


Színhely: egy kávéháznak az a sarka , ahol a festők törzsasztala van. 
i tán jönnek ide, a m i k o r sötétedni kezd. Enné l az aszta lnál van a leg-
/>hl. l á rma . Szenvedélyesen beszélnek, többen egyszerre. Meggyőző-
in szerint ennek az az oka, hogy a fes tők nagy része n e m a k k o r hagy ja 
i a m u n k á t , amikor ő a k a r j a , h a n e m akkor , amikor a nap lemen te őt 
kényszerí t i . I lyenkor a lestő — még tele ihlettel, a m u n k a lázával — 
t u d j a hirtelen lefékezni felizgatott idegeit, tehát elszalad a kávéházba , 

llégáihoz, ak ik közt tovább fes the t a szájával , mig csak el n e m fárad . ) 
át: a festő törzsasztal . Ezú t ta l nem művészetről v a n szó. Messzire el-
alszik ez a dialógtöredék, amely olyan régi, mint m a g a az emberiség: 
ss3 e m b e r ! " „Nem. Csak egoista." Aztán: szenvedélyes vita a rossz 
lerről és a jó emberről . Nagyon gyenge pé ldák egy-egy jó ember rő l , 
inő példák egyes rossz emberekről . Végül: verseny, hogy ki követte 
leiében a legnagyobb, a legigazibb rosszaságot. Pá lyad í j : egy nagy 
ar. Csak azt az egyet m o n d o m el, amely a szivart megnyer te . 
— Tizenhatéves vol tam, — mesélte az egyik — mikor egyszer Szil-

ter é j szakán d i á k t á r s a i m m a l nagy mula tságot c sap tunk . Reggel nyolc 
volt, mikor e l indul tunk hazafe lé a hóban . Meglehetősen sokat i t tunk 

féktelen j ó k e d v ü n k volt. Összefogózva, énekelve m e n t ü n k utcáról 
ira és m i n d e n á r o n el a k a r t u n k követn i valamit . Ahogy igy m e g y ü n k , 
szerre csak egy levélszekrény mellett e lha ladva lá tom, hogy abból a 
nyílásból, ahova u leveleket kell bedobni , k ikand iká l egy fehér bori-
lak a csücske. Az újévi gratuláció n á l u n k nagyon el ter jedt szokás és 
nkor ú jévkor anny i gratulációt d o b n a k be a levélszekrényekbe, hogy 
denik zsúfolva van . Enné l a levélszekrénynél is ez volt az eset. Az a 
iték, amelynek a csücske kilálszott, m á r n e m fér t be a tu l tömöt t levél-
vrénybe. O d a m e n t e m és k i h ú z t a m a levelet a szekrényből . E z e k n e k az 
,'i g ra tu lá ló névjegyeknek a bor í ték ja i n e m szoktak leragasztva lenni, 
t a posta igy olcsóbban száll í t ja őket. Kivettem a borí tékból a névje-
t, amelyen egy név állott, nyomta tva , s alat ta az illető fogla lkozása: 

„segédhivatal i al igazgató". E nyomta to t t sorok alatt gondos, 
7 \ je l lemző hivata lnokirássa l ez a szöveg: „az igen tisztelt fő-

nök u rnák boldog újévet k íván" . A bor í tékon a főnök neve. 
ttzjnrf) „Gyer tek" , — m o n d t a m a f iuknak — „ebből egy jó vicc 

lesz!" Bemen tünk egy kávéházba . T in tá t és tollat ké r t em 



Már a k k o r ér te t tem ahhoz, ami t azóta tökélyre vi t íem: vala-
kinek az i rását a csalódásig hiven u tánozni . Ez egyik bizo-
ny í téka is annak , hogy jó ra jzo ló vagyok . . . Szóval, fogtam 
a tollat és m i u t á n egy más ik d a r a b pap í ron néhány próbá t 
te t tem, a szegény h iva ta lnok m o n d a t a u tán tett pontot vesz-
szővé j av i to t t am ki és fo ly ta t t am a monda to t , igy: „és őt a r ra 

figyelmezteti , hogyha az ú jévben is olyan ostobán és igazságta lanul fog 
bánn i a lantasaival , min t az idén, ugy ennek rossz vége lesz". — A hami-
sítás tökéletesen sikerült . A ká r tyá t visszatettem a bor í tékba , a borí tékot 
pedig v isszadobtam a levélszekrénybe. M i n d n y á j a n jól m u l a t t u n k ezen 
és h a z a m e n t ü n k aludni . Schluss. A tör ténetnek vége. 

A zsűri indokolása , amellyel a szivart ennek a rossz embernek 
megítélte: 

I. A rosszaság tökéletesen önzetlen volt. 
II. A perspekt íva , amely ebből a csínyből nyíl ik, szinte végtelen. A 

főnök meglepetése, mikor a ká r tyá t megkap ja . Az első ta lá lkozás a főnök 
és a g ra tu láns közt. Szól neki erről a főnök vagy csak érezteti vele egy 
egész életen át a h a r a g j á t ? Ha szól neki, mi t felel a g ra tu láns? Mit m o n d 
a gra tu láns , h a m e g m u t a t j a neki a főnök a k á r t y á t ? Fog neki a főnök 
hinni , m i k o r megesküszik, hogy n e m ő i r ta a m o n d a t második felét? Hát 
ki i r ta? Ki Í rha t t a? És a g ra tu láns á lma t l an éjszakái , amiko r igyekszik 
ezt a pokoli rej té lyt megfe j t en i : ő m a g a dobta be a ká r tyá t a levélszek-
rénybe, o n n a n csak a posta vehette ki, hogyan kerül tek mégis u j a b b sorok 
az ő sorai a lá? A főnök gondola ta i : megőrül t ez az e m b e r ? Vagy szilvesz-
teri h a n g u l a t b a n részegen irta a gratulációt? Vagy ha elhiszi neki , hogy 
m á s irta a szöveghez a gorombaságot , k inek lehetett ez é rdeke? Hol tör-
tént a hamis í t ás : a g ra tu láns házáná l , vagy az ő, a főnök házánál , m iu t án 
m á r megérkezet t a k á r t y a ? Vagy nem is tör tént hamisí tás , h a n e m a gra-
tu láns fogadot t valakivel, hogy ú jévkor m e g m o n d j a az igazat a f ő n ö k n e k ? 
Es az tán : az egész eset pszichológiai ha tása a főnökre — mer t okvet lenül 
elkezd gondolkozni azon, hogy tényleg os tobán és igazságta lanul bán ik-e 
ő az a lan tasa iva l? Minden, minden eszébe fog ju tn i m i n d a két embernek , 
csak az nem, hogy valaki kivette a levélszekrényből a ká r tyá t , h a m a r 
hozzáir t valamit és visszadobta. 

Nagyon régen hallotta/m ezt a történetet . Mindig ugy él az 
emlékezetemben, hogy amellet t , hogy va lóban pá lyad í j a t érde-
mel a rosszaságból — ez az, ami t „örök t i t ok n ak " szoktak 
nevezni. A két érdekel t re nézve n e m is t u d o m m á s lehetőségét 
a re j tvény megfej tésének, min t csak azt az egyet, hogy egyik 
vagy másik most, évtizedek m u l t á n véletlenül elolvassa ezeket 
a sorokat . 



Mit hoz az 1930-as esztendő? 
Bubay Jenő, Fried mann Ernő műegyetemi tanár, 
Gombaszögi Frida, Iványi Grünwald Béla festő-
művész, Friedrich István országgyűlési képviselő. 
Rózsahegyi Kálmán, Meskó Zoitán országgyűlési 

képviselő, Zerkovitz Béla 

megjósolják: mit hoz az uj év 
zenében, közgazdaságban, színházban, tudományban, politikában 

Mii hoz az u j esztendő'? Lesz-e részünk azokban az örömökben, amiket a 
spicces, kapatos Szilveszter igér? kisüt-e ránk a jólét rég áhított napja, lesz-e 
változás politikában, közgazdaságban, irodalomban, színházban, zenében? Annyi 
részletkérdés van itt, amennyire semmiféle ihleltett jós nem tud egy kalap alatt 
válaszolni. 

Szerencsére a leglöbb ember kiváló jóstehetség a maga szakmájában Az egész 
világ tele van úgynevezett „ugy-e megmondtam" emberekkel, akik a bekövetkezett 
események után verik a mellüket, hogy ők előre tudták. Hát mi nem adunk 
ekkora fórt az „ugy-e megmondtam" embereknek, hanem előre megszólaltatjuk 
az egyes bránsoik kiválóságait: a kormánypárti és ellenzéki politikust, a komoly 
és a könnyű muzsika képviselőjét, a közgazdászt, a festőt, a színészt és a színész-
nőt, hogy milyennek jósolják a maguk művészetében az elkövetkező évet? 

Hál Istennek az egész vonalon csupa optimista jóssal találkoztunk. Kívánjuk 
nekik, hogy az év végén, majd amikor az eredményeket összegezzük, mindegyik 
azt mondhassa büszkén: Ugy-e megmondtam? ! 

HUBAY JENŐ: 

— M int min-
den művészet-

} ben, a zenében is 
a forrongás korát 
éljük, az uj esz-
tendőtől azonban 
nem várok döntő 
fordulatot. To-

vább tart a harc 
a klasszikus és a modern zene kö-
zött, lesznek ennek is, fannak is 
hivei, azt azonban nem hiszem, 
hogy a hivek hirtelen ugy megsza-
porodjanak, hogy eldöntsék: melyik 
zene az 1930-as év zenéje? Tagad-
hatatlan, hogy a két irány között 
bizonyos közeledés észlelhető; a 
klasszikus zene nagyon sok mo-
dern motívumot vett kölcsön, vi-
szont a modern zene is szívesen me-
rit a klasszikusokból. 

— Uj, nagy tehetségeket nem igen 
látok, érzésem szerint éppen így 
nagy események sem igen tarkit-
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ják majd az 1930-as zenei eszten-
dőt. 

FRIEDMANN ERNŐ: 
műegyetemi tanár, az ismert közgazda-

sági tekintély 
— A kérdésre 

nagyon egyszerű a 
felelet: iha pénz 
lesz, a következő 
gazdasági év sok-
kal kedvezőbb 
színben mutatko-
zik be az embe-
reknél, mint az el-
múlt év. No már 
most, lesz-e pénz'.' 

— Azt hiszem, lesz. A fizika örökérvé-
nyű törvénye szerint is bíznunk kell ab-
ban, hogy amilyen sebességgel haladt 
gazdasági életünk a imélypont felé, ép-
pen olyan sebességgel történik majd az 
emelkedés is. A mélypontot pedig már 
elértük, lefelé már nem mehetünk, te-
hát bizonyos vagyok benne, hogy most 
már megkezdődik a javulás. 

— Konklúzió: azt 'hiszem, hogy lesz 
pénz. Ha nem is sok, annyi minden-
esetre. amennyiből megélhetünk. 
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GOMBASZÖGI FRIDA: 

— Nem tehetek 
róla, optimista va-
gyok. Nagy biza-
kodással nézek az 
uj esztendő szín-
házi eseményei elé 
és erős a hitem, 
hogy a színházak 
helyzete ugy művészi, mint gazda-
sági szempontból — különösen az év 
második felében, vagyis az uj szezon-
ban — csak javulhat. 

— Egyébként a dolog nem is olyan 
bonyolult, mint amilyennek látszik. Egy-
felől áll a közönség ízlése — a másik 
oldalon viszont a színigazgatók véle-
ménye. Ez a két faktor hol közeledik 
egymáshoz, hol távolodik. Ha közele-
dik: jól mennek a színházak, ha távolo-
dik baj van. A közönség ízlésének vál-
tozásai rendszerint távolodást idéznek 
elő; az igazgatók nem elég ügyesek ah-
hoz, hogy ezt az izlésváltozást nyomon 
kövessék. Ar elmúlt hónapok tapaszta-
latai azonban, azt hiszem, rávezetik az 
igazgatókat arra, hogy mi az, amit a 
„ma" közönsége kíván és ebben az eset-
ben bekövetkezik a közeledés: a közön-
séget érdekli majd, amit a színházak 
játszanak s a nézőtér nem marad üresen. 

— En tehát nagy javulást várok, amit 
legfeljebb a gazdasági helyzet befolyá-
solhat. De nem túlságosan. Mert ha a 
közönség véleménye szerint a színházak 
jót és jól játszanak, akkor még a szo-
morú, szegény emberek is összekupor-
gatják a garast, hogy néhány órára 
megfeledkezhessenek a mindennapi élet 
ezer apró-cseprő gondjáról. 

IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA: 
festőművész 

— H o g y a kép-
z ő m ű v é s z e t e k u j 
e s z t e n d ő j e m i l y e n 
lesz, az e l s ő s o r b a n 
a g a z d a s á g i he ly -
ze t tő l (függ, m é g 
pediig s o k k a l in-
k á b b , m i n t m á s 
m ű v é s z e t e k é . Hi -
szen az t , h o g y a 
k ö z ö n s é g n e k n i n c s 
p é n z e , m é g a sz ín-

háziak is m e g é r z i k , p e d i g aihhoz, h o g y 
v a l a k i s z í n h á z b a m e h e s s e n , c s a k egy tő l 
h a t v a g y n y o l c p e n g ő i g t e r j e d ő ö s s z e g r e 

van szüksége. Mennyivel súlyosabbal 
nehezedik a gazdasági válság a fés 
tőkre, amikor egy-egy kép megvételé 
hez több száz, sőt több ezer pengő 
szükséges. Ha a közönségnek nincs 
pénze, akkor elsősorban képet nem 
vesz, lia pedig nem vesz, akkor a ter-
melés is megakad; egy dairabig dolgo-
zik ugyan a művész a maga passzió-
jára is, de azután megunja, különben 
is festeni o a k egészen komoly tőke-
befektetéssel lehet. 

—- Ami már most a kérdés müvészá 
részét lilleti, erről sem beszélhetünk so-
kat. Ma minden hónap, minden nap és 
minden óra meglepetéseket ihoz. Kü-
lönféle izmusok támadnak és tűnnek 
el a feledés homályában, az egész kép-
zőművészet forrong és áll a harc a kü-
lönböző felfogások hi vei között. Hogy 
a végén melyik felfogás győzedelmes-
kedik, melyik irány lesz az elkövet-
kező év uralkodó iránya, egyelőre nem 
lehet megállapítani. Annyi bizonyos, 
hogy ennek a harcnak két főszerep-
lője van: a romantikus iskola, amely 
egyre erősebben, egyre nagyobb lépé-
sekkel tör előre és az úgynevezett le-
egyszerűsített dekorativ festészet, amely 
teljesen szakit a tradícióval és csak 
szín- és folthatásokra törekszik. Ne-
kem az az érzésem, hogy a romantikus 
irány győzedelmeskedik, mert régi fcti-
paszitalat mutatja, hogy minél nagyobb 
gazdaságii váfságok tombolnak, minél 
cinikusabbak az emberek — annál 
jobban áhítoznak a lelkek pihenője, a 
romantika után. 

FRIEDBICH ISTVÁN: 
országgyűlési képviselő 

— Hci meg tud-
nám mondani, 
hogy mit várha-
tunk az uj évtől I 
— akkor azt is 
tudnám, hogy mit 
kell tennünk ez-
zel kapcsolatban. 
Minden év ugy 
indul, hogy „a bel- és külpolitiká-
ban nagy események várhatók" és 
amikor letelt az év, akkor látjuk, 
hogy voltaképpen semmi sem tör-
tént abból, amit vártunk, csak egé-



I 

n váratlan események következ-
te be. 
— Belpolitikában talán lesznek 

áltozások, külpolitikában azonban 
iz uj esztendő is diplomáciai ta-
nácskozások jegyében folyik majd 
le, anélkül azonban, hogy pozitív 
eredményt érnének el. A világ ha-
lad tovább és . . . hogy mit hozott 
az uj év — majd megmondom ezer-
kilencszázharminc december har-
mincegyedikén. 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN: 
_ 1. Uj magyar 

szerzők törnek 
előre s 'ha első 
kísérleteik nem is 
járnak nagy ered-
ménnyel, de leg-
alább (megvetik 
lábukat a színpa-
don. 

2. Uj színésze-
ket avat sztárrá a közönség. 

3. Uj rendezők nyernek polgárjogot 
u j irányokkal. 

4. A színházak, kivétel nélkül, mint 
repertoár-színházak működnek. 

5. Leszállítják a helyárakat a közön-
ség teherbirókóp&sségének arányában. 

6. A színházak élén csak az odavaló, 
rátermett emberek maradnak meg. 

7. A közönség pedig — ha lesz egy-
általán pénze — szívesebben tölti meg 
a színházak nézőterét, mint az elmúlt 
évben. 

— Ebben a hét pontban látom az uj 
esztendő színházi lehetőségeit. 

MESKÓ ZOLTÁN: 
országgyűlési képviselő 

— Mit hoz az u j 
esztendő? Álta-
lános ember i 

boldogságot, 
megelégedést, 

örömet , gazdag-
ságot, békét a 
poli t ika terén és 
nagy összeölel-
kezést Genfben. 

(Miért ne szerezzek ezzel a jóslattal 
legalább néhány kellemes percet embertár-
saimnak1}) 

ZERKOVITZ BÉLA 

— Hogy milyen-
nek v á r j u k a köny-
nyü zenét 1930-ban? 
Amilyen k ö n n y ű a 
kérdés o lyan nehéz , 
rá válaszolni . Mert 
hiszen ha csak va-
lamelyest se j tenők, 
hogy mi lyen lesz 
az a muzs ika , ame-
lyet szívesen fogad 
a pub l ikum jövő esztendőben, a k k o r m á r 
meg volna adva a m ó d j a a n n a k , hogy 
csupa biztos siker hangozzék fel a zene-
k a r o k b ó l 

—- A zenei jósok h a t a l m a s t á b o r a biz-
tosra veszi a ker ingő ú j jászü le tésé t és mel-
le t tük bizonyí t az a n é h á n y nemzetközi 
valse lente siker, mely az utóbbi 2—3 év-
ben d i a d a l m a s a n dominá l t a világ min-
den t á j á n . A ker ingő- jósok mellet t szól a 
fe lú j í to t t Lehár -opere t t ek h a t a l m a s si-
kere. A Re inhard t által u j já rendezet t 
„Denevér" u j a b b hódí tása . 

— Ha erősen f igyel jük, ész le lhe t jük , 
hogy a táncőrüle t csökkenésével a közön-
ség zenei t e m p e r a m e n t u m a is jóval bágyad-
tabbá vált és ami lyen a r á n y b a n szelídül-
tek a kann ibá l tomboláshoz hason ló tánc-
r i tmusok , ugyano lyan a r á n y b a n hódit 
tért ú jbó l az érzelgős muzs ika . Akármeny-
nyi re nem a k a r j á k észrevenni , hogy a 
hangos-f i lmek veszik á t d ik tá to r i szere-
püket az i r ány megjelölésében. Ezek a 
hangos-f i lmek pedig rendszer in t 1—1 ér-
zelemmel átszőtt da l ra v a n n a k felépítve. 
H a t á r o z o t t a n e lmúlt az az idő, amikor 
valamely zenei sláger megteremtéséhez 
elegendő, hogy t ré fá lkozva t á l a l juk lel 
egyik-másik népszerű n é p d a l u n k a t . Az 
egész vi lágnak egy fo rma gazdasági hely-
zete i r á n y í t j a nemcsak az ipar t és keres-
kedelmet , de s a jnos a művészeteket is. 

— Ta lán ezzel a gazdasági helyzettel 
m a g y a r á z h a t ó leg inkább az is, hogy a gro-
teszk, szinte gondné lkü l i ugra -bugrá lás 
helyett , egy e lmélyedőbb zenei i r ány kö-
vetkezik. Ezzel nem a k a r o m azt állítani,-
hogy el tűnik m á r ó l - h o l n a p r a a jazz, 
anny i és anny i u j színezetű hangszerével , 
h a n e m , hogy ezek a hangszerek is a vár-
ha tó u j i r ány szolgála tába á l lnak . Ez az 
u j i r ány pedig csak egy régebbi stilus 
megszinesedett visszatérése. 

Valahogy ugy képze lem el, min t hogyha 
az évekkel azelőtt t üdőcsucshu ru lban el-
gyöngül t r o m a n t i k u s muzs iká t magas la t i 
k ú r á r a kü ldö t tük volna, ahonné t most 
tes tben és lélekben megerősödve tér 
vissza, de sziliében is megvál tozva: ma-
gánviselve a jazz napsü tésének egészséges 
ko lo r i t j á t . 
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Több mint tíz éve an-
nak, hogy a fiatal Flasen-
clever «Der Sohn» című 
drámáját először játszot-
ták Drezdában. A színpad 
e zseniális forradalmárja 
már ebben az első darab-
jában szakított minden 
tradicióval, felrúgta a for-
mákat, kilépett a nyárs-
polgári keretekből és ala-
posan megdöbbentette a 
német színházi kritikuso-
kat. 

A közönség az úttörő 
mellé állt, Hasenclever 
ma harmincöt éves, egy 
egész csomó nagy sikert 
könyvelt el, darabjai be-
járták egész Európát, át-
mentek az Óceánon és 
írójuk csak oly népszerű 
Ne w-Yorkban, mint otthon 
Berlinben, ahol minden 
új darabja egy-egy nagy 
színházi szenzáció. 

* 

Hasenclever éppen nem 
ismeretlen a pesti közön-
ség előtt sem. A Renais-
sance Színház 1922-ben 
nagy sikerrel mutatta be 
'Emberek» című drámá-
ját. Ekkor kötött Hasen-

clever barátságot darabja 
magyar rendezőjével, Va-
szary Jánossal. A barát-
ság úgy látszik az évek 
során sem lazult, a Magyar 
Színház újdonságát, Ha-
senclever «Talpig uriem-

«Azt hittem, hogy egy tigrissel fog megérkezni» 
Jduor Pál és Ákos Erzsi 

Magyar SzfnhÄz: «Talpig úriember» (László felv.) 
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relem által megtérítve 
«Talpig úriember». 

Kilenc kép, folytonos 
vígság és kacagás, amelyek 
előidézésében társszerző-
ként osztozik Hasenclever 
Karinthy-xal, aki a fordí-
táshoz plusznak jó adag 
eredeti Karinthyt is aján-
dékozott. 

ber» című vígjátékát is-
mét csak Vaszary János 
rendezte. 

Nem nehéz megjósolni, 
hogy ez a legújabb Ha-

.senclever-premier sikere 
öregbíteni és még ben-
sőbbé fogja tenni a szerző 
és a rendező régi barát-
ságát. 

* 

«Mit aka r sz t enn i?« 
Ákos Erzsi és Dines GySrgy 

Magyar S z f n h í z : «Talpig ú r i e m b e r » 

A Magyar Színház jó-
voltából új színésznőt mu-
tatunk be a Színházi Élet 
olvasóinak. 

Ákos Erzsébet, a «Tal-
pig úriember» női fősze-
replője ezeket mondja el 
nagyon sikeres debúje 
után: 

A «Talpig úriember» 
első vígjátéka az illusztris 
szerzőnek. Kilenc kép-
ben, gyors egymásutánban 
mondja el, hogy lesz Jávor 
Pálból, a házasságszédelgő 
iroda tulajdonosából, sok 
száz házassági ígéret meg-
szegése után az igaz sze-

«Mondd, m e n n y i pénzed v a n ?» 
Gombaszögi Ella és Jávor Pál 

Magyar Sz inhf tz : «Talpig ú r i e m b e r » (Gaál S f t n d o r fe lv . ) 
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a színházhoz hivattak és öt perc múlva 
már próbáltam. 

— És nem kisebb színészekkel, mint 
Hegedűs Gyula, Gombaszögi Ella, Jávor 
Pál, Turay Ida, Dénes György és a 
több iek . . . 

— Most a premier után, hogy a kö-
zönség is, sajtó is ennyi jóakarattal 
fogadott, elhatároztam, hogy — szi-

leszek. 

•Nem olvasna újságot míis 
padon?» 

Jávor, Főidényi, Ákos Erzsi 

— Pesti lány vagyok, 
húsz esztendős. Apám 
nyugdíjas állami hivatal-
nok. Hat gimnáziumot vé-
geztem el a Bulyovszky-
utcában, aztán beiratkoz-
tam a szini-iskolába. 

— Most november 23-án 
vizsgáztam az Ida regé-
nyében, melyben Gaál 
Franciska hires szerepét 

Turay Ida 
játszottam. Hogy milyen 
sikerrel, azt a későbbiek mutatták meg, 
ugyanis ekkor esett rám figyelme Pün-
kösti Andornak, a Magyar Színház 
igazgatójának. Vizsga után nagyon 
megdicsért. Mondhatom, hogy nagycn 
boldog voltam. 

— De talán ennél is jobban esett 
nekem, amikor tizenkét nappal ezelőtt 

A Magyar Színház új 
igazgatója, Pünkösti An-
dor szerencsés kézzel vá-
lasztotta rezsimje első 
darabját. 

A közönség szívesen 
fogadta az újat és az új-
szerűt, és minden jel arra 
mutat, hogy a «Talpig úri-
ember» sikere nem lesz 
pünkösti királyság a Ma-
gyar Színházban. 

(Nem fél, hogy becsukják, főnök úr?i 
Jávor Pál is Szigeti JenO 

Magyar Színház : «Talpig úriember* (László felv.) 



Szilágyi Marcsa, Kósza Irma, Eggert .Márta, Falurli Sári 



Al Jolson nem szereti a társaságot, 
ideális életet él, kedvenc szórakozása 
a horgászás és a legjobb barátja a 
Pesten is jól ismert Jack Haskell 

Hollywood, december 
(Hollywoodi tudósítónktól) Ha valaha 

meg fogják irai a hangosfilm történe-
tét, ez a kultúrhistoriai fejezet el-
választhatatlan lesz Al Jolson nevétől. 

Ebben az egész dologban pedig az 
a furcsa, hogy míg a néma film első-
sorban a szép emberpéldányoknak 
köszönhette páratlan népszerűségét, a 
hangosfilm egy normális körülmények 
között csúnyának nevezhető férfiúnak 
tartozik köszönettel. 

Igaz, hogy ez az Al Jolson nem isme-
retlen csillagként bukkant fel a film 
világában. Amikor Warnerék szerződ-
tették, már Amerika legnépszerűbb néger-
imitátor jazz-énekese volt, akinek egy-
egy új számát grammofón-lemezek száz-
ezrei terjesztették. Mint Maurice Cheva-

lier, ő is specialistája a chansonnak, de 
hatása nagyobb és közvetlenebb, mert 
amit ő előad, ahhoz nem kell nyelv-
tudás. A szívtói jön és a szívekig ér. 

A karrierjének új szakasza mindenki 
előtt ismeretes. Amikor a Warner-gyár 
anyagi erőinek utolsó tartalékával meg-
csinálta vele az első beszélőfilmet, a 
Jazz Singért, annyira készen volt, hogy 
a főszereplő Al Jolson kikötött hono-
ráriumát értéktelennek látszó Warner-
részvényekkel tudta csak kifizetni. De 
a Jazz Singer kikerüli a piacra és forra-
dalmat csinált a film világában. Párat-
lan üzlet lett és hatása alatt a leg-
nagyobb hollywoodi gyárak egymás-
után tértek át a hangosfilmre. Az Al 
Jolson birtokában lévő Warner-rész-
vénypakettek egy negyedév alatt egy-



Al Jnlson. 
« horgász 

lelkületén. Éppen olyan harmonikus, 
egyszerű életei él, mini azelőtt és 
nem hódol az oltani eszeveszett fény-
űzésnek, amely az ő vagyoni lehető-
ségei mellett igazán nem jelentene 
komolyabb tételt. Feleségével, Ruby 
Keeler-rel, aki a legszebb Ziegfeld-
színésznők egyike volt, a halk, 
elegáns nyugalmat favorizálja és 
vakmerő autótúrák helyett, az ideg-
csöndesítő sportoknak hódol. Pél-
dául : egyike a legszenvedélyesebb hor-
gászoknak s ha nincs felvétel, egész 
nap képes elüldögélni horgász fel-
szerelésével a hegyi patak partján, 
vagy kis vitorlás yachtján cirkál a 
tengeröbölben. 

A nagy társaságokat sem kultiválja 
Van egy-két belső barátja például 
Mr. Zanuck, a Warner Brothers nem-
rég Budapesten jart vezérigazgatója 
és egy másik régi pesti ismerősünk, 
Jack Haskell, aki annak idején a 
«Hallo Amerika« cinuí revút ren-

Az liUözölu'ii 

kori értéküknek húszszo-
rosára emelkedtek és igy 
a hangosfilm első hőse 
egyszeriben Hollywood 
egyik leggazdagabb film-
sztárja lett. . Ami már 
álomnak is szinte való-
szerűtlen. 

De ez a páratlan gaz-
dagság nem változtatott a 
washingtoni zsidó kántor 
fiának közvetlen, kedves 



Al Jolsun és legjobb 
barátja Jack Haskell 

technika vívmányai iránt 
sem érzéketlen. Szereti a 
rádiót s nem tudja vissza-
tartani mosolygását, ha az 
odaát is népszerű gram-
mofón-hangversenyek az ő 
lemezeit közvetítik. 

Ilyenkor versenyt éne-
kel a rádióval es nagyot 
kacag, lia Kuby Keeler, 
a felesége azt találja 
mondani, hogy a lemez 
sokkal jobb. mint az 
eredeti. 

de/.te a Fővárosi Operettszínházban. Sza-
bad idejét rendesen ennek a két úrnak 
társaságában tölti, akik mindennap hiva-
talosak vendégszerető házában. Mert ha 
estélyektől nem is hangos a Beverley 
Hills-i villa, azért Al Jolson nem zárkózik 
el a nyilvánosság elől. Nem is tehetné, 
hisz a nagyság kötelez. Al Jolson minden-
nap fogadni kénytelen a világsajtó kép-
viselőit, hires festőket és karikaturistákat, 
Hollywoodnak azokat a turistáit, akik előtt 
boldogan nyílik meg minden ajtó. A hangos-
film legnagyobb sztárjának magánélete tehát 
mégsem lehet olyan patriarkálisan egyszerű, 
mint ahogy ő azt szeretné. De ha 
félórára cl tudja magát lopni vendégei elől, 
siet két kis kedvencéhez, a 
amelyekkel nemrég lepte meg azoknak az egy-
szerű embereknek egyike, akikkel hegyi kirán-
dulásai alatt barátkozott össze Al Jolson a 



J A N U Á R 19-ÉN L E S Z 
A M I S S MAGYARORSZÁG V Á L A S Z T Á S 
Idén is Illaurice de Waleííe 
uezeti a magyar uálaszíásf 

AKIK EDDIG NEM KÜLDTEK FÉNYKÉPET, AZOK SZEMÉLYESEN 
JELENTKEZHETNEK A VÁLASZTÁS N A P J Á N AZ ELŐZSÜRI ELŐTT 

A Színházi Élei idén is meghívta 
Maurice de Wale f f e-t t, a Le Journal 
szerkesztőjét, a. világszépségverseny 
rendezőbizottságának agilis vezértitká-
rát, hogy személyesen vezesse az 1930. 
évi Miss Magyarország választást. Mau-
rice de Waleffe elfogadta a meghívást 
és január 19-én Budapesten lesz. 
A választást ezen a napon, 

január 19-én rendezzük a Pesti 
Lloyd Társulat nagytermében 

(Budapest V. kerület, Mária 
Valéria-utca 12. szám). 

A választás napján 10 órakor össze-
ül a zsürí és a meghívott jelöltek közül 
kiválasztja Miss Magyarországot, aki 
aztán résztvesz a párizsi Miss Európa és 
a rio de janeiroi Miss Universe válasz-
táson. 

Ennek az utóbbi választásnak győz-
tese 20.000 dollárt kap a világszépség-
verseny rendezőségétől. 



Réuész 
Klári 

Azok a lányok, akik részt akarnak 
venni a választáson 

január 15-ig küldjék be fényképü-
ket a Színházi Élethez. 

Azonban azoknak is módot kívánunk 
nyújtani a versenyen való részvételre, 
akik addig az időpontig nem tudnak 
fényképet készíttetni. Iizek a lányok 

a választás napján 10 órakor sze-
mélyesen jelentkezhetnek a Pesti 
Lloyd Társulat palotájában, ahol 
egy előzsüri kiválasztja közülük 
azokat, akik a féltizenegykor kez-
dődő Miss Magyarország válasz-

táson résztvehetnek. 
Hangsúlyozni kívánjuk azt, hogy a 

Miss Magyarország választáson 

csakis meghívottak vehetnek részt. 
A meghívókat az előzsüri küldi szét 

a beküldött fényképek alapján, úgy 
a budapesti, mind a vidéki pályázók-
nak 

A vidéki meghívott lányokat és 
kísérőiket budapesti tartózkodásuk 
alatt a Szí nházi Élet látja vendégül. 
A világszépségverseny rendezőbizott-

ságának határozata szerint 
a választáson nem vehet részt 

nézőközönség. 
A kísérők a választás tartama alatt 

egy külön teremben várakozhatnak, 
a zsűri elé csak az kerülhet, aki-

nek meghívója van. 
Mindenki olyan ruhában jelenhet meg 

a zsűri előtt, amilyenben akar. 

Természetesen olyan ruhában jöj-
jön, amely a legelőnyösebben ér-

vényre juttatja külsejét. 
A Miss Magyarország választás győz-

tesse február hó elején utazik kísérő-
jével együtt, teljesen ingyen Párizsba, 
hogy ott — mint a legszebb magyar 
leány — résztvegyen a Miss Európa 
választáson. 

DfZiergiel Olga 
(Miskolc) 
Ábrahám 

felv. 





Mazslay Rótta 
T<Jth Margit 

felv. ^ 
Engelhardt 

Juliska 
(Ta la tóváros ) 

Hevesi Gabi 

Klein 
Bözsi 

(Kecskemét) 

liuhl 
Anci 

(Újpest) 
T iz ian 

felv. 

Szilly 
Lilly 







„Utolsó kaland" 
egészen biztos, hogy nem az utolsó kalandja 
&Conthy kannának a ^Belvárosi Színházzal 

Q " «Artúr úgy látszik menthetetlen» 
""»"5 Dobos Anny, Keleti László, Kouács Terűt 

Belvárosi Színház : «Utolsó kaland» (Angelo foto) 

Premier a Belvárosi Színházban. Este 
nyolc óra. Hatvani/ Lajosné magasra 
emeli fekete zsorzsettje sleppjét, hogy 
le ne tapossa, amíg az autóból kilép. 
Lengyel Menyhért a nézőtéren és az 
előcsarnokban gusztálja a publikumot. 
Felesége a hetedik sor balszélén ül és 
percenként más újságíró köszönését 
fogadja. Radó Mária ezúttal mint közön-
ség ül a színházban. Igen jól néz ki 
fehér galléros, fekete bársony ruhában. 
Egy páholyban feltűnik Makatj Margit, 
aki Gabi húgáért jött drukkolni. Egy 
intim sarokban Kohner Viliné és Zerko-
mtz Béláné diskurálnak. 

Csengetnek, mindenki a helyére siet. 
Utolsó percben érkezik Gombaszögi 
Frida férjével Miklós Andorral. Gomba-
szögi almazőld ruhája megjelenik a 
hármas páholyban. Kezdődik az elő-
adás. 

Lassan, tudatosan csinált lassúság-
gal indul az «Utolsó kaland». Előkelő 
angol társaságba kerülünk, szép asz-
szonyok, elegáns urak és kifogástalan 
lakájok közé. Senki sem sejtheti, hogy 
a lordok és ladyk előkelő, exkluzív 
társaságába kalandorok furakodtak és 
a főlakáj (Lengyel Vilmos) cinkostársa 
Honthji Hannának, a szép és ünnepelt 
— szalóntolvajnőnek, akiknek az a cél-
juk, hogy a gazdag arisztokráciát ék-
szereitől megkönnyítsék. 

De a tolvajoknak se mindig fenékig 
tejfel. Dieling Artúr lord (Somlay) tet-
ten éri és leleplezi Honthy Hannát, 
aki viszont Lengyel Vilmossal együtt 
a nézőtér tapsos kacagása mellett 
rántja le a leplet az előkelő ladyk 
erkölcseiről. 

Az üldözöttekből üldözők lesznek és 
Lengyel Vilmosék sok zsarolt pénzzel 
hagyhatnák cl a megtréfált gazdago-



I«Én leszek a l e g g y a k o r i b b vevő az üz l e t i ben« 
Honthy Hanna és Makuy Gabriella 

Belváros i S z í n h á z : «Utolsó k a l a n d » 



Vége az előadásnak. 
Heltai Jenő és felesége Gách Lilla, 

Honthy Hanna öltözőjében gratulálnak 
a sikerhez. A primadonna könnyes 
szemmel fogadja az «Elnök úr» igaz-
gatói elismerését. 

Úgy látszik még sem utolsó kalandja 
volt ez Honthy Hannának a Belvárosi 
Szinházban. 

HEUMAN KÁROLY 

«Valamit szeretnék mondani magának» 
Honthy Hanna is Z. Molnár 

(Angelo foto) 

kat, ha az utolsó percben meg nem 
tudnók, hogy Honthy Hanna alapjában 
véve jóravaló leány, képtelen minden 
gonoszságra és szerelmes a hódító 
Somlay Artúrba, aki pontot tesz Honthy 
első és utolsó kalandja után és fele-
ségül veszi. 

* 

Valamiért vagy valakiért 
Most a szivem fáj. 
Nincs senkim, nem is lesz, 
Senkim se vár. 
Elszállok innen is 
Holnapra már, 
Valamiért vagy valakiért 
Most a szivem i&j. 
Ó, ha számra tapadna egy mohó száj ; 
Ó, ha jönne, ó, ha szólna: várj kicsim 
Elszállok megint [várj 1 
Kis vándormadár 
Nem lesz ki mondja majd 
Kár érte, kár, 
Valamiért, vagy valakiért 
Most a szivem fáj. 

Az «Utolsó kaland» második felvonásá-
ban Neil Moreet dalát énekli Honthy 
Hanna. Heltai Jenő irta hozzá ezt a 
poétikus verse t : 

VÁNDORMADÁR 
Túl a csöndes óceán 
Rejtelem-vizén, 
Tál az Óperencián 
Ott születtem én. 
Tarka bűvös messzeség 
Mindig új tavasz, 
Szines álmok, bús mesék 
Furcsa földje az. 
Én eljöttem onnan, nem t'om miért 
Tán egy szebb álomért, vagy semmiért ? 

«Legyen belfitisod, csak a kezdet nehéz» 
Honthy Hanna is Lengyel Vilmos 

Belvárosi Szinhftz: «Utolsó kaland» 
(Angelo foto) 



I 

Hull az emlék könnyű fátyla 
Múltba tűnő bus időkre . . . 
M ig meg nézzük csak előre 
Eljövendő esztendőre! 
Ami bú volt: elfeledjük, 
A gondokat eltereljük, 
Az a szivünk sóhajtása: 
Áldás hulljon minden házra. 
öröm legyen s ne sötét gond, 
Hogy m;t is hoz majd a másnap. 
Teljen munkában a hat nap, 
S *vig derűben a vasárnap. 
Legyen béke palotákban 
És kunyhóban egyaránt. 
Vegyenek el feleségül 
Minden ifjú szép leányt, 
A kis gyerek csak nevessen, 
Az uj év ne hitegessen, 
Hozzon nekünk sikereket 
És ne hozzon több adót, 
Ne legyenek siránkozók. 
Csak jókedvű vigadók. 
Alperesek, felperesek 
Nyerjék meg a pereket, 
Valamennyi primadonna 
Kapjon pompás szerepet. 
Hivatalnok: lépjen elő. 
Aki stréber: legyen bátran 
Ez évben is előkelő. 
Zeneszerző komponáljon, 
Bárhol is, de megtaláljon 
Sok vidám melódiát, 
Soha be ne szekundázzon 
Ez évben a kis diák. 
Lássunk végre egy kis készpénzt. 
Legyen bőség, jó egészség, 
Bort igyon az utonjáró, 
Akár szegény, akár báró, 
Csak egy könnycsepp se remegjen. 
Ott röpüljön, ott lebegjen 
Városok, faluk felett 
Az áldó, a megbocsátó, 
Fehér angyalszárnyon szálló 
Mindenható szeretet. 

