafl-
ruhának, amelyet Zwack 
Jánosné Vaál Vera viseli. 
Ugyancsak Förstner kreáció-
ban volt Murányi Alfrédné. 
egy nagyon szép, fekete 
szatén toalettben. 

* 
Vas.« Elemérné ezúttal is 

hü maradt n Szidi-szalófi-

hoz, itt készítette azt a 
gyönyörű bordó Chanell-
modelt, amely a Hatvany-
estélyen olyan nagy feltű-
nést keltett. A Szidi-szalón-
ban készült Halmy József né 
báró Wolfner Vera rózsa-
színű zsorzsett szalagdiszes 
nagyestélyi toalettje és 

y 

Ugyancsak a Saljapin-
koncert szenzációja volt 
Hohenlohe Ferenc hercegné 
fekete pailette, elől közé-
pen felsticcelt estélyi sap-
kája, mely egyike a szezón 
leggyönyörűbb estélyi kalap 
modelljeinek. 

* 
A Saljapin-koncerten tűnt 

fel először az a gyönyörű 
arany selyem pompónos 
lurbánmodell, amelyet 
és Bodnár készített Jákó 
Amália száimára. 

Drap teveszőr jumper , kék 
díszítéssel, az al j kék szinü, 

elől két plisszével 

Charmant Ferencné halvány-
zöld kreppszaten estélyi ru-
hája. 

A Saljapin-estély egyik 
legnagyobb divartszenzációja 
a gyönyörű Hatvani Vera 
(báró Hatvani Bertalan fele-
sége) fekete estélyi tolettje 
és csillogó strasszhól ké-
szült turbánja. 

* 

* 

A nagy estélyekkel, a ra-
gyogó premierekkel kap-
csolatban ma már trieg kell 
emlékezni nemcsak a toa-
lettekről, hanem az éksze-
rekről is. Pesti estélyről lé-
vén szó, nem arról az ék-
szerről, amelyet Cartier 
vagy Van Cleaf készített, 
hanem azokról, amelyek 
Arkanzas modelljeként ma 
már a legfőuribb körökben 
is favorizálnak. Őszinte 
igazság, ha azt mondjuk, 
hogy Arkanzas boltjában a 
déli korzó idején ma már 
a legjobban öltözködő höl-
gyek a legmondainebb szí-
nésznők is megfordulnak, 
hogy toalettjeiket megfelelő 
ékszerrel egészítsék ki. 

* 

A Fővárosi Operettszín-
ház készülő revüjén Péchy 
Erzsi kilenc darab szebbnél-
szebb toalettet rendelt ma-
gának Förster Nővérek 
ruhaszalonjában. Ezekben 
a ruhákban játssza majd a 
revü főszerepét. 
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Lealkonyult az etonfrizurának, egyre 
lágyabbak és nőiesebbek a frizura vona-
lai és mindjobban hódit a tartós hulJám 

A női arc karakterét 
igen nagy részben a haj-
viselet ad ja meg. Egy elő-
nyös fr izura előtérbe tud-
ja hozni azokat a karak-
terisztikus vonalakat, ame-
lyek a nő egyéniségét leg-
jobban kifejezik. 

A fius divat háttérbe 
szorul. Az egyenesvonalu 
szűk ruhák lenge, nőies 
toalettekké változtak át és 
ezekhez a vonalakhoz al-
kalmazkodik a hajviselet 
is. 

A flus, rövidre nyí-
rott, úgynevezett eton-
frizurák divata leal-
konyult, a frizura vo-
nalai egyre lágyabbak, 
nőiesebbek, éppen ugy, 

mint a toaletteké. 
Ha egy asszony divato-

san akar fésülködni, az 
első kellék, hogy a ha já t 
hátul hagyja egy kicsit 
megnőni. 

Határozott divat a 
loknis fej, 

Vannak egészen spe-
ciális estélyi frizurák, ame-
lyeket még a legügye-
sebb asszony sem tud 
egyedül elkészíteni, ame-
lyeknél feltétlenül szük-
sége van fodrászra, még 
pedig olyan fodrászra, aki 
az úgynevezett nagy frizu-
rát is egyszerűen tudja 
elkészíteni, nehogy az a 
kifésültség látszatát kelt-

se. Nincs csúnyább egy 
agyondíszített fejű nőnél. 
Éppen ezért 

az estélyi frizurákhoz 
már egyáltalán nem 

divat a fejdísz, 
a h a j hullámai közé leg-
feljebb egy kis strasszos 
vagy gyöngyös fésűt ieliet 
tenni. 

Jelmezbálra változatla-
nul nagy divat a paróka. 
A divatos paróka a szi-
várvány minden színében 
készül, lehetőleg ugy, hogy 
a ruha színével harmoni-
záljon és legtöbbször erő-
sein loknis fej. A szines 
parókákon kivül az arany 
és ezüst fémszálból készült 
karókákat is viselik. Eze-
ket azonban nem lehet 
megfésülni, ezért stilizált, 
rendszerint görög fr izura 
mására vannak elkészítve. 

A fésülködésnél a ten-
, dencia mindig az, hogy a 

homlok lehetőleg szabadon 
maradjon, vagy csak egy-
két, úgyszólván ráleihelt 
fürt legyen ra j t a éppen 
annyi, amennyi szükséges 
ahhoz, hogy a kalap jói 
álljon. A halántéknak 
azoniban mindig szabadnak 
kell maradnia. 

A divatos hajszín a 
szőke 

és annak miinden árnyalata 
a legvilágosabbtól a leg-
sötétebbig. 

Vannak nők, akik a fri-
zura-divatban is meg akar-
ják előzni a következő év 
szenzációit, ezek 

az estélyi frizurához 
kontyot viselnek. 

A konyt viseletéhez azon-
ban semmiesetre sem nö-
vesztik meg a ha jukat , 
mert a fodrásziparban ki-
találtak egy olyan szenzá-
ciós konstrukciójú kis gé-
pet, aminek a segítségével 
a legrövidebb hajra is rá 
lehet illeszteni a loknis 
kontyot. A divatos konty 

fültől fülig ér, a tarkóra 
van helyezve, ugy, hogy a 
nyak vonalai érvényesül-
jenek. 

Nem mindéin nő olyan 
szerencsés azonban, hogy 
hajá t a divatos fr izurának 
megfelelően tudja idomí-
tani, lokniba, gyűrűbe 
csavarni. Ezek számára ta-
lálták ki 

a tartós hullámot, 
amely külföldön az egyet-
len létező ondolálási mód. 
Amerikában a hajsütőva-
sakat immár régen félre-
tették. Minden nőnek a 
ha ja tartós hullámmal van 
preparálva. Hogy ez a tar-
tós hullám menyire prak-
tikus és jó, azt igazán 
megmondani csak az tud-
ja, aki kipróbálta. Szí-
nésznők számára már nél-
külözhetetlen volna a tar-
tós hullám, amelynek ré-
vén igen sok munkát és 
időt lehet megtakarítani. 
Egy ilyen tartós hullám 
modern elkészítése két 
órát igényel, viszont a 
fodrászok a h a j utánanö-
véséig, tehát körülbelül 
hat hónapig garantál ják a 
tartósságot. A tartós hul-
lámmal preparált ha ja t ha 
megnedvesítjük, szeszé-
lyünk szerint akárnaponta 
más és más fr izurát ter-
vezhetünk, mert a hullám 
ott marad meg, ahol éppen 
akar juk . 

dtam&na 
KIR.UOVÄRI Ê3 rÓHencztaI 

NÓiFoowÁs* éa tiLATsze«éae 
MOOtltWC 
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Az uj kalapdivat megint meglepetéseket hoz: 
jön a magastetejü kalap, a barett, 
az estélyi sapka és a — fejkötő 

Fekete lüli fejkötő. piros-sárga 
és barna zsenilia pöttyökkel 

Keglevich Marietta, Roth Margit 
kalap modelljeiben 

Ion mélyen a nyakba húz-
va, vagy szorosan a fej-
hez simulva, erősen hom-
lokon kivül viselve, a fe j 
közepén kis maslival. 

A barettet nehéz, rend-
szerint fekete szalinból 
készítik. Reboux nagyon 
sok fekete tokot is készít 
szatinből. 

Rose Descaut népszerű 
párizsi divatárus Pesten 
aligha tudna kalapot elhe-
lyezni, mert majdnem 

viselt klose. 
Az újonnan bemutatott 

kollekció legtöbb u j ka-
lapja már szalmából ké-
szült, de nagyon sok a 
szalma jersey, amelyet fő-
leg Agnes favorizál. 

Van a kalapdivatnak 
egy újonnan favorizált 
ága, az 

estélyi kalap, 
illetve estélyi kis sapka. 
Arany vagy ezüst jersey-
ből, esetleg ezeknek nehéz 
düsesszel való kombiná-
ciójából készülnek ezek a 
fejhez simuló, fület beta-
karó és homlokot szaba-
don hagyó kis fejkötők. 
Készilik azonban arany, 
ezüst pajettből (flitter) is 
ezeket a parókaszerü kala-
pokat, sőt egy igen sike-
rült, hálóhoz hasonló fej-
kötőt is láttunk ezüst spár-
gából összevonva. 

A kalapdivat prognózisa 
tavaszra 

a hollandi tipusu ka-
lap a fül mellett elálló 

részekkel. 

Az augusztus végén és 
szeptember elején bemuta-

Fekete topé kalap, strassz makk 
dísszel 

tott téli divat december-
ben éli renesszanszát. Pá-
rizs ú j r a megtelik vásár-
lókkal, európai és ameri-
kai szabókkal és kalapo-
sokkal, hogy a világ min-
den tá ja felé szétvigyék a 
„demi szezon"-ban bemu-
tatott divatujdonságokat. 

A kalapdivat ismét 
meglepetéssel szolgál, 
mert határozott ten-
denciát mutat a magas 

tető felé. 
Garderobszekrényeink- mé-
lyén falán még ott fek-
szenek a rég félretett ma-
gastetejü kalapok s ime, 
tavaszra fel támadnak. A 
legjobb párizsi kalaposok 
egyike, Reboux élesztgeti 
őket. 

Jelenleg azonban még 
minden sikkes nő szoro-
san a fejhez simuló, hom-
lokot szabadon hagyó kis 
filz-tokot visel Párizsban. 
(A filz a Parisien kedvenc 
kalapanyaga, inert elegáns 
és kiemeli a fe j formáját .) 

Ez a tény persze legke-
vésbé sem zavarja a kreá-

torokat abban, hogy ne 
állítsanak elő u jabb anya-
gokat. Jelenleg divat — a 
fdzen kivül — a Topé 
(selymes könnyű, velour-
szerü anyag) s a Feutre 
Monsieur, amelynek egyik 
fele sima, a másik felén 
hosszú selymes szálak van-
nak. 

Bársony anyagot az idén 
nagyon keveset látni s 
azt is leginkább baretthez 
használják. 

A barett (sapka) nagyon 
divatos, még pedig két-
féle variációban. Vagy 
diáklányosan, egyik olda 

minden modellje alacsony 
tetejű, erősen arcon kivül 

Drap fdc ka 'ap, a tető és a 
belső kar ima barna pepita di-

szitésseii 
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T H R E E F L O W E R S 
s z é p s é g á p o l á s a f e l ü l m ú l h a t a t l a n 

s , 

Kérjen ingyenes «s» 
prospektust a vezér-
képviselőtől: «a* 
HALPERT JÓZSEF 
B U D A P E S T , 62 . 
P O S T A F I Ó K 250. 

"zépségápoló cream-ei 
és arcpudere bőrspeciálisták hosszas és 
lelkiismeretes kutatásainak eredményei. — 
Cream-ei megóvják, konzerválják az arc-
bőr üde fiatalságát, megvédik azt az idő-
járás káros behatásaitól. Pattanásokat és 
mitesszereket biztosan eltüntetik, illetve 
azok képződését megakadályozzák. Alvás 
közben az arc-ráncokat kisimítják és az 
arcbőrt ruganyossá, ü d é v é varázsolják. 

„THREE F L O W E R S " 
arcpudere utolérhetetlenül tökéletes. Rend-
kívüli összetételénél fogva órákon keresz-
tül erősen tapad és paránya elegendő, hogy 
az arcbőrnek b á r s o n y o s hamvasságot 

kölcsönözzön. 

K a p h a t ó m i n d e n j o b b d r o g é r i a , 
i l l a t s z e r t á r és g y ó g y s z e r t á r b a n 

R I C H A R D H U D N U T Perfumer N E W Y O R K • P A R I S 
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Idegenek százezrei, milliárdosok 
luxusszállói a svájci havasokban 

St. Moritz, december. 

Tell Vilmos biisrfte hegy-
óriásai köizött már készül-
nek a nagyszerűnek Ígér-
kező téli iszezonra, amely-
nek Európa nyugatán nin-
csen nagyszerűbb terrénu-
ma Svájcnál. Égig mjuló, 
ködöt soha nem látott 
hegyóriások között hatal-
mas hotelek nyújtanak ke-
leti kényelmet azoknak a 
szerencséseknek, akik itt 
lehetnek akár résztvevői, 
akár bámulói a téli spor-
tok mindenféle fajtájának. 
Délután szinte hihetetlen 
terjedelmű si-tereken, vidá-
man száguld a világ min-
den részéiből rekrutálódott 
utas, vagy bámulja a ver-
seny kaleidoiszkopját, hogy 
este azután szmokingba, 
f rakkba vagy Poiret leg-

újabb modeljébe öltözve, 
néger jazz muzsikája mel-
lett táncoljon .tangóit és 
szórakozzék a legkelleme-
sebb társaságban. 

iSvájc hatalmas fellendü-
lésének az oka kétségkívül 
abban rejlik, hogy ráve-
zették a külföldieket: 

a sport még akkor is 
iidit, még akkor is 
egészségessé teszi az 
embert, ha nem üzi, 

csak nézi. • 

Aki magas hegyek között 
sportol, az jobban alszik, 
annak jobb az étvágya. 

Az embernek szinte 
gondot okoz, melyik ré-
szébe utazzon Svájcnak. 
Vannak, akik Engadinra 
vagy Graubündenre esküsz-

nek, mások csak a berni 
fcnsikon érzik magukat jól, 
mások viszont évről évre 
hűségesek maradnak Enget-
berghez. A Higinek és a 
Gotthard-vidéknek éppen 
ugy megvannak a rajon-
gói, mint Középsvájc többi 
nagyszerű téli sporthelyé-
nek. A franciáik és az an-
golok kizárólag Caux- ot. 
Les Avants-1, Gryon-t, Vil-
lars-Chesieres-l, Leysin-{, 
Les Diablerets-t és Cha-
teau d'Oex-t favorizálják, 
St. Moritz-nak, Pontresiná-
nak, Davos-nak, Arosa-nak 
azonban erősen internacio-
nális publikuma van, hi-
szen 

ezek a helyek a ma-
guk tökéletességében 
szimbolizálják a mo-

dern életet. 

A Jungf raubahn Svájcban, Kilátás Eismeer állomásról 
(Oulikon gépgyár felu.) 
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A Kander-viadukt Frutigen mellett. Svájcban 
(G. schmeiter felv., Tlmn) 

III vannak 'ti legtökélete-
sebb téli sporttelepek, 
ezeknek a helyeknek a 
szállói nyújtják az elkép-
zelhető legtökéletesebb 
komfortot és szórakozást. 
Egy-egy nemzetközi sport-
ünnepélyen úgyszólván a 
világ valamennyi állama 
reprezentálva van. 

Talán nincs még egy 
országa a világnak, 
ahol az idegenforga-
lom akkora fejlődést 
mutatna fel, mint 

Svájc. 

És csodálatos, ez a nagy 
fejlődés nem is olyan régi 
keletii. Az igaz, hogy Svájc 
gyógyforrásai már a régi 
rómaiak alatt ismertek 
voltak, azonban még száz 
esztendőnek előtte is a 
mai értelemben vett ide-
genforgalomnak halovány 
kontúr ja i sem voltak meg. 
Csak amióta az irodalom 
divatossá telte a termé-
szettől áldott festői tájak 

A Montreaux—Bern—Oberlandi vasútvonal Les Avantsnál, Svájc-
ban. Háttérben a Dent di Jamo 

(A. Kern felu.. Lausanne) 

imádatát, jött Svájc di-
vatba és a nagyszerű 
svájci szervezettség, a tö-
kéletesség tetőfokán álló 
szállodaipar nagyszerűen 
értett ahhoz, hogyan kell 
az idegent meg is tartani 
és a forgalmat évről évre 
növelni. 

Ma az idegenek száz-

ezrei keresik fel a 
svájci havasokat, 

ahol a milliárdosok luxus-
szállói mellett megtaláljuk 
a szerényebb középosztály 
tagjai számára hozzáfér-
hető áron dolgozó közép-
szállodákat is. Ezek azon-
ban éppen annyira töké-
leteset nyúj tanak, mint 
amazok. 

9 M 



Ismeretlen tettesek elloptak egy villát 
és kiraboltál! a díszelőadás közönségét 

Az előkelő, divatos fürdőhelyen ellop-
lak egy kétemeletes villát. A színházban 
díszelőadást rendezlek a nyaralóhelyen 
időző előkelő uralkodó, Bungézia maha-
radzsája liszteletére; az előadáson hirte-
len sötétség borította el a nézőteret és a 
színpadot s a színházban ülő közönséget 
és a ruhatárat ismeretlen tettesek kira-
bolták. 

Lázas izgalommal számolnak be a la-
pok azokról a titokzatos, megdöbbentő 
eseményekről, amelyek a német világ-
fii'rdő nyaralóit izgalomban tar t ják . Ki 
a tettes, aki az egyik vakmerő bűntényt 
ós kellemetlen tréfát a másik után kö-
veti el? A tettes nyomát nem jelzi más, 
mint Meyer. III. aláírással ellátott rejté 
Iges levelek. 

Uj'évkor jelenik meg magyarul az 
„őfelsége Meyer III." cimii vidám bűn-
ügyi regény, amely magyar nyelven ép-

pen olyan sikerre számitihat, mint ami-
lyen sikere a német eredetinek és az an-
gol, francia, spanyol és skandináv nyelvű 
kiadásoknak volt. Karl Ettlinger regé-
nyél Váró Andor fordította le magyarra 
és teljes hűséggel adta vissza az eredeti 
regény lüktetését, kedves derűjét 'és hu-
morát. 

Karl Ettlinger „Őfelsége Meyer III." 
cimii regényét teljesen ingyen kapja meg 
a Színházi Élet minden előfizetője, aki-
nek előfizetése február t5-ig érvényben 
van. A példányvásárlók is megszerezhe-
tik a könyvet, ha a a Színházi Élet tizen-
három egymásután következő számából 
beküldik az „ajándékregény szelvényt" 
és mellékelnek 80 fillért csomagolásra és 
portóra. Azokat az előfizetőket pedig, 
akiknek előfizetése február 15-ike előtt 
lejár, fe lkér jük: ujitsák meg idejében az 
előfizetést, hogy díjtalanul megküldhessük 
ajándék-regényünket. 

Részlet a Palaee-kávébázból. A csillárberendezést Goldstein Ignác csillárüzeme (Kazinczy-u. 53.) készí-
tette. A kiváló csillár igazolja a vállalat megbízhatóságát; a legtöbb kávéház berendezését ez a cég 

végezte 
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Dénes Gvörgv is SIRÁLY cipőt visel (VII., Erzsfbet-körut 42.) 
(Tóth Margit felv.) 



Miért veszi feleségül sokkal t ü vezérigazgató a titkárnőjét, 
mint ahány úrinő térjbez megy a solrjéhez 

A szárnyas szalonajtó felcsapódott és 
most egy pillanatra élesebben hallatszott 
a jazz-band fülsiketítő lármája. A han-
gok eszeveszett kakofoniáján halkan és 
zavarosan sziirődölt keresztül az össze-
koccanó poharak csengése, a lábak rit-
musos csoszogása a parketten, sőt a fél-
perces saxofonszóló alatt párbeszédek 
hangfoszlányai úszkáltak a szivarfüstös 
levegőben. A szemeket és agyakat megülte 
a mámor rózsaszínű köde. Éjjel félkettő 
volt 

és a vivőr bankigazgató rózsadombi 
villájában féktelen áradatban tom-

bolt a jókedv és az élet. 

Azok, akik a másik szobából jöttek ál, 
egy karcsulábu rokoko-asztal körül ültek 
le. Négyen voltak, két férfi és két nő és 
elég józanoknak látszottak. A férfiak kö-
zül az egyik a házigazda legjobb barál ja 
volt, kissé öregedő, melankóliára haj ló 
agglegény, aki ugy hatott ebben a vidám 
társaságban, mintha véletlenül maradt 
volna itt a mult századból, a másik az 
unokaöccse volt, magas kopasz fiatalem-
ber, gyűrött ingplasztronnal, autóbolond, 
rádiómániás, úgynevezett „korunk gyer-
meke". 

A szőke etonfrizurás fiatal lány meny-
asszonya volt a fiatalembernek, a másik 
hölgy, a méltóságos asszony, nagy sze-
relmi viharok egykori hősnője, — látlia-

i tóan a házigazda barátja, az agglegény 
kedvéért hagyta abba a táncot. 

A zsurok és estélyek pletykavadászai 
valami régi, be nem teljesült szere-

lemről beszéltek 
és abban mindnyájan megegyeztek, hogy 

' a két embernek valamikor nagyon sok 
, köze lehetett egymáshoz, bármennyire is 

homály fedi ennek a titokzatos múltnak 
az emlékét. Az sem kerülhetle el a figyel-
met, hogy ezek négyen azért jöttek ál 

: ebbe a csendes, liüvös, hangulatosan meg-
világított szobába, mert unják a táncot, a 
lármát és most valami elintézni valójuk 
lehet egymással. Az asztal köré ugy ül-
tek le, a két nő szemben a két férfival, 
mintha ellenségek lennének, akik egy 
nagy és fontos ütközetet készülnek meg-
vívni. 
. — Nem, hölgyeim, erről szó sem lehel, 

— - törte meg a csendet az agglegény, — 
ebben az atmoszférában és ilyen állapot-
ban nem lehet ilyen pontos és érdekes 

kérdésekről komolyan beszélni. Mondjuk, 
holnap este szívesen látnám vacsorára 
mindnyájukat , a méltóságos asszonyt a 
tanácsos úrral . . . 

— Maga ugy látszik, fél és vissza akar 
vonulni, — szólt közbe az asszony provo-
káló kacérsággal. — Holnap estig persze 
kiépítené a hadállásait, megerősítené egy 
pár Nietzsche-, Wagner- és Kant-üteggel. 
Szégyelje magát, maga akar ja képviselni 
a férfinemet ebben a csatában? 

— Ez nem visszavonulás még, — mo-
solygott a férfi, — egyszerű átcsoportosi-
lási manőverről van szó, mert megval-
lom, néhány kérdéssel annyira megzavarta 
a frontunkat, hogy . . . de különben mind-
egy. A gárda az utolsó csepp véréig küzd, 
de nem adja meg magát. 

— Már nagyon is az utolsó cseppeknél 
tartanak, kedves barátom. 

— Tessék az ajtót becsukni, — kiabált 
a szőke etonfrizurás lány. — Privát ügy, 
nagyon fontos, — magyarázta egy tán-
torgó fiatalembernek, aki pezsgős palack-
kal a kezében be akart törni a szobába. 
A lány kedvesen kituszkolta. 

Újra az asszony támadóit. 
— Tisztázzuk a kérdést. Két tábor áll 

szemben egymással. Nők és férfiak. És 
higyje el, kedves barátom, 

ez a két tábor vivja meg a világ leg-
grandiózusabb csatáját, mert ez a 
csata olyan sokáig tart, mint az 

emberiség élete. 
— De ebből a csatából csak a férfi ke-

rülhet ki győztesen, mert a világ mai tár-
sadalmi berendezkedése a férfi munkáján 
épül fel, — bátortalankodott a fiatal-
ember 

— A férfi munkáján, amelyet viszont a 
női intuíció irányit, —- válaszolt az asz-
szony. — És itt van a nők előnye a fér-
fiakkal szemben. 

— Szóval a férfiak fölöslegesek ezen a 
világon? 

•— Azt már nem, mert miből élnének 
meg akkor a nők? 

— Ezzel elismerik azt, hogy a nők rá 
vannak utalva a férfiakra. 

—^"De mennyire, drága barátom, nem 
is hiszi, mennyire elismerjük ezt. De ta-
lán a férfiak is rá vannak szorulva a 
nőkre, nem? A nők tényleg nem építenek 
házakat, nem szerveznek acéltrösztöket, 



nem nyernek csatákat és nem mondanak 
parlamenti beszédeket sem. 

•— A nő mindig csak destruál, — vélte 
az agglegény. 

— Ês a férfiak szívesen engedik magu-
kat destruálni a nőktől, — riposztozott 
az asszony. — És nem érzik azt, hogy a 
férfiak munkája, amivel olyan nagyra 
vannak, mennyire hideg, üres rutin. A 
nők sohasem lesznek jó ügyvédek és azl 
sem fogják megtanulni, hogy mennyi a 
disznózsír szállítási költsége Rotterdam-
tól Budapestig, "meri ösztönszerűen ide-
genkednek minden ostoba sablontól. 

—• Ellenben szépen tudnak kézimun-
kázni és jobban érlenek a főzéshez, mint 
a férfiak. 

— Ellenben téved, drága, nagyképű 
kulturember barátom. 

A nők ahhoz értenek a legjobban, 
hogyan használják ki a férfiakat, 
amivel szentben a férfiak nem érte-
nek ahhoz, hogyan használják ki a 

nőket. 

— Idegen a jobbfenéken, szólt közbe 
a fiatalember. 

A házigazda jött be, utána az inas. és 
egy tálcán pezsgőspoharakat nozoti. Egy 
pillanatra ú j ra hallatszott a zaj a másik 
szobából. A házigazda nemsokára ott-
hagyta őket, úgyhogy folytathalták a be-
szélgetést. 

— Például, nézzék ezt az inast, — 
kezdle az asszony — milgen nagyképű és 
szertartásos, csak ugy árad belőle az elő-
kelőség, mintha a gazdája társadalmi 
rangja őt is bizonyos mértékig megkülön-
böztetné társaitól. 

— Telitalálat, — lapsolt az etonfrizu-
rás lány. 

Az asszony szüntelenül támadott, való-
ságos pergőliiz alá fogta a férfiakat. 

— Van egy indítványom. 

Olvassák el H, L. Meucken „A nők 
védelmében" cimü könyvét. Bizto-
sítom, hogy minden el nem mondott 
érvükre megtalálják benne a választ. 
Meucken férfi, de könyvében maga 

is kigúnyolja a férfiakat. 

— Bizonyára nők számára készült a 
könyv. 

— De igaz minden szava, amiről majd 
mind a ketten meggyőződhetnek. Ez a ki-
tűnő amerikai iró egyike a legjobb essayis-
táknak és kritikusoknak. Maró szatírája 
van, gyakran kellemetlenül szellemes. -

Amikor olvastam, az az érzésem volt, 
hogy a szemei helyén két erős na-
gyitóüveg van, s ha valamit meg 
néz, azt ezerszer tisztábban és éle-

sebben látja, mint mások. 

Most magukat, férfiakat, nézte meg jól. 

— És az eredmény? kérdezte az 
tgyik férfi. 

— Megmérettek és könnyűnek lalállaí 
lak, válaszolt mosolyogva az asszony. 

— És hogy állunk a lángésszel, az al-
kotózsenivel, aki lalán mégis más elbírá-
lás alá esik, mint az átlagos ember? 

— Tudtam, hogy ez a legfőbb ütőkár-
tyájuk. De Meucken erre is megadja a 
választ. A zseniben egyenesen dominálnak 
a feminin vonások. Goethe-ben megvolt 
ez a feminin vonás, Schoppenhauer-ben. 
Bismarck-ban és Lincoln-ban is megvolt, 
Slwkespeare-ben pedig, — ha a freudis-
táknak hinni lehet — egyenesen a termé-
szctellenességekig haladt. 

— Mcuckennek bizonyára nagy sikerei 
voltak a nőknél, vagy nagyon sokat kö-
szönhet nekik, — nevetett az agglegény. 

— Arról semmit sem Indok. Okos, 
nyiltfejü ember, aki nem elfogult egyik 
irányban sem. És ha elolvassák a köny-
vét, akkor meg fogják érteni, hogy 

miért veszi feleségül sokkal több ve-
zérigazgató a titkárnőjét, mint ahány 
gazdag úrinő férjhez megy a soffőr-

jéhez. 

Az asszony utolsó szavaival a vita hul-
lámai elcsendesedtek. Mindnyájukat ki-
mentette a beszélgetés, amelyben mind a 
négyen harcoltak a maguk és fa j tá juk 
igazságáért. 

— Negyvennyolcórás fegyverszünetet 
kérek, amig elolvasom a könyvet, — 
mondta a férfi és komolyan az asszony 
szemébe nézett. — Akkor talán megértek 
majd több dolgot is . . . néhány ostoba-
ságot, aminek egy elronlott élet az ára. 

— A fegyverszünetet megadom, olvassa 
el ezalatt a könyvet. A multat pedig hagy-
juk szépen békében. Mert vezekelni kell, 
mind a kettőnknek. 

Kinyitották az aj tót és most már 
mindnyájuknak jólesett a kábitó lárma. A 
zene egy sejtelmes tangót játszott, az 
etonfrizurás lány és a kopasz fiatalember 
egymáshoz simulva táncollak. 

— Jöjjön, — mondta az asszony. Bele-
karolt a férfiba és a következő pillanat-
ban ők is eltűntek az emberforgatagban. 
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Milliárdos költséggel átalakítják 
a badeni Sauerhof és Peterhof szanatóriumokat, 
de azért továbbra is olcsó gyógyintézetei lesznek 

a polgári középosztálynak 
Baden, december . 

Röviddel karácsony előtt munkások szá-
zai álllak munkába a badeni Sauerhof és 
Peterhof szanatóriumok épületeiben. 
Hosszú tárgyalások után a megvalósulás 
stádiumához érkezett el dr. Krnger ud-
vari tanácsosnak, a badeni állami szana-
tóriumok Magyarországon is népszerű ki-
váló igazgatójának m>evstilii terve. 

A két intézetet tízmilliárdnál nagyobb 
költséggel kibővítik, átalakítják 

és március végére elöirelathatolag eiKésziil 
a hatalmas munka. Falakat törnek át, 
megszüntetik az eddigi közös kórtermeket, 
ezentúl a Sauerhofban és a Peterhofban 
csak egy- és kétágyas szanatóriumi szo-
bák lesznek, hideg- és melegvízzel vala-
mennyi, a szobákba uj berendezés keriil 
és a munkálatok után a középosztály ked-
velt szanatóriumában több mint hétszáz 
férőhely lesz. 

Ha a nagy munka elkészül, akkor 
a Sauerhof és a Peterhof lesz a kon-
tinens legjobban felszerelt, legtöké-
letesebb és legnagyobb középosztály-

szanatóriuma. 
De nem változnak a Sauerhof és a 

Peterhof árai, az intézel ezentúl is marad, 
ami eddig volt: a polgári középosztály-
nak közkórházi árakon dolgozó, de a 
modern szanatórium minden eszközével 
és berendezésével felszerelt modern gyógy-
intézete. A haladó kor, a mindegyre foko-
zódó igények és főként Kriiger udvari ta-
nácsos nagyszerű megérzése, modern gon-
dolkodása tették szükségessé, hogy Ba-
dennek legrégibb intézete, amelynek egy-
koron Beethoven is lakója volt, most 
végleges köntöshöz jusson. 

Szakemberek: mérnökök, orvosok, tech-
nikai munkások valóságos légiója dolgozik 
napok óta a Sauer, ofban és a Pelerhof-
ban, amelyek azonban üzemüket termé-
szetesen a munkálatok alatt is változat-
lanul fentartják, hiszen az intézetnek nagy 
kiterjedése lehetővé teszik azt, hogy a 
munkálatok olyan turnusokban végeztes-
senek el, hogy ne zavarják a szanatórium 
üzemét. 

Krüger udvari tanácsos húsvét tájára 
tervezi az átalakított Sauerhof és Peterhof 
ünnepélyes megnyitását és a Színházi 
Élet-nek módja lesz majd arra, hogy il-
lusztrációkban is beszámoljon a nagy-
jelentőségű eredményről. 

A Sauerhof híres körudvara 
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Hermelin, sportbundák, coboly, nerz, 
szines bőrkabátok 

RIPORT 1928-29 TÉLI DIVATJÁRÓL 
Párizs, 1928 december. 

Minden év decemberében 
mutat ják be a kiala-
kult párizsi divatot. Ez 
Párizsnak egyik „nagy 
napja". Ezen a napon mu-
tat ják be azokat az újdon-
ságokat, amiket egész év-
ben összegyűjtöttek. Igy 
természetesen ezen a na-
pon veszi fel először a pá-
rizsi dáma az u j kosztü-
möt, az u j bőrkabátot, 
ezen a napon jelenik meg 
u j prémjeiben. Erre az al-
kalomra tar t ják vissza a 
sportszalonok az uj , szebb-
nél-szebb jumperjeiket . A 
bőröndösö'k az u j táskáikat 
és sportőveiket. A suszte-
rek a legújabb kreációikat 
és igy tovább. Ez alkalom-
mal rukkol ki mindaz, 
amit a télen a mondén nő 
viselni fog; persze igen 
vigyázva arra, hogy mindez 
passzoljon az Őnagysága 
u j autójához. 

Ezen a héten nincs iires 
szoba a párizsi hotelek-
ben, sőt mindem ú jonnan 
épülő hotel is igyekszik 
ezen a napon megnyitni. 
Párizsban a péntek nem 
jelent pechet, ellenkező-
leg, a péntek a gála nap. 
A divat-hétre, inert ezt 
a hetet röviden igy ne-
vezik, a finomnak tartott 
éttermek összes asztalait 
kár napokkal előre lefog-
lalják, a mulatók és a bá-
rok megtelnek kitűnően öl-
tözött idegenekkel. Ez a 
hét a téli szezonban az 
amerikaiak utolsó hete, 
mert a hét végén ők már 
elhagyják a kontinenst. 

Régen lehetett annyi ele-
gáns asszonyt együtt látni 
Párizsban, imint ezen a 
szép decemberi délelőttön. 
A divat minden ragyogása 
felvonult, gazdagság, szin 
és pompa minden. 

M i n d e n k i i gyeksz ik j e l en 

lenni, mindenki akar ja , 
hogy lássák, de látnivaló 
is van elég. Jelen vannak 
a nagy szűcsök és szabók 
modeljeí: természetesen 

a .sportbundák domi-
nálnak. 

A fantasie-prémek minden 
fa j tá ja , de van sok komoly 
prém is, vagyonokat érő 
coboly és nerz, amiben 
azonnal reá lehet ismerni 
Revillon mester müveire, 
akinél igen sok magyar 
szűcs dolgozik. Revillon 
különben nagyon sok her-
melint hoz az estélyi bun-
dákban. Igen sok kabátot 
látni a divatos színekben 
és ugyanolyan szinü pré-
mekkel bélelve. Sok vörös 
és tarka macska-prém lát-
ható, valamint számos sport-
bunda, tigris és leopárd 
prémből, melyeket legin-
kább amerikaiak viselnek, 
de teljesen hiányzik a fol-
tos borjú és a sokszinü bá-
rány. 

Nagy divat a szines 
bőrkabát, amelyet ki-
vétel nélkül a kosztü-
mök szöveteivel bélel-

nek. 
A bőrkabátoknál a világos 
kávébarna és beige minden 
árnyalata divatos. 

Feltűnően sok jumper-
ruhát lehet még látni. A 
jumperek színe legtöbbször 
élénk és kézzel vannak 
szőve. Sok még mindig a 
Ridier Jersey, számtalan 
árnyalata van a kéknek, 
de sok az angol Tweed's 
is. A legjobb sportruhák 
a Jane Regny szalonjából 
kerülnek ki, ennek a sza-
lonnak egyik erőssége 

Ernest Dryden, aki ma-
gyar származású. 

A kosztümök szigorúan 
angolosak, széles, egyenes 
vállal, csípőben szűkítve, a 
szoknyák éppein olyan rö-
videk, imint Invalv voltak. 

Színeik szolidak (kék, 
barna, hamuszürke.) A 
nyakban elmaradhatatlan 
a róka és akinek nem le-
lik kék vagy ezüst rókára, 
azon szürkét, vagy a vö-
rösróka legkülönbözőbb 
fa j tá já t látni. Meg lehet 
nyugodtan állapítani, hogy 
annyi préket még sohasem 
viseltek, mint az idén. 

Nagy a luxus a táskák-
ban is. Sok a szines kigyó 
és krokodil, amely legtöbb 
esetben harmonizál a cipő-
vel, sőt gyakran a dáma 
kutyájának nyakszijjával 
is. A láskák nagyok és vi-
gyáznak nagyon arra, hogy 
az autó színeivel egyezze-
nek, sőt, ha lehet, ugyan-
olyan anyagból is készül-
j ek , amilyenből az autó 
karosszirozva van. Ebben 
„Hermes" vezet Párizs-
ban. 

Nem áll az sem, hogy 
nem viselnek hamis ék-
szereket. Talán kevesebbet 
viselnek mint tavaly, de a 
nagy szalonok valameny-
nyije, 

Patou, Redfern, Lelong 
mind hoznak a nyakon és 
a kézen szines gyöngyö-
ket, a sportruhakom pedig 
sikkes karkötőket és széles 
fémnyakdiszeket. 

Igen nagy luxust fejte-
nek ki a hölgyek az autó-
takarókkal, amelyeknek 
belső része a legfinomabb 
prémekből készül: chin-
chillából, Biberből és még 
ugyanezen prémmel béle-
lik a bőrkesztyűket is, 
amelyek oldalt fűzősek. 

A sportruhák elmarad-
hatatlan kelléke a sál. 
Ezeket a sálokat, rendsze-
rint Rodier készíti, nyers-
selyemszerii gyapjú anyag-
ból, a francia trikolór szí-
neiben. Igen divatosak 
azonban a sárga-fekete és 
a piros-fehér kombinációk 
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Szanatórium, ahol minöenről 
beszélnek, csak betegségről nem 

és ahol minőén ember gyógyulására, pihenésére, 
szórakozására egész szeruezet felügyel 

Baden, karácsony előtt. 
A Giitenbrunn hatalmas 

éttermében, amelynek falát 
Ferenc József és Erzsébet 
királyné életnagyságú por-
tréja díszíti, örökzöld fe-
nyők és hatalmas pálmák 
között estélyi ruhás hölgyek, 
szmokingos urak ülnek, re-
prezentánsai a legjobb tár-
saságoknak. Emitt Billn-
dreyth gróf leánya, amott 
Dobbelhof báró, a sarokban 
Fischer Béla balassagyar-
mati nagybirtokos, mögötte 
Hatschek győri gyáros, tá-
volabb egy brünni nagyipa-
ros a famíliájával, a be-
járatnál Holitscher volt or-
szággyűlési képviselő Ba-
ranszky őrnagy aszatalánál, 
most érkezett é i i e n Földes 
Béla, lengyel arisztokraták 
figyelnek a muzsikára, 

amely diszkréten, finoman, 
minlha csak ott kelne 
szárnyra a bécsi Burg pi-
ros szalonjában . . . 

Fehér bóbitás, fehérkez-
tyüs pincérlányok hatalmas 
ezüst tálakon fantasztikus 
hors d'oevre-ket szervíroz-
nak, nesztelenül suhannak 
az asztalok között és ugy 
köszöntik a vendégeket, 
mint kedves régi családta-
gokat. A modoruk kétség-
kívül beleillik ebbe a finom 
milliőfoe. 

fíutenbrunn-szanatórium 
pincérleányai egyszer, két-
szer, háromszor kínálják a 
vendéget a fácánból, a ross-
böfből, a toronvmagasságu 
parfaitból, a strassburgi 
libamájpástétomból, abban 
van valami féltő gondosság, 

valami szivhez szóló meleg-
ség, valami jóleső aggoda-
lom, nagy adag velünk érző 
barátság és simogató figye-
lem. 

Itt minden ember 
egészségére, szórakozá-
sára, gyógyulására, pi-
henésére egész szerve-

zet felügyel. 

Ha egyszer elmégy a 
Gutenbrunnba, már a har-
madik napon mindenki tud-
ja a hatalmas intézetben, 
hogy mikor kelsz fel, ho-
gyan szereted a reggelidet, 
miivennek kivánod a vizet 
a fürdőben, hogyan és hol 
kívánsz ülni az étteremben, 
pöttyösen vagy világosan 
kivánod-e a szivart, ebéd 

A hadeni Gutenbrunn-sznnatóriuni 
(Attelier Wolff /elv.) 
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gyógyulást és pihenést 
biztosit vendégeinek, 

után feketét óhajtsz-e, vagy 
kapucinert, aminek itt két 
fa j tá ja van: a világosat 
nussgoldnak hívják. Tud-
ják, hogy délután mikor 
akarsz lefeküdni és hogy az 
ebédhez félig pirult császár-
zsömlyét kivánsz-e, avagy 
köménymagos sósstanglil. 
Az esti táncnál rezerválva 
áll már készen az asztalod 
és percnyi pontossággal ko-
pog be reggel a borbély a 
szobába. Mindez azonban 
ugy történik, hogy szinte 
észre sem veszed. A sveszter 
ugy adja be a medicinát, 
hogy örömed telik benne 
és a doktor ugy bánik ve-
led már az első napon, 
mintha öreg, régi barátod 
lenne. Két nap alatt min-
denkivel meg kell itt barát-
koznod. 

Isten tudja mért, de ne-
kem külön szórakozásom 
elnézni azokat, akik elő-
ször jönnek el a Guten-
brunraba. Délben érkeznek. 
Ebéd előtt már barátságosan 
kalauzolják őket a helyükre. 
Valami csodálatos megér-
zés van itt az emberekben 
ahhoz, hogy kit hova ültes-
senek. Ebéd után az u j 
vendég még idegenül ül be 
a hatalmas hallba, újságot 
olvas, közben azonban sze-
me jobbra-balra néz, ide-
ges, mint általán az az em-
ber, aki először van u j 
környezetben és nem tudja 

Részlet a Gutenbrunn-szanatórium egyik báljának hüftéiéböl 
(Attrlier Wolff felv.) 

szórakozásainak gondos 
összeállításaival pedig eléri 
azt, hogy itt az az ember 
aki kurázni utazott el a 
Gutenbrunn falai közé, egy 
pillanatig se érzi, hogy ő 
paciens és ezzel aztán biz-
tosítja is azt, hogy tökéle-
tesen meggyógyul. 

A Gutenbi unn-szanatórium rádiószobája 
(Attelier Wolff felv.) 

ez a kérdés érdekel, az az. 
hogy itt az emberek min-
denről beszélnek, csak be-
tegségről nem. Egyetlen 
egyszer se hallottam, ihogy 
valaki a kúrájáról beszélt 
volna. Legfeljebb arról lehet 
szó, hogy ez a doktor, vagy 
az a doktor milyen nagy-
szerű ember: éppen csak-
hogy elkezdtem mesélni a 
bajomat, ő már folytatta és 
hajszálpontossággal eltalál-
ta, hogy önmagukkal fog-
lalkoznak, reggeltől estig le-
foglalja őket 

a Gutenbrunn nagy-
szerű élete, 

amelyet, ha őszintén aka-
rom magamat kifejezni, 
bátran nevezhetek gazdag 
programnak is. Ez a ház 
évtizedek óta nagyszerűen 
be tudta tartani programját: 
a legtökéletesebb komfort-
tal, kitűnő orvosi karával és 
páratlan orvosi berendezésé-
vel elsőrangú konyhájával 
ideális 

még, hogyan fogja magát 
érezni. Fél óra múlva már 
ott kibicel valamelyik 
rummy- vagy bridge-parti-
nál, egy óra múlva már 
maga is aktiv szereplő és 
a délutáni táncnál, vagy 
kinónál meg van a társa-
sága. 

Itt minden ember 
megtalálja a maga tár-

saságát. 

jóllehet az egész szanató-
rium egy társaság, egymás-
hoz illő, kellemes és kedves 
emberek vidám társasága. 
Ami aztán még feltűnik ne-
kem és mindenkinek, akit 
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Milyen a modern napfürdő télenabadeni 
Lakatos-szanatórium télikertjében ? 

A gyerekek öröme a téli napfürdő kvarcfénnyel 
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Baden, december. 
Alig néhány esztendeje annak, hogy 

először jelentek meg az orvosok rende-
lőiben és a szanatóriumok falai között 
azok a fura alakú lámpák, amelyek kísér-
teties sercegéssel szórják miszlikus fé-
nyüket azokra, akik alattuk várják gyógyu-
lásukat és erősödésüket. Eleinte valóság-
gal esemény volt 

a quarzlámpa, 
hires orvosprefesszorok fényesen bevált 
kísérleteket végeztek a hanaui gyár cso-
dálatos találmányával, ma már alig van 
doktor, akinek ilyen lámpája ne lenne és 
lassankint a hanaui quarzlámpa bevonul 
a magánlakásokba is. 

Csodálatos eredményeket értek el 
ezzel a lámpával. 

A lalálmány lényege az, hogy a kvarc-
üvegből készült burok a villamos lámpá-
nak csak azokat a sugarait bocsátja át, 
amelyek megfelelnek a nap ultraviolett 
sugarainak és ezek a sugarak precízen és 
pontosan azt a hatást érik el, mint a nap 
sugarai. Ez a meghatározás laikus nyel-
ven annyit jelent, hogy 

a hanaui lámpával ma már napfür-
dőt lehet venni télen 

és dr. Lakatos Viktor, a mintaszerű ba-
deni Lakatos-szantórium kitűnő vezérigaz-

gatója azzal a tervvel foglalkozik, hogy a 
gyönyörű szanatórium hatalmas télikert-
jébe kvarclámpákat szereltet fel és havas 
téli napokon művészi zene mellett a sza-
natórium vendégei ugyanazt a napfűrdőt 
vehetik, mint nyáron Velencében, a 
Lidón. 

Ezernyi előnyt jeleni a kvarckezelés. 
Pótolja a magaslati napfény erejét azok 
számára, akik betegek és nem utazhatnak 
a Tátrába, vagy a Semmeringre, Külföl-
dön ma már nincsen olyan gyermeknevelő 
intézet, amelynek programmjában és óra-
rendjében ne szerepelne a kvarckezelés 
éppen ugy, mint a torna vagy a földrajz. 

Magyarországon a kvarckezelés az 
utolsó esztendőkben óriási fejlődést ért 
el. Ma már alig lehet bemenni olyan or-
vosi rendelőbe, ahol ne lenne egy vagy 
két hanaui lámpa. A társaságbeli asszo-
nyok ugy beszélnek a kvarcolásról, mint 
a hajuk ondolálásáról. Ez is, az is elma-
radhatatlan. Tudományos könyvekben 
és folyóiratokban állandóan tudós pro-
fesszorok irnak arról, hogy milyen kiváló 
eredményeket érlek el kvarcfénykezelés-
sel és nincsen már messze az az idő, ami-
kor minden lakásnak éppen annyira el-
maradhatatlan kelléke lesz a kvarclámpa, 
mint a telefon vagy a porszivógép. 