* 

Éri pedig e mostoha 
Idők szerény lantosa, 
Búcsúzom e daltól, rimtől. 
Hanem előbb tiszta szivből 
Ifjak, vének, fiuk, lányok: 
Boldog újévet kivánok! 
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a magyar Nyelű Ui Szótára 
Kiadja: az m . T. Akadémia helyeit a színházi Élei 

Szerkeszti: NAGY EM DRE 
ELŐSZÓ 

A szónak megvan az a hajlandósága, hogy a hosszas használatban las-
sanként teljesen eltávolodik eredeti fogalom-körétől és uj jelentőségeket ölt 
magára. Idővel tehát a leggondosabban megszerkesztett szótár is elveszti gya-
korlati jelentőségét és elavult nyelvemlékek gyűjteményévé válik. Igy történt 
a M. T. Akadémia nagy szótárával is, kitűnő filológusaink e hatalmas alkotá-
sával, amelynek egyes szavait a mai nyelvhasználat teljesen kivetkőztette ere-
deti jelentéséből. 

Elkerülhetetlenül szükséges tehát időnként a szótár gondos revíziója. Az 
eltolódott szavakat vissza kell állítani eredeti fogalom-körébe, mielőtt az még 
tökéletesen feledésbe merülhetne. Ezt a rekonstruáló munkát óhajtja elvé-
gezni ez az uj szótár, amelyben számítunk a közönség közreműködésére is. 
.4 beküldött közleményeket hálás szívvel fogadjuk és magunkra vállalt hatal-
mas munkánk jelentős támaszának tekintjük majd. 

Megjegyezzük, hogy a szavak betűrend szerint való sorakoztatását 
egyelőre mellőzzük. 

HARCOLNI. Eredetileg annyit je-
lent, hogy: valamely kitűzött cél ér-
dekében, vagy valamely felsőbb akarat 
kényszerítő hatása alatt a küzdelem 
kockázataiban (hősi halál, rokkant-
ság, hadifogság stb.) részt venni. Tehát 
a közéleti férfiú az ötvenedik igazgató 
sági tagságot ümneplő lakomán hely-
telenül alkalmazza ezt az igét, amikor 
pohárköszöntőjébon büszkén mondja 
magáról, hogy ő évtizedek óta bátran 
harcol a vállalati eszméért. 

ISTENNŐ. Kicsinyítő, becéző válto-
zata: Diva. Mint ahogy a költő kicsi-
nyítő változata a Poéta. Eredetileg az 
Olyimpos lakója, akinek Zeus, az iste-
nek atyja örök ifjúságot ajándékozott. 
Tehát az operett-énekesnőt hibásan 
nevezzük Istennőnek, vagy Divártak. 
csak azért, mert örökifjú. 

EPERAJK. Olyan női ajk, amely a 
szamócára emlékeztet. És pedig nem n 
szamóca rücskösségére, sem szagárja, 
hanem pirosságára. Tehát ma mái-
semmi jelentősége sincs. Ma már min-
den ajk egyforma, csak a gyári márka 
változik. 

KIFOGYHATATLAN. Olyan mennyi-
séget jelent, amely bármilyen mérvű 
és bármilyen gyakori fogyasztás foly-
tán sem változtatható meg. Tehát a 
humoristára, aki folyton a régi vicceit 
alkalmazza és soha u j ötlettel nem 

fogyasztja magát, helytelenül mond-
juk, hogy kifogyhatatlan ötletességii. 

VEZÉR. Eredetileg olyan személyi-
séget jelent, aki a születés véletlen 
esélye folytán, vagy a népszavazás 
eredménye alapján a tömegek élén áll 
ós azokat a maga akarata és belátása 
szerint a maga kitűzött kiilön céljai 
felé vezeti. Tehát a szerencsétlen Palit, 
aki kis pénzével beül a színház igaz-
gatói szobájába, hibásan nevezzük 
Vezér-- nek. 

JÓ TYÚK. A tyúk eredetileg házi-
állat, amelyet Ízletes húsáért és az á!l-
tala produkált tojásokért kedvelnek. 
Tehát azt a kifestett nőt, aki csupa 
csont és bőr és egész nap részint a 
kávéházban, részint a bárban cigaret-
tázik és a tojást megfőzni se tudja, -
hiába nevezzük „Jó tyuk"-wáV. 

PILLÉR. Oszlopszerü szilárd épít-
kezés, amelynek az a rendeltetése, 
hogy a rárakott terhet hordozza és 
annak nyugalmi állapotát biztosítsa. 
Tehát azt a börzeánert, aki a tőzsdén 
mesterséges besszt idéz elő, hogy a 
részvényeket olcsó áron vásárolhassa 
össze, helytelenül nevezzük a közgazda-
sági élet pillér-ének. 

UJ. Ami ép most keletkezett, ami 
példa nélkül való, ïami önmagától 
kapta lényegét és formáját. Tehát 
helytelen azt mondani, hogy X. Y. 
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akadémikus egy uj tudományos mun-
kán dolgozik. Helyesen ugy mon-
dandó: X. Y. akadémikus sok régi tu-
dományos munkán dolgozik. 

CSŐD. Valamely tervnek, szándék-
nak, számilásnjak, reménynek, törek-
vésnek végleges kudarcát nevezzük 
csődnek. Tehát arról az eladósodott 
kereskedőről, aki csődöt jelent, mert 
máskép nem bir szabadulni helyzeté-
ből. helytelenül mondjuk, hogy csődbe 
jutott. Helyesebben ugy kell monda-
nunk: kint van a vizből. 

SZÁMTALAN. Szinonimája a vég-
telennek, vagyis annak a mennyiség-
nek, ameilyet már a rendelkezésünkre 
álló számokkal nem birunk kifejez ri. 
Tehát nem helyesen alkalmazzuk ezt 
a szót, ha azt mondjuk, hogy X. Y. 
kormányfőtanácsos számtalan érdemet 
szerzett a magyar közgazdasági élet 
terén, mert érdemeit pontosan ki le-
het fejezni szerzett vagyonának vég-
összegével. 

NYAKAS. Átvitt értelemben olyan 
embert jelölnek meg a nyakas szóval, 
aki sem anyagi előnyök, sem fenyege-
tések előtt nem hajlik meg, hanem 
mereven kitart meggyőződése melleit. 
Tehát hibásan szokták alkalmazni 
politikusainkra. 

MÉLY. A tárgyaknak nehézkedési 
erő központja felé irányuló dimenziója. 
Minél távolabb van a felszíntől és 
minél közelebb a föld centrumához, 
annál mélyebb. Tehát lia Cholnoky 
Jenő expedíciót vezet a Mount-Everest 
csúcsára, helytelenül mondjuk, hogy 
föladatát mély szaktudással végezte. 

LAPOS. Olyain felület, amelynek ki-
emelkedő pontjlai nincsenek és amely 
ennekfolytán semmiféle változatosságot 
sem tüntet föl. Tehát némely napi-
lapunkat hibásan nevezzük újságnak. 
Helyesebben napilapos-nak nevezendő. 

ÜDE. Érintetlen, természetes, ártat-
lan, mesterkéletlen, veleszületett színei-
ben jelentkező. Tehát hibásan alkal-
mazzák a naivákra. 

CSENGŐ. Kivájt fémgömbö'cske, 
amely a beléhelyezett kavicsoktól jel-
legzetesen éles hangot ad. Egyike leg-
olcsóbb, legközkeletübb hang-fejlesztő 
műszereinknek. Tehát a magas gázsiju 
operetlpriinadonnáról hibásan irjuk, 

hogy csengő hangja van. Helyesen: 
pengő hangja van. 

BOGÁR. Az izlábu rovarok népies 
elnevezése, amely mint gyűjtőnév vala-
mennyi rovart magában foglal a mák-
szemnyi szu-tól az aranyos herkules-
bogárig. Tehát imádottunkat nagyon is 
határozatlan általánosságban jellemez-
zük, ha bogár-szemünek nevezzük, 
mert a bolha is bogár és a svábbogár 
szintén. 

POROND. Olyan térség átvitt ér-
telmű elnevezése, amelyet a „porond"-
nevü homok-kavics-keverékkel boríta-
nak be azon célból, hogy a kiizdő fe-
lek el ne csússzanak és az esetleg ki-
ömlő vér tócsákat ne alkothasson. Te-
hát őexcellenciá járói tévesen mondjuk, 
hogy élete java részét a közélet po-
rondján töltötte. Helyesebben: a köz-
élet pamlagán töltöitte. 

SÍK. Olyan felület, amelyen dombo-
rulatok nincsenek, ős-magyar szó, 
vagyis nem fel-, hanem alhangzatu. 
Például tárgyesetben nem sík-et, ha-
nem sík-ot. Tehát a mai divatos nőre 
tévesen mondjuk, hogy a termete sik-
kes. Helyesen: síkos. 

SZÉDÍTŐ. Olyan müvelet, amely az 
agy normális vér-tartalmát lecsökkenti 
és az embert egyensúlyából kilódiitja. 
Tehát egy darabnak széditő sikere 
csak a jóbarátokkal szemben van. 

TŐKE. Az a fa-tönk, amelyet a 
mészárosok használnak a hus eldara-
bolására és amely véres felületévei 
egyáltalán nem kivánartos látvány. 
Ezért helytelen német színházigazgató 
azon mondása, hogy: „Csak a tőkémet 
szeretném látni". 

OROZ. Aki imástól valamely éntéket 
titokban eltulajdonít. Tehát a plágiium-
pörökben hibásan mondjuk, hogy X. Y. 
egy darab-témát elorzott. 

FELSÉGES. A társadalmi ranglétrán 
a legmagasabb cím. Tehát a darab 
nyelvezete cisak ott felséges, ahol min-
denki legalábbis nagyságos ur. 

HAZ. AZ épület összessége, amely 
valamennyi szükséges helyiséget ma-
gába foglalja. Tehát ha a szinpad 
tömve van szereplőkkel és a nézőtér-
nek csupán hátsó soraiban ül néhány 
szabadjegyes, az igazgató nem helye-
sen dicsekszik másnap a „Fészek"-
klubban, hogy a tegnapi előadást zsú-
folt ház nézte végig. Helyesen: zsúfolt 
szinpad nézte végig. 
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Nem mindenk inek ada to l t meg, hogy a jövőbe lásson, de ak inek megada to t t , az 
i lyenkor ú jév t á j á n ugyancsak nagy fo rga lma t csinál ebben a pókhá lóná l is köny-
nyebb szövetű á r u b a n . Sirius mesternek is mos t van a főszezonja , de azér t a r r a is 
m a r a d t ideje, hogy l ead ja a Színházi Élet o lvasó inak a h a g y o m á n y o s újévi jóslást . 

Tehá t a d j u k át neki a szót, b i zonyá ra sok érdekes dolgot fog m o n d a n i : 
— A tél meglehe tősen hcsszu lesz, de 

a hideg különösen januárban és februárban mutatja meg az erejét. 
E u r ó p a tübbi részén nagy havazások lesznek. A tavasz szeszélyesnek Ígérkezik, nagy 
árvizekkel , 

a nyár a strundolóknak hoz örömet, mert nagyon meleg lesz. 
Közben ápr i l i s .'i—t. t á j á n egész E u r ó p á n végigvonul egy fö ldrengés , de n á l u n k alig 
fog j ák észlelni. Az- idén sok gyümölcs t e rem és a te rmés is sokka l j o b b n a k Ígérkezik, 
mint az e lmúl t e sz tendőben . 

A pénzforgalom február 15-ére éri el a legmélyebb pontját, de akkor egy 
szerencsés változás jön és megindul a közgazdasági élet. 

*— P e r s z e több pénz ju t a s z ínházak ra is, amelyek m á r c i u s b a n , ápr i l i sban és 
m á j u s b a n j o b b a n fognak menni , min t a télen. Különösen n a g y o n fel fog l endü ln i egy 
szinház, amely egy i smere t len m a g y a r szerző d a r a b j á t fog ja b e m u t a t n i és a szerző 
kiléte csak a 47. és 50. e lőadások közöt t fog k iderü ln i . A Nemzet i Sz ínházban egy 
m a g y a r í ró d a r a b j a el f o g j a érni a századik e lőadást , de a Vígsz ínházban is lesz egy 
százas j u b i u l e u m egy más ik magya r i ró tol lából . 

A legjobban jár Sebestyén Géza direktor ur, aki az idén a tavaszi slágert viszi 
át Budára, ahol ezen kívül még csak egy premier lesz. 

— A Magyar Színháznál fel fog t i inni egy igen nagy szinésztehetség, aki mos t is 
ott van, csak még nem ismerik . A Király Szinház pedig v idéken fedez fel egy nagy 
p r i m a d o n n á t . A Főváros i Művész Szinház f e b r u á r b a n ú j r a opere t te t fog j á t szan i , még 
pedig n i g y s ikerre l . 

Fedák Sári vagy a tavasszal, vagy az ősszel szinházigazgató lesz Budapesten. 
Lesz neki egy o lyan d a r a b j a , amivel kü l fö ld i t u r n é r a viszi az egész t á r su la to t . Egy 
fiatal szinész igen sok pénz t örököl , de nem vonul vissza a sz ínpadtól . 

Gaál F r a n c i n a k is szép jövő áll a ho roszkópban . 
Egy külföldi vállalkozó Gaál Francival fogja megcsinálni az első igazán nagy 

magyar beszélő- és énekcsfilmet, 
amelyben Bársony Rózs inak is nagy s ikere lesz. Nagy E n d r e u r nem fog ja sokáig 
k ib í rn i sz ínpad né lkül , tavaszra m á r ő is igazgató lesz. 

— Több külföldi hires filmvezér villát fog épittetni a Svábhegyen és a Rózsa-
dombon. 

— Tavassza l Molnár Fe renc u r n á k nagy s ikere lesz P á r i z s b a n 
Darvas Lili pedig hazajön vendégszerepelni és igen nagy szeretettel fogadják. 

Egy magya r i ró regényéből fi lmet cs iná lnak Amer ikában . , 
A futballban Újpest fog vezetni, de csak erős küzdelem után. 

A középeurópa i k u p á t pedig a F e r e n c v á r o s fog ja megnyern i . A szezón végén Ka lmár t 
el a k a r j á k vinni Magyarországró l , de ő nem megy. 

— Más jósoln i va lóm ú j é v r e nincs . 
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INTIM PISTA, hogy kinek mi szépet 
és jót hozott a Jézuska karácsonyra? 

— Hogyne tudnám. Egy hétig nem 
győztem számbavenni a sok ajándékot. 

— Szóval nagy öröm mindenfelé. 
— Ahogy vesszük. Az ismert i f j ú 

arisztokrata brittiáns gyűrűt ajándéko-

zott a csinos, ifjú művésznőnek, de 
őnagysága tulsáyosan aprónak találta a 
kövecskét és szakított miatta. Még 
mondja ezután valaki, hogy apró a jan-
ié ko Ii erősitik meg a barátságot. 

— Reméljük, hogy nem mindenki 
volt ilyen elégedetlen. 

— Azt meghiszem. Fejedelmi aján-
dékot kapott Hevesi Sándorné, a Nem-
zeti Színház társulatának hölgytagjai-
tól. A direktor [eleségét nagyon szeretik 
az állami színésznők. Jóban-rosszban 
barátjuk a méltóságos asszony és ezért 
elhatározták, hogy meglepik valamivel. 
Hosszas tanácskozás után szőnyeg mel-
lett döntöttek. Huszonnégyen nekiáll-
tak nagy serényen még szeptemberben 
és hímeztek Hevesinének egy pompás 
szőnyeget. Minden művésznő kapott 
eijy kockát, azt szépen megcsinálta és a 
végén a kockákat összeállították. 

— Sikerült? 
— Őszinte kritikát akarnak? Ar 

egész „együttesbői' kirítt Bajor Gizi 
alakítása, amely bizony nem mondható 
a legsikerültebbnek. A Niccodemi-darab-

A savanyúságnak is vannak édes porcéi. Például , amikor a pléharcu Buster Keaton karácsonyfát 
készit a gyermekei részére. I lyenkor talán még mosolyog is, de er re vonatkozólag nincs semmi 

bizonyosság. Buster Keaton mosolya ugyanis üzleti titok 
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ban például jobb volt Bajor, mint a 
szőnyeghimzésben. Meg is igérte a di-
rektornénak, hogy a hibák helyett 
majd játszik egy uj darabot, igy aztán 
a közönség is kap valami ajándékot. 

— Magánszínházt ajándékok? 
— Jövő karácsonyig tartana a fel-

sorolása. Gombaszögi Frida, akinek a 
születésnapja is karácsony tájára esett, 
dupla ajándékot kapott. Mindenkit le-
pipált Claudia Victrix, aki rendkívül 
értékes brilliáns melltüt küldött Párizs-
ból Gombának karácsonyra. Hatalmas 
kő díszeleg a közepén. 

— Szóval ha Isten ments elvesztené, 
elmondhatná, hogy nagy kő esett le a 
szivéről. 

— Ezt az ékszert csak megtalálni 

volna könnyű, elveszteni nehéz, mert 
gyönyörű biztositó-fogalata van. Hét 
remekművű ridikül is érkezett kará-
csonyra Sapène-né Claudia Víctrix-től. 
íme a kiválasztott hölgyek pontos lis-
tája betűrendben: Gombaszögi Ella, 
Gombaszögi Irén, Hatvany Lili, Hubay 
Jenőné, Klebelsberg Kunóné, Scitovszky 
Tib orné, Zsarnóczay Sári. 

—- Mi újság Párizsban? 
— Lenkeffy Ica, férjével Louis 

Mannheim bankárral Newyorkba uta-
zott. Azt beszélik, hogy a bankár egye-
dül fog visszatérni, mert a szép Len-
k e f f y lerándul egy pár percre Holly-
woodba, ahol beszélőfilmen fog ját-
szani. 

-— Ujabb magyar dicsőség. 
— Fedák Sári is el-

utazott Párizsba kará-
csonyra, csak Szilveszter-
kor tér vissza. Örülni fog, 
ha meghallja, hogy Pá-
rizsban, ahol a legritkáb-
ban játszanak külföldi 
szerzőt, fiatal magyar iró 
kerül sorra. A fiatal An-
toine lefordította fran-
ciára a Vakablakot, már 
készülnek is rá az An-
toine színházban. Feb-
ruárban lesz a bemutató. 
Boros Elemér a tehetsé-
ges és szerencsés szerző 
már kiváltotta a francia 
vízumot. Külföldi magyar 
premierről jut eszembe, 
hogy Herczeg Géza uj 
operettjét január 8-án 
mutatja be a bécsi Kam-
merspiele és ez a premier 
a MÁV-nak is nagy gon-
dot okoz. 

99 
— Annyian rándulnak 

fel Pestről Bécebe. mini 
egy osztrák—magyar fut-
ballmérkőzésre. Eddig hu-
szan jelentkeztek. Való-
színűleg külön kocsiban 
fognak utazni Herczeg 
Géza barátai. Képzelheti, 
milyen kártyacsata lesz 
ebben a szakaszban. 

— Nem szeretnék ott 
joker lenni. (Angelo foto) 

Walter Rózsi 
az Operaház uj Carmenje 
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— Herczeg Géza darabjának a cime 
Wunder-Bar. Egy ismert bécsi bárban 
játszódik az egész. És erről a bárról 
jut eszembe, hogy Kiss Eszter, a Pá-
rizsban élő magyar filmszinésznő, aki-
nek szép sikerei voltak több nagy film-
ben, elegáns Film-bárat nyit a Champs 
Elysées-n. A legismertebb párizsi film-
sztárok fogják itt a koktejeket keverni, 
mert minden héten lesz koktej- és 
szendvicsverseny. Képzelheti, milyen 
ennivaló les: a győztes primadonna, 
hogy a győztes szendvicsekről ne is be-
széljünk. 

— Mondjon még valami külföldi 
hirt, ha már I'árizst „fogjuk". 

— A templom egere francia nyelven 
is szinrekerül. A zseniális Maud Loty 
játssza a címszerepet. A 
kedvelt naivci nagyon szo-
morú mostanában, mert 
kapott százezer frankot. 

— Csapás! Hogyan le-
hetne ilyen csapásban 
résztvenni? 

— 0 igen nagy árat fi-
zetett érte. Kedvenc aga-
rát elgázolta egy autó és 
a jó állat százezer frankra 
volt biztosítva. Rossz 

nyelvek szerint az agár 
annyira szerette az úrnő-
jét, hogy öngyilkosságot 
követett el. 

— No jöjjön már haza 
is egy keveset. Mi újság 
Pesten? 

lesz a premierje. Az ottani igazgató kí-
vánságára egy kicsit átdolgozta a dara-
bot. „Most jobb?" -— kérdezte tőle egy 
pesti barátja. — „Sokkal jobb!" — 
hangzott a válasz. — „Mit változtattál 
rajta?" ,4c író bevallotta: „Semmit. Ki-
húztam belőle mindazt, amit a pesti 
igazgató beleiratott velem. Most min-
denki remeknek találja a darabot". 

— Ejnye! Szabad találgatni? 
—• Szabad, de nem illik. Inkább azt 

találják ki, hogy melyik magyar zene-
szerzőről neveztek el utcát. 

— Erkel! 
— Majdnem. Eisemann Mihályról. 

Gárdonyban vett egy kis villát és ennek 
a tiszteletére Eisemann-utcának nevez-
ték el azt az utcát, amelyben lakik. 

— Rögtön, csak előbb 
még elmondom, hogy 
l'etráss Sári a telet nem 
angliai birtokán tölti, ha-
nem Londonban. A na-
pokban tartották meg 
nála a szezónavató 
bridge-estélyt előkelő an-
gol és mfigyar résztvevők-
kel. 

•— Mikor jön haza? 
— Valami egészen ki-

vételes szereppel lehetne 
csak hazacsalni. Az is-
mert író viszont csak a 
külföldi bemutatói miatt 
nem tölti itthon a kará-
csonyt. Az egyik nagyon 
előkelő színházban most 

Darvas Lili és Fritz Delius 
A bécsi Theater in der Josefstadt s ikerrel mutat ta be Edouard 
Bourdet „Mösl jelent meg" cimü színdarabját , ame yet Pesten 

a Kamaraszínházban játszottak 
(Foto Willingcr) 
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— Broclszky bizonyára meg van 
sértve. 

— Nem baj, Eisemann majd el-
mondja neki, hogy jössz le még az én 
utcámba. 

— A belvárosiról még nem beszélt. 
— Uj kosztümtervezőt fedeztek fel. 

Figyelték az ,,Utolsó kaland" toilett-
jeit? 

— Valóságos divat revü volt. 
—• Heltai Jenöné. Gách Lilla Ízlését 

dicséri. Ö segített a hölgyeknek a ruhák 
kiválasztásánál. Szin és forma egyaránt 
tökéletes volt. 

— No a hölgyek formái is rendben 
vannak. 

— Azt meghiszem, csupa szép nő a 
színpadon. 

— Akarnak valami pletykát? 
— Ez a legkevesebb, amit magától 

újévi ajándékképpen várunk. 
—• Ugy csinálok én is mint az ismert 

színházi ember, aki udvarolt egy szí-
nésznőnek és legutóbb születésnapja 
alkalmából meg akarta lepni valami-
vel. Történetesen ebben az időben 
premierje is volt őnagyságának, viszont 
karácsony is közelgett. A hódoló vásá-
rolt egy virágcsokrot, elküldte a mű-

Nemzeti Szalon kiállításáról 
E. Fodor Böske: Orosz Madonna 

vésznőnek a színházba névjegy kísére-
tében. A névjegyre a következőket irta: 
„Nagy sikert, boldog karácsonyi ünne-
peket, jó születésnapot, szerencsés új-
évet és kellemes húsvéti ünnepeket ki-
van őszinte hódolója stb." 

— Zseniális. Rövid hírek? 
— Házszentelés volt Beöthy Lászlóék-

nál. A legpompásabb hangulatban zaj-
lott le. Más: Bálint Lajos már karácsony 
előtt kivette « karácsonyi vakációt. Egy 
hétre otthagyta a Nemzeti Színházat 
és elmen aPlágyi Lajoshoz vadászni a 
berzincei erdőbe. 

— No és most a pletyka! 
•— Cime: „Vannak még gavallérok." 

Egy földbirtokos megismerkedett a pesti 
primadonnával. Heves és elszánt ud-
varlás után a primadonna részleges 
igent mondott. 
' — Mi az? 

—• Kijelentette, hogy meghallgatja 
az. udvarlót, ha az uj darab ötvenszer 
megy. Pontosabban az ötvenedik elő-
adás után együtt vacsorázik vele. Egy 
hetes ujabb udvarlás árán a földbir-
tokos kierőszakolt három előadás-
engedményt. A premier lezajlott, 
szép siker mutatkozott, úgyhogy a 

színház is. a földbirtokos 
is a legszebb remények-
kel kezdte el a főszezont. 
A tizedik előadás után 
azonban a darab leesett. 
Mit tesz erre egy gaval-
lér? Jegyeket vásárol. A 
földbirtokos elhatározta, 
hogy a negyvenhetedik 
előadásig minden nap 
megvásárol annyi jegyet, 
amennyi szükséges ahhoz, 
hogy a színház feltétlenül 
műsoron tartsa a darabot. 

— Bravo. 
— Igen ám, de közben 

egy kis baj történt. A 
földbirtokos bankárja kö-
zölte a lovaggal, hogy a 
kassza teljesen kiürült és 
legfeljebb a negyven-
negyedik előadásig birja 
az iramot. Most már csak 
abban reménykedik, hogy 
őnagysága elenged még 
még három előadást. Ke-
zeiket csókolom. Boldog 
újévei! 
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Hogyan lett Petrezselyem Miskából, 
a szolnoki számadójuhász fiából, 
Amerika egyik legnevesebb és leg-
jobban fizetett rajzolómüvésze 

Az utóbbi években egyre gyakrabban 
kapunk hirt Amerikából egy újabb nagy 
magyar karrierről. Miska Petersham, 
vagyis eredeti és tősgyökeres magyar 
nevén Petrezselyem Miska az, akiről a 
hírek szólnak és aki odakünn a leghí-
resebb és legnagyobb jövedelmű rajzoló-
művészek sorába emelkedett. Sok sikere 
után most karácsonyra képeskönyve 
jelent meg Amerikában Petrezselyem 
Miskának és ez a könyv a szerző sze-
mélyén túl is egészen közelről érdekli 
a magyarokat, mert elejétöl-végiy Ma-
gyarországról mesél : Budapestről és a 
Hortobágyról, a Gellérthegyről és a gé-

fctrtlselqein Miska és a felesége 

u 32 

meskútról, a cifraszürü juhászról, a 
pulikulyáról, a pásztőrtűzről, ahol szalon-
nát sütnek.. . 

A mosolygós magyar életet varázsolja 
az amerikai gyerekek elé mesteri ce-
ruzájával Petrezselyem Miska, akiről 
mindeddig csak annyit tudtunk, hogy 
magyar, de liogy ki volt itthon, hogyan 
került Amerikába, hogyan csinált kar-
riert, azt senki nem tudta megmondani. 

Most érkezett Budapestre Balogh Ernő, 
az ismert amerikai magyar zongora-
művész és zeneszerző, aki gyermekkora 
óta legjobb barátja Petrezselyem Miská-
nak és elmondta a Színházi Élet mun-
katársának Petrezselyem Miska életé-
nek és karrierjének érdekes regenyét: 

— Petrezselyem Miska Szolnokon 
született, 

az apja Szolnok határában egy 
kis birtokon számadójuhász volt, 

ezenfelül olyan tanyai ezermester, aki 
maga vetette a vályogot, maga építette 
a házát, kitanulta a lakatosmesterséget 
is, csak éppen 

írni-olvasni nem tanult soha. 
Kilencéves korában még Miska se tudta, 
mi az a betű. Ekkor azonban elhatá-
rozta, hogy feljön Pestre, elég nagy már 
ahhoz, hogy ő maga tartsa el magát és 
azt csinálja ami neki tetszik : iskolába 
járjon, tanuljon. Véletlen szerencséje 
úgy hozta, hogy a tanítója egy vézna, 
gyengébb tehetségű gyermek mellé ül-
tette és ennek a gyereknek a szülei 



tartották el Miskát 8 éven át, amiért a 
gyermeküket tanítgatta és vigyázott rá. 
A négy reál elvégzése után Miska az 
iparművészeti iskolába iratkozott. A 
menzán 20 fillér volt egy ebéd és Miska 
éjszakai gyári munkával csak annyit 
liulott megkeresni, hogy havonta 15 
ebédjegyet vehetett, tehát minden má-
sodik nap ebédelt. Közben rendszerint 
semmit nem evett. De tanult szorgal-
masan, a tanárai felismerték a tehet-
ségét és az iskola elvégzése után mű-
vészi diplomával tüntették ki. likkor 
21 éves volt Miska és katonának kellett 
volna mennie, mégpedig 3 évre, mert 
a 20-ik éven túl megszerzett önkéntesi 
jogot nem vették figyelembe. A 3 éves 
katonáskodás elől Angliába menekült, 
angolul persze egy szót sem tudott. 
Londonban plakátok-
kal próbálkozott, 
teljesen ercd-
ményle-v / 

lenül, Hj^ä '^S. , 

majd egy iparművész műhelyében dol-
gozott, úgyhogy a lakásától a munka-
helyéig és vissza naponta öt órát gya-
logolt, mert villamosra nem volt pénze-

Megunta a sok éhezést és 
1913-ban elhatározta, hogy 
kimegy Amerikába. Kalan-
dos utazás után egyetlen 
krajcár nélkül lépett 
partra, ami annál nagyobb 
baj volt, mert a hatósá-
gok a partralépésnél min-
denkitől megkívánják leg-
alább 25 dollár felmuta-
tását. Szerencsére meg-
ismerkedett a hajón két 
magyarral, akiknek együtt-
véve megvolt a 25 dollár-
juk és úgyis az volt a 



szándékuk, hogy aki elsőnek lép 
partra, a vizsgálat után odacsúsz-
tatja a másiknak a huszonöt dollárt. 
Ezek megkönyörültek rajta és neki is 
odacsúsztatták a 25 dollárt. Amerikában 
ismét plakátrajzolással próbálkozott 
Miska, ezúttal több szerencsével : amivel 
Londonban egy krajcárt se tudott ke-
resni, azzal itt hamarosan feltűnést 
keltett. Aztán könyveket kezdett illuszt-
rálni és ezzel érkezett be véglegesen. 
Eddig 165 könyve jelent meg. A neve 
ma olyan márka, hogy ha bevisz a 
kiadóhoz egy könyvet, az meg se nézi 
a szöveget, mert elég neki. ha azt hir-
detheti, hogy a könyvet Petersham 
illusztrálta. A mesekönyvei olyan nép-
szerűek, hogy a kiadója egy izben direkt 
elküldte Hollandiába, hogy rajzoljon 
egy holland mesekönyvet. Van egy 
francia meséskönyve is, ezzel 

Miki és Mltka 

1926-ban megnyerte a National 
Liberary Comité első díját, 

amellyel az év legszebben illusztrált 
könyvét jutalmazzák. Most a román 
királynő könyvét illusztrálja, amely 
legközelebb jelenik meg Amerikában. 
Egy könyv illusztrálásáért 5.000 dollárt 
kap. A newyorki, chicagói, bostoni ki-
adók úgy elhalmozzák munkával, hogy 
ha most elvállal valamit, azt csak 3 év 
múlva tudja leszállítani. Közben meg-
nősült, 

egy egyetemi tanár leányát vette el, 
aki szintén grafikus, együtt dolgoznak. 
A magyar képeskönyv az első, aminek 
szövegét is Miska írta. A könyv címe : 
«Miki», ezt a nevet viseli ugyanis az 
életben Miska hat esztendős kisfia. * 

Eddig van egyelőre Petrezselyem 
Miska érdekes története. 

Megjegyzendő azonban, 
hogy azóta az idősebb 
Petrezselyem János életé-
ben is igen nagy változás 
állott be : ugyanis ma már 
nem szolnoki számadó-
juhász, hanem Gyömrőn 
a falu csősze. Hiába küldi 
neki a fia a dollárokat, 
ő bizony nem hajlandó 
abbahagyni a szép mes-
terségét. A fia pedig köz-
ben a kis yenkik fogé-
kony gyermekleikébe be-
leneveli, hogy van vala-
hol nagyon messze egy 
gyönyörű szép kis ország, 
Magyarország, amelynek 
szépségeit megnézni, az 
embereit pedig szeretni 
érdemes. 

HALÁSZ IMRE 





Férjhez ment Rmerikába egy pesti úrilány, 
dr. Loewengard krisztinavárosi ügyvéd lánya, 

a Ford-gyár egyik főmérnökéhez, 
aki a Színházi Életben látta meg 

a fényképét és beleszeretett 
következő héten megjelent a fénykép 
a Színházi Élet sportrovatában. 

Loewengard Nelly pedig akkor kis 
gimnazista lány volt, apja ismert budai » 
fiskális, ő maga pedig a legkedvesebb, 
legfelkapottabb krisztinavárosi úrilány. 

Idáig még nincs semmi meseszerű a 
dologban de most jön azután a bonyo-
dalom. 

Karácsony előtt Loewengard Nelly 
anzikszkártyát kap Amerikából. Szines 
képeslap, a szokásos amerikai «happy 
Christmas» üdvözléssel. Az irás isme-
retlen, aláírás hiányzik. Ki lehet az 
ismeretlen, aki a titokzatos Ameriká-
ból küld karácsonyi üdvözletet"? 

Újévre újabb levelezőlap. A különb-
ség csak annyi, hogy most nem boldog 
karácsonyt, hanem boldog újévet kíván 
a rejtélyes idegen. Azaz: van egy nagy, 
igen fontos különbség, — most már 
pontos lakáscím is van a levelezőlap 
alján, csak a névaláírás hiányzik. 

Persze, hogy izgatta a rejtvény a 
kislányt. 

Persze, hogy érdekelte, ki lehet az 
óperenciántúh királyfi. Leült és irt egy 
anzikszot a megadott címre, meg-
köszönte a jókívánságokat és megkér-
dezte, hogy kihez van szerencséje. 

Néhány hét múlva megjött a valasz. 
A Színtlázi Élet-ben látta meg a név-
telen hős a kis bakfis-sportlady fény-
képét, megtetszett neki és mivel meg-
tetszett, hát irt egy karácsonyi, meg 
egy újévi levelezőlapot. Egyébként, — 
irta — nemrég jött ki Amerikába Buda-
pestről, mérnök és a Ford-gyárban 
dolgozik. A teljes neve: zárat Nikitits-
Nádor Imre, unokaöccse Preszlij Elemér 
főispánnak. És bocsánatot ker, hogy 
olyan vakmerő volt és írni merészelt. 

Loewengard Nelly megbocsátott. Ezt 
meg is írta egy másik anzikszkártyán. 
Erre, természetesen újabb, meg újabb 
levelezőlapok érkeztek. Közben újból 
megjelent a Színházi Élet-ben e$y fény-
kép, mire aztán már levél is erkezett 
Amerikából. Aztán egy doboz amerikai 
csokoládé, aztán egyeb kisebb a ándé-
kok és levelek, tele derűvel, örömmel : 

Azoknak, akik még hisznek a roman-
tikában, elégtételül ' szolgál az alábbi 
mese. Mese is : megvan beijne a nep-
mesék minden kelléke, az Óperenciás 
tengertől kezdve egészen odáig, hogy 
«hegyen-völgyön lakodalom . . 

De mondjuk el szép sorjában. 
Egyszer volt hol nem vo l t . . . Talán 

öt évvel is ezelőtt történt, hogy egy 
riporter kiment a sportpályára í'oto-
grafálni. A riportert a Színházi Étet 
küldte ki. A riporter meglátott a MAC 
sportpályán egy szőke kislányt, lehe-
tett vagy 14-15 éves, akiről azt mond-
ták, hogy a legtehetségesebb atlétanők 
egyike lesz belőle. Világosszemú, kar-
csú, szőkeloknis leányka volt, Loewen-
gard Nellynek hívták, éppen treníro-
zott. A riporternek megakadt a szeme 
a szép kislányon, lefotografálta és a 

Loetoenyiiril Nellfl képe egy régi Színházi lilellvn. 
Ebbe a képbe szeretett Me a Ford-gyár főmérnöke 
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Loeivengard Nelly 



de diszkrétek, nem volt bennük egy 
szó sem szerelemről, vagy egyéb ilyes-
miről, nem is lehetett, mert Nelly még 
gimnazista-leány volt, szigorú és ko-
moly. Ot csak a sport és az ablativus 
absőlutus érdekelte. No meg kicsit a 
tánc is. De csak Budán, mert Nelly 
budai lány volt, sőt krisztinavárosi, 
ami kötelezettségekkel jár. 

Múlt az idő. A bakfisból nagy lány 
lett, beiratkozott a Testnevelési Fő-
iskolába, de az anzikszok és levelek 
egyre jöttek. Közben újabb fénykép a 
Színházi Élet ben ; újabb olaj az ame-
rikai túzre. Dehát Amerika messze van : 
ki tudja, milyen a fiú, aki az anzikszokat 
olyan szorgalmasan küldi? Hátha csú-
nya és kellemetlen ? Az is bizonyos, 
hogy nem öreg, még csak 27 éves, az 
is bizonyos, hogy nagyszerű állása van 
a Ford-gyárban, dehát Detroit olyan 
messzire van a Naphegytől ! 

Egyszer aztán — ez 1928 nyarán 
volt — levél érkezik Amerikából. A 
tartalma: «Mire e sorok megérkeznek, 
én ,már útban vagyok . , s t b . 

És egy szép nyári napon egy mo-
solygóképű fiatalember csenget be a 
naphegyi villába. Amerikai szabású 
ruha van rajta, amerikai mosoly az 
arcán, de a zavara is amerikai méretű. 

A többi aztán még amerikaibb tem-
póban történt. Azt már csak sürgöny-
stílusban lehet elmondani. 

Barátságos fogadtatás. — Meglátni 
és egymást megszeretni. . . stb. — Este 
családi felvonulás az egyik színház pá-
holyában. — Utána vacsora és tánc. — 
Tánc közben : «Jönne-e velem Ameri-
kába ?» — «Beszéljen a mamával.» — 
«Igen.» 

Es elmúlt néhány nyári hét. De a 
szabadság lejár, nemsokára Cherbourg-
ban kell lenni. És nem esküdhetnek 
meg, mert a vőlegény csak egy év 

—Loewengard 
Nelly 

futótréningen 

múlva lesz amerikai állampolgár, nem 
vihet magával külföldi feleséget az 
Egyesült Államokba. 

Következnek a búcsúzás napjai. A 
vőlegény felmegy az amerikai követ-
ségre, elmondja a dolgot, amire ott azt 
a tanácsot adják, jobb ha itt megeskü-
szik. meri amikor az állampolgári okle-
velet megkapja, egy eljárással mindjárt 
azt is tudomásul veszik, hogy van kül-
földön felesége, míg ha amerikai polgár 
létére külföldi nőt akar elvenni, új en-
gedélyre van szükség. 

Most kezdődik a lótás-futás. Néhány 
nap alatt meg kell esküdni, mert már 
fűtik a hajót Cherbourgban. Az utolsó 
napra együtt vannak az okmányok és 
egy vasárnap délelőtt megjelenik két 
autó az I. kerületi anyakönyvvezetőség 
előtt egy fiatal párral és két tanúval. Egy-
házi esküvő majd Amerikában, ha majd 
a fiatal leány-menyecske is kimehet. 

Esküvő után az új fér j nyomban 
utazik. Még meg sem száradt a tinta az 
anyakönyvben és ők már a Déli vasúton 
búcsúzkodnak. — «Viszontlátásra egy 
év múlva, ha meglesz az amerikai állam-
polgárság ! » . . . 

Aztán ez is meglett. Közben csak az 
a változás történt, hogy a Testnevelési 
Főiskola egyik harmadéves növendé-
kének, Loewengard Nellynek neve mellé 
odaírták « f é r j Nikitits-Nádor lmréné.» 
És az idei. nyár közepén meg azt is 
odaírták, hogy «tanári oklevelet kapott." 

Az ősz eleién aztán megjött a beuta-
zási engedély Amerikából. Nellyt egész 
tömeg kísérte ki a pályaudvarra, ott 
volt az egész Főiskola, a rokonok, jó-
barátok — és rengeteg poggyász, tö-
mérdek virágcsokor és még több Ger-
beaud. Hogyne : mikor a legszebb 
krisztinavárosi lányt búcsúztatják. 

Cherbourg : Mauretania. 
Newyorkban már izga-

tottan várta a hajót a Ford-
gvár egy nagytehetségű 
fiatal főmérnöke. Mert az 
új férj közben avanzsált. 

^ á M g k 7—800 mérnök dolgozik a 
Ford-gyárban, de Nikitits-

• Nádor Imre kilenced magá-
val a kísérletezési osztá-
lyon működik és az öreg 
Ford egyik kedvence. 

Esküvő a hgjón, nászúta 
V Niagarához És most már 
^ Detroitban van a kis krisz-

tinavárosi bakfis, aki Ame-
rikába került a Színházi 
Élet sportrovatán keresz-

9H•--'•äBü Nelly bebizonyította, 
hogy jó távolugró. Eddig 

n f l e volt, mese volt, — igaz volt. 

4ü 



Város i SzínhAz : «Katica» 
Tol na y Andor és Hitler Irén 

(Angelo foto) 
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PETSCHAUER ATTILÁNÁL 
szakácsnő lett 

SOMOGYI NCISI 
Petschauer Attila egész különleges 

klasszist foglal el a pesti kedvencek 
sorában. A kardvívás művészetének leg-
jelesebb képviselője nemcsak a közön-
ség előtt népszerű, hanem a két pesti 
muvészklubban is, ahol nincs is igazi 
jókedv Petschauer Attila nélkül. Az 
Otthon tagjai, ha vidám délutánt akar-
nak eltölteni, egyenesen oda irányítják 
lépteiket, ahol az olimpiai bajnokságok 
hősének egészséges, harsány nevetése 
fölhangzik, mert ott biztosan valami 
ugratás folyik, vagy készül. 

De persze néha Petschauer is bele-
esik. Nemrég történt, hogy Salamon 
Béla, aki mindig segiteni akar valakin, 
odafordult a nagy társaságban diskuráló 
bajnokhoz : 

— Attilám, nincs szükséged egy jó 
inasra? Szeretnék elhelyezni egy sze-
gény, jobb sorsra érdemes embert. 

— Ugyan kérlek, — csattant fel hirr 
telen Petschauer Attila — egy ilyen 
fontos hivatalra nem alkalmazhatok 
akárkit. Az én inasom legalább olyan 
művész a maga szakmájában, mint 
mondjuk egy Saljapin ! 

Salamon Béla tudomásul vette a 
választ és szerényen visszavonult. Az 
inaskérdésről nem esett több szó az 
Otthonban. De másnap . . . 

* 

Másnap kora reggel Petschauer be-
csengette az inasát. A csengetésre egy 
sima mozdulatú halk, borotvált, disz-
tingvált inas lépett be. 

— Parancsol nagyságos ú r ? 
Petschauernek a lélekzete is elállott. 

aki előtte állt, Bárdi Ödön volt, a Víg-
színház művésze. 

— De kérem művész űr, mi ez ? M i . . . 
m i . . . minek köszönhetem a kitüntető 
szerencsét ily kora reggel és ebben a 
maszkban ? 

— Én a nagyságos úr inasa vagyok. 
Óhajtani méltóztatik valamit? 

— Elsősorban azt, hogy ne tréfálja-
nak velem . . . Vallja be, kedves mes-
ter, kinek az ötlete volt ez? 

— Kegyeskedjék tudomásul venni, 
hogy én vagyok az új inas. Különben a 
borbély mar várja nagyságos urat a 
fürdőszobában. 

* 



Petschauer különös sej-
tésektől űzve sietett a 
fürdőszobába. De most 
már tényleg torkán akadt 
a hang. 

— Te . . . te . . . ? 1 
— Jó reggelt nagyságos 

úr, — köszöntött rá vidá-
m a n Dénes Oszkár, meri 
ő volt a borbély. — Hogy 
tetszett aludni? 

— Hallod-e Oszkár, — 
felelte Petschauer — én 
azt hiszem, hogy még 
most is alszom. 

— Már hogy aludna 
nagyságos uram ? — tilta-
kozott Dénes és izmos 
karjaival lenyomta egy 
székre Petschauert. 

— Egész biztos, hogy 
álmodom — vigasztalta 
magát a bajnok és meg-
adta magát sorsának. 

Az álomnak ez a része 
azonban meglehetősen ré-
mes volt. Dénes Oszkár 

kegyetlenül, összekasza-
bolta a vívótermek hősét. 

Ne tessék félni, nagyságos uram, úgy megborotválom én, 
hogy a jövö héten is megemlegeti 
Dénes Oszkár (s Petschauer Attila 

(Seidner felv.j 

— Most meg fogok reg-
elizni—gondolta Attila — 
s kiderítem, hogy ki kö-

vette el ellenem ezt a kel-
lemes merényletet. 

Csöngetett, mire belé-
pett a szobalány, tálcával 
a kezében. De micsoda 
szobalány! Bársony Hózsit 
saját piskóta édességében. 

— Megőrülök ! — ordí-
totta Petschauer. — De 
majd mindjárt megtudom, 
hogy csakugyan álom-e ez ? 

Ilyenkor az ember csíp 
egyet magán. Petschauer 

Eraktikusabb ember, ő 
ársony Rózsi arcát csípte 

meg. A primadonna sikí-
tott egy kicsit, amiből 
megállapította, hogy mégis 
ébren van. De alig csukó-
dott be az ajtó a legbájo-
sabb pesti szobacica mö-

— Meg icéll, 
hogy csípjem, mert 

azt hiszem, hogy álmodom . . . 
P^ff chauer Aitila és Bársony Rózsi 



— A levelet, vagy engem ? 
Petschauer Attila és Sziklay József 

főtt. amikor hangos szó-
radattaj megjelent a 

szakácsnő : 
— Hogy nem stimmel 

az elszámolás ? Tessék 
végignézni személyesen, 
én nem szoktam senkinek 
a bőrét lehúzni, már az 
öreganyám is úri háznál 
szolgált. Tessék ! Marha-
szegy 3 pengő 60, egy kiló 
kiflikrumpli 40 fillér, egy 
félkiló s ó . . . 

— Nusi ! — hördült fel 
Petschauer — Somogyi 
Nusi ! Most már igazán 
szeretném megtudni, hogy 
ki rendezte ezt az édes 
komédiát ! 

De a meglepetéseknek 
napja még nem volt tel-
jes. 

Alig ment át Petschauer 
a könyvtárszobába, aján-

U 

Iott levéllel kopogtatott a postás, lis 
mit gondolnak, ki volt a postás? 
Sziklay József, a nagyszerű komikus. 

— Kedves mester, — köszöntött neki 
a bajnok — vallja be ki küldte? 

- Tessék megnézni, talán benne lesz 
a levélben. 

Petschauer izgatottan tépte fel a 
levelet és egyre derültebben olvasta: 

Édes Attilám ! 
Ne haragudj, hogy Saljapirit nem 

tudtam neked szállítani, de talán az 
eddig küldöttek is megfelelnek. 

Ölel viszontszolgálatra kész 
barátod 

Salamon Béla 

Petschauer zsebrevágta a levelet. De 
ami a viszontszolgálatot illeti, elhatá-
rozta, hogy most ö tartozik Salamon 
Bélának. Amennyire ismerjük nem lesz 
sokáig adósa. 

— Hogy az őn elszámolásom nem stimmel? 
Somogyi Nusi is Petschauer Attila . (Seidner felv.) 



Helle Gabi 
elSfepzör éneke l te az Opera-
h á z b a n a Tosca c ímszerepét 

í-lni/elo fvto/ 



sncsmscâsoK — a esâKvâRSHKRôh 
Takács Bözsi a TitKos öltözőjében — Földi a tűzoltó! 
— Miről beszéltek a társalgóban? — Hol szolgálsz Julis? 

Takács Bözsi. Ó a csák-
vári társulat primadon-
nája. Most Titkos öltöző-
jében festi magát. Az in-
diszkrét újságíró olyan 
kérdéssel fordul hozzá, 
amit egy valóságos, vir-
tigli primadonnánál élet-
veszély terhe mellett le-
hetne csak Azt kérdezi 
ugyanis : 

— Hány éves, Bözsike ? 
A primadonna nem jön 

zavarba, kissé összerán-
colja a szemöldökét és 
így válaszol: 

— Krumplikapáláskor 
leszek huszonkettő. 

* . 

Még egy Böske van a 
társulatnál Mészáros Bös-
kének hívják és szintén 
előkelő szerepe van. Ó a 
császárné. 

cAf< újság otthon f> 
Mészáros Böske a tűzoltó 

midivel 
flAszlA feluJ 

Ha igazi primadonna 
volna, most talán egy 
lipótvárosi fiatalember ül-
dögélne az öltözőjében. 
De most nem egy lipót-
városi fiatalember, hanem 
a színházi tűzoltó teszi 
nála tisztelgő látogatását. 

— No nézd, — mondja 
Sepsy János, a bonviván — 
ez aztán mán jól kifogta 
magának. 

— Földim - feleli Mé-
száros Böske. 

— Hát akkor nekem is 
földim, — évődik Sepsy — 
mégse diskurálok vele 
órákhosszat. 

Idilt az öltözőben 
Németh Sándor, Gulyás Annus és Tubik Juliska !László fdo.J 

16 



A társalgóban ilyen be-
szélgetés folyik. 

— Szép darab állat ! 
— Megvan vagy kétszáz-

ötven kiló. 
— No annak lesz elég 

szalonnája. 
— Hát lesz. 
És rögtön megállapít-

ható, hogy a csákvári 
színészek is tábláról be-
szélgetnek. Csakhogy tábla 
szalonnáról. 

• 

— Nekem volt a leg-
érdekesebb esetem Pes-
ten — dicsekszik, nagy ne-
vetéssel Estrella báró-
nő, Tubik Juliska. 

A sztár Bltöző 
Mészáros B6ske, Benedek Ju l i ska 

és Takács Erzsi 

— Osztán mi volt ez? 
— Vasárnap estefelé a 

Keleti pályaudvar előtt 
egy ismerős csákvári le-
génnyel találkoztam. 

— És mit kérdezett ma-
gától a csákvári legény? 
— kérdezte a csákvári 
művésznőt egy pesti új-
ságíró. 

— Összecsapta a kezét, 
elbámulva nézett rám, mint 
aki nem akar hinni a sa-
ját szemének, oszt azt 
mondta: hát ezt má iga-
zán nem gondoltam volna i 
Hát niá te is elgyütté 

Csákvárrul ide Pestre 
szolgálni Julis? 

A társalgóban 
BHle János , Bakonyi Sándor , MnjiAn S á n d o r 

/László felv.) 



Hilter Irén és 
Rátkay Márton 

Város i Sz ínház : «Katica» 
(Angclo fo to) 



Szép asszonyok hálószobájába indiszkrétiil 
belesni gondolatnak Is izgalmasan érdekes. 
Hátha még hollywoodi szépségekről van szó, 
akiknek privát életéből Jóformán ez a kis sarok maradt felfedezetlenül. 

De ez a sarok aztán megéri a fáradságot a fotoriporternek. Mert ha minden 
sokat kereső művésznő arra törekszik, hogy otthonában a gazdagság fényével igye-
kezzék magát körülvenni, ez a törekvése megsokszorosul abban a szobában, ahol 
elsősorban önmagának, az álmainak és vágyainak él: a hálószobában. 

A hangulatoknak milyen gazdagsága tárul elénk ezekből a hollywoodi háló-
szobákból! Mindegyik szoba egy darab mesevilág, amit a szegénység álmodik magú-
nak. És mégsem a tulhalmozott pompa néz le ezekről a képekről, mint inkább az 
a szépségkultusz, amelynek törekvéseit éppen a hollywoodi filmeken keresztül is-
merte meg az ilyesmit sohasem látott szegényebb sorsú mozipublikum. Nem hival-
kodó, vásári felhalmozása mindannak, ami gazdagságot jelent, hanem harmonikus 
egysége a selyemnek, csipkéknek, mahagóninak és egynéhány tökéletes hatású, kere-
sett Ízléssel odavetett műremeknek. 

Ezt álmodhatták maguknak akkor, amikor még szegények voltak. Vájjon mit 
álmodhatnak maguknak most, amikor ez is megvan? 

Laura La Plante hálószobája 



Jean Ar thur , hálószobája pamlagán 

Meghitt sarok Mary Br ian hálószobájában 
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Hiába, — sóhajt Mary Pickford, 
Kissé terhes a nagy siker, 

Ennyi újévi üdvözlet, 
És mindre Válaszolni kell, 



Mert sz tárunk lenni nagy dicsőség. 
De némi á ldozat ta l j á r az, 

A b. u. é. k. levelekre 
Mary P i c k f o r d n á l ez a válasz 



Hogyan jutott el Miűálj István 
kabarétréfákon, filmfeliratokon 
keresztül odáig., hogy egyszerre 

két színdarabját játsszák 
Budapesten 

Amig egy í ró e l ju t odáig. 

Mihály Is tván a t réfával 

kezdte, k a b a r é k n a k dolgo-_ 

zott, m a j d sa rkon fo rdu l t , 

szakítot t a sz ínpaddal és 

m inden ambíc ió jával a film 

felé fo rdu l t . A pesti közön-

ség még b izonyosan jól 

emlékszik a r r a a sok ki-

tűnő f i lmfe l i ra t ra , amelye-

kel Mihály I s tván irt, sőt 

n é h á n y k i tűnő filmre is, 

amelyeket mint szerző 

jegyzet t . 

A télen is napba rn í to t t 

arcú, szélesvállu, csendes és 

udvar ias f i a ta lember kere-

sett f i lmember lett és ba-

rátai m á r lá t ták azt a ha jó t , 

amely tul az óceánon Holly-

woodba , minden filmesek 

Mekká jába viszi Mihály 

Istvánt , hogy évek múlva a 

p á l y a u d v a r o n vá rhassák a 

lá togatóba érkező amer ikai 

f i lmrendezőt . 

így a ba rá tok . Mihály 

Is tván egy nap bucsu nél-

kül szakítot t a f i lmmel és 

négy hónap alatt két da-

rabot irt. Egyiket , a drá-

m á t egyedül, a más ika t , 

a v íg já téko t társszerzővel. 

Mindkét da rab j á t n y o m b a n 

A közzene: üalú Elemér 

elfogadta két budapes t i 

színház. 

így ju to t t Mihály IsFván, 

a "volt kabaré i ró és f i lm-

d r a m a t u r g egy héten belül 

• " * 

két pesti színházban •pte-

mierhez. 

A Béla, aki 26 éves, a m a 

bélistás Bélája , egy a sok 

közül, akit b a n k j a „leépít", 

„Jó napot becsüs ur , hogy tetszik lenni?" 
Déketlu Róbert, Barsay Lajos, Porzsolt Army, Miklay Hona, Gellért Lajos és Ágotái Györgyike 

• t J j Színház: „Béla, aki 26 éves" (László felv.) 
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e l h e l y e z k e d n i n e m tud és 

ö n g y i l k o s l enne , h a — Mi-

h á l y I s t v á n az u t o l s ó p i l la -

n a t b a n m e g n e m f o g n á a 

kezét é s n e m n y ú j t a n a re-

m é n y t B é l á n a k é s az ösz -

szes B é l á k n a k a h h o z , h o g y 

j ö h e t n e k m é g j o b b i d ő k is 

— n e m s z a b a d az é le te t el-

d o b n i . 

B é l á n a k n i n c s pénze . 

Anyja beteg , házbér t kel l 

f izetni . P é n z t ke l l szerezni 

m i n d e n á r o n . 

A k á r h o g y a n , de pénz 

kel l , mer t lakni kell é s 

e n n i kel l ! 

M i h á l y I s t v á n igy küld i 

a z á l o g h á z b a : 

És Béla megy. Végig a szo-
morú utcán kopogják fáradt lé-
pései: Pénzt! 

Nem lázad. Nem irigy. Le-
gyen másnak is. Amennyit akar. 
De . . . neki is hagyjanak. Nem 
sokat. Amennyi szerényen elégi 

Pénz! 

Gyűrött bankók, sápadt ezüs-
tök. csengő aranyak! 

Pénz! 

Font és dollár és frank és 
lira és márka és pengő vagy 
színes üfeggyűngy és ócska pa-
raplé. amiért a néger strucr-
tollat és gyémántot cserél. 

Pénz! 

Eszköz ' és cél, és gőg és meg-
alázkodás! Isten és bálvány és 
sorsok Messiása! Tejkura. nap 
fény : és Tátra és szanatórium. 
Párfőm és ékszer, és krumpli és 

. í 
cipőzsInóK ..akás és kémény és 
függöny és imazsámoly. Hidak-
nak ive és gyáraknak ritmusa! 

Gépeknek acélja, bankóknak 
kereke, traversek oszlopa, osz-
lopok ereje, ételek zamata, éle-
tek olajn, tengerek robaja, em-
berek sóhaja 

Pénz! 

Lendülő csáklyák és gűrnyeo 
hátak, és lázadó fáklyák és fe-
szülő vállak, és gyilkosok tőre 
és szüzek sikolya, koldusok jaja 

és költőknek rímel; 

Pénz! 
Foggal és körömmel, egymást 

tiporva, hullámokon keresztül, 
izzadt tenyérrel, eltorzult arc-
cal, rohannak utánad, ordítva, 
hörögve, szűkeire, vinnyogva, 
harapnak, öklöznek, rúgnak és 
Ii lek és tépetten gázoltan hfir-
gik: 

Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! 
(inajd halkan) 

Pénz! 
de nagyon megcsúfolod az em-
bert! 

* 

Az U j S z í n h á z ' Bár-

sony I s tván k i t ű n ő rende-

z é s é b e n m u t a l t a be M i h á l y 

I s tván e l s ő s z índarabjá t . 

Gellért L a j o s , Orsolya Er-

zsi , fínló E l e m é r é s a sz ín-

h á z e g é s z e g y ü t t e s e vál l -

v e t v e d o l g o z t a k a z o n , h o g y 

„Bé la , a k i 26 é v e s " l egkö-

ze l ebb i s z ü l e t é s n a p j á t is 

m e g ü n n e p e l h e s s e az Új 

S z í n h á z b a n . 

„A házbéri /izélni kell'' 
Gellért Lajos, Boray Lajos, Gazdy Aranka, Kálmán Erzsi és 

Végh Erzsi 
Uj Szinház: „Béla, aki 26 éves" (László felv.) 

! „Dolgozni fogunk, megsegít az 
Is ten" 

GeUfrt Iajos i!s Orsóba Krzsi 



12.000 válópör van évenként Hollywoodban 

Interv u a filmvilágváros válóperesbirójával, 
akinek a felesége magyar asszony 

Miért válnak olyan gyakran a filmsztárok 
(Hollywoodi tudósítónktól.) 

Los Angeles, a spanyol missziós-
szerzetesek tengerparti telepe, még az 
amerikai városok történetében is pá-
ratlan gyors fejlődést tud felmutatni. 
Ebben a film^metropolisban min-
den gyorsan cserél gazdát: a 
telek, a ház, a pénz — és 
a nő. 

Sehol a világon nin-
csen annyi válópör, 
mint Los Angeles-

ben, 
és érdekes, hogy nem-
csak a filmszínészek és 
filmszinésznők válnak 
gyorsan és gyakran, ha-
nem a losangelesi civilek 
is. Ebben a városban mindent a film 
irányit. 

Hollywoodi válópöröket elég gyak- ' 
ran pertraktálnak a napilapok. A „sze-
replők" nagyszerűen tudják kihasz-
nálni az ilyen szenzáció reklámértékét 
és a legintimebb részleteket is kitere-
getik a „publicity" kedvéért. 

Felkerestem Los Angeles leghíresebb 
válóperbiriáját, Elias V. Rosenkranz-ot. 

— Szívesen nyilatkozom magyar 
lopnak — mondta Mr. Rosenkranz —, 
mert 

feleségem magyar származású. 

E. V. Rosenkranz 
a leghíresebb hollywoodi váló 

peresbiró 

Apósom, Fürt Emil, harminc 
év előtt jött Amerikába. 

— Mi az oka a hollywoodi film-
sztárok válópereinek? — kérdezem a 
bírótól. 

— Évenként 12.000 váiópörlicn 
hozok Ítéletet, 

tehát tapasztalatból beszél-
hetek. A film-válópörök 
kilencvenöt százalékának 
oka: nagymérvű kicsa-
pongás, tékozlás, ital és 
a nő. A legtöbb férfi-
sztár annak ellenére, 
hogy százezer dolláros 
fizetése, háza, három-négy 
awtója van, állandóan „le 
van törve". A válóper 

kimondása után a megítélt tartásdíjat 
sem tudják, vagy akar ják megfizetni 
és a válás után emiatt rendszerint 
u jabb pörösködés kezdődik. 

— Van-e különbség a losangelesi 
szinész- és civil-válóperek között? 

- Általában nincs. Különösen a 
jobbmódu civilemberek válnak gyak-
ran a mi városunkban. Az ok rend-
szerint ugyanaz, mint a színészeknél. 
A szegényebb néposz.tályruál aránylag 
sokkal kevesebb a válóper, mondhatni 
az alsóbb néposztályokban sokkal job-
ban megbecsülik egymást n házastár-
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sale. E/.ek az emberek nem keresik a 
válásban a szenzációt, mint a színé-
szek, vagy a gazdag emberek. Seme-
lyik úgynevezett érdekes válópernél 
valóságos küzdelmet kell folytatni a 
bírónak a felekkel, akik 

mindenáron — a lapoknak vál-
nak. 

— A legfantasztikusabb tanukat vo-
nultatják fel, neves emberek jönnek 
el fantasztikus vallomást tenni — a 
reklám kedvéért. Sajnos, Amerikában 

egy filmszinésznőnek nagyobb 
reklám egy közepes, de jól meg-
rendezett válóper, mint egy nagy 

szerep valamelyik uj filmben. 

— A ilaipok azonban néha a komoly 
válópöröket is ugy >kú-
szinezik, hogy a közön-
ség ezeket is puszta rek-
lámnak gondolja. 

— Melyek voltak a 
legérdekesebb hollywoodi 
válópörök? 

— Elsősorban Chaplin 
válópörei érdekelték a vi-
lág mozipuihlikumát. Kü-
lönösen azért, ment eze-
ken a 'tárgyalásokon « 
válóperes hölgyek min-
dig gondoskodtak meg-
felelő szenzációról. Nagy 
válópör volit annak idején 
John Gilbert és Lea tri ce 
Joy válása, ujabban pe-
dig Reginald Denny és 
első feleségének elválása. 
Pola Negri és Mdivani 
herceg válópöre is bővel-

kedett az úgynevezett szenzációkban, 
de a legérdekesebbek azok a váló-
pörök, amelyeket a kis névtelen fiilim-
szinésznők és fllmgörlök indítanak 
gazdag civil férjeik ellen. Ezek a höl-
gyek rendszerint csak a férj pénzére 
való tekintettel kötnek házasságot és 
aztán nagyszerűen felsorakoztatott vá-
dakkal kérik a válás 'kimondását — és 
természetesen a nagy tartásdíj meg 
ítélését. 

— Van-e remény arra, hogy Los 
Angeles elveszti első helyét a váló-
peres városok ranglistáján? 

— Erre nincs remény. Ameddig há-
zasodni fognak az embereik, addig lesz 
válópör is. Los Angelesben pedig sok-
szor és meggondolatlanul házasodnak 
az urak és hölgyek. 

Ilyen város ez a Los Angeles. 
PA H TOS GUSZTÁV 

Hiiiinalit Uniny fa második lelestgc, Delin I.tc vadászházukban 
(Denny szintén „szenzációs válópör" után vált el elsó 

feleségétói) 
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AMI BIZTOS! 
Mi az, amiért a legfényüzőbb szerelmi étetnek is 

föléje kell helyezni a jól meggondolt házasságot? 
A biztonság érzete! 

A házasságban mindegyik fél azt érzi: ez biz-
tos! Ez ad örök nyugalmat. Olyan ez, mint a 
fixfizetéses állás, amire azt szokták mondani: 
kevés a fizetés, de az legalább biztos! Józan-
eszü ember ma nem játszik hazárdjátékot se 
az életpályával, se a szerelmével. Mostanában 
milliárdos szabad üzletek egy perc alatt össze-
omlanak s a szerényigényü fixumosok nyugodtan 
élnek. Ugyanez az eset: a könnyű „szerencsét" 
hajszoló nők s a kalandokra pályázó férfiak 
viszonya bizonyos idő múlva mind csődbe megy. 
Emlékei: az undor, az elpocsékolt if júság s az 
adósság. Csak a házasságban bizfos a szerelem! 

Persze a házasság csak akkor ér valamit, ha 
ezt a biztonságot megadja a nőnek és férfinak 
egyaránt. Csak hasonlítsuk össze a kétféle vi-
szonyt: micsoda kinos izgalom őrli az idegein-
ket, ha randevúra várunk valakit s az nem jón! 
És micsoda őröm biztosan találkozni azzal, akit 
szeretünk. Biztos találkozás csak a házasságban 
van. Micsoda idegroncsoló hatással van szerető 
nőre vagy férfira, ha félnie kell a versenytársak-
tól? A féltékenység külön betegség, amit nem 
lehet kigyógyítani, legfeljebb a házasság bizton-
ságával. 

A lelkeknek sohasem lehet összeforrni, ha nin-
csenek mindennap együtt, ha részt nem vesznek 
egymás életében, ha nem tudnak egymásról min-
dent, ha nem laknak együtt. A lánynak éreznie 
kell: ,,Ez a férfi biztosan az enyém az egész 
életre, számithatok rá minden körülmények kö-
zött, betegségemben is, és akkor is, ha már el-
múlt a szépségem!" Ugyanezt a biztonságot kell 
éreznie a férfinak: „Ez a nő biztosan az enném, 
nem hagy el, ha fogytán van a pénzem, hanem 
türelemmel kivár*a, míg számára vagyont gyűj-
tök és ha sikerült több pénzt szereznem, akkor 
nem „vurcnizza ki", nem csalja ki, hogy más-
sal legven boldog, hahem együtt költjük el; ha 
ékszert vagy ruhát veszek neki, nem másnak 
akar tetszelegni benne, hanem nekem! . . . " 

Abban a sokadalomban, ami főként Budapes-
ten körülveszi a nőket és férfiakat, nehéz ki-
választani egyet s a mellett maradni. De amint 
huszszobás palotának is csak egyetlen szobájában 
lehet boldognak lenni, ugy két karral csak 
egyetlen férfit vagy nőt lehet átölelni s csak az 
a boldogság, — ha az biztosi 

PORZSOLT KÁLMÁN 
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Lakatos Erzsébet és Katona Sándor házasságot 
kötöttek 

Nóvák Katót nőül vette 
if j . Wital Román 

(Hunnia felv.) 



Kiibl Ilonkát oltár" elé vezette 
Szautner Antal 

(Rozgonui leb.)à 

Viszkók Etual 
nfifil vette Zeitz Géza 

Vörös Rózsát nőül vette 
I'leszkovits Szilárdka (Subotica) és Lukács Jenű 

(Budapest) házasságot kötöttek 



Molnár-premieren voltunk 
Miskolcon 

Miskolc, 1929 december. 

A vidéki sziriházak közül a miskolc i 

Nemzet i Szinház mutatta be e lőször az 

Egy, kettő, három-at. 

Molnár-premier! Olyan csemege a szin-

háza'k műsorrendjén, mint egy ét lapon a 

kaviár. Érthető, hogy a válogatós, ínyenc 

miskolc i közönségnek ünnepnap volt a 

bemutató -napja. Egy v idéki városban, ha 

estére nagy esemény készül, az legjobban 

a fodrászüzletekben látható. Már kora 

dé lután megkezdődik az ostrom a fod-

rászüzletek ellen. Mindenki iszép akar 

lenni egy i lyen e lőkelő bemutatón. És a 

Molnár-premier miskolc i közönsége való-

ban szép volt. A kivilágított páholyokban 

és a fö ldsz inten tüzijátékszerü pompával 

csil logtak a hö lgyek ruháin a gyöngy-

gallérok, az ékszerek, a férf iakon a fe-

hérmel lényes szmoking és a frakk. 

Olyan diszes a premieren megjelentek 

névsora, hogy igazán csak egy kis részét 

tudjuk itt fe l jegyezni . Az egyik páholy-

ban olt ült a polgármester és neje, a má-

s ikban Molnár főorvos a feleségével , 

gróf dr. Hallet István, dr. Tódor Árpád 

rendőrfőtanácsos , Kolár Nándor és neje, 

dr. Csontos tanácsnok, vitéz Vitányi 

Deziső é s családja. Diósgyőrből is bejöt-

tek a premierre vitéz Bertóty Dezsőné és 

dr. Ladányi József és neje. De ott láttuk 

a nézők sorában Berényi igazgatót és csa-

ládját, Lax Miksát é s nejét , dr. Szerem-

ley ügyvédet a feleségével , Fehér Ödön 

főszerkesztőt, dr. Molnár Gyulát és fele 

ségét, Király Sándort és családját, dr. 

IVÍészsfcTJX Józsefet családjával é s még 

vagy aétfyszázat Miskolc elitjéből. 

Az j^iftdáisról talán elég ha csak annyit 

irunlC hogy o lyan sikere volt, mint a 

Poprádi Ernfi, Kemény László, Pogány I r i n és Hoykó Ferenc 
Miskolci Nemzeti Szinház: „Egy, kettő, há rom" (Padi Sándor feluélele) 
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Vigh Klári. Iloukó Ferenc. Ilarsánui Miklós, Kondrál Ilona. Pallan Manci és Gásiiár Jenó 
Miskolci Nemzeti Szinház: „Nagy cipőben kis flu" (l'aál Iclu (Padi felv.) 

6.Î 

Molnár-premiereknek általában. Az elő-

adás végén legalább t izenöt percig tap-

solták a függöny e l é a szereplőket, Po-

gány Irént, Kemény Lászlót, Hoykó Fe-

rencet, Turbók Rózsit, Kozma Icát, Pop-

rádit, Pethest és a nagyszerű rendezésért 

Harsányi Miklóst. 

Az Egy, kettő, három előtt Nádas Sán-

dor kitűnő tréfáját, a „Nagy c ipőben kis 

fiu"-t mutatták be a miskolc i közönség-

nek. Gaál Franciska szerepét nagyon ked-

vesen játszotta Pallay Manci. Nagy s ikere 

volt a többi, szereplőnek is, Kondrát Ilo-

nának, Vigih Klárinak, Gáspárnak és 

Harsányinak. 

* 
A színházban egyébként egymást érik 

a nagy események: Szerdahelyi Kálmán 

centennáriumán a Lilioiwfit játsszák és 

erre az a lkalomra leutazik, hogy ünnepi 

beszédet tartson, Hevesi Sándor, a Nem-

zeti Szinház igazgatója. 

Nagyszabású eredeti bemutatóra is ké-

szül a társulat. :Két he ly i szerző operet-

tet irt, amelynek jianuár közepén lesz a 
Jutmiilol/ti-i lí'ttruálii TiIórvn L- n Dnrtnnli 

A miskolci Tommy és a miskolci Jakab 
Neményi Lili a „Tommy es társa" próbáján 

Hirlap munkatársának te l jesen újszerű 

vígjátéki bonyodalomra épített librettó-

ját zenésítette meg a szinház karnagya, 

Bethlen B. László. 



Collen Moore, 
a pokolba kerül! 

A hangosfilm gyors terjedése egé-
szen átalakítja a pesti mozivilágot. 
Eddig rendszerint két-három szinház 
játszott együtt egy nagyobb némafil-
met, a „hangos" azonban megszün-
tette ezt a rendszert és mindegyik 
hangos leadógéppel felszerelt mozi 
egyedül, monopólban mutatja be a 
filmet. 

Budapest legkisebb és legexkluzi-
vabb mozija, a váciutcai Corso is át-
tért már a talkiere. A Corsóban a 
Siemens-Halske cég szerelte fel a 

Klangfilm leadógépet olyan precizi-
tással, hogy: a legélvezetesebb tökéle-
tes előadást tudja nyújtani. 

A Corso első hangos műsorának 
attrakciója: ! Gyerünk a pokolba, Col-
leen Moore nagyszerű jazz-vigjátéka, 
amelynek kísérőzenéjét a Vitaphone 
zenekar szolgáltatja. Különösen érde-
kes a groteszk szerenád. 

Collen Moore partnere: Neil Ha-
milton szintén pompás szerepet ka-
pott. Nagyon szinpatikus, tehetséges 
színész. 

Colleen Moore és Neil Hamilton 
Corso: „Gyerünk a pokolba" 

i' 
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Felkérjük olvasóinkai, hogy legyenek mind munkatá rsa i önnek a rovatnak. Ez a két oldal 
a külföldi magyaroké. Azoké természetesen, akik a tudomány, művészet, irodalom valamely ágá-
ban, vagy a társadalmi élet terén elismerést szereztek maguknak. Olyan nevekkel is fogunk 
találkozni, akikről i t thon nem is tudnak. Azok, akik külföldi lapokban bármilyen magyar sikerről 
olvasnak, — akiknek hozzátartozójuk ara t sikert külföldön, vagy akik maguk érdekeltek ebben a 
rovatban — küldjék be adataikat , fényképüket és a lapkivágásokat hozzánk. 

Ki tud róla? Kelecsényi Ferenc előfizetőnk 
közli velünk: Guta Keményt — akinek képét a 
Magyarok Világhriadójában közöltük — a párizsi 
Folies-Bergère műsorában látta. A Santiago 
ballettel szerepelt, de külön száma is volt.. 

»Da« kommt «ocis &lîe Tage vor"' 
V i l m « v . À l m a y 

„Das kommt doch alle Tage v o r " — „Ez min-
den nap megesik". Berlini p remier . A női fősze-

replő: Vilma von Aknay 

Idi Rácz 
Magyar pr imadonna, aki német társulat tal tur-
nézik — Hollandiában. Az Eicheberg-Produkció 
Magyarországra érkező filmjeiben fogjuk nem-

sokára viszontlátni, mint főszereplőt 

MSOBlítí l irHf!» 5121, 0031 d j & ^ H 

j - GroSes Schausp ie lhaus -
Einmaliges Konzert 

Dajos Béla 
8 l* rnn | | m 

Az egyik berlini napilapból: 
Dajos Béla egyetlen koncert je 

a Grosses ' Schauspielhaus-ban 

66 



galerie du sénat 
28, rue de vaugirard 

présente que lque» œ u v r e s des p e i n t r e s 

fleury de rosset 
flaschner, m. sandona 

i. waidinger 

,,Az ingolstadti p ion í r " berlini 
p remier jén — a szezon elején 
— uj színész tűnt fel. Neve — 
de csak a külföld számára — 
Peter Lorre. Budapest szá-
mára : Loewenstein Péter . Sike-
rének diagnózisa : Reinhardt 

szerződtette 

Two Dewill's 
,,A két ördög" — az utolsó szezonban feltűnt a r t i s tapár . A 
nő-ördög: Gerber Jolán, tizenhét éves pesti leány; a férfi-ördög: 
Mózer György. Berlin, Drezda, Varsó, Krakkó, Kattowitz után 

most a leipzigi Édenben lépnek föl 

Az „Allgemeine Musikzeitung" 
egyik számából: „Rózsa Mik-
lós, akinek Szerenádtrióját most 
bemutat ták, 1907-ben született 
Budapesten. Ennek a fiatal ma-
gyarnak a munká ja minden 

dicséretet megérdemel" 

Londonban nagy siker-
rel adott koncertet Károly 
Gyula, tizenötéves magyar 
zongoraművész. 

c o v e r t <3a IO b. « 10 b. 
dloaatiehe a a r r e o d c z - v o a s 

A párizsi Galérie du Sénat u j kiáll í tásán, négy 
festő között ket tő magyar fiu: Fiaschner és J. 
Waidinger . Érdemes megnézni őket! 28, rue de 

Vaugirard, nyitva egész nap 
$ e i jugenb!i4>« Äompornft 

ÇRofea. 
befjen íDioí inSonjet t ím 

^t^tmomfcften Äonj« 
utuMfjsefufKi tóíxb. 
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SEX A PPEA L 
Irin: BERNARD SHAW 

Nem akarom megmagyarázni, hogy mit jelent a szerelem reformja. Ezt a kérdést 
valami nagy kongresszuson kellene megbeszélni. A kongresszuson persze részt kellene 
venni mindazoknak, akik a szerelem megreformálását kívánják. A vallások vezetőinek, 
a szudistáknak, vagyis a meztelen-kultusz híveinek és a polygámistáknak. Mulatságos 
kis zűrzavar lenne ezen a kongresszuson. Megtörténhetne, hogy a meztelen-kultusz 
képviselője erős kifogásokat emelne a többnejűség ellen, viszont előfordulhatna az 
is. hogy a többnejűség híve nagy szónoklatot tartana a válás ellen. 

Szerintem legjobb volna az érdekelteket megkérdezni; olyan embereket, akik 
tapasztalatból tudnának beszélni. 

Ki kell jelentenem, hogy én például ebben a kérdésben szakértő vagyok. Tudom, 
hogy nevetni fognak ezen, de tény, hogy a „sex-appeal" a „szerelmi vonzóerő" dolgaiban 
szakértő vagyok. Nem is tudom, hogy miért nevetnek, csak tudom, amit tudok: tudni-
illik, hogy színpadi szerző vagyok. Szoros összeköttetésben állok a színházzal s a 
színház az, mely a sex-appeal-el állandóan foglalkozik. 

\ színház legfontosabb erénye — a társadulom számára — éppen a szerelmi 
nevelés. A színházi embereknek nagyon is jól kell tudniok, hogy mi a sex-appeal és 
hogyan hat; akik a szerelmi hatást megtagadják, azok ráfizetnek a színházra. 

Mégis, különös, hogy a szerelmi vonás dolgaiban senki sem kérdezi a színpadi 
szerzőket. Pedig bizony jó volna meghallgatni őket. A társadalmi élet bizonyos vezetői 
tekintélyeknek tüntetik föl magukat ebben a kérdésben. Ha a kulisszák közé jönnének, 
a következőket mondhatnánk nekik-

— A saját bajaikkal törődjenek. A szerelem az egyetlen tárgy, amihez maguk 
nem értenek. 