Egy pesti ékszer szalon, 
amelyhez hasonló csak nagy metro-
polisokelőkelő negyedeiben található 

Alig egy éve annak, hogy Beczássy 
Andor nyugalmazott máv titkár a Kos-
suth Lajos-utca 4. szám alatt, az első 
emeleten 

ékszerszalónt 
nyitott. Szakmai körökben meglepetés-
sel vették tudomásul az uj, minden vo-
natkozásában modern és európai nivóju 
cég keletkezését, melynek élére olyan 
ember kerüli, aki mindenben elütött a 
sablontól. A nyugodt, egyhangú hivatalt, 
a párnázott a j t a jú fogadószobát cserélte 
fel Beczássy Andor az izgalmas, riziko-
nális vállalkozással. És hiába gördítettek 
út jába akadályokat, hiába próbálkoztak 
egyesek kellemetlenkedni, az uj keres-
kedő SZÍVÓS szorgalommal, komoly kitar-
tással és becsületes szándékkal építette 
tovább üzemét, amely ma 

Magyarország egyik legimpozánsabb 
óra- és ékszerkereskedése és egye-

düli ékszerszalónja. 
Világvárosi fürdőhelyeken, roppant 

metropolisok előkelő negyedeiben, ahol 
tündöklő transzperensek és lobogó láng-

hetük hirdetik a kereskedelmi gazdagsá-
got, csak ilyen milliőben tudunk elkép-
zelni ehhez hasonló ékszerszalónt. Az 
egyes termek uri stílusa, a vitrinek ne-
mes izlése, a kiszolgáló helyiségek ké-
nyelme mind azt dokumentál ják, hogy 
ennek az üzemnek tulajdonosa nemcsak 
mint főtisztviselő, hanem mint inven-
ciózus, kvalitásos kereskedő is megállja 
a helyét. 

Beczássy Andor hamarosan a legelsö-
rangu vevőkörre tett szert. Állami intéz-
mények, minisztériumok, iskolák, nagy 
gazdaságok keresik fel megbízásaikkal. 
Ezen kivül a honvédség, csendőrség és 
más hivatalok részére is szállít, a legna-
gyobb megelégedésre. 

Két világhirii svájci óragjár: az 
Plienix Watch Co. és Cortebert 
Watch Co. gyártmányainak egyedüli 

képviselője 
Beczássy Andor pompás ekszersza-

lónja nemcsak egy u j vállalkozást, ha-
nem u j szint, u j nevezetességet is jelent 
Budapest életében. 

Beczássy Andor elegáns elsőemeleti ékszerszalonja (IV., Kossuth Lajos-utca 4. szára alatt) 
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Siíonok, lenvásznak, batisztok vég- és méterszámra, asztalne-
müek, ágynemüek óriási választékban. Törülközők, zsebken-

dők tucatszámra a legolcsóbban 

TRIZNYAI, SZABÓ, TÖRÖK 
cégnél, Budapest, IV., Petőfi Sándor (volt Koronaherceg)-utca 8 

Menyasszonyi kelengyék a legnagyobb választékban, szo-
lidan olcsón 

Tiszta bort 
a pohárba! 

A „Magyar Idegenforgalmi" vezetői külön kö-
szönetet mondhatnának Keresztesnek, a Pilseni 
Söicsarnok és Ét termek kitűnő tulajdonosának, 
aki egy egészen egyszerű, de mégis nagyszerű 
módját találta ki annák, hogyan lehet a kül-
földieket Budapestre csalni. Keresztes a ma-
gyar ételekkel és magyar borral csinál propa-
gandát . A Pilseni sörcsarnokban, amely a leg-
előkelőbb helyen ált a Vigadónál a belváros 
exeluziv szállodái közé beékelve, Keresztes a 
német, angol, f rancia , olasz és más külföldi 
vendégeknek nemcsak a jó zamatos magyar 

ételeket szolgálja fel, hanem magyar borokat is. 
Szem és fül tanúi voltunk, amidőn egy angol 

társaságnak a „Magyar királyi állami pince-
gazdaság" hires debrői hárslevelű borát a ján-
lotta és szolgálta fel. Élvezet volt nézni az ide-
geneket mint csettintettek a nyelvükkel, ami-
kor a jó magyar borokat megkóstolták és még 
nagyobb öröm, amikor azt kérdezték Keresz-
testől, hogy lehetne ezt a bort kivinni Angliába 
és Keresztes leadta nekik a Londonban, Regent 
Streeten lévő magyar vendéglő cimét, ahol a 
„Magyar királyi állami pincegazdaság" borait 
á rus í t ják és quantum satis vásáro lha t ják . Ha 
sok ilyen magyar vendéglősünk lenne, 
akik igy törődnek az idegenekkel, óriási kész-
letet exportálnánk borainkból és ebben nem 
kis része volna Keresztes vendéglősnek, aki 
maga sürög forog vendégei között, hogy kíván-
ságaiknak eleget tehessen. 

Azért van ilyen alakom, mert a Setler-féle szab. szobaevezőkészüléket naponta használom. Gyár t ja és 
képes árjegyzéket küld: Setter Antal tornaszerek és sporteszközök gyára, IV., Kammermayer Károly-

utca 3., IV., Kecskeméti-utca 14 



^ v a í p o s f o 
Olvasóink olg naül) számban fordulnak hozzánk 

divattal kapcsolatos kérdéseikkel, hogg képtelenek 
vágnunk mindenkinek e rovatban válaszolni. Up-
pen ezért kérjük mindazokat, akik sürgős választ 
várnak kérdéseikre, közöljék levelükben pontos 
nevüket és lakáscímüket s divat-rovatunk szer-
kesztője levélben küldi meg a választ. Válaszbé-
lueu melléklése nem szükséges. 

Tájékozatlan: Kér jük közölje pontos r ímét , 
hogy levélben válaszolhassunk. 

„35 éves": 1. Ha sokat j á r társaságba méltósá-
god, akkor a banánszinft és fekete ruha bizony 
nem elég, mert a nagy estélyi toilette nem szá-
mit s a télen át a nyersselyem ruha , akármilyen 
*zép is, csak mint fogadóöltözet használható. Ez 
is csak bizalmas körben. Kellene tehát legalább 
még egy nagyon szép délutáni ruha , melyet 
— amint méltóságod tervezte — tényleg kivehető 
u j jakkal lehetne csinálni. Nagy estélyi r u h á r a 
csak akkor volna szükség, ha a meglévőt több-
ször egymásután viselte s olyan alkalom kínál-
koznék, ahol különös súlyt helyez az előkelő 
megjelenésre. A p i ros szin, bármilyen divatos is. 
nem alkalmas erre . A nagy esti ruháva l tehát 
egyelőre vá lha tunk . Hogy a tervezett kis ruha 
milyen szinü legyen, a r r a nézve nem adhatunk 
határozott útbaigazítást, mer t nem irta meg mél-
tóságod, hogy milyen az arc- és hajszíne, mi-
lyen ara alakja? L'y általánosságban í rha t juk , 
hogy rendkívül elegáns és finom színek a ham-
vaskék és tompazöld árnyalatok. 2. A kötött 
ruha jó ötlet, mert rendkívül tartós, csinos és 
divatos. 3. A fekete ruhát valóban testszinü, 
vagy csontszinü georgette-el lehet átlakitani, de 

ha a georgctte-et unja, fekete csipkediszt is fog-
lalhat a ruhába. Ez most rendkívül elegáns. 

Wawrek Nándor 
a Globus-oyomda könyvkötészetének művezetője 
december ló-én ünnepelte félszázados munkás-

ságának jubileumát 

BUHDH 
• f * 

egyes 
modellek 
igen olcsón 
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4. Az estélyi ruhát nem a ra j z szerint kell át-
alakítani, hanem ugy, hogy a szovnkarészt az 
öv- és csípővonal között keresztben kell toldani, 
esetleg a gfoknis oldalon szélesebb toldást al-
kalmazni. Ezáltal az egész ruha hosszabb lesz. 
A nagyon kurta ruha már nem divatos. Most 
aztán a toldás he'yét hímzéssel, s t r a s sza , vagy 
bársonyapplikációval lehet fedni. Ez izlés dolga. 
Mindenesetre jó kézbe kell adni. 5. A szürke lile-
kalapot ne tessék barnával szegni, annyival ke-
vésbé, mert hiszen egy barna kalap már van. 
Azonkívül a többszínű kalapot mindig nehezebb 
a ruhákkal összhangba hozni, mint az egyszínűt. 
Méltóztassék ezt a kalapot tiszta szűrkén hagyni 
s esetleg még egy harmadik olyan kalapot venni, 
amely a most készülő délutáni ruhához illik 
majd . 

„Elkéset t" : Valóban sa jnál juk, hogy ra j tunk 
kivül álló, technikai okok miatt nem üzenhetünk 

Gibbs krém 
és púder 

oly'elsőrangu, tökéletes és 
finom anyagokat tartal-
maz, melyek indokolttá 
teszik azt, hogy ezek a 
pompás kéz- és arcápoló-
szerek az egész világon 
elterjedtek és közkedveltek 

A 

Gibbs púder 
nemcsak kitűnő illatú, ha-
nem leheletszerű finom-
ságánál fogva tökéletesen 

fed is 

nagyságodnak még kivételesen sem gyorsabban, 
mint a levelek beérkezésének sorrendiében. Kár-
pótlásul igyekszünk kérdéseit annál alaposabban 
megválaszolni. 1. A bois de rose ruha tényleg 
jó ugy, ahogy van. A szine is divatos, mer t min-
den finom árnyalat , különösen a drapos és test-
szinü változatok nagyon elegánsak. Ez a szin 
pedig ide sorozható. 2. A beige crépe-de-chine 
ruhá t igen kevés költséggel lehet átalakítani . 
Tessék a meglévő anyagból keresztben finoman 
szegőzött pántot csináltatni, a hímzett részt egy. 
szerűen levágni s' a szegőzött részt odatoldani. 
Ez most nayon divatos. A keresztben díszítés 
kissé erősit ugyan, de ha a szegők hajszálvéko-
nyak, ez alig észrevehető. A nyakpántot tessék 
levenni s a kivágás szélét zerollniztatni. 3. A 
cyklamer.piros r u h a divatos, bá r most a piros 
nak más ányalatait favorizál ják. 4. A zöld ruha 
jó. 5. E ruhák közül estére azt tessék viselni, 
amelyiknek kivehető u j ja va i . Nem nagyigényű 
társaságban bármelyik megfelel. 6. Az emiitett 
minták nem voltak a levélben, de azt láttat-
lanban is • mondhat juk , hogy a georgette-ruha 
meghosszabbítása jó ötlet. Ezáltal valóban diva-
tos r u h á j a lesz. 7. Az, hogy a kasha világos, 
nem baj . Mostanában egész téten viselnek a höl-
gyek világos ruháka t . Ès a tapasztalat azt bizo-
nyítja, hogy nem is olyan kényesek, mint gon-
gondoljuk. A por például a sötét anyagon sok-
kal jobban látszik, mint a vil igos kelmén. Csak 
az a fontos, hogy finom legyen az anyag. Díszül 
egy-két árnyalat tal sötétebb kashapántot aján-
lunk. A pántokat esetleg hosszában alkalmaz-
ha t ja , igy nem erősítenek. 8. Útra sokkal job-
ban a jánl juk a' d rap al jat pulowerrel , mint a 
sötétkéket. A sötétkék ugyanis minden inkább, 
mint s trapa- , illetve sportszin. 9. A hegyes ki-
vágás mindenfaj ta r u h á r a divatos és molett ala-
koknak igen előnyös. 10. A fekete p lüsskabi t ra 
legszebb volna egy szürke rókagallér, de ha ezt 
a szint nem szereti, veheti fehéret , vagy világos-
drapot . 11. A draphimalaya-köpeny elegáns és 
célszerű délelőtti viselet. Ha a kelme finom, 
nem kényes. A sötétkék szint, mint már fentebb 
irtuk, nem alkalmas ilyen célra. A drap köpeny 
tavaszra is megfelel. 12. Ha a' festés sikerült, 
a r r a is csak szürke, vagy drap prém illenék. 13. 
Miközben üzenetünket i r juk . hozza a posta a 
külön feladott mintákat. Figyelmesen végignéz-
tük azokat s üzenetünket ezek után is minden-
ben fen tar t juk . 

Egy előfizető. 1. Nem irta meg, hogy milyen 
a téli felöltője s igy nem tudunk határozott vá-
laszt adni a r r a . hogy milyen szinü legyen az az 
egy jobb ruha . amit az idén csináltatni akar . A 
jelenlegi divat első és főkövetelménve a harmó-
nia. ami a komplészerüségben jut kifejezésre. Tá-
jékozásul mindenesetre közöljük, hogy az idén 
legelegánsabbak a kék, zöld és heige-árnyalatok 
s rendkívül finomak és előkelők a fekete-fehéi/ 
ruhák. A piros szin is divatos, de ez nem való 
olyanoknak, akik több saisonon át viselnek egy 
ruhát . De ha szereti a pirosat s jól illik az ar-
cához, (mi azt hisszük, jól illik, mert barna 
kreolbűrü) akkor azt is teheti, hogy azt idén pi-
ros ruhá t vesz s jövőre feketére festeti. 2. A 
készen vett ruhánál mindenesetre biztosabbra 
megy az ember, de ha jó helyen veszi, bizony az 
meglehetősen drága. Ha nincs megbízható szabó-
nője, mégis a kék ruhá ra beszéljük rá , minthogy 
elrontassa a finom anyagot. Mert ez aztán a leg-
drágább mulatság. 

,,Egy régi előfizető": A bundát csakis egyenes-
szabásúra csináltassa. Ez a legelőnyösebb, leg 

KËRËSZTÉLY 
h í r n e v e s z o n g o r a t e r m e 

U l l m o s c s á s z á r - u t 2 1 . 
Abszolúte értékes zongorák legszolidabb 

bevásárlási forrása! 
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fiatalosabb s talán ez sikerülni fog a szücsmun-
kához „ i s " értő szabónőnek. Mindenesetre koc-
kázatos a dolog. Kér jük, ne haragudjék reánk, 
amiért nem válaszoltunk olyan gyorsan, mint 
ahogy azt vár ta . Ha látná az előttünk fekvő le-
vélhalmazt, mindent megértene. És a toilette-
ügy minden hölgynek egyformán égetően sürgős. 
Már csak ezért sem tehetünk kivételt. 

Takáts Lily: 1. Kérdése nem tartozik ugyan 
e rovat keretei közé, de azért készséggel ad juk 
meg a kért felvilágosítást. A keresztelő-uzsonná-
hoz adjon teát íinom hideg húsokkal , vaj ja l , 
saj t tal (aspikos hal , szárnyas, l ibamáj, nyelv, 
sonka, pástétomok) és sós teasüteménnyel, po-
gácsával. Utána finom tortákat , tejszínhabos, kré-
mes tésztákat szervírozzon. Ha gondolja, hogy a 
társaság sokáig együtt marad , tartson készlet-
ben hust s később azt nem te íval . de finom sa-
látákkal, jó borokkal, esetleg pezsgővel ad j? 
asztalra. Még később parfai- t is adhat , vagy 
friss' farsangi fánkot . 2. öltözzék erre az alka-
lomra elegáns, de nem tuldiszes délutáni ru-
hába. Ne igyekezzék túlragyogni a vendégeit, 
mert ezt az asszonyok sohasem bocsátják meg. 
3. Az asztaldiszités a meglévő asztalnemíiek'ől 
porcellántól és ezüsttől függ. Itt aztán minden 
rendelkezésére álló eszközt igénybe vehet, hogy 

S Z É P Í T , ÖORR. F I A T A L Í T . 

Ht líl vendégül a Színházi Elei 
a COIUIREITAL szaiiúban 

B U D A P E S T 
Ezen a héten Mautner Miel, Pécs, Makár-utca 

36., előfizetőnket invitáljuk három napra Buda-
pestre és fe lkér jük , hogy megérkezésének pontos 
idejéről a Continental-szállót (VII., Dohány-u. 
42—44.) értesíteni szíveskedjék. 

a 
szappan valódi 

Gyártja 

K L E I N É S F I A 
Unom pipereszappan- es Illatszergyár rt. 
kir. udv. szállító, Józsel fhg udv. szállítója 

Budapest, Uli., Dob-utca 11/13. sz. 
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dt asztal minél fényűzőbb legyen. Virágot min-
denesetre alkalmazzon, de ne túlsókat s ügyel-
jen, hogy az ne legyen útban a vendégeinek. 

„Tisza" : 1. Ha jó prémet vesz, az tartósabb, 
mint a szövetköpeny. Csináltasson, vagy vegyen 
készen kényelmes, egyenes szabású bundát . Ez 
miden alkalomra megfelel. 2. A rendelkezésért 
álló 800 pengőért elsőrendű mormotabundát kap-
hat. Ez valamivel sötéebb barna, mint a most 
divatos petschaniki, de rendkívül tar tós. Hogy 
a valódi prémnek mi az ismertetőjele, azt nem 
lehet rövid p á r sorban elmondani. A egyes mi-
nőságeket csak igazi szakemberek tudják egy-
mástól megkülönböztetni. A laikus közönség csak 
ugy védekezhetik a becsapás ellen, ha megbíz-
ható céghez fordul . Maguk a' szűcsök is tud ják , 
hogy szakmájukban rengeteg visszaélés történik 
s ezért az idén már a jó cégek csakis védjegy-
gyei ell Uott szőrmeárut ta r tanak. Ezek aztán 
megbízható minőségek. 2. Ha mégis szövetköpeny 
csináltatására határozná el magát , ugy teveszőr-
kelmét a jánlanánk hasonló szinü szőrmegallér-
ral . Ezt azonban — miután maga a kelme egé-
sze ^angol jellegű — csakis angolosan lehetne 
megcsináltatni, ami viszont délutánra és estére 
nem alkalmas. Szóba jöhetne még egy szép 
szilvakék cibelinköpeny ezüstrókával, de ez egy-
részt többe kerülne, mint az előirányzott 350 
pengő, másrészt pedig emellett még okvetlen kel-
lene egy délelőtti, angolos felöltő. Mint a fen-
tiekből kitűnik, legcélszerűbb a jó mormota-
bunda. Az öt-hat évig minden s trapát kibir s 
amellett délután, este is elegáns. Csak valahogy 
elütő bélést ne tessék csináltatni, mert akkoff 
nem minden ruhához viselhető. 

G. B. L.: 1. A most felkapott sötétszürke, 
úgynevezett füstszínű harisnyát csakis sötét ru-
hához és ugyanolyan sötétszürke, vagy fekete 
cipőhöz lehet viselni. Más, kombináció lehetet-
len. 2. A prémmel szegett bundacipő kedves 
ujdonság, de a hócipőt nem pótolja. Jól öltöz-

ködő nő a hócipőt eddig is csak hóban, sárban 
viselte s ilyen időben ezentúl is erre lesz szük-
ség. A bundacipő csak száraz, hideg időre való. 

x Színházban, hangversenyen kellemetlen érzés, 
ha a köhögési inger, torokreszelőség vesz elő. 
Ilyenkor sokat ér . ha velünk van egy doboz 
Réthy Pemetefű-cukorka. N'e menjen nélküle 
színházba. 

A Kakas-paszta előnyei. Bizonyára emlékszik 
minden o vasónk a közelmúltban lapunkban meg-
jelent különböző Kakas-paszta hirdetésekre. Az 
eddig megjelent hirdetésekből a Kakas-paszta 
következő hét előnyét ál lapí that tuk meg: Kon-
zerválja a cipőt. Tar tós fényt ad a cipőnek. 
Minden foltot könnyen eltávolít. Vízhatlanná 
teszi a cipőt. A fekete cipőt mélyfekete lakk-
szerüvé teszi. Színes cipő eredeti színét meg-
őrzi. Használata nagyon takarékos. Ezek az 
előnyök mind a fogyasztók javát szolgálják. Van 
azonban a gyártó Benes-vegyészeti gyár ra nézve 
is egy igen nagy előnye, mégpedig az, hogy 
aki egyszer használ ja , az soha mást nem fog 
vásárolni. 

A Corvin-mozi Szilveszterkor nagy 
kabarét rendez, amelyen Fedák Sári Is 
fellép. 

Gyermekeknek csak enyhe ár ta lmat lan has-
haj tót szabad adni, hogy a rossz emésztés gya-
kori következményét, mint pld. csalánkiütést 
megelőzzük. Ezért rendelnek az orvosok gyer-
mekeknek Darmolt , mely könnyű kezelhetősé-
génél és csokoládészerüségénél fogva legjobban 
alkalmas. 

J k O n idegeit 
a társasélet hajszája , a sok társadalmi kötelezettség 
eiősen megviselte. Ingerlékenység, fáradtság, kime-
rültség, fejfájás, migrén, általános bágyadtság és 
rosszullét a legfeltűnőbb tünetei az idegességnek. Az 
idegek megnyugtatásának egyik legjobb eszköze: a 
helyes táplálkozás, mer t amint a közvélemény 
mondja: ,,Az idegeknek zsírba kell beágyazva len-
niők." Ehez nyújt ünnek segédkezet az OVOMAL-
TLNE ,amely nem a há ja t , nem a terhes zsirtőmeget 
gyarapí t ja , hanem az idegeket, izmokat tápláló zsirt 
kiméli. 

Az OVOMALTINE kellemes, kakaóizü, könnyen 
elkészíthető, természetes erősitő tápszer, amely a 
legfontosabb tápanyagok minden tápértékét és az élet 
fer, tartására nélkülözhetetlen vitaminokat koncent-
rá l tan tartalmazza. 

A reggeli- és uzsonna-tej (vagy kávé) minden 
csészéjéhez 2—3 kávéskanál OVOMALTINE elegendő 
ahhoz, hogy s kimerült idegeket rövidesen helyreál-
lítsa, a fáradtságot, bágyadtságot megszüntesse és 
visszaadja a szervezet élénkségét, frisseségét, rugal-
masságát. 

Ara a doboz nagysága szerint P. 5.—, 
P. 2.80, P. 1.50. 

Kapható gyógyszertárakban, drogériákban, fű-
szer- és csemegekereskedésekben. Magyarországon 
gyár t ja , mintát és ismertetést ingyen küld a dr. 
Wander gyógyszer- és tápszergyár r t . , Budapest. 
100. postafiók X.. Kereszt'uri-ut 34/b. 
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JANCSIK 



. . . a szerkesztőségből e lment a protezsáló tele-
fon a méltóságos asszonyhoz, akinek jóvoltából 
Deutsch Jancsika és Rózsika a Vigadó pó-

diumára kerültek. 
Ezzel megindult egy világraszóló, páratlan kar-

riér, amelyből Herczeg Géza biográfiai re-
gényt irt. 

A Színházi Élet megszerezte az érdekes és 
izgalmas karriér-regény közlési jogát magyar 
nyelven és egyidejűleg közli angol, francia és 
német világlapokkal, 

Herczeg Géza, akit nem kell bemutatnunk a 
magyar olvasóközönségnek, a riporter lelkessé-
gével, a publicista gondosságával nyomozta ki és 
történetírói hűséggel hordta össze a Dol ly- lányok 
európai és amerikai karriérjének minden mozza-
natát és egy igazi iró költői lendületével és me-
legségével öntötte a fantaszt ikusan érdekes élet-
rajzot egy rendkívül élvezetes regény formájába. 

Örömére szolgál a Színházi Élet-nek, hogy az 
uj esztendő első számában ezzel a primőrrel 
szolgálhat közönségének. 

Budapest, 1928 december 31. 
A kiadó. 



T H E D O L L Y S I S T E R S 
JANCSIKA. ÉS RÓZSIKA REGÉNYE 

A KARRIÉR UTJA — A VILÁGSIKER TITKA 
Irta: HERCZEG GÉZA 

Copyright 1928 by Színházi Élet, Budapest. Utánnyomás tilos. Fordítás joga fentartua. 

ELSŐ FEJEZET 
A budapesti Városligetből, ugyanabból a vurstlipráterből, amelynek 

romantikus termőföldjén a „Liliom" kivirágzott, hajtott ki a két kis 
fekete liliom: Jancsi és Rózsika. 

Balassagyarmaton születtek, de nem hagyott rajtuk nyomot Nógrád 
éles levegője; pesti szegény bérkaszárnyákban nevelkedtek, de nem fony-
nyadtak el a lichthofra mjiló sötét kis szobákban; korán a külföldre ve-
tődtek, mint serdülő kislánykák zuhanlak bele Amerika mindent átfor-
máló és mindent megőrlő gigantikus malmába; átformálódhattak, át is 
formálódtak, az amerikai élet motorja lendítette a magasba karrierjük 
csodálatos repülőgépét; — két világrész minden benyomásain keresztül 
mégis csak pesti virágszálak maradtak a városligeti kis fekete liliomok. 

Két kedves kis kócos fekete lány, — ikrek, egymásra annyira hason-
latosak, hogy külön művészet volt megkülönböztetni őket egymástól, nap-
hosszat álltak-ácsorogtak a Barokaldi-cirkusz háta mögött, amelyet a nép-
nyelv „Garibaldi"-nak nevezett. A Mari, a cseléd, a mindenes, ami alatt se 
szakácsnőt, se szobalányt, hanem valami olyanfélét kell érteni, aki min-
denhez vagy semmihez sem ért, volt a kis lányok „nevelőnője"; biztosyi 
hogy meg se tudta különböztetni az egyiket a másiktól. 

Az Aradi-utca, ahol a 60. sz. ház a hosszú, a körúttól a ligetig nyúló 
utcában, már közel a Városligethez fekszik, a nagy közelség, ki a ,sza-. 
badba, a Városligetbe vonzotta a Marit akkor is, ha történetesen nem is 
Marinak hivták volna, azzal az ellenállhatatlan vonzóerővel, amellyel a 
vidékről a városba felkerült parasztányt a liget csöndje, a fák illata, az el-
hagyott falu édes emléke magához liivni és vonzani tudja. A békebeli 
Városliget ugy az 1900-as év körül meg is érdemelte, hogy szeressék, 
A régi Városliget az 1896-os millenáris kiállítás utáni évek isteni békevilá-
gában valóban a boldogság ligete volt; egy óriási gyermekkert, ahol min-
denki gyermek volt, vagy gyermek lett újra; modern technika, hangos 
kultura és hasonló idegen fogalmak el nem rontották, feleslegesen nem 
komplikálták szűzies szépségeit; olyan volt. mint egy drágalátos nagy 
játéktér, amelyben boldog emberek játszadoztak. 

A „Garibaldi" igen népszerű volt; a budapesti argó azért tüntette ki a 
népcirkuszt a nagy olasz forradalmár idegenhangzásu nevével, mert fíaro-
kaldi József, akié a cirkusz volt, egy bevándorolt — sváb volt; az idegen 
nemzetiségek közötti különbségre nem túlságosan nagy súlyt fektettek. 
Szóval a „Garibaldi" dominálta az egész Városligetet. A „Garibaldi" volt 
a központ, amely köré a bódék az óriáskiflivel és a még óriásibb kukorica-
csövekkel, a nagy görögdinnyékkel, a limonádénak és málnaszörpnek ne-
vezett festett vizekkel, a luftbalonokkal és a bádogfotograflákkal magukat 
szinte odaaggatták. Rendszerint iires volt az első sor, mert ki a csuda en-
gedte meg volna magának azt a nagy luxust, hogy egyórás előadásért — a 
„Garibaldi"-nál délután három órától este tiz óráig óránként változó mű-
sorral változtak az előadások — harminc krajcárt, vagyis hatvan fillért, 
szóval mindenesetre egy óriási összeget fizesr.en; a második hely, amelynek 
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pedig csak húsz krajcár volt az ára, szintén ritkábban telt meg; zsúfolásig 
tele rendszerint csak az állóhely volt és életveszélyesen tele mindig és ki-
zárólag, — hétköznap és vasárnap egyformán — a külső kerítés. 

A külső kerítés mögött nem kellett belépődijat fizetni, a külső kerités 
mögé csak oda kellett állni, csak jól el kellett helyezkedni, kedvező pilla-
natban csak egy olyan helyet kellett kikeresni, hogy a kerités előtt állók ne 
legyenek kivételesen óriásiak és a mulatság már meg volt és hozzá — 
ingyen. És ha végül mégis csak jött az egyenruhás cirkuszszolga a vesze-
delmesen csörgő persellyel és az ingyenmulatságért valami ellenszolgálta-
tást követelt, könnyen ki lehetett térni a nem tényleg kötelező, inkább 
csak némikép erkölcsileg előirt fizetség alól és se a Mari, aki a két kis 
leánykával órákhosszat a kerités mögött állt, se a Mari gavallérja, aki a 
legjobb esetben egy baka lehetett a budapesti háziezredből, nem sértődtek 
meg azon. ha rideg cirkuszszolga-kezek őket a kerités mögül rövid utón 
eltávolították. 

Ingyenmulatság volt még más is a Városligetben. Órákhosszat el le 
hetett állni — isteni élvezet! — a Hőkömszinház előtt, amelynek karzatán 
igazi kis törpék ingyen utcai előadást nyújtottak a tömegnek, hogy impro-
vizált kóstoló-próbákkal a „belső" mutatványokból, főként a pénzes vidé-
kiedet jegyváltásra és — „az előadás nyomban megkezdődik, tessék besé-
tálni! •— belépésre ösztönözzék. A Magyar Müszinkör deszkakerítése se 
volt olyan tökéletes, hogy ne lettek volna benne olyan lyukak, vagy fa-
bütykök, amelyeken keresztül — tündéri kilátás — kedvező belátás, ille-
tőleg betekintés nyílott azokra a világot jelentő deszkákra, amelyeket 
Tháliának ez az aranyos kis facsarnoka jelentett. Elragadó ősei minden 
komédiának, mert eredeti, mert őszinte, mert primitív és a maga telietség-
telenségében egyszerűen zseniális mutatványos bódék voltak ezek a béke-
beli budapesti városligeti látványosságok. A Kis Színkör az már noblisabb 
volt; szinte korrekt színház; nem is volt annyira népszerű. De mindennek 
a teteje a Fisch-féle variété-szinház volt a maga imádandó kezdetlegessé-
gében, édes-naiv. buta-kis kópiája egy veszedelmes lebujnak, egy „Moulin 
Rouge"-nak; valahogy ugy, mint amilyennek egy pesti gyerek álmában, 
olcsó olvasmányok után való éjszakáján, a nagy párizsi revüszinházat 
magának megálmodhatta. 

Amilyen kedves és színes volt a Városliget, olyan elragadóan kedves 
és színes a közönsége is. Sok-sok gyerek és sok-sok katona és szabad-
napos rendőr és vasutas és postás és Pestre tévedt paraszt és parasztlány. 
Ës a katonák igazi békebeli katonák voltak, színes uniformisokban, 
minden szín, minden árnyalatában. Vörössujtásos honvédhuszárok 
és magukat huszároknak kijátszó szekerészek, akiket furvézeréknek 
csúfoltak, bakák és szanitécek, tüzérek, de még tengerészek is: ami' 
akkor az igazi élet színben, változatosságban, egyenruhákban és nép-
egyvelegben produkálni tudott, az ma ugy hatna, mint egy színpompás 
reviikép egy olyan színpadon, amelynek igazgatója egyszer sokat költött 
a kiállításra, vagy aki egy árverésen olcsó pénzen összevásárolt egy nagy 
tétel régi egyenruhát. 

Az Aradi-utcai ház, amelynek egy szerény utcai lakásában lakott a 
Balassagyarmatról Budapestre származott Deutsch Gyula, gépgyári raj-
zoló a családjával, tipikus bérkaszárnya volt, mintha a levegő is pénzbe 
kerülne, szűken mérték még a lélekzetet is benne. Mit kezdhettek volna 
a vidékről jött kis gyerekek a gránitkockás piszkos udvaron, hogyan ját-
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szadozhattak volna a szűk utcán, ahol néha vágtató kocsik is keresztül-
hajt attak, még tán életveszélyes is lelt volna? Előbb a vágy, aztán talán a 
szükség, később a hajlam vonzotta őket a ligetbe . . . 

Abban a társadalmi osztályban, amelyik élesen a proletáriátus és a 
kispolgárság határán van, még nagyobb a nyomor, de nagyobb a szor-
galom és a munkakényszer is, mint a legszegényebb munkáscsaládban; 
a kispolgári társadalomnak ezen a kezdő határán tud csak igazán igazi 
nyomor lenni, csak itt vannak igazi nélkülözések, mert a kívánságok és 
a szükségletek is némiképen nagyobbak. Nagy szükségben éltek 
Deutschék, ha volt is hatvan forint fizetése Deutsch Gyula gépgyári raj-
zolónak. Nagy összeg volt, az akkor divatba jött uj valuta szerint már 
százhúsz koronát jelentett, — volt vagy huszonnégy dollár nemzetközi 
értelemben, — de az élet nehéz volt, a küzdés egyre nagyobb és a gyere-
kek egyre nőttek és a két kiskorú lány mellett voll még egy egész kis fin 
is, az Êdi, a családot is kellett tartani és a nagy városban az élet drágább, 
mint vidéken volt. Talán jobb is lett volna békében a vidéken maradni, 
talán jobb is lett volna soha el nem hagyni a kedves kis várost, ahol leg-
alább a levegő szabad volt, ahol nem egy bérkaszárnyába lakatolva, 
óriási kalitkában szárnyszegett madarak, élnek az emberek, hanem leg-
alább a kis pénzért, kis örömöket is lehet találni, és a ház előtt illatos 
akácfa is virágzik, — „tele van a város akácfavirággal" — az udvarban 
terebélyes szederfa vet árnyékot és a gyerekek már jóllakottan ülnek az 
asztalhoz, mert teleették magukat az édes, maszatos gyümölccsel, ame-
lyért ott senkise kért pénzt; a nagyvárosban nem szégyenlik magukat az 
emberek még ezt a szemét-gyümölcsöt is drága pénzért, félliterenkint ki-
mérni. 

A papa egész nap a gyárban dolgozott, a mama se maradhatott tét-
len. Szorgalmas egy pár volt Deutsch Gyula és a felesége, a gyerekekkel 
alig törődhettek, majd ha iskolába kerülnek, majd a tanitóné felneveli 
őket. így voltak kénytelenek ráhagyni őket a mindenesre, aki azért volt 
mindenes, hogy mindenhez értsen, még a gyerekneveléshez is. És a Mari 
délutánonkint sietett is a mosogatással, hogy minél előbb a Városligetbe 
mehessen, egy-kettő készen lett és két kézre kapva, már vitte is a gyere-
keket a Városligetbe. Tiz perc volt az egész ut, vagy még annyi se gya-
log és pénz se kellett a rengeteg látnivalóhoz és elég látványosság volt 
végül maga a tündéri Városliget és benne a tó és a hattyú és a szerelmes-
párok a csónakokban és az omnibusz és Európa első földalatti vasútja, 
amely ép a Városligetben hagyta el földalatti pályáját, hogy a Városliget 
népének legnagyobb ámulatára a föld alól a föld szinére kerülvén, be-
fusson a tó mellett levő végállomására. Késő estig csatangoltak „a vidéki 
kis lányok Pesten" a Városligetben, amelynek elragadó muzsikáját akkor 
még nem rontotta el se szaxofon, se autótiilkölés, legfeljebb ha fess fiak-
keresek ostorpaltogtalása vegyüli bele a kinlornák és a rezes bandák 
és a ringlispíl automata-zongorájának a hangegyvelegébe. 

Szép, nagy, mindig és mindenen csodálkozó mongolvágásu fekete 
szemeiket belemeresztették a fényes tündérvilágba a csenevész kislány-
kák és a váratlan első benyomások belemarták magukat szivük és egész 
parányi kis exisztenciájuk érzékeny lemezére, mint ahogy a városligeti 
hires Helfgott fotográfus bádoglemeze örökítette meg a bakának a képét 
a Marival. A vidéki kis város ájult csendjéből a nagyváros lármájába 
vetődött lánykák ugy álltak a Marival együtt a Városliget csudás látni-

8 113 



valói előtt, mintha ilt örökös országos vásár volna, amilyen Balassagyar-
maton csak egy volt egy esztendőben, mintha az egész élet csak cirkusz-
ból és színházból és színkörből és óriáskifliből és semmi egyébből nem 
állana. És hogy tudtak lelkesedni és milyen aranyosan tudtak mesélni 
róla, milyen elragadtatással — a gyerek a legjobb publikum és a gyerek 
a legjobb színész —, amit láttak, azt otthon elmajmolták, amit hallot-
tak, elmesélték. A produkciók a gyermeki fantázia apparátusán keresz-
tül felejthetetlen reprodukciókhoz jutottak. Jancsika és Rózsika végül 
már kívülről tudták a Városliget egész repertoárját és az ő reproduk-
cióik jobbak és eredetibbek lettek, mint maguk a produkciók voltak, 
végül ők maguk is nem arra emlékeztek, amit ők tényleg néztek, hanem 
csak arra, amit bámészkodó, furcsa, okos szemeikkel láttak és megláttak, 
vagy csak látni véltek, vagy bebeszélték maguknak, hogy látták. 

A mama büszke volt az ő két kis fecsegő leányára, akik nem győz-
ték elmesélni, hogy mi mindent láttak és hallottak a ligetben és a ma-
mának könybe lábadtak a szemei, ha a kicsikék a szomszédok előtt pro-
dukálták magukat és a szomszédok fejcsóválva állapították meg — örök 
megállapítása minden jó szomszédságnak, — hogy a gyerekek — csoda-
gyerekek. 

Ha megkérdezték őket, hogy mi lesz belőlük, a Jancsi, aki élénkebb 
volt, a Jancsika, aki öntudatosabb és erőteljesebb volt, határozottsággal 
és önbizalommal felelte: 

— Én bizony színésznő leszek! 
Ha Rózsikát kérdezték meg, Rózsika dacéira annak, hogy együtt 

játszadozta Jancsikával, a városligeti benyomások alatt keletkezett já-
tékokat, szerényen mindig csak ezt felelte: 

— Én csak feleség leszek, én mama leszek! 
A papa, aki fáradtan a munkából hazatérve, nem tulsok megértést 

tanúsított a háziszinházi előadások iránt, mégis csak mulatott a kis-
gyerekek fecsegésén: 

— Te elég buta vagy ahhoz, hogy feleség legyél! — mondta Rózsi-
nak. Te meg verd ki a fejedből, hogy színésznő leszel — mondta Jancsi-
nak-

Véqül aludni küldte mind a kettőt, a „feleség"-jclöltet és a „szi-
nésznő"-aspiránst; jó korán, ahogy a kis gyerekekhez illik, lefektették 
az izgató látványosséigoktól kimerült élő játékbabákat. 

Professzor Freud a megmondhatója, vájjon ilyen éjszakákon, élmé-
nyekben felejthetetlen, mert első és kiirthatatlan emiékekben gazdag 
napok után, vájjon mit álmodhattak szegényes kis nyoszolyájukon a fel-
izgatott hanguhitu leánykák. És ha a pszichoanalízis törvényei szerint 
az élmények foszlányaiból, az emlékek tudatalatti maradványaiból a leg-
színesebb és a leggazdagabb álmokat álmodiák is végig, a szerencsét, 
amely bekövetkezett, a permanensen sikeres, dus és hihetetlen álmot, ami 
a karrierjük és az életük lett, azt biztos, hogy még csak nem is álmod-
hatták. 

MÁSODIK FEJEZET 

Balassagyarmatról, Nógrádmegyéből került Budapestre Deutsch 
Gyula, de hogy Balassagyarmatra hogyan került, azt az oknyomozó tör-
ténelem már nehezebben tudná megállapítani. Véletlenségből. Sorsok. 
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exisztenciák, — pláne az akkori időkben, az ilyen Deutsch-ok exisz-
tenciája, — kizárólag a véletlenségeken múlott. Valahonnan elindultak és 
valahova megérkeztek és valahol ott ragadtak: örök népvándorlás, 
amely nemcsak egy ország határán belül keringett, nemcsak városokon 
és megyéken, hanem országhatárokon, sőt világrészeken keresztül. A föld-
höz, amelyen születtek, nincs több közük, mint a Párizsba vetődött ide-
genenk a pályaudvar aszfaltjához, amikor a vonat lépcsőjéről először 
francia területre lép. ősök, ősi kapcsolatok mintha egészen hiányozná-
nak, ezek az exisztenciák ott vannak, ahova vetődtek, ahol meg tudnak 
élni: ezek nem is élnek, hanem — megélnek; ezek nem születnek, hanem 
hurcolkodnak. A népvándorlás, amely talán sok ezer évvel ezelőtt Ázsiá-
ból vetett uj népeket a Duna medencéje köré, mintha sohase akarna 
véget érni, főként gazdasági okokból, elsősorban a megélhetés kényszerű-
ségéből jönnek és mennek, uj hazákat, uj letelepülési lehetőségeket, uj 
otthont keresnek maguknak ezek az európai hangyák, akiknek végzetük, 
hogy mindig mozgásban legyenek. 

Nógrádhoz, vagy Balassagyarmathoz biztosan kevés köze volt a 
Deutsch-családnak, de annál több a tisztességes munkához és annál több 
a szándékhoz, hűséges, szorgalmas adófizető polgárává lenni és maradni, 
és mint ilyennek megbecsültetni abban a hazában, a megyében vagy vá-
rosban, ahol letelepedtek. Deutsch Gyula fényképész volt Balassagyarma-
ton, de foglalkozott egyébbel is — rajzolt és festett és tervezett, ha kellett; 
becsületes, szorgalmas munkásembernek tartották, máskép sose kapta 
volna meg feleségül a Weisz Margitot, aki egy jó és tekintélyesebb ba-
lassagyarmati családból származott. 

A Deutsch- és Weisz-család egyesülése kiterjedt rokonság még te-
kintélyesebb kiterjedését jelentette; az ilyen családok jellemző tulajdon-
sága, hogy mindenfelé rokonokra talál, talán ezekből keletkezett a régi 
vicc a vasúti kupéban: „Még egy kérdés és végül rokonok vagyunk!" 

Egy régi anzix . . . 
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Deutsch Gyulának egy fivére főpincér volt a budapesti Pannonia-kávé-
házban, egy nővére férjhez ment a budapesti Metropol-szálló egy alkal-
mazottjához és mikor az öreg Deutsch, aki nyomdász volt, meghalt, 
semmise tartotta vissza Deutsch Gyulát többé Balassagyarmaton. Az ap-
jának nem volt saját nyomdája, 6 maga is csak nyomdai alkalmazott 
volt, nem volt örökség, amit át kellett volna venni, nem volt üzlet, amibe 
bele lehetett volna ülni, a rokonok is már rég Budapestre kerültek 

Az ilyen rokonságnak, amellett, hogy rendkívül messzire elterjedt, 
még az a tulajdonsága is meg van, hogy szereti össze-visszabogozni a 
rokonság szálait; az idősebb fivér hajlandó bebeszélni maganak, hogy 
ami a fivérnek jó volt, az jó lesz neki is, aztán a fivérek összeházasodnak 
a fivér feleségének nővéreivel és a feleség fivérei hamarosan megismer-
kednek és összebarátkoznak a férjnek a testvéreivel, végül egy ilyen ki-
terjedt rokonságban hivatásos statisztikus se ismerné ki többé magút; 
ugy össze-visszaházasodnak, hogy végül nyelvészeti újításokra volna 
szükség annak a pontos megjelölésére, hogy ki kinek a nagybátyja, vagy 
ki kinek az unokaöccse vagy az unokafivére és az első- és másodrendű 
sógorságoknak a legkülönösebb esetei állnak elő. 

A Weisz-család, az asszony családja, némiképpen tekintélyesebb, 
módosabb és anyagiakban is jobban szituált család volt, mint a Deutsch-
familia, és ha Deutsch Gyula nem lett volna szorgalmas, tisztességes, 
törekvő és megbízható fiatalember, talán sohasem kapta volna Margitot 
feleségül, hiszen a többiek, a testvérek többre is vitték. Aranka egy mér 
nőkhöz ment férjhez, majd elvált és Hágába került a második férjével, 
akinek sorsát Holland-Indiáig ville fel, vagy vitte el az Isten, a Fridából 
kereseti divatlaprajzoló nő lett Amerikában, az Etel egy tekintélyes cipész 
felesége lett, a Giza is jól ment férjhez, Deutsch Gyulának érnie kellett 
valamit, hogy beleházasodhatott a Weisz-családba. 

Balassagyarmaton születtek meg a gyerekek, először a kél kis iker-
lány, aztán a fiu. Három gyerek, tekintélyes istenáldás, Deutsch Gyula és 
a felesége örültek is a gyermekáldásnak, pláne mert hogy a két kis egy-
szerre születelt lány és az utánuk született fin mind az anyjukra ütöttek 
és aranyos, szép kis gyerekek lettek igazán szépek, nem ugy szépek, mint 
ahogy minden gyerek a szülők szemében szép. Deutsch Gyuláné szép 
asszony volt. szép halvány, fehér bőre volt, nagy, meleg fekete szemei, 
simán csillogó gesztenyebarna haja; — úgynevezett keleti szépség volt. 
Ha már a rokonok mind elkerültek a vidéki reménytelen atmoszférából, 
ha már mind elkerültek a fővárosba, amely a millenáris kiállítás után az 
uj század küszöbén olyan reményteljes fejlődésnek indult, hogy a kis 
exisztenciáknak az igazi Mekkájává lett — mindenki hitt Budapestben és 
mindenki áltól várta sorsának sürgős jobbrafordulását, — nem voll 
többé mii keresni Balassagyarmaton. És a gyermekek neveltetése . . . Otl 
se keresni, se találni nem lehetett semmit, a Deutsch-család pénzzé tette, 
amije volt, felpakkolta a kis eókmókját és elindnlt a rengeteg útra, a 
nagy, hosszít vasúti útra, amely a zónarendszer mellett és személyvona-
ton és gyerekjegyek ellenére is egy ilyen családdal mégis csak egész kis 
vagyonba került és beletartott egy egész napba. 

A Deutsch-család — Deutsch Gyula és a felesége, két kiskorú lány és 
egy kis fiu — igy érkeztek meg Budapestre, az Aradi-utcába, itt voltak, 
uj életet kellett kezdeni. 
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HARMADIK FEJEZET 

Uj életet kezdeni, mindig és minden körülmények között nehéz 
lehetett, de abban az időben nagy divatban volt akár minden héten, 
minden hétfőn egy uj életet elkezdeni. Nagy divatban volt a névmagya-
rosítás, az ezeréves Magyarország, amely páratlan fénnyel ünnepelte meg 
az államalakulás első milleniumál, vonzolta magához a bevándorlot-
takat és a félig idegeneket és az idegeneket, egy gazdag fejlődő ország, 
egy nagyjövőjü állam minden erejével forszírozta az asszimilációt. 
Deutsch Gyula, aki ha az ősei nem is Balassagyarmaton születtek, ma-
gyarul érzett és magyarul gondolkodott, de más nyelven nem is tudott 
és máskép se érezni se gondolkodni nem tudott volna, felkerülvén a 
büszke fővárosba, uj életei is akarván kezdeni a maga részéről sürgősen 
végrehajtotta az asszimilációt. 

Első sorban is megmagyarosilottu a nevét: Deutsch Gyulából Deli 
Gyula lelt, egy l-lel és i-vel — a hivatalos lap ilyen külsőségekben rend-
kívül szigorú formalitásai szerint, — de ahogy a borbélynál mindenki 
doktor, ugy volt, ugy lett a szokás jogán, még inkább a megszokoltság 
hatalmával a Deli névből két l-lel és y-al Delly, ártatlan kis különbség, 
amelynek végeredményben nincs se fonetikai, se társadalmi jelentő-
sége, legfeljebb ha optikai különbség van benne: ,,jobban néz ki." 