Sokan vannak, akik fölemelik szavukat a sex-appeal ellen. Ezeket álmomban sem 
jutna eszembe megkérdezni; de, ha a hivatásos szerelmeseknek volna valami főpapjuk, 
alilinz elmennék személyesen és azt mondanám: 

— Ide nézzetek. Ez a személy hivatásszerűen foglalkozik a szerelemmel és elveszí-
tené életföltételét, ha a módszere rossz lenne és művészetéhez nem jól értene. 

Sajnos, — vagy talán szerencsére — ilyen főember nincs és valószínűleg ez az oka 
annak, hogy a sex-appeal-ról nem a szerelmeseket, hanem annak ellenzőit kér-
dezik meg. 

Kétféle emberrel szállok szembe. Az egyik teljesen be akarja burkolni a testet 
ruhákba, a másik teljesen meg akarja fosztani a testet a ruháktól. Most jövök én, 
mint szakértő és kijelentem, hogy mindkét párt rossz módszerrel dolgozik. Sejtelmük 
sincs az igazságról. Ahhoz, hogy a szerelmi vonzerőt a végsőkig fokozzuk — ruhákra 
li szükség van. 

En még emlékszem a XIX.-ik századra. Meglehetősen ritkák azok az emberek, 
akik még emlékeznek rá. Élesen áll minden a szemeim előtt, hiszen abban a korban 
voltam, mikor az ember legjobban reagál a benyomásokra. A Viktória-korabeli idők 
asszonya szerelmi vonzás volt a fejebubjától a lábujjáig. Csodálatos, hogyan csinálta, 
hiszen tele volt ruhákkal. Minden veszedelmes titok volt rajta, a nyakát és az orrát 
kivéve. Mindenkinek, aki látta, csak egyetlen kívánsága lehetett: ezeket a titkokat 
megismerni. 

A Viktoria-korabeli asszony nem öltözködött — egyszerűen ki volt párnázva. Ez 
az egyetlen megfelelő kifejezés. A francia színpad színésznői akkoriban, különösen 
azok, akik a sex-appeal-ből specialitást csináltak, sohasem vetkőztek le. Nem is tudom 

• hány mellénykét és alsószoknyát viseltek s ha ezek közül egyet megmutattak: óriási 
volt a hatás. 

Az eredmény az lelt, hogy a Viktoria-idők rendkívül erkölcstelenek voltak. Később 
persze bekövetkezett a reakció. Akadtak asszonyok, akik rettenetes dolgokra vete-
medtek- például megmutatták a bokájukat. 

A meztelen-kultusz népszerűtlenségének oka abban van, hogy az emberek nem 
akarnak lemondani a sex-appeal-ről. A következőket mondják egyébként ők maguk: 

— Ha sok meztelen ember van együtt, senki sem fog kivetendőt ía.alni a 
meztelenségben. 

De, ha egy normális embert kérdezünk meg, az ezt válaszolja: 
— Semmi kedvem sincs hozzá. Sokkal szivesebben élek a sex-appeal atmo-

szférájában. 
Ha tehát meg akarnak szabadulni az emberek a sex-appeal-től, vegyenek le maguk-

ról annyi ruhát, amennyit csak lehet. 
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A HIRTELEN NÖVEKEDÉS 
OKA , , 

Dezsőfi Lászlónak, a 
Bethlen-téri Színház meg-
nyitó e lőadása u lán Ányos 
Laci rendkívül lelkesen 
gratulál . 

— Tudod , eddig is sokra 
becsültelek, de tegnap óta 
négyszeresen megnőttél a 
szememben! 

Mire az in t r ikus Pe thes 
Sanyi közbeszól: 

— Kérdezd csak meg 
Ányostól, hogy hány diop-
triás szemüveget visel? 

feleségedet, aztán elsötétüli a 
szoba . . . 

— Te nevetni fogsz, tin nem 
is voltam otthon tegnap este. 

MUNKASZÜNET 

Az ekvilibrista meggyúj t ja a 
karácsonyfa legfelső gyer tyájá t . 

(Die Lustige Kiste) 

A BIBLIA 
NEM ISMÉTLI MAGÁT 
A Magyar Színház főpró-

báján így szólt egy kri-
tikus Stella Adorjánhoz: 

— Igazán nem értem, 
miért ad ták elő az Özön-
vizet? 

— Mert azt hi t lék, hogv 
ez is negyven napig fog 
tar tani — felelte az iró. 

PRAKTIKUS MEGOLDÁS 

A táncgörl ice karácsonyi 
bevásár lás után becsönget 
a lakásba. 

KÉT ILLUSZTRÁLT SLÁGER AZ U.J TIZPENGŰS^ 
RÖL 

SZOMSZÉDOK 

— Istenem, hogy irigyeltelek 
tegnap este. Láttam, amint a 
ieleségeddel leültél uz asztalhoz, 
vacsora ulán megcsókoltad a 

Eisemann: Kié vagy, m o n d d kié? 
Brodszky: Pa rdon , pa rdon! 
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Mixer: F u r c s a dologi A kisasszony iszik és a ku-
tyá ja alig áll m á r a l ábán . . . 

(Le Journal Amusant) 

— Uram, ön volt az, aki 
engem tegnap pofon ütött1 

— Sajnos, nem. 

— Gábor bátyám, nagy ba j 
van. 

— Ki vele öcsém! — mondta 
a megtisztelt hentes. 

— Nézze Gábor bátyám, itt 
van ez a Nóti Karcsi. Mindjárt 
záróra lesz és nem akar el-
r enni a k á v é i t ' ^ ó l . » s w é n y 
kávést meg fogják büntetni. 

ÉLJEN AZ ÚJÉV 

Püspöki jóindulatúan föl-
einelte a részeg fejét . 

— Nem akar elmenni? No 
majd segítünk r a j t a . 

És átszólt hozzám: 
— Kari fiam, e r e d j szépen 

haza! 
— Nem megyek én még a 

Herkópáternek sem! 
— Ne légy bolond, csak nem 

akarod, hogy megbüntessék 
miattad a kávést? 

— Ha én egyszer megmond-
tam, hogy nem megyek, hál 
nem megyek! 

A hentes átjiitt az asztalom-
hoz és fölemelt n;int egy pely-
het. 

— Ne okoskodj, Kari fiam, 
mer t kiviszlek. 

— Hát vigyen ki, mer i én a 
saját lábamon egy tapodtat 
se megyek. 

De már ekkor vitt is Püspöki 
Gábor bátyám. Amikor aztán 
kívül voltunk a küszöbön, a 
szev élyzeí nagyot ránto t t a 
rollón, de egyidejűleg utánunk 
vágták a hentes kalapjá t is. Ez 
az. an:it orvosi nyelven hason-
szenvi gyógymódnak neveznek. 

UDVARIAS EMBER 

liz perccel tizenegy előtt ki-
szólt az ott sem lévő rendőr-
nek: 

— Igenis, biztos u r ! Már zá-
runk! 

Képzelhető. milyen konster-
nációt keltett a kávéházban, 
amikor közvetlen záróra előtt 
n egjelent Püspöki Gábor hen-
tesmester, professzionista zár-
óratullépő és nagyerejü, vehe-
mens ember, aki, ha egyszer 
megkötötte magát , tíz ökörrel 
sem lehetett kihúzni a kávéház-
ból. A kávés, a iőpincér és a 
személyzet ha j á t tépve, gondolt 
az elkövetkező eseményekre. 
Püspöki Gábor pedig dörgő 
hangon rendelkezett : 

— Egy üveg bort ide! 
Kömiives Nagy Lajos kolozs-

vári ujságiró szintén lát ta a 
bajt és oelan ent a lőpineérhez : 

— Mit kapok, ha kiviszem 
irinét a garázda hentest? 

— Egy üveg pezsgőt — 
mondta a főpincér. 

— Itendben! A tötbi t bizza rám. 
Azzal átült az én asztalom-

hoz és megbeszélte a haditer-
vet. Néhúny perc múlva átment 
a hentes asztalához. 

órakor minden vendégnek el 
kellett hagynia a kávéházat , 
miért is az okos főpincér már 

HASONSZENVI GYÓGY-
MÓD 

Nóti Károly meséli vidéki 
ujságirókorából ezt a tör ténetet . 

,.A háború idején Ko!ozsvárt 
sok baj t okozott a kávéházak-
nak a korai záróra . Tizenegy 
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A JÓKÍVÁNSÁG 

Mihály Istvánt az utcán 
inegszólitja egy ismeretlen 
fiatalember. 

— Kedves szerző ur, — 
mondja lelkesen, — kívá-
nom, hogy az ön darabja 
o lyan karriert cs ináljon, 
mint én. 

— Hogy érti ezt? — 

kérdi zavartan Mihály. 
— Én tudniillik Béla 

vagyok, aki huszonhét éves. 

AMITŐL AZ EGYIK FOGY 
H a l m a y T i b o r ta lá lkozik 

Bécsben egy rég n e m lá-
tott pesti i smerősével . 

— Remek szinben vagy, 
— örvendez ik H a l m a y —, 
mitől híztál meg enny i re? 

— Nem lá t tad a h i rde té-
seimet a l a p o k b a n ? — 
csodálkozik a pesti. 
Fe l t a l á l t am egy remek so-
ványí tó szert . 

NEM VESZEDELMES 
Molnár Dezső dr. me-

sélte ezt a viccet egyik 
sz ínházunk t á r s a l g ó j á b a n : 

„A p u c e r á j b a n megjele-
nik egy kisfiú és m in t egy 
leckét d a r á l j a : 

— A papa nagyon mér-
ges, mer t a ga l lé r ja i t pisz-
kosan kü ld ték haza és azt 
üzeni, hogy ide jön és szét-
veri az egész t á r saságot . 

— H á n y a s gallért h o r d a 

p a p a ? — kérdi a pucerá-
jos . 

— 36-ost. 
— No a k k o r m o n d d meg 

rifcki, hogy csak j ö j j ö n 
ide . . . 

PROGRAM 

— Az idei Szilvesztert a 
Ri tzben tö l töm. 

— E j h a ! Olyan jól megy 
neked? 

— No nem. Csak min t 
kisegí tő pincér . . . 
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A FELESÉG: Ha tud-
nám, hogy ö rökké együtt 
kell é lnünk, még ma mér-
get kevernék a kávédbal 

A F É R J : Ha biztos len-
nék benne, hogy sohasem 
fogunk elválni, még ma 
meg is i n n á m azt a kávét! 

HOLLYWOODBAN 
Egyik sztár: Ki vol't az 

az e m b e r , a k i v e l az 
i m é n t ö s s z e m o s o l y o g t á l ? 

Másik sztár: A legked-
v e s e b b e m b e r e k egyike , 
a k i k k e l v a l a h a h á z a s s á -
got k ö t ö t t e m . 

A BEVEHETETLEN 
GYÓGYSZER 

Egyik pesti színházban 
két statiszta beszélget. 

— Kaptam a doktortól 
egy gyógyszert, de nem 
tudom használni. 

— Olyan keserű? 
— Nem az a baj, de 

a használati utasításban 
benne van, hogy étkezés 
után kell bevenni. 

TIHANYBAN 

SEBESTYÉN GÉZÁT A KAVÉHABAN MEGSZÓLÍTJA 
EGY UR. 

— TUDJA-E, DIREKTOR UR, HOGY MI ROKONOK IS 
LEHETNÉNK? TUDNI ILIK ENGEM IS STERNNEK HÍVTAK. 

SEBESTYÉN MOSOLYOGVA LEGYINT. 
- EBBŐL MÉG IGAZAN NEM KÖVETKEZIK. CSAK ITT 

PESTEN TÖBB STERN VAN, MINT CSILLAG AZ ÉGEN! 

A VEZETŐ: Itt van ké-
rem a hires t ihanyi vissz-
hang, amely minden szó-
tagot t izenhélszeresen ver 
vissza. 

A TURISTA: Az semmi. 
Nálunk Amer ikában van 
egy visszhang. Ha az em-
ber lefekvés előtt belekiált 
a k k o r reggel még ugyanaz 
a visszhang órákhossza t 
keltegeti. 

NASZUTAZAS REPÜLŐGÉPEN 
ŐSZINTÉN 

Heltai Andor, a Főváros i 
Müvész-szinház tagja mult 
héten di rektoránál , Kabos 
Gyulánál volt ebéden. Ebéd 
u tán Heltai elbeszélgetett a 
kis Kabos Pis tával : 

— Tetszik, tetszik — bó-
logatott a Kabos csemete 
—, csak az a ba j , hogy az 
embernek el van rontva 
vele az egész délelőt t je . . . Az ifjú 

k ö z e l e b b i 
SZEMORVOSNÁL 

férj: M o n d j a p i n c é r , m i k o r j ö n a leg-

CSALÄDI IDILL 

— Uram, ön nem t u d j a elolvasni ezeket a nagy 
betűket! Szomorú dolog, hiszen a k k o r m a j d n e m el-
vesztette a szeme világát . 

— Kérem, dok to r ur, itt va lami tévedés van. L á t o m 
az irást , csak nem tudom kie j teni . 

A STERN ÉS A CSILLAG 

— Aztán mond, Pisti-
k á m — kérdezte —, hogy 
tetszik neked az iskola? . . . 

r-,^ C 4 m / s 
R D K L 

H W T ä I 

TLMK 
RFCNZl 
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Anna May Wong első beszélőfilmje 
— Korda Mária, mint velencei 
operaénekesnő — Hangosfilm 
lesz a János vitézből 

HMIGOS HETI 

HÍRADÓ 

A hangos pedig folytatja diadal-
utját. A legkisebb budapesti elsőhe-
tes, a Corso már áttért az u j műfajra 
és példáján felbuzdulva, az ugyan-
csak kisméretű másod hetes Olimpia 
is hangost játszik december 19-e óta. 
A Radius januárban kezd a British 
International Pictures beszélőíilmjé-
vel, az Atlantic-kal, amely a Titanic 
elsüllyedését választotta megrázó té-
mául. Ugyancsak a Radius mutatja 
•majd be Anna May Wong-nak, a szép 
kínai filmsztárnak első beszélőfilmjét is. 

A január folyamá-n még a Palace 

Frank Farley 
a Paramount párizsi szellemi központjának veze-

tóje Pesten 
(Seidner felv.) 

és 1 Tivoli szereltetik fel a beszélő-
készüléket, de azonkívül is egész se-
reg hangoskészülék van útban Buda-
pest felé. 

* 

Ennek a hangos inváziónak első 
következménye, hogy egy csomó né-
mamegjelenés elmarad. így például 
Szigeti, a Danubius igazgatója vissza-
vette a már megjelenésre kész Szibé-
riai bilincseket és Az orvos és az asz-
szony cimü Schlettow-filmet, mert 
ezeket rövid időn belül hangosan 
fogja forgalomba hozni. Ezzel egyide-
jűleg Szigeti direktor elutazott Ber-
linbe, hogy megnézze és megvásárolja 
az első Pola Negri hangosfilmet, 
amelyben a sztár egy betétet is éne-
kel. 

A Wamer-First ugyancsak vissza-
vette a Lagúnák lánya cimü Korda Má-
ria-filmet, amelyben a magyar mű-
vésznő egy velencei operaénekesnőt 
játszik. A Lagúnák lánya szintén han-
gosan fog megjelenni. 

* 

Érdekes, hogy Bécs gyorsabban 
meglátta a magyar piac nagy fel-
vevőképességét és minket is meg-
előzve sietnek, hogy egyfelvonásos 
magyar hangosfilmekkel arassák 
le a konjunktúrát. Már megala-
kult egy tőkecsoport, amely a 
hangos egyfelvonásosokra sietve 
leszerződtette a bécsi operaház 
magyar művészeit, akikkel a Hu-
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nyadi és a Bánk bán egy-egy jele-
netét akarják felvenni. 

Persze nagy szégyen volna, ha 
az osztrákok megelőznének ben-
nünket, de talán mégsem késünk 
el, mert egy tőkecsoport megbízta 
Fodor Sándort és Hevesi Endrét 
egy Dankó Pista életét tárgyaló 
film megírására. Ugyanakkor Kál-
mán Jenő egy még nagyobb sza-
bású magvar hangosfilm tárgyalá-
sát indította meg az illetékesekkel. 
Filjmre akarja vinni a ma-
gyar d'alimüirodalom legtö-
kéletesebb remekét, a János 
vitézt, amely nemcsak itt-
hon, de a külföldön is, kü-
lönösen Olaszországban szá-
mithatna rendkívüli sikerre. 

sokat teremtsen Budapesttel. 
Farley rendkívül jó impressziókkal 

és néhány kitűnő íilmszüzsével távo-
zott tőlünk. 

* 

Bemutatkozott az első magyar női 
hangosfilm-dramaturg is. Redskin 
,,Indián szerelem" cimü hangosfilm-
jének feliratait ugyanis, amely a 
Décsi-moziban ment, Kuhn Böske, a 
Paramount titkárnője irta. Mihelyt 
hangról van szó, a nők mindig fór-
ban lesznek « Irrfiakkal szemben. 

Az elmúlt héten két neve-
zetes filmember látogatta med 
Budapestet. Az egyik Gus 
Sehäffer, a Paramount euró-
pai managere, a másik Frank 
Farley, a Paramout párizsi 
szellemi központjának veze-
tője. . 

A Paramount európai üzleti 
centruma ugyanis Berlin, niig 
az úgynevezett szellemi köz-
pont Párizsban székel. Ennek 
az a feladata, hogy figyelem-
mel kisérje az európai irodal-
mat és minden sikernek ígér-
kező darabot, vagy regényt 
lekössön a Paramount részére. 
Ilyenformán Frank Farley, 
aki nagyon is tisztában van a 
magyar irodalom mai export-
lehetőségeivel szükségesnek 
látta, hogy személves nexu-

ürü ln i különös jelenség. 
De Nancy Caroll még ezzel is 
Meg tudja csinálni a szerencsét. 
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K é p e / b e / z a m o l ó 
a z Q n d r á / / u u f i / z i n h á z u i m ü / o r & b ó l . 

Bajor Gizi és Somlay Ar thur a „Szenzáció"-ban Peti Sándor és Vaszary Piroska mint „Pesti 
(Halmi foto) gyerekek" 

(Ldszlá telu.) 

(László felv.) 

A pisztolypdrbaj 
Fekete Pál , Andai Béla, Békefly László 



Bajor Gizi. mint fiu 
az Andrássy-uti Színház u j műsorában 

(Halmi foto) 



I M n A ' Z I E ' L E T U J P A ' L V A ' I A T A 

A Színházi Élet karácsonyi számában adtuk fel ezt az érdekes kérdést és erre 
várunk választ olvasóinktól. Nincs a világon semmi, ami változatosabb, színesebb 
lenne, mint a szerelem. Vájjon ki, melyik fajta szerelmet találja a legtökéletesebb-
nek, melyikre vAgyik, mi az ideál? A legszellemesebb válaszok beküldőit értékes 
jutalomban részesítjük. Első díj: rádiókészülék. Második dij: ezüst női retikül, vagy 
ezüst férfi cigarettatárca. Harmadik dij: tenníszrakett 12 labdával. Az elsőkül be-
érkezett válaszokat az alábbiakban közöljük. 

ben van lendület, csak az ilyen érzésben 
lehet teljesen felolvadni, csak ez tehet 
angyallá vagy ördöggé. 

Kató Anica, Cluj 
A SZERELEM LEGNAGYOBB GYÖNYÖRŰ-

SÉGE: ADNII MINDENT ODAADNI ANNAK, 
AKIT SZERETÜNK. AZ IGAZI DON JUAN NEM 
KAPNI, HANEM ADNI AKARJA A BOLDOG-
SÁGOT. AZ TEHÁT AZ IGAZI SZERELEM, 
AMELY ÖNZETLENNÉ TESZI AZ EMBERT. 

Balassa G., Budapest 

Hogy mi a szerelem?, azt tulajdon-
képpen csak akkor tudjuk meg, amikor 
már tul vagyunk rajta, öregségünkben, 
amikor összegezzük az élet tapasztalatait. 
Sok érzésünkről, melyet valamikor 
szerelemnek hittünk, kiderül ilyenkor, 
hogy csak hangulat, flört, kaland volt. 
És megtudjuk, hogy az igazi szerelem az, 
amely nem hoz viharokát, sem regényes 
eseinényeket, hanem szolid, egyenletes 
boldogságot, 

Nagymama 64. 

MINDEN KOR KÖLTÉSZETÉBEN A 
SZERELEM A FIATALSÁG JOGA. A 
VALÓDI SZERELEM TEHÁT AZ A 
TAVASZI LAZADÄS, AMELY ELÖSZÖR 
RÁZZA MEG A FIATAL FÉRFIT VAGY 
LÁNYT, AZ ELSŐ IDEÁL ÉS AZ E'LSÖ 
CSÖK, AMELYBEN NINCSEN RAVASZ-
KODÁS, CSALÁS, CSAK TISZTA, BECSÜ-
LETES ODAADÁS, AZ ELSŐ ÉRZÉSEK 
SZENT, NAGY TISZTASÁGA. 

W. Gézáné 

Az újpesti Könyves Kálmán reálgimnázium 
diákja inak „Sárga csikó" előadásáról 

Golk Edith (Erzsike) és Benisz Sándor (Bakai) 

A szerelem: bálványimádás. Istenné 
magasztositjuk azt, akit szeretünk. Tehát 
egyúttal öncsalás. A valódi szerelem az, 

A szerelemben mindig több legyen a 
fantázia, vágy, mint a valóság. Az igazi 
szerelem tehát az, amelyik kiváltja a 
bennünk élő művészt és magasabb ren-
dű embert. 

H a j d ú Miklós, Budapest 
Az a valódi szerelem, melyet a szenve-

dély robbant ki. Csak az ilyen szerelem-
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amely a legtökéletesebben kápráztat el. 
Mindegy, hogy ki a bűvész, vagy bii-
vésznő, aki ezt megcselekszi velünk. 
Doktorkisasszony vagy táncosnő, keres-
kedő vagy bohém. Ha testedet, lelkedet 
egyaránt betölti a boldog érzés, ha ez lesz 
minden tetted főmozgatója, akkor meg-
találtad az igazi szerelmet. 

Margit, Uzhorod 

Tökéletes és értékes szerelmet csak az 
érett asszony, vagy férfi tud adni. Aki 
nemcsak az érzékiséget hozza, hanem 
egyúttal az élet szenvedését, tapasztalatait, 
akit megtépett az élet és ettől jó és gyen-
géd lett, aki tudja., hogyan kell meg-
becsülni azt, akit szeret, aki a gyengéd-
séget többre becsüli a heves, de csak rö-
vid ideig élő csókok tüzénél. 

Dr. B. Ancsl, Óbuda 

Mindig az az igazi szerelem, melyet 
őszintén érzünk. Ez nincs Időhöz kötve, 
semmi köze a hűséghez, csak az érzések 
igazságához. 

Brandt Péter, Oradea Mare 
AZ IGAZI SZERELEM SOHASEM BOLDOG. 

NYUGTALANSÁG A FÖ JELLEMZŐJE, MERT 
AKI VALÓBAN SZERELMES. AZ OKVETLENÜL 
FÉLTÉKENY IS ARRA, AKIT SZERET. SOHA 
N'EM ÉRZI MAGÁT BIZTONSÁGBAN, SOHA-
SEM HISZI. HOGY VISZONT SZERETIK. 

Acs Edit, Pécs 

Százezer költő százezerféleképpen irta 
meg a szerelmet. És mindegyiknek igaza 
volt. Mert a szerelem mindenkinél más 
hangszerelésben, más érzésekben jelent-
kezik. Vannak, akik csak a gyengédséget 
szomjazzák, mások csak a lihegő, nagy 
szenvedélyt, ismét rm'isok a szinte brutális 
erőt értékelik» a szerelemben. Melyik az 
igazi? Kinek van igaza? Erről azért nem 
lehet vitatkozni, mert aki boldogságot 
talál abban, amit más kinevet, vagy 
értelmetlennek talál, a gúnyos kritika 
eTlenére is megtalálta az igazi szerelmet. 

Filozófus, Bratiszlava 

A szerelein az emberiség örök meséje, 

amely elkábít, felhőkbe ragad, megríkat, 

megnevettet. Az igazi szerelem az, ame-

lyikben ez mind benne van. 

Tamás Dénes, Berlin 

A íelsfimiskolci Műkedvelők önképző és Dalkörének székházavató díszelőadásán bemutat ták a Vén 
gazember-t. A szereplők balról jobbra: Ta tá r Jolán, Krupszky Ferenc, Tóth Lajos, Janovszky Károly, 

Dedinszky József, Bajnok Imre, Ta tá r Esztike és Tóth József 
(Parii Sándor felvétele) 

79 



Gyermekszépségversenyünb résztvevői 

i 
1. Szoó Baba (Szigetvár), 2. Garài Zsuzsi, 3. Román László, 4. Brand Janika, 5. Uhrovics Lajos 
(Balassagyarmat), G. Kucsera Endre, 7. Vincze Zoli (Kispest), 8. Reinfeld Vera, 9 Mauthner Sán-
dor (Pesterzsébet), 10. Heksch Ági (Balassagyarmat), 11. S'omosdy Székely Judi th (Marosvásárhely). 
12 Zachár Zoltánka, 13. Tóth Sárika (Nagycsere), 14. Halmos Pista (Balassagyarmat), Id Toplek 
Irénke, 16. Kis Agi, 17. PálíTy Zoli, 18. Bolgár Terus, (Balassagyarmat) , 19 Hatsko Ferike. 20. 

Rippert Ilus (Nagybajom), 21. Kiss Marianne, 22. Szibelle Éviké, 23. Erdély Agnes 
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III. 

A zokogó ember 

Egy amerikai iró azt mondja, hogy ha Johnny és 
Jackie együtt ebédelnek, akkor nem két ember ül az 
asztalnál, hanem hat. Tudniillik először is ott ül az 
a Johnny, akinek ő képzeli magát. Aztán az a Jackie, akinek Jackie képzeli magát. 
Aztán ott ül az a Johnny, akinek Jackie Johnnyt ismeri. Aztán ott ül az a Jackie, 
akit Johnny ismer. Végül ott ülnek az igazi, objektiv Jackie és Johnny, nem 
amilyeneknek magukat lelkük mélyén képzelik, nem amilyen emberek gyanánt 
egymás fantáziájában élnek, hanem a két valóságos ember. Mindenki beláthatja, 
hogy ez nem két ember tulajdonképpen, hanem hat olyan ember, akik valameny-
nyien lényegesen különböznek egymástól. 

Mikor Piri együtt sétálgatott Weinstein Gézával az auei erdőben, nem ketten 
sétáltak együtt, hanem a fenti bölcseség szerint hatan. Meri először is ott mentek 
ketten az erdei uton, ahogy mi ismerjük őket: .egy nagyon szép és tehetséges 
pesti színésznő, meg egy Kassáról származott nem nagyon jelentékeny ember, 
valami vállalkozó, aki rádió-céget készül alapítani Budapesten. De ott sétált még 
egy Piri és még egy Weinstein: akiknek képzelték magukat, jótulajdonságaik 
százszoros nagyításával, rossz tulajdonságaik gyöngéd palástolásával, hiszen em-
berek ők is. De aztán egy harmadik pár is adódott belőlük: az a Piri, aki a Wein-
stein fantáziájában élt, és az a Weinstein, akinek Piri nézte Weinsteint. 

Képzeljük el, milyennek látták egymást: Weinstein nem egy szép nőt látott 
Piriben, hanem a legszebbet. Semmiféle kozmetika nem szépíti ugy a hölgyeket, 
mint à férfi vágya. Különös számvetése a férfi-léleknek. Ami nehezen elérhető, 
mert nagyon kiváló, azt a vágy még kiválóbbá festi, s ezzel még elérhetetlenebb-
nek Itünteti fel. Holott az volna az érthető, hogy a vágy hibákat és fogyatkozásokat 
keressen a vágy tárgyában, így növelve reményeit, mert hiszen aki kevésbé 
kiváló,' azt bizonyára könnyebb elérni. Igen ám, de akkor meg nem érdemes 
vágyni rá. Már pedig a vágyakozás önmagában véve külön gyönyörűség. A legtöbb 
ember, ha végiggondol életén és élete szép vágyain, kénytelen megvallani magá-
nak, hogy a vágy mindig szebb volt, mint a teljesülés. A teljesülés fokozhatatlan, 
annak a valóság által szabott korlátai vannak, a vágy azonban határtalan. Az 
ember két életet él, egy földön járó való életet, és egy ábránd-életet. A földön járó 
életet a teljesülés teszi széppé, de az ábránd-lét szebb, mert az a teljesülésnél 
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sokkal gyönyörűségesebb vágyakban él. Egyszóval Weinstein lelkében egy Piri 
tündöklött, aki még a valóságnál is szebb volt, százszorta szebb. És híresebb is. 
Weinsteint csodálatos látomások izgatták, elképzelte magában, amint csodaszép 
feleségével bevonul egy zsúfolt étterembe, és az asztalok zsúfolt közönsége össze-
súg mögöttük: ez a hires nagy nő, és a férje, Weinstein, aki miatt ez a csodálatos 
teremtés otthagyta a színpadot. Vagy elképzelte magában, mikor a feleségével az 
Operában ül, mindenki az ő páholyukat nézi, s a miniszterelnök átveszi a minisz-
terelnöknétöl a gukkert, hogy megnézhesse az ország legcsodálatosabb jelenségét, 
Weinstein Gézánét. Vagy elképzelte, hogy pazar fényűzéssel berendezett lakásában 
nagy estélyt ad azon amerikai pénzfejedelem tiszteletére, aki a kolosszális sikerű 
rádióvállalat számára amerikai kapcsolatokat óhajt kiépíteni, s az estélyen Piri 
elbűvöli ugy a pénzfejedelmet, mint a jelenlevő amerikai követet ragyogó angol 
társalgásával, összebarátkozik a követ feleségével, és másnap délben, ha a Zserbó-
nál valaki megkérdezi, hogy ki ez a két feltűnően élőkelő hölgy, akkor a Zserbó-
kisasszony azt fogja felelni a: informálatlan vidékinek: „Az egyik az amerikai 
követ felesége, a másik a hires Weinstein Gézáné." 

Joggal kérdheti az olvasó, hogy miért gondolt Weinstein azonnal házasságrai 
Megmondjuk. A Kassáról Pestre származott részvénytársasági igazgató világéleté-
ben sokat forgolódott nők körül, ö nem tudta, de mi tudjuk, hogy eddigi karrier-
jét is voltaképpen a nőknek köszönhette. Rendesen a nagy nőbarátokból lesznek 
a nagy pénzkeresők. Vannak kivételes férfiak, akik sugárzó férfiasságukkal, 
szerelemre teremtett lényükkel ugy vonzzák a nőket, mint a mágnes, akiknek a 
szerelmi siker nem kerül fáradságukba, — az ilyen „homme aux femmes" egy-
szerűen kinyújtja értük a kezét. De ezek kivételek. Az általános férfi-többségnek 
futni kell a hölgyek után és elkápráztatni őket, amivel lehet: figyelemmel, pozí-
cióval, imponálással, százfélével. Mindezt csak az nyújthatja a nőnek, aki vitte 
valamire. így lesz a modern férfi típusa az a férfi, aki reggeltől estig tárgyal,-
alapit, lót-fut, harácsol, kapacitál, töri magát csak azért, hogy este átvegye minden-
nek a jutalmát: az édes kis nőt, akinek bunda kell és automobil. így lett erőteljes 
és ügyes pénzkereső Weinstein Géza is, ámbár aligha hitte volna el, ha valaki azt 
mondja neki, hogy voltaképpen csak ezért dolgozik. Weinstein Géza gürcölt reg-
geltől-estig és este soha nem volt hölgytársaság nélkül. Egy elmés mondás azt 
tanítja, hogy az intelligens ember mindennek ismeri az értékét, a praktikus ember 
mindennek ismeri az árát. Weinstein nem volt túlságosan intelligens ember, inkább 
eszes. De praktikus annál inkább. És a hölgyvilágban szerzett tapasztalatai har-
minchat éves korára már elég gazdagok voltak ahhoz, hogy minden nőnek „meg-
saccolja" az árát. A történelmi anekdota szerint minden nő megvásárolható, csak 
a kellő árat kell adni érte, még az a császárnő is, aki ezen az állításon felháboro-
dott, belátta, hogy megvásárolható volna Sziléziával. Weinsteinnak nem volt 
rossz szeme, és mikor Pirit szemügyre vette, szépségét, hírnevét és diszkrét egyé-
niségének finomságát latolgatta, nagyon jól érezte, hogy ennél a nőnél ékszerrel, 
bundával és autóval nem sokra mehet, erre az ő hétszázötven milliós vagyona 
édeskevés. Ennek a császárnénak Sziléziát kell adni: ezt el kell venni feleségül, 
másképp a dolog nem megy. És habozás nélkül megkérte a kezét, mert soha életé-
ben asszony még ennyire nem kellett neki. 

» 

így élt Piri a Weinstein lelkében: csodálatos tünemény, egy élet koronája, 
Miss Life. És hogy élt ugyanakkor Weinstein a Piri fantáziájábanf 
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Pesten Piri aligha ment volna kettesben sétálni ezzel az emberrel. Ha éppen 
sétálni lett volna kedve Pesten, akadt volna arra partner hires, kitűnő és érdekes 
férfiak közül. Sőt mi több: Piri ezt az embert Pesten meg sem látta volna. Wein-
stein Géza külsőleg maga volt a születelt jelentéktelenség. Ha fettesszük, hogy Piri 
leült volna társaságával egy bárban s a többi asztalnál csupa Weinstein ül, akkor 
Piri, a kellő körülnézés után, igy szólt volna: „Nincs itt egy lélek sem, gyerünk 
máshová." De itt, Aueban, másként állott a dolog: itt Weinstein bizonyos viszony-
lagos rangot kapott, mert a jelenlevő férfiak között ő volt a legkülönb. A „leg-
különb" relativ fogalma pedig még akkor is jelent valamit a hölgyek szemében, 
ha abszolút értelemben igen kevés van mögötte. Az itt nyaraló nők, például egy 
ötvenéves, de húsznak öltözködő bécsi özvegy, két bécsi hirtelenszőke bakfis, és 
más ilyenek, ezek mind felfigyeltek, ha Weinstein arra ment. Piri látta ezt és 
természetesnek tartotta, hogy Weinstein mellette sétál és senki másra nem néz. 
Azután meg határozottan kellemesen érintette, hogy Weinstein ennyire odavan 
érte. Amig egy ilyen rajongás nem válik követelővé, addig olyan, mint a tükör, 
amelyben szépségét szemlélheti a nő. És melyik csinos nőnek nem kellemes a 
tükör? De mindezeken felül volt egy nagy előnye Weinsteinnak a Piri szemében: 
szüleihez való benső viszonya. Piri tele volt magánéletének és pályájának kuszált 
bajaival, s ilyen állapotban mindenki sokkal fogékonyabb a nyugalmat hirdető, 
meghitt, bensőséges dolgok iránt. Az az odaadó lelkesedés, amellyel az öreg házas-
pár a fiát imádta, s az az őszinte és tiszta ragaszkodás, amellyel a fiu a két öreget 
bálványozta, Pirit egyenesen meghatotta. Mindez a sok előny igen kedvező képet 
rajzolt Weinsteinról a Piri fantáziájában. Ez a kedvező kép rohamosan még kedve-
zőbb lett, mikor Weinstein megkérte a kezét. Erre az ajánlatra Piri csak moso-
lyogni tudott magában, mégis nagyon jól esett neki. Nem kis dolog az, ha egy 
ember az egész életét teszi a tenyerére és ugy kínálja oda az imádott nőnek. 

íme: igy nézték egymást a leendő rádió-vállalkozó és a hires pesti prima-
donna. Es ez bele volt irva abba a két pillantásba is, amellyel egymásra néztek. 
Weinstein pillantásában tüzelő sóvárgás szikrázott, megalázkodó imádat és rajon-
gás, a Piri pillantásából könnyed kis szimpátia csillámlott ki, egy kis enyhe csú-
folódás, és az a fölényes kis káröröm, amelyet nagyon szép nők szoktak érezni 
a számításba nem jövő kérőnek láttára. 

De ez a káröröm fokonként alábbhagyott. Weinstein szerelme akkora ará-
nyokat öltött, hogy Piri egyre kevésbé mosolygott rajta. Weinstein szemmellát-
hatóan szenvedett. 

— Mért vág olyan komor arcot? — kérdezte Piri séta közben, mialatt fel-
nyúlt egy feléje boruló faághoz. 

Weinstein rápillantott a mozdulattól kinyúló és megfeszülő pompás fiatal 
termetre, vadul összeharapta a száját és csak egy pillanat múlva felelt: 

— Nagyon fáj a fejem. Nem aludtam semmit. 
— Nem kellett volna annyit vacsorázni. 
— Ne csúfolódjon. Nagyon jól tudja maga, miért nem aludtam. 
— Ne legyen gyerek. Azt hittem, mára kialudta a dolgot. Lássa be, hogy ez 

képtelenség. 
— Miért? Nem vagyok elég jó magának1 Elég szép? Vagy elég előkelő? Vagy 

elég gazdag1 
Piri őszintén azt felelhette volna, hogy bizony Weinstein csakugyan nem elég 
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szép neki, sem elég előkelő. Azt, hogy nem elég gazdiig, csak azért nem felelhette, 
mert nem volt pontosan tájékozva kérője vagyoni állapotáról. De miijdezt nem 
felelte. Kíméletes igyekezett lenni. 

— Nem étről van szó. Először is nem vagyok szerelmes magába. Másod-
szor, ha volnék is, nem mehetnék feleségül magához, mert a színpadot nem 
hagyhatom el. 

— Soha senkiért-? 
— Soha senkiért. 
Weinstein egy kis szünetet tartott. Maga is szakított valami tétova fenyöágacs-

kát és nagy figyelemmel tépegetni kezdte. Majd mégis szólni kezdett. Nehezen 
ugrott neki a mondatnak, mert a svádája csak akkor volt rendben, ha lombardi-
rozásról, vagy főkönyvi átvezetésről kellett vitázni, az ilyen regényes témákhoz 
hiányzottak a kész mondatai. De valahogy mégis csak kifejezte, amit mondani 
akart. 

— Szóval, ha szerelmes volna belém, se jöhetne hozzám feleségül. Hát mit 
csinálna akkor? 

— Ha szerelmes volnék magába? Furcsa kérdés. 
— Furcsa kérdés. De csak feleljen rá. 
— Felelhetek. Ha szerelmes volnék magába, akkor azt mondanám, hogy 

független nő vagyok, magam keresem a kenyeremet, nem tartozom senkinek 
felelősséggel, és ugy élem a magánéletemet, ahogy akarom. 

Weinstein ettől a választól Pirire nézett és felhördült. Az „óh" szóhoz ha-
sonló valami artikulátlan hang nyögött fel belőle, amelyet azonban emberi betűk-
kel nagyon komplikált dolog volna visszaadni. Ez a nyögés, amely nem irható 
le fonetikusan, mint a rosszul csinált keresztrejtvények nyomorék szavai, sok 
mindent kifejezett. A botdogságot is, hogy Piri ezt a gondolatot egyáltalában 
szavakba foglalta, de annak az éhes oroszlánnak a gyötrelmét is, amelynek ket-
rece előtt kaján ember hust mutogat. 

— Mit csináljak? Hogy csináljam, hogy szeressen? Nézze, legyen gavallér, 
adjon tanácsot. Mit csináljak, hogy szerelmes legyen belém? Megcsinálok min-
dent, mert ez igy kibírhatatlan. Ugy kínlódom, hogy azt nem lehet elmondani. 

Piri meglepetten nézett kísérőjére. Ennek az embernek a hangjából 
komoly kínlódás remegett ki. Ezen már nem lehetett könnyedén mosolyogni. 
Szótlanul mentek egymás mellett a pázsittal szegett uton. Egy illanó káposzta-
lepke lebbent tova előttük röptének szeszélyes hullámaival. A gallyak között ma-
darak neszeltek, a fűben valami kis bogár zizegett. Békés, idilli nyár ragyogott 
körülöttük, de bennük nem. A Piri szivében egy kis ideges feszengés, hogy ennek 
az embernek az érzelmeivel nem lesz jó tréfálni, még egy kis őszinte sajnálat. 
A Weinstein szivében pedig a vágy és fájdalom orkánja kavarta a felhőkig a 
hullámokat. 

Hosszú, néma séta után, amely a napok óta megszokott ösvényeken gépiesen 
vezette lépéseik irányát, Weinstein megint m°gszólalt. 

— Azért magának nem kellene a színpadtól visszavonulni. En abba is bele-
mennék, hogy tovább játsszon. Abba is belemennék, hogy most még nem szeret. 
Majd az megjönne később. Csak legyen a feleségem. 

— Komolyán felelek magának: ez lehetetlen. Nekem minden gondolatom 
mindig a színpadon járna, a szerepen, a darabon, a próbán, a díszleten, a kriti-

84 



kán, a rendezésen. Magának én belőlem nem jutna semmi. Nézze, én olyan va-
gyok, mint egy kenyérkereső férfi, igy talán meg fogja érteni. Mikor én haza-
megyek próbáról, éppen ugy megyek haza, mint egy munkás férfiember, aki egész 
délelőtt keményen dolgozott és most holtfáradtan ül le az ebédhez. Az ilyen nem 
figyelhet se jobbra, se balra, csak néz maga elé holtfáradtan és némán nyeli az 
ételt. Most ehhez legyen egy férjem, akinek magának is van mestersége? Aki 
ugyanígy jön haza? Akinek arra van szüksége, hogy lessék a kényelmét? Lássa 
be, hogy ez képtelenség. 

— Nem, nem, és ha ezerszer mondja, hogy képtelenség, akkor is azt mon-
dom, hogy nem. Ezzel nem fog engem elijeszteni. Ha fáradtan jön haza a próbá-
ról, mint az irodából egy férj, akkor én olyan leszek, mint egy gyöngéd feleség. 
Én ezt birni fogom a magam munkája mellett. Nekem vasból vannak az idegeim. 
Piri, kérem . . . 

Itt Weinstein hirtelen megállott a gyalogúton. Piri egy lépéssel tovább lépett, 
de kénytelen volt megállani. Ahogy visszanézett, egy egész testében remegő, dult 
ember állt előtte, aki olyan hangon rimánkodott, mint hivatalfőnök előtt az éhes 
és rongyos álláskereső. 

— Piri, kérem . . . könyörgök magának, ne hagyjon igy kínlódni engem. 
Ez borzasztó. 

Az utolsó szavakat már rekedten súgva mondta. Piri meghökkenve nézett 
az arcába. Az arc szája görcsösen vonaglott, szemében valami vad, riadt, vég-
telen szomorúság ült, mint a nyul szemében, amelyet utolértek és már marnak 
az agarak és menekülés többé nincsen. 

— Az isten áldja mea. hát legyen esze, ne hagyja igy el magát. Parancsoljon 
magának. 

— Könnyű azt mondani. Maga sohasem volt ilyen szerelmes, biztosan tudom. 
Különben most megértene engem. 

— Azt maga nem tudhatja. És én el is képzelem, hogy maga most kínlódik 
egy kicsit. De vegyen erőt magát, majd szépen elmúlik. 

Weinstein felkacagott. Csúnya és rekedt kacagás volt, >meg lehetett tőle ijedni. 
— Ilyen kegyetlenül vigasztal? Majd szépen elmúlik? Hát nem tud legalább 

egy jó szót mondani? Hogy legalább remélhessek? Ha nem hiszi, hogy valaha 
szerethessen, akkor is hazudnia kellene, mikor látja, milyen állapotban vagyok. 

— Nem, azt nem tehetem. Az még rosszabb volna. Az őszinteség keserű 
orvosság, de biztosabban használ. 

— Szóval örökre ki van zárva? Hogy valaha is szerethessen? Az ég hama-
rabb leszakadhat a földre, mint hogy maga engem szeressen? Ha én volnék az 
egyetlen férfi a világon, akkor is ki volna zárva, hogy szeressen? Miért? Miért9 
Miért? Utál? Rühes vagyok talán? Ne is feleljen, nem birom ezt, hagyjon most 
egyedül, menjen magában vissza, nekem itt kell maradni egyedül mostan, nem 
bírom, nem birom . . . 

Weinstein vad mozdulattal rántott egyet magán, megfordult íés letérve a 
gyalogutról, bement a fák közé. Ott tiz lépés múlva megállt és a homlokát neki-
támasztotta egy fenyőfa vékony törzsének. A nap ragyogóan sütött és a madarak 
a fenyőliget szobaszerü akusztikájában édesen csicseregtek. Piri megállt és várt. 
Pár pillanat múlva megszólította a mozdulatlan férfit. De az meg sem fordult, 
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csak vállat vont. t'iri még várt egg kicsit, aztán elindult egyedül visszafelé. Riadt 
és gyors léptekkel. 

Meg sem állt a szobájáig. Meghökkenve gondolkozott. Mii csináljon ezzel 
az emberrel? Ebben a pillanatban határozottan mérges volt rá. Hogy jön ő ahhoz, 
hogy békés és nyugodalmas búvóhelyének áldott, kedves napjain egyszer csak 
felbukkanjon egy ilyen Weinstein és megbolonduljon9 Az ördög vitte volna el ezt 
az Auét az egész Weinstein-üggyel együtt. Es ha még agit adott volna ennek az 
embernek! De tartózkodó és kimért volt vele szemben kezdettől fogva. Most mit 
csináljon, hogyan szerelje le? 

l'róbált olvasni, de pár perc múlva letette a könyvet. Próbált levelet irni, 
de pár perc múlva abbahagyta. Idegesen és bosszankodva tett-vett a szobájában. 
Az ebédig még egy jó félóra hiányzott. Ekkor kopogtattak az ajtaján. Türelmet-
lenül felnézett és keményen feltette magában, hogy ha ez Weinstein, akkor most 
aztán kegyetlen lesz hozzá. De nem Weinstein lépett be, hanem a mamája, 
Weinstein Lipótné, született Schivalb, hófehér haján megható kis fekete csipke-
főkötővel. 

— Bocsánatot kérek, ha zavarom, de csak bekopogtattam a művésznőhöz. 
— Nagyon örülök, Weinstein néni, tessék helyet foglalni. 
— Nem, nem ülök le, rögtön megyek, csak meg akarom hivni ebédre. 
— Tessék? 
— Gondoltam a férjemmel, hogy ma mi is a szobában eszünk és a művész-

nőt meghívjuk ebédre. De ne tessék nemet mondani, mert akkor azt hiszem, hogy 
lenézi a mi szerény asztalunkat. . 

— Kérem, — felelte Piri kínosan. — nagyon szívesen, majd bemegyek 
ebédre. 

Weinstein néni szépen megköszönte a választ és boldogan eltipegett. Piri 
pedig elhatározta, hogy elmegy ugyan a Weinsteinék szobájába ebédelni, de rideg 
és minden kétséget kizáróan visszautasító lesz Weinsteinhoz, aki íme már a szüleit 
is mozgósítja. De mikor a gongszó után öt perccel csakugyan belépett hozzájuk, 
feszengve érezte, hogy le van szerelve. A két öreg leírhatatlan, sugárzó örömmel 
fogadta, ugy szorongatták a kezét, hogy nem is akarták elereszteni, Weinstein 
Géia pedig lámpalázasan, remegve, kutyaszerü meghunyászkodással topogott 
körülötte. Étkezés közben is sóváran leste, hogy mivel lehetne még figyelmesebb, 
még udvariasabb a szép vendéghez. Átlátszó volt a szándéka: a délelőtti beszélgetés 
azon mondatát akarta illusztrálni, hogy milyen remek asztaltárs lenne ő a próbá-
ról hazatérő szinésznö-feleség számára. , 

A diskurzus a színházi üzletről folyt, mint olyanról. Az ifjabb Weinstein 
állandóan olyan kérdéseket intézett Pirihez, amelyekre Piri nem tudott válaszolni. 
Hogy mennyi a Művész-Színház épületének egy évi bére, arról neki sejtelme sem 
volt. Azt sem tudta, hogy a Müvész-Szinház épülete kinek a tulajdona. Hirte-
lenében nem is értette a kérdést. 

— Hogy-hogy kinek a tulajdona? Most senkié. Mondom, hogy csődbe 
ment. 

— A vállalkozás igen. De nem maga a ház. A bérlő ment csődbe. Most majd 
jön egy uj bérlő, ugy-ef 

— Persze. 
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— Na lássa. Hát én azt kérdezem, hogy ez az uj bérlő kitől fogja a házat 
kibérelni. Valakinek csak tulajdona az a ház, nem? 

Piri csodálkozott. Amit Weinstein mondott, a: olyan világos volt, mint a 
nap. A ház kétségtelenül valakinek a tulajdona. Es a színház, mint üzlet, abból 
nil, hogy jön valaki, fizet a tulajdonosnak bérösszeget, szerződtet társulatot, 
vesz színdarabot, csináltat diszletet és kosztümöket, aztán a jegybevételen keres. 
Tiszta dolog. Piri ebben a pillanatlxin érezte, hogy valami eddig ismeretlen világ 
nyilik meg előtte. Érezte, hogy az ő mesterségén tul még valami más lényeges is 
van a színházi vállalkozásban és bizonyos elismeréssel nézett erre az emberre, 
aki a maga nyílt eszével és üzleti szemléletével, laikus létére rögtör rá tud tapin-
tani a lényegre. S most kezdett is rémleni neki, hogy az elmúlt szezon drámai 
hangulatú vége felé a színház társalgójában mindig hallott beszélgetéseket a 
férfiak között részvénytársaságról, forgótőkéről, bérbeadóról, de sohasem figyelt 
oda, mert úgysem értett belőle semmit. 

•— Kár, hogy már angazsálva vagyok a rádióval, — vetette oda Weinstein, — 
mert most megpróbálnám ezt a színházi üzletet 

—- Te csak ne hagyd a rádiót, — mondta gyaníts gyorsasággal az öreg Wein-
stein, — az egy biztos dolog. 

Piri felnézett. Mindez, amit hallott, nagyon meglepte. Tehát imádója már 
mérlegelte azt a gondolatot, hogy színigazgató legyen. Semmi kétség: az ő ked-
véért. s már közölte is gondolatait az apjával, aki a gondolatoknak határozottan 
ellensége. Vájjon milyen helyzet is volna az: Weinstein a Müvész-Szinház élén? 
Komikus gondolat, Weinstein mint szinigazgató. Mosolyogni való dolog őt el-
képzelni a Budapesti Színigazgatók Szövetségének ülésén, ahogy Beöthy László 
elnököl, Komor Gyula irja a jegyzőkönyvet, s a hosszú asztalnál (bizonyára egy 
hosszú asztalnál szoktak tárgyalni) Roboz Imre és Sebestyén Géza között ott 
ül Weinstein Jenő, aki az elmúlt nyáron az auei erdőben egy fenyőnek támasz-
totta a fejét. 

— Persze hogy maradjon a rádiónál, — szólt Piri is, — ilyen vállalkozá-
sokba nem szabad szakértelem nélkül belemenni. 

Ettől a megjegyzéstől Weinstein Géza váratlanul izgatott lett, mint minden 
dilettáns, ha hozzáértését kétségbevonják. A dilettáns szakértelmét megpiszkálni 
annyit jelent, mint az emberi hiúság legkényesebb csengőgombját megnyomni. 
Ettől a dilettáns rossz lelkiismerete és önámitása azonnal veszettül berregni 
kezd. 

— Mi az, hogy szakértelem nélkül? Először is én husz éve folyton színházba 
járok. Minden héten legalább kétszer-háromszor. Én minden darabot ismerek. 
És most elárulok magának valamit. Én egy premieren mindig csalhatatlan pon-
tossággal meg tudom mondani, hogy a darab jó-e, vagy rossz. Mikor a „Faun" 
premierje volt a Nemzeti Színházban, én éppen Pesten voltam és megnéztem a 
premiert. És mikor kijöttünk a színházból, azt mondtam a barátomnak: „Te, 
meglátod, ennek a darabnak nagy sikere lesz." És nagy sikere lett. Vagy például 
mondd meg magad, anyuskám, veletek voltam a Népoperában annak a darabnak 
a premierjén, aminek „Vandergold kisasszony" volt a címe. Ott mondtam nektek 
a páholyban, emlékezhettek rá, hogy ez a darab nem fog menni. Nem is ment. 
Na? Ha én szinigazgató vagyok, akkor a Faunt előadom, a Vandergold kisasz-
szonyt pedig nem adom elő. Ehhez kell az a nagy szakértelem? Ennyi eszem 
még nekem is van. 
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Weinstein mama buzgón és büszkén bólogatott zseniális fiának minden sza-
vára. Mert sem ö, sem zseniális fia nem tudták a titkot: az előadott darab, mihelyt 
a közönség előtt van, már nem rejtély. Addig rejtély, amig nem adták elő. Nincs 
az a szinházvezető lángelme, amely egy darab elolvasásakor biztosat tudjon mon-
dani annak sorsáról. Az „Orlov" cimü operettről a Fővárósi Operettszínházban 
mindenki szentül hitte, hogy remekül fog menni, s ezt a hiedelmet egy óriási 
bécsi siker előzménye is alátámasztottá. Erre a darab csodálatosképpen meg-
bukott. Viszont a „Víg özvegy' cimü I.ehár-operettet két budapesti színigazgató 
utasította vissza, mint holtbiztos bukást, mígnem egy harmadik vakmerően elő-
adta és egy vagyont keresett vele. A publikum azonban nem az olvasott, hanem 
az előadott darabról mond Ítéletet. .4z már nem nagy mesterség: megmondani, 
hogy jól érzi-e magát a színházban, vagy sem. De mivel a laikus ember azt a 
darabot találja jónak a színházban, amelyet mindenki más is jónak talál s ennél-
fogva sikeres darab, viszont azt a darabot találja rossznakr amely másnak sem 
tetszik, s ennélfogva nincs sikere, ebből a laikus azt vonja le következtetésül, hogy 
annak a darabnak van sikere, amelyet ö jónak it él, és az ? a darab bukik meg, 
amelyet ő rossznak ítél, következésképpen ö remekül ért a szinigazgatáshoz. 
Igy gondolkozott saját szakértelméről Weinstein Géza is. Rendületlenül folytatta: 

— Én a tőzsdével husz éve foglalkozom, ügy értek hozzá, mint kevés erhber, 
mert megtanultam. A színházba is husz éve járok. Hát azt miért ne tanulhattam 
volna meg? Talán az a szinház nehezebb mesterség, mint egy bonyolult, nehéz 
tőzsdei tranzakció? Én csak azt mondom, hogy ha annyi pénzit már le nem 
kötöttem volna a rádió-vállalatomhoz, akkor igenis a kezembe venném ezt a dol-
got és majd megmutatnám, hogy hogyan kell egy üzletet vezetni. Majd én meg-
mondom, hogy ezekkel a bukdácsoló pesti direktorokkal hol van a baj. Ott van 
a baj, hogy ők bohémek. Bohém ember ne vezessen üzletet. Egy üzlet élére 
olyan valaki való, aki tetőtöl-talpig üzletember, nem pedig bohém. Ez c.z én 
véleményem. 

A mama szerelmesen nézte a fiát.' Lopva rá is tette a kezét a fiúnak az aszta-
lon heverő kezére. A fiu pedig megfogta a rátett kezet és gyöngéden, szeretettel 
megszorította. Piri nézte őket és hirtelen megint csak nagyon szimpatikusnak 
tartotta ezt az embert, aki ilyen melegen együtt van a szüleivel. És már nem is 
tünt fel előtte olyan komikusnak Weinstein színigazgatói minőségben. Minden-
esetre furcsának lehetett mondani a gondolatot, de nevetségesnek nem. Volt 
valami szuggesztív erő a Weinstein magabizó vasakaratában. Ahogy tömpe öklét 
n mondatok végén nyomatékosan odaérintette az asztalhoz, abban volt valami 
meggyőző. 

— Van itt még más is, — folytatta Weinstein, lángoló örömmel figyelve meg, 
hogy amit mond, azt Piri figyelemmel fogadja, — van itt még egy nagyon fon-
tos dolog. Ezek a direktor urak bizonyosan nem tudnak vásárolni, nem tudnak 
egy üzleti felállítást megcsinálni, nem tudják, hogy kalkulálni csak ceruzával a 
kézben lehet. Nem is tudhatják, mert lehet, hogy a művészetben roppant nagy 
az az ö hires szakértelmük, de a közgazdasági dolgokban már. inkább én vagyok 
otthon. Fogadok, hogy ha egy pesti igazgató nekem bemutatja az ő üzleti fel-
állítását, akkor én öt perc alatt megmutatom neki, hol a hiba. Az ilyesmit csak 
született üzletember tudhatja. 

(Folytatjuk | 
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Miskolcon három éve minden csendes... 
De most, hogy elkészült az uj bálterem, két hónap alatt 
akarják kipótolni a miskolciak az elvesztett három évet 

Miskolc az egyutcás város. Minden for-
galom, élet és kereskedelem a város egyet-
len széles utcáján, a Széchenyi-utcán bo-
nyolódik le. De ez az utca valóban fő-
városias. Mindenki, aki Miskolcon él, leg-
alább egyszer végigmegy naponta ezen az 
utcán. A Színházi Élet munkatársa, aki 
az egymást követő társadalmi események 
feljegyzésére ulazolt Miskolcra, három 
nap alalt negyvenegyszer ment végig a 
Széchenyi-utcán. 

• • 

Most kezdődött a miskolci szezon. Már 
az első nap résztvehettünk Magyarország 
egyik legnagyobb művészeti egyesülőié-
nek, a Lévay József Egyesületnek idei 
képkiállitásán. Évtizedek óta nem volt 

A miskolci társaságból 
Hodobay Ilike 

állandó kiállítási terem Miskolcon és 
most az egyesület képzőművészeti szak-
osztályának uj elnöke, Kolár Nándor egy 
igazán szép kiállítási teremhez juttatta a 
miskolci festőket. 

A megnyitón természetesen megjelent 
Miskolc előkelőségének jórésze. Olt láttuk 
a megnyitón Soldos Béla dr. és Mikszáth 
Kálmán dr. főispánokat, Bonis Aladár al-
ispánt feleségével, Bruckner Győző dr. 
jogakadémiai dékánt, Farkas István es-
perest, Vidats Jánost és nejét, Magasházy 
Béla dr.-l és feleségét, Komáromi/ 
Gyulánét, Gyika Emiinét, Kolár Nántlor-
nét, Kérészy Barnánét, Malmos Andor-
nél, Pontos Gizellát, Ferenczy Károlyt és 
feleségét, Kozslik Istvánnét, Tornán Kál-

mánnét, Koller Ferencet 
és feleségét és még igen 
sok miskolci szépasszonyl. • 

A miskolci hét másik 
igen érdekes eseménye volt 
a Felsőmiskolci Önképző-
és Dalkör székházavató 
jubileuma, amelynek kere-
tében leleplezték az egye-
sület védnökének, Rétay 
Kálmán apátplébánosnak 
és a nagyszerű egyesület 
megteremtőinek, Mikszáth 
Kálmán dr. főispánnak, 
Hodobay Sándor dr. pol-
gármesternek és Király 
Kálmánnak arcképeit. Az 
impozáns ünnepséget Ador-
ján Árpád, az egyesület el-
nökének beszéde nyitotta 
meg. A főispán válaszbe-
széde után az egyesület 
műkedvelő gárdája díszelő-
adásban adta elő Mikszáth 
Kálmán — Harsányi Zsolt 
Vén gazember-ét. Az elő-
adás szereplőit meleg ün-
neplésben részesítették. 

• 

Miskolc környéke kilünő 
vadászterület, így alkal-
munk van egy nagy vadá-
szatról is beszámolni, amely 
Dadányi Miklós sajószö-
gedi birtokán zajlóit le és 
a résztvevők bámulatos 
gazdag vadászzsákmánnyal, 
rengeteg apró vaddal 
tértek vissza. Többek kö-(Paál Sándor lelv.) 
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A miskolci társaságból A miskolci társaságból 
Kolár Nándorné Dr. Szentpály Istvánné 

A miskolci társaságból 
Dr. Iváncsy Istvánné 

(Paál Sándor jelv.) 
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A miskolci társaságból 
Ferenczy Károlyné 

(Paál Sándor lelu.) 

zött résztvett a vadászaton Meitzer 
László, gróf Bethlen Pál, gróf Halter 
József, TJrbán Pál, Gáspár és Péter bárók, 
Urbán Gáspárné grófnő, Bárczai/ János, 
Lukács Béla és Endre, Benitzky Andor, 
Vadnay László, Lukács Géza és a Dadányi 
család. A vadászat nagy ebéddel végző-
dött. 

• 
A város politikai eseménye a városi és 

varmegyei tisztújítás volt, amelyek lezaj-
lása után a város egész közönsége nagy 
elán-nal vetette bele magát a téli szóra-
kozások és mulatságok sorába. 

Ezeknek a mulatságoknak legnagyobb 
része a jótékonyság jegyében zajlik le és 
a szervezések élén dr. Mikszáth Kálmán-
né jár elől hihetetlen agilitással. A hét 
minden szerdáján vendégül látja a nő-
egyletek vezetőit és tagjait. Egy-egy dél-
utáni teán 50—60 hölgyvendég gyül 
össze az angolos stilusu, Mikszálh-
relikviákkal tçlt előkelő lakásban. De 
erősen kiveszi a munkából részét dr. 
Hodobay Sándorné, a polgármester fele-
sége és a nőegyletek elnöknői: Komá-
romy Gyuláné, báji Patay Gyuláné, dr. 
Szabó Arminné és Klein Lajosné. 

Hogy igy összetorlódtak Miskolcon a 
társadalmi események, annak megvan az 
oka. Harmad éve nem lehet Miskolcon 
igazi bálát rendezni, mert a város leg-

A miskolci társaságból 
Dr. Csipkay Jánosné 

(Paál Sándor felu.) 
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4 Felsőmiskolci Önképző- és Dalkör székházavató jubileumán 
Dr. Hodobay Sándorné, Kolár Nándorné , Vidais Jánosné, Rétay Kálmán, Brucknerné Farkas Gizella, 
dr . Hodobay Sándor polgármester , dr . Szémán István, dr . Halmay Béla h . polgármester , Kron-
berger József, dr . Mikszáth Ká.nián főispán, dr . Szentimrey Pál alispán, dr . Bruckner Győző. 

Schirilla Szó!on, gróf dr . Haller József, Vidacs János, Kolarits Ferenc, Imre Zsigmond 
(Paál Sándor felv.) 

A miskolci társaságból 
Deszberg Rafaelné 

(Pad! Sándor felo.) 

A miskolci társaságból 
B'artus Ödönné 

(Paál Sándor felv.) 



nagyobb bál termét átépí tet ték. Ezzel végre 
elkészültek és Miskolc megkapta az or-
szág egyik legszebb bál termét . 

Érlliető, hogy mos t m a j d kárpóto ln i 
a k a r j á k maguka t a miskolci lányok és 
asszonyok az e lmarad t bálokér t . Soha 
annyi mula t ság nem volt Miskolcon, 
mint a j a n u á r 6-án kezdődő ké thónapos 
f a r sangban lesz. 

Szóval nagy esemény a táncolni sze-
rető miskolc iaknak a bá l te rem hivatalos 
megnyi tása . Eddig a táncos mula tságok 
részben a Nemzeti Kaszinóban, részben 
a Gazdakörben zaj lo t tak le. A miskolci 
gazdakör egyébként nemcsak báli mulat-
ságok sorozatával , gazdag ku l tu rp rogram-
jával, h a n e m új jáép í te t t helyiségeiben 
elegáns, vonzó berendezésével valóság-
gal c en t ruma lesz a miskolci t á rsada lmi 
életnek. 

Az első igazi bál j a n u á r elején lesz, a 
jogászbál. Roppan t hangos lesz a hét 
vármegyében hires Fillér-bál, amelyet a 
há roméves szünet u tán most rendez ú j r a 
bá j i Patay Gyuláné. Fényesnek Ígérkezik 

A miskolci társaságból 
Koller Ferencné 

a helyőrségi tisztibál és a nőegyletek 
bál ja i . 

• 
Miskolcon az idén hangversenyeket se 

nagyon lehetett rendezni . A Lévay József 
Egyesület igyekszik ezt a h iányt pótolni 
azáltal, hogy az egyesület kere tében triót, 
kvartet te t , vonószenekar t és kamarazene-
kar t alakí tot t . Egyébként a zene kult ivá-
lása bará t i és családi k ö r ö k b e n zaj l ik le. 
Egyik legerősebb zenei cen t rum Ferenczy 
Károlyné szalonja , ahol egy k i tűnő 
kvintet t — Ferenczy Károlyné, Ilajdu 
István, Rákos Arnold, Goby J enő és 
Jedovszky J enő — szokott szórakozta tni 
szűkebb tá rsaságokat . 

Egyébként most volt a színházban 
Bálhy Anna és Kovács Dezső hangver-
senye, amelynek kü lön miskolci érde-
kessége, hogy Bátliy Anna Stampf mis-
kolci törvényszéki elnök leánya; termé-
szetesen ezen a hangversenyen is ott volt 
egész Miskolc. 

Lehet , hogy a polgármester egyik 
leánya, Anna is operaénekesnő lesz. Ko-
moly megál lapí tások szerint csodála tosan 
szép ko lora tu r h a n g j a van. A polgár-
mester t ba rá ta i mindenese t re erősen kapa-
ci tá l ják, hogy minden körü lmények kö-
zött képeztesse tovább l eányának hang já t . 

• 

A va lamikor erős kávéházi életei élő 
miskolci művészvilág most meglehetősen 
visszavonul a z é jszakai élettől. A színé-
szek törzsasztala inkább csak dé lu tán telik 
meg. I lyenkor pon tosan ellátogat oda a 
mindenk inek kedves F r a n k bácsi és az 
u j mozidi rektor . Bársony Aladár, aki 
huszonötéves színészi jub i leuma és tíz-
éves miskolci rendezői m u n k a u tán az 
idén a várostól megkap ta a miskolci 
városi mozi igazgatói állását . 

• 
Talán a há roméves bálszünet az oka 

annak is, hogy Miskolcon m o s t a n á b a n ke-
vés az esküvő. A közel jövőben legfel jebb 
csak ki lá tások vannak . Egyet azért el-
á r u l h a t u n k : Kolbay I ldikó, a szinház 
p r i m a d o n n á j a j a n u á r b a n búcsúzik a 
színpadtól . Fé r jhezmegy . A vőlegény egy 
miskolci mél tóságos ur . 

GELLÉRI ANDOR 
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— Csak semmi ugyan kérlek. Egészen 
jól van ez igy, ahogy van, legalább egyszer 
egy évben lássuk, hogy kellene lenni min-
den éjszaka. 

— Na ez egy kicsit sok lenne. Az azon-
ban bizonyos, hogy azok, akik egész évben 
mulatnck, azok rendesen magánházaknál 
töltik a Szilvesztert, aránylag szolidan s 
legfeljebb hajnali levesre kukkantanak be 
valahová. Viszont azok, akik egész évben 
szolidak, azok Szilveszter-estén rendesen 
ugy becsípnek, hogy a macskajajuk eltart 
Vízkeresztig. 

— Hát ez tényleg igy van. Na de do-
logra, ki hol és merrefelé? 
— ,4 legtradicionálisabb szilveszteri mu-

latság természetesen az Ullmann György 
báróéké. Ide hivatalosnak lenni öröm és 
szerencse s egyúttal a legszebb újévi aján-
dék. Ugyancsak tradicionális Szilveszterek 
varinak Kohner báróéknál, Beöthy László-
éknál, Hatvany Lili bárónőnél, Lányi 
Zsigmondéknál, Kálmán Henrikéknél, ahol 
még reggel kilenckor is könnyen lehetsé-
ges, hogy betoppan egy-egy elkésett ven-
dég. Ezek a Szilveszterek megünnepeltet-
nek ezidén is, de az előkelő éttermek asz-
talfoglalási névsorából (.rra lehet követ-

miskolci társsadpból 
Dr. Kellner Miklósné 

(Padi Sándor [elv.) 

— Mit tudtok ti angyalom arról, ki hol 
li a Szilveszter-estét? 
— Nevetni fogsz, nagyon kevés határo-
t tervről tudunk, aminek főképp az az 
1. hogy a Szilveszter megszűnt mint ott-
ni ünnep. Szilveszter kiköltözött az ut-
•a, illetőleg beköltözött a kávéházba, a: 
érmékbe és a mulatóhelyekre, az embe-
• végigbumlizzák a várost Szilveszter 
zakán, még régen otthon ültek kedé-
sen, pulykát ettek, meg malacot, pun-
it főztek, ólmot öntöttek s merengve és 
<•ongva lestek az éjjeli harangszót, mely 
újév érkezését jelentette. Ma. — ugyan 

•lek! 
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keztetni, hogy majdnem mindenki, aki 
számit, két-három helyen is megfordul 
éjszaka. Kötelező viselet természetesen a 
frakk, — tip-top estélyi viseletben kell 
várni az újévet, hiszen előkelőbb és igéret-
teljesebb vendéget aztán igazán nem ka-
punk egész esztendőben. 

— No és az Operából, január régen várt 
farsangi ünnepe, meglesz, vagy nem lesz 
m eg 1 

— Most, hogy Piret de Bihain Jenő 
báró kezébe adták a főrendezői pálcát, 
most már kezdek reménykedni a dolog-
ban. A kedves és népszerű báró, aki a fő-
úri cotillonok dédelgetett és hires ren-
dezője, bizonyos, hogy nagyszerűt fog pro-
dukálni az Operabálon s az is bizonyos, 
hogy az ő kedvéért ott lesz az egész arisz-
tokrácia. Az arisztokrácia kedvéért pedig, 
tudod, angyalom milyen szívesen mozdul-
nak meg a tömegek, csak hogy ők is a 
közelükben csilloghassanak. 

— Szóval január elején s január végén 
mulatni kell. hát Isten neki, nem bánom, 
ide azzal a csörgő sipkával. Egyébként mi 
it j ság? 

— Karácsony utáni csend volt a héten, 
a Jézuska kiosztotta az ajándékokat s a 
jó gyermekek egész héten boldogan ját-
szottak az ajándékokkal. Sokai beszélnek 
— mint minden évben — arról a vándorló 
ajándékról, amely kilenc helyen fordult 
meg eddig, amig újra visszakerült az ere-
deti ajándékozóhoz. Kereken öt igen erős 
apprehenzió lett a vándorlásból, a hato-
dikat párbajjal fogják elintézni. 

— Karácsonyi pletykát nem találtál az 
ünnepi fa alatt? 

.1 miskolci társaságból 
Ur. Herz Jánosné kisfiával 

(Padi Sáridul• felv.) 

.4 miskolci társaságból 
Dr. László Imréné 

— Dehogyis nem, sőt! A közismert ban-
kár szende hitvese megtudta, hogy a férje 
egy igen kedves és fiatal hölgynek 30.000 
pengőért vásárolt bundácskát karácsonyra. 
A bundát — utasítás szerint — karácsony 
délutánján kellett volna a szűcsnek elkül-
denie a hölgy címére, az utolsó pillanat-
ban azonban telefonutasitás érkezett n 
bankár lakásáról az üzletbe, hogy a méltó-
ságos ur személyesen akar illető helyen 
meglepetést szerezni, küldjék hát haza n 

bundát, majd ő továbbítja. 
.4 bunda tehát váratlanul 
hazaérkezett — monda-
nunk sem kell, hogy a 
bankár szende hitvese ren-
dezte ezt így — s termé-
szetesen nem továbbitta-
tott, mert a szende hitves 
lestoppolta. „Nahát, hogy te 
milyen angyal vagy!" — 
mondta a hitves, a ban-
kárnak, aki szédült és 
ájuldozott, mialatt igyeke-
zett jó arcot vágni a 
szörnyű katasztrófához, 
mely />ontosan 30.000 
pengő kárt okozott neki s 
amellett szakítást eredmé-
nyezett, mert a kis hölgy 
ajándék nélkül maradt. 
Illetőleg a bundát mégis 
megkapta — másnap és 
mástól. Adieu. 
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A primadonnák időbe-
osztása más és más. A 
gyep primadonnái például 
nyáron dolgoznak és éppen 
mos t vonultak vissza, ami-
kor a rendes primadonná-
nak ég a talpa alatt a 
deszka. Elmentek telelni é s 
a derék turflátogatók csak 
néha kapnak róluk egy-egy 
rövidke hirt a szaklapok 
hasábjain, amikor az előre-
fogadások szempontjából a 
paripákat lanszirozni kell. 

Holott hálátlanság meg-
feledkezni . róluk, akik 
annyi izgalmat, örömet, 
bánatot, pénzt és vesztesé-
get szereztek kora tavasz-
tól késő őszig a pesti turf-
látogatók tízezreinek. É3 
n e m is méltányos , hogy 
mig egy nyaraló prima-
donna eláraszthatja képei-

roszkál előttünk nz istálló-
nak mind a tizenhét más-
fé lévese a széles, g y e p e s 
bekerített terepen. A sztár-
jelöltek elén feltűnik Hon-

vei a hetilapokat, a telelő 
lóprimadonna mindenkitől 
elfeledve ropogtassa az ab-
rakot. Egy kis intervju 
igazán nem f o g megártani. 

Meglátogattuk tehát a 
gyep primadonnáinak leg-
népesebb tfrli szállását, 
Alagot és utunk az Issc-
kutz-istállóba vezetett. lsse-
kutz Gyula őrnagy, a tré-
ner, jelenleg Londonban 
tartózkodik, éves angol csi-
kókat vásárol, amelyek 
majd jövőre futnak a ha-
zai pályákon. A telepen 
Issekutzné és édesapja, 
Petanovits József fogad 
b e n n ü n k e t Amikor meg-
tudják jövetelünk célját, 
szívesen elin-
dulnak ve-
lünk a futó-

pálya felé, 
ahol éppen a 
fiatal másfé l -
éves angol 

telivérek végzik 
reggeli sétájukat. 

Napi másfél-
órás séta az elő-

írás. Itt po-

Nesze, 
az egyik legjobb akadályverseny-lovunk. 

elsőnek a célhoz 
Kilencszer érkezeit 

(László telu.) 

Honpolgár, 
a másfélévesek jö-

vendő favoritja 

polgár, akinek 
egyik édestest-
vére már hat versenyt nyert 
Angliában. A többi növen-
dék közül megismerkedünk 
temperamentumos Árvale-
ilénnyel, Tihannyal, Betyár-
rali Tearózsával és a szürke 
Szúnyoggal. Valamennyiük-
höz nagy reményt füz az 
istálló. 

— Ezeké az élet, — 
m o n d j a sóhajtva az istálló-
mester. — Este hat órától 
reggel ki lencig henyélnek. 

— És van étvágyuk? 

— Hogy van-? Tizenkét 
liter zabot és három kiló 
szénát esznek meg naponta. 

A Cochran-görlök kosztja 
bizonyára nem o lyan bősé-
ges, mint az Issekulz-gör-
löké. Bevonulunk most a 
boxokha. Itt pihennek n 
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primadonnák kört ? — 
kérdezzük. 

— Mint a színháziaknál, 
— feleli az istállómester. 
— Akár tetszik hinni, akár 
nem, olyan féltékenyek 
ezek egymásra, mint két 
színésznő, aki irigyli egy-
mástól a szerepet. Pláne, 
aki egyszer belekóstolt a 
győzelembe, az nem enged 
maga mellé másikat. Ha 
nem vigyázunk rájuk, ugy 
kirúgnak egymásra, hogy 
ember legyen, aki szétvá-
lasztja őket. 

Az ut mentén deszkák-
kal elkerített kis területen 
magános, fáradtan bicegő 

lovat látunk. Amikor be-
nézünk, a búskomor pej 
vadiramba kezd és föl-
alá vágtat. 

— Hires versenyló volt 
ez, — meséli egyik lovász-
fiú, — ugy hívják, hogy 
O.M. Ki kellett mustrálni, 
mert megrándult a Iába. 
Ha egyedül van, órákig 
elbusult egy helyen, de 
ha embert lát, tisztára 
megbolondul. Folyton 

vágtatni akar. 
Hát nem megható? A 

nyugalmazott versenyparipa 
megakarja mutatni a világ-
nak, hogy még ma is 
valaki. 

O. M., a kimustrál t lópr imadonna busán t«kint ki börtönéből 

háromévesek és öregebbek, 
akik már bevégezték a napi 
munkát. 

Itt most aztán tényleg 
az az érzésünk, mintha 
lami előkelő lószanató-
ríumban volnánk, ahol 
minden ápolt mellett két-
három ápoló sürgölődik. 
És ezek a gyönyörű, ké-
nyes állatok jelentőségük 
teljes tudatában fogadják 
az emberi gondoskodást. 

— Ez itt a Büszke, — 
mondja az egyik lovász-
fiú és rámutat egy söté t 
vérbeforgó szemű pejkan-
cára: Istállónk büszkeségei 
Eddig hét versenyt nyert. 
Papírban: százezer pengőt. 

Sorra levizitelünk a többi 
nagyságoknál. Üdvözöljük 
Sisakost, a tavaszi verse-
nyek hősét. Alamuszit, 
Hogdánflt, Simont, akik 
mind bőségesen megkeres-
ték a téli abrakot. 

— És nem unatkoznak .eljön és meg-
szegények egész télen? 

— Hát sok szórakozá-
suk nincs éppen, mert a 
napi munkán tul nincs 
egyéb dolguk, de azért 
nem mindegyik fogadja 
olyan szívesen a látogató-
kat, mint például Sisakos, 
aki direkt örül, ha valaki 

Alamuszi, 
az istálló les-
éberebb lakója 

simogatja. 
Tényleg. Si-

sakos olyan 
barátságos, 

hogy szinte 
hellyel kínálja 
az embert 

— Milyen az 
egyetértés a 
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— Csókolom a kezél, nagyságos asz-
szongoml Mit szól, milyen friss vagyok? 
Kétszázkilométeres tempóban loholtam 
ide, hogy első legyek, aki b. u. é. k.-ot 
kiván. 

— Maga hízelgői Hiszen még le sem 
feküdt, ki sem aludta a szilveszteri má-
mort. Hálából meginvitálom egy pohár 
konyakra. 

— Köszönöm szépen. En meg — ha 
megengedi — azzal revanzsálom a ked-
vességét, hogy sorjában elmondom azo-
kat az észrevételeket, amelyeket tiz perc 
előtt szereztem be az autóstársadalom 
különböző rétegeiben. 

— Na mondja! 
— Tehát először. Az autókereskedő. 
— Melyik? 
— Sajnos, neveket nem mondhatok. 
— EjnyeI Azt kell hinnem, maga volt 

boldogult Béla királyunk Névtelen jegy-
zője. 