Delly Gyula minden elképzelhető erőfeszítést megtett, hogy tisz-
tességes munkával, szorgalommal 
Budapesten valamire vihesse, hogy 
eltartsa magát és eltartsa a nagy 
városban a kis családját. Sokat kel-
lett nélkülöznie, még többet kellett 
próbálkoznia, amíg révbe jutott. 
Bújta, bújhatta szegény heteken át 
az apróhirdetéseket, hol keresnek 
tanult fényképészt vagy műszaki 
rajzolót. Vállalt volna minden mun-
kát és örömmel üdvözölt volna 
minden munkalehetőséget, még ak-
kor is, ha nem vágott volna bele 
pontosan a mestersége körébe. Va-
lami ismeretlen vágy inkább a mű-
vészet felé hajszolta, valami lap-
pangó talentum talán az ábrázolás 
művészetének egy ki nem fejlőd-
hetett, kifejezésre nem jutott tehet-
sége sodorta a fényképészmester-
ség felé és legszívesebben rajzolni 
szeretett, festeni tudott volna, ha 
hagyták volna. De három gyerek-
kel, feleséggel nehéz a művészetből 
megélni, egyedül még csak lehet 
áldozatokat hozni a művészetért, de 
családdal, gyerekekkel, akik kenye-
ret és a kenyérhez tejet, de hust 
is és ruhát és cipőt is kérnek 
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azoknak a számára dolgozni kell, azokat nem lehet színes rajzokkal 
táplálni és művészi ábrándokkal kielégíteni. 

Delly Gyula végül igy lelt műszaki rajzoló, a nagy gépgyárban; 
a fényképészeti osztályban dolgozott; de a műszaki tervező hivatalban 
is ott görnyedt, ha kellett reggeltől napestig; hatvan forint fizetésnél 
többre mégsem vihette. Nagy pénz volt abban az időben, szinte hihetet-
lenül magas havi bér, amit Delly is kizárólag a szorgalmának, a ráter-
mettségének és a képességének köszönhetett. 

Kevés jó napot élt meg a kis család, annál több gond és szomorúság 
és nélkülözés kopogott be az Aradi-utcai házba, a szerény kis lakásba 
és ha bekopogott, egy gondokba merüli derék férjet és fáradhatatlan 
családapát látogatott meg, aki már alig birta a súlyos terheket. Mialatt 
a kislányok gondtalanul hancúroztak a Városligetben, az apa gondokba 
merülve törte a fejét azon, hogyan szerez uj cipőket a tépett kis cipőcs-
kék helyett, amit a lánykái gondtalanul elszaggattak a Városliget éles 
kavicsain. Az egész család összetartott, nem volt nézeteltérés, nagy össz-
hang volt a szegénységben. A jó rokonok érdeklődéssel és szeretettel 
fogadták a Balassagyarmatról a fővárosba származott, uj életnek neki-
induló fivért és sógort és unokafivért és nagybácsit, mert mindez, hozzá 
többszörösen volt egy személyben a jó Delly Gyula. 

Talán legjoban még a Gyula bátyjának, Lajosnak, a Pannónia fő-
pincérjénck ment a dolga. Nagyon rendes, nagyon jóravaló ember volt, 
megbecsülte a pénzt, dacára annak, hogy nem lelt volna rá okvetlenül 
•szüksége, még szobaurakat is tartott, rendesen olyan fiatal jogá-
szokat, technikusokat, akikkel nem az egyetem körül, hanem a Pan-
nónia kávéház billiárd- vagy kártyaasztalai mellett ismerkedett meg. 
Az ilyen szobaurakból aztán félrokonok lettek, abban a benső intimi-
tásban, ahogy az ilyen szegény kispolgári famíliák élnek, a szobaurból 
családtag lett, aki megosztotta a család minden örömét, baját és buját; 
de a család is résztvett a szobaúr gondjaiban, amelyek rendszerint 
vizsgahátralékokban és kártyaadósságokban mutatkoztak. Az is elő-
fordult néha, hogy az ilyen szobaurak, belekerülvén a család bizalmába, 
hogy még mélyebben belekerüljenek a bizalomba, udvarolni is kezdtek 
a szép asszonyoknak — régi ponyvaregény, amely örökké uj marad, — 
de a család szigorú erkölcsein ezek a kis udvarlások nem hatolhattak 
keresztül, a szobaurak intézménye legfeljebb azt jelentette, hogy a 
„doktor ur" vagy a „mérnök ur" — ezt a cimet a szobaurak egyetemi 
tanulmányaik első évében már megkapták, pláne ha albérleti bérüket 
pontosan fizették — néhanapján beleavatkoztak a család életébe, hol 
tanáccsal, hol segítséggel, ha kellett szép szóval, ha kellett Ígérettel, 
leggyakrabban valami tanáccsal. 

Csendes téli estéken intim kártyapartik alakultak és ha Gyula fel-
kereste Lajost, a kártyapartiban résztvett a mérnök ur, de az is termé-
szetes volt, hogy ha Lajosék keresték fel a fíákóczi-utról és látogatást 
tettek az Aradi-utcában, akkor velük is együtt tartott a szobaúr; a csa-
lád tehát lényegesen megnövekedett. 

Delly Gyula nagy terveket forgatott a fejében. Kezdte belátni, 
hogy Budapesten nem nyílik számára semmi különösebb kilátás. Azt 
hánytorgatta meg a fejében, hogy kimegy Amerikába. Az Aradi-utcai 
lakást eladják, a kis család átköltözik az Aggteleki-utcába, abba az óriási 
épületkomplexumba, amelyet Luther-udvarnak neveznek és amely az 
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evangélikus egyház egy nagy hagyatékából épült; nagy modern ház, de 
már újonnan miniha ósdi bérkaszárnya lett volna, már újonnan olyan 
szegényesnek, olyan levegőtlennek építették, mint amilyenek a bérka-
szárnyák abban az időben voltak, amikor az uj „Sachlich" német építé-
szeti módszer még nem volt divatban, az egész világon épültek. Csaló-
dottan Budapesten, kiábrándulva a szép tervekből, amelyek Balassa-
gyarmatról a fővárosba csábították, Delly Gyula 1902-ben kivándorolt 
Amerikába. Magával vitte a fiát és bucsut mondott a régi hazának, 
megölelte a kis családját és megígérte, hogy az első pénzből, amit keres, 
kihozatja őket maga után. így volt ez akkor divatban, járvány volt a 
kivándorlás, epidémia a hit az uj világban uj exisztenciákat teremteni 
és divat volt a módszer az utolsó dunyliák árán megváltani a drága hajó-
jegyet a hosszú hajóútra. Fiúméból, Triesztből és Genuából, Brémából 
és Hamburgból és Európa egyéb kikötőiből csak ugy öntötték a hajók a 
szegény magyar kivándorlókat Amerika partjaira, uj küzdelmek és uj 
csalódások elé. 

Ha igaz, hogy „elutazni annyit tesz, mint meghalni egy keveset", 
kivándorolni annyit jelentett, mint egészen meghalni. 

uj: ti«.. 
. ami chas< 
tht . ' room. 

NEGYEDIK FEJEZET 

És ha nem is jelentett egész halcdt a kivándorlás, teljes gyetszban 
maradt vissza a kis cscdcid, amelynek fentartója vándorbotot vett a kezébe. 
Igazi nélkülözések napjai csak azután kezdődtek, amikor egyedül maradt 
a mama és a kis Jancsika és a Ró-
zsika; igazán nem tudták egyik nap, 
hogy mit lu z a másik és az egész éle-
tük tahin ebban merült ki az Agg- 11 

teleki-utcai szerény kis lakás udvari 
szobájában, hogy merően a gangra 
béimészkodvcin a levélhordót, még in-
kéibb a pénzeslevélhordót várták, hogy 
mikor jön u megváltás Amerikából, 
mikor küldi a papa a pénzt vagy a 
hajójegyeket, amikkel aztán ők is fel-
kerekedhetnek, hogy végre valahol, 
akárhol révbe jussanak, ha máshol 
nem, hát az amerikai — Balassa-
gyarmaton. 

A kis lányok az aréna-uti elemi 
iskolába jártak, mert valamit csak 
tanulni kell, de az adott körülmények 
között túlságosan sok gondot a ne-
velésükre fordítani nem lehetett. Az 
a pár száz korona, amivel itthon ma- JQfĵ f "ÖMING 
radtak, nem sokáig tartott. Aztán na- , 
gyobbacskák lettek, mert az idő egyre ri«ü?" 
mult és a négy elemi osztály után két 

, . . . , . , , , Jenn\ Dolly kénytelen volt beérni a Weekly Star polgárit is vegeztek es meg csak negyedik oldatával 
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kettőt kellett volna hozzá végezni, hogy az egész polgári iskolát ki-
tanulják • . . 

Az aréna-uti elemi iskola közel volt a Városligethez és a Városliget 
tovább húzta és vonzotta a kislányokat és a városligeti faszinház körül is 
sokat ácsorogtak; a vágy, valahogy kikerülni a nyomasztó atmoszférából, 
valamivé lenni, valamit produkálni, már ott mozyott-motoszkált a serdülő 
lánykák fejében, még ők maguk sem tudták, hogy mit akarnak, de valu-
mit akartak. 

Közben megérkezett a hir Amerikából, de a hír nem volt túlságosan 
jó hir. A szegény küzdő, megint uj életnek nekikészülő vándor, a jó papa. 
nem tudott elhelyezkedni az Újvilágban, az uj hir, ami nem egészen jó 
hir volt, nem annyira Newyorkból, mint inkább — Berlinből jött. Vissza-
jött Berlinbe Delly Gyula, ott próbált divatlapoknak rajzolni, és műszaki 
terveket kopirozni és pfennigekre kiszámított kis útiköltséggel maga után 
hozatta ki a családját. Azt a pár márkát, amit megspórolt, a dollárokat, 
amiket Amerikában a szájától vont meg, annak a vágyának a teljesítésére 
fordította, hogy minél előbb megölelhesse a családját. Igy kerültek 190-i-
ban valamennyien össze Berlinben, igy maradt abba a polgári iskola, igy 
szakadtak el a magyar talajtól. Uj környezetbe, uj világba kerültek, itt 
tanultak meg néhány német szót, talán az egész idegennyelvü tudomá-
nyukat, amivel aztán a későbbi karrierjüket megkezdhették. 

A berlini intermezzo se tartott sokáig. Uj város, uj csalódások, Delly 
Gyula újra uj fába vágta a fejszéjét, újra felült a hajóra, újra kiment 
Amerikába, mintha érezte volna, hogy a sok csalódás után egyszer vala-
mikor, valahol mégis csak rá fog mosolyogni a szerencse, habár nem 
tudta, nem is tudhatta, talán álmodta, talán sejtette, vagy az óhajtásnak 
egy olyan intenzivitásával remélte, hogy valahol Amerikában mégis csak 
jobbra fordul a sorsa. Helyesen érezte meg, ha nem is ő miatta fordult 
meg a szerencséje rúdja. Talán a sors játszott türelmi játékot szegényes kis 
exisztenciájával, játékot, amelyhez valóban sok türelem kellett, amiben 
az egész élete volt a tét és amely partiban végül is győzött. A nap végűi 
mégis csak Amerikában sütött rá, ha nem is egyenesen ő reá, hanem a 
gyerekeire, kislánykáira, akiket istenitett és akikért dolgozni akart és akik 
végül meghozták neki álmai, ábrándjai és vágyai beteljesülését. 

Mit keresett volna az idegen Berlinben a szegény magyar asszony, a 
két kis magyar leánykájával, az idegen környezetben? Ha mindenhol 
rossz, mégis csak legjobb otthon, felcsomagoltak és — visszatértek 
Budapestre. 

Nem lehetett olyan szerény az egyszoba-konyhás, kis lichthofra nyiló, 
több mint szegényes szomorú otthon a Rottenbiller-utca 7. számú házban, 
hogy a régi környezetben, az ismerős hangok között ne érezték volna 
magukat jobban, mint a berlini idegen világban. És a mama, a szép Mar-
git. akinek feltűnő teli szépségén már kezdtek nyomot hagyni a gondok, 
amelyeknek pedig sokáig kellett mardosniok, amig a szép vonások a gon-
dok pusztító hatásának engedtek, öregedni kezdett . .. Hihetetlen energiá-
val hitt és bízott a jövőjében és valami csodálatos megérzéssel főként hitt 
a gyermekeiben. Ha kinevették, ha kritizálták miatta, ha a jó rokonok jó-
zan szavakkal szét is akarták oszlatni ábrándos fantáziáit, ő mégis mindig 
hitt a kislányok otthoni produkcióiban, a Jancsika „én bizony színésznő 
leszek, akárki meglássa!" jóslatában és Rózsika hitében, mert az alig tíz, 
tizenegy éves leánykák most már mindketten és minduntalan azt hangoz-
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látták, hogy színésznők akarnak lenni. A lánykák fanatikus liivőre talál-
tak az anyjukban. Az anya' hitt a gyerekeiben, hitt a képességeikben. 

Az egyszoba-konyhás lakás nem lehetett olyan dohos, olyan sziik és 
olyan sötét, hogy esténként a kislányok felszólítás nélkül, vagy felszólí-
tásra ne produkálták volna magukat, hogy a nyomorúságos udvari lakás-
ból egy ábrándozó kis családi udvari színháza ne lett volna. 

Egy hihetetlen karrier fénye gyulladt ki a jó anya szivében. Ö hitt a 
gyerekeiben, ő maga se tudta, hogy mit hisz és ő maga se tudta, hogy mil 
remél, ő csak valamit tudott, valamiben hitt, ami talán nem is tudata vagy 
hite volt, hanem hitté és tudattá nőtt és bizalommá kikristályosodott 
vágya. 

— Ha csak tehetném, ha eszközeim meg volnának hozzá, ha csak 
egy kis pénzem volna, ha gyermekeimet kitaníttathatnám, majd én meg-
mutatnám, hogy ezek mire viszik és hogy milyen nagy tehetség lakozik 
bennük!" 

A Rottenbillei-utcai náz szomszédságában lakott Róka Pál, a Buda-
pesten akkor hires tánctanár. Az energikus mama keresztülvitte, hogy a 
kis lánykák tandijmenteesn, ami pedig tánciskolában nem szokás, be-
kerültek a Róka-féle tánciskolába. Mintha valaki megsúgta volna a gyer-
mekeiben hivő anyának, hogy végül a tánc, a tánclépések viszik leányait 
a világhír felé, hogy a szószoros értelmében tánclépésekben fogják meg-
hódítani a világot. 

ÖTÖDIK FEJEZET 
Petőfi örökéletű, tündérszép tündérmeséjéből, a „János vitéz"-ből, 

egy kiváló színpadi író és egy igazi nagy költő társulván egy originális 
zeneszerzővel egy úgynevezett daljátékot irtak. Merész vállalkozás, majd-
nem kilátástalan, mégis teljes sikerrel járt. Soha még nem látott, frene-
tikus sikerrel. A daljáték, a Király Színház magyar operettje, több lett 
mint óriási siker, mint vonzó kasszadarab: a „János vitéz" nemzeti 
büszkeség, magyar kincs, a legjobb értelemben vett sovinizmus örök va-
gyontétele lett, mert a produkció egyszerűen tökéletes volt, mert egy 
istenadta, eredeti és tősgyökeres zseni igazi életet tudott adni a költői 
fantáziának, mert az ostorpattogtatással a színpadra perdült juhász-
gyerek, a Kukorica Jancsi, egyenesen a magyar nép lelkéből fakadt, köz-
vetlenül a magyar nép hamisítatlan képzeletéből pattant elő; készen, tö-
kéletesen, elragadóan, mint önmagának, grandiózus alakításának az ele-
ven szobra: Fedák Sári! Fedák Sári örök dicsősége a „János vitéz", amely 
a bemutatója esztendejében színházi szenzáción és magyar irodalmi és 
zenei eseményen tul szinte politikai „sláger" is lett. 

Hogy mi köze lehet egy ártatlan daljátéknak a politikához, hogyan 
kapcsolódhatik bele egy rózsaillatú tündérmese a rosszillatu politikába: 
az uj évszázad fordulójának, a közelmúltnak a magyar történelmét kell 
hozzá ismerni és megérteni és átérezni tudni. A világháború előtti tizenöt-
húsz év, a magyar nemzeti aspirációknak egy külön kis világháborúja 
volt „Bécs" ellen, Bécs alatt nem a kedélyes, szép császárvárost, hanem 
a monarchia centralisztikus törekvésű kormányzatának összes exponen-
seit értvén. Azt a Bécsből kiinduló tendenciát, amely a nagyhatalmi állás 
biztosításáért, talán egy, a horizont végén egyre jobban fenyegető vesze-
delem által diktált elővigyázatosságból, egyre több pénzt és .egyre több 
katonát követelt a császári és királyi közös hadsereg számára, anélkül, 

9 121 



hogy hajlandó lett volna a vér- és pénzáldozatok szinte naiv rekompen-
zációja fejéhen némi úgynevezett „nemzeti követeléseket" teljesiteni. 
Magyar vezényszóról, a magyar hadseregben, magyar jelvényekről a ma-
gyar katonák kardbojtján, magyar zászlóról — mindazokról a nemzeti 
sztimulánsokról, amelyek a világháború borzalmai közben, későn, min-
denesetre elkésetten, minden további nélkül, minden kérdés és kérés nél-
kül egyszerre és egyszerűen — drága áron! — meg valósultak 
— még csak hallani se akartak. Az ellenzék, elsősorban az, 
amely Kossuth Lajos szent nevét irta a lobogójára, elkeseredett harcban 
állott. A harcot akkor még — amikor nem lövészárkokban, hanem a par-
lament padsoraiban csatáztak, nem kézibombákkal, hanem legföljebb 
asztalfedelekkel — nem „Stellungskrieg"-nek, nem közelharcnak, vagy 
állóharcnak nevezték, hanem — obstrukciónak. Az ellenzék obstruált. A 
közhangulat természetesen nem a Bécs és a Bécs szolgálatában állott 
liberális többség mellé fordult, hanem az ellenzék küzdelmeit bátorította. 

Ugyanazon az estén, amikor az alig egyesztendős Király Szinház — 
amelynek zseniális igazgatója nyilván megérezte a történelmi idők szelét 
és — micsoda mesevilág — talán üzleti szándékok nélkül nem is szín-
házi, hanem politikai konjunktúrára gondolt — fényes keretek között 
bemutatta a „János vitéz"-t, a parlamentben szörnyű botrányok játszód-
tak le. Pontosan egy napon. A képviselőház elnöke, akinek a parlamen-
tarizmusnak még az angol szellemnél is szigorúbb magyar értelmezésé-
ben, egy a pártokon felül álló szentnek kellett volna lennie, elfeledkezett 
magáról, túllépte a hatáskörét, és hogy véget vessen a hetek, hónapok óta 
permanens, alapjában véve évek óta folyó obstrukciónak, egy furcsa par-
lamenti csínyre ragadtatta el magát. A többséggel előre megbeszélt in-
szcenirozás alapján véget vetett a vitának, s mert a vita beszüntetése 
nyomán támadt vihart előre sejthették, titkos jeladásul meglobogtatta a 
zsebkendőjét, hogy a fülsiketítő lármában a zsebkendő-jelre szavaztas-
son. Nem egy ellenzék, egy egész ország érezte magát letiporva, vágyai-
ban és ábrándjaiban megcsalva ezen a napon. 

És ugyanennek a napnak az estéjén volt a „János vitéz" premierje a 
Király Színházban. Ugyanannak a napnak az estéjén, amelyen, ahogy 
akkor hitték, lábbal tiporták a nemzeti érzést, meggyalázták a nemzet jo-
gos ábrándjait és sárba taposták a magyar lobogót, rég nem hallott, 
ennyire szűzi naivitásukban talán sohase hallott magyar akkordok hang-
zottak fel, édes-bus magyar nóták, magyar juhászbojtár és magyar hu-
szárgyerek, magyar zászlóval a kezében a francia király trónján . . . A 
lelkesedésből pszichózis lett és a tömegjárvány nem egynapos maradt és 
nem mull el nyomtalanul, mint demonstráció a parlamenti események-
kel szemben; a parlamenti zsebkendőlobogtatást már rég elfelejtették, 
amikor a János vitéz zászlója még mindig fennen lobogott. 

Senkise vonhatta ki magát a fulmináns hatás alól, mindenkinek a 
fülében ott csenget a Kukorica Jancsi drága melódiája és mindenkinek 
az emlékébe bevésődött a „János vitéz" remekbe szabott képe. A „János 
vitéz" előbb politikai divat, aztán nemzeti ügy lett; egy egész ország es-
küdött a Kukoricza Jancsi zászlajára, talán még nem volt rá példa a 
színpad történetében, hogy egy operettszínház deszkáiról egy nemzeti 
ügy virult volna ki. 

. . . Jancsikát és Rózsikát is elvitték a Király Színházba. Az édes-
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anyjukkal mentek el egy vasárnap-délutáni előadásra. Nem páholyba és 
nem a földszintre, fel a karzatra, a leghátulsó sorokba. És örök és el-
moshatatlan emlékük lett a Kukoricza Jancsi, a „János vitéz", a magyar 
muzsika, a magyar tánc és a tapsorkán tetején és a népszerűség elképzel-
hetetlen méretei közt a hamisítatlan magyar, igazi nagy művésznő: Fedák 
Sári... A két kis Delly-lány ugy járt, mint százan és ezren és tízezren 
abban az időben; — elvesztették a kis fejüket. Imádták Fedák Sárit. És 
belebolondultak a János vitézbe. 

HATODIK FEJEZET 

A Róka-féle tánc- és illemiskolában a Szentkirályi-utcában — 
jóhirü intézet, a legjobb középosztály gyermekei számára — inkább 
illemet tanítottak, mint táncot. Róka bácsi, a derék táncmester, a leg-
főbb súlyt az illemre helyezte, a jó fellépésre, a bemutatkozás és üdvöz-
lés, a társaságban való viselkedés külsőségeire; ezt adta elő, magyarázta, 
oktatta tanítványainak hosszú órákon keresztül, ebben merült ki a te-
vékenysége. A tánc akkor még másodrendübb volt. Egy kis valcer, egy-
kettő-három, csárdás, egy-kettő, egy-kettő, azt úgyis tud táncolni min-
den gyerek, lia sohase tanulta is meg, és a többi, polka, vagy boszton 
és a többi táncok, amelyek már akkor is megvoltak, nem adtak sok 
munkát. Általában a táncot akkor még nem vették annyira komolyan, 
mint manapság, a tánc nem volt elsőrendű életszükséglet, magán- és 
közügy, mint a háború után lett, a tánc egy illemkérdés volt, egy úgy-
nevezett tantárgy, nem több és nem is kevesebb, mint a torna; „muszáj" 
volt gyakorolni és fontosságot az egész kérdés legföljebb, lia a báli sze-
zon idején, a farsang alatt kapott. A bálban mégis csak kellett táncolni, 
illet tudni valamit és a francia négyest be kellett gyakorolni. 

Jancsikát és Rózsikát nem a báli szenvedély vitte a Róka-féle tánc-
iskolába, nem a szándék, ott ismeretségekre szert tenni, meghívásokhoz 
jutni, zsurokra és megtanulni a jó illem szabályai mellett a francia 
négyes figuráit. Jancsika és Rózsika addig jártak a Városligetbe, addig 
gyönyörködtek a „Garibaldi" cirkusz némajátékán és kezdetleges 
balettjein, addig kukucskáltak be a Magyar Müszinkör deszkakerítésén 
és a Varieté előtt addig bámészkodtak, amíg felébresztett ösztöneik ön-
tudatlanul megérett és előtérbe tóduló tehetség-csiráikkal párosulva 
végül is olthatatlan vágyat ébresztettek bennük a színpad után. 

Az egyszoba-konuhás kis utcai lakás szegény szobája volt az első 
színpad, amelyen felléptek és talán — minden világsikert és az egész 
világhírt beleszámítva — életük legőszintébb és legközvetlenebb sikereit 
aratták. Mindenesetre válogatott nézőközönség előtt, amelynek habi-
tüéje az édesanyjuk volt, ugyanaz, aki egy személyben a dilettáns házi 
szinpad igazgatónője, kellékese és ruhatárosa volt. Az anya támogatta 
és ellenőrizte a tehetséges kicsikék szárnypróbálgatásait, mert hitt ben-
nük. Annyi színpad-érzéke lett volna, nem valószínű, hogy megsejtette 
vagy intuitiv megérezte volna a két kis leány hasonlatosságának nagy 
lehetősegeit a színpadon, a sziámi ikrek divatja idején, amiről talán nem 
is hallott, megszimatolta volna, hogy az a tény, hogy a kis lányok ikrek 
— Jancsika és Rózsika ugy hasonlítottak egymásra, hogy az anyjuk is 
csak egy picurka kis barna szemölcsről tudta őket megkülönböztetni — 
hogy már ez maga a színpadon bizonyos előnyöket fog biztosítani, — 
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nem valószínű. Az anyai szeretet lehetett kizárólag az egész lelkesedés 
hajtóereje, az anya büszke imádata a pompásan fejlődő lánykák iránt, 
lehetett az egész titokzatos ambició-molor; az anyai szeretet adta az első 
lendületet az egész csodálatos karriérnek. 

Jancsika és Rózsika látták a ,János vitéz"-ben a Fedákot; az anya 
a szájától vonta meg inkább a falatot, csakhogy gyerekeit a ritka látvá-
nyossághoz clviliesse. Jancsika és Rózsika nem bírlak többé magukkal, 
Jancsika és Rózsika az előadás estéjén már megkomponálták a maguk 
külön „János vitéz"-ét, kiszerepezték és betanulták és már kívülről tud-
ták és már játszották is. Jancsika hiszen már a neve is, a Jankából 
becéző névnek szánt Jancsi, is predesztinálta erre, lett a Kukoricza Já-
nos, — igy is maradt végig, Jancsika volt és lett és maradt a férfiasabb 
a kezdeményező, az ötletfabrikáló, a rendező — és Rózsika, a hallgata-
gabb, a nőiesebb lelt az lluska. Es olyan előadási produkáltak, hogy 
csudájára járt az egész világ, szűkre szabott egész világ mindenesetre, 
ami alatt ez esetben a harmadik emeleti gang szomszédjait, az ismerősö-
ket, a Lajos sógorékat és annak a szobaurait jelentette. 

Ha aztán Jancsika és Rózsika, fáradtan az uj benyomásoktól és 
kimerülten az uj teljesítményektől nyugovóra tértek, összeült a kupak-
tanács, amelyben a sóhajtozó, magára maradt, eszközök hijján tehetet-
len anya vitte a szót. Örök vétek volna nem taníttatni őket! Ezek a 
gyerekek színpadra valók, ezek még sokra viszik . . . Es akadt egy isme-
rős, aki ismerte Róka táncmestert, aki tudta, hogy egy-két kis leány ide 
vagy oda, nem tesz sokat a tánciskolában és beprotezsálta őket, igy ke-
rültek a kis házi csodagyerekek — a Kukoricza Jancsi és az ö Iluskája 
— a tánciskolába. Két polgárit végeztek, talán két hónapot a szerény 
privát — tánciskolában, ki hitte volna akkor, hogy ez a képzettség ele-
gendő lesz a világ egyik legnépszerűbbé vált varieté — karrierjéhez. 

A Vígszínházban játszottak egy énekes bohózatot, „pikáns" darab 
volt, ahhoz nem vihették el a kis lánykákat. Az énekes bohózatból az 
utcára került és rendkívül népszerűvé váll a sláger: „Ó Náni, Náni, meg 
fogod bánni, hogy ily komiszul bántál én velem!... A gassenhauer 
belemászott, mint igazi fülbemászó, a kis lánykák muzsikális, benyo-
másokra hajlamos fülébe; sohase látták a darabot, nem hallották a dal-
lamos betétet, zongorázni se tudtak, még táncolni se tanultak, senki se 
mutatta meg nekik és a saját ötletükből a „Náni"-ból egy olyan pompás 
táncszámot kreáltak, hogy a színpadon, az igazin, igazi művészektől 
exekutálva se lehetett különb. 

Most már két számuk volt, két teljes variettészám: a János vitéz 
duettje, Kukoricza Jancsi és lluska éneke és tánca és a „Náni", cimit 
ők maguk komponáltak meg maguknak. Két számukat egyelőre, sápadt, 
inkább vézna, kissé talán rosszul táplált leánykák, kopott kis kreton-
ruhácskáikban táncolták és énekelték és ha, pláne a „Náni"-számnál, 
lábaikat — mindenesetre az angol görlök drilles precizitásával -— ma-
gasra rúgtak fel a levegőbe; láthatókká lettek vézna, pipaszárláb-
száraikon az ócska barchct-nadrágocskák . . . 

A: anya, már megint a jó anya, megint tudta, vagy kitalálta, vagy 
megérezte, hogy ez igy nem megy és az utolsó garasaiból az ébédpén-
zéböl elcsippentve és önmagától megtakarítva, vett fehér vásznat és 
piros bársonyt és rózsaszín batisztot és — rendkívüli kéziügyessége volt 
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és a varráshoz szabáshoz jó értett -- születeti „színházi mama", olyan 
négy kosztümöt teremtett elő, igazán a semmiből, hogy a színpadon se 
lehetett volna különbet, szebbet, ízlésesebbet taláni. Jancsika, mint 
Kukoricza Jancsi büszkén feszített a meggypiros dolmányban és a 
lötyögős csizmában és a gyolcs-gatyában, félrecsapta a fején a pörge 
kalapot, ennivaló kis magyar legény volt. Rőzsika virágokkal a dus 
hajkoronájában, bájos volt, mint Hu ska: egy kész „Ragoczki-duo" 
volt, mint amilyen száz és száz szomorú kis magyar vagy ál-magyar 
kettős vándorolta végig a világ brettlijeit. És a „Náni" számhoz két 
nyakig csukott „modern" ruha készült, nagy florentin kalapokkal, sok-
sok szalaggal és a nyak körül egy nagy máslival. A Delly-duo már olyan 
volt, mintha már igazán „Sisters"-szám lettek volna; egyforma bájukat 
és bájnk egyformaságát, primitívségükben hatásos, talán épen a primi-
tívségük miatt hatásos egyszerűségüket — színpadi közvetlenségük 
megható naivitását, amely világsikerük egyik főtitka lett — ekkor 
öltötték a „Náni"-ruhákkal együtt magukra, hogy színpadi szereplésük 
naiv effektusait, ha uj fényes kosztümök következtek is az első szerény 
rongyok után, soha többé le ne vessék. 

A Róka-féle tánciskolában nem kis szenzációt okozott a két kis 
nagy művésznő, a két kis kész csillag. A bizonytalan mozgású, esetlen-
ügyetlen kis hasonlókorú lánykák között óriási feltűnést keltettek Jan-
csikáék és a táncmester maga is tehetetlenül és tanácstalanul állt a soha 
még nem látott fenoménnal szemben. Hát ez hogy lehetséges? Hát ezek 
ezt honnan tanulták? Kitől? Ilyen még nem volt a világon. Ezeket muto-
gatni kéne, ezekkel pénzt lehetne csinálni, ez volt, most már ez lett min-
denkinek a véleménye, és ha csodálkozott is mindenki, ha meglepetést 
is keltett mindenki számára a csodalánykák éneke és tánca, egy valaki 
volt, aki nem lepődött meg, aki semmin se csodálkozott, aki mindent 
természetesnek tartott: az édesanyjuk, ő tudta, hogy hányadán van és 
csendes boldogságában csak megerősítve látta a titkos, még maga előtt 
is letagadott hitét: biztos bizalmát a nagy karriérben, amit talán igy ki 
se tudott fejezni, csak ösztönszerűen forszírozott. 

Valami nagy jótékonycélu előadás készült a Vigadóban, Budapest 
„Konzerthaus"-ában, a legnagobb befogadóképességű „music hall'-ban. 
Úgynevezett „jótékony hölgyek", a grófné, mint a keresztény nőegyletek 
képviselője, a doktorné, a hires ügyvéd felesége, a zsidó nőegylet részé-
ről, rendezték a gyermek-ünnepélyt, amelynek jövedelmét gyermekek 
felruházására fordították. Alig kéthónapi kurzus után, amelyen a 
leánykák inkább mutogatták a képességeiket, mint tanultak, a tánc-
mester ajánlatára a jótékony hölgyek megnézték a tánciskolában a kis 
csodaleánykákat; természetesen el voltak ragadtatva tőlük és fölszólítot-
ták az anyjukat, hogy egyezzen bele, hogy a kis leányok a Vigadóban 
felléphessenek. A beleegyezés, amire az anya a beteljesedés biztonságával 
már régen vári, természetesen nem késett. 

A siker se. 1905 áprilisában volt ez a Vigadó-beli gyermekünnepély, 
amelyen Jancsika és Rózsika, mint kezdő Sisters-szám, életükben elő-
ször felléptek. Tomboló sikert araliak. A tapsok, amelyek ekkor két kis 
bájos gyereklány kezdetleges produkcióinak szóltak — egy élet végzetét 
pecsételték meg. Jancsika és Rózsika sorsa el volt döntve. A budapesti 
Vigadó gyermekünnepélyén örökre és elválaszthatatlanul eljegyezték 
magukat a színpaddal. Végük volt, azaz, most kezdődtek. 



HETEDIK FEJEZET 

Megjött a levél Amerikából, megjött az irás, benne volt a várva várt 
hivó szó: az anya a két kisleánnyal pakkoljon össze, Berlinen, Hambur-
gon át utazzanak Cuxhavenig, ott üljenek fel a hajóra és ezzel és ezzel a 
német gőzössel, amely ekkor és ekkor érkezik meg Ellis-lslandra, jöjje-
nek ki Amerikába. Nagy volt az öröm, a kis leányok talán maguk se tud-
ták. hogy minek örülnek, fiatalosan, vakon, boldogan és kacagva vágtak 
neki a végzetüknek, talán az anyjuk sóhajtott csak egy mélyet, amikor 
pénzzé tette a kis holmiját, ami még volt, összepakkolta a legnélkülözhc-
tetlenebb dolgokat, hogy aztán, kézen fogván a két porontyot, nekivág-
jon a nagy útnak. Az asszony okos és intelligens volt, hogy teljes mérté-
kében felfoghatta a nagy ut egész nagy jelentőségét, átérezhette, mit je-
lent az, végleg, talán örökre bucsut mondani a hazának, a szülőotthon-
nak, a négy megszokott falnak, még akkor is, ha ez a négy megszokott 
fal elég kopott és sivár volt ahhoz, hogy ne túlságosan fájjon utánuk a 
szive. Nagy volt a búcsúzkodás, sokáig búcsúzott az anya, annál vidá-
mabban búcsúztak a kis leányok a nagymamától, mintha csak valami 
titokzatos jós megsúgta volna nekik, hogy ő nekik aztán igazán érdemes 
kivándorolni, az Újvilágban ők majd valóban megcsinálják azt a szeren-
csét, amit annyian azelőtt és azóta is hiába kerestek. 

Alig multak tizenkét év esek, amikor a kisleánykák partra szálltak 
Amerikában. A nagy vágyból, a sok tervezgetésből most már határozott, 
öntudatos terv lett: Jancsika és Rózsika fejükbe vették, hogy ők pedig a 
színpadra lépnek, hogy azt a tapsorkánt, amelynek a vihara a Vigadóból 
még mindig a fülükben zúgott, itt igazi aprópénzre, dollárra váltják, ha 
törik, ha szakad, de megmutatják, hogy ők mit tudnak, hogy ők, a két 
kis, nyápic leányka a Rottenbiller-utcából, ők bebizonyítják New-Yorknak 
is, egész Amerikának, hogy ők valóban csodagyerekek. Garderobe-juk 
volt és öltőztetőnőjük is volt — az anyjuk — és programjuk is volt. A 
János vitéz hires duettje, a „Náni" és a többi dal, amit azóta hallottak és 
amit egyszer hallottak, azt betéve tudták, elegendő volt, hogy a felfogá-
suk szerint Amerikában is színpadra léphessenek. Ami Európában tet-
szik, az kell, hogy Amerikában is tessék, ami a Vigadó közönségét taps-
orkánra izgatta, kell, hogy Amerikában is megteremtse a sikert. Árva kis 
kezdők, naiv lelkesedésükben szívszorongva cipelték magukkal a Kuko-
rica Jancsi pörge kalapját és a gyolcs gályáját és az Ellis-islandi vám-
tisztviselő nagyol nézhetett, amikor a szegény külsejü bevándorlók hol-
mijai között előkukkantott a János vitéz rámás csizmája és Iluska fony-
nyadt virágkoszoruja. Az amerikai vámtételek rendkívül magasak, a be-
hozatali felételek rendkívül szigorúak, de erre az importra még az ameri-
kai vámhivatal se volt előkészülve, a rámás csizma, a gyolcs-gatya, meg 
a pruszlik, meg a mente vám nélkül bejutottak Amerika földjére• 

Mister Delly, mert közben itt Mister Julius Delly lett a balassagyar-
mati Deutsch Gyulából, itt is csak dolgozott, éjt nappallá téve görnyedt 
az asztalánál, rajzolt divatlapoknak, tervezett iparművészeknek, kopiro-
zott és semmiféle munkát nem vetett meg, hogy egyszer végre együvé 
terelhesse az egész famíliáját. A szorgalmas családfentartó még csak hal-
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lani sem akart a feltevésről, hogy az ő gyerekei a színpadra lépjenek, 
még csak gondolni se akart arra, hogy a kisleánykák belekerüljenek ama 
szörnyű üzembe, amit Amerikában varietének neveznek és amelybe az 
uj merikai honpolgárjelölt, akinek már, minthogy három éve volt Ame-
rikában, az első papírjai is meg voltak, inkább hivatásának véletlenségei, 
mint érdeklődés folytán némi betekintést nyert. Mr. Delly szóval hallani 
sem akart róla, hogy gyerekei a színpadra lépjenek. Az ő egyszerű felfo-
gása szerint családi életről, a gyerekek jelentőségéről és a szülő hivatásáról 
nem fért össze az ő egész világfelfogásával, hogy az ő gyerekei keresse-
nek ő reá, hogy a gyerekeiből előnyöket szerezzen magának, hogy azokat 
a világ csúfjára kiállítsák. Az első ellenállás és hozzá nem a legkisebb az 
uj világ és az uj élet küszöbén, mindjárt <iz apa részéről érte a csalódott 
anyát és a kis duó-önjelöltet, a színpadnak ezeket az örökre eljegyzett 
áldozatait vagy jelöltjeit. 

Nem kevés munkába került az apa ellenállását legyőzni. Iskolába nem 
adhatták a kisleány kákát, hiszen egy szót sem tudtak angolul, még azt a 
néhány német kifejezést, amit Berlinben való tartózkodásuk alatt sajátí-
tottak el, azt is elfelejtették. Egyelőre egy angol nyelvtanitót vettek mellé-
jük, szegényes kis házitanitót, aki igen szerény napidíjért az angol nyelv 
elemeibe avatta bele a magyar fruskákat, akik annyira gyerekek voltak 
és annyira gyerekek maradtak, hogy az akcentusukat még akkor sem 
vesztették el, amikor már perfektül megtanítlak angolul. A házitanító 
révén — hogyan tudták volna Amerikában folytatni az odahaza második 
polgárinál (dibanhagyott tanulmányaikat — valahogy elsajátították azo-
kat a tantárgyakat is, amelyek az úgynevezett általános műveltséghez ugy 
körülbelül a negyedik polgári határáig okvetlenül szükségesk és elegen-

dők voltak. 

Newyorkban is megtalálták az ottani Szentkirályi-utcát és valami 
ellenállhatatlan vonzerő folytán megtalálták az ottani Róka Pál táncmes 
tert is. Nagy titokban, hogy a színpadról még csak hallani sem akaró 
apa meg ne tudja, valósította meg az energikus anya a maga konokul 
forszírozott tervét, amelyhez állhatatosan hü maradt. Anélkül, hogy az 
apa megtudta volna, már megint a háztartásból elvont centekkel, félretett 
kis háztartási fölöslegből beíratta a kis leánykákat az Aldini tánciskolába, 
ahová, mintha a sorsuk lett volna, hogy két hónapnál tovább soha és 
semmi körülmények között a színpadra előkészítést ne nyerjenek, valóban 
összesen két hónapig jártak. A tánciskolában itt is érdeklődést keltettek, 
később feltűnést is, a szomszédok itt is szájtáva bámulták a csodálatos 
kis ikereket, pláne New York-ban, ahol a produkció sikeréhez naivitása 
és gyermeki bája mellett az idegen nyelv varázsa is hozzájárult. Közben 
az apának egyre rosszabbul ment, kevesebb volt a munka, nehéz volt a 
megélhetés, talán már megtört volna az ellenállása és már maga se bánta 
volna, hogy ha a kisleánykák, akiknek talentuma, ha nem is győzte meg 
véglegesen, mindenesetre szintén elragadtatta, a színpadra léphettek 
volna. 

Manager akadt volna, valami szerény kis színházi ügynök, olyasféle, 
amelyik a külvárosi orfeumok és varieték első számait — a program idő-
rendjében és nem kvalitásban első attrakcióit — szokta manazsálni, ami-
kor néhány csalódás után, néhány elutasítás után megint ujabb nehézség 
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tornyosult uz ütjük elé. Egyik színház kórusába már majdnem felvették 
őket, szükség lett volna egy uj darabban jóformáju kisleánykákra, ami-
kor kiderült, hogy lehetetlen fellépniök, mert még nincsenek tizenhat 
esztendősök. Még tizenöt esztendősek se voltak és az amerikai törvény 
egy rendelkezése, amelyet főként New York államban hajtanak végre 
rendkívül szigorúan -— a legsúlyosabb büntetés terhe alatt megtiltja, hogy 
tizenhat éven aluli gyermekek a színpadra lépjenek. Ezen a nehézségen 
aztán végleg meghiúsult minden kísérlet; ez az akadály azt jelentette, 
hogy vagy meg kell várni, amíg elmúlik, vagy ami még egyszerűbb, egy 
jólirányzott ugrással át kell vetni magukat az akadályon. 

Amikor a kétévi amerikai tartózkodás után a még mindig tizenhat 
éven aluli Dolly-nővérek — ezúttal először Dolly Sisters — Milwaukeeban 
a színpadra léptek, ezt a csodát ugy vihették keresztül, hogy először is 
egy New York-tói messze, a legtávolabb vidéken léptek először színpadra, 
másodszor, hogy egyszerűen, — nem ahogy gyakoribb, letagadtak az élet-
számaikból, hanem — hozzáliazudták a tizenöt évhez a még hiányzó 
másfelet, hogy mint tizenhat évet betöltöttek, a színpadra léphessenek. Ha 
koruk, a törvényesen előirt nem is volt meg, a színpadhoz szükséges ne-
vük már meg volt. Rose Dolly lett Rózsikából, Jenny Dolly lett Jancsiká-
ból. A magyar Delly névből az „e" betű kioperálásával és egy „o" betű 
belehelyezésével egy hamisítatlan, eredetibbnek látszó amerikai név lett 
és az ügynök a maga részéről még azt, amit a managerek a magukéból 
hozzáadni szoktak, hozzáadta: összeforrasztotta a két nevet és anélkül, 
hogy sejthette volna, hogy egy olyan varieténevet kreál, amely egyszer 
aranycsengésü lesz, megteremtette a hires számot: ..The Dolly Sisters". 

(Folytat juk) 

0 
muKeduelő egyesületen, ifjúsági egyesületen 

és egyéb alakulatok részére szükséges színdarabok, kabaré t réfák , monológok és diálógok 
nagy választékban beszerezhetők a „Színházi Élet" szindarabosztályánál. Budapest. VII.. 

Erzsébet-körut 29 Árjegyzéket kívánságra ingyen küldünk 
Kis színpadon előadható kabarétréfák: 

Csirkefogó, gazember, Szenes B. 2 férfi részére P 1 — 
Kigyütt az igazság, Zágon I. 1 férfi, 1 nő részére P 1.— 
MTK—FTC, Harma th 1. 2 férfi részére P 1.— 
Analfabéta-tanfolyam, Török B. 7 férfi részére P 1.— 
A brazíliai ültetvényes, Békeffi. 4 férfi, 1 nő részére P 1.— 
A cég a rá ja , Nóti K 3 férf i . 3 nő részére P 1.— 
Dávid kontra Góliát, Bús-Fekete L. 7 férfi , 1 nő részére P 1.— 
Évforduló, Nóti K. 3 férfi, 1 nő részére . P 1.— 

A hi t tanár . Szenes B. 3 férfi, 4 nő részére P 1 — 
Kelemen Palika, Szőke Sz. 11 férfi , , 1 nő részére P 1.— 
Kutya van a kertben, sőt a lakásban, Stella A. 4 férfi , 3 nő részére P 1.— 
Krémes, Szép E. 7 férfi , 3 nő részére P l . — 
Megismerkedne csinos sportember , Zágon I . 3 férfi , 2 nő részére P 1.— 
A motor, Nóti K. 3 férfi, 2 nő részére P l . — 
A nyul, Nóti K. 4 férfi, 2 nő részére P 1.— 
őfensége szobája, Vadnai L. 2 férfi , 1 nő részére P 1.— 
Az ötödik B„ Békeffi. 1 férfi 9 r,ő részére P l . — 
A pulyka, Nóti K. 2 férfi, 3 nő részére P l . — 
Végkimerülésig, bandázs nélkül, Zágon I. 3 férfi részére P 1.— 
A veszett ember, Vadnai L. 3 férfi , 1 nő részére P l . — 
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Az utolsó Verebély lány 
Operett három felvonásban 

Drégely Gábor „A kisasszony fér je" cimü vígjátékából 
Irta: Hannath Imre Zenéjét szerzette: Ábrahám Pál 
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 FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZBAN a következő szereposztásban: 

Dorozsmay István Kertész Dezső 
Halmay Berci Kalws Guuta 
Wallakeövy Ármin Sarkadu Aladár 
Zamárdy Béni Vendrei Ferenc 
Gáthy Pál Rubingi Tibor 
Tamás Radó Sándor 

Annuska 

Gyuri 
Laci 
Nelly  
Forró Sári 
Tamásné Zsuzsi 
Gáthyné Erzsi . . . . 

F.vQert Slárla 

Nagn Jenő 
Fenyvesi Gábor 
Caál Franciska 
Fejes Teri 
Szokolag Ollg 
Ganl Alice 

(Történik az elsfi és második felvonás Dorozsinay Istiván balatonfüredi villájában, a harmadik felvo-
nás Gáthyék bir tokán. Szabolcs Almádiban.) 

i . i e l y o m A S 
Szín: Dorozsmay István országgyűlési kép-
viselő balatonfüredi villájának hallja. Jobb-
oldali ajtók közül egyik ki, a másik a hálóba 
vezet. Baloldaliak a fürdőszobába és ebéd-
lőbe nyílnak. Háttéren széles üvegajtón tul 
kis terasz, mely dus virágos kertbe nyílik. 

1. JELENET 

Dorozsmay, Mici, Frici 
(A két gépirólány a jobb- és balasztalon levő 
Írógépeken irják a zene ritmusában, amit 

f>orozsmfíy fel és alá sétálva diktál.) 
DOROZSMAY: 

Tiltakozom és ezenned felemelem a 
[szavam, 

LÁNYOK: 
Tovább készl Továhb kész! Tovább kész! 

DOROZSMAY: 
Minek a külföldi marha, hisz nálunk is 

[épp elég van lángész. 
Gyerünk, hol tartunk? 

LÁNYOK: 
Kész! 

DOROZSMAY: 
Argentiniába tömni nem engedhetem a 

[magyar pengőt, 
LÁNYOK: 

A p e n g ő t . . . a pengőt. 
DOROZSMAY: 

Akkor hozzunk onnét marhát, ha már 
[az édes hazánkban nem bőg. 

LÁNYOK: 
Ha már nálunk nem bőg. 

Refrain: 

DOROZSMAY: 
Tisztelt házi 
Már feszült a hur. 
Tisztelt ház, 
Bölcs miniszter ui 
bólint, ez nekem kevés. 