— Olyan öregnek nézf 
— DehogyI Olyan diszkrétnek. 
— Nagyszerül Elfogom mondani a hu-

moristánknak, örülni fog neki. Szóval az 
autókereskedő nyilatkozata: „Most már 
bevallhatom, hogy az elmúlt esztendő 
olyan sivár volt, hogy minden körülmé-
nyek között örülni kell, hogy elvitte az 
ördög. Az uj évtől többet, sokkal többet 

várok. Legelőször is várom, hogy a vá-
sárlókedvhez ezúttal pénze is lesz a t. kö-
zönségnek." 

— Ezt én is remélem. 
— Tessék várniI Még nincs vége: „Má-

sodszor — mondja a kereskedő — joggal 
remélem, hogy a kormány be fogja látni, 
milyen mérhetetlen károkat okoznak a 
magyar automobilizmus fejlődésének, az 
elképesztően magas vámok, amilyenekkel 
seliolsem sújtják a külföldi kocsikat. 

— Ez igaz. 
— Bizony igazi „Harmadszor, remélem, 

hogy ezt a belátást tettek is fogják kö-
vetni. Még pedig radikális tettek. Éppen 
ugy, mint ahogy szentül hiszem, hogy az 
illetékesek már gyakorlatilag tudják, hogy 
az autó nem luxus, hanem a legszüksége-
sebb eszköz, amelyre elengedhetetlenül 
szükség van és éppen ezért eltörlik a már 
nagyon is avult és nagyon indokolatlan 
luxusadót." 

— Hát ennek már éppen ideje lenne. 
— Na és most folytassuk sétánkat. Az 

alkatrészkereskedő ezeket mondta: „Hát 
én mindenekelőtt azt remélem, hogy a jö-
vőben derék autógyárosaink gondolni fog-
nak ránk is, mikor uj típusokat konstruál-
nak. Ezt természetesen ugy értem, hogy 
nem fognak törekedni örökéletű alkatré-
szek gyártására." 

Fejes Teri kipróbálja az u j négy sebességes Durant autót 
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— Remek! 
— Hja, minden szentnek... No de ezt 

csak viccből mondta. Valójában ő is az 
adók csökkentését és a gazdasági viszo-
iii/ok javulását várja. 

— Ez természetes is. 
— Éppen olyan természetes, mint ahogy 

a Vevő. akit ezután kerestem fel, szinte 
szórói-szóra ugyanazt mondta, mint a ke 
reskedő. „Higyje el, — mondta — nekem 
tum flancból kell a kocsi, hanem szinte 
életszükséglet. Mégis fizetni kell a rettene-
tes luxusadót." 

— Tökéletes igaza van. Hiszen elsősor-
ban ezek az adók okozzák a válságokat. 

— Nagyon helyesen látja, nagyságos 
asszonyom. Nem is tudtam, hogy ilyen 
pompás Ítélőképessége van. Most pedig 
halljuk, mit mondott a Versenyző? 

— Nagyon kíváncsi vagyok. I)e legalább 
most mondja meg, hogy kivel beszélt. 

— Ne kívánja asszonyom. Nem lehet, 
Tehát: „En — mondotta — sok mindent 
remélek ettől az évtől. Tele vagyok aka-
raterővel, ambícióval és hiszem, hogy ez 
az esztendő nem fog elmúlni anélkül, 
hogy ezeknek nagyrészét valóra vált-
sam. Így elsősorban remélem, hogy egyen-
letes és energikus tréningjeim révén ebben 
az esztendőben sikerülni fog megjavítani 
a svábhegyi és a táti rekordot." 

— örrriási! Ez aztán elbizakodott! 
— Dehogy, csak dicséretesen ambició-

zus. De hadd folytassa. „Ám, hogy ezek a 
reményeim valóra válhassanak, remélem, 
az illetékesek mindent el fognak követni, 
hogy a magyarországi útépítési és javítási 
munkálatok is uj rekorddal, legalább két-
százkilométeres tempóval indulnak meg." 

— Na, erre én is kíváncsi vagyok. 
— A sofőr ezt kívánja: „En mindenek-

előtt egy jobb, sokkal jobb gazdát re-
mélek." 

— Ejha! Ez ugyan jól megmondta! Ki 
a gazdája? 

— Megint faggat9 Talán a válasz foly-
tatásából rá fog ismerni. „Olyan gazdát 
remélek, aki nem fog éjszakán át kint vá-
ri tni a mulatók előtt, hogy belém fagy a 
lélek. Olyan gazdát, aki nem kizárólag 
o'yan vendégeket ültet a kocsijába, akik 
soha egy fillér borravalót sem adnak. 
Szóval egy jó, igazi, uri gazdát remélek." 

— Szegény! No de hála istennek 
az ilyen gazdák elenyésző kisebbségben 
vannak az autóstársadalomban. Akar még 
egy konyakot? 

— Nem, köszönöm! Rohannom kell to-
vább b. u. é. k.-okat kívánni, mert tele le-
szek sértődésekkel. Már megyek is. Kezét 
csókolom, nagyságos asszonyom. 

szépség 
és technikai tökéletesség jelképezi 
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1930-as Buickot 
A B U l C K - g y á r u j k é s z í t m é n y e a 

MARQUETTE 
Kisebb, könnyebb és olcsóbb a Buicknál. 

Erős, gyors, rugalmas. 
Kiváló hegymászóképesség, gyors akceleració. 

Gyönyörű karosseria, harmonikus szinek. 

Imperial Autókereskedelmi r.-t. 
Budapest, V., Vttrttsmarty-tér 1. 

Telefon : Aut 818-60, 818-69. 
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Bridge-doboz 
Az aktuális, kedves ajándéktárgyat 

finom, dc nem túlságosan nehéz kézi-
munka-motivum disziti. 

Maga a doboz duvetinből, bársonyból, 
ripszselyemből, vagy antilopbőrből készül. 

A hímzett motivum elkészítése, dacára 
annak, hogy szita-munka, rendkívül köny-
nyü, mert egyrészt a minta végtelenül 
egyszerű, misrészt pedig az alapot nem 
kell kitölteni. 

Alapanyaga 0-ás selyemszita, a kártya 
körvonalát és a szineit petit-point-nel dol-
gozzuk reá. £zt az itt közölt leolvasható 
öltésmintáról nagyon könnyen lenézhet-

jük. A szin-ma-
gyarázatot szin-

tén itt ad-
juk. 

Ha a min-

Bridge doboz szitára hímzett * hímzésével 
mot ivumokk .-<1 elkészü ltünk, 

a szita alá aranyiamét foglalunk, miáltal 
az egész olyan, mintha az alapot arany-
szállal szőttük volna -be. 

A kész motívumot egész keskeny arany 
bortnival foglaljuk a doboz tetejére. 

A doboz nagysága a kártya nagyságá-
hoz alkalmazható. A belső beosztás olyan, 
hogy a dobozban két játszma kártyát he-
lyezhetünk el. A két csomót a középen el-
helyezett kartonlap választja el egymás-
tól. A doboz fenekére, mindkét rekeszben 
szalagot foglalunk be, mely a kártya 
könnyű kiemelésére szolgál. A doboz te-
tejének belső részébe pedig mindkét olda-
lon odarögzített gumiszalagot teszünk, 
melybe a feliró-blokkot helyezziük. 

A doboz < 
szine lehet 

középkék, 
barna, bordó, 
zöld, vagy 
lila S7inmai0 .irázat 

hi iuzt i t motívum leszámolható mintája 
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Biedermeier teritő 
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\ biedermeier ter i tő leszámolható mintá ja 
és szinmagyarázata 

A nagyon hatásos, mo-
dern stilusu szobába is 
igen jól illő teritő mintá-
ját összekötő szőnyegre 
is nagyon jól felhasznál-
hatjuk. A teritő alap-
anyaga Aida-kanava, a 
szőnyeg számára viszont 
Sudán-kanavát veszünk. 
Akik a minta leszámolá-
sát fáradságosnak tartják, 
azok a teritőt ugy is el-
készíthetik, hogy a leg-
több szaküzletben kap-
ható beszövött kanavát 
veszik, melyen a minta 
körvonalai be vannak 
szőve s igy a számolás 
fölöslegessé válik. Igy a 
munka nagyon könnyű és 
kellemes. 

A terítőt bármilyen tet-
szésszerinti nagyságban 
el fehet készíteni, ameny-
nyiben annyi kockát dol-
gozunk egymás mellé, 
amennyire éppen szüksé-
günk van. Ugyanez áll 
természetesen a szőnyegre 
is. 

A teritő himzőanyaga 
berliner fonal, a szőnyeg-
hez pedig Sudan-fonalat 
veszünk. A kereteket a 

""Varrjunk j j j ^ selymekkel I 
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térítőnél vastag, sodrott 
Colomena - müselyemmel 
hímezzük ki. E fényes 
keretből gyönyörűen emel-
kedik ki a gyapjufonallal 
hímzett virágminta. 

A virágoknak a színe-
zése az összes kockákban 
egyforma. Az itt közölt, 
szinmagyarázattal ellátott 
leolvasható mintáról a 
munka könnyen elké-
szíthető. 

Az alapozás kétféle le-
het. Vagy fekete, vagy pe-
dig világos drap. A fekete 
alapon a színes minta 
sokkal jobban jut ér-
vényre, mint a világos 
alapon. 

Az egyes kockák alap-
színét ízlés szerint vál-
toztatni is lehet olyanfor-
mán, hogy az egyik koc-
ka alapját feketével, « 
másik kocka alapját drap-
pal dolgozzuk, de ez kissé 
nyugtalanul hat s ezt a 
nyugtalanságot éppen a 
Biedermeier-stílusnál le-
hetőleg kerülni kell. Ha 
tehát a teritőt tiszta sti-

lusu szobába helyezzük 
el, akkor semmi esetre 
se dolgozzuk az alapot 
kétféle színnel. 

A terítő szélének befe-
jezéséhez vagy nehéz, 
vastag vertcsipkét, vagy 
szalagcsipkét, vagy pedig 

megfelelő vastagságú raj-
tot veszünk. Clottal bélel-
jük. A szőnyeget erős zsák-
vászonnal béleljük, sürü 
öltésekkel varrjuk oda a 
bélést s a két keskeny 
oldalra hosszú, erős rojtat 
varrunk. 
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Alapíttatott Alapíttatott 
1872-ben 1872-ben 

E rovatban >eirt munkák 

ÁDÁM KÁROLY cég 
kézimunka és fonalkereskedéa műhe-
lyében készültek. Ug> az anyaguk külön, 
mint a munkák k e z d v e la kaphatok 

fö üzletben: IV., Kígyó-utca 4 
L sz&mu fiókban : VII., Erzsébet-köi ut 53. sz. 
II. számú fiókban: VH., Rákócatl-ut 80. sz 

Hullám-párna 
Az egészen u] formájú, nagyon érdekes párna 

hímzett lapjának nagysága 75X11 cm. Alap-
anyaga nagyszemü Cordova, melyből annylf 
veszünk, hogy mind a négy oldalon legalább 
S em. maradion a bedolgozásra. 

A hullámvonalban haladó hímzett csíkok egyi-
kéhez négyárnyalatu gyapjúfonalat, a másikhoz 
egyszínű müselymet veszünk. Egy-egy esik négy 
sorbál áll s minden 51tés nyolc szemet fog át. A 
különböző fonallal hímzett széles csíkok mind-
egyikét egy-egy fekete gyapjufonallal hímzett 
keskeny sor választja el egymástál, mely az alap-
anyagból csak S szemet fog át. 

Az öltések, amint az az Itt közölt kivitelrész-
leten világosan látható, nem egyformák, ameny-
nylben a gyapjufonallal hímzett csíkok öltései 

egyvonalban haladnak, mlg a selyemcsikok ölté-

sei váltakozva kapcsolódnak egymásba. 
Eredeti modellünk színösszeállítását a kivitel-

részlet képe mellett adjuk. 
A párna montlroiása egészen újszerű. A kész 

belső párnát olyan széles közökben, mint 
amennyi egy hímzett cakk szélessége, letüzdel-
Jük ugy, ahogy a paplanokat «akták tűzdelni, 
miáltal a párnán egyforma vastag hurkák kelet-
keznek. Ezek a hurkák ellenkező Irányban halad-
nak, mint a hímzett csikók. (A hímzést kereszt-
ben dolgozzuk, tehát a belső párnát hosszában 
tűzdeljük). Ha a belső párna kém, ráhuzzuk a 
hímzett párnát, melynek hátlapját erős, fekete 
müselyem-Iaméból készítettük el s • belső párna 
tűzdelt vonalainak mentén leöltögetjük a párnát, 
felső- és alsó lapját egyaránt odafoglalva. 

A párna szélére semmit sem varrunk. 

A bullámpárna kivitelrészlete 
és szinmagyarázata 
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Mindon fiatal leány és 
asszony magakreálta ötle-
tes, ízléses babával vagy 
játékkal járult hozzá a ba-
zár sikeréhez. A büffé-asz-
talon a szakács- és euk-
rásrmüvészet remekei pom-
páztak. Ezek is a jótékony 
hölgyek konyhájáról kerül-
tek ki. 

A békeévek jótékony ba-
záraira emlékeztető baba-
zsúr rendezése Deutsch 
Antalné, Vészi Józsefné, 
Singer Siegmundné, Baum-
garten Lajosné, Wellisch 
Adolfné, Kende Tivadarné, 
Baracs Marcelné, Stern 
Samuné, Ullmann Nándor-
né, Mezei Sándorné, Glücks-
lahl Samuné. Háry Ágos-

Kovdcs Bébi 

Egyszer volt Pesten 
babavásár 

Kicsiknek készült és a 
nagyok társadalmi esemé-
nye lett belőle. A Lipótvá-
ros asszonyai és fiatal 
leányai összefogtak a jóté-
kony cél érdekében és a 
leányárvaház kis árváinak 
javára pompásan sikerült 
babazsurt rendeztek. Ros-
kadásig teltek meg játékok-
kal, babákkal a Lipótvárosi 
Kaszinó termeiben elhelye-
zett asztalok, amelyek mel-
lett a budapesti társaság 
fiatal leányai ajándékozták 
babáikat a célt szolgáló 
adományok ellenében. 

Babazsúr a Lipótvárosi Kaszinóban: 
Dénes Magda 

(László telu.) 
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tonné, Krummer Leóné, 
Tolnai Imréné, dr. Kerekes 
Ödönné, Brády Sándorné 
és Berger Manóné érdeme. 

A babák közül a prima-
donna egy rózsaszín tüll 
strasszdiszes estélyi ruhába 
öltöztetett kis tündér-
kisasszony volt, amelyet 
Fabriczky Erzsike ajándé-
kozott a babazsurnak. Sok 
gazdag kérője akadt egy 
menyasszonybabának. Fe-
hér muszlinbársony mirtusz-
diszes toalettjét gyönyörű 
fátyol borította. De fiatal 
leányok is vetekedtek érte, 
mert menyasszony-baba jó 
kabala. A babát Heller 
Gusztávné ajándékozta, öt-
letes szép kis bababoltot 

Fabriczky Erzsike 

Lipótvárosi Kaszinó babazsurján 
Szerb Márta 

(László lelv.) 

rendezett be a bazár javára 
Goldberger Leóné. 

Szebbnél szebb toalettek-
ben, blokkal és ceruzával a 
kezükben buzgólkodtak a 
játékokkal megrakott pul-
tok és a bütTé-asztalok mel-
lett az eladókisasszonyok: 
Fabriczky Erzsike, Kovács 
Bébi, Dénes Magda, Szerb 
Márta, Frey Nuci, Hoff-
mann Hanna, Fürst Magda, 
Forbiíth Évi, Bun Kitty, 
Sándor Magda. 

A babákat olyan hamar 
szétkapkodták a zsui^ láto-
gatói, hogy hat óra után 
már barátságos teázás mel-
lett egy ujabb jótékony-
bazár rendezéséről beszél-
gettek. (G. B.) 



A swivyyww 
rohamosan 

közeledik,... 
már csak alig pár nap 
választ el bennünket 
tőle, érthető tehát, hogy 
minden nőt izgat az 
aktuális probléma, váj-
jon hol töltse a Szil-
vesztert és milyen ruhát 
vegyen fel Szilveszter es-
tére. Azoknak az asszo-
nyoknak szánára, akik-
nek a sziveszteri ruha-
kérdés még aktuális prob-
léma, utolsó percben sze-
retnék egy pár tanáccsal 
szolgálni. 

A tulajdonképpeni es-
télyi divatot a párizsi 
nagy házak november vé-
gén mutatták be a demi-
kollekció keretében. A 
bemutatott estélyi ruhák-
ból első pillanatban meg-
állapíthatjuk, hogy az es-
télyi divat nemcsak, hogy 
a legszebb, amelyre az 
utolsó években vissza tu-
dunk emlékezni, de a 
legnobilisabb és legele-
gánsabb is. A gyöngy ö-
zés úgyszólván teljesen 
eltűnt. A strassz és 
gyöngy legfeljebb mint 
kiegészítő disz szerepel 
« ruhán, az övön vagy a 
vállon. Lanwin egyes 
modelljeit nagyon bájos 
derékigérő gyöngykabá-
tok diszitik. 

Az estélyiruhák nagyon 
hosszúak, gyakran uszá-
lyosak és a hosszúságúk 
által rendkívül karcsú, 
fiatalos vonalakat kölcsö-
nöznek. Majdnem minden tüll 

Pusner Magda 
estélyi r uha , pancbársony aplikációval (Hol ier-model l l 

(Angelo loto)  
f e k e t e 
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ruhának a vonala fiata-
los szorosan a testhez-
simuló. 

Az uralkodó divatszin 
a lila, amelynek pozíció-
ját azonban vehemensen 
ostromolja a fehér és « 
fekete. A grande toalettek 
közül rendkívül sok fehé-
ret látunk. A pasztell szí-
nek közül főleg a vilá-
goskék, a zöld és a rózsa-
szín kedveltek. Nagyon 
sok a virágos chiné- és 
laméanyag is. Az estély i-
kabátok majdnem mind-
egyikét kis derékigérő ka-
bátka egészíti ki a ruha 
anyagából vagy más bár-
sonyból, prémmel vagy 
prém nélkül. 

A ruhák anyaga főleg 
kreppzsorzsett, kreppro-
main és kreppmarokin, 
a nagy estélyiruháké pe-
dig arannyal és ezüsttel 
átszőtt anyagok, finoman 
omló muszlinbársony, fé-
nyes szoleiszaten. Kedvel-
tek à nagyszemü rezill-
tüllből készült estélyi és 
délutáni toalettek. 

Érdekes és meglepetés-
szerű a demikollekcióban 
az estélyiruháknak a ki-
vágása. A kivágások 
ugyan ezidén is a deré-
kig érnek, azonban kes-
keny ék vagy U alakúak, 
nem hagyják olyan mez-
telenül a hátat, mint az 
elmúlt nyáron vagy télen. 
Elől a kivágások nagyon 
dccensek, kicsinyek. 

Az elmondottak alap-
ján azt hiszem sikerül 
csökkentenem a szilvesz-
teri ruhadivat problémá-
ját és ezeknek szemmel-
tartásával a hölgyek egé-
szen bizonyos, hogy ele-
gáns toalettekben ünne-
pelhetik Szilveszter esté-
lyét. 

I« . HÖLZER SIMON 

Fehér szatin estélyi ruha , panebársohhyal disiitett Hermelin 
kabátkával (Holíer-modell) 

(Angeto toto) 



Divatszalont nyitott az eg.jik leg.eleg.ánsabban 
öltözködő pesti úriasszony 

élmény lesz, ha az alig egy éve 
fennálló Hay Dezsőné divatszalónjá-
nak farsangi kollekcióját végignézi, mint 
amilyen élménye volt annak a százhúsz 
(lámának, akik a december 10-iki farsangi 
és Riviera-kollekció bemutatásán részt-
vettek. 

Hay Dezsőné Kossuth Lajos-tér 4. sz. 
alatti pompás interieurjeit divatszalónná 
alakitotta át. ö , aki éveken át a mondain 
uri pesti társaságnak egyik legelegánsab-
ban öltözködő asszonya volt és aki mint 
mondja: „vagyonokat hagyott a pesti sza-
bónöknél", most maga is divatszatónt nyi-
tott. Hosszú időt töltött Párizsban, tanult 
és tanulmányozott és utjának eredménye-
képpen rengeteg modellel megrakodva 
érkezett haza. 

Kollekciójából természetesen nem hiá-
nyoznak Lanwin. Patou, Worth leg-
szebb modelljei. 

A rengeteg bemutatott modell között a 
legfrappánsabb sikere egy fehér zsorzsett 
Patou-modellnek volt, amelynek háta 
strassz masnival szegélyezett, strasszal 
hímzett fehér tüllből készült. Óriási tap-
sot kapott Cheruit Concita nevü modellja 
arany liliomokkal átszőtt rózsaszínű taft-
ból. Tökéletesen szép volt egy ezüstbro-
kát Lanwin-inodell. amelyet elől ékszer-
finomságuan kidolgozott jade utánzatu 
plak diszitett. 

A délutáni ruhák közül a Riviera-kol-
lekció legszebb darabja Lucille Paray 
Black and Withe nevü modellja volt. A 
fekete krepmongol kosztümöt, amelynek 
háromnegyedes kabátját az egész vállat 
eltakaró pelleringallér díszítette, fehér 
szatin bedugós bluz egészítette ki. 

A Hay-szalón merész, de hézagpótló 
vállalkozásba kezdett, amikor ilyen nagy 
befektetéssel, a legjobb modellekkel kö-
zépszalónt nyitott. A ruhák ugyanis nívó-
ban elsőranguak, árakban azonban nem 
követik a prononszált nagy szalonok árait 
— s lehet, hogy ez a tény fogja a szalón 
számára továbbra is biztosítani azt a pá-
ratlan népszerűséget, amelyben a szalónt 
az uri középosztály dámái részesitik. 

Bársonu Rózsi 
Szürke-fekete tweed-ruha , Jane Regnier modellje 

1 (Hay Dezsőné szalonjából) 
( Angela foto) 

Bizonyos, hogy minden divatot és szé-
pet kedvelő asszony számára éppen olynn 
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bo! dogul ásunk 
záloga. 

Varjúi az uj esztendőt, re-
ménnyel a szivünkben ; vájjon 
meghozza-e a várva-várt bol-
dogságot ? Ki tudná megmon-
dani! Egyet azonban tudunk: ha 
van valami, ami vidám óráink-
ban me gfelelő hangulatba rin-
gat, ami a munka és megeről-
tetés idején uj erőt önt belénk, 
ez a "4711" kölnivíz. Életöröm 
is életerő, ez a boldogulás 
utja, — sa 4711 kölniviz 

rávezet erre az útra. 



Szabadság és jókedv — 
az álarc mőgőtt 

A báli szezonnak még 
csak előhírnökei a dél-
utáni ismerkedési teák, 
amelyeken azonban a hölgy-
publikumnak alig akad 
más témája vagy problé-
mája, mint a báliruha 
kérdése. A báliruhák kö-
zül a legtöbb fejtörést, a 
legtöbb örömet és gyö-
nyörűséget a kosztümök és 
a jelmezek jelentik. A jel-
mezbál — szerény kis ál-
arccal az arc fölött — sza-
badságot, jókedvet, jóhan-
gulatot jelent. Nincs olyan 
jelmezbál, amelynél nem 
okoz gondot, hogy milyen 
kosztümöt öltsenek. Sok 
nő legalább kosztümökben 
akarja megvalósítani régi 
álmait. Sokan az egyéni-
ségüket, amelyet a szürke 
hétköznap ruhája nem tud 
kidomborítani, jelmezük 
révén akarják kifejezésre 
juttatni, sokan pedig saját 
énjüket takarni akarják a 
jelmezzel 

A jelmezbe, a kosztümbe 
való öltözés ma nagyon 
sok nő számára kettőzött 
örömet jelent. Régidioatu 
estélyiruhába nem akar 
elmenni a bálba, az ujdi-
vatu ruha viszont seho-

gyan sem fedi az egyéni-
ségét és az alakját. Vagy 
tul sovány, vagy tul kö-
vér, tul alacsony, vagy tul 

Bidermeyer-jelmez, virágos és 
fehér batiszt, vagy selyem 

kombinációjából 

magas az éppen divatos 
toalettekhez. 

A jelmezek megtervezé-
sénél első és legfontosabb 
szempont, hogy azokat ol-
csó anyagból is elkészít-
hessük, hiszen legfeljebb 
csak egy-két alkalommal 
viselhetjük. Nagyon diva-
tosak az utóbbi időben az 
olyan jelmezbálok, ahol a 

meghívottak jelmezeikkel 
egy bizonyos közös gon 
dolatnak akarnak kifeje-
zést adni. Korhű kosztü-
mökbe öltöznek, nemzeti 
viseletben jelennek meg, 
meséket elevenítenek meg, 
de nagy kelete van a di-
vatos babakosztümöknek, 
a történelmi felvonulások-
nak is. 

A nők rajonganak a 
spanyol jelmezekért, ame-
lyek csipkesáljaikkal kis 
mantillájukkal, virággal a 
hajban, nagyon hatásosak 
és nagyon dekorativek. Az 
amerikai filmek hatása 
alatt rengeteg sok a wild-

west-jelmez. Coutboyok-
nak, cowgirlöknek mindig 
sikerük van a kosztümbá-
lon. Drágábbak, de soha-
sem céltévesztők a rokokó 
és biedermey,er jelmezek, 
ezüstös loknis parókával, 
széles selyemszoknyával, 
amelyek alatt kényelme-
sen bújhatnak el a nem-
éppen karcsú bokák is. 

Sokan a nők közül a 
nadrágos kosztümökért ra-
jonganak. Katonáknak, 

matrózoknak, apródoknak, 
kis csibészeknek öltöznek. 
A jelmezdivat kialakulá-

« i i i a r a i P R i N C E S S F ű z é 
a fűző és mégsem fűző <tM 
(Nfigy aranyéremmel kitüntetve) L*ga/abb dim* ir)tgyiék ingyn. 

Speciális g>\ I ^ w i Ä Bpest, Király-u. 69, s KirAly szinház mellett 
készítője xJrJCi-ljLvr — Tisztviselő kneh fizetési kedvezmény. — 

Í1A 



sára döntő befolyátuk van 
a reviiszinpudoknak, az 
operettflgurineknek, ame-
lyek kétségtelenül rendkí-
vül sok ötletet szolgáltat-
nak a civil publikumnak. 

Bemutatott jelmezeink 
közül különösen érdekes 
a modern „pierette" kosz-
tüm, amelynek bő, hattyu-
prémmel szegélyezett nad-
rágja vékony zsorzsettból 
készült, a derék és a kü-
lönálló manzsetták pedig 
fehér brosséból, fekete bár-
sony díszítéssel. Érdekes, 
hogy a báli jelmezt egy 
egészen divatos fekete 
bársony elegáns utcai ka-
lap egészíti ki. 

Hatásos és olcsón előál-

lítható jelmez a „Sztam-
bul", amely török nőt 
szimbolizál. A bő törökös 
buggyos nadrág, egészen 
olcsó japánselyemből ké-
szülhet, a virágos aplikált 

Kissé komplikáltabb, de 
nagyon bájos a „Gondolás 
nö"-jelmez, amelynek nad-
rágja és rövid bolerója fe-
kete klottól kezdve fekete 
bársonyig, minden fényes 
anyagból készülhet. Az uj-
jatlan derék, amely a nad-
rággal egybe van szabva, 
vékony fehér selyem. Az 
aplikált és hímzett része-
ket nagy mintájú virágos 
anyagokkal pótolhatjuk. 

A „muzulmán nő" jel-
meze vörös szatén derék-
ból és aranyszínű tüllből 
készül. A derékon levő 
hímzett mecsetet hímzés 
helyett sokkal egyszerűb-
ben ráfesthetjük a selyem-
re. A jelmezt aranyszínű 
kis sapka egészíti ki. 

Picrolte-jelmcz. Hattyúprémes 
fehér - georgette-nadrág, fekete 

bársony diszitésü felsőrésszel 

Gondolás jelmez. A fekete bár-
sony nadrág és boleró, zöld és 
fekete aplikációju fehér szatin-

nel van diszitve 

Muzulmán-jelmez. Vörös szatin 
és aranyszinfl tüll kombináció-

jából 

% 
^derekat pedig egy nagy-

mintáju virágos karton 
vagy selyemanyag helyet-
tesítheti. Nagyon ötletes 
ts szép a kosztümöt kiegé-
szítő fejhez simuló kis se-
lyemturbán, amelynek dí-
sze két könnyű rézkarika. 

Minden báli szezonnak 
örökbecsű és hatásos kosz-
tümje a biedermeyer stí-
lusú ruha, amelyet virágos 
olcsó müselyemböl és 
könnyű fehér batisztból 
nagyon olcsón állitható 
elS. 

legkedveltebb parfomjei: 

Violet „Titayna" 
Violet „Gardénia" 
Violet „Chippre" 
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Színésznők mint manne-
quinek, színészek mint 
kereskedösegédek a Kii-
vessy-vár Sevillavásárán 
A BOLTI KISASSZONY: Ve-

gyen nagysád ebből a mintából, 
igen disztingvált. a jánlhatom, 
Honthy Hanna Sevilla-mintája 

A VEVŐ: Ugyan kisasszony, 
hogy tud ja azt maga, hogy 
pont ez a Honthy Hanna esete? 

A BOLTI KISASSZONY: Már 
pedig azt én tudom a legjob-
ban. 

A VEVŐ: Ugyan miért? 
A BOLTI KISASSZONY: Azért. 

mert én Honthy Hanna vagyok. , * 

Ezt a beszélgetést lestük rl 
tgy előkelő belvárosi boltban, 
ahol a tulajdonosnak abban a Hí ke t/íz, Hcrkii Lili és I rje» Teri — Deck Miksa üzlelében 

könnyítette több tueat pyjamá-
nak való Sevilla kiárusításával. 

A Nemzeti Színház alaposan 
kivette a részét az alkalmi vá-
sárból. Tasnády Ilona, Aghy 
Erzsi, Urajr Tivadar, Fehér 
Gyula táblás ház, illetve szo-
rongásig teli bolt előtt debütál-
tak, mint elárusítók. Ai Opera 
Relie Gabit és Nagy Margitot 
mozgósította, Péchy Erzsi. So-
mogyi Nusi, Kósza Irma, Lá-
zár Mária, Székely Lujza. Fa-
ragó Erzsi, Turay Ida, Szilágyi 
Marcsa, Posner Magda, Hor-
váthy Elvira nemcsak a bolti 
ollót kezelték, hanem a ceruzát 
is: a vevők autogramért is 
ostromolták őket. 

Esti hét óra. Záróra. A ke-
reskedősegédekre és manne-
quinekre elegáns autók vártak 
a boltok előtt. Ezen a vásáron 
mindenki jói Járt, a vevők ol-
csó és szép Sevillákkal, a sze-
gény színészek jó pár ezer pen-
gővel lettek gazdagabbak. 

Udbor Mara, Rclle Gabi, Lázár Mária i's Szíkclu Íjijza — 
László és Fekete üzletében 

Tamás IU116, Boms Géza és Somogyi Nusi — Szende Miksa 
üzletében 

nem mindennapi szenzációban 
volt része, hogy Honthy Hanna 
árulta egész nap a Filtex-gyár 
gyönyörű Sevilla-mintáit a se-
gélyre szoruló színészek ments-
vára. a Kövessy-vár javára. 

De a többi belvárosi üzletek 
sem szűkölködtek ügyes eladó 
lányokban, mannequtnekben és 
segédekben. A fővárosi színész-
nők és színészek már a kora 
délelőtti órákban elfoglalták he-
lyüket — a pult mögött és hű-
ségesen kitartottak őrhelyükön 
egészen záróráig. 

Bársony Rózsi kész Scvilla-
ruhákat árult és kenterben ja-
vította meg az árusiiónők vi-
lágrekordját: léi óra alatt negy-
venkét darabot adott el. Sok 
bámulója volt Simonyi Mária 
modern mintájú Sevillájának, 
többszáz métert adott el saját 
mintájából. Makay Margit nem-
csak a hölgyek retiküijeit. de 
az urak pénztárcáit is meg-
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Sevillavásár a Kövessy-vár j;ivára Radó Aladár üzletében: 
Kökény Unna. Réthy György, Kósza I rma . Simányi Mária, l társuny Rórs! 

Kósza I rma és Kökény Hona Bársony Rózsi Radó Aladár üzletében 
Szénássy, Höfímann és Társa üzletében 
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ScviUavá . i r a Rövessv-vár javára Beck Miksa és Józsi-f üzletében: llonttiy Hanna sajál mintáját árulja 

Faragó Erzsi, Turay Ida és Makay Margit — Fischer Simon üzletében 
(László felvitelei) 

118 



Salamon Béla, Lészay Kató, Aghy Erzsi, Fehér Gyula, Tasnády Ilona. Uray Tivadar — Szénássy, 
Hoffmann és Társa üzletében 

Sevilla vásár a Kövessy-vár javára Jlolzcr Simon üzli lébcn: Szilágyi M a r e n , l 'échy Er /s i , Radó 
Sándor, Pi . /ner Maiula, l l e n / i ' g Jen«, Horváthy I I vira 
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A demokratikus bunda 
Irta : DÁN LEÓ ícormdnjfőtandcsos 

A bunda eddig csak a 
kiváltságosok divata volt, 
ma azonban a szőrmeki-
készítés technikájának 
olyan fejlett korszakát él-
jük, hogy azokat a szőr-
méket, amelyek eddig nem 
jöhettek tekintetbe mint 
nemes prémek, ma már 
olyan finoman lágy esé-
süekké és selymesen tudják 
feldolgozni, hogy azokból 
az olcsó prémekből is a 
lehető legszebb bundák ké-
szülnek. 

Az idei bundadivat vo-
nalaiban nem sokban tér 
el a tavalyitól, a kabát 
egészen egyenes, klasszikus 
vonalú s a divat újításai 
csak a gallérban és az ujj 
szabásában nyilvánulnak 
meg. A gallér legtöbbször 
egyenesen álló nagy sál-
gallér, sportkabátokná! 
esetleg szabadon csüngő 
masniba köthető sál. A 
manzsetta majdnem min-
den kabátról hiányzik, az 
ujj könyökben egész bő és 
csuklóban elszükül. 

A szőrmekabátok anyaga 
rendkívül változatos. A 
luxus, a divat, természete-
sen évről évre ujabb meg-
lepetéseket hoz, amelyeket 
követni azonban egy fino-
man öltözködő polgárasz-
szony soha sem tud. A ha-
tározott divatszin a barna 
és a fekete, akinek módjá-
ban van, az feketében el-
sősorban a perzsakabátot 
vásárolja, amelynek ol-
csóbb és drágább válto-
zatai vannak. A drágább 
és ezidén legdivatosabb 
köpeny a fekete breit-
schwantz perzsa és a breit-
schwantz, amelyet a kül-
földi nagy prémkreáforok 
óriási ezüstróka gallérral 
díszítenek. Nálunk legtöbb 
asszony megelégszik, ha a 
majdnem olyan tartós, na-
gyon csinos és olcsó a 
perzsát legjobban helyette-

120 

sitő: perzsaláb kabátot vá-
sárolhat. 
Ezer pengőért már 
megbízható perzsaláb-

kabát kapható. 
Rendkívül divatos az idén 
ugy fekte mint barna szín-
ben a csikókabát, amely-
nek különös és speciális 
változata a noisette és a 
jonny csikóbunda. 
A notsette-bunda sely-
mes breitschwanzszerü 
lágy esésű csikó, rend-
kívül elegáns és tartós 
és nem kerül többe 
hatszáz pengőnél. 

Körülbelül ez az ára a 
kedvelt és praktikus jonny 

Perzsaláb bunda Dán modell 
P IjOCIO.— 

bundának is. 
A barna szőrmékben 

rendkívüli divat és luxus 
természetesen csak a kül-
föld pénzarisztokratái szá-
mára a coboly és nerc-
bunda, amelyből nálunk bi-
zony legfeljebb a külföldi 
diplomaták, vagy a Buda-
pestre vetődő külföldiek 
vásárolnak, tekintve, hogy 
a szőrme ára meglepetés-
szerűen olcsóbb, mint bár-
hol a kontinensen vagy 
Amerikában. De éppen 
ezért legjobb helyettesitő-
nek a nercmormota és a 
mintegy 6—800 pengőbe ke-
rülő peshanikibunda is 
igen kapós. 

A hermelint ma már 
oly tökéletesen utánozzák, 
hogy még a legelegánsabb 
hölgyek is megelégednek a 
hermelinuiánzalu henni-
nette hófehér estélyi kep-
pekkel és fekete bársony-
köpenyekkel, amelyeket hó-
fehér óriási gallér és man-
zsetta. diszit. Ugyanez a 
helyzet az olyannyira fel-
kapott sziléziai mókussal 
is, amelynek remek, ezüs-
tösbe játszódó, csodálato-
san szép squirrelen nfevü 
helyetteséből készült sikkes 
bundát és keppet már 
4—700 pengőért lehet kapni. 

A báli idény közeledtével, 
nemcsak a dekoltázs el-
len védelmet nyújtandó, 
de legmodernebb dísznek, 
az újszerű, fehér, ezüst, pala, 
beige, noisette, kék és tűzi 
rókákat veszik. Ilyenek 
már 80—100 pengőtől kez-
dődő árban is kaphatók, de 
persze vannak magasabb 
értékűek is, mint a minők 
a valódi kék- és ezüstrókák. 

Aki igazán demokratikus, 
tehát nemcsak „látszat"-
bundát akar, azok számára 
az idén először, cégünk, a 
szuterrénben visszahelye-
zett bundáinkból már 200 
pengőtől kezdődő áruakat 
bocsájt rendelkezésére . . . 
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Amit otthon is meg-
varrhatunk 

Egyszerű tükörrészes ruha 
Vannak még f fys ierü ruhák 

la. Ei nemcsak azért örvendetes, 
mert nem mindenki, szereti a 
dimes holmit • nem ii minden-
kinek áll az jól. hanem 
azért is, mert az egyszerű ruhát 
könnyebben lehet házilag elké-
szíteni. mint a komplikált sza-
bású, díszes öltözetet. 

A nagyon modern, kissé test-
hez álló prlncess-szabás s dus 
redőzetii hosszú szoknyák bi-
zony olyan tudást és rutint Igé-
nyelnek a szabás-varrás lerén, 
hogy az ilyen ruhák házilag 
t«K elkészítése számba m n 
Jöhet, vagy legalább Is nagyon 
kockázatos. 

De itt vannak a kedves, nem 
nagy Igényli tilkörrészes ruhák, 
melyeknek felső része bluz-
szerüen hajlik vissza s szok-
nyája bő ugyan, de nem tul 
hosszú s nem tul komplikált, 
ezeket bátran el lehet odahaza 
Is készíteni, bár az ilyen ango-
los Jellegű holmiknál a Jó belső 
kidolgozás különösen lantos. 
Oehát ez esak pedantérla dolga. 

Az ilyen ruháknál a tükSrrési 
ronala a legfontosabb, az adja 
meg az egésznek a Jellegét. 
Éppen ezért ezt a lehető Ieg-
változatosabban készítik el. A 
tOkörrész legegyszerűbb fajtája 
a sima, szögletes szabás, mely-
nek készítése a legkönnyebb. 
Itt is vannak különböző árnya-
tatok, amennyiben egész más 
képet ad a keskeny s egész 
mást a széles tOkörrész. Az 
ül'ibbl karcsú hölgyeknek elő-

Fekele krepp-mongol naau es-
télui ru/)a, fclUinien magasan 

elheluezett öurésszel 

nyös, a széles tűkörrész viszont 
a molettebb, különösen mellben 
erőa hölgyeknek való. 

Nagyon szépek a brgyeieu 
szabott tűkörrészek és at oljn-
nok, amelyekhez az ujjak egy 
része Íz hozzá van szabva. 

Komplikáltak az iveit vonala 
tűkörrészek s ezeknek to: elké-
szítéséhez már Jó kéz ktU, 
mert ha a befoglalás nem töké-
letes, az egész ruhának vásári 
színezete van. A tűkörrészea 
szabás azért is célszerű, mert 
átalakításoknál sokkal könnyeb-
ben lehet az olyan ruhát össze-
állítani, amelyek több darab-
ból vannak elkészítve. Különö-
sen a széles, szögletes tűkör-
részek előnyösek ebből a szem-
pontból. mert a derékréaz hosz-
szának úgyszólván esak felér* 
van egy darabban szűkség. De 
a más formájú tűkörrészek Is 
előnyösek, nemcsak azért, mert 
toldás! lehetőségeket nyújtanak, 
hanem azért Is, mert szűkség 
esetén a tűkörrészt Idegen 
anyagból Is kl lehet szabni. 
Ha a tűkörrész elütő anyagból 
készül, akkor aztán kézelők, 
pántok is {készülhetnek a tűkör-
rész anyagából s így könnyen 
pótolhatjuk az esetleg hiányzó 
kelmét Idegen anyaggal. 

Házi ruha számára célszerűbb 
a sötét tűkörrész, kivéve, ha a 
ruha számára mosóanyagot ve-
szünk, Ebben az esetben ugyanis 
gusztusosabb a világos anyag, bár 
ezt gyakrabban kell mosni. Fi-
nomabb anyagból sötét árnya-
latot Is vehetünk. A tűkörrész 
anyagából készítjük el az övet 
s a szoknyát díszítő appliká-
ciókat. valamint az ujjpánto-
kat Is. 

Ha a ruha szoknyarésze 
mérsékelten harangszabásu, nem 
is kell hozzá o|yon sok 
anyag, mint a mostani ruhák-

Selyemharisnya 
a legjobb 

Szépségápolás mindennemű szépséghibák rendbehozatala. .Arany* szépitíszereim 
diserét szétküldése. — Olcsó bérletrendszer. — I n g y e n tanácsadás. 

Vfiradynfi Pataki AranKa 

11Î 



AMIT MAGAM IS KIPRÓBÁLTAM 
A lapunk karácsonyt számában megindított 

„praktikus" rovat oly örömet keltett olvasóink 
körében, hogy első közleményünk megjelenése 
után halomszámra érkexnek a levelek, minden-
féle ötletes és valóban használható apróságok 
leírásával Olvasóink nevében magunk ia hálásan 
fogadjuk e kedves készséget, mellyel közkinccsé 
óhajtják tenni a saját kárukon szerzett tapasi-
talatokat s útjára bocsátjuk a beérkezeti Jó ta-
nácsokat. 

„Kedves Színházi Élet, nagyon hálás 
vagyok a harisnya-ankétért, amely kime-
ríthetetlen téma. De a mult számban 
csak a szakadt harisnyáról esett szó. En-
gedjék meg nekem, hogy az egész liaris-
nyáról is beszéljek. A világos nőiharis-
nyák kezelése a legkényesebb dolgok 
egyike. Hogy hideg, vagy csak egészen 
langyos vízben kell azokat mosni s dör-
zsölni nem, csak nyomkodni szabad, azt 
majdnem minden nő tudja. De azt már 
kevesebben tudják, hogy a harisnyákat 
még hideg vassal sem szabad vasalni. Aki 
nagyon kényes (mint jó magam is) az 
vasalás helyett a következő módon simítsa 
ki a frissen mosolt harisnyát: Terítsen az 

asztalra tiszta, vastag ruhát, fektesse rá 
a nedves harisnyát, huzza rendes formá-
jára (bokában kissé erősebben huzza, 
hogy olt keskeny legyen a harisnya), te-
nyerével lapítson, simítson el minden 
ráncot s hagyja így megszáradni a haris-
nyát. Ha a felső^oldala megszáradt, óva-
tosan fordítsa meg a harisnyát s ha mind 
a két oldala meg van teljesen száradva, 
olyan a harisnya, mintha alaposan ki 
volna vasalva. A selyemharisnyák még va-
lami appretura-félét is kapnak ettől a 
módszerlől. mintha kissé ki volnának ke-
ményítve. LASZLÓNÉ" 

„Tessék egy „praktikum". Régi, már 
semmire sem használható, de nagyon 
finom, keveset mosott madeira blúzból 
néhány gyönyörű teritőcskét csináltam uj 
hálószobám toilette- és éjjeli asztalkájá-
nak üveglapjai alá. Mindössze a keskeny 
csipkére kellett pénzt kiadnom, mellyel a 
terilőcskék szélét beszegtem. Miután a 
kis teriJők üveglapok alatt vannak, nem 
piszkolódnak és évente legfeljebb kétszer 
kell azokat kimosni, valószínű, hogy na-
gyon hosszú ideig fognak tartani. 

ELIKE" 

DAN-modell 
Pcrtsabunda 

SZŰCSÖK 
BUDAPEST, DOROTTYA-U. 5. 

Nutriette . . P 3 0 0 - 4 0 0 
Csikó és Fóka P 5 - 6 - 7 0 0 
Peshanlky . . P 6 - 7 - 8 0 0 
Perzsaláb P 800-1000-1200 
Perzsa . P1600-2000-2400 

Katalógust küldünk ! 

!!KIRAKATI ÁRAK!! 
Szuterrénben okkazio bundák P 200-101 DAN-modeU 

Csikó bunda 
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Ü J L Á 
H nézőtéren 

is azonnal megállapít-
hatja, hogy ki hasz-

nál 

Petrol Eflfler-
hajszeszt. 

• 

PetrolEgger 
megakadályozza a korpáso-
dást, tisztítja a fejbőrt, erősiti 
a hajgyökereket és ezzel 
a h a j h u l l á s t meggátolja. 

Nutriilvnl iliszitelt kávébarna 
tjyermek-felöllö 

A Dolly Sisters el vannak »agadtatva a Veloutjr 
de Dlxor-tól, és mondják: 

Remek bársonyszerű puhaság, az arcon és nya-
kon íinom halvány tónus, íme a Velouty de 

Dixor csodája! 
Kapható minden előkelő szaküzletben, drogériá-

ban és gyógyszertárban. 
Főrak tá r : 

Török Palik*. Budapest. VI., Királr-u. 12. 

ltuz ál talában. A szoknya 
hossza körülbelül liz centiméter-
rel ha lad ja meg a térdvonalat . 

Ha 10(1 centiméteres szélessé-

get veszünk alapul, akkor 3 
méter kell hozzá. Ha olcsó és 
keskeny mosóanyagot veszünk, 
»melynek szélessége 70 80 cm. 
közölt váltakozik, akkor négy 
méterre van szükségünk, de az 
ilyen anyagból nem nagyon 
való a llarangszabás, mert a 
mosás alkalmával kihúzódik. 
Egész .széles gyapjuanyagbnl vi-
szont körülbelül 2!í; méler ke l t 
Ezenkívül szükség van mé» 
3(1—40 centiméter diszkelmére. 

Vnriálni lehel a ruhá i olyan-
formán is, hogy az alapkelme 
legyen sima s a disz legyen 
esikos. vagy ebben az cselben 
pótolhatjuk » csíkokat géptüzés-
sel, keskeny zsinórral, vagy 
sujtással is. 

Bébi pizsama-öltöny, mosható 
flanelből 

IE 

•r*— 

TB« DOLLY Sisters VELOUTY DUOE 
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Szenzációs é s páratlan Könyuajándékot 
ad a 

HIPIÄP 
politikai napilap minden helybeli és vidéki uj és régi 

előfizetőjének újesztendő napjára 

I N G Y E N . 
Ennek a gyönyörű és művészi nyomdai kiállításban megjelenő 

ajándékkönyvnek a cime: 

melybon hazai és külföldi kiválóságok szenzációsan érdekes cikk-
sorozatban tárják az olvasó elé, hogy ml várható 1930—40 között 

a tudomány, technika és művészet birodalmában. 
Előfizetési árak: egy hónapra P 2.ÖO, negyedévre P 8.— 

o r Saját érdekében rendelje meg már ma a Magyar 
Hírlapot Január elsejétől, akár Budapestről, akár 
a vidékről, hogy megkaphassa ezt az értékes könyv-

ajándékot ingyen 
Budapesten teleion utján is megrendelheti « Magyar Hírlapot Teleionszámok 106-06,218-47,236-86 

Megrendelő cim: lYläipr HlPlaD KlailÚIlMla Budapest, AMŰI-Utca 10 
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Szilveszteri receptek 
A szilveszteri vacsorák ízletes és jó 

menüjének összeállítása örök gondja a 
háziasszonyoknak. A vacsoráknak leg-
konvencionálisabb, azonban rengeteg sok 
változatban elkészíthető fogása a malac-
sült, amelynek készítési módjáról köz-
lünk egy pár receptet. 
Malacsütés. 

Ropogós malacsültel a következőképpen ké-
szíthetünk. A gondosan megtisztított malacot a 
tokától kezdődőleg végig a keresztcsontig a kö-
zépen kissé behasítjuk, hogu jót ki lehessen 
feszíteni. Belülről jól megsózva, néhány szem 
köménymaggal meghintjük és a tepsiben meu-
felelően elhelyezett fadarabokra fektetjük. A 
füleket és a farkat papír hüvelluel becsavarjuk, 
hogy meg ne égjen. A sütőben meglehetős élénk 
tüzelés mellett sütjük, időközben gyakran meg-
kenve eau kockára bevagdalt szalonnadarab-
bal, amelyet előzőleg sörbe mártottunk. Az 
esetleg sütésközben képződő hóluagokat villá-
val felszurjuk és szalonnával lesimítjuk. Ha a 
malac szép pirosra és ropogósra átsült, éles 
nagu késsel először a fejét vágjuk le, utána 
hosszában kétfelé vaujuk s azután megfelelő 
daiabokra szeleteljük. Tálalhatunk melléje pá-
rolt fehér imgy vöröskáposztát, káposztasalátát. 

Egy tisztított állapotban levő három és fél 
kilogrammos malac sütési ideje a tűzhöz mérten 
egy és háromnegyed, két és léi óra. Legkönnyeb-
ben ugy állapithatjuk meg, hogu jól átsült-e a 
hus, ha villával a nyak legvastagabb részébe 
szurunk és a kitóduló lé nem zavaros vagy 
véres. 

Töltött malac hidegen. 
Fia t a t ma lacnak fe j t sük ki összes c son t j a i t , 

c supán a fe jé t h a g y j u k sé r te t lenü l . A tölteléket 
éppen ugy kész í t jük et, min t a l i bamá jpás t é tom-
töl te léket . A malac belsejébe helyezzünk el f e h é r 
bo r r a l és f r a n c i a h a g y m á v a l bepácol t hosszú kes-
keny sze le tekre fe lvágot t b o r j ú h ú s t , l i b a m á j a t és 
pácolt m a r h a n y e l v e t . A ma lac megtöl tésénél hasz-
n á l h a t u n k vékony sza lonnaré tegeke t , hogy ezál ta l 
megkönnyí t sük a malac t ag ja inak ki töl tését , va-
lamint a hasü reg betöl tésének a befejezését . V a r r -
juk be a malac hasá t , dö rzsö l jük meg c i t r o m m a l , 
a há t á t f e d j ü k be sza lonnáva l és ügye l jünk a r r a , 
hogy a m a l ac e rede t i a l a k j á t m e g t a r t s a . Ilyen 
f o r m á b a n kössük be szorosan tiszta vászonba és 
főzzük meg levesben h á r o m négy ó r a hossza t . 
(Sokan a töltelékül szolgáló m á j a t , ami lehet 
b o r j u m á j is és a szalonnatöl te léket előzőleg le-
vesben és bo rban h á r o m és fél órá ig főzik.) Ha 
mejffőt t , hagy juk a malacot a levesben egy ó r a 
hosszat k ihű ln i és kivéve, e rede t i f o r m á j á t 
visszaadva, nehéz sulyokkal n y o m j u k le, hogy a 
belsőrész szép t ö m ö r m a r a d j o n . 

ÜVEG 
Á R A 4 P E N G Ő 

Orraorosség ellen 
Dr. Jutassy Hnttrouge 
Vékony vattaréleget megnedvesítünk ezzel a szerrel s 10 
percig beborítjuk vele a vörös orrot, mire a vörösség el-
múlik s az orr 6—12 óráig fehér marad m 
Fagyás gyógyítása 
Dr. Jutassy Fürdősóaal 
Kéz vagy láblürdöhöz egy evőkanál sót feloldunk 2 liter 
meleg vízben s addig áztatjuk a kezeket vagy lábakat, míg 
a víz kihűl. Egy kúrához 1—2 adag elegendő 

Kaphatók : gyógyszertárak-, drogériák- és illatszertárakban 

Főraktár : 

Dr. Jutassy Jíozmetíha 
Budapest, Jîossuth Lajos-utca 4 
Súlyosabb vagy elhanyagolt esetek orvost kezelésre szorulnak. 
Intézetünkben villamos fürdők, Üiatcrmia-, Sollux-, Quarz-, 
vagy Röntgen-kezeléssel gyors és biztos sikereket érünk el. 
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M n l a c t o k á n y . 
Tiz deka füstölt szalonnát bőrével eguütt vi-

lúíjossdrgára pirítunk és ha megpirult, a zsír-
ból kiszedjük. Ezután a zsírban husz deka 
finomra vágott vöröshagymát és egy gerezd 
fokhagymát piritunk. Ha ez megpárolódott és a 
hagyma leve lesült, kevés sót. eau kávéskandi 
paprikát, félkandlka borsot, kevés majoranndt 
teszünk bele, gyorsan elkeverjük egy fél deci 
hidegvízzel és beleteszünk a lébe egy kiló koc-
kára vágott malachúst, egy borospohdrnyi át-
tört paradicsomot és télire eltett szárított zöld-
paprikát. A hust addig pároljuk, míg a leve 
teljesen el nem főtt. Mikor a zsírjára, sül már, 
két evőkanál liszttel behintjük, belétesszük a 
szalonnát, jól elkeverjük és két-három deci 
Iwslével, vagy vizzel felöntve főni hagyjuk, 
amíg a leve eléggé sürü lesz. Pirított tarho-
nyával, vagy burgonyával tálaljuk. 

Malac galantine. 
Egy öt kilogram aulyu malacot a szőrétől meg-

tisztítunk ugy, hogy a bőre égésiben, sértetlenül, 
a libák és a fej rajta maradjanak. A hust csont-
jaitól megtisztítjuk és összevágjuk három kiló 
borjufelsállul. Ezután húsdaráló gépen tinómra 
daráljuk és teszünk hozzá két deei tejjel felfőzött 
vajasrántást és keverés közben hat nyers tojást, 
három deel tejszint, egy fej hagymát, amelyet 
előzőleg egy kevéssé megpirítunk, tiz deka sze-
letre vágott champignon gombával, amelyhez négy 
darab tejben áztatott hámozott zsemlyét és öt 
darab tojást kevertünk. Az egész keveréket jól 
megpirítjuk és a vágott húshoz adjuk. Ezután fű-
szerezzük sóval, kajennborssal, worehesterehlre 
mártással átdolgozzuk, tiz deka tűstöltnyelvet, 
hat deka szarvasgombát és tiz deka kockára vá-
gott zöldmandulát teszünk hozzá. Ha ez megvan, 
a keverékkel a malae bőrét megtöltjük, össze-
varrjuk és abroszba csavarva összekötjük. Egy 
babérlevéllel, egy csomag kakukfüvel, husz deka 
szeletre vágott vegyes zöldséggel egy és fél—két 
óra hosszat főzzük, ezután hidegre tesszük. Ki-
hűlés után kiemeljük a levéből, kivesszük az ab-
roszból, szárazra törüljük és zselatinnal kevert 
huskivonattal bekenjük. Tálalásnál a fejet egész-
ben hagyjuk, a többi részt szeletekre vágjuk és 
díszítve feladjak. 

NUIT DE NOEL. Karácsony éjjel. Cáron pár is i 
par fumgyáros legnemesebb parfumkészi tménye, 
mely tökéletes illúzióját nyú j t j a a finoman letom-
pított f r iss rívieriai virágillatoknak. Ezen csodás 
pa r fum. Nuit de Noel, fo rmá jában is kifejezi a 
klasszikus f rancia ízlést. Éjfekete csiszolt ónix 
f lakon zár ja magába a legtisztább illatszert, mely 
művészies dobozétuisben nyugszik. Egész külsejé-
ben megnyilvánul a bernirej ló érték, megjelenésé-
ben, Ízlésességében előkelő és titokzatos légkört 
teremt maga körül . A londoni, párisi , newyorki 
magasabb körök dámáinak legkedveltebb pa r -
fümje . Egyetlen leheltetnyi atom a Nuit de Nőéi-
ből a kesztyűn, ruhán , ha jon elegendő, hogy 
valami utólérhetetlenül bájos, vonzó könnyed és 
mégis nőies illattal vegyen körül , olyan illattal, 
melyre minden férfi titkon felfigyel és amely 
feledhetetlenné teszi azt, aki a Nuit de Noel-t 
használja . Itt nálunk minden nagyvilági nő is-
mer i a Nuit de Noel-t, de legtöbben látásból vagy 
hírből, mer t bizony egy üveg Nuit de Noel á ra 
95.— Pengő! Vannak Caronnak mérsékeltebb á ru , 
Ízlésben, illatban ugyancsak kiváló készítményei, 
mint a Tabac blond, Narcisse Noir. Bájosak, fino-
mek Caron pouderei is, 

A Globus Torna Club műsoros táncestéivé 
i rán t . mely január 5-én a Facsarnok (IJoyd-
palota, Mária Valéria-utca 12) összes termeiben 
lesz. olyan nagy az előzetes érdeklős, hogy rt 
rendező-bizottság elhatározta a teljes permancn-
ciát. Az estélyen a bevezető beszédet Havas Mór 
igazgató, a GTC tiszteletbeli elnöke mondja . 
Közreműködnek: Relie Gabriella, az Operaház 
tagja, Sebők Stefi, a Városi Szinház tagja , Kiss 
I'la, az Operaház tagja, a Kdllay-tánccsoport. 
Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Szinház örökös 
tagja, Békeffu László, az Andrássy-uti Szinház 
tagja, Boross Géza. a Terézkörut i Színpad tagja, 
valamint a Berkovits-trió. A zongoránál Revere 
Gyula zongoraművész ül. — Jegyek már kapha-
tók a Globus-nyomda (VI., Aradi-utca 8) pénz-
t á r n á l , a Globus városi üzletében (Nádor-utca 
12), valamint a rendezőség tagjainál. — Meghívó-
igényléseket még e héten elfogad a rendező-
bizottság. 

Jól fésült 
fej 
minden 
időben, 
szélben-
viharban 

Kifogástalan és prakt ikus f r izura jellemzi a 
modern férfit . A Gomina Argentine jól lerögzíti 
a ha ja t , annak gyönyörű, természetes fényt köl-
csönöz, anélkül, hogy zsírozná. Az argentínai 
Gomina teljesen különbözik az eddig ismert ha -
sonló célú készítményektől, mer t teljesen zsír-
mentes. 

A ki a Gominát használja, az napjában csupán 
egyszer fésülködjön, mer t a Gominával fésült 
f r izura este époly kifogástalan, mint a reggeli 
fésülködéskor. 

Aki az argentínai Gominát használ ja , az bát-
ran já rha t fedetlen fővel; kiteheti magát szél-
nek, viharnak, sportolhat , táncolhat, száguld-
hat autón, motoron, repülőgépen a legnagyobb 
sebesseggel, f r i zu rá j a meg sem moccan, tökéle-
tes és szép marad . 

A Gomina tiszta, ízléses, antiiszeptikus francia 
készítmény, erősiti a fe jbőr t és csodálatosan le-
het vele a f r izurá t lefésülni. 

A jobb fodrászüzletekben ké r j en próbafésülést 
Gominával. 

A Gomina kapható drogériákban, gyógyszer-
tárakban és i l latszertárakban, kimerítő utasítás-
sal különféle f r izurákhoz. 

Egy tubus Gomina 3 pengő. 
Ha valahol nem volna, ugy beszerezhető Mol-

nár és Moser, Budapest , Petőfi Sándor-utca 11: 
Hunnia-gyógyszertár, Erzsébet-körut 56; Kosz 
telilz illatszergyár. Dorottya-utca 12; Csill.'iii-
gyógyszertár, VIII., Rákóczi-ut 39; Neruda Nán-
dor. udv. szállító, Kossuth Lajos-utca 1(1. 



hát de azért ezek is egyben 
Tannak dolgozva s derékban 
ezrk is éppen olyan kényelme 
sek, mint a teljes hosszában 
egyben szabott ruhák. Az ilyen 
kis leánykákra nézve még nem 
kötelező az a matrózruha. ame-
lyet a középiskolások viselnek, 
lie azért sok hat-nyolréves 
leánykát is látunk ilyen ruhák-
ban. IV ezeknek «a ruháknak 
rendszerint kívül lelgombolt 
szoknyájuk van. vagy pedig ez 
a szoknya bélésmellénykére van 
dolgozva, úgyhogy derékban ez 
a ruha sem szorít. 

A kicsi leányok számára ké-
szült felültök még a ruháknál 
is kényelmesebbek. övet esak a 
nagyobb leánykák köpenyén 
látni. Ellenben prémdisz mind-
egyik felöltön van. Persze, csak 
kevés. Leginkább egész keskeny 
prémcsik, vagy egész keskeny 
gallér és kézelő. Kedvesek a 
köpeny anyagából kötött, hosz-
szan lelógó nyakkendők, me-
lyeknek végén prémbolt van. 

A fluöltönyöknek négy töti-
pusa van. 

A kicsi fiuk számára úgyszól-
ván kizárólag matrózöltöHyök 
készülnek, nem szólva a külön-
böző kedves Játszózubonyokról, 
melyeket éppen ugy viselhet-
hetnek a leányok, mint a fiuk. 

A valamivel nagyobb fiúcs-
kák már roppant büszkék 
„sportöltönyükre", s valóságos 

felnőtt férfiaknak érzik magu-
kat a valóban „nagyos" zakó-
ban. Igaz, hogy ehhez a zakó-
hoz egyelőre csak puha apacs-
inget kapnak, de ez azért nem 
rontja az örömüket és büszke, 
ségüket. 

A fiu-elegancia teteje — per-
sze esak egész kis fiukról beszé-
lünk — még mindig a sötét 
bársonyöltöny a világos selyem-, 
vagy pikémellénykével. 

A gyermek-pyjamák szabása 
•agyon változatos. Vannak 
olyan modellek, amelyek nem 
is nevezhetők pyjamának. mert 
egybenszabottak. Ezek nagyon 
célszerűek, különösen télen, 
mert teljes védelmet nyújtanak 
a gyermeknek s amellett rend-
kívül kényelmesek. 

Kis leánykák számára nagyon 
tetszetős Jumper-pyJamák is ké-
szülnek, melyeknek az az elő- 1 
nyük, hogy bluzrészük elől tel-
jesen zárt. A bebuvásra szánt 
nyakkivágást is lehet ugy dol-
gozni, hogy felgombolódjanak. 
A kabátos pyjamák és az egy-
benszabott bálóöltönyök disze 
éppen olyan, mint a felnőttek 
pyjamáinál. VitézkStés alakjá-
ban felvarrott mosózsinór. 

A gyermekpyjamák anyaga vé-
kony, puha flanel, mely lehet 
sima, halványan csíkozott, vagy 
elevenebb mintázatú. Ez utób-
biakat leginkább sima, sötétebb 
pánttal díszítik. 

A gyermek ruházatát min-
denekelőtt az jellemzi, hogy 
minden fajta ruhának vagy fel-
öltőnek a súlypontja a vállon 
van. A fehérneműek is ugyan-
ezen elvek szerint vannak szab-
va. övvonalban a gyermek 
teste teljesen szabad, ami egy-
aránt előnyös a mozgás és vér-
keringés szempontjából. 

A tornához, «porthoz szokta-
tott gyermek nem is tűrne meg 
magán semmiféle kényelmetlen 
és egészségtelen ruhadarabot 
és ez nagy vívmánya a modern 
gyermeknevelésnek, amely ilyen-
formán a gyermekdivat kérdé-
sét is eldönti. 

A kisebb gyermekek ruhái tel-
jes hosszban egybenszabottak s 
leginkább mosóanyagból készül-
nek. Díszük leginkább appart, 
könnyű himzés, vagy világos 
gallérka és kézelők. Ha az 
Ilyen ruhát elegánsabb kivitel-
ben akarjuk elkészíteni, Unom 
erepe-de-chínet vehetünk hozzá, 
amelyet éppen olyan jól lehet 
mosni, mint az olcsóbb mosó-
anyagokat. 

Ha az ilyen ruhácskát a kissé 
komoly gallér helyett a nyak 
körül jobban kivágjuk s a szok-
nya szélére néhány keskeny hú-
zott lodrott varrunk, kész a na-
gyon kedves táncruha. 

A nagyocska, Iskolásleány-
kák gyakran viselnek öves ru-

Művirág, disztoll, strucctoll, Kézi-
t áska úa lf»nvA7fi s a ^ W í s s s a t a 
L u a n u V I J l v y j V l / V T . A u t . 8 1 4 - 0 1 . — Renielésrtet41vitlap«an is Mi i l t iL 



„RIVIERA." Nun kell félnie áltól, hogy az 
itteni elsőrangú szaló^okból kikerült holmii a 
Riviérán nern lesznek eléggé divatosak, l'est 
nincs olyan messze Párizstól, mint azt sokan 
hiszik s a mj szalonjaink semmivel sem marad , 
nak cl a bécsi, vagy berlini szalonoktól. Semmi 
értelme sem volna tehát annak, hogy Bécsben 
vásároljon. 

„SIKKES «MENYECSKE." 1. A kék kosztüm-
jét a szürke rókával bátran viselheti. Ha bundája 
is van, annál jobb. A kurta kabátos, angol kosz-
tümöt délelőtt, a bundái pedig délután viselje. 
2. Ha a barna szint megunta s a barna bundájá-
hoz az idén más szinü ruhát szerelne, akkor 
zöld, vagy lila szint ajánlunk. Mind a két sziti 
jól illik u barnához és nagyon divatos. Azl vá-
lassza, amelyik jobban illik az arcához. Csak 
arra ügyeljen, hogy diszkrét, finom árnyalatot 
válasszon, mert mindkét szin exponált, — külö-
nösen u lila — s lia még hozzá nem elég diszkrét, 
pár hónap múlva már nem viselheti, 3. Nap-
palra, utcára finom filc-, vagy velúr kalapot, dél-
utánra és estére selyem, vagy bársony kalapot 
vegyen. A kis sapkaformáju estélyi kalapkák 
leginkább feketék, vagy olyan színűek, mint a 
ruha. Nagyon szépek a sirassál kivarrt modellek. 

„K. LILLY." 1. A zöld kosztümhöz legszebb a 
szürke prém, de a peísgószinü is elegáns. Bár-
melyiket választhatja, csak ügyeljen ar ra , hogy 
cipője, kalapja vagy a kosztüm, vagy pedig a 
prémezés színével összhangban legyen, mert 
enélkül az egész öltözet vásári benyomást kelt. 
2. A gazdagon omló, hosszú csipkeszoknya alá 
okvetlenül kell alsóruha, mely ifividebb lohet 
ugyan, de a térdeket fel kell hogy fedje. AZ 
uszállyal kísérleteznek, de az még egyelőre nem 
kötclezó. A könnyedébb oldaluszály egyébként 
nem uj. Már tavaly is csinálták. 4>. A sportöltö-
zetek sohasem hosszúak, hisz ez lehetetlen volna. 
A harangszabásu szoknyák rendkívül kellemesek 
a korcsolyázásnál. A turisztikához a megszokott 
angolos, oldalt esellcü felhasított, vagy beraká-
sokkal bővített szoknyát és swettert, valamint 
kurta , prémgalléros kabátot viselnek. Skihez. 
ródlihoz bliese s zt, vagy norvég dresszt vesznek. 

„íIÓZSIKA." 1. Levendulakék ruháját okvet-
len festesse be, mert <i vegyi tisztítás éppen ugy 

rongálja a kelmét, mint a lestés s kétséges, hogy 
azok az erős, régi foltok nyomtalanul eltüntet-
helök-e? Azonkívül a levendula-árnyalat éppen 
u: a szin, amit egy-két évig nagyon sokat visel-
tek s az idén éppen ezért nem a legmodernebb. 
Az bizonyos, hogy a ruha a leslés után sötét lesz 
» ha okvetlenül világos ruhát akar, akkor még-
sem marad egyéb hátra, mint a tisztítás, üe. 
talán még azt is elkerülheti, ha nagyon széles 
csipke-tükörrészt csináltat a ruhára, miáltal a 
foltos részek kiesnek. A tükörrészhez nem okvet-
len kell u csipkét a ruha színéhez festetni, mert 
az elütő tükörrész ujabbqn nagyon divatos. Ve-
het hozzá fehér, vagy csonlszinü csipkéi. 2. 
Igaz, hogy most a magas, bő, ujvonalu kézelők 
dominálnak a bundákon, de azért ha a bundája 
nemes szőrme s az idén nem akar rá annyi pénzt 
költeni, amennyibe ez a kétségtelenül nagyobb 
arányú alakítás kerülne, ezt nem okvetlen kell 
megcsinálnia. Minél nemesebb a szőrme, annál 
kevésbé függ annak értéke a pillanatnyi divattól. 
S. A gyöngygallér tényleg kezd kissé általánossá 
válni, de azért vannak egyes formái, amelyek 
még most is finoman halnak. így például a fehér 
és fekete gyöngyökkel sűrűn telehimezett garni-
túra nagyon szép volna a lekele ruhára. A gyöngy 
ne legyen fényes és széles esik alakjában kell al-
kalmazni. 

„BŰTÍI BOSZORKÁNY." 1. Ahhoz igazin bo-
szorkányos ügyesség kellene, hogy abból a kurta 
ingruhából modern estélyi ruhá t csináljon. Mi 
nem hiszünk ennek a vállalkozásnak a sikerében, 
hacsak valami hamisság :ünrs a háttérben. 
Arra gondolunk ugyanis, hogy bizonyára van 
vagy két méter selyme a ruha anyagából, ebből 
aztán megcsinálhatja a tervezett gíoknis, hosszú 
szoknyát!. A derék ma igazán nem probléma, oly 
kevés anyag kell hozzá. 3. Virág helyett', ami az 
idén nem divat s csak egész (iatal leányok 
ruháin látni, vegyen modern ékszert, melynek 
színe egyezzék, vagy harmondáljon a ruha 
színével. 

..CIPŐKÉRDES." Ezüsttel átszőtt csipkeruhá. 
hoz ezüstszürke, selyem vagy crepe-de-chine 
cipót lessék venni, melynek sarka strusskövekkil 
van kirakva. Magán a cipőn is lehet slrass-
disz. Ezsl brokát cipőt is vehet, de csak nagyon 
finomat vegyen, mert egyébként közönséges vi-
selet. IIa a ruha alalt rózsaszínű kombiné, van. 
akkor a harisnya is lehet halvány rózsaszínű, 
th' az ezüstszürke finomabb. 

„DÉLUTÁN, VAC.y ESTEV í. A délutáni 
ruhák sohasem készülnek ujjatlanul. Még akkor 
sem, lia láncos délutánokról van szó. Egész 
fiatal leánykák megengedhetik maguknak, hogy 
délutáni láncho: ujjatlan, könnyű ruhát eltei-

STEINER HUGO IfODFI I HÍ 7 
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Párizsi és salát kreációm szerint készült délutáni és estélyi tollettek, 
k i v á l ó j ó l z l e s U k ö p e n y e k v á l a s z t é k o s r a k t á r a . 

A hölgyek által hozott anyagokbűi toilettek, valamint köpenyek készítését vállalom. 
C r e p e de C h i n e é s t a f t t á n c r n h A k m á r 5 0 - 6 0 p e n g ő é r t ! 

Tekintse meg kirakataimat! 

VALÓDI EZÜJ7 EVOEÍZKÖZÖK É Í D I Í Z T Á M 

H ENGER ANTAL 
EXU/TÂftUGYÀR BP. IV. DA LM ADY-ü 9.«l.8*> n 
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ienek, de az â számukra is finomabb nappal az 
ujjas ruha. 2. A selyemanyag semmivel sem drá-
Uább, mint a finom gyapjukrep, sót sok esetben 
olcsóbb. A finom gvapjukrtp-ruha viszont éppen 
olyan elegáns délután, mint a selyem ruha. 3. 
A foltos középkék georgelte-ruha számára nem 
tudunk mi is átalakítási lehetőséget, mint a fes. 
lést. Festeni pedig vagy egész sötétkékre, nagy 
leketére lehet, tehát arra nem számithat, hogy 
világos ruha lesz belőle, annyival kevésbé, mert 
a kelme most sem egészen világos, hanem kö-
zépárnyalatu. A tervbe veit uj esti rulti anyaga 
tehát nc fekete hanem világos legyen, igy aztán 
lesz egy sötét s egy világos esti ruhája. 

Tudvalévő, hogy Ehrbar udvari zongoragyár 
'20 év óla csakis angolroechanikás zongorákat 
gyári és ezeknek kizárólagos képviseletét egész 
Magyarországon csakis Kcresztély zongoratermé-
nek adta át (Budapesl, Vilmos esászár-ui 66.) 
Ennélfogva a máshol eladásra hirdetett Ehrba r 
zongorák csakis szemre kifényesített ócska pél-
dányok. 

Ne hagyja magát lebeszélni Marcel Guerlain 
készítményeiről, csak azért, mert fiatal és van 
bátorsása ujjat húzni. „Masque Rouge" és 
„8—ft" (Huit et Neuf) párfőm! 

Kőszegi H. füzőspeciafista. Rákóczi-<ut 9. h i r -
detésére felhívjuk olvasóink b. ügyeimét. 

KERESZTËLY 
hírnevei «ongoraternének o j 
helyisége e u a t u l esakU VILMOS 
CSASZAH-UT M. SZAM. (Saját 
b is . ) Bieniíelói «Icai megnyitó 
«rak. GYŐZŐDJÉK MEÖ -

CSODÁLKOZNI FOG! 

Óriást Tálasxték. legjobb gyártmányok, legelő, 
nytaebfc résslMBseMs. 

mm 
W f 

Selyem, arany, ezüst 
tánc cipőket ä ä 
ROVAL-nai. Emóöet-Körut Hfl. 

EZÜST ú i s z u r g y a H , a v o s s z -
M z t i k , s p o r t - é s w r -
m i W d l l a R g y á r i á r b a n 

S P HI Pf F F H nBtttrUDVàP Kazlnczy-n. 14. Tel/. 
S b n m r t n J.435-2$.Elfiayősôzetësifeltételek 

Sok éves kísérletezés és fáradhatat lan ludo-
ínányos kutatásokra volt szükség, hogy egy 
gyártmányt teremtsenek, mely ma már <n egész 
világon el van terjedve s kb, Í13 év óta minden 
ország népei körében osztatlan kedveltségnck 
örvend. Az Aspirin-tabletták jóságát számtalan 
orvosi szakvélemény é» a közönség széles körei-
nek önkéntes dicsérete elismerte. Minthogy 
tudvalevőleg csak jó és általánosan kedvelt 
gyártmányokat utánoznak, természetes, hogy 
gyakran megkísérlik éppen az Aspirin-tabletták 
utánzását. Ezek az úgynevezett „pótszerek" 
azonban hatástalanok, sokszor még hozzá káro-
sak is, amig az eredeti tabletták a szívnek nem 
ár tanak. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kit lát vendégül a Színházi Élet 
a CONTINENTAL szállóban 

CDDAPEH 
Ezen a hélen Hirschfeld D. Baltonya, előzetőnket 
invitáljuk három napra Budapestre és felkérjük, 
hogy megérkezésének pontos idejéről a Continen-
tal szállodát (VII., Dohány-u. 42—44.) értesíteni 
szíveskedjék. 

16 bunda» szép bunda: Perl bunda 
V., Lipöt-kttrut 11. Teleiont 105—48 

TELEFON: 
8 Ï 4 - Ï 0 

VÁROSHÁZ» 
UTCA 10 HARCSA SZABÓ 

FRAKK]A, SMOKINGJA FOGALOM 
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SZANATÓRIUM 
Rovatvezető: WEINER ISTVÁN DR. 
BÉBI. Téved, ha azt hiszi, hogy a 

rádióval csak férfiak szeretnek vesződni. 
Sok családot ismerünk, ahol csak az asz-
szony érti a rádió kezelését, a férj pedig 
beéri a hallgatással. Azonban ritkán for-
dul elő, hoyy nök mélyebben is belehatol-
janak a rádió rejtelmeibe, mint hogy 
megtanulják a készülék összeállítását, a 
biztos és gyors állomáskeresést és a hang-
szabályozást. Nagyon ritkán érdekli a 
női rádiósokat, hogy a gép egyes alkat-
részeinek mi a feladata, hogy megértsék 
a rádió működését Még ritkább eset, 
hoyy nők maguk épitsék meg rádiójukat; 
ebben legfeljebb csak segítenek a férfiak-
nak. Vannak családok, ahol mellékfoglal-
kozásképen, mint háziipart folytatják a 
rádiókészitést. Itt aztán gyakran a női 
családtagok csinálják a munka nag y ré-
szét és nagy ügyességre is tesznek szert 
az uj kézimunkában. 

VENDÉGSZERETŐ RÁDIÓZÓ. Ha rá-
diójával vendégeinek örömet óhajt sze-
rezni és nem bosszúságot, tessék a követ-
kező jó tanácsokat szem előtt tartani: 
1. Csak olyan műsorra hangolja be a 

Ingyen ikilom ól 
telepes rádiókészülékét hálózatira, ha a szükséges 

alkatrészeket nálam vásárolja. 
Tájékoztató á rak : 

Hálózati készülék 3 csővel együtt . . . P SS. -
1 csöves „Nora" szelektív készülék . . P 21.— 
Fejhallgató, elsőrangú gyártmány, 

2 x 4000 ohmos P 4.44 
Hangszórók , P 8.M-t61 
Detektoros készülék P l.Sl 
Tellur, 2 kristályos detektor P 1.61 

Philips-, Teleiongyár-, Telelun-
ken-, Standard készülékek és 
tartozékok 6 -18 havi részletre! 

K ü l ö n g r a m o f o n o s z t á l y 

Reich. Miklós 
Budapest, V., Vilmos császár-ut 45. sz. 
(Nagymező-utca sarok) Teletoa : 144-72 és 272-87 

rádiót, melyet vendégei élvezettel hallgat-
hatnak. Például ne szórakoztassa őkel 
Morse-tanfolynmmal, gyorsírászati lecké-
vel, vásárcsarnoki árakkal, szarvasmarha-
betegségekkel, műtrágyázással és hasonló 
jókkal, melyeket kimerítően felsorolni 
a rovat terjedelme nem engedi meg. 
2. Ne bömböltesse a rádiót vadállati han-
gon, különösen pedig ne akasszon orditó 
fejhallgatót áldozata fülére. 3. Olyan idő-
ben, mikor a lift állandóan jár és ennek 
következtében a készülék tűrhetetlenül 
recseg, ne rádiózzon. 4. Olyan állomáso-
kat, melyekről több zörgés és üvöltözés 
jön, mint zene, legfeljebb pár pillanatig 
vegyen, csak épp hogy vendégei lássák, 
hogy ezek az állomások is jönnek. 
5, Ugyanez a szabály alkalmazandó olyan 
állomásokra is, melyekről valamely ért-
hetetlen nyelven tartanak előadást. 
C. Ha látja, hogy valamelyik állomás 
műsora vendégeinek tetszik, ne csavarja 
a rádiói azonnal más állomásra. 7. Ne 
kisérje a rádiózenét tudományos magya-
rázatokkal. 8. Ne gyűlölje meg vendégeit, 
hu véletlenül nincsenek nagyon elragad-
tatva. 9. Ne intse vendégeit csendre, ha 
az alatt, mig a rádió szól, valamiről be-
szélgetni kezdenek. 10. Ha vendégei arcú-
ról látja, hogy már nagyon szenvednek, 
szüntesse be a rádiózást. 