LÁNYOK: 
Helyeslés! 

DOROZSMAY: 
Tisztelt ház, 
szivem ó de bus. 
Tisztelt ház, 
mert a marhahús 
nálunk is finom, mesés. 

LÁNYOK: 
Helyeslés! 

DOROZSMAY-
Hát más marhát sose nyelünk. 
Sürgős választ követelünk. 
Tiszitelt ház, 
Már feszült a hur. 
Tiszitelt ház, 
S ön miniszter ur 
Bólint s ez kávés nekünk. 

DOROZSMAY: 
Azért, küldött a nép ide, hogy őt kép-

visel jem buzgalommal, 

fanqszcF& z o n q o r a ^ 
terem.. 

B U D A P E S T j 
k A l v i n t ê û 7 sx- i 

G R A M O F O N O K , TÁNC E'S MŰVÉSZ-
LEMEZEK NAGY V Á L A S Z T É K B A N . 

Szépségápolás Arcos művészies kikészítése Olcsó bérleirendszer Ingyen tanácsadás Kér.en 
prospektust. V á i a d y n é Pataky Aranka k o z m e t i k a VII, Erzsébet-
körűt 8 I. em Newyork-palotával szemben. Palace mozgó felett Tel.: J. 436-81 
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L Á N Y O K : 
Viseljem, viseljem. 

DOROZSMAY: 
S a külföldi marhák ellen harcolni ez 

fnakem régi elvem. 
LÁNYOK: 

Kimondjuk hát, hogy nem! 
DOROZSMAY: 

Választ kérek hát azonnal erre az inter-
pellációra 

LÁNYOK: 
Cióra . . . cióra . . . 

DOROZSM VY: 
S befejezem máris a beszédem ezzel: 
Ora et labora! 

LÁNYOK: 
Hogy ora et laboral 

Refr.: Tisztelt ház . . . (sb.) 
LÁNYOK: Ez volt az egész? Már igazán 

nem diktál többet? 
DOROZSMAY (elegáns, csinos fiatalember. 

Inkább mondén-ifju, mint komoly országgyű-
lési képviselő): Mára elég volt hölgyeim. 

FRICI: Igazán kár, mi ugy szeretjük, ami-
kor a képviselő ur diktál nekünk. 

DOROZSMAY: Ma már nem diktálok. Kü-
lönben is nagyon haragszom a hölgyekre, 
amiért ilyen rutul becsaptak. Igazán nem 
azért néztem meg az operettszínház prosce-
nium páholyából huszonnyolcszor azt az 
ostoba revüt, hogy önöket meghódítsam. A 
célom az volt, hogy tanulmányozzam ezek-
nek az erkölcstelen revüknek a tartalmát és 
tendenciáját. A hölgyek jól tudják, hogy 
parlamenti karrieremet a modern, úgyneve-
zett mondén-erkölcstelenségek ellen intézeti 
ádáz harcoknak köszönhetem. 

Meinl kávé 
3 

LÁNYOK: Ugy van. Éljen a képviselő ur! 
DOROZSMAY: Azt a sok virágot és Zser-

bót is csak azért küldtem önöknek, az 
Operettszínház igen tisztelt görljeinek, hogy 
szirén mosolyukkal kizárólag engem tisztel-
jenek meg, hogy aztán ezekkel a mosolyokkal 
szemben is vértezettnek érezzem magam az 
elkövetkezendő parlamenti csatákban. 

MICI: És mi ugy megszerettük a képviselő 
urat, aki olyan gyönyörűen ült ott minden 
este a bal egyesben . . . 

F R I C I : . . . hogy privát szorgalomból sür-
gősen megtanultunk gépelni, hogy mint gép-
irókisasszonyok a nyári szünet alatt is, ál-
landóan a közelében lehessünk. 

DOROZSMAY: Ez csúnya komplott volt 
ellenem hölgyeim, de most már nem akarom 
önöket elbocsátani. Revügörlök, mint gép-
irókisasszonyok. Hallatlan! (A jobboldali 
asztalon a telefon megszólal.) Ez csak a 
miniszterelnök lehet. Köszönöm hölgyeim, me-
hetnek a strandra, ma már nincs szükségem 
önökre. 

LÁNYOK (sóhajtozva, szerelmes pillantá-
sokkal, felveszik az Írógépeket és menetköz-
ben): Drága ember. Kezét csókolom. 

DOROZSMAY (amig a lányok bent vannak): 
Jónapot kívánok kegyelmes uram. Igenis ke-
gyelmes uram, itt nyaralok Balatonfüreden, 
a kis villácskámban. Hát van annak, aki 
meg nem issza. (A lányok kimentek.) Te vagy 
az Sári? Hogy ki van nálam? A miniszter-
elnök. Igen . . . Az apropriációs javaslatot 
beszélte meg velem a kegyelmes ur. De már 
ezerszer megmondtam neked, hogy köztünk 
vége mindennek. Nem köztem és a miniszter-
elnök között. Mi köztünk. Hogy mi lesz az 
első beszédem a parlament őszi megnyitó ülé-
sén? Éppen most diktáltam le a sajtó ré-
szére. A külföldi marhák behozatala ellen 
tartok egy hatalmas beszéde t . . . Mit mon-
dasz! . . . Hogy már indulsz is a déli vas-
úira? Eszedbe ne jusson! . . . Halló! . . . Rette-
n e t e s ! . . . H a l l ó ! . . . Letette a kagy ló t ! . . . Hát 
szabad egy országgyűlési képviselőnek mozi-
szinésznőket felfedezni? . . . Hallóóóó! Hiába, 
szétkapcsoltak. (Csüggedten leteszi a kagy-
lót). 

2. JELENET 
Dorozsmay, Tamásné 

TAMÁSNÉ (jobbról pizsamában, cigaret-
tázva jön. Elegáns fiatalasszony): Pista ké-
rem, kapcsoljon össze. (Odatartja a hátát). 

DOROZSMAY (kelletlenül): Te jó Isten, 
maga még miindig itt van? 

TAMÁSNÉ: Ejnye kérem, kapcsoljon már, 
vagy még mindig mással beszél? 

DOROZSMAY (dühösen kapcsol): Rossz a 
vonal! 

TAMASNÉ: Miféle vonal? 
DOROZSMAY: A 'patentkapcsok vonala. 

Rgvikse passzol a másikba. 

ISO 



> 1 * 1 1 

Az extrafinom, finom, középszerű, 
tompa, széles és vágottvégü toll-
hegyek között bizonyára megtalálja 
azt, amelyik illik a kezéhez és Írás-
módjának l e g j o b b a n megfelel. 

I L Y E I K Ö M Y E I I B 
a p a r k i : » d u o f o l d 

35 éve gyártunk tolltartókat és ezen 
35 év tapaszta 'atának eredménye a 
P a r k e r D u o t o l d kiválósága. Vén-
r e lehetővé vált, hogy* a kéz legcse-
kélyebb megerőltetése nélkül írhatunk. 
Azalral, hogy egy parányi csatornát 
vágtunk a toll két szárnya közé, el-
értük azt, hogy abban a pillanatban, 
amint a toll a papírhoz ér, a tinta 
minden nyomás nélkül fol.vni kezd és 
igy a kéz egyáltalában nem fáradhat el az írásban. 

A P a r k e r D u o f o l d eltörhetetlen hüvelye öt gyönyörű szinben kerül forgalomba, u. m. 
lapislazulikék, narancssárga, jadezöld, kínai lakkvörös és rekete arannyal. Ezek közül mindenki kiválaszt-
hat ja azt, amelyik Ízlésének leginkább megfelel. 

A töltés mindössze néhány másodperc. Három kézmozdulat: Először lecsavarjuk a kupakot, azután 
lenyomjuk a töltőgombot és a tollat a t intába mártjuk, végül a töltőgombot e lengedjük és a P a r k e r 
D u o f o l d önműködőiét! megtelik. 

Keresse fel a legközelebbi szaküzletet és csináljon ott iráspróbát. 

L a d y - t ö l t ő t o l l 
Nagybani képviselet: PARKER Organisatio, Budapest, VII., Erzsébet-körut 19 

Duofold 
• i » 
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TAMÁSNÉ: Mondja kérem, kivel beszélt az 
lőbb? 
D OROZ S MAY: A szobalányommal. 
TAMÁSNÉ (kész a kapcsolás): Nagyon 

rdekes! lis a szobalányának mondta azt, 
logy köztünk vége mindennek? (Hirtelen.) 
íi volt az a macska? 

DOROZSMAY: Kikérem magamnak ezt a 
angot. Én ugyan diszalelnöke vagyok az 
llatvédő egyesületnek, de azért macskáknak 
légse telefonálok. 

TAMÁSNÉ (minden átmenet nélkül keser-
esen sirni kezd): Szegény uraml Az az ál-
ott jó ember, igazán nem érdemli meg, hogy 
aegcsaljam. 

DOROZSMAY: Ne emlitse folyton az urát. 
így is attól félek, hogy minden pillanatban 
etoppanhat. Nem vágyóik gyáva ember, de 
őgimnáziumi tornatanárokkal még sem aka-
ok boxmecoset vivni. Egyáltalában nem ér-
em magát Zsuzsika, hogy lehetett olyan 
leggondolatlan, hogy egész éjszakára itt 
laradt nálam. Mit szól ma jd a Park-hotel 
ortása. Mit fog neki mondani, hogy hol föl-
ötte az éjszakát? 

TAMÁSNÉ: Azt csak bizza rám. 
DOROZSMAY: Engem ne keverjen bele 

bbe a dologba. Én országgyűlési képviselő 
agyok és programom sarkalatos pont ja . . . 
TAMÁSNÉ (ugyanugy szónokolva folytatja): 

. . a huszadik század immorális mocsará-

nak, kérlelhetetlen kiirtása. Tudom, ezl már 
ezerszer elmondta. 

DOROZSMAY: Akkor menjen vissza gyor-
san a hotelbe. 

TAMÁSNÉ: Nem megyek, előhb tudnii aka 
rom, hogy ki az a Sárika nevü hölgy, akivel 
az előbb beszélt! A szeretője? 

DOROZSMAY: Asszonyom, kikérem ma-
gamnak, egy Dorozsmay Istvánnak nem le-
het szeretője. 

TAMÁSNÉ (ismét sirni kezd): Hát én 
mije vagyok magának? 

DOROZSMAY: Az más. 
TAMÁSNÉ (még mindig könnyek között): 

Ugye, hogy más! Pista, ha te itudnád, mi az. 
amikor egy nő, egy asszony, egy becsületes 
pékmester leánya, egy finom lélek, egy állami 
tornatanár felesége, álmatlan éjszakák és 
kinos töprengések után végre egy esős, őszi 
délutánon azt mondja, hogy „igen!" 

DOROZSMAY: Megbántad már, amiért azt 
monditad, hogy igen? 

TAMÁSNÉ: Nem. 
DOROZSMAY: Na látod. Tudod angyalom, 

a 30 éves férfi szive már olyan, mint egy 
expresszmozdonyból személyvonat elé, degra-
dált lokomotív. Jól esik neki, ha minél több 
az állomás. Annál gyakoribb az itatás. 

DOROZSMAY: 
Megy a gőzös Cinkotára, 
Cmkotáról Kanizsára, 
Kedves nagysád ne csodálja, 
én is igy teszek. 
Férfi szive kéremásson 
Nem áll meg egy állomáson. 
Nékem is ez a szokásom, 
én is igy teszek 

Refrain: ' 
Kinek a pék, kinek a pékné, 
Kinek a pókék Zsuzsi nevü jánya, 
Majd ad a pék no meg a pékné 
Egy kicsi lisztet csak a hozományba. 
S akkor de kutya, kutya, kutya, kutya 

[kedvein lesz. 
Naponta potya, potya, potya, potya 

[zsemle lesz. 
Kinek a pék, kinek a pékné, 
Valaki majd akad, aki lekenyerez. 

TAMÁSNÉ: 
Ám a pékek Zsuzsi jánya 
Nem figyel a muzsikára. 
Hát a kedves Zsuzsikára j 
Ne pályázzon ön. 
Ezzel még le nem csititott, 
Szivemben osak tüzet szitott (de) 
Hogy egy dalra megtanított, 
Nagyon köszönöm. 

Refr.: Kinek a pék, kinek a pékné . . . (stb.) 
(Jobboldalon eltáncolnak, majd rögtön vissza-

jönnek). 
TAMÁSNÉ: Szóval Sárika nincs és nem 

is lesz? 
DOROZSMAY: Soha! Soha! Soha! 

Orvosi 
Gyógykozmetika 

V., Mérleg-utca 4, 
f é l e m e l e t 
( G r e s h a m - p a l o t a ) 

* 

T e l e l ő n : S 1 0 — 5 9 
_ * 

Quarzfénykezelés. Dia-
thermia. Fagyasztások. 
Hizó- és fogyókúrák. 
Saját készítmény ti és 
francia gyógykrémek, 
pouderek. Emailokde-
colletage fehérítésére. 

* 

Taní tványok Kiképzése 
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TAMÂSNÉ: J a j csak ezt ne mondtad volna. 
Illetve mondd ezit niégegyiszerl 

DOROZSMAY: Sohal Soha! Soha! 
TAMÂSNÉ: Ennek a há rom szónaik kö-

szönhetem, hogy olyan rutul visszaéltem az 
u ram bizalmával. Akkor szerettem ilyen ha-
lálosan beléd, mikor a par lamentben azt a 
gyönyörű obstrukciós beszédet tar tot tad. Soha-
sem fogom elfelejteni azokat a poétikus sza-
vakat. Hogy is mond tad csak? „A szeszadót 
pedig nem fogom megszavazni, soha, soha, 
s o h a . . . 

3. J E L E N E T 

Voltak, Gyuri 

GYURI (inas belép jobbról. Jelent): Nagy-
ságos ur kérem, Zamárdy Béni nagyságos 
ur van itt. Szabolcs-Almádiból. 

TAMÂSNÉ: Látod, máris megcsalsz. 
DOROZSMAY: Kivel az Istenért? 
TAMÂSNÉ: Hát ezzel a Zamárdy nénivel. 
DOROZSMAY (idegesen): Az a Zamárdy, 

aki itt van, nem néni, hanem Béni. (Gyuri-
hoz.) Bocsásd be. Nem akarom, hogy téged 
itt ta lál jon nálam, m e n j be oda gyorsan a 
fürdőszobába . (Tuszkolja a baloldali ajtó 
felé). 

TAMÂSNÉ: Megyek, de ne hogy meg-
csalj! (El). 

DOROZSMAY: Egy Bénivel? Kikérem ma-
gamnak, 

4. J E L E N E T 
Dorozsmay, Zamárdy 

DOROZSMAY: Kedves Béni bátyám," az 
Isten hozott . 

ZAMÁRDY (jobbról jön. Zergetollas, fehér-
hajú, de katonás mozgású vidéki ur): Szer-
vusz édes öcsém. Munkában? . . . Munkában? 

DOROZSMAY: Már elvégeztem. Most a 
fü rdő . . . most a magyar f ü r d ő k szaporítá-
sáról dolgoztam ki egy javaslatot. Hát a ke-
rületem hogy van? 

ZAMÁRDY: A kerületed panaszkodik, 
édes öcsém, hogy kerü löd . 

DOROZSMAY: Parancso l j egy szivart. 
ZAMÁRDY: Köszönöm, édes öcsém, nem 

élek vele. Majd inkább pipára gyúj tok , ha 
megengeded. 

DOROZSMAY: Parancso l j . — Tudod, édes 
bá tyám, ősszel meg télen mindig ülés van, 
ilyenkor, n y á r o n pedig készül az ember az 
őszi beszédekre. 

ZAMÁRDY: Pedig hát édes öcsém, neked 
missziód van a kerüle tben . Odalenn te csi-
nálod az uridivatot, a fiatal u rak mind te-
rád esküsznek, téged u tánoznak . Attól tar-
tok, hogy a lányos anyák mind sz t rá jkba 
lépnek ellened. 

DOROZSMAY: Hogy hogy? 
ZAMÁRDY: Hát tudod, ez ugy van édes 
öcsém, hogy a lányos m a m á k a t mi azzal 

hitegettük, hogy te csak onnan viszel m a j 
feleséget. 

DOROZSMAY: Hát hitegesd őket továb 
is ezzel. Én sehonnan sem viszek feleségi 
és nem foglak téged megcáfolni . 

ZAMÁRDY: Igen ám, de az el lenpárt koi 
lesei meg azt híresztel ik rólad, hogy Do 
Zsuan vagy, szeretőket tartasz és két laki 
sod van Pesten. 

DOROZSMAY: Bizony Isten, hazud ta ! 
Pesten csak egy lakásom van. A másik li 
kásom Budán van, ha fontosabb ügyeii 
vannak, Budára megyek dolgozni. 

ZAMÁRDY (nagyot sóhajt): Hát bizon 
édes öcsém va lamikor nékem is két laká 
som volt Pes ten. Egy Budán, a másik m e 
Óbudán. De aztán rab láncra fűzöt t a boldc 
gult feleségem, született Verebély Kata, a 
Isten nyugtassa és egyre csendesebb lett a 
életem. Ma m á r csak egy lakásom van, a 
is csak Szabolcs-Almádiban és abban i 
csak pipázom, meg alszom. Hej bizony va 
lamikor én is azt ha j toga t t am édes öcsén 
hogy: „gyöngyélet a legényélet, sose háza 
sodom én meg". 

DOROZSMAY: É n nem ha j toga tom, d 
nem is házasodom. Minek hozzak haza eg 
cserép virágot, amikor egy egész ker t re val 
nyilik nekem. 

ZAMÁRDY: Én is ezt a nótá t fütyörész 
tem, moll-ban, dur-ban mindenféle hang 
nemben, am ig jöt t a Verebély Kata. Jött 
fogott, vitt . 

DOROZSMAY: Könnyű volt téged Kató 
nak táncba vinni. 

SZEPLŐK ELLEN!! 
Továbbá májfo l t , pHrsenések ellen 

Créme Montreuil Edy 
BIZTOS! - GYORSt — KELLEMES! 

K A P H A T Ó M I N D E N Ü T T 
F i g y e l m e z t e t é s 

Vigyázzon, mivel a Montreuil-Iéle Créme Eva 
és Savon Eva neve megváltozott! Ügyeljen, — 
hogy eredeti „Montreull-Páris-íéle" crémet é8 
szappant kapjon ! — Utánzatot utasítson vissza 1 
Magyarországi főraktár: T Ö R Ö K P A T I K A 
Budapes t , VI., Király-utca 12. n á r a . 
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ZAMÁRDY: Ne hidd ezt édes öcsém. Ka-
jálóztam én kézzel lábbal. De le nem tu-
lod, mi az egy Verebély-lány. Ha egy Ve-
•ebély-lány feíleszi magában, hogy ő nőül 
negy valakihez, hát akkor az a valaki bi-
•onyosan el is veszi. 

DOROZSMAY (nevetve): Aztán van-e még 
lyen veszedelmes Verebély-lány a familiá-
okban? 

ZAMÁRDY: Még egy, az utolsó. Eskü-
szöm, hogy abban is benne van a Verebély-
'ér. Jön, fog, visz. 

DOROZSMAY: Ejnye, de szeretném látni. 
*ío majd ha egyszer nemsokára lemegyek a 
területbe. . . 

ZAMÁRDY (nevet). 
DOROZSMAY: Mit nevetsz? 
ZAMÁRDY: Azt nevetem, hogy milyen 

nulatságos volna, ha egyszeT ugy szembe 
terülnél egy Verebély-lánnyal . . . az utolsó 
/erebély-lánnyal. (Elkomolyodik.) Dehát 
«okkal komolyabb dologban jöttem én ide. 
gérd meg nekem, édes öcsém, a te leghi-
'e'bb főkortesednek, hogy igazat fogsz fe-
elni arra, amit kérdezek. 

DOROZSMAY: Szavamra ' mondom, nos... 
egészen nyugtalanná tettél. 

ZAMÁRDY: Mondd meg őszintén, a vőm, 
i Pali, a te fiatalkori barátod és cimborád, 
nikor volt itt nálad utoljára? Kérlek min-
ninden kerülgetés nélkül, mikor volt itt ná-
ad utoljára? 

DOROZSMAY (zavartan): A Pali? ö t hó-
íappal ezelőtt. 

ZAMÁRDY: Jézus Mária! Jézus Máriai 
DOROZSMAY: Mi baja bátyám? 
ZAMÁRDY: Hónapok óta Pali csaknem 

ninden héten azzal állt elő, bogy neki 
lolga van Pesten. Már pedig, ha Pesten járt 
/olna, akkor hozzád okvetlen eljött volna. 
Tehát vagy nem volt Pesten, vagy ha Pes-
en volt, valami íiő miatt járt ide. 

DOROZSMAY: Az lehetetlen! Pali! Hiszen 
Pali a legszerelmesebb fér j a világon. Meg 
iztán az ő felesége is Verebély-lány. Olyan, 
iki jön, fog, visz! Pali a legjobb fiu. Emlék-
szel, egyszer egy vadkan vadászaton, ami-
ior a fegyverem csütörtököt mondott, ő 
nentette meg az életemet. Hát a felesége, 
iz a hires Verebély-lány, nem tudta eléggé 
nagához láncolni? 

ZAMÁRDY (leverten): Ugy látszik, hogy a 
Verebély-virtus is nagyban alább hagyott. 
Már csak fogni tudnak férjet, de megtar-
ani nem. 

5. JELENET. 
Voltak, Halmay. 

(Jobbról berohan lélekszakadva Halmay 
Foglalkozása nincs, valószínűleg gazdag 
szülei vannak. Egyébként esetlen flu. U. n. 

mafla. Alig tud lélekzethez jutni.) 
HALMAY: Szervusz Pista! Pardon, nem 

vagy egyedül? 
DOROZSMAY (bemutatja): Halmay Berci 

kedves barátom, az óbudai torna-egylet ál-
landó tennisz-bajnok jelöltje. Zamáídy Béni 
bátyám. 

HALMAY (kézfogás): Nagyon örvendek, 
mintha már valahonnét ismerném . . . Sza-
márdy urat . . . Bocsánat, valami nagyon 
diszkrét ügyem lenne a . . . Pistával. 

ZAMÁRDY: Kérem, én már úgyis induló-
félben voltam. Hát édes öcsém, ha a Pali-
ról megtudsz valamit, rögtön sürgönyözzél 
nekem! 

DOROZSMAY: Hogyne! Hogyne! 
ZAMÁRDY: De nem ugy van ám, hogy 

hogyne, hanem kezet rá (kézfogás). Aztán 
gyere le nemsokára a kerületbe! (Veszi a 
kalapját.) 

DOROZSMAY: Hogyne, hogyne! 
ZAMÁRDY: De nem ugy van ám, hogy 

hogyne, hanem kezet rá. (Kézfogás. Indul.) 
DOROZSMAY: Megállj csak bátyáin. Tisz-

teltetem az utolsó Verebély-lányt, de meg 
mondd ám neki! 

ZAMÁRDY: Hogvne, hogvne! 
DOROZSMAY: Kezet r á í (Kézfogás.) 
ZAMÁRDY: Isten veled édes öcsém! (El.) 

6. JELENET. 
(Dorozsmay, Halmay majd Sári.) 

HALMAY: Te Pi . . . Pista, ez a Sza-
márdy bácsi nem a Gáthy Pali apósa? 

DOROZSMAY: De bizony az! 
HALMAY: Hiszen akkor az ő unokahuga 

az a . . . Verebély-lány, akit nekem kom-
mendáltak. 

DOROZSMAY: Aztán miért nem vetted 
el? 

HALMAY: Én elvettem volna. De ő nem 
jött hozzám. 

DOROZSMAY: Bizonvára meglátott vala-
hol. 

HALMAY: Dehogy is. Még sose láttuk 
egymást. De nem erről van mosit szó. Sok-
kal nagyobb katasztrófa fenyeget mindket-
tőnket. 

DOROZSMAY: Mi történt az Istenért? 

é ZONGORÁK, GRAMOFONOK 
és minden más j-j , . B U D A . P E S T , 
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HALMAY: Ö itt van. 
DOROZSMAY: Ki az az ö?? 
HALMAY: Hát ő! A Sári! 
DOROZSMAY: Az lehetetlen! Hiszen az 

előbb még Pestről telefonált. 
HALMAY: Az már svindli volt, mert in-

nét Füredről telefonált a specerájostó!. Én 
fogtam az egyik kagylót. 

DOROZSMAY: Azonnal vidd vissza Pestre. 
Mondd, hogy itt a miniszterelnök! 

HALMAY: Hiszen én vinném, de nem jön. 
(Csuklani kezd). 

DOROZSMAY: De hiszen megmondtam an-
nak a fruskának, hogy köztünk vége min-
dennek! 

HALMAY: Ez érdekes, ő ijedt meg s én 
csuklóm. Te ijessz meg! 

DOROZSMAY: Hú! Na? 
HALMAY: ...elmúlt! Az eset t. i. ugy tör 

tént, hogy te felfedezted, hogy a ferencvárosi 
házmester lánya nagyszerű imoziszinésznő 
talentum és berendeztél neki egy kis két-
szobás lakást a Borz-utcában. Silányan ren-
dezted be. Már mosit kérlek, tegnap véletle-
nül arra jártam a Borz-utcában és a Sári vé-
letlenül kinézett az ablakon és én véletlenül 
felmentem h o z z á . . . és ő véletlenül meg-
mutatta az u j k o m b i n é k a t . . . 

DOROZSMAY: Mi? 
HALMAY: Már akkor nem volt r a j t a . . . és 

én véletlenül szerelmet vallottam n e k i . . . 
DOROZSMAY: És ő véletlenül a karjaidba 

diiilt! 
HALMAY: Jó, jó, de hiszen éppen itt a bibi. 

Azt mondta, hogy addig véletlenül sem 
mondhatja ki a boldogító igemt, amig le vé-
letlenül ki nem mondod a boldogító nemet. 

DOROZSMAY: Nos hát én ezennel ünne-
pélyesen kimondom a boldogító nemet. Le-
gyetek egymáséi és szaporodjatok, mint a 
cserebogarak. 

HALMAY: Jó, jó, de hiszen éppen itt a 
bibi. ö azt mondta, hogy ez csak akkor gilt, 
ha a szemébe mondod. 

DOROZSMAY: Csak nem hoztad ide? 
HALMAY: Eltaláltad! Behozom! (Kisiet.) 
DOROZSMAY (kétségbeesve): Nahát e z . . . 

Ha Zsuzsi megtudja, hogy Sári itt van, mi-
csoda tyukviadal lesz itt! 

S ARI (hisztérikus pesti fruska, kalap, re-
tikül, villámló szemekkel beront): Hol a mi-
niszterelnök? 

DOROZSMAY: Fürdik! 
SARI: A miniszterelnök hozzád jár fü-

rödni? Hátha megengeded, majd én meg-
mosom a hátát! 

DOROZSMAY (eléje áll): Nem engedem 
őkegyelmességét molesztálni. 

SARI: Megcsalsz! 
HALMAY (6—8 kutyát átvezet a szinen 

majd azonnal visszajön). 
DOROZSMAY: Mi lesz itt? Kutyakiállitás? 

Az egész családodat magaddal hoztad? Hát 
mi lesz itt, mükotorékverseny? 

HALMAY (visszajön). 
SARI: Képviselő ur! Pótválasztásra érkez-

tünk. Nem tudom, hogy kettőtök közül kihez 
ragaszkod jam? 

DOROZSMAY: Ragaszkodj hozzá! 
SÁRI: Igen? Akkor mért raboltál el a 

Ranolder-utoai házmesterlaikásból? Hát akkor 
miéit mondtad, hogy Bánky Vilma utóda a 
lepedőn kizárólag csak én lehetek. 

HALMAY: Igen! Akkor ezt mért mondtad 
neki? 

DOROZSMAY (Halmayhoz): Te csak hall-
gass! A legszívesebben agyon ütnélek. 

HALMAY: Tudóim, ti képviselők nagyon 
szerettek visszaélni a mentelmi joggal. 

SÄRI: Kérlek, ne politizáljatok itt, hanem 
dönitsetek. Kié legyek? 

DOROZSMAY: Az övé. 
SÁRI: Igen? Akkor megmosom a minisz-

terelnök hátát! (Indul a fürdőszoba ajtó 
felé). 

DOROZSMAY (visszatartja): Csak ezt ne! 
Ilyen kényes kérdést nem lehet csak ugy 
ukmukfukra elintézni. Kérek egy kis gondol-
kodási időt. 

HALMAY: Nem adhaitok gondolkozási időt. 
Utóvégre^ma már 28 éves vagyok, nem ma-
radhatok életem végéig spártában. 

HALMAY: 
Sárika, Sárika, már egész kiszárít a 
bánat, ha nem válik a sorsom jóra, jaj. 

SÁRI: 
Bercike, Berciké, nem hiszem egy percig e 
bánatot, mely hercig, de szive puha vaj. 

HALMAY: 
Én a vajt már nem bánom, 

Csak a szivem sajnálom. 
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DOROZSMAY: 
Egy cica, száz cica 
Mind szíveddel játszik ha 
nem vigasztal néhia ma egy picike dal. 

Refrain: 
SÁRI: 

Sári mama ugy sem lesz a Sárából, 
Bort veszek az alimásszürkém árából. 
És ha valaki beleszól, 
Ngki de megfelelek jól. 
Sári mama ugy sem lesz a Sárából. 

DOROZSMAY: 
Érik a szőlő, de ha kérik a 
zárát, hogy, hogy mérik, a felelet de rut. 

H AL MAY: 
Majszolom, majszolom, a gégémbe haj-

szolom, 
S ha nincs elég fajborom, kisegiit a kut. 

SÁRI: 
Én a faj tá t nem bánom, 
Csak az izét gusztálom. 

H ALMA Y: Egy kupa, két kupa, 

Sose félj, ne légy buta, s ha megüt a szél-
Menybe visz az ut. [guta, 

Refrain: 
EGYÜTT: Sári mama, stb. 
SÁRI: Én már határoztam! (Leteszi a ka-

lapját.) A póitválasztás eldőléséig ide költö-
zőm. 

HALMAY: Akkor felhozom a kufferokat! 
(Él). 

DOROZSMAY: Berci itt maradsz! 
SÁRI: Majd inkább én! Pedig ha bevalla-

nád, hogy nincs nálad semmiféle miniszter-
elnök, talán elmennék! 

DOROZSMAY: Hát akkor bevallom, nincs 
nálam a miniszterelnök. 

SÁRI: Esküdj! 
DOROZSMAY: Esküszöm! 
SÁRI: Szóval nincs a fürdőszobában senki? 
DOROZMAY Senki! 
SÁRI: Akkor megfürdöm. (Indul). 
DOROZSMAY (visszatartja): Nem, nem; 

itt nagyon fontos állami aktákat őrzök. 
Inkább ide. (Jobboldali ajtóra mutat.) 

HALMAY (egy pici kölyök kutyát hoz): 
Ödönt lentfeilejtettem. (Átadja Sárinak s el-
rohan ). 

SÁRI (veszi a kalapját s retiküljét): Majd 
később átnézem azokat az állami aktákat, 
csak aztán aktokait ne találjak. ŒI). 

7. JELENET 

üorozsmay, Tamásné, Gyuri 

DOROZSMAY: Nahát, ezeikkel aztán alapo-
san megáldott az Isten! Jobbra, Zsuzsi, balra 
S á r i . . . A legjobb lenne, ha megszöknék a 
saját villámból. 

TAMÁSNÉ (balról jön): Női hangokat hal-
lottam. Ki volt az? 

DOROZSMAY (nagy zavarban): A nasv-
nénikém! Váratlanul meghalt szegény és ide-
jött az örökséget megbeszélni. 

TAMÁSNÉ: A halott nagynéni? 
DOROZSMAY: I z é . . . a nagybácsim hall 

m e g ! . . . Ez a váratlan gyász, egészen meg-
bolondiitott. 

GYURI (belép): Egy ur keresi a nagyságos 
urat. (El). 

TAMÁSNÉ (kétségbeesve): Ez csak a fér-
jem, a tornatanár lehet. 

DOROiZSMAY: Még csak ez hiányzott ide! 
TAMÁSNÉ: Kérlek rejits el, rejts el vala-

hová! (Jobboldalon akar bemenni). 
DOROZSMAY (eléje ugrik): Ide nem lehet, 

itt haldoklik a nagybácsim! 
TAMÁSNÉ: Hát nem halt meg? 
DOROZSMAY: De meghalt, csak most egy 

kicsit jobban van. (Betuszkolja a fürdő-
szobába). 

GYURI (jelent): Gáthy Pál nagyságos ur! 
(El). 

Aqua v i t a e 
l ikőrt . 

rumokat ," ' 

l l j é u r e 
HSGHWINDT 
SSCHWINOT 
SSCHWINOT 
SSCHWINOT 
SSCHWINOT 
SSCHWINOT 
SSCHWINOT 
SSCHWINOT 
vásároljunk, mert minőségileg egyenrangúak a kül-

földi gyártmányokkal, árban pedig 
lényegesen olcsóbbak! 

Kapható minden fővárosi és vidéki fűszer- és 
csemegekereskcdésben. 

gyümőlcspárlatokat 

gyömőlcsítQnzerveket. 

fOzelékkonzervekel, 

cukrozott gyümölcsöket , 
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8. JELENET 
Dorozsmay, Gúlhy 

DOROZSMAY (megkönnyebbülten eléje 
megy): Te vagy az Palikáim? 

GATHY (30 éves fiatalember, okos, fölé-
nyes, kalap nélkül, nagyon izgatott, látszik 
rajta, hogy nagy dologban jött): Szervusz 
Pista,! 

DOROZSMAY: Ugy megijedtem, már azt 
hittem, hogy a tornatanár. 

GATHY: Miféle tornatanárt vártáj ide? 
DOROZSMAY: Semmi, csak a felesége . . . 
GATHY: Mi? 
DOROZSMAY: . . . izé, akarom m o n d a n i , . . 

a felesleges zsirt akar tam magamról lebok-
s z o l n i . . . Ja j , de örülök, hogy ite vagy az 
Palikám. Tudod-e, hogy ezelőtt félórával ke-
zet adtam az apósodnak, hogy amint találko-
zom veled, megsürgönyzöm neki. 

GATHY (kétségbeesve): Gsak nem sür-
gönyzöl neki? 

DOROZSMAY: Tehát igaz? 
GATHY: Miicsoda? 
DOROZSMAY: Hogy titkos útjaid vannak! 
GÂTHY: Adj (kérlek egy pohár konyakot! 
DOROZSMAY: Parancsolj! Micsoda nap! 

Micsoda nap! 
GATHY (leül). 
DOROZSMAY (konyakot tölt s leül). 
GATHY: Tehát nem árulsz el? 
DOROZSMAY: Nem! 
GATHY: Pista, olyan dolog történt velem, 

amit osak te tudsz megérteni és csak is le 
tudod megakadályozni, hogy országos bot-
rány ne legyein belőle és hogy én börtönbe 
ne kerüljek. 

DOROZSMAY: Országos botrány? Paran-
csolj kérlek. (Isznak). 

GATHY: Hát kérlek, te tudod, hogy én 
mennyire szeretem a fe leségemet . . . Édes 
harátam . . . és mégis . . . vagy öt hónappal 
ezelőtt a vasúti kocsiban összekerültem egy 
gyönyörű lánnyal. Gyönyörű volt. Igazán 
nem tudtam, hogy egy vidéki grófkisasszony 
ül-e mellettem vagy egy kezdő színésznő, akit 
a legelső bőkezű barát ja párisi ruhákban 
járat. Már azon törtem a fejemet, hogy is-
merkedhetnék meg vele, amikor az öléből 
leesett a retikülje. 

DOROZSMAY: Leesett vagy leejtette? T. i. 
a retikülök rendszerint azért esnek le, mert 
leejtik őket. 

GÂTHY: Nem, ez nem ejtette le, de én 
azért felvettem és bemutatkoztam neki. Mi-
vel nem tudtam, hogy nem ilesz-e ubikaland 
a dologból, azért mint házas ember . . . nem 
az én nevem a l a t t . . . 

DOROZSMAY (nevetve): Persze, p e r s z e . . . 
GATHY: hanem a te neved alatt mutatkoz-

tam be neki! 
DOROZSMAY: Mi-i-i-i-i-i ? ? ? 
GATHY: Persze, akkor még nem gondol-

hattam, hogy ilyen súlyos következményei 
lehetnek az inkognitópak. 

DOROZSMAY: Súlyos következményei??? 
Parancsolj kérlek, még egy pohárral . 

GÂTHY: Köszönöm. Szó, szót ért, én meg-
tudtam, hogy egy horgospusztai földbirtokos 
leánya. 

DOROZSMAY: S aztán? 
GATHY: Aztán meghívott Horgos-pusztára. 
DOROZSMAY: S aztán??? 
GATHY: Aztán elmentem Horgos-pusztára. 
DOROZSMAY: Az én nevemben? 
GÁTHY: Most már igazán nem vallhat-

tam meg neki, hogy Gáthy Pál vagyok, fele-
ségem és hat gyermekem van. 

DOROZSMAY: És aztán? 
GATHY: Aztán minden héten lementem, 

Horgos-pusztára. 
DOROZSMAY: Mint Dorozsmay István? 
GATHY: Mint Dorozsmay István! 
DOROZSMAY: S aztán?? 
GÁTHY: Aztán már nagyon szerelmesek 

voltunk egymásba. 
DOROZSMAY: S a z t á n ? . . . s aztán???!!! 
GATHY: Aztán sok és hosszadalmas lelki 

tusa után, most már igazán nem tudom, 
hogy hogy történt, de egyikőnk megkérte a 
másik kezét. 0 kérte meg az én kezemet. 

DOROZSMAY: A Dorozsmay István kezét? 
GÂTIIY: A Dorozsmay István kezét. 
DOROZSMAY: És te??? 
GÂTHY: Én odaadtam neki. 
DOROZSMAY: Remek! Szóval te most vő-

legénykedsz az én nevem alatt? 
GÂTHY: Még nem mondtam el mindent. 
DOROZSMAY: Még egyéb is van? 
GÁTHY: Van! Adj kérlek még egy pohár 

konyakot. (Iszik, feláll.) Ma reggel a szegedi 

J Á R V Ä N V Q K, 
F E R T Ő Z É S E K in E J É B E N 
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anyakönyvvezető e l ő t t . . . feleségül vettem 
d t l 

DOROZSMAY: Mint Dorozsmay István? 
GÁTHY (megsemmisülve): Mint Dorozs-

may István. (Visszaül.) 
DOROZSMAY: Megőrültél? (Felugrik.) 
GATHY: Meg! 
DOROZSMAY: Ez f e lhábo r í t ó . . . E z . . . ez 

gaztett, ez a leghitványabb bigámia!!! 
GÁTHY: N e m . . . ez csalás. "Mert az igazi 

feleségem, az első feleségem, a második fele-
ségem már nem is az én feleségem, hanem 
a te feleséged. 

DOROZSMAY: Csakhogy a feleséged nem 
tudja, hogy nem a te feleséged, hanem az én 
feleségem. 

GÁTHY: A vonalon bevallottam neki min-
dent. 

DOROZSMAY: Kinek? A te feleségednek, 
vagy az én feleségemnek? 

GÁTHY: A feleségünknek. (Feláll.) Ki 
akartam ugrani a kupéból, de ő visszatartott, 
az az áldott angyal. 

DOROZSMAY: T e . . . csak nem áldott?? 
GÁTHY: Nem . . . csak angyal. Még ő adott 

tanácsot. De nem akar tudni rólam, én pedig 
nem tudok élni nélküle. Tarts vissza, mert 
én mégis kiugróm az ablakon! 

DOROZSMAY: Mint Dorozsmay István? 
GÁTHY: Ne tréfálj, kérlek. Szóval a fele-

ségünk, ez az angyal azt kivánta tőlem, hogy 
haladéktalanul jöjjünk ide, hogy mondjak 
el neked mindent és hogy vállald el a fé r j 
cimet addig, mig törvényes uton el nem vá-
lik tőled . . . azaz tőlem. Pista, én kiugróm 
az ablakon! 

DOROZSMAY: Hol van ő? 
GÄTHY: Olt vár az állomáson. 
DOROZSMAY: Szegény asszony! 
GÁTHY: Csak lány! 
DOROZSMAY: Szegény lány! 
GÁTHY: Már asszony! Törvény szerint 

már asszony! 
DOROZSMAY: Te ezzel a . . . házasságunk-

kal tönkretetted a legénykarrieremet. Meg-
ölhetnélek, de nem akarok egy ártatlan, sze-
relmes nőt botrányba keve rn i . . . " Mit állsz 
itt? Hozd ide, egy Dorozsmay Istvánnét nem 
illik várakoztatni. 

GÁTHY: Én nem mehetek el addig, amig 
te azt nem mondod, Pali én megbocsátok. 

DOROZSMAY: Na jó, hát megbocsátok! 
GÁTHY: De nem igy! Nemeslelküen, len-

dületesen, nobilisán. 
DOROZSMAY: Megbocsátok!!! 
GÁTHY: Én egyszer az életedet mentettem 

meg és é n . . . nem ezt vártam tőled! (El.) 

9. JELENET 
Dorozsmay, Sári, Halmay 

DOROZSMAY: Tessék, most megnősültem, 
anélkül, hogy észrevettem volna. Te jó Isten, 
erről a két nőről egészen megfeledkeztem! 
Micsoda nap, micsoda nap! 

SÁRI (jobbról kabát nélkül): Drágaságom, 
én meggondoltam a dolgot, nem megyek 
Bercihez, a tiéd maradok örökre! 

DOROZSMAY: Még csak az kéne. Bizony 
Isten, kezdem magam mohamedánnak érezni. 
Menj vissza íiam az ágyba. 

SÁRI: Mért az ágyba? 
DOROZSMAY: összetévesztettelek a hal-

dokló nagybácsimmal. 
SÁRI: Engem összetévesztettél a haldokló 

nagybácsiddal? Nincs neked valami bajod, 
fiacskám? 

DOROZSMAY: Dehogy nincs, csak tudnám 
már, hogy hogy fogok kimászni belőle. 

SÁRI: Tartsál nekem valami szép szónok-
latot! 

DOROZSMAY: Most nem tudok beszélni! 
Elállt a lélegzetem! 

SÁRI: Van is neked lélegzeted! Hiszen egy-
szer pontosan hat és félóráig beszéltél az 
átkos cserlszton eJlen. Az gyönyörű volt. 
Emlékszel? Este a Mulen Rúzsban ünnepel-
tük meg a szónoklatod sikerét és egész éjjel 

A Petrol Egger frakcionált kőolajat és más 
bevált szereket tartalmaz és a legjobb 
szer hajhullás ellen. Megszünteti a korpa 
képződést és helyreállítja a fejbőr faggyu-
mirigyeinek és haj regeneráló képességé-
nek normális működését. A fejbőrnek 
Petrol Eggerrel történő bedörzsölése rend-
kívül kellemes és frissítő hatású. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és illat-

szertárakban. 
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cserlsztont táncoltunk örömünkben. Azt a 
szónoklatot mondd el. 

DOROZSMAY: Ugyan kérlek, csak nem 
képzeled, hogy ilyen szituációban még szó-
nokolni fogok. 

SÁRI: Milyen szituációban? 
DOROZSMAY: Majd egyszer megmagyará-

zom. Most megyek . . . 
SÁRI: Hová? 
DOROZSMAY: Megyek s beveszek egy 

priznicet. (El.) 
SÁRI: Mi baja van ennek? 
HALMAY (izgatottan jön). 
SÁRI: Jaj , de jó, hogy jösszl 
HALMAY: Csakhogy egyszer örülsz . . . 
SÁRI: Hol hagytad a kuffereimet? 
HALMAY: Képzeld csak, elfelejtettem a 

szobaszámodat. 
SÁRI: Hát mért nem kérdezted meg a 

portástól? 
HALMAY: Lá,tod, ezt elfelejtettem. 
SÁRI: Hát nem tudod a nevemet? 
HALMAY: Dehogynem! Azt ne tudnám!? 
SÁRI: Na, hogy hivnak? 
HALMAY: Na hogy? 
SÁRI (nevet): Nem ba j Bercikéin, fő, hogy 

most jókor jöttél. Olyan cserlszton hangu-
latban vagyok, mint még soha! (Nyakába 
kapaszkodik.) 

HALMAY: Ne nyúl j hozzám. Éppen ma es-
küdtem meg önmagamnak, hogy szakitok a 
dzsessz-élettel. A dzsessz menjen vissza a 
majmok közé! 

SÁBI: Te is odavaló vagy! 
SÁRI: 

Afrikából jött ide, jött ide, jött ide ez a 
[fura stilus jaj . 

Hol a viziló lakik, ló lakik, ló lakik és 
[a krokodilus ja j ! 

. HALMAY: 
Könyörgöm, hagyd el édes, 
Hisz ez a fülnek rémes. 

SÁRI: l 
Afrikából jött ide, jött ide, jött ide 

HALMAY: 
Hagyd el, égnek áll a haj! 

Refr.: 
SÁRI: 

Teve von egypupu, van kétpupu, van négy-
[pupu, sőt több. 

Teve van egyhetes, van kéthetes, van 
[négyhetes, sőt több. 

S bár ez a dal ugyebár nagyon hüle, 
De mégis röhögni kell nagyon tüle. 
Teve van egypupu, van kétpupu, van 

[négypupu, sőt több. 
HALMAY: _ . 

Ez a zene nem zene, nem zene, nem zene 
[máma már az izlés jó. 

Hisz ettől kinyilik a, nyilik a, nyilik a 
[zsebemben a kiskés, ó. 

SÁRI: 
Nos én fogadni mernék, 
Neked is fú jnod kell még. 

HALMAY: 
Ez a zene nem zene, nem zene, nem zene 

[hol van ebben egy ép szó? 
Refr.: 

HALMAY: 
Teve van stb. 

(fíefr. mégegyszer. Halmay kezdi. Sári a kö-
zepén belevág. Refr. 3-szor együtt végig-
éneklik. Tánc. Tánc után, Sári visszajön.) 

SÁRI: Rettenetes, amig én itt táncolok ez-
zel a tevével, azalatt Pista megszökik előlem. 
Pista! Pisla! 

DOROZSMAY (balról): Mi az? Hát te még 
mindig itt vagy? 

SÁRI: Igen, itt vagyok és, itt is maradok, 
az életem, illetve, az életed végéig. 

DOROZSMAY: Még csak az kénél 
SÁRI: Pista, te nem mersz a szemembe 

nézni. Én itt valami u j nő megjelenését 
sejtem. 

DOROZSMAY: Jól sejted! 
SÁRI: Mi?? 
DOROZSMAY: . . . izé, akarom mondani, 

hogy jó sejtelmed ezúttal csal. 
SÁRI: Te csalsz! Pista, ha te szakítani 

akarsz velem, valami nő miatt, akkor én ma 
szublimátot vacsorázom. 

DOROZSMAY: Ne tedd! Nagyon egészség-
telen! 

SÁBI: Ne? Akkor megfürdőm. (Indul.) 
DOBOZSMAY (eléje ugrik): Nem enge-

dem, hogy megfürödj! 
SÁRI: Miért? 
DOROZSMAY: M e r t . . . mert rozsdás a 

kád. Vagy talán vérmérgezést akarsz kapni? 
SÁRI: Hát akkor telefonálok! 
DOROZSMAY: Mindig kell neked valamit 

csinálni?! 
SÁRI: Halló, kérem Füred nyolcat. 
DOROZSMAY: Ki az? 
SÁBI: Az ékszerész! Halló, Strausz ur? 

Kérem, küldjön fel a Dorozsmay-villába sür-
gősen két jegygyűrűt. Egy picit, meg egy jó 
nagyot. (Leteszi a kagylót.) Most megyek 

VI . N A G Y M E Z Ő U C C A « Ô . 
F ü z ő k ü l ö n l e g e s s é g e k 
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aludni. Ha itt lesznek a jegygyűrűk, költs 
feli (El.) 

DOROZSMAY: Ha kétezer évig akarsz 
aludni egyetlenem, csak várd meg a jegy-
gyűrűket. (Csönget az inasnak.) 

10. JELENET 

Dorozsmay, Gyuri 
GYURI (jobbról): Parancs? (A hátamögött 

2 csokor virágot tart.) 
DOROZSMAY: Hozd rendbe a szobát és 

hozzál virágot. 
GYURI: A virág már itt van. (Mind a két 

asztalon levő vázába virágot tesz.) Kérem a 
zenélőórát is beállítsam? 

DOROZSMAY: Ne szemtelenkedjl 
GYURI: Kérem nagyságos ur . . . nem lesz 

egyszerre három nő sok? 
DOROZSMAY: Fogd be a szád! (Külső 

csengetés.) Itt a feleségem!!! 
GYURI: Tessék???!!! 
DOROZSMAY: Mars ki!! 
GYURI: A gazdám megbolondult! (El.) 
DOROZSMAY (az asztalon levő virágból 

egy szálat a gomblyukba tüz, állandóan az 
ajtót nézi, majd kis izgalommal vár). 

11. JELENET 
Dorozsmay, Gáthy, Nelly 

(Ahogy az inas kimegy. „Élőzene", a szám 
refrénje, amikor oda ér a zene, hogy „Ké-
nyes e téma", Gáthy belép, megáll az ajtó 
mellett. Gyuri az ajtón kivül várja az érkező 
Nellyt. ,,.Bárba kis uram". Nelly belép, 5—6 

lépést előre, Gáthy középre megy.) 
GÂTHY: Dorozsmay István képviselő, Do-

rozsmay Istvánné! It 
NELLY és DOROZSMAY (némán üdvözlik 

egymást). 
NELLY (kalap, kabát, kesztyű, retikül. ne-

szeszer): 
Megbocsát és megengedi kérem, 
Hogy köszöntsem, hisz a férjem, 

Használat előtt 

Erö és egészség 
Használat után 
leghőbb vágya az 
emberiségnek. A 
SPARTA erfitápsxer 
sovány, vérszegény, 

gyenge, kimerült embereknek kedvelt tápszere, mert 
hizlal, táplál, erősit, amellett könnyen emészthető, 
ngy, 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. 

Bár újonc vagyok még én e téren, 
S nem tudom, hogy hogy szokás. 
Csókra szám, vagy csupán kezem nyujt-
Kérdem én itt elfogultan, [sam, 
E szokásról csupán azt tanultam, 
Hogy minden házban más. 

liefr.: 
Lány vagyok ma még s mégis feleség. 
Kényes e téma, súlyos probléma, 
Bárha kis uram két darab is van, 
Asszonynak mégsem érzem magam. 

A megoldás, vájjon mi lehetne, 
Hisz ez ur még idegen, de 
A törvény szerint ugy is tehetne, 
Hogy jogokkal lépne fel. 
Node részemről nincs kötelesség 
Ám azért őt meg ne vessék, 
Bizony inkább tanácsolni tessék, 
Hogy most mit kezdjek el? 

Iiefr.: 
Lány vagyok ma még s mégis feelség, 

2 férfi is: 
Kényes e téma súlyos probléma, stb. 

(Tovább Nelly egyedül. Ének után Nelly le-
leszi a neszeszert és retikült a székre. Tánc. 

— inkább bemutatkozási játék.) 
NELLY: Szóval én senkinek sem vagyok a 

felesége. Lány vagyok és az is maradok 
mindaddig, amig férjhez nem megyek . 
azaz amig el nem váltam és újra férjhez nem 
mentem. 

DOROZSMAY: Kérem, maga Dorozsimiy, 
Istvánné? 

NELLY: Csak bitorlom ezt a nevet. 
GATHY (az asztalon levő virággal babrál). 
DOROZSMAY: Pardon! Nem bitorolja! On 

e pillanattól fogva Dorozsmay Istvánné, én 
vállalom! (Gáthyhoz.) Te pedig hallgass!!! 

NELLY: K ö s z ö n ö m . . . És most Gáthy ur... 
GÁTHY: Gáthy urnák nevez? 
NELLY: Köszönje meg, hogy egyáltalán 

nevezem. 
GÁTHY: Hát nem bocsát meg? 
NELLY: Térjen vissza a feleségéhez és a 

gyermekeihez. 
GÁTHY: Hát már nem szeret? 
NELLY: Nekem most már csak Dorozs-

may ú r r a l . . . 
DOROZSMAY: Pardon, nevezhet István-

nak is. 
NELLY: Nekem most már csak Dorozs-

mavval van dolgom. 
DOROZSMAY: Hogy érti ezt Nellyke? 
NELLY: Ugy, hogy holnap reggel megin-

dítjuk a válópert. 
DOROZSMAY: Az lehetetlen! 
NELLY: Nem akar elválni tőlem? 
DOROZSMAY: Pardon, én nem is akartam 

elvenni és mégis elvettem; mert hiszen ha 
nem vettem volna el, akkor nem kellene 
most elválnunk! 

NELLY: Ugy szeretném, ha szépen, őszin-
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téli, szívből azt mondaná nekertl: Nellyke, 
én nem haragszom magárai 

DOROZSMAY: Nellyke, én nem harag-
szom magára. 

NELLY: Köszönöm. Akkor hát holnap vá-
lunk. 

DOROZSMAY: Bocsánat édes Nellyke, de 
rólam még azt sem tudják, hogy megnő-
sültem. 

NELLY: Annál egyszerűbb nincs. Mondja 
meg egy barát jának diszkréció alatt és az 
egész ország tudni fogja. 

DOROZSMAY: És ha kérdezik, hogy hol 
a feleségem? Nézze, játsszuk végig a komé-
diát . . . maradjon itt egy hétig nálam. 

GÄTHY: Hogy itt lakjék? 
DOROZSMAY: Hiszen a törvényes felesé-

gem. Fogadni fogjuk a barátainkat, kétszer 
végigsétálunk a korzón és egy hét múlva 
elutazik. 

GÂTHY: Nellyke nem maradhat itt. 
NELLY: Dorozsmay ur gavallér. Én bi-

zom benne és bizom magamban. (Kézfogfis.) 
Elfogadom a meghívást. 

GATHY: Én nemi 
DOROZSMAY: Téged nem is hívtalak! Te 

hazamégy a saját elvitathatatlan feleséged-
hez és itt hagyod az én feleségemet. 

NELLY: Bocsánat, de én igazán nem ma-
radhatok itt Pali nélkül. Már öt hónapja 
ismerem és ha férjnek nem is, de garde-
damnak felette alkalmas. 

GÂTHY: Tehát, ha nem is hívsz meg, én 
úgyis ittmaradok, amíg Nelly itt leszi 
* DOROZSMAY: Akkor hát mi ketten a 
vendégszobában fogunk aludni, önnek pe-
dig felajánlom az én hálószobámat. 

NELLY: Köszönöm. 
DOROZSMAY: Hol a poggyásza? 
NELLY: A vasútnál hagytuk. Pali kérem, 

menjen el érte rögtön. 
GÂTHY: Én gardedám vagyok, én nem 

mehetek el. 
NELLY: Gondolja meg, hogy nekem szük-

ségem van a holmimra. 
DOROZSMAY. Még mindig itt vagy? 
GÄTHY: Megyek már! (Menetközben.) 

Hogy hány libát fogok elgázolni az autó-
val, azt nem tudom, de 10 perc múlva itt 
leszek! (El.) 

12.. JELENET 
Dorozsmay, Nelly 

(Nelly leveti a kesztyűjét, a kabátját, kalap-
ját. Dorozsmay segit neki; átveszi a holmi-
kat s a széken levő neszeszert is a jobb 
hátul levő kis szekrényre, — az óra alá, — 
teszi. Nelly átsétál, Dorozsmay helyet mutat, 
Nelly leül. Dorozsmay is leül Nelly mellé.) 

DOROZSMAY: Érdekes, még egy félórá-
val ezelőtt nem hittem volna, hogy házas-
ämber leszek, pedig akkor már házasember 
voltam. 

NELLY: Ó én tudom, hogy milyen kelle-
metlen ez önnek. 

DOROZSMAY: Pardon, én nem panasz-
kodom, én dicsekszem. Hiszen most már 
valósággal elragadónak találom a házasságot. 
Mondja, nagyon szereti Pált? 

NELLY: Szerettem! 
DOROZSMAY: Akkor most is s ze re t i . . . 
NELLY: Hát maga még most is szereti 

azokat a nőket, akiket valamikor szeretett? 
DOROZSMAY: Én még senkit sem szeret-

tem. (Hirtelen idegesen néz a két ajtóra.) 
NELLY: Vigyázzon a nyelvére, hiszen 

maga arról hires, hogy csak ugy falja az 
asszonyokat. 

DOROZSMAY: Én? Hiszen én magán kivül 
nem is ismertem nőt! 

NELLY: Érdekes, akkor mért bámul foly-
ton a r ra a két a j tóra? Talán most is meg-
zavartam valami randevucskát? 

DOROZSMAY (kinos zavarban): Ez attó! 
van . . . ez azért van . . . 

NELLY (belevág): Csak egy félórája a 
férjem és máris hazudik. 

DOROZSMAY: Ennek az az oka, hogy én 
rendkívül sokat foglalkozom hipnózissal. Ez 
csak ajtószuggesztió az egész. Ä t próbálom, 
hogy a puszta tekintetemmel ki tudom-e 
nyitni az ajtókat? 

13. JELENET 
Voltak, Halinay, Sári, Tamásné és Gyuri 

(Ajtónyílásra Nelly és Dorozsmay felállnak) 
HALMAY (rengeteg kufferrel jön): Szer-

vusz! Itt vannak a Sári kufferei. Kisztihand. 
Halmay Berci! Ó én tudom, hogy a hölgy 
kicsoda. Tamásné. Annak a hülye tornata-
nárnak a felesége. (Pista hátbavágja, elejti a 
koffereket. A zuhanásra bejön Gyuri és be-
viszi a kuffereket.) Pista nagyon diszkrét fiu. 
Sokat beszélt már a nagyságos asszonyról. 

DOROZSMAY (odasóz egyet neki): Nem 
fogod be a szád! 

NELLY (kacag): Roppant kedves fiu! 
HALMAY: Hallod, azt mondta, hogy rop-

pant kedves vagyok. Most láttam megérkezni 
a motoroson a tornatanár urat. 

P0IY1PAS HANGSZEREK P 
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Közvetlen szállítás a gyártási forrástól 
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DOROZSMAY: Nem hallgatsz, te hülye! 
(Boxolja.) 

HALMAY: Ne boxolj. Sári segítség! 
SÁRI (a szobájában nagyot sikit). 
NELLY: Hát még is van itt valaki magá-

nál? 
HALMAY: Van hát, a Sári! Sári! Sári! 
SÁRI (beront, meglátja Nellyt): AH! 
TAMÁSNÉ (beront, meglátja Sárit, Nellyt): 

All! (Együtt.) Mi történt??? 
NELLY (gúnyosan): Ugylátszik a képviselő 

ur tényleg nem ismer nőt rajtam kivül?!!! 
HALMAY: ö azt mondta?! Haha!! Hát ez 

a hölgy nem Tamásné? Hát akkor kicsoda? 
DOROZSMAY: A feleségem, rinocéroszt!! * 
(Sári, Tamásné, egy sikitással Bercire dől-

nek, jobbról-balról, elájulnak.) 
HALMAY: A feleséged rinocérosz? 
NELLY: Értse meg, kedves Bercike, ugy-e 

igy hivják? Én Dorozsmay István felesége 
vagyok, Dorozsmay Istvánná. 

HALMAY: Magának ugyanaz a neve van? 
Te jó Isten, te megnősültél? Mikor? 

DOROZSMAY: Majd később mindent meg-
magyarázok, csak a nőket szállítsd el innét. 

HALMAY: »Nincs itt valami talicska? 
DOROZSMAY: Ott lesz valami. (Fürdőszo-

bára mutat.) 
NELLY (ezalatt hátrament, a kis szekré-

nyen egy nyeles tükröt s egy női fésűt talál, 
— fésüli magát. Látszik rajta, hogy azt gon-

UJévi 
meglepetés! 

N a g y gondokkal 
k ü z d a magyar 
társadalom min-
d e n rétege, azért 
hogy mit vásárol-

jon újévi 
a j á n d é k u ! 

T e s s é k m e g -
t e k i n t e n i a 

KOVARI ÉS RADO 
I m ü k e r e s k e d é s t 

VIII. ker., József-
körűt 10-12. szám 
alatt, ahol a leg-
nevesebb f e s t ő m ű v é s z e k eredeti 
alkotásai k é n y e i m e s f i z e t é s i f e l -
t é t e l e k m e l l e t t megszerezhetők. 

dolja Dorozsmayról, na, ez jól be van ren-
dezve a nőkre). 

HALMAY (a két ájult nőt egymásnak dönti, 
hogy el ne essenek s elszalad, kihozza a por-
szívó gépet, ami kis kerekekre van rászerelve 
s egyenkint kiviszi a nőket. Harmadszor is 
visszajön Nelígért). 

DOROZSMAY: Marad! Marad!!! 
HALMAY: Pedig már ugy benne voltam. 

(Kiviszi a gépet, visszajön.) Minden el van 
intézve. Rájuk eresztettem a zuhanyt. Adj 
kérlek valami száraz ruhát. (Elrohan.) 

DOROZSMAY: Bocsásson meg kérem. 
NELLY (aki nagyon mulat az eseten): 

Miért? Utóvégre nem tudhatta, hogy nős em-
ber. 

HALMAY: Találtam egy kávésabroszt, meg 
egy lepedőt. A lepedő jó lesz a Sárinak, ugy 
is moziszinésznőnek készül. (El, de azonnal 
vissza.) Szárazba tettem őket. Rögtön vissza-
jövök a nőkért. Kisztihandl (Át Dorozsmay-
hoz.) Te, ez tényleg a feleséged? Jó nő!!! 

HALMAY (csókolja Dorozsmay kezét). 
DOROZSMAY: Megőrültél? 
HALMAY: Add oda neki! (El.) 

13/a. JELENET 
Dorozsmay, Nelly 

DOROZSMAY: Kétségbe vagyok esve! Ha 
tudtam volna . . . 

NELLY: . . . hogy a felesége váratlanul 
hazaérkezik, nem fogadta volna a barátnőit. 
0 kérem, ne mentegesse magát. Hiszen ez 
nekem tetszik. 

DOROZSMAY: Tessék? 
NELLY: Hiszen én azért ábrándultam ki 

Pálból, mert rájöttem, hogy ő nem maga. 
DOROZSMAY: Nem értem! 
NELLY: Azt hittem, hogy a véletlen egy 

igazi férfit hozott az utamba. Egy nőhódítót, 
aki csak ugy tapos az asszonyi sziveken. 

DOROZSMAY: Micsoda? Hát maga tudta? 
NELLY: Hogyne, hiszen magának van a 

legjobb rossz hire az egész országban. Ó, 
azért ne legyen elbizakodott, a maga kaland-
jai iránt esak azért érdeklődtem, mert azt 
hittem, hogy ezek a Pál kalandjai, akit sze-
rettem. Izgatott az a gondolat, hogy szerel-
mes belém és hogy én olyan férfiba vagyok 
szerelmes, aki után minden asszony bomlik 
és akit minden férfi respektál. 

DOROZSMAY: Hiszen akkor még nincs el-
veszve semmi, mert én olyan férfi vagyok! 

NELLY: Csakhogy én magát sohasem fo-
gom szeretni, csak arra kérem, hogy amíg itt 
vagyok, ne fogadja a barátnőit! 

DOROZSMAY: Az lehetetlen, hiszen ez 
lesz a válási ok. Dorozsmay Istvánné rájön 
arra, hogy Dorozsmay István visszatért a 
régi kedveseihez, hazautazik a mamájához 
és megindítja a válópört. 

NELLY: Hogyisne! Mit gondolna rólam a 
világ? Milyen asszonynak tartanának, ha fér-
jem már az első mézeshét után megunt. Nem 
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is mehetnék újra férjhez. A legjobb válási 
ok, ha azt mondjuk, hogy én úgyis csak név-
szerint voltam a fe lesége. . . és nem másként. 

DOROZSMAY: Hogyisne! Mit gondolna ró-
lam a világ!? Milyen férfinak tartanának, ha 
a feleségem . . . Na! Rám se néznének többé 
az asszonyoki 

NELLY: Hát jó, majd megkérdezünk egy 
jeles ügyvédet. De nagyon kérem, addig ne 
csaljon meg, igaz » világ nem tudhatja, hogy 

•m vagyok a felesége, de még i s . . . nem 
volna szép . . . nem voina formás . . . 

DOROZSMAY: Nellyke, szavamat adom, 
hogy amig maga itt lesz, vége a legényélet-
nek. Hiszen maga után egy nö sem lehet 
méltó arra, hogy átlépje ezt a küszöböt. 

NELLY: A különbség csak annyi, hogy 
akiket eddig szeretett, azokat nem vette el. 
Engem elvett, de nem szeret. 

DOROZSMAY: Kérem, ne mondja ezt, mert 
nem tudhatja. 

NELLY: Csak nem akar ja azt mondani 
Dorozsmav István ur, hogy szerelmes Do-
rozsmay Istvánnéba? 

DOROZSMAY: Milyen szépen mondta azt, 
hogy Dorozsmay Istvánné. 

NELLY: Gondolja, hogy ez a név jól áll 
az arcomhoz? 

DOROZSMAY: Kérem, ne tréfáljon, én ko-
molyan beszéltem. 

NELLY: Komolyan tréfált, igy érti, ugy-e? 
(A zenélő óra megszólal, a „Levendula" refr.) 
Ó, ez az óra mindig zenél, ha önnél egy 
hölgy van vizitben? 

DOROZSMAY: Miért gyötör? 
NELLY (kis szekrényen egy vázával bab-

rálj: Azért mégis szép. Ez a halk régimódi 
dallam, amely egy ábrándos tiszta világból 
suhan felénk. Minthav elmúlt örömök és bá-
natok sóhajait támasztaná fel. 

DOROZSMAY: Nellyke! 
NELLY: Mit akar? 
DOROZSMAY: Egy csókot! 
NELLY (elhárítja magától): Hová gondol? 
DOROZSMAY: Egyetlenegy csókot. De nem 

olyat, amilyet eddig kaptam az asszonyoktól, 
hanem olyan csókot, amelynek emlékét ez a 
régi óra idézi fel bennem, amelynek a mu-
zsikáját eddig soha nem értettem meg. Sok 
évvel ezelötf a mi falusi házunk szalonjában 
állott ez az óra a nagy almáriumon a száz-
esztendős poharak és porcellánok között. És 
minden este . . . igy alkony felé, amikor fá-
tyolok ereszkedtek le a szobára, hazajött az 
apám a gazdaságból, mindig pontosan óra-
ütésre és amig az öreg óra halkan muzsikált, 
megölelte és megcsókolta az édesanyámat. 
Szépen, finoman, melegen és mindig össze-
mosolyogtak. Ez az a csók, amelyet ma . . . 
annyi esztendő után . . . irigylek a^ apámtól 
és maga . . . maga a z . . . akinek én ezt a 
csókot adhatnám. (A zenélő óra eddig ját-
szott.) 

(Dorozsmay ezt a nagy beszédet, Nelly 
kezét fogva, mondja.) 

NELLY: 1 
Hol van ma már a zengő kor 
Igy most a férfi nem bókol már 

DOROZSMAY: 
Szava muzsikál, 
Mint hogyha újra látnám öt 
Édes anyám a tündérnőt, mint régen 

[azelőtt. 
NELLY: 

Halkszavu, kicsi, pókhálós óra 
Visszahozod a multat egy szóra. 
Hol van ma már a zengő kor, 
Igy most a férfi nem bókol már, 
Nem bókol már. 

REFR.: 
Levendula száll az éjen át 
Az égen már a holdvilág 
Felhők mögé pihenni tért — jó éjszakát. 
Levendula száll, az illatát 
Itt érzem én a szivemen át 
Sötét az ég, egy csókot még — jó éjszakát. 

DOROZSMAY: 
Régi muzsika, elmúlt kor 
Most újra látom, mint akkor rég 
Mint huszárkadét. 

NELLY: 
Éjjeli zene halkan szól 
Zöld zsalugáter alól lám 
Mosolyog a lány. 

DOROZSMAY: 
Két sziv, S egy hegedű, ja j de szép volt. 
Két lélek szive hű, ja j de rég volt. , 

NELLY: 
Hol van ma már olyan kis lány 
Zöld zsalugáiter nincs is tán kár, 
Nincs többé már. 

REFR.: 
Levendula száll, stb. (Utána tánc, el.) 

14. JELENET 
Halmay, Sári, Tamásné 

HALMAY (jobbról): Kuglizás közben 
eszembe jutott, hogy a nőket bezártam a 
fürdőszobába. 

2 NÖ (benn dörömböl): Nyissák ki, nyis-
sák ki! 

HALMAY (kinyitja az ajtót). 
2 Nö (kirohannak). 
SÁRI- (pizsamában): Hol az a nő? 
TAMÁSNÉ (csak most van pizsamában): 

Hol van az az állítólagos Dorozsmay Ist-
vánné? 
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HALMAY: Elment! Elvitték! 
SÁRI: Ki vitte el? 
HALMAY: A bubus! Viszont a hölgyeket 

én viszem el. 
SÁRI: Hová akarsz minket vinni? 
HALMAY: Át Siófokra, a kaszinóba. Pisla 

is ott van már. Előre ment és megkért, hogy 
én csak vigyem a hölgyeket oda, majd ott 
találkozunk, ő itt egyedül akar maradni a 
feleségével. 

SÁRI: Berci, te hazudós vagy! 
TAMÁSNÉ: Bercike, maga csal. 
HALMAY: Becsületszavamra! Fogd meg az 

orromat. 
SÁRI: Puha! 
TAMÁSNÉ: Kemény! 
HALMAY: Olyan félkemény! Igy görbülje-

nek meg a hölgyek, ha nem igazat mondtam. 
TAMÁSNÉ: Hát csakugyan felesége van? 
SÁRI: Drága baráitnőm, szövetkezzünk ez 

ellen a betolakodott nő ellen. Elvégre kollé-
gák vagyunk! 

TAMÁSNÉ: Szervusz, angyalkám! (Meg-
csókolják a középen álló Halmayt, ugy, hogy 
a szájfesték a Halmay arcán maradjon, jobb-
ról is, balról is.) 

SÁRI: Fogadjuk meg, hogy szivvel-lélekkel 
küzdeni fogunk ez ellen az erkölcstelen há-
zasság ellen. 

HALMAY: Én is fogadnék, mennyibe lehet 
fogadni? 

SÁRI: Hallgass, te mafla. Hová akartál 
vinni bennünket? 

HALMAY: A siófoki kaszinóba egy kis 
békebeli hacacáréra! 

SÁRI: Hát ebben benne vagyunk! 
HALMAY: Estélyi ruhák vannak a Sári 

koffereiben, pezsgőről majd én gondoskodom, 
már ugy is tartozom a főúrnak. 

TAMÁSNÉ: Csak ne találkozzunk a vizén 
a férjemmel, a tornatanárral. 

SÁRI: Ne félj, Zsuzsikám, amig engem 
látsz, majd a viz alá nyomjuk! 

HALMAY: 
Siófoki kaszinóba van egy kicsi zug 
Hun a légy se zug, s Tiem zavar a cug. 

SÁRI: 
Betáncolunk az ivóba, a bor savanyu 
De minek a bú, busuljon a lu. 

TAMÁSNÉ: 
Beszólítom a banda primását 
Személyemet mulatni igy lássák. 

EGYÜTT: 
Siófoki kaszinóba beúszik a hal 
Megreped a fal, ha szól ez a dal. 

REFR. 
HALMAY: 

Három bokor saláta 
Bazsa Mári kapálta 

2 NO: 
Sej, haj, hacacáré. 

HALMAY: 
Ezalatt a libája 
Beszaladt a Tiszába. 

2. Nő: 
Sej, haj, hacacáré. 

TAMÁSNÉ: 
Szidja is már az ártaitlan családját, 

SÁRI: 
Ha nincs liba, mihez egyen salátát. 

EGYÜTT: 
Három bokor saláta, 
Bazsa Mári 'kapálta, sej, haj, hacacáré! 

HALMAY: 
Nincsen pénzem, van erszényem, csak 

[a zsebem bő. 
Nem szeret a nő, üsse meg a kő. 

SÁRI: 
Tul a Dunán Baranyában dinnye nő a fán 
Mégis a zúzám eszi a babám. 

TAMÁSNÉ: 
Ha becsípni ma mégse mersz, mint én 
Nem vagy legény azért se Bercikém. 

HALMAY: 
Én vagyok a falu rossza, kinek legyek jó 
Megjavulnék ó, de nem erriil van szó! 

REFR. 
EGYÜTT: 

Három bokor saláta 
Bazsa Mári kapálta, sej, haj, hacacáré! 

2. Nö: Ezalatt stb. (Tovább fordított sor-
rendben, mint az első refr.) 

(Eltáncolnak a nők átöltözni, estélyi ruha. 
kepp vagy estélyi köpenybe. Tánc után lassan 
sötétedik.) 

HALMAY: Egy negyedóra múlva vissza-
jövök a hölgyekért. Addig öltözzetek át. 
(Nők el.) 

, 15. JELENET. 
Halmay, Nelly, Dorozsmay 

NELLY (Dorozsmayval jön): Igazán gyö-
nyörű a kert. 

DOROZSMAY: Olyan gyönyörű, mint az 
úrnője. Berci, hát még mindig itt vagy? 

HALMAY: Kisztihand kezétcsókolom! Már 
megyek, csak a t y ú k o k a t . . . izé csak a ba-
romfiudvaron megetetem a tyúkokat. Nagyon 
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S2erutem a csirkészetet. Magam is régi csir-
kész vagyokl 

DOROZSMAY: Csirkeeszed van! Na iszkiri! 
NELLY: Hagyja, kérem, hiszen olyan mu-

latságos fiu! 
HALMAY: Hallatlanul szimpatikus nő. Már 

látom, hogy mi nagyon jóba leszünk! 
DOROZSMAY: Mars. Mars. 
HALMAY: Szervusz! Kisztibandl (El.) 
DOROZSMAY: Nellyke, Nellykém, én ugy 

érzem, hogy maga az első igazi nő az éle-
temben. 

NELLY: Régi reoept! Mindenkinek ezt 
mondja. Azt hiszi a képviselő ur, hogy a vá-
lasztói előtt áll. Hogy most minden szépet 
össze kell hordani, ami meggyőzi a szava-
zókat. 

DOROZSMAY: Könyörgöm, higyje e l . . . 
NELLY: Politikusoknak nem hiszek! 
DOROZSMAY: Csakhogy én rossz politikus 

vagyok! 
NELLY: Ezt az egyet elhiszem! 
DOROZSMAY: Akkor azt is higyje el, hogy 

egy félóra óta, amióta maga itt van a házam-
ban, napsugár költözött az életembe. Most 
látom először a virágot a kertben. Csak most 
látom, hogy eddig sötétben botorkáltam, 
most egyszerre kivilágosodott előttem min-
den!! 

NELLY: Talán csak káprázik a szeme? 
DOROZSMAY: Igaza van. elszédültem és... 

(Eddigrç csaknem teljes sötét lett a szobában. 
A szobák belülről világosak, csak az egyik 
baloldali nem. Kint holdfény.) 

16. JELENET 
Voltak, Gáthy 

GATHY (jobbról): Lenn van a podgyász. 
Hát ti mit csináltok itt a sötéíben? 

NELLY: Reszélgetünk! 
GÁTHY (felcsavarja a villanni. Csillár ki-

gyúl. Kivül a teraszon sötétebb van, csak 
gyenge holdfény látszik): Igy jobban lehet 
beszélgetni. 

NELLY: Melyik a szobám, képviselő ur? 
DOROZSMAY: Parancsoljon erre! 
NELLY: Köszönöm, akkor búcsúzom ma-

guktól, fáradt vagyok . . . Még egyszer kö-
szönöm a szives vendéglátást, ha majd elvál-
tunk és én megint otthon leszek, szívesen lá-
tom vendégül a mi házunkban. 

DOROZSMAY: Ne legyen könnyelmű, mert 
én elfogadom a meghívást és ott maradok 
egy liétig! 

NELLY: Nagyon jó lesz! Jóéjszakát! (El. 
Gyors átöltözés, pongyolába.) 

17. JELENET 
Dorozsmay, Gáthy 

DOROZSMAY: Palikám, én téged megmen-
tettelek a börtöntől, most én kérek tőled egy 
igen nagy szívességet. Utazz haza . . . még ma 

esie és hagyd itt az én feleségemet nálam. 
Én vállalom a házasságod következményeil. 

GÁTHY: Te tisztára megbolondultál! Hát 
azt hiszed, hogy azért nősültem meg, azért 
követtem el bigámiát. hogy ez a drága, 
egyetlen, gyönyörű asszony a te feleséged le-
gyen? Nem őrültem meg! 

DOROZSMAY: De megőrültél, mert Nelly, 
saját bevallása szerint, már nem szeret téged! 

GÁTHY: Mesebeszéd! Akármit mond, a 
szive mélyén mégis csak engem szeret. 

DOROZSMAY: Hallottad, hogy meghívott 
egy hétre?! 

GÁTHY: Engedj meg, csak nem fogadhat el 
tőled ingyen ilyen áldozatot. 

DOROZSMAY: Hát itt, édes Palikám, hiába 
kertelsz, mert most majd megmutatom ne-
ked, hogy ki az a Dorozsmay István, ha arról 
a nőről van szó, akit igazán szeret!! 

GÁTHY: Hát szereted? 
NELLY (átöltözve). (Ének.) 

Bocsánat urak 
Oly fáradt vagyok, 
Hisz kinn a kertben már 
Holdfény ragyog. 

(Melodráma.) Nagyon szépen kérek egy kis 
csendet, fáradt vagyok, aludni szeretnék! 

DOROZSMAY: Bocsánat, Nellyke, de Pali 
ugy ordit. 

GÁTHY: Ö ordított! 
NELLY: Hallatlan! (Közéjük áll.) Igazán 

nem tudnék aludni, ha arra kellene gondol-
nom, hogy két ilyen aranyos jóbarát össze-
veszne énmiatlam. Na, nyújtsanak kezet egy-
másnak! Igy ni! (Indul.) És még va lami t . . . 
(Megáll.) Nagyon szépen kérem az ajtó kul-
csát. Be szeretném zárni belülről. (A férfiak 
keresik a kulcsot, ezalatt ének): 
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Vájjon hol van a helyzet kulcsa, 
Mert jelenleg a helyzet furcsa. 

DOROZSMAY fátadja, illetve csak nyújtja): 
Tessék a kulcs. 

GÁTHY: Majd én adom oda! (Átadja 
Nellynek.) 

NÈLLY: Már megint veszekednek? Fogja-
nak kezet! így ni! Jóéjszakát! (El.) 

GÁTHY: Jóéjszakátl 
DOROZSMAY: Szép kis szituáció, mond 

hatom! 
Együtt: 

Mert nem egy, de kettő a férje 
Megoldást kell találni hát 
Hogy mégis egyik, hozzá ha benyit 
Jogosan ölelhesse át. (Hátramennek az 

erkélyre.) 
HALMAY (jön frakkban). 

Sárika, Sárika 
Menjünk, mert megfázik a 
Motorcsónak ott lerm a kikötőben már. 

(Próza, melodráma.) 
DOROZSMAY: Hát te már megint itt vagy? 
GATHY: Hát ez mit keres itt? 
HALMAY: K é r e m . . . Kérem, én már el is 

mehetek! Jellemek! Ha zivatar van készülő-
ben, akkor jó vagyok! De ha egy kicsit kisül 
a napfény, már leszerelik a villámháritót. 
Pedig csak a felesleges nőállományt akarlani 
eltávolítani. (Indul.) 

DOROZSMAY (visszatartja): Bercikém! A 
nőket akarod elvinni? Hát mért nem szóltál? 
Parancsolj! Nagy férfiú! 

HALMAY: J ó . . . jó, de búj jatok e!, mert 
ha meglátnak benneteket, megint kitör a 
gyalázat. 

DOBOZSMAY és GÁTHY (hátra bújnak 
az erkélyen.) 

HALMAY: Meggondolatlan fickók! Sárika... 
Zsuzsika!! 

SÁRI és TAMÁSNÉ (estélyi ruha. kepp;' 
jönnek): Bercike, hát már itt van? 

HALMAY: Menjünk! 
NÖK: Menjünk felejteni!!! 
EGYÜTT: 

Sári mama úgysem lesz a Sárából. 

Aranyéremmel kitün-
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Bort veszek az almás szürkéin árából. 
És ha valaki beleszól 
Neki de megfelelek jól 
Sári mama úgysem lesz a Sárából! 

SÁRI: Hogy megyünk át? 
TAMÁSNÉ: Motoroson? 
HALMAY: Nem, majd teveháton. 
EGYÜTT: 

Teve van egypupu, van kétpupu, 
Van négypupu, sőt több. 
Teve van egyhetes, van kéthetes, 
Van négyhetes, sőt több. 
S bár ez a dal ugyebár nagyon hüle 
De mégis slb. 

(A nők el. Halmay hátul marad s int a két 
férfinak, hogy már kijöhetnek! „Ez vagyok 
én" gesztus és el a nők után.) 

(Zene a „Levendula" eleje.) 
DOROZSMAY: Hála Istennek! Elmentek! 

Na! Eredj Palikám a hotelbe! 
GÁTHY: Menj te a hotelbe. 
DOROZSMAY: Nahát ez mégis csak hallat-

lan! A saját villámban mondod ezt?!! Én ill 
maradok! 

GÁTHY: Akkor én is itit maradok! 
DOROZSMAY: Utóvégre mégis az én fele-

ségem! 
GÁTHY: De én vettem el! 
DOROZSMAY: Ostobaság. (Leül.) 
GÁTHY (leül): Akkor miért nem mégy 

aludni? 
DOROZSMAY: Mert jobban esik itt ma-

iadnom a közelében. 
GÁTHY: Nem adnál egy cigarettát? (Háttal 

ülnek egymásnak.) 
DOROZSMAY: Parancsolj! De aztán ne 

hortyogj, ha elalszol! 
GATHY: Nem fogok hortyogni, mert nem 

fogok aludni. 
DOROZSMAY: Próbáld! Próbáld! Pedig jó 

lenne, ha elaludnál. 
GÁTHY: Én is jobb szeretném, ha kipihen-

néd a nap fáradalmait. 
DOROZSMAY: Kettőnk közül igazán csak 

reked lehet okod a fáradtságra. (C.igaretta-
gyujtás egyszerre.) 

NELLY (tükörrel és fésűvel a kezében, az 
ajtón keresztül látható.) (Ének, külső.) 

Levendula száll az éjen át 
Az égen már a holdvilág 
Felhők mögé pihenni tért, jóéjszakát. 

FÉRFIAK: 
Levendula száll, az illatát 
Itt érzem én, szivemen át. 
Sötét az ég 

NELLY: 
Egv csókot még 

EGYÜTT: 
Jóéjszakát. 

(Villanyoltás. Dorozsmay csak felnyúl s 
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holtja, a szoba sötét lesz, teraszon kívül vi-
lágos van a holdfénytől. A két cigaretta 
parázsló fénye látszik.) 

(Sári, Tamásné, Halmay távolról énekel-
nek): 

Hárt5m bokor saláta, 
Bazsa Mári kapálta 
Sej, haj, hacacárél 

(A zenélő óra kigyullad s a „Levendula" 
refrén utolsó részét lejátssza s elalszik a fény! 
Ebben a pillanatban künn messze egy vasút-
állomás jelző harangja hallatszik. Plum-plum, 
plim-plam, plim-plam, plim-plam, hosszú, el-
nyújtott távoli vonatfütty!) 

(A két parázsló cigaretta!) 
FÜGGÖNY 

I I . F E L V O N Á S 

(Szin: Dorozsmay füredi villájának kertje. A 
villa dombon van. Lenn a völgyben a Balaton 
gyönyörű panorámája látható. A távolban a 
tihanyi apátság látható. Jobbra rácsos, disz-
kerités, nagy kapuval, balra a villatornác. 
Baloldalon piros kerti ernyő alatt nyári bú-
torzat. A lépcső mellett vizeshordó. Jobb-

oldalt nagy karoslóca.) 

1. JELENET 

A két gépirókisasszony, Gyuri, Dorozsmay, 
Gáthy, I. inas 

(Mielőtt a függöny felmegy, Gyuri éneke hal-
latszik, aki egy pár női csizmát pucol.) 

Kapitány ur üzenet jött, hogy a babám 
[nagyon beteg utánam. 

Kaphatnék-e szabadságot, hogy még-
[egyszer meglássam? 

(Függöny fel) 
Tudom, hogy ha engem meglát, egyszeri-

b e kigyógyul a bajábul, 
A kapitány meg se tudja, hogy egy baka 

[hibádzik a századbul. 
I. LÁNY: Milyen szép hangja van magá-

nak, Gyuri. 
II. LÁNY: És milyen szakértelemmel pu-

colja azokat a csizmákat. 
I. LÁNY: Mondja Gyuri, a két nagyságos 

ur, a nagyságos asszony két férje, még min-
dig a hálószoba előtt alszik a karosszékek-
ben? 

II. LÁNY: Ejnye, de büszke ember! Mondja 
G y u r i . . . 

GYURI (rájuk se hallgat, tovább pucol és 
énekel). • 

II. LÁNY: . . . igaz, hogy már válnak is? 
Nekem megmondhatja, én titoktartó vagyok. 

I. LÁNY: Ejnye! Hát egy szót sem lehet 
kihúzni magából? 

II. LÁNY: Ez a Dorozsmay ur csizmája, 
ugy-e? 

I. LÁNY: Milyen édes! Legalább az egyiket 
adja ide. 

GYURI: Hál lia már mindenáron ölelgetni 
akarják az u j nagyságám lovaiglócsizmájál, 
itt van! 
(A lányok csalódottan otthagyják Gyurit.) 

DOROZSMAY (jön a villából): Már száz-
szor megmondtam neked, hogy itt a kertben 
ne pucolj! Na, pucolj, pucolj! 

GYURI: Pucoljak? Ne pucoljak! (El a ház 
mögé.) 

DOROZSMAY: Jó napot, hölgyeim. 
LÁNYOK: Jó napot, képviselő ur! 
I. LÁNY: Csak a mai munkát várjuk, kép-

viselő ur. 
II. LÁNY: Ma nincs diktálás, képviselő ur? 
DOROZSMAY: Ma nincs. Mától kezdve ne-

kem diktálnak. Ellenben a diktatúra vissza-
állításáig, fáradjanak le a hölgyek a cukrász-
dába. 

I. LÁNY: Ha megengedi a képviselő ur, 
cukrászda helyett inkább manikür kirándu-
lásra megyünk. 

DOROZSMAY: Manikür kirándulásra? 
II. LÁNY: Igen, átmegyünk Tihanyba 

kecskekörmöt szedni. A viszontlátásra! 
DOROZSMAY: A viszontlátásra, hölgyeim! 
LÁNYOK (jókedvűen el). 
GÁTHY (jön a villából): Szervusz Pista, te 

már fenn vagy? 
DOROZSMAY: Na hallod? Abból az irgal-

matlan karosszékből boldogság felkelni. 
GÁTHY (leült): Hát bizony, ma már hato-

dik napja szenvedtem át a spanyol inkvizíció 
összes kínjait azon a keskeny széken. 

DOROZSMAY: Ugy kell neked, miért vet-
ted el feleségül a feleségemet? 

GÁTHY: Ugyan kérlek, mintha nem tud-
nám, hogy csakis az éberségemnek köszönhe-
tem, hogy nem élsz vissza a barátságunkkal. 

DOROZSMAY: És ha visszaélnék? Leg-
alább olyan joggal az én feleségem, mint a 
tied! Vedd tudomásul, hogy a feleséged en-
gem szeret. 

A „Teáskanna" védjegyű tea 
a társaság, a család és a mindennapi 

használat számárai 
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GÁTHY: Pista! 
DOROZSMAY: Tudod mit, ha még nem 

szeret, előbb-utóbb meg fog szeretni. 
GÁTHY: Utópista. 
I. INAS (jön egy csokor virággal). 
DOROZSMAY és GÁTHY egyszerre: Mi-

féle csokor az? Ki küldte? Hova viszi? Csak 
nem te? És ha igen? Hát vedd tudomásul, 
hogy igen i s . . . 

INAS (túlordítja őket): A Berci fiatal ur 
küldte a nagyságos asszonynak! (El a házba.) 

KETTEN: Ja? 
DOROZSMAY: A Berci fiatal ur! Mondd 

kérlek, feltétlenül halállal büntetik az előre 
megfontolt szándékú gyilkosságot? 

GÁTHY: Kit akarsz megölni, az Istenért? 
DOROZSMAY: A Berci fiatal urat. A nya-

kamra hozta a Sárit s ráadásul még bukétá-
kat küldöz a feleségemnek. Node csak kerül-
jön a kezeim közé, a Berci fiatal ur! 

GÁTHY (átment s leült a lócára): Igazán 
sajnálom, hogy ilyen rosszul nősültem 
neked! 

DOROZSMAY: Majd mindjárt elmegy a 
kedved a mókázástól. Kérlek, Palikám, én 
neked egy vallomással tartozom. Én téged 
megcsaltalak! 

GÁTHY: Kivel? 
DOROZSMAY: A feleségemmel. 
GÁTHY: Csak nem? 
DOROZSMAY: Csak igen. Bocsáss meg, 

nem tehetek róla. Tegnap este, mikor haza 
jöttünk és ő mellettem ült az autóban ki-
pirult arccal, ragyogó szemekkel . . . én el-
vesztettem a f e j e m e t . . . és . . . 

GÁTHY: És? 
DOROZSMAY: És megcsókoltam. 
GÁTHY (felugrik): Nahát, ez . . . Ehhez 

nem volt jogodl 
DOROZSMAY: Tőled igazán nem fogom 

kérdezni, hogy van-e jogom, vagy nincs. 
GÁTHY: Most már nem csodálom, hogy 

nem jött az ebédhez. 

^ R l T H Y p É á l 
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HOGËX ELLEN 
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IZE KELLEMES 

DOROZSMAY: Én csodálom, mert hiszen 
tudta, hogy itt leszel. 

GÁTHY: Mit akarsz ezzel mondani? 
DOROZSMAY: Azt, hogy a feleségem még 

mindig téged szeret. (Leült az ernyő alá.) 
GÁTHY (örömmel): Az más, az igaz! 
DOROZSMAY: És ennek te örülsz? 
GÁTHY: Hát hogyne! 
DOROZSMAY: Hát ez a hála, amiért meg-

mentettelek a börtöntől? 
GÁTHY: A szerelemben nincs hála. 
DOROZSMAY (idegesen): Hát mi vagyok 

én itt? 
GÁTHY7: A feleségem férje, amig el nem 

válik tőled! (Nevetve el.) 
DOROZSMAY: Csak nevess, de az nevet 

legjobban, aki utoljára nevet. (El.) 

2. JELENET 
Halmay, Sári 

HALMAY (bejön, körülnéz s int Sárinak): 
Bejöhetsz bátran, nincs itt egy bogár sem. 

SÁRI (bekukucskál): Biztos? 
HALMAY: Holtbiztos. 
SÁRI: Akkor bejövök! Csak észre ne ve-

gyen senki, mert meglepetésnek tartom. 
HALMAY: Nem mondanád meg, hogy mi-

nek jöttünk ide tulajdonképpen? 
SÁRI: Istenem, hogy lehet egy ilyen köny-

nyü fiúnak ilyen nehéz feje. Mondtam már, 
hogy azért jöttünk ide, mert Pista már is 
válik a feleségétől. 

HALMAY: Nos és, nos és? 
SÁRI: Nos és természetesen azért válik, 

mert még mindig halálosan szerelmes belém! 
HALMAY: Ugy? Hát először is ezt én nem 

hiszem, másodszor is itt van egy nagy bibi. 
SÁRI: Miféle bibi? 
HALMAY: Az a bibi, hogy én ez ellen a 

bonyodalom ellen tiltakozom. 
SÁRI: Milyen jogalapon, ha szabad érdek-

lődnöm? 
HALMAY: Érdekes! Nekem már a veled 

való esetleges házasságomra előzetes költsé-
geim vannak! 

SÁRI: Az is valami? Pista ezt a jelentékte-
len összeget boldogan vissza fogja fizetni. 

HALMAY: Meg aztán a hotelben már mint 
fér j és feleség voltunk bejelentve. Én most 
már nem kompromitálhatom magam a portás 
előtt. Úgyis röhögött, amikór meglátott. 

SÁRI: A hotelportások ma már nagyon 
befolyásolható emberek. Most majd azt fog-
juk mondani, hogy tévedtél. 

H.\LMAY: Tévedés, hogy a férjed vagyok? 
SÁRI: Na hallod? Ilyen embernek igazán 

csak tévedésből lehetnék a felesége. Meg az-
tán nekem nagyon puha szivem van, nem 
hagyhatom szegény Pistát tovább szenvedni 
miattam. 

HALMAY: Ez borzasztó! Pedig én mái-
milyen szépen elképzeltem a házasságunkat! 
(Pityeregni kezd.) 

SÁRI: Szegény Bercike! 
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HALMAY: Az első négy gyerek után el-
mentünk volna nászútra. 

SÁRI: Mért csak az első négy gyerek után? 
HALMAY: Mert akkor már nyugodtabb az 

ember. 
SÁRI: Szegény Bercike! 
HALMAY: És tudod, hogy hova mentünk 

volna nászútra? 
SÁRI: Hova? 
HALMAY: Tokióba! 
SÁRI: Mért éppen Tokióba? f 
HALMAY: Azért mert a nászutasokra ugy 

is mindenütt ferde szemmel néznek az em-
berek! 

HALMAY: 
Olt ahol a jen a márka 
És a nőnek orra sárga óóó! 

SÁRI: 
S füstölög egy pizsamába 
A jó öreg Fuzsiáma óóó! 

HALMAY: 
Pont hét ötvenkor megy a hajó, 
Mért ne mennénk oda, ha jó, 

SÁRI: 
Nagasaki, Jokohama, 
Már a partot látom papa, óóó! 

lief.: 
Tókió, Tókió, 
Ott tudja jól a kis japán, hogy mi a jó. 

HALMAY: 
Tókió, Tókió, 
Bár nem folyik ott a Duna s a Sió. 

SÁRI: 
Viszont az ember ott kis tarka papirhá-

< [zakban lakik 
S lia stájgerol a háziúr, egy szobát le-

[szakit. 
Tókió, Tókió, 
Ott tudja jól a kis japán, hogy mi a jó. 

HALMAY: 
Át kell kelnünk mindenáron, 
Az Óceán konzervgyáron, óóó! 

SÁRI: 
Bratyizunk egy mandarinnal, 
S ellát minket mandarinnal, óóó! 

HALMAY: 
Olt a nép nem nézi sose zsebét, 
Mert mindig van kis rizses ebéd. 

SÁRI: 
És ha Csan-CsoJ^in meghina, 
Nagy előny, hogy közel Kina, óóóó! 

liefr.: (mint előbb!) 
(Eltáncolnak. Tánc után visszajönnek. A 

lánc japán csarlszton.) 
SÁRI: Bercikém, miből vinnél te engem 

lulajdonképpen nászútra? 
HALMAY: Nem lehetne pénzből? 
SÁRI: Miért? Neked talán van pénzetí? 

HALMAY: Egyelőre nincs, de eladhatom a 
birtokaimat. 

SÁRI: De hiszen azt már tavaly eladtad 1 
HALMAY: Igazán? Ezt majdnem elfelej-

tettem. 
SÁRI: Kár! Pedig Pistával való házassá-

gom és válásom lebonyolítása után szívesen 
hozzád mentem volna feleségül. Elhiszed? 

HALMAY: Hát lehet neked nem hinni? 
SÁRI: Roppant hitelképes nő vagyok. Lá-

tod, csak egy kis házasságra akartam kölcsön 
kérni a személyemet tőled és máris megadom 
magam neked! (ölelés, csók!) 

HALMAY: Te pünkösdi királynő, te! 
(Csók.) 

3. JELENET 
Voltak, Nelly 

NELLY (balról): Nagyon kedves! 
SÁRI, HALMAY (szétugranak). 
NELLY: Kérem, csak ne zavartassák ma-

gukat. 
HALMAY: A legközelebbi olimpiászon 

megnyernénk veled a szétugrási bajnokságot. 
SÁRI: Ó kérem, ez csak bucsucsók volt. 

Én vagyok t. i. az a nő, aki miatt István, 
illetve Dorozsmay képviselő válik kegyedtől. 

NELLY: Igazán? Ez nagyon érdekes. 
HALMAY: Hallgass! (Megcsípi Sárit.) 
SÁRI: Ne csipj, mert visszacsiplek. Kérem, 

az eset ugy áll, hogy Pista azért hagyja ott 
a nagyságos asszonyt ilyen hirtelen, mert 
nem tud nélkülem élni. Ezt ugyan ő még so-
hasem mondta nekem, de én a hallgatásból 
is tudok következtetni. 

NELLY: Érdekes, erről nekem eddig egy 
szót sem szólt. 

HALMAY: De nem is igaz kérem. Ez a 
buta liba mindenféle szamárságot beképzel 
magának. És különben is az előbb itt ezen 
a szent helyen esküdtél meg, hogy hozzám 
jösszl 

SÁRI: Én ezt csak a te megroncsolt ide-
geid gyógyszempontjából mondtam neked. 
L'gy-e kérem, ez csak nemes cselekedet voll 
lölem? 

NELLY: Meghaló önfeláldozás. Ilyen ön-
feláldozásra csak Rómában és Spártában vol-
tak képesek a nők. 

SÁRI: Én ugy érzem, hogy most már nem 
hagyhatom cserben szegény Pistát! 

NELLY (kacagva): Én is szivemből köszö-
nöm, hogy ilyen nemeslelkü. 

SÁRI: Nagyon aranyos asszony vagy 
Nellykém! Legyünk pertuk. Inkább én va-
gyok az idősebb. Szervusz! (Át Nellyhez.) 

Viareggto ÎHotel Tirreno) 
az olasz RIVIERA kedvelt téli és tavaszi üdülőhelye Hotel TIRRENO. Egyetlen magyar ház napos 
fekvéssel, közvetlenül a tenger pa r t j án , a játékkaszinó közvetlen közelében. — Folyó hideg és 
meleg viz a szobákban, kitünö magyar és francia konyha. — Magyar levelezés. — Szeptembertől 
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NELLY: Nagyon kedves! Szervusz! (Ne-
oetve megöleli, megcsókolja.) 

HALMAY: Pedig ő az idősebb! 
4. JELENET 

Voltak, Dorozsmai) 
DOROZSMAY (balról): Hát ez mi? Berci!!! 

Hát ti már megint, hogy kerültetek ide? 
HALMAY: Gyalog másztunk fel a hegyen! 

hogy lehet egy hegy ilyen hegyes? 
SARI: Pista, Pistukám, hát nem is örülsz 

nekem?! 
DOROZSMAY: Kérem, kisasszony, szállítsa 

el sürgősen ezt a szerencsétlen elmebajost a 
Lipótmezőre. 

NELLY: Nem engedem, hogy elküldje Sá-
rikát, a legjobb és legkedvesebb barátnőmet. 
Mi ketten már megegyeztünk, hogy a válóper 
után őt veszi el feleségül. 

DOROZSMAY: Maguk már megegyezlek? 
Hallatlan. Ezí megint te csináltad, te kreten. 
Azonnal szállítsd el innét Sárit, mert belelé-
pek a gyomrodba! (Bokszolja Halmayt.) 

HALMAY: Belegyomorsz a lépembe? Na, 
ne bokszolj! (Kézen fogja Nellyt, de nem néz 
oda.) Na gyerünk! (Észreveszi a tévedést.) 
Nem ő a z . . . de vele szivesebben mennék! 
(Elengedi. Sárihoz.) Na, gyerünk! 

NELLY: Itt maradsz, angyalkám. Egy pil-
lanatig sem tűrhetem, hogy a férjem meny-
asszonya hotelben lakjék! 

DOROZSMAY: Kicsoda menyasszony itt? 
És kinek a menyasszonya az a kicsoda? 

HALMAY: De csúnyán dadogsz. 
NELLY: Gyere drága Sárikám, itt maradsz 

nálunk, illetve engedd meg, hogy én itt ma-
radjak nálatok. 

SÁRI: Kérlek, majd az én hálószobámban 
fcgsz aludni. 

NELLY: Te drága! 
SÁRI: Te édes! 
DOROZSMAY: Nahát ez hallatlan! 
SÁRI (menetközben): Berci kérem, hozza 

fel a kuffereimet a szállodából! 

NELLY: Parancsolj! (A házba invitálja.) 
SÁRI: Csak parancsolj, drágám én itthon 

vagyok. (Elmennek a házba.) 
DOROZSMAY (ez alatt folyton bokszolja 

rlalmayt). 
HALMAY: Ne verekedj mindig. Ha látnád 

habfehér testemet, már csupa lila folt! (El.) 
DOROZSMAY: Most van egy feleségem, 

meg egy menyasszonyom és mind a másé. 

5. JELENET 
Dorozsmay, Gáthy, Gyuri, majd Wallakeövy 

GÁTHY: Mondd, kérlek Pisla, ki az a kis-
lány, akivel csókolódzik a feleségünk? 

DOROZSMAY: A menyasszonyunk! Miért, 
talán megtetszett neked? A legjobb lenne, ha 
ezt is elvennéd az én nevemben. Ettől azon-
nal elválnék! (El.) 

GÁTHY: A menyasszonyunk? Szegény fiu! 
Istenke elvette az eszét! 

GYURI (névjegyet hoz): Ez az ur óhajt a 
Gáthy nagyságos úrral beszélni. 

GÁTHY (olvassa): Wallakeövy Ármin! Hisz 
ez az én birtokos szomszédom! Örömmel 
várom. 

WALLAKEÖVY (túlzott bricsesszes, erdész-
kalapos, groteszk figura, minden mozdulata 
katonás, de persze komikus, nádpálca van a 
kezében. Hangos, jókedvű): Pálinkás jóreg-
gelt kivánok nagyságos Gáthy Pál uram! 

GYURI (el a ház mögé). 
GÁTHY: Hozta Isten, kedves Ármin! Hát 

magát mi szél hozta ide? 
WALLAKEÖVY: Ideát nyaralunk a csalá 

dómmal Bogláron és meghallottam, hogy kel-
medséged itt üdözik, hát gondoltam meglá-
togatom vagy mi a szösz, ahogy mifelénk 
mondani szokás. 1 

GÁTHY: Ez kedves volt magától. Aranyos 
ember maga kedves Wallakeövy ur! Paran-
csoljon helyet foglalni. 

WALLAKEÖVY: Csak kelmedséged után. 

A legdurvább k é z pár nap alatt bársonypuhaságu lesz a Matjhényi-íéle 

A U R O R A C R É M E 
E hirdetés előmutatója 

INGYEN 
kap egy próbadoboz 
A u r o r a C r é m e t . 

használat után. Egy tégely 1.20 és 2.— P 

MAJTHÉNYI 
A R A N Y K E R E S Z T D R O G É R I A 

BUDAPEST, IX., VÍMHAZ-KŐBUT 15. SZÁM. 

150 



A pré kegyed! Ahogy mifelénk mondani szo-
kás. (Leülnek.) 

GÁTHY: Csak az a furcsa neve ne lenne. 
Hogy hivták magát azelőtt? 

WALLAKEÖVY: Azelőtt Wallerstein vol-
tam. Egyszerű kettős könyvelő. Most kis-
gazda birtokos vagyok. Hát hogy s mint 
méltóztat szolgálni nagyságos uram becses 
egészsége? Vagy, hogy népiesein fejezzem ki 
magamat, hogy vág a szakáll? 

GÁTHY: Köszönöm kérdését, meglehető-
sen. Jól vág. 

WALLAKEÖVY: Hála Istenség! 
GÁTHY: Hát az ön családja, kedves Ár-

min? 
WALLAKEÖVY: Jól vannak, köszönöm. Ám-

bátor a nyolc fiu most egy kicsit náthás. 
Egész nap fürdenek s nincsenek szokva a 
vizhez. Ellenben a hat l á n y . . . (Lekopogja.) 
U m b e . . . Olyan egészséges, mint a mák! 
(Nevet.) 

GÁTHY: Talán mint a makk?! 
WALLAKEÖVY: Nem, nem, én jól mon-

dom, mint a mák. Amióta megfogadtam, 
hogy nem kártyázom, ezt a szót, hogy 
(Halkan.) makkj ki sem mondom többet. 
(Nevet.) 

GÁTHY (szintén nevet): Ejnye 110! Álljon 
csak fel egy pillanatra, kedves szomszéd! 

WALLAKEÖVY (hirtelen felugrik, ijedt). 
GÁTHY: Járkáljon csak egy kicsit előt-

tem. 
WALLAKEÖVY: Parancsoljon parancsolni! 

Amit kelmedséged nekem parancsol, az a pa-
rancs nekem parancs. (Átmegy kapu felé.) 

GÁTHY: Mondja csak, kedves szomszéd . . . 
jöjjön ide közelebb, ne féljen . . . Bemutat-
hatnám én itt magát egy gyönyörű hölgy-
nek? 

WALLAKEÖVY: Zózuzágen, már benne is 
vagyok, vagy ahogy mifelénk mondják: Szed-
te-vette, teremtette, hun a szép lány, hová 
tette? 

GÁTHY: Aztán nem fél a feleségétől? 
WALLAKEÖVY: Fél a radai róse, de nem 

én. Ha egy asszony már 14 gyereket ajándé-
kozott egy embernek, annak az aszonynak 
már nagyon kevés van felirva a követel ro-
vatba. Igazam van? 

GÁTHY: Igaza van! Tudniillik egy szíves-

séget kellene tennié, öcsém-uram. (Kedélye-
sen hátba üti.) 

WALLAKEÖVY (visszaüti): Hogy tetszett 
mondani? 
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GÂTHY: Öcsém-uram! 
WALLAKEÖVY: Köszönöm ezt kelmedsé-

gednek! Ha nekem egy ilyen tősgyökeres ma-
gyar gentri ur azt mondja, hogy öcsém-
uram, akkor velem egérfogót lehet ültetni. 
Rendelkezésére állok kelmedségednek! 

GÂTHY: Hiszen maga katona volt. 
WALLAKEÖVY: Mi az, hogy voltam? Tar-

talékos bakahadnagy voltam a 32-eseknél! 
GÁTHY: Részvett 'a világháborúban is? 
WALLAKEÖVY: Világháború! Én már a 

tatárjárásban is. 
GÂTHY: Hát altkor idefigyeljen. Van itt 

egy pesti kislány, akinek el kellene csavarni 
a fejét. 

WALLAKEÖVY: Hol az áru? Ugy elcsava-
rom a fejét, mint galamb a tiszta blúzát. 

GÂTHY: Lassan-lassan. Óvatos katona óva-
tosan indul rohamra. 

GYURI (jön a ház mögül): Ez az express-
levél Gáthy Pál ur részére érkezett. 

GÂTKY (átveszi): Ez a feleségem irása. 
Kérem, vezesse ezt az urat a hölgyekhez. 

GYURI (elindul, majd megáll s várja). 
WALLAKEÖVY : Megyek! Én mindent meg-

teszek, amit kelmedséged kér tőlem, mert én 
liberális ember voltam, vagyok és leszek. 
Annó dacumál, főkortese voltam Vázsonyi 
Vilmosnak. 

GÁTIHY: ,Ne mondja! 
WALLAKEÖVY: Már mért ne mondanám. 

Na és mit gondol, a legutolsó választáson 
k^re szavaztam? 

GÁTHY: Na kire? 
WALLAKEÖVY Na kire? A Kállaira! Hát 

hun az a menyecske, hadd tegyem boldog-
talanná! (Indul.) A viszontlátásra, vagy ahogy 
mifelénk mondani szokás: agyé! (El Gyuri-
val.) 

6. JELENET 
Gáthy, Dorozsmay, Halmay 

GÁTHY (egyedül): Mulatságos figura! De 
mit irhát a feleségem? (A levelet már előbb 
felbontja, most csak már belepillant.) Tyü, a 
V ~WVV VVVVT1A k/WVl XA./V "VW A. X "V > 

1 0 3 9 . 1. S Z Á M 
A 

S / I \ l l í / » É L E T 
' A J Á W I» ? K W Z E L Vf i l* Y F I t E e 
* Aki 13 egymásután következő szel-

vényt beküld a kiadóhivatalnak, 
£ az 80 fillérért kapja a Színházi 
<• Élet negyedévenként megjelenő 
£ ajándékregényét. 

W V W * . W W W , V \ V \ \ \ \ \ \ V» 

kutyafáját! Hány óra? Négy! Na, akkor még 
nem késtem el. 

DOROZSMAY (a házból): Mi az, mi bajod 
van? 

GÁTHY: Jön a feleségem! Az ötórai vo-
nattai érkezik. 

DOROZSMAY: Bizonyára érted jön! 
GÁTHY: Nem. Azt irja, hogy nevelőnőt 

visz innét Balatonfüredről, a gráf Hadházy-
kastélyból az Annuska leányunk mellé. 

DOROZSMAY: De te is hazamégy vele? 
GÁTHY: Dehogy, én itt maradok! 
DOROZSMAY: Azt próbáld meg. 
GÁTHY: És különben sem utazhatom el, 

mert nekem itt még fontos dolgom van. Na, 
szervusz, sietek a feleségem elé a vasúthoz. 
(El.) 

DOROZSMAY: Gyuri! Gyurii (El.) 

7. JELENET 
Halmay, Nelly, inasok 

HALMAY (jobbról, izzadva jön a kufferek-
kel): A Sári kulíerei. Becsületszavamra, már 
csak egy piros sapka meg egy szám hiány-
zik s mehetnék a sarokra. 

NELLY (balról jön): Nini, Bercike! Hál 
maga már megint kuffereket cipel? 

HALMAY (Nellyt bámulja): Micsoda szép 
asszonyi 

NELLY: Szegény flu, hát magát csak 
ilyenekre használják? 

HALMAY: Sajnál? Csudaszép asszonyi A 
nagyságos asszony igazán segíthetne rajtam. 

NELLY: Én magán? Ugyan hogyan? 
HALMAY: Fogja meg a kuffereket. (Hátra 

viszi őket.) 
NELLY (int az inasoknak, akik kiviszik a 

kuffereket). 
HALMAY: A nagyságos asszony olyan 

szép, mint egy kőszínházi primadonna nyá-
ron, én meg olyan szerencsétlen vagyok, 
mint egy északsarki utazó, ha Olaszország-
ban fagylaltot lát. Nem tetszik megérteni? 

NELLY: Hát egy kicsit homályos. (Leült.) 
HALMAY': Nagyságos asszonyomnak nehéz 

felfogása van. (Félve.) Nem mondhatom 
neki, hogy buta. (Leült a lóca karjára.) A 
helyzet t. i. az, hogy én a Sárit akartam fele-
ségül venni, de ő most váratlanul a kegyed 
menyasszonyának a vőlegénye lett, vagy mit 
is akartam mondani? 

NELLY: Ja, most már értem. Maga ugy 
gondolja Bercike, hogy miután én úgyis el-
válok az u r a m t ó l . . . hát mi ketten . . . 

HALMAY: Nincs is olyan nehéz felfogása. 
NELLY: Ennek örülök. 
HALMAY: Hát én ugy gondoltam, hogy . . . 
NELLY: Hát ha van türelme megvárni a 
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válóper végét, nem lehetetlen, hogy magához 
megyek feleségül. Maga határozottan tetszik 
nekem. 

HALMAY: Hát ez vág nekem! 
NF.LLY: Micsoda? 
HALMAY: A Iócának a karja. (Felállt.) 

Komolyan mondja , hogy én tetszem m a g á -
nak? 

NELLY: A legkomolyabban. A maga birka 
szemeiben van valami tipikus férj i jellem-
vonás! 

HALMAY: Ugy-e? 
NELLY: És az alakja is már egy kicsit 

p o c a k o s . . . 
HALMAY: Ez semmi. De mi lesz itt!! 
NELLY: Egyesül magában minden, ami 

szerintem egy férj i ideálhoz szükséges. 
HALMAY: Ugy-e? Én azt mindig mondtam 

a Sárinak, de ő ezt sohasem akarta nekem 
elhinni. Megjegyzem, én már régen észrevet-
tem, hogy tetszem magának, csak nem akar-
tam szólni. Gondoltam, hadd epekedjen. Meg 
aztán István a legjobb barátom és én gent-
leman vagyok tetőtől-talpig. De most már 
ugy is válnak, most m á r nincs benne semmi. 
Na, nem igaz? 

NELLY: Hát persze. 
HALMAY: Hiszen most már maga tulaj-

donképpen az én menyasszonyom. Na, nem 
igaz? De nekem kérem nem lesz szükségem 
semmiféle harmadik személyre. 

NELLY: Ejha, hát már itt tartunk? Már 
pedig Bercikém, mi mindig hármasban le-
szünk. 

HALMAY: Ki lesz a harmadik? 
NELLY: Jack Smith, a suttogó barito-

nista. 
HALMAY: Hát ismeri? 
NELLY: Hát hogyne. A gramofonleme-

zeimről. 
(Élőzenére Nelly leült az ernyő alá, Hal may 

a háta mögé) 
NELLY: 

A félhomályban, ülünk majd hárman, 
A gramofonom, én, te, ő. 

HALMAY: 
A tea forró, ilyenkor oly jó, 
Ha összebujt a férfi, nő. 

NELLY: 
A Pól, a Wejtmenn 
Egy blut ellejt benn 
S aztán a Zsekk, a Szmissz jön ó 

HALMAY: 
A Szmissz az angyal, vigyáz a hanggal 
S ezért a dal suttogó! 

Refrain: 
Mej darling, ó te bjutiful 
A hangom suttogásba ful 

NELLY: 
Csak súgok neked, súgok 
súgok neked ju j ! 

HALMAY: 
Sejtelmes tudom ez a szó 
S oly selymes a te ha jad 

Hát hadd simitom, hadd simitom, 
NELLY: 

Ez nem csak neked jó. 
HALMAY: 

Vagy akarsz egy Teddy Szinklert inkôbb 
S addig nem ölelsz. 
Mig egy nigger zongból nem kapsz 

[mintát 
Itt egy Revelersz. 

NELLY: 
Vagy az tán jobban érdekel 
Ha majsztró Fléta énekel 

EGYÜTT: 
Hát sugd meg babám, 
Sugd meg babám, 
Hogy mit tegyünk fel. 

HALMAY: 
A félhomályban, de sok bűbá j van, 
A kis lemez ringlispilt já r 

NELLY: 
Kezed kezemben s mi já r eszemben? 
A gramofon megőrj í t már . 

HALMAY: 
Lejár t a rugó, megállt a sugó, 
A kis lemez krákogini kezd. 

NELLY: 
A Zsekk, a kedves, 
De néma csendes, 
Helyette hát én súgom ezt. 

Refr.: Mej darling ó te bjutiful, ath. (Tánc 
után el és rögtön vissza.) 

8. JELENET 
Voltak, Dorozsmay 

DOROZSMAY (balról): Hát ti mit csinál 
tok itt? 

HALMAY: Hál ami azt illeti, sok közöd 
már nincs hozzá. 

DOROZSMAY: Micsoda?! Hogy merészelsz? 
NELLY: Kérem, ne bánitsa! 
HALMAY: De csak bántson. Azért van ill 

a menyasszonyom, hogy megvédjen. 
DOROZSMAY: Ki van itt? 
HALMAY: Az arám! 
DOROZSMAY (a földön keres): Hol van? 
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HALMAY: Itt ál l . . . (Jelentőségesen.) 
. . . egyelőre kettőnk között. 

NELLY: Kérem, ne bántsa a vőlegénye-
met. 

DOROZSMAY: Kit? 
NELLY: A vőlegényemet. 
DOROZSMAY (a földön keres): Hol van? 
NELLY: Itt á l l . . . egyelőre kettőnk között. 

Csak nem gondolja, hogy örökké elvált 
asszony akarok maradni? 

HALMAY: Mi már a legkisebb niianszig 
megbeszéltük eljövendő házasságunkat. 

DOROZSMAY (bokszolja Halmayt): Ezt 
már megint te csináltad! 

NELLY: Mégegyszer kérem, ne bántsa a 
szegényt. 

HALMAY: Igen, majd hánt ő eleget, ha 
már a feleségem lesz! 

NELLY: Inkább olvassa el ezt a levelet, 
most hozták magának. 

DOROZSMAY: Maga felbontja a levelei-
met? 

NELLY: Talán van valami kifogása ellene? 
HALMAY: Talán van valami kifogásod 

ellene? 
NELLY: Hiszen egyelőre még a felesége 

vagyok! 
HALMAY: Hiszen egyelőre még a feleséged 

vagyok! 
NELLY: A tornatanár neje követeli 

benne, hogy miután váratlanul megnősült, 
de búcsúzni elfelejtett tőle, azonnal menjen 
le hozzá a Park-szálló 79-es szobájába. 

DOROZSMAY (tovább olvas): „Különben 
olyan botrányt rendezek, hogy a tihanyi 
visszhang hetekig csak magán fog röhögni!...." 

HALMAY (röhög): Becsületszavamra nem 
rossz ötlet. 

DOROZSMAY: Hát most mit csináljak? 
NELLY: Semmit. Maga nem vigasztalhatja 
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meg ezt a szegény elhagyott asszonyt, mert 
hiszen felesége és menyasszonya van; na de 
itt van a Bercike! 

HALMAY: Igen, itt vagyok én! (Hirtelen 
rémülettel.) Mit akartok tőlem? 

DOROZSMAY: Édes, egyetlen Bercikém. 
na ne félj, most simogatni akarlak, ezt ne-
ked kell elintézni. 

NELLY (simogatja): Bercike jó flu, Ber-
cike önfeláldozó, Bercike tetőtől talpig gaval-
lér, majd ő helyettesíti. 

HALMAY: De nagyságos asszonyom, ke-
gyed jól tudja, hogy én halálosan szerelmes 
vagyok egy urinőbe! Én ilyenformán erre 
nem vállalkozhatom. 

DOROZSMAY: Bercikém, ezt a kis szíves-
séget sem iteszed meg nekem? 

NELLY: Bercikém, ez magának baráti és 
lovagi kötelessége. 

HALMAY: Hát barát és lovag az vagyok. 
NELLY: Siessen és hódítsa meg . . . persze 

csaik á tmenet i leg. . . azt a szegény nőt. 
HALMAY: Kérem annak a szegény átmenet) 

nőnek a férje egy marha erős ember, egy 
tornatanár s miimden pillanatban betoppan-
hat. 

DOROZSMAY: Berci, csak nem ijedsz meg 
egy tornatanártól? 

HALMAY: Nem ijedek én meg még tiz 
tornatanártól s e m . . . ha azok vidéken van-
nak. 

NELLY: Meg aztán a maga izmai, Bercike! 
HALMAY: Te már beszéltél róluk? Ezt 

nézze meg! (A karját nyújtja.) Fogja csak 
meg! 

NELLY (megfogja). 
HALMAY: Na, na, ne csipjenl Ez nem az 

a kemény faj ta izom, ami mindenkinek van. 
az az a puha fajta; ez meg nem mozdul, 
akármit csinálnak is vele. Ennek jövője van! 

DOROZSMAY: Rohanj már! 
HALMAY: Megyek. (Indul az ajtó felé, 

megáll.) A lábizmaimról már beszéltél? 
Fogja csak meg. 

NELLY: Dehogy fogom! 
HALMAY (tapogatja a saját lábát): Pedig 

volt valahol, de ugylátszik, most elbujt. 
Majd útközben megkeresem. Szervusztok. 
(El.) 

9. JELENET 
Dorozsmay, Nelly 

DOROZSMAY: Kérem ne haragudjon rám 
Tnmásné m i a t t . . . 

NELLY: 0 kérem, dehogy is haragszom, 
semmi iközöm a legényéletéhez; én inkább 
azért a csókért haragszom, amit az autóban 
lopott el tőlem. 

DOROZSMAY: Elloptam?! (Az emyö alatt 
állnak). 

NELLY: Azt nem bánja, hogy nem leszek 
a felesége, de szeretné, ha a kedvese lennék, 

DOROZSMAY: Nellvke! . . 
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NELLY: Sőt! Ha a kedvese lennék, szíve-
sen lemondana arról, hogy a felesége legyek. 

DOROZSMAY: Feltételezi rólam? 
NELLY: Mindent! De ne busuljon, majd 

a menyasszonya megvigasztalja. 
DOROZSMAY: Kicsoda? 
NELLY: Sárika! 
DOROZSMAY: Ugyan kérem, maga hisz 

ennek a f ruskának? Sári sohasem volt e— 
pillanatig sem a menyaszonyom. Éppen olyan 
barátnőm volt, mint a többi. 

NELLY: Nem hiszeml . . . 
DOROZSMAY: Esküszöm! 
NELLY (majd kiugrik örömében a bőré-

ből): Már esküsziikl 
DOROZSMAY: De maga igazán megkímél-

hetett volna attól, hogy ezt a kis hülyét előt-
tem simogassa! 

NELLY (kacag, boldogan): Bercikét? 
DOROZSMAY: Igen, igen. Ugy simogatta 

itt az előbb, mint egy kis mókust. 
NELLY: Mint egy kis birkát. Ugyan kérem, 

hát ha csak egy kicsit is érdekelne az az 
ur, nem küldtem volna el maga helyett sza-
kítani. 

DOROZSMAY: Hát akkor ne tagadja, hogy 
szereti. 

NELLY: Én magát? 
DOROZSMAY: Amikor tegnap este magam-

hoz szorítottam az autóban . . . 
NELLY: Útonálló. (Hátra megy). 
DOROZSMAY: De hiszen az autóban tör-

téni! (Nelly háta mögé került.) 
(Külső ének kezdődik: Hullámzó Balaton 
tetején. Messziről hallatszik start a szám 

kezdetéig). 
NELLY: Hát akkor autónálló. 
DOROZSMAY: Ha én egy nőt magamhoz 

szorítok, megérzem, hogy közömbös-e irán-
tam, vagy sem. 

NELLY: Hiszen én rögtön ellöktem ma-
gamtól. 

DOROZSMAY: De csa-k a második pilla-
natban. Egy pillanatig még is éreztem, hogy 
vonzódik hozzám. 

NELLY: Maga elbizakodott! 
DOROZSMAY: Lehet, hogy elbizakodott 

vagyok . . . 
NELLY: Vegye tudomásul, hogy teljesen 

közömbös vagyok maga iránt. 
DOROZSMAY: Nem hiszem! (Megfogja 

Nelly kezét.) Látja, hogy ittfelejtette a kezét. 
NELLY (hirtelen a kezére, majd Dorozs-

mayra néz): Ottfelejtettem. Nem baj! Rossz 
a memóriám. 

DOROZSMAY: 
Lám, hogy; danolnak ott, 
Mennyi kis csólnakat 
Ringat a vén Balaton. 

NELLY: 
Szép a romantika, 
Am az a nagy hiba, 
Rám ezzel nem hat nagyon. 
Most a nő reális korban él. 

Mért e teátrális póz, hát mér? 
Bókolni szép nagyon, 
Próbálja színpadon, 
Mert ez itt nem sokat ér. 

Refrain: 
Huncut a róka, a róka, a róika, 
Rőt a paróka, a homlokán 0 
Igy szól a nóta, a nóta, a nóta. 
Mert igy danóta a jó anyám. 
Tudom, hogy mi kéne, 
Bukik a csibére, 
Nincs itt ciróka, maróka, ha róka 
Menjen a dóga után komám. 

NELLY: 
ü n nagy legény ebbe 
Tán a regényekbe 
Olvasta igy ugyebár? 

DOROZSMAY: 
Mily rafíinált maga, 
Már csupa vágy csak a 
Két szeme másfelé jár. 
Nézzen ide kérem, vagy tán fél, 
Csak még azt az egyet tudnám mér? 

NELLY: 
Féljen a kutya, kár ez a disputa, 
Hol tudom én, ini a cél! 

Refr. mint előbb. Tánc. El. Visszajön. 
DOROZSMAY (megöleli Nellyt): Látja, hogy 

néha az útonállók is elindulnak az uton. 
NELLY (hirtelen kibontakozik a legtelje-

sebb nyugalommal): Hol van Pál? Még ma 
nem is láttam. 

Bársonyok 
Selymek 
Csipkék 
Szalagok 
Szövetek 

Vászonáruk 
Keztyük, harisnyák 

Trikóáruk 
Flanellek 

Barchetok 
Perzsa és sealskin 

utánzatok 
Legnagyobb választékban, legolcsóbban 

K l e i n H n t a l 
divutárohí i iúban 

Király-utca 53. (Akécía-u. sarok) 
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DOROZSMAY: Ugy-e hogy mégis von-
zódik egy kicsit hozzám? 

NELLY: Azt kérdeztem, hogy ha l van Pál? 
DOROZSMAY: A vasúthoz ment. 
NELLY: Minek? 
DOROZSMAY: Megérkezik a felesége. 
NELY: A felesége? 
DOROZSMAY: Miért csodálkozik ugy ezen? 

Hiszen már egy hét óta tudja, hogy Palinak 
felesége van. Még mindig nem nyugodott 
bele? 

NELLY: És miért jön meg a felesége? 
DOROZSMAY: Nevelőnőt visz innét Fü-

redről a kislánya mellé. 
NELLY: Igazán csak ezért jön? Nem gon-

dolja, hogy megtudott valamit? És Pali is 
hazautazik vele? 

DOROZSMAY: Na nézd csak, milyen nyug-
talan lett egyszerre? Alighanem vele utazik. 

NELLY: És nem is fogom már látni többé? 
DOROZSMAY: Minek is látná? 
NELLY: Igaza van! Mondja, mikor telik 

le a mi házashetünk? 
DOROZSMAY: Nagyon jól mondja , mert 

mézeshétnek igazán nem illenék be. Holnap 
este. 

NELLY: Akkor én még ma hazautazom. 
DOROZSMAY: De hiszen egy félórával ez-

előtt még eszeágában sem volt, hogy ma el-
utazzék. Vallja be, hogy még mindig Pált 
szereti. 

NELLY: Nem szeretem! 
DOROZSMAY: Akkor marad jon holnap 

estig. 
NELLY': Szavát adja , hogy holnap este 

útnak enged és holnapután megindítjuk a 
válópörit, ha maradok? 

DOROZSMAY: Szavamat adom. 
NELLY: Akkou maradok. 
DOROZSMAY: Köszönöm. (Kézcsók.) De 

viszont nagyon kérem . . . 
NELLY: Már megint mit kér? 
DOROZSMAY: Hogy amig Pál itt van a 

feleségével, ne mutatkozzék. Bocsásson meg 
ezért, de Pál felesége nem tudja, hogy mi 
ketten megnősültünk. 

NELLY: Kár, nagyon szereltem volna látni 
azt az asszonyt, aki erősebb nálam. 

A HÖLGYFODRASZAT terén az utóbbi idő-
ben bevezetett nagysikerű uj i tások igénybe-
vétele mellett meleg levegővel eszközölt tar-
tós ondolálást, á r ta lmat lan Henné hajfestést 
és minden e szakmába vágó h a j m u n k á t és 
fésülést elsőrangú kivitelben, jótál lás mellett 
teljesít. KRANITZ ÁRPÁD hölgyfodrász, több 

hazai és külföldi ki tüntetés tu la jdonosa. 
Budapest, IV., Páris i -u. 5. (Föpostával szemben.) 

DOROZSMAY: Ha olyan kíváncsi, nézzen 
ki a kulcslyukon. 

NELLY: Mint egy szobalány? Köszönöm, 
erre még nincs szükségem. Én hiszem, hogy 
én vagyok az erősebb. Nem fogok leskelődni, 
nem fogok kinézni a kulcslyukon, nem le-
szek itt és mégis itt leszek. (El). 

DOROZSMAY: Haragszik rám, tehát sze-
ret! . . . Gyuri! G y u r i k á m ! . . . 

10. JELENET 
Oorozsmay, Gyuri 

GYURI: Parancsol a nagyságos ur? 
DOROZSMAY: Ki van-e pucolva az atillám? 
GYURI: Azt kefélem ki mindennap első-

sorban. Sose lehet tudni, hogy mikor, melyik 
pillanatban lesz szükség rá. 

DOROZSMAY: Hát most lesz! 
GYURI: Háború lesz, édes nagyságos uram? 
DOROZSMAY: Olyasféle! Lakodalom lesz 

a mi utcánkbanl (El jókedvűen). 
GYURI: Lakodalom? Akkor olyan fényesre 

gilancolom a gombokat, hogy a napfény is 
elbújhat szégyenében, de a magamét se ha-
gyom piszkosan. (El). 

11. JELENET 
Tamás, Tamásné 

TAMÁSNÉ (jobbról visszaszól): Csak gyere, 
gyere Tamás, ne félj, ha mondom. Hogy 
lehet egy állami to rna taná r ilyen gváva. 

TAMÁS (fekete bajuszos, kitömött vállú, 
tipikus tornatanárpofa, félénk, pipogya alak): 
Zsuzsikám, én ugy félek! 

TAMÁSNÉ: Dehát mitől félsz? 
TAMÁS: Az igazságtól. 
TAMÁSNÉ (ezalatt kalapját, retikűljét le-

tette a lócára): Már ezerszer megmondtam 
neked, hogy én Dorozsmay képviselőhöz 
csak azért já r tam, mert protekciót kértem a 
számodra. 

TAMÁS: Igazán? Hát nem azért, m e r t . . . 
TAMÁSNÉ: Nem azért. Kizárólag azért, 

liogv téged ne helyezzenek bélistára. 
TAMÁS: És ezalatt te helyeztél engem 

bélistára. 
TAMÁSNÉ: Hát még mindig nem hiszel 

nekem? Há t meg tudnálak én csalni téged? 
Te drága! 

TAMÁS: A látszat csal. 
TAMÁSNÉ: Hát akkor légy féltékeny a 

látszatra és ne légy ilyen pipogya. Húzd ki 
magad. (Hátbaüti). 

TAMÁS: F á j a derekam! 
TAMÁSNÉ: Fel a fejjel! Na hiszen, ha a 

diákjaid is igy engedelmeskednének a torna-
órákon, már rég nyusdi jba küldtek volna. 

TAMÁS: Hát mit csináljak? 

VETÎTETT02" gramofon hanglemezek 
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TAMÁSNÉ: Légy férfi! De szégyenlem, 
hogy a feleséged vagyok. 

TAMÁS: Zsuzsikám, én szeretnék meg-
javulni. 

TAMÁSNÉ: Szeretnél? Na jó, még egy 
utolsó próbát teszek veled. Ezentúl minden 
szombaton lejövünk a Balatonra, vikendre! 

TAMÁS: És gondolod, hogy akkor jövőre 
megvehetem a babaruhákat? 

TAMÁSNÉ (szemérmesen): Remélem. 
TAMÁS: Most már fogom várni a szomba-

tokat. Most már jól esik a munka egész 
héten, hiszen . . . 

TAMÁS: 
Jön a pihenés hét végén, 
Termetem mesés szépségén 
A nyugalom ugy-e nagyon 
Javit, ha mondom, itit nincs gondom. 

TAMÁSNÉ: 
S ha elveszitém vig kedvem. 
Visszanyerem én vikenden, 
Fütyül a vén lokomotív 
S repes a sziv. 

Refrain: 
TAMÁS: 

Bogláron vagy Ailigán 
Jó nótát tud a cigány, 
Hát bárban vizén 
Táncba viszem, a rózsám. 

TIAMÁSNÉ: 
Hullámzó Balatonon, 
Formás jó alakomon, 
Minden szem megáll 
S lassan leszáll az é j már. 

TAMÁS: 
Langyos kis szellő dudál, 
Nézd a sudár nyíló akácfát 

TAMÁSNÉ: 
Cimbalmos gyúrjad, ne fázz, 
Nem tíz, se száz, pöngő jut ma rád. 

EGYÜTT: 
Bogláron vagy Aligán, 
Jó nótát (tud a cigány, 
Hát bánban vízen 
Táncba viszem a rózsájm. 

TAMÁSNÉ: 
Ámde véget ér minden jó 
S új ra hazatér Boglárró' 
E finom ur, meg a neje 
S itt vagyunk újra Pesten helybe. 

TAMÁS: 
S míg a gyerekek tornáznak, 
Szivem megremeg s fellázad: 
Nagy az adó, drága a zsír, 
S szivem egy nótát sir. 

TAMÁS: 
Refr. kezdi s tovább fordított sorrendben, 
lánc után el. 

t 

12. JELENET 

Dorozsmag, Gáthy, Gáthyné, Laci inas 
DOROZSMAY (hangja már kivül hallatszik): 

Erre tessék nagyságos asszony! 
GÁTHYNÉ (egészséges, pirospozsgás, te-

nyerestalpas vidéki asszony; olyan „jaj de 
szép kövér"): De szép villa, gyönyörű kilá-
tás. Az a tihanyi apátság? Igen? Köszönöm. 

DOROZSMAY: Milyen pompás színben van 
a nagyságos asszony! 

LACI (jön s kiviszi a lócáról Sári nap-
ernyőjét s Tamásné kalapját, retiküljét s el)-) 

GÁTHYNÉ: Hát bizony hála Istennek, me-
gint híztam 5 kilót. Hanem magáról rém-
hírek keringenek az egész választókerületben. 

GÁTHY: Képzeld csak, az a kis vízfejű 
főispáni titkár, a Berci testi-lelki jóbarátja. 

KUKÁM OTTHON 
Reggelenkínt fél pohár Schmldthaner-tél« 
Igmándl keserűvíz éhgyomorra, langyosan hasz-
nálva, kitűnő eredménnyel pótolja a karlsbadi 
és marienbadi ivóknrékat bármely évszakban. 
Sok esetbea elegendő már néhány evőkanállal ta. 
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«mrgönyt kapott a Bercitől, hogy le megháza-
sodtál. 

DOROZSMAY: Ostoba pletyka az egész. 
Parancsoljon helyet foglalni. 

GÂTHYNÉ (leült az ernyő alá a székre, 
Dorozsmay mellé, Gáthy Gáthyné mellett 
állva maradt): Én egy pillanatig sem hittem. 
Maga nem olyan flu, akit egy-kettőre be 
lehet ugratni a szent házasságba. 

GÁTHY: Jól is teszi. A házasembernek 
egy asszony parancsol, a legényembert száz 
asszony kényezteti. 

GÁTHYNÉ: Hallja édes, maga talán nem 
jól érzi magát a házasságban? 

PÁL: Nem hazabeszéltem. Mert én — ha 
még egyszer nősülnék is — akkor is csak 
magát venném el feleségül. 

DOROZSMAY: Egy szavát se higyje el. 
GÁTHY: Hiába rágalmazol a feleségem 

előtt, ő tisztában van énvelem. 
GÁTHYNÉ: Sőt magával is tisztában va-

gyok. Éppen ezért lejön hozzánk az őszi 
vadászatokra, meg fogom házasí tani . . . 

DOROZSMAY: Nagyságos asszonyom, ne 
ijesztgessen . . . 

GÁTHYNÉ: Semmi nagyságos asszonyom. 
Lejön és punktum. A menyasszonya . . . 

DOROZSMAY: Hát már az >is van? És ki 
az? 

GÁTHYNÉ: Egy elragadó fiatal lány, aki 
nagy tisztelője magának. 

DOROZSMAY: Ki az? 
GÁTHYNÉ: Apa gyámleánya. Nemrég jött 

haza intézetből, Drezdából. Verebély-lány. 
DOROZSMAY (felugrik): Micsoda? 
GÁTHYNÉ: Verebély-lány. Az utolsó Vere-

bély-lány. 
DOROZSMAY: Tudja-e, hogy nekem attól 

őrizkednem kellene. Nincs egy hete, hogy 
Béni b á c s i . . . 

GÁTHYNÉ: Édes apa? 
DOROZSMAY: Igen, ő mondotta, hogy a 

Verebély-leányok mind veszedelmese';. Jön-
nek, megfognak és visznek bennünket. Maga 
is Verebély-lány. 

GÁTHY: Hát persze. Jött, fogott, vitt. 
GÁTHYNÉ: Panaszkodik? 
GÁTHY: A világért sem. 
GÁTHYNÉ: Hát azt nem mondta apa, hogy 

a Verebély-lányok arról is híresek, hogy egész 
életükben csak egy férfit szerettek. Az igaz, 
hogy aztán nem is tágítottak tőle. 

I I _ _ ( szörtelenitővel min-

Dr. Morrison 
kiirtnatia 

OOK0sZS.\lAY (jelentőséggel): És vigyázni 
is tudtak a fér jükre? 

GÁTHYNÉ: De még mennyire. Verebély-
lánnyal még sohasem esett meg, hogy az 
ura megcsalta volna. 

DOROZSMAY: No ezt már még sem hiszem. 
GÁTHY: Pedig elhiheted. 
DOROZSMAY: Na ha te mondod, akkor 

bizonyosan elhiszem. 
GÁTHYNÉ: El is hiheti. Nincs olyan férj, 

aki túljárna egy Verebély-lány eszén. 
DOROZSMAY: Nincs-e? 
GÁTHY: Nincs. 
GÁTHYNÉ: Pál elég furfangos flu, (ránéz 

Gáthyra) de nincs olyan lépése, amiről ne 
tudnék. 

DOROZSMAY: Nincs? 
GÁTHY: Nincs! 
GÁTHYNÉ (nyomatékkal): Nincs! 

13. JELENET 
Voltak, Laci inas, majd Nelly 

LACI (jobbról): Egy hölgy keresi a nagy-
ságos asszonyt a Hadházy-kastélyból. (El.) 

GÁTHYNÉ: Ez az u j nevelőnő lesz. Hála 
Istennek, csakhogy ezt is elintézhetjük. (Fel-
áll). 

NELLY (groteszk szalmakalapos, férfiasan 
öltözött, hosszuszoknyás, nagy cipőjű, szem-
üveges tipikus nevelőnő, hosszunyelü ernyő-
vel. Komikus figura): Jó estét! 

DOROZSMAY: Ez a hang? 
GÁTHY (Dorozsmayhoz): El ne ájulj , 

ha megismered. 
DOROZSMAY: Hiszen ez Nelly. Micsoda 

gazság ez? 
GÁTHY: Fogd be a szád! 
GÁTHYNÉ (Nelly elé megy): Nagyon 

örülök, hogy eljött. Férjem, Dorozsmay Ist-
ván képviselő ur, akinek a vendégei va-
gyunk. 

NELLY (némán üdvözli őket). 
GÁTHYNÉ: Foglaljon helyet kisasszony! 

(A lócára mutat). 
NELLY: Bocsánat, de nem vagyok kisas-

szony. 
GÁTHYNÉ: Asszony? 
NELLY (leteszi az ernyőjét s a gallérlcáját 

s leül): Legalább is férjhez mentem. Sze-
rettem egy férfit, aki feleségül vett. (Gáthyra 
néz.) És csak az esküvő után vallotta be, 
hogy neki már felesége és gyermekei vannak. 

GÁTHYNÉ: Közönséges gazember! 
NELLY: Természetesen rögtön elhagytam 

és most tanítónő vagyok. 
DOROZSMAY: És be se záratta azt a 

csirkefogót? 
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NtíLLY: Majd az Isten megbünteti. 
DOROZSMAY: Igaza van. De hála Istennek, 

nemcsak gazemberek vannak a világon, majd 
megvigasztalódik egy becsületes ember ol-
dalán. 

GÂTHYNÉ: Hagyjuk ezt most. Tud a 
kisasszony franciául? Quielle école avez vous 
fréquendés Madame? 

NELLY (kifogástalan kiejtéssel): J'ai fré-
quenté un collège à Drezde et j'ai étudié le 
français pendant cinques années. J'espère 
que vous serez contente des moi. 

GÁTHYNÉ: J'en suis sur, madame. 
NELLY: Vous êtas très gentille, madame. 
GÂTHY (Dorozsmayhoz): Te Pista, nem 

most árul el? 
DOROZSMAY: Sajnos, nem. 
GÂTHYNÉ: Do you speek English too? 
NELLY: I speek it as well as my mothers 

tonnue. 
GÂTIIY: Te, talán most árul el? 
DOROZSMAY: Nincs nekem olyan szeren-

csém. 
GÁTHY': Még csak az hiányzik, hogy kí-

naiul beszéljen. 
GÁTHYNÉ: Zongorázni is tud a kis-

asszony? 
NELLY: Jeles eredménnyel végeztem a 

Nemzeti Zenedét. 
GÂTHYNÉ: Valóságos eleven csoda. Hát 

a gyerekeiket szereti? 
(Gáthíj és Dorozsmay az ernyő alá ülnek. 
Gáthyné Nellyvel a lócán ül s ülve kezdi a 

számot). 
Szeretem a gyerekeket, ha kicsi, ha nagy, 
ha már gügyögő, vagy ha még bőgő, 
Szeretem, ha figyelem, hogy fejlődik az 
Ezért lettem én csak nevelőnő. [agy, 
Reggel, este ott lennék a gyerekszobában. 
Mert egy gyermekdalban még 
mennyi-mennyi báj van. 

Refrain: 
Tánci-tánci, szól a Micike, 
Bár még picike jószág, 
Girbe-görbe lábam van ugyan, 
még is szeretem a nótát. 
Csinnadrata, ha muzsika szól, 
Rögtön topog ez az óláb, 
Tánci-tánci, szól a Micike, 
bár még picike jószág. (Feláll). 
Peti mondja angolul, hogy: á j em veri 
és ezalatt lepotyog a székről. [neisz, 
Pisti mondja: Bitte schön, die Suppe ist 

[zu heiss, 
Lili mondja: „Csukoládé még köH! 
Jancsi mondja: „ D e r . . . Die . . . Das", 
Egy sem marad csendben. 

Még is köztük a tavasz, dalol a szivem-
[ben. 

Refr. mint előbb, majd tánc. 
GÁTHY: Brávó, elragadó volt! 
GÁTHYNÉ: Nagyon szép! (Felállnak mind.) 

Akkor tehát megegyeztünk. A vonat másfél 
óra múlva indul. Velünk jön ugyebár? 

NELLY: Nagyon sajnálom, de csak hol-
nap indulhatok. (Felveszi a gallérját s veszi 
az ernyőjét). 

GÁTHYNÉ: Miért? 
NELLY: Holnap délelőtt tárgyalnom kell 

az ügyvédemmel a válóperem dolgában. 
GÁTHYNÉ: Ejnye, ejnye, igazán sajnálom. 

Hát akkor holnap este. Együtt utazhatik az 
urammal, ö is csak holnap este indulhat. 

GÁTHY: Nagyon örülök. 
DOROZSMAY (Gáthyhoz): Majd ha fagy! 
GÁTHY (Dorozsmayhoz): Jó, jó ! 
NELLY: Tehát holnap este a pályaudva-

ron. 
GÁTHY: Várni fogom, asszonyom. 
GÂTHYNÉ: Tehát a viszontlátásra. 
NELLY: A viszontlátásra asszonyom. . . 

Uraim! (A villa felé akar menni, de Dorozs-
may a kerti kapu felé tessékeli). 

DOROZSMAY: Erre, erre! (Komikus el-
menés. Dorozsmay kikíséri, de azonnal 
visszajön). 

14. JELENET 
Előbbiek, Nelly nélkül 

GÁTHYNÉ: Mit szólsz hozzá? Valóságos 
kincs! 

GÁTHY: Igazán bámulaitos teremtés. Kár, 
hogy ilyen öregesen öltözködik. De majd 
levetkőztetjük . . . 

DOROZSMAY: Mi ' Mi? 
GÁTHY: . . illetve felöltöztetjük, fiatalosan, 

szépen. 
GÁTHYNÉ: Boldog vagyok, hogy Annus-

kának ilyen tanítónője lesz. 
GÁTHY: Én is boldog vagyok. 
DOROZSMAY (Gáthynéhez): És magának 

van bátorsága ahhoz, hogy ilyen fiatal ne-
velőnőt vegyen a házhoz? 

GÁTHYNÉ: Ugy érti, hogy Pál? Hahaha! 
DOROZSMAY: Pál nagyon lelkesedik a 

fiatal nevelőnőkért. 
GÂTHYNÉ: Ne feledje el kedves István, 

hogy ém Verebély-lány vagyok s a Verebély-
lányok mindig tudják, mit cselekszenek. 

DOROZSMAY: Mégis azt hiszem, hogy 
maga túlságosan bizik Paliban. 

GÁTHYNÉ: Ne mondja! . . . Hát tudja 
mit kedves István, nem is Paliban bizom én, 
hanem magamban. 

^ I t T T Í l f * Ezúton hozom tudomására a nagyérdemű hölgyközön-
^ * ségnek, hogy a V I I , O o t a A m y - u í c a 4 7 . s z . a l a t t 

(Palacc-mozgó mellett) l é v ő b U l g y f o d r á s z s z a l o n t legmodernebbül átalakítva 
m e g n y i t o t t a m . A t. hölgyközönség szíves pártfogását kérve, maradok 

kiváló tisztelettel Merger Rudi h t t i g y l o d r á s z 
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DOROZSMAY: Igen, ludom . . . a Verebély-
lányok. De egyszer a Verebély-lányok is meg-
járhatják. 

GÁTHYNÉ: Soha, kedves István, soha. A 
Verebély-lányok mindig biztosra mennek . . . 
De nekem már mennem kell. 

GATHY: Szervusz Pista! 
GÁTHYNÉ: Maga csak maradjon. Nekem 

még át kell egy kicsit néznem Rátótiékhoz, 
be kell egy kicsit kukkantanom Pelsőciékhez 
és át kell egy kicsit ruccannom Szilágyiékhoz 
is. Majd az állomáson /találkozunk és ott 
bucsuzunk. A viszontlátásra kedves István. 
(Indul.) És el ne feledkezzék az őszi vadá-
szatokról. Számítunk magára. 

DOROZSMAY: És vegyem el az utolsó 
Verebély-lányt. 

GÁTHYNÉ: Tudja mit, nekem erős a gya-
núm, hogy el fogja venni. 

DOROZSMAY: Azt hiszi? 
GÁTHYNÉ: Nagyon finom szimatom van 

ilyen dolgokban. Aztán ha fél lejönni egye-
dül, hozzon magával egy gárdistát, mondjuk 
a Bercit. Az ugy is mindig házasodni akar. 

DOROZSMAY:' Nem kell nekem villám-
hárító. 

GÁTHYNÉ: Majd meglátjuk. Hát csak 
jöjiön, jöjiön mielőbb, a viszontlátásra. 

DOROZSMAY (kikíséri a kapun tul, de 
azonnal vissza): Kezeit csókolom. 

15. JELENET 
Dorozsmay, Gáthy 

DOROZSMAY: Hát tudod e z . . . ez a leg 
nagyobb! Te haza akarod vinni Nellyt a 
feleséged mellé? 

GÁTHY: Nekem ez eszembe se jutott, hi-
szen én azt sem akartam, hogy Nelly meg-
ismerkedjék a feleségemmel. De ha Nelly 
mindenáron mellettem akar maradni, nincs 
jogom hozzá, hogy ezt megtiltsam neki. 

DOROZSMAY: De nekem van. És ha a te 
feleséged olyan vak, hogy folyton a Verebély-
lányok csalhatatlanságára hivatkozik és nem 
látja, hogy milyen aljas gazember vagy, hát 
itt vagyok én és akaratod ellenére is oltal-
mazni fogom a te családi tűzhelyed becsü-
letét? 

GÁTHY: Talán a te családi tűzhelyed be-
csületét? 

DOROZSMAY: Az mindegy. De meg fogom 
oltalmazni. Különben majd megkérdezem 
Nellyt, hogy egyáltalán akar-e lemenni hoz-
zád. (Bekiríllt a villába.) Nelly! Nellyke! 

16. JELENET 
Voltak, Nelly 

NELLY (rendes maszkjába» s átöltözve 
jön a villából): Mit kívánnak íőlem az urak? 

DOROZSMAY: Kérem Nelly, nyilatkozzon: 
maga követni akar ja Pált az otthonába? 

NELLY: Eszemben sincs. Csak meg akar-
tam csodálni a feleségét. 

DOROZSMAY: És ezért komédiázott? 
NELLY: Sajnálom, ha nem hisz a szavam-

nak. 
DOROZSMAY: Ön az én nevemet viseli és 

én megtiltom, hogy Dorozsmay Istvánné 
betegye a lábát Gáthy Pál házába. 

NELLY: Holnap este hazautazom az apám-
hoz. 

DOROZSMAY: Nem fog hazautazni. 
NELLY: Becsületszavát adta, hogy elenged. 
DOROZSMAY: Én megtartom a becsüle-

temet, de megszegem a szavamat. Elvégre a 
feleségem, sőt az is marad, mert kijelentem, 
hogy nem válok. 

NELLY: Nem válik? 
DOROZSMAY: Nem! 
GÁTHY: Becsületszavad adtad, hogy el-

válsz és én követelem, hogy váltsd be a sza-
vadat. 

DOROZSMAY: Nem válok el! Sem ma, sem 
holnap! Soha! 

GÁTHY: Hát ez! Ez a . . . (végignézi Ist-
vánt, de Nelly hirtelen Pál szája elé teszi a 
kezét). 

DOROZSMAY: Ahá! Ugy-e, hogy még min-
dig őt szereti? 

NELLY: Kérem Pál, menjen le a kertbe, 
nekem beszélnem kell Istvánnal. Nem aka-
rom, hogy miattam egy régi barátság össze-
törjön. 
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GATHY (dühösen végignézi Istvánt, össze-
üti a bokáját s el). 

17. JELENET 
Nelly, Dorozsmay, majd Gáthy 

NELLY: Hogyan tehette fel rólam egy 
pillanatig is, hogy én utána megyek Pálnak 
az otlhonába? 

DOROZSMAY: Ha egy nő szeret egy férfit, 
nincs az az őrültség, amit el ne követne értet 

NELLY: Nem szeretem Pált. 
DOROZSMAY: Miért ragaszkodott volna 

ahhoz, hogy Pál is itt maradjon a házam-
ban? 

NELLY- Azért m e r t . : . , egyedül féltem 
magától. 

DOROZSMAY: Remélem, most már nem 
fél'' Hiszen már hat napja itt él a házam-
ban! Ismer. Esküszöm, hogy szeretem 

NELLY: Ên meg nem szeretem, ha es-
küszik. Ha nem lennék a felesége, nem 
kérné meg a kezemet. 

DOROZSMAY: Megkérném. 
NELLY: Négy hét múlva megszökne Sári-

kával vagy Zsuzsikával, vagy mit tudom én 
kivel. 

DOROZSMAY: Feleljen őszintén, feleségül 
jönne hozzám, ha nem volna a feleségem? 

NELLY fszemlesütve): Azt hiszem, hogy 
igen. 

DOROZSMAY: És tudna engem szeretni? 
NELLY: Azt hiszem, hogy igen! 
DOROZSMAY: Nellyke . . . esküdjünk meg 

újra, de ne váljunk el 
NELLY: Hogy, hogy? 
DOROZSMAY. Maga Palival csak az anya-

könyvvezető előtt esküdött meg. Én elveszem 
magát a pap előtt is. 

NELLY: Megesküdnék velem az oltár előtt? 
Két hét múlva megbánná. 

DOROZSMAY: Soha! 
NELLY: Azt mondaná, hogy beugrattam. 
DOROZSMAY: Soha! Arra feleljen, hogy 

megesküdnék-e velem a pap előtt? 
NELLY: Mikor'' 
DOROZMAY: Még ma. 
NELLY: Hiszen még ki sem hirdettek 

bennünket. 
DOROZSMAY: Az nem baj. Szentirmay 

képviselőtársam megszerzi a diszpenzációt tiz 
perc alatt. Megesküszik velem? 

NELLY: Halasszuk holnapra 
DOROZSMAY: Még ma. Megesküszik ve-

lem? Igen, vagy nem? 
NELLY (hirtelen István nyakába borul): 

Igen! 
GATHY (balról jön, meglátja az ölelkező 

párt): Mi ez? Nelly? 
DOROZSMAY: Mért kérdezed, mikor ki-

találhatnád, ha egy kicsit gondolkoznál. 
Nelly belátta, hogy itt csak egy megoldás 
lehetséges az, hogy még ma megesküszünk 
a pap elölt! 

GATHY: Igaz ez, Nelly? 
NELLY: Ne haragudjon Pál, azt hiszem, 

hogy én mindig nagyon szerettem magát, de 
sohasem voltam magába szerelmes. 

GATHY: ÉS Pista iránt szerelmet érez? 
NELLY: Erre még nem szabad felelnem. 
DOROZSMAY: Ne haragudj Palikám! 

Örülj, hogy igy történt. Ilyen gyönyörű dol-
got csak a véletlen szerencse produkálhat. 
Ha nem vagy ilyen szerencsés fickó, egész 
életére boldogtalanná tettél volna egy leányt, 
igy pedig egész életükre boldoggá tettél két 
embert. Hát nem örülsz? 

NELLY: Hát nem örül? 
GATHY: Hogyne . . . nagyon örülök, 
DOROZSMAY: Én ugy látom, ho.gy te 

még mindig haragszol? 
GÁTHY: Nem haragszom, csak nem akar-

lak látni többé Isten veletek! (Indul). 
NELLY: Isten vele Pál! Felejtsen el! 
GATHY (el). 
NELLY (utána megy a kapuig): Szegény! 

18. JELENET 
Nelly, Dorozsmay, majd Halmay 

DOROZSMAY: Hála Istennek, csakhogy 
már ma esküszünk! (Felkapja Nellyt, meg-
forgatja). 

HALMAY (lélekszakadva jön): Mit hallok? 
Illetve mit látok? Kérlek, nem zavarlak 
benneteket? 

NELLY: Dehogy zavar Bercikém, csak 
maradjon, inkább én megyek el (El.) 

Dr. Lakatos badeni szanatóriuma 
egész éven át teljes üzemben, diétás gyógyintézet. 
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19 JELENEí 
Halmay, Dorozsmay 

DOROZSMAY: Bercikém, milyen boldog 
vagyokl 

HALMAY: Várjál, majd mindjárt elrontom 
egy kicsit a szádizét. Ott voltam a Zsuzsi-
kánál. 

DOROZSMAY: Törődöm is én már a 
Zsuzsikával. 

HALMAY: Majd mindjárt törődsz vele. 
Tudniillik a szállodában a liftes fiúval a te 
névjegyedet küldtem fel és . . . 

DOROZSMAY: Te is? És?I 
HALMAY: Ugy-e már érdekel? És udvarolni 

kezdtem a hölgyeknek és amikor a leginti-
mebb pillanatban voltunk, egyszerre csak be-
toppant a tornatanár. 

DOROZSMAY: Képzelem, hogy mit kaptál 
tőle! (Kacag). 

HALMAY: Mit kaptál? Mit kaptál! Egy 
rúgást, többet nem is adhatott, mert kiestem 
az ablakon. 

DOROZSMAY: Remekl (Höhög). 
HALMAY: Majd mindjárt nem fogsz rö-

högni. Tudniillik annak a marhának a mar-
kában olt maradt a te névjegyed. 

DOROZSMAY (nagyon komolyan): Mi ma-
radt ott a markában? 

HALMAY (utánozza István mozdulatait s a 
nevetést): A te névjegyed. Azt még hallot-
tam, amint utánam ordított: „Dorozsmay 
ur, ezért még számolunk". Menekülj kérlek, 
rettenetes ereje van annak a bivalynak! 

DOROZSMAY: Dehogy menekülök. Nem 
ijedek én meg három bivalytól sem. Hanem 
most usgyi egy-kettő kerits valahonnan 
cigányt! Még mindig ill vagy? 

HALMAY: Jó, megyek, de ha addig valami 
bajod történik, szó nélkül rugd vissza! (El). 

DOROZSMAY: Gyuri, Gyuri az attilámat! 
(El a házba. Átöltözés). 

20 JELENET 
Wallakeövy, Sári. majd Gyuri 

WALLAKEÖVY jön a házból): Sári nagy-
sád, tiszta lég, vidul a madár, s le újra itt 
vagy szép gólya határ. 

SÁRI (jön a házból, egy pillanatra megáll 
a tornácon): Azt látom, hogy tiszta a lég, 
(Lelön.) csak azt nem tudom, hogy* mit 
óhajt lőlem uraságod? 

WALLAKEÖVY: Hát mit óhajthat az ár-
nyék, a napsugártól. Flirtelni óhajtanék ke-
gyedséggel, vagy ahogy mifelénk mondani 

DARHOL 
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szokás, évődni szeretnék s miegymást. Kence-
ficéim, cicamicázni, ecetra. 

SÁRI: De hiszen csak dos t mutatkozott be 
kedves Kövy ur. 

WALLAKEÖVY: Nem K ö v y . . . Walla-
keövy . . Wallakeövy. És ne mondja nekem 
azt, hogy ur. Én hála Istenség paraszt va-
gyok. Az apám is az volt, a nagyapám is, 
már a harmadik degenerációm is mind pa-
raszt volt. 

GYURI (bejön, kezében a saját mundérja, 
sapkája s kefélni kezdi; a sapkát letette az 
asztalra ). 

WALLAKEÖVY: Mondja nekem, ecsém, 
ángyom, ipam, napam, vagy bármilyen né-
pies kifejezéssel élhet irányomban, csak azt 
ne mondja, hogy ur, mert ez sérti a menta-
litásomat 

GYURI (már Wallakeövy orra alatt kefél). 
SÁRI (nem látja Gyurit): Kedves pofái 

Ha nem lennék többszörös menyasszony, bi-
zony Isten foglalkoznék önnel kedves Lövy 
url 

WALLAKEÖVY: Nem Löwy . . . K ö v y . . . 
Wallakeövy 

SÁRI Jó, majd nem felejtem el! (Egy 
pillanatra a kapu felé megy., ameddig ez a 
kis jelenés folyik) 

WALLAKEÖVY: Mit kenceficál itt az orrom 
alatt? 

KÜLSŐ HANG: Gyuri! 
GYURI (odadobja a mundért Wallakeövy-

nek): Fogja meg. (El). 
SÁRI- Hát ez az uniformis hogy kerül ma-

gához? 
WALLAKEÖVY: Az én egyéniségem von-

zotta ide. Én tudniillik tetőtől talpig katoná-
nak érzem magam. 

SÁRI: Ha ez igaz, kedves Lövy ur? . . . 
WALLAKEÖVY: K ö v y . . . Wallakeövy. 
SÁRI: Ejnye, hát a valláját mindig elfe-

lejtem. De ha csakugyan katonaember, ak-
kor meg fogom jegyezni a nevét. Nekem 
tudniillik gyengém a hadsereg 

WALLAKEÖVY: Én is kizárólag azért lel-
tem katona, mert gyöngém volt a hadsereg. 
Annyira gyöngém volt, hogy emiatt a gyön-
geség mialt át is helyezlek a Irénekhez. Is-
tenem, ha én mégegyszer megmutathatnám 
magamat egy ilyen mundérban! . . . 

SÁRI: Vegye fel, nincs itt senki a közel-
ben. Látni akarom. 

WALLAKEÖVY: Ó mely boldog pillanat! 

S A . V A T K É S Z I T M t i N Y Ü 
áthelyezett nagyobb helyiségem-
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Na ne nézzen ide, mert szemérmetes vagyok. 
(Felveszi a katonakabátot s a sapkát. Az 6 
kabátját s a kalapját a székre teszi.) Mit 
szól hozzám? 

SARI: Ellenállhatatlan! Mintha csak egyen-
ruhában született volna. 

WALLAKEÖVY: Istenem, amikor én igy 
végigmasiroztam annodacumál Pesten a Kos-
suth Lajos-utcában és vizavi jött a 32-es re-
zes banda, hát olyan indulót fúj tak a tiszte-
letemre, hogy csak ugy harsogott az egész 
Belváros. 

SÁRI: Kérem, masírozzon el egyszer-kétszer 
előttem. 

WALLAKEÖVY: Nagyon szívesen. De vala-
mire figyelmeztetem, csak egy szemet tessék 
riszkálni, mert ilyet nem mindennap lát. 
(Komikusan masiroz, egy-kettő, egy-kettő.) 
Nos, mit kegyeskedik szólni hozzám? 

SÁRI: Napoleon! 
WALLAKEÖVY: 

Bakasapka mellett nyílott a búzavirág, 
Ur volt ám a vitéz ur. 

SÁRI: 
A nagykörúton már hajnalba 
Szólt a cifra rezesbanda, 

WALLAKEÖVY: 
A mellemre kitűztem a rézmedáliát 
S harsogott a Dunán át. 

Refrain: 
Harminckettes baka vagyok én, 
Kék paroli mosolyog a blúzom tetején. 
Nincs még sarzsiin, de holnapra lesz, 
Galléromra a hadnagy ur csillagokat tesz 
Harminckettes baka vagyok én, 
Recece, gyalog masírozok én. 

SÁRI: 
Emlékszem, hogy felragyogott az Üllői-ut, 
Reggel, ha gyakorlat volt, 

WALLAKEÖVY: 
De sok lánynak adott ott a sarkon ran-
Dé'cegen hadnagy ur Rót. [devut. 

SÁRI: 
Fejérváry Géza báró 
Alatt nyerített a Ráró, 

WALLAKEÖVY: 
Kitűztem a fülem mellé a vergóniát. 
Néztek is az akácfák 

Refr. (elveszi Wallakeövy a sapkát). 
SÁRI; 

Harminckettes baka vagyok én, stb. 
(utána masirozás s el. Finálézene. Dorozsinay 
a házból jön huszárfőhadnagyi uniformis-
ban). 

DOROZSMAY (kezében leragasztott levélj: 
Gyuri! Gyuri! 

GYURI: Tessék parancsolnil 
DOROZSMAY: Elviszed ezt a levelet azon-

nal Szentirmay főtisztelendő urnák. Tudod 
hol lakik? Azt'án készíttess négyszemélyes 
vacsorát, pezsgőt, bólét, rákot, kaviárt, min-
dent! Mehetsz! 

GYURI: Igenis! (Indul.) 
DOROZSMAY: Állj! Fordulj! Kipucoltad a 

mundéromat, bundás? 
GYURI: Főhadnagy urnák alásan jelentem, 

abszolúte tökéletesen. 
DOROZSMAY: Akkor megengedem, hogy 

ma te is felhúzd az uniformisodat . . . 
LACI inas (a ház mögül bejön s kiviszi a 

Wallakeövy kabátját és kalapját s el oda 
vissza). 

DOROZSMAY (nem zavarja Laci bejöve-
tele, tovább folytatja): De most aztán szedd 
a lábad, mert ha egy percen belül nincs ital 
az asztalon, kiköttetlek az első gesztenyefára. 
Meg vagyok értve? 

GYURI: Főhadnagy urnák alásan jelentem, 
meg. 

DOROZSMAY: Ugy repülj, mintha lóháton 
repülnél. 

GYURI: Főhadnagy urnák alásan jelen-
tem, nem kell nekem lóra ülni, hiszen: 

(Ének): 
Harminckettes baka vagyok én, 
Recece gyalog masírozok én. 

(Ellép, taktusra a ház mögé.) 
HALMAY (jobbról): Szervusz Pista! J a j de 

szép vagy édes egy komám. Jaj, de csudála-
tosan szép vagy. Ha uniformist látok, becsü-
letszavamra szédülni kezdek a gyönyörűség-
től. Nekem bizony Isten sírnom kell. 

DOROZSMAY: Jó, jó! Inkább cigányt hoz-
tál volna. 

HALMAY: Ki nem hozott cigányt? Hé . . . 
komám. (Kiszól.) Kerüljetek már beljebb, 
nem az ördög lakik itt, csak a fia. (Cigá-
nyok be.) 

DOROZSMAY: Ezermester vagy Berci, hol 
kerítettél most bandát? (Lassan sötétedik.) 

HALMAY: Hol? 
Ének: 

Siófoki kaszinóban otthon vagyok én, 
Nincs ilyen bohém, a föld kerekén. 

DOROZSMAY (próza): Hátha már itt vagy 
tok, azt a nótát húzzátok, hogy: 

Pattanás, szeplő, m&ifoit e l len valódi 
m a j j a r gyártmány Eua-crem, -szappan, -pouder 

II V i g y á z a t csak 48.991 védjeggyel íogadja el II 
Kapható minden gyógyszertárnan és drogériában 
Főraktár : FÉNYES gyógyszerész Balassagyarmat 

„Cigelka István" gyógyvizet 
F o r r á s k e z e l ő s é g B a r d e j o v ( B á r t f a ) 
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(Zenekar és cigány egyszerre játsziki Gyuri 
egy nagy kosárban bort hoz és sok üres üve-
get, poharat s egy fehér abroszt, ezt felteríti 
s kipakolja az üvegeket, poharakat, vékony 

törhető pezsgőspohár.) 
HALMAY, DOROZSMAY: 

Három bokor saláta, 
fiazsa Mári kapáltff, 
Sej, haj , hacacáré. 
Ezalatt a libája, 
Beszaladt a Tiszába. 
Sej, ha j , hacacáré. 

DOROZSMAY (próza): Csak szivesenl (In 
nen kezdve csak a cigány játssza tovább, tán-
colnak Halmayval.) Jó bor t hoztál-e, Gyuri 
öcsém? 

GYURI (közben már tölt s átadja üorozs-
maynak, majd Halmaynak a poharat): Fő-
hadnagy urnák alásan jelentem, a mi pin-
cénkben csak jó bor terem. 

HALMAY: Hát Sári mama, hol van? Sári! 
HALMAY, DOROZSMAY (ének, cigány és 

zenekar): 
Sári m a m a ugy sem lesz a Sárából, 
Bort veszek az a lmás szürkém árából . 

(Zene tovább, Halmay, Dorozsmay táncolnak, 
majd Dorozsmay egy poharat vág a villa-
lépcső felé, pont akkor lép ki Wallakeövy. 

Zene most már halkan játszik.) 
WALLAKEÖVY: Krach, vagy ahogy mi-

felénk mondani szokás: puff neki! Hát mi 
van itt? Hejehuja , hu jahe je , cócé, cécó, 
Wallakeövy nélkül? (Eddig félhomályba 
ment a világítás s végig igy marad.) 

DOROZSMAY: Jöj jön csak kedves Walla-
keövy ur. Mulasson velünk. Ma olyan liberá-
lis hangulatban vagyok, hogy Wekerle Sán 
dor spanyol inkvizíció volt hozzám képest. 

WALLAKEÖVY (próza): 
Hegyen, völgyön sokadalom. 
Mikor iesz a lakodalom. 
Adjatok egy kupicával, 
Kikezdek a tubicával. 

(Gyuri poharat ad.) 
DOROZSMAY: Szervusz! 
WALLAKEÖVY: Te jó Isten, ha ez igaz? 
DOROZSMAY: Szervusz! (Koccintanak.) 
WALLAKEÖVY: Pardonl Ami forsr i f t , az 

t'orstrift. (Pertut isznak, puszi nélkül.) 

I l O C I P Ö K 
megérkeztek. Javítások 24 órán belül készülnek 

V A D A S Z I S T V Á N , Kertész ut< a 50. 
(Király utcánál.) Telefon- J 4S4-14 

• I l M « m úrvezető iskola a legmegbízhatóbb, 
n I A V l 0 l a u- 45. l e l . : 870—50. Tandíj 65 P 

I I I I reszletben. Felvétel egesz nap. Modern 
K l I I I I H autókon naponta gyakor at. — Autó-

szakkönyvek kaphatók. 

HALMAY: Szervusz! 
WALLAKEÖVY: V á r j sorodra. (Át Halmay-

•hoz.) Szervuszl Ex, lex. 
HALMAY: De puszi nélküli (Isznak.) 
DOROZSMAY: Egy életem, egy halálom! 

(Odovágja a poharat.) 
WALLAKEÖVY: Akkor én is odavágom. 

Halló, jobbágy! 
GYURI (odamegy Wallakeövyhez). 
WALLAKEÖVY: Hogy ez a pohár? 
GYURI: ö tven fdlér! 
WALLAKEÖVY: Angró vagy detail? 
GYURI: Detaill 
WALLAKEÖVY: Akkor curük! Aj de jó 

kedvem van! (Kurjongat.) 
HALMAY: Mi az Armin ur? Maga igy tud 

mulalni? 
WALLAKEÖVY: Én? Még igyebben is tu-

dok, hiszen: 
(Ének. Zenekar és cigány végig a refrt.): 

Harmincket tes baka vagyok én, 
Kék paroli mosolyog a blúzom tetején. 

(Egyre vadabb tánc, mind táncol. Kurjon-
gatás.) 

DOROZSMAY: Ácsi! 
WALLAKEÖVY: Vagy, ahogy mifelénk 

mondani szokás, ácsi-bácsi! 
(Zenekar a „Levendulá"-t elejétől kezdi ját-

szani, pianó.) 
DOROZSMAY (próza): Hát Gyuri öcsém, 

mit állsz itt? Mit bámulsz? Elvette az egyen-
ruha az eszedet? Hol a menyasszonyom? 

HALMAY: Pardon, a m e n y a s s z o n y u n k ! . . . 
GYURI: Már, hogy a volt leendő nagysá-

gos asszony? 
DOROZSMAY: Az hát , mondd meg neki... 
HALMAY: Pa rdon , nekik. 
DOROZSMAY: Hát mondd meg nekik, 

hogy itt vár juk szeretettel, szerelemmel, imá-
dattal. 

GYURI: Kérem, én nem tudom, hogy hol 
vannak. 

DOROZSMAY: Nem tudod? Nellykém! 
Nelly 1 (Indul a ház felé, de ekkor már jön a 
Laci inas.) 

LACI: Nagyságos ur kérem, a nagyságos 
asszony három perccel ezelőtt, a Gálhy nagy-
ságos úrral autóba ült és az á l lomásra ha j -
tatott. 

DOROZSMAY: Mit beszélsz? Elutazott? 
WALLAKEÖVY: Ajvél 
LACI: A Sárika kisasszony is vele ment, s 

azt üzeni a Berci fiatal urnák, hogy elmegy, 
mert az István urat szereti. (El a házba.) 

HALMAY: Nem igaz!% 
DOROZSMAY (leroskad egy székbe): Ber-

cikém . . . Hát mégis őt szereti. Bercikém! 
Egyformák ezek mind. Eddig sem hittem a 
nőknek, ezután sem kellenek! Inkább ezer, 
mint egyl 

HALMAY: Én nem tudlak vigasztalni. (A 
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zenekar eddig játszott, most külső zongora, 
vagyis a zenétöóra a Levendula refrénjét 
játssza.) 

DOROZSMAY (felugrik, Gyurihoz): Allitsd 
meg azt a zenélőórát, vagy törd össze. Nem 
akarom hallani többé a hangját. 

GYURI (berohan a házba, óra elhallgat, 
üvegcsörömpölés hallatszik). 

HALMAY: Fuccs, vége!! (A cigány halkan 
a „Ilékás" refrénjét játssza.) 

DOROZSMAY (a 11-ik taktus után kezd 
beszélni, kicsit húzni a prózát): J a j de fájl 
Soha se hittem, hogy igazán megszeretek 
valakit, mert tudtam, hogy nem érdemes. 
Igazam voltl 

HALMAY: Édes Pistám, fel a fejjel, ka-
punk mi még asszonyt. 

WALLAKEÖVY: Egy ilyen ember ne kap-
jon, mint te, főhadnagy ur? Hiszen még ne-
kem is jut. 

DOROZSMAY: Igazatok van. Azt huzd. 
hogy: 
(Cigány és zenekar): 

Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, 
Ma huzatok ám hej. 
Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. 
Repül a bokám, hej. 
Iszom amig négy lábon szalad a pej, 
Tülem a pléhkannába marad a tej, 
Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, 
Ma huzatok ám hej! 

DOROZSMAY (közben leverte az asztalról 
az üvegeket, Halmayval táncol, vad mutatás. 
Wallakeövy egy poharat letesz a földre s a 
körül táncol, a refr. utolsó hangjánál meg-
jelenik Tamás, ingerülten. Zene tovább piano 
játszik). 

TAMÁS: Jó estéti Dorozsmay István urat 
keresem 

DOROZSMAY: Itt vagyok!!! 
TAMÁS: Csapja be a főhadnagy ur az 

öregapját. Dorozsmay István az az ur a. 
(Halmayra mutat.) Ott a névjegyem a ház-
ban. Most láncolj aljas csábitó, ha tudsz. 

HALMAY (menekül). 
(Zenekar és cigány forte. Tamás revolvert 
vesz elő s taktusra lövöldöz Halmay lába alá. 

Halmay ugrál.) 
Ének: 

Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. 
DOROZSMAY (egy pillanatig szemléli, majd 

egy mozdulattal leinti a zenéket): Tüzet 
szüntess! Adja ide azt a revolvert. (Kiveszi 
Tamás kezéből.) Nekem nagyobb szükségem 
van rá. 

HALMAY (Dorozsmayhoz ugrik, megragad-
ja a kezét): Az Istenért, mit akarsz tenni? 

DOROZSMAY (keserűen): Főbelőni ma-
gam? Kiért? Miért? Azt már nem. (Odadobja 
a revolvert Wallakeövy lába elé, az megijed 
s felugrik a székre. Halmay átjátszotta ma-

gát a hordóig.) Rosszabbat teszek! Leutazom 
Szabolcsalmádiba és feleségül veszem az 
utolsó Verebély-lányt! 

HALMAY: Nahátl (Beleesik a hordóba.) 
(Cigányok s a zenekar tusst húznak. Gyors 
függöny. „Levendula" refr. utolsó maestoso 

akkordjával végetér a felvonás.) 
(Gyors függöny.) 

I I I . FEL.VOMÁS 
(Gáthyák gazdasági udvara. Szabolcsalmá-
din. Bal egyen vidéki kúria, virágos kerttel, 
zöld rácskeritéssel, kis kapuval, kapu mel-
lett kerek, háromlábú szék, jobbra: galamb-
dúc, előtte: karos lóca; hátul, mögötte: 
kutyaól. Jobbra: disznóól, előtte: moslékos 
dézsa, az ól mögött baromfiketrec. Fás 
részlet, hátul kocsikapu, nyitva és kis be-
járali kapu csukva. A kapun kivül kisebb 
épület látszik, fák, bokrok. Napsütéses dél-
előtt. Amig a függöny felmegy, Halmay a 
lócán ül, kezében egy kacsa; eteti szemen-
kint kukoricával, egy fatálban kukorica.) 

1. JELENET 
Gáthyné, Halmay 

GÂTHYNÉ: Csak dolgozzon, ha már ide-
táncolt Almádiba, hadd lássuk valami hasz-
nát. 

HALMAY: Nem megy. Nagyságos asz-
szony, hogy kell ezt a hölgyet megetetni? 

GATHYNÉ: Beléje kell tömni. 
HALMAY: A kukoricát a libába, vagy a 

libát a kukoricába. Mert hiszen mind a 
kettő élei ' 

GÂTHYNÉ: A kukoricát a libába. 
HALMAY: Azt is próbáltam, de őnagy-

sága állandóan tiltakozik. 
GATHYNÉ- Már pedig itt semmittevéssel 

nem lehet eltölteni a napot. Ha már itt van, 
segitsen egy kicsit a gazdaságban. 

HALMAY: Hiszen én segítenék, csak a 
hölgy akadékoskodik. 

GATHYNÉ: Egy szót se. Ebben a házban 
csak nekem lehet szavam az uramé is csak 
minden harmadik szó. Egy szót sem aka-
rok hallani. Berci fiam menjen be az is-
tállóba, aztán tartsa azt a két szép vizsze-
mét a Riskán, amig megjön a lódoktor, 
Megértett' Adj Isten! (El.) 

„Gré" kozmetika 
Modern szépségápolás, szépséghibák, eltávolítása vég-
leg villany- és (énykezelésekkel. — Esti kikészítések 

Tanitványok kiképzése 
Uj helyiség: Budapest, Párisi-utca 3. 

(Petőfi Sándor-utca 10.) 
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2. JELENET 
Halmay 

HALMAY (siránkozva): Tessék, hát kel-
lett ez nekem. Érdekes, Pesten a Ritzben 
mindig tudtam, hogy melyik a liba eleje 
és melyik a liba hátulja. Itt meg azt sem 
tudom megállapítani. Hiába l az egész mező-
gazdaságból nekem csak az idei liba szim-
pálikus, fejessalátával. Pedig ez olyan ked-
ves állat és milyen muzikális. Ha én éne-
kelek, ő is mindjár t énekel. Tessék csak 
meghallgatni: 

(Ének: zongora kísérettel): 
Három bokor saláta. (Kvakl) 
Bazsa Mári kapálta, (Kvak!) 
Sej h a j hacacáré. (Kvakl) 
Ezalatt a libája, (Kvakll 
Beszaladt a Tiszába, (Kvakl) 
Sej h a j hacacáré. (Kvak!) 
Szidja is már az ártatlan családját! 

(Kvak!) 
Ha nincs liba, mihez egyen salátát! 

(Kvak!) 
Három bokor saláta. (Kvak!) 
Bazsa Mári kapálta (Kvak!) 
Sej. haj . hacacáré! 

CEI a kacsával együtt a nagy kapun tul.) 

3. JELENET 
Dorozsmay, Gáthy, Gáthyné. Zamárdy 

(Jobb fenékről, már kívül beszélgetés hal-
latszik.) 

DOROZSMAY: Hát egy bizonyos Béni 
bátyám, hogy gyönyörű a gazdaság. 

GÁTHYNE: Ja kedves István, itt én tar-
tom a gyeplőt. 

ZAMÁRDY: Mégis csak derék ember vagy 
édes öcsém, hogy be sem vártad az őszi 
vadászatokat és bejöltél a kerületbe. 

GÁTHYNÉ: No azt hiszem, hogy nem is 
a kerület miatt jött. 

GÁTHY: Én miattam jött. Már nem is 
tud meglenni nélkülem. 

ZAMÁRDY: Ne anzágolj Pali. 
ISTVÁN: Igaz, mit csinál az u j tanítónő? 

aján'atairoat mindenkor igé-
nyeinek megfelelően zárt le-
vélben közlőm, ha adatait és 

igényeli bektlldi 
DRÁK D K Z S f t irodájának. RAkőczi-ut tizenkilenc 

A legtökéletesebb Baby-hajvágógép 
nem huz, nem szur. nem hagy el 
és nem lesz utána vörös a nyak. 

I Ára 8 P Liber Kálmán, borotvá-
éi hésárugyára, sollingeni. sheffieldi finomacéláru 
nagybani raktára, müköszörüldéje és nikkelező te-
lepe, Budapest, Rákóczi-ut 61 Telefon: József 

358—09. Alapíttatott 1889-ben. 

ZAMÁRDY: Alighanem hamarosan elke-
rül tőlünk a kitűnő lány, mert egy szom-
széd nagybérlő megkérte a kezét. 

DOROZSMAY: Annak a nagylábunak? 
GÁTHY: Olyan piskóta-lába van annak, 

lelkem, mint egy királynénak. 
DOROZSMAY: De hiszen pápaszemet 

hord. 
GÁTHY: Csak hordott. Ott nálad Bala-

tonfüreden. 
ZAMÁRDY: Olyan gyönyörűséges virág-

szál fejlődölt abból a nőimitátorból öcsém, 
hogy csudájára járnak. 

DOROZSMAY: Hát én miattam akár 
örökre is itt tarthatják, engem igazán nem 
érdekel a kisasszony. Hanem Béni bátyám 
gyámleánya, hogy van? 

GÁTHY'NÉ- Ugylátszik a hugocskám ma 
nagyon tetszeni akar valakinek, mert reggel 
óta csinosítja magát. 

GÁTHY: Kerülj beljebb István! (Betessé-
kelik a házba, Zamárdy kivételével, töb-
biek el.) 

i . JELENET 
Zamárdy, Annuska 

ANNUSKA (pettyes ruhás kislány kö-
ténnyel. Gáthyék legnagyobb gyermekük): 
Béni bácsi, Béni bácsi. 

ZAMÁRDY: Annuskám, édes kis gyöngy-
virágom, hamar egy cuppanós csókot. 

ANNUSKA: Nem adok, mert nem szeret-
lek. Már mást szeretek. 

ZAMÁRDY: Jézus Mária, csak nem? 
ANNUSKA: Azt hiszed, jó vége lesz en-

nek? Utóvégre egy kis hiúság is van az 
emberben, ha már nőnek született. 

ZAMÁRDY: Nézd kis b o g á r k á m . . . 
ANNUSKA: Igazán nem szép tőled Béni 

bácsi, hogy ezt teszed velem . . . Vagy a jó 
barátom vagy, vagy nem vagy a jó barátom. 

ZAMÁRDY: Dehiszén ugy szeretlek ga-
lambocskám, hogy könny fut a szemembe, 
ha látlak. 

ANNUSKA: Rossz gyerek vagy Béni 
bácsi. Legszívesebben kukoricára térdepel-
tetnélek. 

ZAMÁRDY: Tanitónéni kérem, én nem 
csináltam semmit. 

ANNUSKA: Hát az semmi, hogy 24 órá-
ból még egy órát sem vagy velem naponta, 
a többit vagy elalszod, vagy elkártyázod, 
vagy elpipázod. 

RIPPEL KÁROLY 
Játékfcereokedese 

B U D A P E S T , 
V . , P » á h f e f n c - u t c a t * . i i t m . 

Mielőtt 

CSILLÁR 
szükségletét beszerzl. tekints« 

meg az 

ELEKTRA CSILLftRGVAR 
V., » o b u c e a 42 . k i á l l í t á s á t . Címre tessék 
ügyelni. Kérjen képes árjegyzéket Tel.: J. 126—77 
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ZAMÁRDY: Isten bizony, nem leszek 
rossz többé. 

ANNUSKA: Gsitt! Százszor le fogod irni, 
hogy Béniké rossz gyerek . . . Béniké rossz 
gyerek . . . Béniké rossz gyerekl 

ZAMÁRDY: Igenisl 
ANNUSKA (hozzásimul, mint egy kis 

macska): Béni bácsi, igazán mondom, ne 
csalj meg. Látod, azelőtt olyan szépeket me-
séltél nekem a régi szép világról. (Lassan, át-
ölelve indulnak a lóca felé.) Petőfi Sándorról, 
meg Bem apóról, meg, hogy hogy táncolt a 
régi redutban Palatínus Jóska a szép magyar 
grófnőkkel palotást, meg minetet. Ném sze-
retsz te már engem. 

ZAMÁRDY: Én?! (Leültek a lócára.) 
ANNUSKA: 

Béni bácsi, Béni bácsi, nem vagy te 
[már jó, 

Bár a szived arany és a hajad, mint a hó. 
Emlékszel-e, hogy a télen nem is olyan 

[rég, 
Egész nap a palotásra tanítottál még. 

Refr.: 
Búzavirág tulipán, daruszőrii paripán 
Megyek én, futok én a rózsám után. 
Piros szegfű, nefelejts, 
Engem babám ne felejts, 
Ha mondom, galambom eleped a szám, 
öszi felhő, nyári szellő tudja rólam már, 
Hogy a szivem, kicsi szivem, csak miat-

[tad fáj . 
Búzavirág tulipán, daruszőrü paripán 
Megyek én, futok én a rózsám után. 

(Felállt): 
Azt mesélted, hogy mikor még szived 

[ifjú volt, 
A bálokon néked de sok grófné udvarolt. 
Hölgyválasz volt a rédutban, igy zokog-

j a d el 
S Blaha Lujza kért az első palotásra fel. 

Refr.: 
Búzavirág tulipán, daruszőrü paripán 
Megyek én, futok én a rózsám után. 

ZAMÁRDY: 
Piros szegfű nefelejts, 
Engem babám ne felejts. 
Ha mondom, galambom eleped a szám. 

ANNUSKA: 
Öszi felhő, nyári szellő udja rólam már, 
Hogy a szivem, kicsi szivem, csak miat-

[ad fáj. 
EGYÜTT: 

Búzavirág tulipán, daruszőrü paripán 
Megyek én, futok én a rózsám után. 
(Koloratura után tánc, palotás s el.) 

5. JELENET 
Gáthy, Gáthyné, Halmay 

GÁTHYNÉ és GÂTHY (jönnek). 
HALMAY (a középkapun jön, teljesen el-

ázva): P a . . . pardon, bocsánatott kérek, ez a 
Gáthy-féle baromfitenyészeti részvénytársa-
ság? 

GÁTHYNÉ: Hát magával mi történt? 
HALMAY: Persze, már kezdem megismerni 

a nagyságos vezérigazgatónőt. 
GÁTHY: Mi történt veled, Berci? 
HALMAY: Fogadjunk, hogy te vagy a 

Pali? 
GÁTHYNÉ: Máris megnyerte a fogadást. 

Dehát, hol ázott el igy? 
HALMAY: Az eset ugy történt, hogy ki-

mentem a szőlőbe és megnéztem a szőlőt, a 
tőkét, a kamatokat. Aztán a Sárinak meg akar-
tam mutatni a pincészetei s a padlászatot. 
Aztán lementünk a pincészetbe s addig kós-
tólgatluk a borokat de addig kóstólgattuk... 

GÁTHY: Meddig? 
HALMAY: Ameddig akartuk! Aztán egy-

szerre elhomályosult előttem az egész hori-
zontális látóhatár. 

GÁTHY: És Sárit hol hagvtad? 
HALMAY (ének): Elvesztettem, elvesztet-

tem . . . Azt hiszem, hogy beleesett a tiz-
hektós hordóba! 

GÁTHYNÉ: Aztán miből gondolja, hogy 
beleesett? 

HALMAY: Mert én fogtam, hogy ne essen 
bele. 

GÁTHYNÉ: Nahát, a hétnemjóját az ur-
nák. Hé, Jancsi, Pista, szaladjatok ki a sző-
lőbe, de egyik lábatok itt legyen! (El. Menet-
közben elvész a hang.) 

HALMAY: Palikám, ki ez az asszony? 
GÁTHY- A feleségem! 
HALMAY: Kicsoda? 
GÁTHY: A feleségem! 
HALMAY: Ismered? Mindig bánt engem! 

(Sirva Gáthy nyakába borul.) 
GÁTHY: Jó. majd beszélek vele, hogy ne 

bántson. Hanem most szedd össze magad egy 
kicsit, mert nagyon fontos dolgot akarok 
veled megbeszélni. 

HALMAY: Csupa fül vagyok! 
GÁTHY: Idefigyelj! Sokat törtük a fejün-

ket, hogy hogvan gyógyítsuk meg Pistát és 
arra a meggyőződésre jutottunk, hogy rajta 
csak egy u j házasság segíthet. Rá kell ven-
nünk, hogy váljon el. 

értékesít, megszerez, díjta-
lanul felvilágosít Szaba-
dalmi Részvénytársaság Bu-
dapest, Károly király-ut 7 Imakat 

1# Opera z Budapest, Hajós-utca 16. Világ-
márkás zongorák, pianinók ezer pen-
gőtől, a legcsekélyebb részletfizetés-
re is. — Nagy tisztviselőkedvezmény. 

167 



HALMAY: De hiszen még el sem vette? 
GÁTHY: Kit? 
HALMAY: Sáritl 
GÁTHY: Ki beszél itt Sáriról? 
HALMAY: Én! 
GÁTHY: Hát most ne beszélj róla. 
HALMAY; Ki ez az asszony? aki folyton 

bánt? (Pityeregni kezd.) 
GÁTHY: Ne bőgj és vedd tudomásul, hogy 

Pista felesége a Nelly, másba szerelmes 
HALMAY: Mafla! Ezt nekem mondod? 
GÁTHY: Miért? Te talán sejted, hogy kibe 

szerelmes? 
HALMAY: Mafla! Tudom! 
GÁTHY: Kibe szerelmes? 
HALMAY: Mafla! Belém! 
GÁTHY: Beléd? (Őrülten kacagni kezd.) 

Beléd?? 
HALMAY: Hogy lehet ezen ilyen hülyén 

röhögni és még hozzá mind a két száddal? 
GÁTHY': Hiszen ez remek! Hát akkor egy-

gyel több okod van rábirni Pistát arra, hogy 
házasodjék meg újra. 

HALMAY: Igazad van! Micsoda revans! Be-
fogom ugratni Pistát és hat hét múlva, mi-
helyt vége lesz a válópörnek, feleségül ve-
szem Nellykét! 

GÁTHY: Gratulálok. Hát csak okosan be-
szélj vele! 

HALMAY: Hát tudok én másképp? 
GÁTHY: Berci! Revans! 
HALMAY: Csak bizd rám! 
GÁTHY: Szervusz! Megyek a lovakhoz. (El.) 

6. JELENET 
Hatmay, Sári 

SÁRI (hátul jön, egy pillanatra körülnéz, 
meglátja a háttal álló Halmayt, odaszalad s 
hátulról befogja a szemét): Kukucs, ki van 
itt? 

HALMAY (tapogatja Sári kezét): Nyolc és 
feles patái vannak. Nellyke! 

SÁRI (nyakon üti): Nesze! 
HALMAY: Mi volt ez? 
SÁRI: Ez fiam, nyakleves. 
HALMAY: De miért szervíroztad nekem? 
SÁRI: Azért, mert összetévesztetted a keze-

met a Nellykéével. 
HALMAY: Még te beszélsz? 
SARI: Ô, te bolond! Hiszen csak azért 

üzentem neked, hogy Istvánt szeretem, mert 
erre Nellv kért meg. Azt akarta a jó lélek, 
hogy Istvánnak ne essék olyan nehezére a 
válási Mégis, ha egy ilyen gyönyörű hölgy 
szereti. 

- I J - - elffbészit polgári éa htl-
# P 1 1 I I I I I P zéplskolal mag&nvlzs-
I M l I I I I I A sakra , é r e t t s é g i r e . lm U I I I U U U vu. . Dobány-u 84. Tel.: 424-47 

Botel Erzherzog Bainer 
WIEN IV. WIEDNER HAUPTSTR. 27-29. 
SÜRGÖNYCIM: RAINERHOTEL WIEN. 

HALMAY: Ne ugrasd saját magadat. Sze-
gény Pista nem tudja, hogy Nelly tulajdon-
képpen azért válik tőle, mert mást szereti 

SARI: Kit? 
HALMAY: Engem! 
SÁRI: Téged? Ilyet mersz a szemembe 

mondani, te csirkefogó!!?? 
HALMAY: Mért ne mernék! Én bátor em-

ber voltam világ életemben. Egyszer párbaj-
ban lelőttem az összes párbajsegédeket. 

SARI: Majd pont egy ilyen hülyét fog meg-
szeretni, mint te vagy! 

HALMAY: Még te beszélsz? 
SÁRI: Te én mindjár t rádboritom ezt a 

moslékot. (Felkapja a dézsát s kergeti Hal-
mayt.) 

HALMAY (bemenekül a disznóólba). 
SARI (rázárja az ajtót): Most legalább 

méltó helyre kerültél, a disznóólba. 
HALMAY: Sári, engedj ki, itthon van a 

főbérlő. 
SÁRI: Majd ha fagy! 
HALMAY: Nem érted? Itthon van a ser-

tés személyesen. 
SÁRI: Ha megesküszöl, hogy csak engem 

szeretsz, akkor kiengedlek! Na mondd: eskü-
szöm, hogy csak téged szeretlek! 

HALMAY: Esküszöm, hogy csak téged sze-
retetlek??? 

SÁRI: Nem igy! Hanem esküszöm, hogy 
csak téged szeretlek!! 

HALMAY: Csak téged szeretlek! 
SÁRI (kireteszeli az ajtót). 
HALMAY (kimászik): Nem sokáig lehetett 

volna már bent maradni. Hallottad volna, 
hogy miket m o n d o t t ? ! . . . (Benéz az ólba, ki-
csit hallgatódzik.) Disznó! 

SÁRI: Látod, igy jár az, aki ilyen vak-
merően hazudik. 

HALMAY: Hát veled már incselkedni sem 
szabad? 

SÁRI: Kérlek, ne használd ezeket a pa-
raszt kifejezéseket. Nem birom a falut. Én 
fővárosi egyéniség vagyok I (Indul.) 

HALMAY: Mégis milyen jól belepasszolsz 
a vidéki tyúkok közé. (El Sárival.) 

7. JELENET 
Nelly és két kis gyerek, 4—5 évesek 

(A gyerekek már kint nagy lármát csapnak. 
Jönnek a középkapun. Nelly kézenfogva ve-
zeti őket. Az egyik gyerek kezében könyv 

összecsukva s egy-egy ágvessző.) 
PISTI: De most játszol velünk, Nelly néni? 
NELLY: Majd később gyerekek. Előbb hal-

lani akarom, hogy megtanultátok-e a teg-
napi dalt? (A háromlábú széket előrehozza, 
s leül. A gyerekek jobbról, balról mellé ül-
nek a földre.) 

LACIKA: MegtanultukI 
PISTI: Én elénekeltem neki. 
NELLY: Majd megtudjuk mindjár t . (Ki-

teríti a könyvet a földön maga elé.) 
Adta két kis lurkó, hol a kis tenyérke, 
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Mindegyiknek jut egy jó lekváros ke-
[nyérke 

Ki tudja legjobban a tegnapi leckét, 
Elmesélem egyszer még, mit mutat a sok 

[kép 

8. JELENET 
Voltak. Dorozsmay, Halmay 

DOROZSMAY (Halmayval jön). Bocsánat, 
nem akartunk zavarni. 

NELLY: Jó napot, képviselő ur! 
HALMAY: Kezeit csókolom. (Odasúgja 

Dorozsmaynak.) Én elmegyek. Jobb, ha mi-
nél előbb megtudod a valót. Na, gyerekek, 
gyertek, majd játszom veletek. (Játszunk 
csacsit. El gyerekekkel.) 

9. JELENET 
Nelly, Dorozsmay. Gáthy hangja 

DOROZSMAY: Hát hallom, hogy jól érzi 
itt magát!I 

NELLY: Pálék nagyon jók hozzám. Ké-
nyeztetnek. a kedvembe járnak. 

DOROZSMAY: Szóval Pál megosztja a szi-
vét a I elesége és ön között! 

NELLY: Erzsit szereti, mint a feleségét, 
engem pedig, mint a vendégét. 

DOROZSMAY: Ez hát az a hires magyar 
vendégszerelem? 

NELLY (jóizüen nevet). 
DOROZSMAY: Már megint olyan szivtele-

nül nevet, ahogy csak maga tud neve tn i . . 
Éppen ugy nevet, mint akkor . . . amikor 
még szerettem. 

NELLY: Most már nem szeret? 
DOROZSMAY: Nem! 
NELLY: Ahogy megmondtam, már elpá-

rolgott Pedig, ha nem szeretne, nem jött 
volna utánam. 

{ DOROZSMAY: Nem maga után jöttem. 

ÍHáztüznézőben vagyok itt! 

NELLY: Kit akar elvenni? 
DOROZSMAY: Zamárdy gyámleányát. 
NELLY: A Verebély-lányt? 
DOROZSMAY: Ha nem volna Verebély-

lány. akkor is elvenném. 
NELLY (kacag). 
DOROZSMAY: Magának talán nem tetszik? 
NELLY: Nem! 
DOROZSMAY: Nem szép? 
NELLY: Nemi 
DOROZSMAY: Én tudom, hogy gyönyörű! 
NELLY: Festi a haját . 
DOROZSMAY: Roppant okos 
NELLY: Együgyű. 
DOROZSMAY: Szeret engem. 
NELLY: Mindenkivel udvaroltat magának. 
DOROZSMAY: Ha maga megpukkad, ak-

kor is elveszem. 
NELLY: Hála Istennek!!! 
DOROZSMAY: Mért örül olyan nagyon? 
NELLY: Mert most már el fog válni tőlem. 
DOROZSMAY: Effelől nyugodt lehet. 
NELLY: Hiszen én csak ezt akartam és 

csakis ezért jöttem ebbe a házba, mert tud-
tam, hogy máskép nem sikerül a válást ki-
erőszakolni magálól. 

GATHY (kívül): Nellyke? Hol van Nellyke? 
NELLY: Bocsánat, a kötelesség szólít. Majd 

beküldőm magam helyett a Verebély-lányt. 
ŒI.) 

DOROZSMAY (hosszan néz utána) 

10. JELENET 

Halmay, Dorozsmay, gyerekek 

HALMAY (egy kétkerekű taliga elé fogva, 
huzza Q gyerekeket: kocsikáznak a kapun 
kwül jobbról át balra.) 

GYEREKEK: Gyia, gyia, gyia! 
DOROZSMAY (a kapuig megy): Mit csi-

nálsz Berci? 
HALMAY: Rettenetes dolog fiatal csacsit 

játszani, ha az ember ilyen öreg szamárnak 
születelt. Hallom, hogy Nelly kiadta az 
utadat? Az ilyen katasztrófán csak az segit, 
ha sürgősen beleszeretsz valaki másba. 

DOROZSMAY: Mondd Berci, milyen az a 
Verebély lány? 

HALMAY: Igéző, gyönyörű. 
DOROZSMAY: Nelíy azt mondta. hogy 

együgyű. 
HALMAY: Kicsoda? 
DOROZSMAY: A Verebély-Iányl 
HALMAY: Hány ügyü? 
DOROZSMAY: Együgyül! 
HALMAY: Azt az egy ügyét nem ismerem. 
DOROZSMAY: Feleségül veszem, még ha 

Nellynek kifogása is van ellene. 
HALMAY: Jobban is teszed. Legalább 

Nellv is ahhoz mehet, akit szeret. 
DOROZSMAY: Kihez? 
HALMAY: Hozzám! 
DOROZSMAY: Hát ezt ki mondta neked? 
HALMAY: Gáthyék! A válás után rögtön 

megtartjuk a lagzit. 
DOROZSMAY (ordítva): Te Nellyvel? 
HALMAY: Kérlek, ne ordits! Van itt egy 

beteg tehén, még felköltöd. 
DOROZSMAY: Hát most már látom, hogy 

Pál és Nelly rettentő komédiát játszottak 
mindannyiónkkal. Nelly sohasem volt az 
én feleségem. Nellyt Pál vette el feleségül 
az én nevem alatt. De véget vetünk a ko-
médiának. Finoman, uri módon. A déli 
vonattal visszautazunk Pestre. Én megindí-
tom a válópert Nelly ellen . . . 

HALMAY: Én pedig nem veszem el fele-
ségül. (Indulnak a kapu felé.) 

11. JELENET 
Előbbiek, Mindenki 

(Erzsi, Pál, Zamárdy, a házból.) 
(Gáthyné. Gáthy, Zamárdy, a házból.) 

GÁTHYNÉ: Hát maguk hol maradnak 
ilyen sokáig? Kész a villásreggeli. Jól fog 
esni, mielőtt kilovagolnak. 

ZAMÁRDY: Jófa j ta szomorodnival. 
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DOROZSMAY: Köszönjük, de attól tar-
tok, hogy nem maradhatunk. 

HALMAY: Az orvos nekünk hegyi leve-
gőt rendelt. Mindennap fel kell menni a 
Gellért hegyre.. 

ZAMÁRDY: Bolond ember az a doktor. 
Meggyógyulsz te itt közöttünk. Meg jön az 
étvágyad a lovaglástól, s ugy fogsz aludni 
mint a bunda! Na siessünk, hol a gyám-
leánvom? 

DOROZSMAY (felindulását nem tudja 
türtőztetni tovább): Nem vagyok én kí-
váncsi a gyámleányodra. (Indul a kapu 
felé.) 
(E pillanatban megjelenik Nelbi, fehér ru-

hában és mosolyogva néz Gáthyra.) 
ZAMÁRDY: Akkor hát mehetsz vissza 

Nellvkém, ez az ur nem kíváncsi rád! 
DOROZSMAY (visszajön): Nelly??? A te 

gyámleányod!!!??? 
ZAMÁRDY: Hát te nem tudtad? 
DOROZSMAY: És Pá l . . és Nelly. . . 

h á t . . . ??? 
ZAMÁRDY: Nelly a Pál sógornője. Hát 

te nem tudtad? 
DOROZSMAY: És N e l l y . . . az utolsó 

Verebély lány??? J a j de szégyenlem ma-
gamat'!! 

GÁTHY: Ugy-e nem haragszol Pista, hogy 
beugrattunk? 

DOROZSMAY (boldogan): Dehogy harag-
szom! Sőt!! 

NELLY: Itt mindenki jó és ártatlan, csak 
én vagvok a bűnös. Megláttam egyszer a 

parlamentben és azóta nem tudták kiverni 
a fejemből. Azt mondták, ne fáradjak, ugy 
sem vesz el. Nos, hát én elhatároztam, hogy 
ha minden asszony elválik az urától, ha 
ezentúl egyetlenegy lány sem megy férjhez 
a világon, maga akkor is az én férjem lesz, 
mert én Verebély-lány vagyok, olyan, aki i 
jöltem. fogom és viszem. 

DOROZSMAY fölelés): Nellykém! 
HALMAY: Becsületszavamra, tüdőbajt ka-

pok a meghatottságtól! 
ANNUSKA (balról): A bácsinak égy sür-

gönyt hoztam. 
* HALMAY: Le kell vennem a monoklit, 

mert nem Iátok! (Olvas.) „Megismerked-
tem a szomszéd birlokossal. megszeret-
tük egymást, a te tanácsodra nászútra men-
tem vele Tókióba!" Na Ödön, mi jól né-
zünk kii 

DOROZSMAY: Berci! Most ez az utolsó 
Verebély lány. (Annuskára mutat.) 

HALMAY (rémülten): Ez?? 
SÁRI (balról): Bercikém. meggondoltam 

a dolgot, mégis veled maradok! 
HALMAY: Sajnálom, de mi Ödönnel ha-

jadonok maradunk! 
DOROZSMAY: Megtartjuk az összes lako-

dalmakat!! 
NELLY: És egész éjjel azt a nótát huzat-

juk, hogy: 
Huncut a róka, stb. 

(Általános tánc.) 
(FÜGGÖNY) 
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Megfejtési határidő 1929 Január 5. A postán be-
küldött levelek címoldalán feltűnően kell jelezni 
„rejtorna": a szerkesztőségi (Erzsébet-körut 43 II.) 
és a könyvesbolti (Erzsébet-körut 29) levélládába 
boriték nélkül is bedobhatók a fenti határidőig. 

Heti ajándékot nyerhet lapunk minden ,,olvasó"-ja 
kivétel nélkül, ki legalább egy helyes megfejtést küld 
be, vagy pedig rejtvényét, vagy pályázatát közöltük. 
Leközölt keresztrejtvény beküldője választhat a heti 
jutalmak között. 

Minden megfejtő jutalmat kap. aki legalább egy 
helyes n-egfejtést küld be és az utolsóelőtti oldalon 
levő rejtvényszeivényt s a jutalmak mellett felso-
rolt összeget pénzben, vagy bélyegben mellékeli s 
a jutalom sorszámát is közli. 

JUTALMAK : 
i . H. Ewers—D'Albert: Holt szemek, zenés szín-

játék az előjátékkal 40 fillér. 2. Hevesi—Mikszáth: 
Régi jó világ. Három egyfelvonásos komédia 50 fil-
lér. S. Papp V : Hajdú József élete és müvei 50 fillér. 
4. Faragó—Nádor: Offenbach daljáték, 3 felv. Képes 
kiadás, fiO fillér 5. BorossM.: Jóslatok könyve (II. 
rész) 60 fillér 6. Papp V.: Bach János Sebestyén 
élete és müvei a szerző arcképével 60 fillér. 7. Arató 

ii : Elkésett emberek (regény) 80 tlllér. 8. Nagy Ist-
ván: A Jeritza, A Saljapin meg a Biller 80 fillér 1. 
Hevesi—Jókai: Egy magyar nábob (színjáték 5 felv.) 
80 fillér. 10. Lajta A.: Filmművészeti évkönyv (1920. 
év) 80 fillér. 11. Színházi Élet művészeti almanach 
(1919 év) 80 fillér. 12. A 25 éves mozi a kinemalo-
grafia negyedszázados története 225 rajzzal 1 pengő. 
13. 2 darab népdalkotta 40 fillér. 14. 2 darab tánc-
kotta 50 filér 15. 2 darab vegyes előadási darabok 
50 fillér. 16. Uj színdarab árjegyzék ingyen 

Átszámítási táblázat: 
40 fillér = 4 dirfár = 15 lei = 7 Kí 
50 fillér = 5 dinár = 18 lei = 8 Kí 
60 fillér = 6 dinár = 20 lei = 10 Kí 
80 fillér = 8 dinár = 28 lei = 14 Kí 

1.— pengő = 10 dinár = 35 lei = 17 Kí 

HETI AJÁNDÉKOK: 
(Az ajándékokat postán és kihordó utján küldjük el> 
DREHER-MACL legkitűnőbb luxuskeverék 

díszdobozban: 
ROSENFELS) BERTA. Bp. Péterfi Sdndor-u. 37. I. 4 
SZENES: „AVASI" arckrém és szappan: 
SZILAűY VERA, Naaumagócs. (Csongráelmegye.) 
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Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan», fogassal: 
Dr. ASZÓDI GÉZANE, Kecskemét, Luther palota 

B O O N ' S kakaókülönlegesség, fél kg.: 
HARKÁNYI AGOSTONNÊ, Budapest, Erzsébet-körut 

36., IV. 3* . é 

HALMI (Strelisky-fiók) 6 művészi fényképe: 
PATAKI LILI, Szeged, Fekete sas-u. 22. 

Klein és fia: „VIOLETTES CARPATHES" 
NAGY KAZETTA (szappan arckrémek, pouderI 
a világhírű Violette Carpathes illatban: 

DÉVÉNYI MARTA. Budapest, IX., lpar-u. 11., III. •>. 

GRÉ kozmetikai intézet szépségápolása: 
SUGAR RÓZSI, Budapest,, Alsóerdősor 3. 

Egy nagy üveg ZWACK-UNICUM: 
KULIKOV TIBOR, Bpest, Mester-u. 4.. I. í . 

KLEIN ÉS FIA: Kozmetikai doboz: 
CSAPÓ SARl, Debrecen. Nuomtaló-u. 22. 

UFA filmszínházba 2—2 jegyutalvány: 
KAUDER LILI és DVOZNAl AKÓS. 

MEISTER terpentines szappan, 5 doboz: 
ÁKOS BÖZS1KE, Budapest, Hársfa-u. 17, 11. 

Klein és fia: ROSE d'ORIENT nagy kazetta 
(szappan, száraz és zsíros krém, pouder) a világ-
hírű Rose d'Orient illatban: 

GI.ATZ GIZELLA, Pesterzsébet. Viota-u. 11. 

Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan;!, fogassal: 
PONPER FERENC, Budapest, Óriás-u. 2., f . 4. 

Klein és fia: ROSE d'ORIENT kis kazetta: 
CSERNEK ANTAL. Kispest, Fő-tér 5., I. 4. 
Palace filmszínházba 2—2 jegyutalvány: 
MUNKÁCSI ISTVÁN és TAUBNER JOLÁN. 

VÁRADINÉ Pataki Aranka, kozm. ápolása : 
EtSLF.R ARPÁDNE, Budapest, Buluovszkg-u. 35. 

KÉT-KÉT KOTTÁT NYERTEK: 
Vidor Andor, Győr, Kazinczy-u. 8. — Pscher-

boffer Lajos, Lipova, judetul Timis, Románia. — 
Schönfeld Kató, Kapuvár (Sopronm.) — dr. Zsák 
Zoltán, Budapest, Ferry Oszkár-u. 21., II. 16. — 
Molnár Annus. Timisoara, Telegrafulni 55. — Rényi 
Terike, Timisoara, Battyányi-u. 2., II. — Ullmann 
Margit, Budapest, Székely Bertalan-u. 24., III. 54 
— Radó Margit, Budapest, Aradi-u. 11., I. 4. — 
dr. Weisz Emiiné. Budapest. Király-u. 82. — Ámon 
Jakab, Budapest, Rózsa-u. 57. — dr. Telegdy Ist-
vánné, Targu Mures. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1928. 51-lk számból: 
KERESZTREJTVÉNY: 

H I O R O P L Ä N M É R T 
A D 1 O E N Ö T T A R 
J E H Ö R Ö N D A M A D É 
N A N K I N G A L A I L»\ 
A E V A R V Ä C S K A 
L E V E L E K H U L L Ä S A 
H E G E R E . T A K L I 
A M É R T M 4 O C I D 
5 5 K E L E V É Z C S E 
A Z A S A R O L T A J 
D U J Ű A S Z T A L O S É 
4 R V Ä I s z a M T I N 
S E R I E E Û Ô N E M 
K È S O N O 0. V E L E D 
O É R N É L P É L E 
R Ó Z 5 A U V I L Ä 5 K O R 

A B £ S 5 Z. I N I A I A K 
A L I S A S N A C I G £ F \ 
D O B O Z 1 K T R E U M A 
O O R I D X Ü H Ű S T L 
M A R R S O K A N P I P A 
A L F K D C A G 
K A N D I E R G Z E B R A 

S Z E N D R E Y J U L I A 
S Z Í N I Ő S I K É R V E 
I K S K T S O A 5 
L A V A T E R S E R K E N T 
L I L L E B E N R U I 
E L K A N P I P J E L E K 
R E A Ö R E G E D Ő E T E 

P R I M O D E R I V E R A 

KETTŐS OSZLOP: Barom, Aliga, Néger. Daróc, 
AÍÍHII = BANDA MARCI. 

J á t é k o k 
PROBLÉMA 

(Sípos) 
Ha te annyi idő' leszel, mint én va-

gyok most, akkor együtt 90 évesek le-
szünk, de ma még én kétszer olyan idős 
vagyok, mint te voltál akkor, amikor én 
olyan idős voltam, mint te vagy most. 

Mennyi vagyok én és mennyi vagy te? 

SZINONIMA-REJTVÉNY 
(Pavper Lajos, Bpest) 

Teremtő, szerecsen, pőre, fohász, dolog, 
revolver, figyelmeztet, rivás. rest, forma. 

Ezen szavak szinonimáinak kezdőbetűi 
a „Színházi Élet" egyik kedvelt alakját 
adják. 

MENNYISÉGTAN 
(Harsányi József, Pápa) 

20-ból, hogy kell kivonni 12-őt. hogy ered-
ményül 88 maradjon? 

Megoldás: 
X X 

— 12 
88 

CSAK HOSSZAN! 
(Pap Andor, Tihany) 

Az az alacsony kis öregúr, aki nem volt 
magasabb egy méternél, már egy vén, ősz, 
öreg, töpörödött agastyán volt. 

Ernő amint kinézett a kinyitott ablakon, 
a szél a nyitott szemébe port fujt , mire dü-
hösen becsapta a kinyitott ablakot. 

János várta a barátját, akivel jóbarátság-
ban volt. 

CSAK HOSSZAN 
(Schwarc Szidi, Sátoraljaújhely) 

János este mikor már sötét volt, gyufával 
meggyújtotta a lámpát. 

Havas téli az idő, mert nagy a hideg és 
esik a hó. 
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M B B 

VÍZSZINTES: 
1. Májusban láthatók 

20. Az angol himnusz kezdete 
(magyarul) 

21. Szólásmondás 
22. . . en otechnika 
23. Baromágy 
24. Női név 
25. Mindennek okozója 
28. Az abc első két magánhang-

zója fordítva 
27. „Oroz" mássalhangzói 
28. Betű (fonetikusan) 
31. Ismert rövidítés 
32. Tiltás 
33. P . . ret 
34. Quod licet jovls, non Ueet 

. . . I s 
3A. Fűszer 
38. A . . . nisztán 
40. Idegen lérfinév 
43. Etikett 
44. Halkan beszél 
4(1. Fém kezdete, végtag vége 
47. Fordítva: rádió ige 
48. A kocsis 
31. Rövidítés 
32. A luftballon, melyre nem 

vigyáznak 
34. Régi Qrmérték 
33. Csaló 
38. Széljegyzetek 
SO. Az ünnepi kalács 
81. Egy ige a gúnyolódás kife-

jezésére 
82. Amerikai megszólítás, ahogy 

nálunk mondják 
85. Egzótikus növény 
88. „Nagyon sok" (két szóval) 
87. „Dörzsölök" — németül 
70. Szerelmes teszi (felesleges 

ékezettel) 
71. Törökök szent könyve 
74. Okos 
73 Kertész teszi 
76. A balsarokban van 
77. Drága holmi 
78. Okos 
80. Tiberis olasz neve (magán-

hangzó nélkül) 
82. Egy Molnár regény cime 
81. Nóta 
88. A törvénykönyv rövidítése 
87. Nagyon nagy 
8». Állati hang 
90. Vallás röv. 
92. Keleti rang 
94. Pók és háború lehet ilyen 
97. & & 
98. űrmérték 

100. Az erős állatok a gyengék 
elől az eleséget 

101. H-val női név — idegen 
nyelven 

102. Gazdálkodási tevékenység a 
mezőgazdaságban 

103. Magasabb rangban levő 
104. Az ezüst vegyjele 
105. üvkapocs 
108. L . . nardo 
109. A koránkelő ezt talál! 
113. A k ö z e l . . . tél (Berzsenyi) 
114. „Kenyeret vágtam" 
118. A jelenlét szúnak gyakori 

jelzője 
121. Bethlen Gábor lelesége, kl 

pár hétig lejedelemnő Is volt 
128. Rag 
128/a. Német elmekben gyakori 
129. Fe . . . ársal 

8 Z T R E J T 
(TAUB LÁSZLÓ, BUDAPEST) 

Megfejtésül beküldendő a víz-
szintes 1. 20. 21. 121, 150, 157. 

130. Görög betű 
130/a. üldözik 
131. Ősrégi könyv 
134. Kerti növény 
138. Gyümölcs 
137. Operettszinésznőnk kereszt-

neve 
138. Ázsiai tó 
139. Indulatszó 
141. Névelő 
142. . . gott 
144. A 109. vízszintes kezdete 
148. Azonos a 144. vízszintessel 
147. ..Ri'* mássalhangzói 
148. Azonos betűk 
150. Jogi kifejezés 
157. Megoldhatatlan probléma 

FÜGGŐLEGES: 
1. „Erősen kínált" 
2. Küzdőtér 
3. . . . ta (kötszer) 
4. A tolvajt szüli 
5. Némely Indián még dicseke-

dett is vele 
8. Huru párja 
7. Kínálás a kocsmában (két 

szó) 
8. Nagy a . e . . busuljon a ló 
9 Egál összekeverve (1, 3. 2, 4) 

10. Kettőzött kettősmássalhangzó 
11. Kétszer HB 
12. . . . It = bolond 
13. Himez 
14 Lélekzet — németül 
15. Eposz 
18. Ha az utolsó betűjét az ele-

jére teszed: „csakugyan!" 
synonimája 

17. Egzótikus állat (u=b) 
18. A világ legmagasabb építmé-

nyének magánhangzói 
19. Ázsiai város 
29. Harci eszköz — volt 
30. E szavakkal búcsúzik Szép 

Ilonka a vadásztól 

U » O t M À H fej 

1. 
(Fischer Klára, Nagykáta) 

grfrúdiM 

•uujoifaj 

i. 
(Sturmné Gaá< Ellus. Eger) 

J á r d a 
9IBA H* d i m 

v É m * 

31. Kevés 
34. Arra és ételre mondható 
38 Gyilkol 
37 Igekötő 
30. Eldöntetlen ütközete emléke 

zetes 
41. Étel 
42. Só _ németül 
44. Só - németül 
45. Idegen férfinév 
48. Csodálkozás 
30. Virág 
32. Mire m . . . énűlünk 
53. Sok öreg asszony Ilyen 
58 Csonthéjjas gyümölcs 
57. Noseda szappan része 
50. A kíváncsi 
80. Külföldi folyó 
83. Maró folyadék mássalhangzói 
84. Edény 
87. Orvosi helység 
88. Kostoló (az utolsó betűre 

ékezet pótlandó) 
89. Európai nemzet 
71. Hires külíöldl futballista 
72. Ritkaság Idegen neve 
73. A vesztes irigyli 
79 M . . . a és Medina 
80. Angol számnév 
81. A ráz ige egyik alakja 
83. Szerbiai város 
85. Időhatározó 
87. Egy Conrad Veldt film elme 

volt 
88. G r « (autómárka) 
91. Zeneiskola 
93. Krisztuskönyv írója 
95. Elemi magánhangzói 
90. Földmivelő szerszám 
97. Szelíden eltaszít 
99. Aki nem bir a lábán állani 

101. Azonos betűk 
100. A hízelgő teszi 
107. Fa 
109. A bálna által szolgáltatott 

piperecikk 
110. Állóvíz Ázsiában 
111. Éppenséggel nem sok (név 

élővel) 
112. Tizian mássalhangzói 
114 Sakkműszó (hibásan Írva) 
113. Gonosztevő, aki ezt teszi 
118. Fegyháztöltelék 
117. Szóbeszéd 
119. Házi áltat 
128. A 29. tüggőleges közepe 
122. Görög betű 
124. Nóta 
123. Lakoma 
127. Szamárhang 
132/a. Kötőszó (ékezetek nélkül) 
132. Uralkodik 
133. Nagy sportesemény 
134. = 132. függőleges 
135 Bakfis őr 
136/a. Ráma 
138 Egy sófajta 
140 ra = Mohamed kiván-

dorlása Mekkából 
141, Indulatszó 
143. Frizura (fonetikusan) 
145. A 42. függőleges vége 
147. A dohányzó teszi 
149. Előre magánhangzói 
151. Rokon 
132. Karéj magánhangzói 
153 Csont - latinul 
154. Nőslény borjú magánhangzói 
155. Előd 
158. Férfinévből női nevet képez 
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( $ z e r k e s z í c i t i z e n e í e k 
Rovatvezető: FORRÓ PÁL 

.>zonioru asszony. 
LEVÉL: 10 évi boldog házasság után f é r j e m egy 

asszony miatt elhagyott és magam marad t am két 
kis gyermekemmel. Beadtam válóperemet és az 
ügyvéd, akire biztam behálózott és most, mikor 
már nagyon komolyan beleszerettem, tovább állt. 
Borzasztóan fel vagyok dúlva, mit tegyek? 

VALASZ: Meneküljön vissza gyermekeihez, érezze 
át azt a súlyos kötelességet, melyet az anyaság je-
lent. És ha újra térti kerül magával szembe, legyen 
fölényes, erős, mert ugy látom, hogy túlságosan 
lágy és passzív asszonyisága miatt élhettek vissza 
magával. Az a nő az élet művésze, aki sohasem 
szolgáltatja ki magát még a legjobban imádott 
férfinek sem. Szerelmes odaadása mögött érezni kell 
az asszony gőgöt és méltóságot, 

Bengrádi hü olvasó. 
LEVÉL: 27 éves, komoly, gyermekért ra jongó, 

csak az otthonával törődő asszony vagyok. És fér-
jemnek valami szörnyű titka van, amelyre minden 

5ANALBIN 
FOGPÉP, 

I 
FOGPOR 

a Magyar Fogorvosok Egyesületének 
előirása szerint készül. 

Minden csomagolás ellenőrző 
szalaggal van ellátva 

Ha ezeket óvatosan leveszi és cégünk-
nek beküldi, a jándékba kap tőlünk 

INGYEN 
é s b é r m e n t v e 

3 s z á m o z o t t f o g p é p - e l l e n ő r z ő - s z a l a g , v a g y 

2 s z á m o z o t t s z á j v i z - e l l e n ő r z ő - s z a l a g , v a g y 

1 s z á m o z o t t s z á j v í z - é s 2 f o g p é p - e l l e n -

ő r z ő - s z a l a g b e k ü l d é s e e l l e n é b e n 

e g y e r e d e t i t u b u s 

Ebaga Toilette Créme-t. 
m e l y d r . M a t z e n a u e r h í r n e v e s e g y e t e m i 
t a n á r e l ő i r á s a s z e r i n t k é s z ü l . E z e n t u b u s 

á r a k ü l ö n b e n 70 fillér. 

pénzt elkölt, ékszereim eladásával, anyám segítsé-
gével kellett időnkint a botrányt megakadályozni. 
Gyermekem Isten áldotta tehetség, nagy jövő áll 
előtte, máris kész muzsikus. De fér jem viselkedése 
mégis az öngyilkosság felé ha j t Mit tegyek? 

VÁLASZ: Megrendülve olvastam ezt a tragikus 
irást, megható gyónását egy mártir asszonynak. 
Valóban nem tudok súlyosabb bűnt elképzelni, 
mintha a férj idegen asszonyra költi azt a pénzt, 
mely felesége és gyermeke ellátására szükséges. Ha 
igy áll a dolog és mert ismételt visszaesésről van 
szó, legyen erélyes, váljon el. Hiszen nem telhet el 
egész élete, fiatalsága abban, hogy férje botrányait 
leplezze. Az ilyen jellemgyönge ember nem érdemli 
meg magát. De n iért büntetné gyermekét Is? Meg 
akar halni? És ilyen emberre hagyná a zseniális 
flut? Nem. magának élni kell, dolgoznia a gyerme-
kéért. És ha férjétől megszabadult, egyszerre meg 
fog nyugodni. 

H e d d a , O r a d e a - M a r e . 
KÉRDÉS: Tanult , komoly lány voltam, művészi 

ha j l amú . Sajá t erőmből üzletet nyitottam. Azután 
jött egy özvegy férfi és addig sirt, kérlelt , míg 
szánalomból a felesége let tem. De kiderül t , hogy 
hazug rossz ember , aki még borzalmas botrányok 
hőse is lett . Szörnyű lelki megrázkódtatással tér-
tem haza anyámhoz. Elváltunk és most hivatalba 
járok. Érzem, hogy tönkre megyek, nem birom ezt 
az örömtelen életet. Mit remélhetek? 

VÁLASZ: Végtelenül sajnálom, hogy levelét, amely 
csupa sugárzó intelligencia és egy nemes, értékes 
nő portréja, nem közölhetem le egész terjedelmé-
ben. Viszont azt mondom: akiben ennyi nagy ér-
ték, kötelességtudás, szorgalom, tehetség van, an-
nak előbb-utóbb mégis csak sikert kell érnie. Mos-
tani betegségének egyetlen oka van: szerelemre vá-
gyik. A sok méltatlan szenvedés után magához 
méltó derék férfit és társat keres. És ez a férfi — 
akit csak irigyelni lehet — el is fog érkezni. Bíz-
zon a jövőben, legyen büszke arra, hogy talpig 

. ember és az első mosoly, amely majd újra meg-
jelenik ajkán már a szebb jövőt hozó férfi felé fog 
sugározni. 

Medea. 
KÉRDÉS: Imádtam a színeket, az élet nagyszerű 

szédületet, az elegáns ruháka t , mindazt, ami mu-
zsika, fo r ró lendület. Kimondhatat lan szerelemmel 
imádtam egy férfit — és ő viszont engem — de a 
nóta vége mégis az lett : pénzre volt szüksége, ho-
zományért nősült. Ez a csapás lelkem mélyéig meg-
rendített Vissza akarok menekülni az egyszerűségbe, 
jó és hü feleség tudnék lenni. De hát azt, ami tör-
tént, megbocsáthat ja jövendőbelim? 

VÁLASZ: Leveléből egy kivételesen értékes, nagy-
műveltségű. remek fantáziájú, szellemes nő portréja 
bontakozik ki. Az a nő tipus, aki leginkább tetszik 
a férfiaknak. Félelme tehát egészen alaptalan, nyu-
godan, önérzetesen nézhet a Jövője elé. sokkal na-
gyobb hibákat bocsájtott már meg a szerelem. Hi-
szen ezt ön is tudja, levelében erre példákat hoz 
fel. Túlzott pesszimismusát tehát csakis nagy ide-
gessége magyarázza, melyet - amlnl irja - kezeltet 
is. Mire ez a liura véget ér, már ön mosolyogni 
fog aggodalmán és derűs, kiegyensúlyozott, bátor 
lélekkel indul uj boldogság felé. Mert a boldogság-
nak nem egyetlen állomása van az életben. Borzal-
mas lenne, ha annak, aki csalódott vagy akivel 
visszaéltek, nem lenne többé joga a szerelemhez és 
megbecsüléshez. 

Szerető sziv. 
KÉRDÉS: A fiatal, önálló kereskedő beszélt a ma-

mával és megkérte a kezemet. Mint üzletember ho-
zományra is reflektál . De én azt akarom, hogy 
annyira szeressen, hogy » hozományról lemondjon. 
Lehetséges ez? 
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VÁLASZ: A szerelemért elkövették már a legna 
gyobb csodákat és a legnagyobb őrültségeket. A 
hozományról való lemondás ehhez képest igazán 
csekélység. Viszont a maga érdeke az. hogy ne 
követeljen olyan áldozatot, — tisztára hiúságból és 
regényességből — amelynek később kellemetlen kö-
vetkezményei lehetnek. A szerelemnek egyéb szép 
bizonyítékai is vannak. Például ha valaki rendesen 
eltartja családját, törekvő, szorgalmas ember. 

Antoinette. 
Szeretném levelét, amely példátlanul érdekes 

rajza egy tisztalelkü, bájos kis urileánynak a maga 
egész terjedelmében ideiktatni. Ezt sajnos nem te-
hetem, de rövidre fogva ismertetem. Mikor a zár-
dából mint anyátlan urilányka kikerültem, először 
vittek a bálba. Nagyapuskám mutatott be első tán-
cosomnak, ő volt egyáltalában az első férfl, akivel 
életemben találkoztam, hát bizony nagyon belesze-
rettem. És szeretem ma is, noha ő első pillanattól 
kezdve nem törődött velem. Viszont közben meg-
ismerkedtem egy drága, nemeslelkü orvossal, aki 
halálosan szeret engem. És ennek a menyasszonya 
lettem. De hát lehetek-e boldog, ha a szivem més 
mindig az első táncosomhoz huz? 

VÁLASZ: Kedves Antoinette, az első bakfis szere-
lem, a báléjszakai iellobbanás olyan, n.lnl valami 
tavasz] mosoly, vlrágiakadás, muzsika, költészet. 
De az élet: az orvos, a vőlegénye, aki szereti ma-
gát és aki mellett maga boldog asszony lesz. De 
vljfyázzon Antoinette! Ha ugy érzi. hogy sohasem 
fogja Jövendőbeli férjét szeretni, ugy ne menjen 
hozzá sem részvétből, sem bármilyen más okból, 
melyet jóneveltsége, szánalma, pillanatnyi elérzéke-
nyültségből vagy dacból. Csak ha becsületes, igaz 
hűséget, szerelmet, asszonyi meleget tud neki adni, 
akkor legyen a felesége. KUlönben jobb ha most 
könnyek, jelentek árán is visszavonul! Most dől el 
sorsa! Ha az orvosé tesz, ugy felejtse cl azt az 
első táncost és nevessen a kis bakfison, aki azt 
hitte, hogy az első férfihez, akivel összekerül, nyom-
ban feleségül is kell mennie! És gondoljon arra is: 
a becsületes szív, a nagy szerelem, melyet az orvos 
kínál, sokkal többet ér a hetyke, elkényezteti nő-
hódító táncosnál, aki mellett aligha lenne boldog 
az élete. 

Szív vagy ész? 
KÉRDÉS: Beleszerettem egy társadalmilag sokkal 

alacsonyabb állású férfibe és most abban a ve-
szélyben forgok, hogy szüleim ezt megtudják, meg 
már sok embernek feltűnt a dolog és elszörnyedve 
mondják, hogyan feledkezhettem meg magamról 
annyira, hogy egy ilyen szerény állású emberbe 
szerettem bele? Mit tegyek? 

VÁLASZ: Már Plátó megmondotta, hogy az igazi 
szerelemnek fel kell az embert emelnie. Ugyanezt 
mondja Bocaccio a Dekameronhoz irt előszavában. 
Az ember emelkedjen szerelme által. Ez tehát év-
százados elv és igazság. De lehetnek kivételek is. 
Elvégre ha törekvő, korrekt, jól nevelt szerény-
állású emberről van szó, ugy annak jelleme, szor-
galma és szerelme nagyobb érték, mintha elkényez-
tetett henye uri fin lenne, aki csak a maga hozo-
mányát akarja elkölteni. Szülei megítélésére kéli 
hát bíznia, hogy melyik eset forog fenn? 

Tanácstalan, 1929.: N'em kell lelkiismereti furda-
lás! éreznie, annak, amit tett ezer komoly erkölcsi 
és elikai indoka van. Az egyetlen probléma ebben 
az ügyben tulajdonképpen csakis a férfi anyaga el-
helyezkedésének kérdése Erre nézve azonban a 
megoldást csakis ő találhatja meg. Bátorság és 
kitartás. — Modern komoly lány: A felsorolt kere-
seti pályák között nézetem szerint a tánctanárnői 
oklevél ad legbiztosabb kenyeret, hiszen minden 
kisvaroshan. fürdőhelyen szívesen látnak tánc-
piofesszorokat. Mint tánctanárnő eleinte valamelyik 
már ismert tánciskolába is elszegődhetik az intézet 
tulajdonosa mellé. Végül ha eton fr izurája nem 
tetszik abban a környezetben amelyben él. ugy nö-
vessze haját bubisra. Az eton már egyébként is 
kiment a divatból és nem is szép. — Gy. Oszkár : 
A fordítások intelligens, müveit emberre vallanak, 
<te nélkülözik az igazi költői lendületet. A mi la-

punk számára egyébként sem valók. — K. Jen6: A 
népdal formájú vidám versek mulatságosak, de 
csak társaság szórakoztatására valók. A nyomda-
festékre még nem érettek. — Krizantén, 20.: önnek 
igaza van, amikor munkát keres. Vőlegénye ezt be 
is fogja látni. Hiszen a munka boldogságot ad, 
frissen ta r t ja az ember szellemét, nyugodttá teszi 
életét, biztonságot ad a jövőre nézve. — Elkesere-
dett kislány: A flu, akit szeret csak udvarol, de 
még nem vallott szerelmet, holott maga már ugy 
szeretné, ha életében először valaki már szerelmet 
vallana. Amint mondja, nyomban a nyakába ug-
rana. Hát látja, mégis csak jó, hogy az a flu meg-
várja , amig maga megkomolyodik és nem gondol-
kozik ilyen kedves — gyerekesen a szerelémről. — 
N-sz. Lajos: Versei kiforrott , komoly költői tehet-
ségről lesznek tanúságot, ö n máris kész poéta és 
iró, aki megérdemelné, hogy munkái sürün lássa-
nak napvilágot. De sajnos, a Szinházi Életbe e 
versek nem valók és különben is csak ritkán, 
benső munkatársaktól közlünk verseket. Üdvözlőm 
és gratulálok. — Tass Gábor ur, aki a Szinházi 
Elet 49-ik számában résztvett a hozomány pályá-
zaton, közölje címét. Levele érkezett. — G Pál: 
Szintén közölje cimét. Levele van. — Asszony aka-
rok lenni jeligével pályázó és Rót Böske levelet 
kaptak. Közöljék címüket. 

Többeknek: Markovits Elemér ur kéri azokat, 
akik a „Jó házassághoz kell-e hozomány"-beli pá-
lyamunkája következtében levélben keresték őt fel, 
legyenek türelemmel, mert rövidesen válaszolni fog. 
— Melegszívű erdélyi lány, (CluJ): Hálás köszönet 
a szép sorokért! üdvözlet! — Román Kreola, Kis 
masamód, Trlanguliem, Asszony akarok lenni, kö-
zöljék címüket! 

KOZMETIKAI ÜZENETEK : 

Transylvania, 1928. Vörös orrának vérkeringési 
rendellenesség az oka. Ehhez járul még a faggyú 
és verejték mirigyek rossz működése, amelyek 
mellett a bőr vészit ellenállásából s ha nem kezel-
teti, egyre rosszabb lesz. Házi kezelésre Írasson fel 
háziorvosával ichtiolos rázókeveréket s ha Pestre 
jön, menjen szakorvoshoz. A többi kérdésre rész-
letesen levélben fogunk válaszolni, ha cimét közli 
és válaszbélyeggel ellátott borítékot küld. 

Elkeseredett. Pattanásos, zsíros arcbőrét kétség-
telenül meg lehet gyógyítani. Tekintve, hogy 17 
éves, ez a belső kiválasztásos mirigyek rossz mű-
ködés következtében fentálló serdülőkorabeli za-
var. Ahelyett azonban, hogy kétségbeesik, a forra-
dások miatt, inkább ne piszkálja és ne nyom-
kodja az arcát. Akkor nem lesz forradásos. Házi 
kezeléssel nagyon nehéz segíteni, mert itt külső és 
belső kezelésre van szükség. Mindenesetre sokat 
fog javulni, ha betar t ja a következőket: Mosdjon 
naponta háromszor forró vízben, akármilyen házi 
ruha-mosó szappannal. Leszárítás után alkohollal 
dörzsölje le arcát. Ne egyen fűszeres, tulzslros éte-
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leket, ellenben sok főzeléket, gyümölcsöt, tejet. 
Gondoskodjon rendes emésztésről s legalább egy 
órát sétáljon egyfolytában levegőn. Ha fentieket 
betartja, meg lesz az eredménnyel, — legaláább is 
mai állapotához képest,— elégedve. 

Hajhullás. A hajhullást épugy nem lehet sema-
tizálni. minlahogy semminemű betegséget nem sza-
bad. Ha a betegség ugyanaz is, azért az egyénen-
ként változó Amig korpás a fejbőre, addig nincs 
segilség, mert a fejkorpa megjelenésétől számított 
2—3 év múlva kezd el hullani a haj, ritkulni a 
fejtető s ez mindaddig lart, amig az ok nem szű-
nik meg. Tessék hetenként egyszer sürü fésűvel 
kifésülni a haját, közvetlen utána forró vizben, jól 
habzó szappannal megmosni s ha leszárította, bár-
milyen sósborszesszel alapopsan bedörzsölni fejbő-
rét. 

Kíváncsi vidéki. A száraz arcbőr, amikor oly 
nagyfokú kellemetlenségekkel jár. mint ahogy ön 
írja, hosszú és kitartó kezeléssel gyógyítható csak. 
Ebben az esetben nem is annyira a szubjektív kel-
lemetlenségek a fonlosak. mint inkább az. hogy a 
száraz arcbőr időelőtt ráncosodik. A vízzel való 
mosdást teljesen hagyja abba s helyette olajjal 
mossa le arcát Éjjelre, ha olajjal lemosta, zsíros 
kenőccsel kenje be s hagyja rajta reggelig. A 
púder használatánál is legyen óvatos, mert sok 
púder olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szárít-
ják a bőrt. Négy héten keresztül minden nap vé-
gezze «1 a fentieket, azután számoljon be nekünk 
az eredményről. 

FILMÜZENETEK : 
(Film-rovatvezető: Hevesi Endre) 

Ebben a rovatban szívesen válaszolunk őt film-
tárgyú kérdésre. Beküldött kéziratok, filmtémák, 
szcenáriumok, fényképek megőrzésére vagy vissza-

küldésérc nem vállalkozunk, ajánlatos ezekről máso-
latot készíteni. 

Moziszinésznő: Berlin W 35, Am Karlsbad 2. — 
Fehér holló: 1. Ez a mód csak ritkán vezet sikerre. 
A gyárakat elárasztják fényképekkel, amelyek 
rendszerint előnyösen mutatják be a filmszínész-
jelölteket. Dönteni csak próbafelvételekről lehet, ez 
azonban elég sokba kerül. Kívánságára közlünk 
néhány berlini cimet: Ufa, Kochslrasse 6—8; Fei-
ner & Somló, Friedrichstr. 224; Hegewald Film, 
Fiiedrichstr. 250; Horn Film, Friedrichstr. 5—G; 
Nalional Film, Friedrichstr. 10. 2. ilyen egyént 
nem tudunk megnevezni. Szíveskedjék azonban a 
filmrovatvezetőnk cimére egy képet beküldeni. Ha 
az illető tényleg megfelel az ön leírásának, akkor 
a fényképet alkalomadtán megmutatjuk Pestre ér-
kező külföldi filmemben knek. — Mylon: 1. Nem 
igaz. A regényt már leközölte a Sznházi Élet és 
könyvalakban is megjelent. Ara 3 pengő. 2. Tudo-
másunk szerint Berlinben van. Nincs saját film-
gyára. 3. A Corvin-filmgyár r.-l. megszűnt. Buda-
pesten jelenleg szünetel a filmgyártás. — Sz. László, 
Pécs: 1. Miss Olive Borden, Fox Studio, Holly-
wood. Calif 2. Lehetőleg angolul, németül vagy 
franciául írjon, de a magyar levelet is lefordítja 
majd valamelyik hollywoodi magyar. 3. Igen. 4. 
5—6 hét. 5. Tessék nemzetközi válaszbélyeg-szel-
vényt venni a postán és azt a levélhez mellékelni. 
— Rozmaring: 1. Berlin B W 35. Am Kalsbad 2. 
Berlin-Halensee, Joachim Friedrichstr. 53. 3. 
Sascha Film, Wien, Sicbensterngasse 31. 4. Berlin-
Halensee, Westfälische Strasse 31. 5. Berlin-Schöne-
berg. Hauptstr. 34—35. — W. Sándorné. Szol. házi 
nyomda: Az elhunyt művészről pesti tartózkodása 
idején az Amster műterem (Erzsébet-körut 24.) ké-
szített felvételt. Tessék közvetlenül odafordulni. — 
Baby. Újpest: Metro Goldwyn Mayer Studios, Cul-
ver City. Calif. — Izsó Lajos; 1929. N. Curson St, 
Hollywood, Calif. 
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