Csak a 

fl»Ott|OVOXti 
csodarádiók szólnak 

hangszóróval 
Saját érdekében hallgassa meg! 
Lakásán díjtalanul bemutatjuk! 

Portovox-Rádiű 
Budapest, V., Szabadság-tér 15. 

Telefon: 101-18. 
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...VIKOR LESZ MAR VÉGLEGESEK RENDBE-
1IOZVA". ÁLTALÁNOS A PANASZ. HOGY A 
VILÁGÍTÁSI VÁLTÓÁRAM SOHASEM VOLT 
ANNYIRA R E N D E T L E N , MINT MOST, MIKOR 
A HÁLÓZATI KÉSZÜLÉKEK ÉS A.L'ÓDPÓI'LÓK, 
TOVÁBBÁ AZ O T T H O N I AKKUMULÁTOR-
T Ö L T Ó B E R E N D E Z É S E K ÁLTALÁNOSAN EL-
T E R J E D T E K . DE VAN A VÁLTÓÁRAMNAK 
MÉG EGY NAGY BAJA, MELYRŐL CSAK KE-
VESEN TUDNAK. ÉS PEDIG AZ, HOGY AZ 
ÁRAMNAK NINCSEN MEG MINDIG AZ A FE-
SZÜLTSÉGE, MELYET SZÁLLÍTANIA K E L L E N E . 
KÜLÖNÖSEN AZ ESTI ÓRÁKBAN, MIKOR 
NAGY AZ AIUMIGÉNYBE VÉTEL, A TÉNYLE-
GES FESZÜLTSÉG JÓVAL ALACSONYABB, 
MINT A NÉVLEGES. MAR PEDIG TUDJUK, 
HOGY A MODERN HANGSZÓRÓCSÖVEK NAGY 
ANÓDFESZÜLTSÉGET IGÉNYELNEK. HA PE-
DIG A SZÜKSÉGES 150 VOLTOS FESZÜLT-
SÉG H E L Y E T T A KÉSZÜLÉK E N N E K A U G 
KÉTHARMADÁVAL DOLGOZIK, HOGY VÁR-
HASSUNK OLYAN EREDMÉNYT, AMINŐT A 
Hl. RENDEZÉS TÉNYLEG NYÚJTHATNA. A 
HÁLÓZATI ARAM NAGY KÉNYELMET ES 
MI GTAKARITAST NYÚJT. DE ILYEN KÖRÜL-
'MENYEK KÖZÖTT A KOMOLY AMATÖRÖK 
K É N Y T E L E N E K LESZNEK VISSZATÉRNI AZ 
AKKUMULÁTOROKHOZ. 

ERNA. Azt irja, hogy nagyon unal-
mas leitet az állomások keresgélése 
és addig nem vesz rádiót, inig olyant 
nem kap, melyen minden állomás neve 
mellett egy gomb van és esak ezt a 
gombol kell megnyomni, hogy az állo-

•PHIL1PS-KÉSZÜLEK, HANGSZÓRÓK 
ANÓDPÓTLÓK 

6-12-18 navi részletre 
kaphatók 

B A R T A é s T Á R S A 
Budapest, íőtlzlet: VI., Podmaniczky-u. 
39. Csengery-u. sarok. — Fióküzlet: 
VII., Rákóczi-ut 30. Nagydiófa-u. sarok 
120 oldalas képes rádióárjegyzékünket 

díjtalanul küldjük. 

más jelentkezzék. A technika már 
vagy egy esztendeje megoldotta ezt a 
feladatot és nem egy ilyen modell 
gyártanak. Persze, nem olcsó dolog a/ 
ilyen luxusrádió. Legjobban egy ber-
lini „Önválasztó" sikerült, mely Angliá-
ban és Amerikában is nagy feltűnési 
kellett. A készüléken husz állomási 
lehet egyszerű gombnyomással meg-
szólaltatni. A többi állomás megtalálá-
sához is elég egyetlen dobskála. Lénye-
ges az ilyen rendszernél, hogy az an-
tenna hosszúság ne befolyásolja a be 
állítást. Ez a nagy kényelem nincs 
mindenkinek ínyére; sok rádiós van. 
akinek jobban tetszik az olyan gép. 
melynél egy kis keresgélés is szüksé-
ges.' 

„ N E U T R O V O X " . 1. NAPPAL MINDEN ÁLLO-
MÁS SOKKAL GYENGÉBBEN HALLHATÓ, TL 
HAT BÉCS SEM KIVÉTEL. TUDJUK. HOGY 
NAPPAL AZ ÁLLOMÁSOK TÚLNYOMÓ RÉSZE 
NEM IS VEHETŐ. 2. 231)0 MÉTERES HULLÁM-
HOSSZON ADO N É M E T ÁLLOMÁST Ml SEM 
ISMERÜNK. (ÉRDEKELNE, HOGY HONNAN 
ÁLLAPÍTOTTA MEG A 2300 MÉTERES HUL-
LÁMHOSSZAT?) ». AMERIKAI ÁLLOMÁSOK-
BÓL A HAJNALI ÓRÁKBAN HALLHAT HANG-
FOSZLÁNYOK AT. KOMOLYAN SZÁMBAVEHETŐ 
V É T E L T CSAK RÖV1DHULLÁMHOSSZAK VI-
T E L É R E SZERKESZTETT KÜLÖNLEGES KÉ-
SZÜLÉKEN VÁRHAT. AZ ÉSZAKAMERIKAl 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TÖBB MINT ÓM 
NORMÁLIS HULLÁM HOSSZÚ ÁLLOMÁS VAN. 
EZENKÍVÜL KÖRÜLBELÜL 48 RÖV1DHULLAM-
HOSSZU ADÓ, AZ AMATŐR-ADÓÁLLOMÁSO-
KAT NEM SZÁMÍTVA. KANADÁBAN AZ ÉV 
E L E J É N 78 ÁLLOMÁS VOLT. AZ ÁLLOMÁSOK 
ÉS ADATAIK JEGYZÉKÉT KÍVÁNSÁGÁRA EL-
KÜLDHETJÜK. A DÉLAMEBIKAI ÁLLOMÁSOK-
RÓL SAJNOS NEM RENDELKEZÜNK ADATOK-
KAL. 4. HA SZOBÁJÁBAN E L H E L Y E Z E T T 1.3. 
MÉTERES RÉZRUDANTKNNÁVAL ERÖSEBB 
V É T E L T KAP. MINT MAGASANTENNÁJÁVAL. 
AKKOR A LEGNAGYOBB VALÓSZÍNŰSÉG SZE-
R I N T MAGASANTENNÁJA NAGYON ROSSZ. 
TESSÉK SZAKÉRTŐ SZERELŐVEL MEGVIZS-
GÁLTATNI. 

ne u n a w e . 
szerezze be rádióját nálunk kedvező 

részletfizetést feltételekkel, 

R U c " RÁDIÓ HÁZ M 
JJUI UU V I I I . , R d k ó c z i - u t ül 

Kér]e k é p e s rész le t f ize tés t á r j e g y z é k ü n k e t . 
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Äz első hosszú szoknya 
Irta: FARKAS IMRE 

Poiret mester szólt: 
— Nem merem a szoknyát még leereszteni. Hanem csipkét akasztok rá, hadd 

szokja meg a szem. Csipkét, ami mögött áttetszik a finom, karcsú női láb . . . 
És elkészült a ruha. Mintha iris-szirmokból állitotta volna össze Doucet ur, 

a szabó. Monsieur Doucet a ruha költője volt. Körültáncolta a ruha-modelt és 
azt mondta: 

— Ritka pillanatban születelt ez a ruha-költemény. Az ihlet csókolt homlo-
kon. Talán az öreg Worth lelke röpködött körül, ^mikor eszembe jutott ez a 
kreáció. 

Azután körülnézett. 
Megfelelő modell kellene. Magas, karcsú, feketehajú és kékszemű. Széles 

vállak, merész prof i l . . . Nem volt megfelelő>model. 
* 

Minetta Nardi pontosan feketehajú és kékszemű leány volt. Egy nagy tálcá-
val járt körül a mulatóban és csaik halkan merte dúdolni a dalt, amit mindenki 
ordított: 

Je cherche après Titine . . . 
Minetta dúdolta a dalt és mosolygott magában. Mert a báróra nézett, aki a 

babájával ült egv sarokban, virágok között és pezsgőzött. A báró babája azt 
mondta: 

— De unal-
mas minden! f r r \ 

Unta a virá- <&r*\h 
gokat, a pezs-
gőt, a jazz-t, a 
bárót. Már út-
ban volt a gróf 
felé. 

Minetta na-
gyon sajnálta 
a szegény bá-
rót. Könnyes 
lett a szeme, 
amikor ráné-
zett. A báró 
rendkívül csi-
iios fiu volt és 
olyan kifejezés-
teli szeme, ami 
ritkaság! De a 
báró neim vette 
észre Minettát. 
akii hol moso-
lyogva, ho] 
könnyes szem-
mel figyelte a 
nagy tálca mö 
«ül. 

A báró a ba 
báját figyelte 
aki útban vol 
a gróf felé. 

- Nem merem a szoknyát még leereszteni 
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Kny nayiy tálcával jár t kurfil a mulatóban 

ViszotraL Doucet ur és 
gálódásnak az Jelt az 
kozásával. Letette a tálcát, 
harisnyákba bujtatta a lábát, 
fekete haját, A szeme alá kék 
ráadták a kék-iris kreációt. 

Az egész szalon extázisban 
— Magnifie? < \ \ 
— Hol mutáljuk be. ^ 1 

— A Riviérán. Montecarlúluin. 

Minettát figyelte. És ennek a figyelmes vizs-
Minetía Np.rdi szakított az eddigi foglal-

kötényt, meg a fehér bóbitát . . . pókháló 
megnyírták a bajáit, a szép makrancos 

festettek, a száját meg kipirositották. Aztán 

A montecarlói Casino előtt azt mondta Doucet ur Minél fának: 
— Látod fiaoi. Ez a kaszinó. Aki itt jóiszik, az elpusztul, 
Miinetta nagyon megszívlelte Doucet ur szavait, mert Doucet ur volt <az első 

okos ember, akit életében látott. 

A Casino előtt, az úgynevezett „Palit d'Afric : '-parkban még egy jelenet ját-
szódott le. A báró és a babája között. A hölgy kezdte a jelenetet, a következő, nem 
a legszeivtimentálisabb szavakkal: 

— Nézze kérem, én unom ezt az egész dolgot. 
— Rendben van. 
— De nincs rendben. Én jobban unom, mint valaha. Mi nem értjük meg 

egymást. 
— Nem! De az nem baj. 
— Eddig neon volt baj. Mert én másvalamire vágyom. Szenvedélyes szavakra. 

Tudj« mit akarok? Lobogni, lobogni. 
A báró erre már nem •válaszolt. Tudta jól, ha egy nő lobogni akar, arra 

niucs mit válaszolni. 
A nő hévvel magyarázta: 
— Látja, ez az! Ez a hallgatás, ez a némaság, ez a nemtörődömség. Kedvem 

volna ezt a gyöngysort most odadobni a lábai elé. 
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De csak mondta. Nem 
dobta. Kellemetlen sz 
•vaknál egyebet nem do-
bott oda a faárának. Fá-
zósan burkolódzott. a 
henmelin-jwémébe és azl 
mondta: 

— Isten vele, Hugó. 
A báró csak annyi! 

mondott: 
— Kérem, én Georges 

vagyok és nem Hugó. 
De a nő ezt neon hal-

lotta. Ment a tenger-
jwirtra. Egy kis sétára. 

Ne tegyen! Aki ill jtilszik, uz elpusztul! 

A gróf ott szivarzottt. .Most m&r >a gróffal kivánt lobogni. 
Rossz cserét csinált. A grófifal még annyira se leheteitt lobogni, 

mint a ibáróval. 
A báró habozott, mit csináljon? Így ék-e, 

vagy rulettezzen? 
Az utóbbit választotta. Egymásután 

dobta az aranyakat a feketére. 
Mindig a piros jött ki. Mert mese az, 

hogy aki a szerelemben szerencsétlen, az 
diadalmaskodik a játékban. Csak az az 
igaz, hogy a pech ritkán jár egyedül. 

Játszott. Csak akkor nézett föl, ami-
kor Minette Doucet ur karján, a szilva-
kék csipke-kreációban belépett a Cercle-

paúvet-íbe. Azt gondolta: 
— Én lusta vagyok, hogy egy nő után 

szaladjak. De ha ez « kékszemű iris-virág 
bélémköitne, lehetne velem beszélni. 

Minetta észrevette a báróit, amint éppen 
•gy aranyat helyezett el a fekete színen. 

Eszébe jutott Doucet u r megjegyzése. 
A szrive ihangosan kezdett dobogni, mert 
Minetta it'ju volt. Érzőszivü és szentimen-
tális. OdKiroliant, megragadta a báró ikezét 
és azt mondta: 

— Ne tegyen! Aki itt játszik az elpusz-
tul!. . . 

Rövid idő múlva az első hosszú szok-
nyába ugy belegabalyodott a báró, mint 
a hal a tengerbe kidobott hálóba. 

A báró belegabalyodott az első hosszú 
szoknyába 

(Bardrtcz Árpiid rajzai) 
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Ä C S E iL j p 
Az ajtó előtt megálltak az óvatos lépé-

sek, valaki lassan lenyomta a kilincset és 
egy férfialak osont a sötét szobába. Hal-
kan becsukta maga mögött az ajtót és bel-
jebb akart nyomulni, hirtelen azonban 
mintha megmerevedett volna és megállt. 
Női hang állította m«gt 

— Ne gyújtsd fel a lámpát Jan, mert 
amit cl akarok mondani, azt inkább sötét-
ben mondom. Nem akarom látni az arco-
dat, félek, hogy gyáva lennék és nekem 
inoiil szükségem van a bátorságomra! Itt 
vagy tehát? Eljöttél? Biztam ebben kü-
lönben is, de voltak percek, amikor féltem, 
hogy nem teszed meg ég akkor nem mond-
hattam volna el, ami annyira a szivemen 
fekszik. Mielőtt azonban folytatnám, tud-
ni akarom, hogy teljesítetted-« kívánsá-
gaimat. Ugye, a hátsó kapun jöttél és gon-
doskodtál arról, hogy senki meg ne lás-
son? Mit morogsz? Ez igent jelent, ugye? 
Hallgass hát rám: megtudtam rólad olyan 
dolgokat, amelyek lehetetlenné teszik, hogy 
továbbra is a menyasszonyod maradjak! 
Nem akarok részleteket idézni, elég ha 
esak néhány nevet említek: Mária, Olga, 
Laura! Nem beszélek más ballépéseidről 
és kalandjaidról, mondjuk enyhén, kacér 
asszonyokkal. Aït hitted, hogy mindezt 
büntetlenül és zavartalanul folytathatod, 
mert nagy, őszinte »zçrelemre számítot-
tál. 

Fátyolos volt a hangja, egy pillanatra 
elhallgatott és olyan mozdulatott tett. 
fitlnt aki könnyet törül kl szeméből. Az-
után meghatottan folytatta: 

— Szerettelek, imádtalak és ugy érzem, 
hogy halálomig szeretlek majd. l)e meg-
bocsátani . . . nem, nem tudok. Állandóan 
közöttünk állna a rossz emlékek, a bű-
neid árnya és ez elhomályosítaná a bol-
dogságunkat, ha ugyan boldogok lennénk. 
Ezért határoztam el, hogy mindennek vég-
érvényesen és visszavonhatatlanul véget 
vetünk. Remélem — és Ismét megreszke-
tett a hangja, — hogy nélkülem Is bol-
dog leszel. 

Keserűen fűzte hozzá: 

— Ebben különben bizonyos vagyok. 
Te könnyen megvigasztalódsz majd. 

Elhallgatott és egy másodpercre néma 
csend íekiidt a szobára- A csendet halk 
förej törte meg, néhány tárgy zörögve 
esett az asztalra. 

A nő ismét megszólalt: 
— Nagyon elkényeztettél, drága ajándé-

kokkal halmoztál el, gyöngyöket kaptam 
tőled, aranyat és gyémántokat. Azt hit-
tem, hogy ez mind a te nagy szerelmed 
bizonyítéka, de most már látom, hogy 
csak port hintettél szemembe, vagy . . . 
talán lelkiismeretfurdalásaid voltak néha, 
Itt van minden, amit tőled kaptam. Vedd 
magadhoz és eredj! Isten veled Jan! 

A nő némán hátat fordított az ajtónak. 
A férfi a hosszú szónoklat alatt türelmet-
len mozdulatokat tett, most gyorsan az 
asztalhoz lépett, felragadta az ékszere-
ket, valamit mormogott, ami bucsuüdvöz-
lel akart lenni és egy pillanat múlva már 
becsukódott az ajtó mögötte. 

A férfi valósággal rohant az utcákon 
végig és csak amikor már jó messze volt, 
állt meg, hogy lélekzetet vegyen. 

— Szerencsés fickó vagyok! — dör-
mögte elégedetten. — A kisasszony szerel-
mesét várta, akinek utilapot akart tal-
pára kötni és ideadta minden ékszerét, 
anélkül, hogy a kezem ki kellett volna 
nyújtani. Eleinte féltem, hogy vér folyik 
majd — Így azonban sokkal, sokkal jobb! 

Mosolyogva tapogatta meg kitömött ka-
bátzsebét. 

A leány, a szobában minden tagjában 
reszketett. 

— Ilyesmi történt velem éppen, amikor 
egyedül vagyok az egész házban! Hála 
Istennek, hogy ilyen jó ötletem támadt és 
hogy a gazember el is hitte, amit mond-
tam. 

Es bár még félelem gyötörte, mosoly 
jelent meg az arcán: 

— Mit szól majd vájjon az üveggyön-
gyökhöz és a többi vacakhoz? Valószí-
nűen káromkodik majd. Ezek a közönsé-
ges fráterek mindig káromkodnak! 
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I . F E L V O N Á S 
Kert, tele fával, növénnyel, virággal. Nagy 
vasrácsos kerítés veszi körül, melyen át látni 
'ehet a nagyon magas hársfákkal szegélye-
zett hosszú fasort. Távolban hegyek. Nyári 
hajnal hasadás, sejtelmes gyönge fény. Anna 
futva jön a fasorból a rácsos kapu felé. Fe-
hér könnyű ruhát visel. Mario nyomon kö-
veti. Anna eléri a rácsos kaput, kinyitja, be-
lép, megpróbálja bezárni, de Mario túlfelől 

mindenképpen igyekszik megakadályozni. 
ANNA: De nem, nem, nem, nem.Uram, ez 

mégis csak sok . . . Megtiltom . . . Ez nevelet-
lenség . . . É n . . . kiáltok.. . micsoda gyáva-
ság . . . 
fÊs a csonka, Izgatott, haragos szavak még 
pár pillanatig folytatódnak, de végül is Mario, 
aki erősebb, legyőzi a kétségbeesett ellenállást 

és belép.) 
AiNlNA: Urain . . . 
MARIO: Nagyságos asszony, én nem vagyok 

betörő. 
ANNA: De ugylátszik . . . 
MARIO: Esküszöm, hogy nem vagyok. 
ANNA: Nem vagyok kíváncsi... Se arra, 

hogy kicsoda, se arra, hogy micsoda. 
MARIO: Pedig meg kell mondanom. 
ANNA: Ez az én házam. Segítségért kiáltok 

és kivezettetem. 
MARIO: Ne ébressze fel az alvókat, még 

olyan korán van. 
ANNA (nem mozdul): Már pedig .. . 
MARIO: Ha megmozdul, elfutok. 
ANNA: Hát akkor fusson. 
MARIO: Aniig itt áll, nem. 
ANNA Uratn. . . 
MARIO: Nagyságos asszony . . . 
ANNA: De hát mit akar? 
MARIO: Semmit. 

Bajor fíiti 
Urau Tivadar 

0 
ANNA: Mindenkit üldöz, akivel találkozik? 

Ez a mestersége? 
MARIO: Nem mindenkit, nagyon fárasztó 

lenne. 
ANNA: Hát akkor miért üldöz engem ilyen 

példátlan makacssággal? 
MARIO: Mert ha ilyenkor hajnaltájt a* 

ember egy ilyen asszonyt talál az erdőn, aki 
ott hever a pázsiton . . . 

ANNA: Talán tnagúé az az erdő? 
MARIO: Nem. 
ANNA: Tehát? 
MARIO: De az öné sem. 
AINNA: Ha én találtam volna ott álmában 

az erdőben, én még Csak oda sem néztem 
volna. 

MARIO: Ki tudja? 
ANNA: iMi az, hogy kitudja? 
MARIO: Azt akarom mondani, hogy ál-

momban aligha láthattam volna, hogy rám 
néz-e vagy sem. 

ANNA: Biztosithatom, hogy nem. 
MARIO: Akkor nem kíváncsi természetű. 

Az ember különben mindig megnéz valakit, 
aki a földön fekszik, már csak azért is, 
hogy megtudja, vájjon eleven-e vagy halott. 
Emberi kötelesség. Meg is nézett volna engem. 

ANNA: Mondom, hogy nem és önnek is 
igy kellett volna tennie. 

MARIO: Az egészen más, nagyságos 
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asszony. Mert ha ín a világ legszebb és leg-
igényesebb ligetében hevernék is le, nem 
nyújtanék olyan látványt, amely bárkit is 
kihozna a sodrából. Igaz-e? 

ANNA: Igen. 
MARIO: Köszönöm. Viszont ön asszonyom, 

még egy krumpliföldön is olyan látvány, 
szeretném azt látni, aki csak ugy tovább tud 
menni.. . 

(ANNA: Ilyenkor bókolni... 
MARIO: Nem bók ez. 
A'NiNA: Akkor hiábavaló fecsegés. 
MARIO: Az sem. Amit bátor voltam mély 

tisztelettel mondani, csak legegyszerűbb ki-
fejezése a legegyszerűbb igazságnak. Ha 
hozzátehetném még. . . kérem bocsásson 
meg. . . valamit mondani akart? 

ANNA: Igen. Tudja-e, hogy mi az, arain 
igazán csodálkozom? 

MARK): Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy tudom. 

AiNiNiA: Azt, hogy még mindig itt vagyok 
és hallgatom önt. 

MARIO: Elhiszi, nagyságos asszonyom, hu 
azt mondom, hogy az én csodálkozásom még 
nagyobb? 

ANNA: Igaza van. Megbocsáthatatlan ez. 
Meggondolatlanság. 

MARK): Ne túlozzon, nagyságos asszony. 
ANiNA: Azonnal itt kellett volna hagynom. 
IMARIO: Valóban ez lett volna a legradi-

kálisabb és legbiztosabb módja, hogy ne ma-
radjon itt és ne hallgasson meg. 

AlNiNA: De van egy mentségem, uram. És 
ha valami olyat képzel, hogy.. . téved, ké-
rem. 

MARIO: Ha valamit elképzelek, nagyságos 
asszony, az mindig olyasvalami, ami szebb a 
valóságnál. Ez pedig ebben a pillanatban 
még akkor sem volna lehetséges, ha nagyon 
nagy költő, vagy nagyon nagy festő lennék. 

lAiNNA: Itt maradtam, mert attól féltem, 
hogy a házig üldöz. 

MARIO: Ó . . . 
ANNA: Nem akartam megijeszteni a csalá-

domat. 
MARIO : De hát kinek tart engem, nagy-

ságos asszony? 
ANNA: Valakinek, aki erővel tör be mások 

házába. 
MARIO: Legfeljebb a kertjébe. 
ANNA: Az ugyanaz. 
MARIO: Nem. A kert, kint a vidéken nem 

egyéb, mint egy darabka föld, amelyet kö-
rülzár, vagy védelmez valamely kerítés, vagy 
rács. De a ház, az szent. 

ANNA: önnek nem. 

MARIO: Nekem is. Mert nekem is var. 
házam. Legyen őszinte, nagyságos asszony és 
vallja be, azért maradt, mert . . . 

ANNA: Azért i s . . . olyan hihetetlen 
volt . . . 

MARIO: Hogy a kíváncsisága legyőzte a 
méltatlankodását. 

ANNA: Igy is van. 
MARIO: Sőt a félelmét is. 
ANNA: Pontosan igy van. A kíváncsiságom 

legyőzött mindent. 
MARIO: Es maradt. 
ANNA: De most már megyek. 
MARIO: Nincs egyetlen elfogadható pol-

gári érvem, hogy itt marasztaljam. Nagyon 
szomorúan mondom, tehát: menjen. 

ANNA: Köszönöm az engedélyt. 
MARIO: A célomat különben is elértem. 
ANNA: Miféle célját? 
MARIO: Hogy közelről lássam. Most már 

láttam. Nekem elég. Elismerheti, hogy ke-
véssel beérem. 

AlNiNA: Nem ismerek el semmit. 
MARIO: De gondolja. 
ANNA: Hogy mit gondolok, az nem tar-

tozik önre. 
MARIO: Igaza van. 
ANNA: Uram! 
MAR1Ü: Nagyságos asszonyom? (A rácsos 

kapuhoz megy, megáll, visszafordul, meg-
hajol, próbálja kinyitni a. kaput, de nem si-
kerül neki.) Nem akar kinyílni ez a zár. 

ANNA: A maga módja szerint: erőszakkal 
talán könnyebben menne. 

MARIO (visszafordul): Kérem, bocsásson 
meg. 

ANNA: Vegye ngy, hogy megbocsátottam 
és jónapot. 

MARIO: Azért akartam bocsánatot kérni, 
hogy mindjárt az első pillanatban nem hal-
moztam el lelkes bókokkal. Oh nem, téved 
asszonyom, nem a szépségnek szóltak volna, 
képtelen lennék, különösen most, ilyen bana-
litásra. De az erejének, az izmainak. Aki igy 
látja, el se hinné . .. igazán nem találok meg-
felelő erős és választékos kifejezést... 

ANNA: Ne is keresse. Inkább kérem, 
hogy.. . 

MARK): Nem hiszem, hogy gyönge ember 
vagyok, mégis alapos fáradtságomba került, 
inig sikerült legyőznöm az ellenállását, ami-
kor szembe kerültünk egymással, ön a kapun 
innen, én a kapun tu l . . . Ha akkor enge-
dett volna és elértem volna a célomat, hogy 
közelről lássam, már el is mentem volna. 
Higyje el, nagyságos asszonyom, ami aztár 
történt, már hiúság dolga volt. Hisz ez na-
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gyon érthető. Maga itt nyomta a kaput, én 
meg ott. Egyszerre eltűnt minden. Eltűnt min-
den jóllieveltségem ezzel a furcsa fizikai 
lénnyel szemben. Nem nyugodhattam bele, 
hogy legyőzzön. (Nagyon is megalázott volna. 
Meg kell értenie és meg kell bocsátania . . . 
Kgy szót se szól? Aki hallgat, mondják, he-
lyesel. Köszönöm szépen ezt a néma jósá-
gát . . . Mekkora erő van ebben a szép fefhér 
karjában. Mennyi energia, pedig már fáradt 
lehetett a futástól, mikor előlem menekült. 
(Anna nyugtalanul járkál.) Hogy szaladt. 
Hogy menekült. Mikor igy láttam, ilyen tüne-
wényesnek és ilyen lengén, azt gondoltam, 
hogy maga a harmat, amelyet a nap, amely 
még bujkál, csalogat és vonz magához. S 
amig futott, a ruhája hogy röpködött a bok-
rok közt, az álmos nappal félénk fényében. 
Földöntúli jelenség volt. Maga a hajnal lá-
tomása. Bizony az. 

A;NNA: A kapu, amint látja, kinyílt. 
MARK): Rosszul tette. Az ilyen rácsos 

kapunak, amelyet vasból kovácsolnak, iga-
zán ellentállóbbnak kellene lennie. Türelem, 
már megyek is. Azonnal elmegyek, ha egyet-
len kérdésemre felel: 

ANNA: Visszaél a türelmemmel. 
MARIO: Ez az első kérdés, amelyet meg-

engedek magamnak. 
ANNA: Remélem, az utolsó is. 
MARIO: Az utolsó. Mondja meg nekem, 

szokás-e, hogy minden nap ilyen korai órá-
ban kijár? 

ANNA: Szokásom volt, mert szerettem és 
jólesett magamba szivni -a szeplőtlen hajnali 
órák tisztaságát. 

MARIO: .Szeplőtlen órák. Két szóban töké-
letes kifejezése a hajnalnak. 

ANNA: Szokásom volt, de többé nem te-
ázom, 

MARIO: Oh. Ha talán attól fél, hogy újra 
lalálkozhatik velem, megnyugtatom . . . ami 
engem illett, számomra az ilven szeplőtlen 
órák mindig reggeli után kezdődnek. Ma ez 
egészen kivételes eset voit. Hétkor verekszem 
valakivel. 

ANNA: Verekszik. 
MARIO: Igen. 
ANNA: Párbaj? 
MARIO: Igen, párbaj. Először esik meg 

velem. Ideges voltam, nyugtalan, elmentem 
hazulról, hogy a türejjjvatlenségemet csillapít-
sam. Mert az eső párbaj olyan, mint az első 
szerelmi találka. A/ ember azt gondolja, 
hogy ártatlan dolog. iDe akarva, nem akarva, 
azt is gondolja, hogy halálos is lehet. 

ANNA: Tréfál, ugy-e? 
MARIO: Ha egy ismeretlen férfinek sza-

bad a becsületszavát adnia, kérem, fogadja 
ünnepélyesen. 

ANNA: És? 
MARIO: Parancsol valamit? 
ANNA: Hol verekszenek? 
MARIO: Nem messze attól a helytől, ahol 

ön. aludt. 
ANNA: Nem aludtam 
iMARIO: 'Nem messze tehát attól a helytől, 

ahol nem aludt, . . Meg akartam kicsit is-
merkedni a tereppel, a fákkal. . . egészen 
furcsa a lelkiállapotom . . . de nem untatom? 

ANNA: Nem tudom. 
MARIO: Valóban egész különös a lelki alla-

potom és azzal szórakoztam, hogy követtem 
és figyeltem minden hullámzását és rezdü-
lését. Nem gondolok a párbajra, nem gon-
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dolok a veszélyre, még csak a félelemre se, 
amely majd a kritikus pillanatban elfog. 
Ehelyett makacsul azokra a fákra gondolok, 
amelyek ott állnak és ki tudja, milyen gúnyo-
san mosolyognak és suttognak majd erről a 
szörnyen ostoba párbajról. .Mert képzelje el, 
nagyságos asszonyom, én egy agyrémért ve-
rekszem meg. .Megengedi, hogy elmeséljem ezt 
a furcsa históriát? De nem szeretnék el-
fáradni. Hamarosan szükségem lesz minden 
erőmre. Szabad leülnöm erre a padra? 

ANNA: Kérem. 
MARIO: Köszönöm. (Annát hellyel kí-

nálja.) 
MARIO: Kérem. 
ANNA: Én nem verekszem. 
MARIO: Maga boldog... De azért . . . 

(Anna leül.) A Nagy Fenyves szállodában 
lakom. Ismeri? A nyaralók között van egy 
mandolinos ember. Nem tudom, hivatása-e 
és azért játszik mandolint, de bizonyos, 
hogy igazi és makacs szenvedélyt érez ez 
iránt, mely nem tudom, milyen képtelen 
csempészés utján csúszott be a hangszerek 
közé. Éjnek idején ez az ember megkeresi 
az erdő legregénvesebb, legszebb, legköl-
lőibb helyeit és egyedül elmélyülten, talán 
boldogan bocsátja szabadjára a lelkét ebben 
a fa-lábasban. Tegnapelőtt este . . . bocsás-
son meg, milyen nap van ma? 

ANNA: Igazán nem tudom, hisz még meg 
sem született. (Kibúvik a nap). 

MARIO: Különbséget tesz egyik nap és a 
másik között? 

ANNA: Egyáltalában nem. 
MARIO: Én sem. De biztos vagyok benne, 

hogy az a nap, amely most születik, a leg-
szebb lesz . . . az é n . . . 

ANNA: Ne kalandozzék el. 
MARIO: Nem kalandozom el. Tegyük fel. 

hogy ma már vasárnap van. Tehát pénteken 
késő este ez a mandolinos ember egyszerre 
csak ugy rontott be az olvosóterembe az 
unatkozó nyaralók közé, mint egy rémülettől 
megtöltött bomba, Sápadt volt, feldúlt és 
remegett, amig elmondta: „A fenyvesben 
voltam. A „Szűz Istennő" románcát játszot-
tam, amikor egyszerre csak egy egészen fe-
hér hölgy áttetsző,... nagyon magas, ott 
libbent meg előttem és hirtelen mint a vil-

lám el is tünt . . . " Én egy német újságot «1 
vastam, de egy szót sem értettem belőle, 
mert nem tudok németül, — erre tréfál 
kozva azt mondtam: „Ha a szűz istennői 
játszotta a mandollnján, akkor az a fehér 
hölgy biztosan maga a „Norma" volt, aki 
sértődötten menekült". Az az ember meg 
visszafelelt: „Kikérem az ilyen tréfát. Az JI 
menekülő jelenség valami kósza lélek volt 
kisértet, vagy lidérc. Mert erős kénszag ma-
radt utána, kisértet volt, mert akármennyil 
is kerestem, közel is, távol is, — nyomára 
sem akadtam... Egy perccel később pedig 
a fenyves mélységes csendjébe egy édes női 
hang istenien kezdte énekelni a Szűz isten-
nőt". Én tovább tréfáltam. „Norma volt. 
biztos, hogy a Norma volt, aki igy állt bosz 
szut a mandolinján". „ön ostoba, uram". 
Persze neki megyek, vad birkózás, lelépi a 
nyakkendőmet, én meg a mandolinjáról 
húrokat, a hölgyek sikoltoznak, valaki elkö-
veti azt a rossz tréfát, hogy eloltja a lám 
pákát, a mandolinos ember meg én dühö-
sen egymásba kapaszkodva hempergiink n 
földön, ütlegek vaktában... pokoli lárma, 
aztán megint világosság, a férfiak meg a 
pincérek közbelépnek, szétválasztanak ben 
nünket, még néhány nyájasság, de mosl 
már csak biztos távolból „Majd megtanítom 
kesztyűbe dudálni", mondja ő. „Én meg 
majd mandolinozni", — üvöltöm én, aztán 
segédek, provokálás, tárgyalás, feltételek . . . 
Párbaj. Hétkor verekszünk. 

ANNA: Miattam! 
MARIO: Tessék? 
ANNA: Az a tünemény én voltam. 
MARIO: 0 . . . 
ANNA: Én személyesen. 
MARIO: Most ön tréfál. 
ANNA: Semmi kedvem hozzá. 
MARIO: Ön? Ön? De hogyan? Hiszen >•/ 

lehetetlen?! 
ANNA: Lehetetlen, de mégis iga?.. S el 

sem képzelheti, milyen kellemetlen, hog\ 
akaratlanul is én vagyok az oka . . . 

MARIO: ön, nagyságos asszony? Mikor 
az ember a Szűz Istennőt játszotta . . . 

ANNA: Két lépésnyire voltam tőle . . . Be 
fogtam a fülemet és menekültem. Láttam 
hogy a mandolinos rémüllen ugrott fel . . 
erre elfutottam és akkor támadt az a gonosz 
ötletem, hogy még jobban megijesztem. El 
bújtam egy nagy ofr.as tölgyfába, és ent-
keim kezdtem, 

MARIO: Nagyságos asszony . . . csakugyan 
igaz, amit mond? 

ANNA: Igaz, nagyon is igaz. 
MARIO: Asszonyom, nem is gondolhatja 

hogy milyen hálás vagyok, 
ANNA: De miért? 
MARIO: Mert valami értelmet, adott va-

lami emberi okot ennek az ostoba párbaj 
nak. Ami eddig agyrém volt, most már nen 
az. Most már tudom, hogy kiért verekszem 
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és jobban, szivesebben fogok verekedni. Már 
nem fogok félni attól, hogy mit gondolnak 
rólam a fák, meg a bokrok . . . No lám . . . 
vallja be, nagyságos ;>sszony, hogy ez ami 
kalandunk igazán különös. 

ANNA: Mondja inkább, hogy kellemetlen. 
Nem is képzelheti, milyen kellemetlen. 

MARIO: Miért? 
ANNA: Mert ha megtudják itthon, nagy 

baj lesz. Nem engednek többé elmenni ha-
zulról. Ez lesz az első intézkedés, amely le-
sújt rám. Már pedig szabadság nélkül, főleg 
itt a vidéken, olyan lennék, mint a fülemile 
hang nélkül. . . Oh, és ez a . . . sohasem hit-
tem volna, hogy oka leszek egy párbajnak 
Hogy verekedni fog két ember miattam, aki-
ket nem is ismerek és akik nem ismernek 
engem. Azt sem tudom, mit mondjak. Iga-
zán nem tudom . . . Kérem uram, bocsásson 
meg. 

MARIO: De szóra sem érdemes, nagysá-
gos asszony. Újra hangsúlyozom, esküszöm, 
hogy én vagyok hálás érte. Ahelyett, hogy 
bocsánatot kér, inkább — mondja meg a 
nevét. 

ANNA: De hál mi köze ennek az én ne-
vemhez? 

MARIO: A veszély pillanatában olyan jö 
lesz, ha kimondhatom. Mert mondani szerel-
ném. 

ANNA: De nern. 
MARIO : Kérem.. . nem ragaszkodom 

hozzá. 
ANNA: Látja, igy jobb. 
MARIO: Mivel pedig ilyen fukar és ilyen 

kevés a szánalom magában, nincs más 
hátra, minthogy elbúcsúzzam. (Felállnak). 

ANNA: Minden jó kívánságom kiséri. 
(Mario átmegy a kapu felé). 

MARIO: Köszönöm. — Pedig kár. Olyan 
jó lett volna a veszély pillanatában halkan, 
nagyon halkan kimondani a nevét. 

ANNA: Oh, veszély, veszély. Ne beszéljen 
erről olyan sokat. Remélem, hogy ez a pár-
haj is, mint ahogy szokás, csak egy jó és 
vidám reggelivel fog végződni. Fogadnék, 
hogy a reggelit már meg is rendelték. 

MARIO: Nein, nagyságos asszony, nem ren-
deltük meg. 

ANNA: Végül is nem lesz komoly a dolog. 
MARIO: őszintén remélem. 
EGY NÖI HANG (bentről): Anna! 
ANNA: Itt vagyok! 
MARIO (köszön jobbfelé, ahonnan a hang 

jött): Köszönöm. Ki az? 
ANNA: Az anyám. 
MARIO (meghajol, mint aki bemutatko-

zik): Nagyon örülök. (Anna átmegy balról.) 
ANNA: Viszontlátásra. És még egyszer 

kérem, bocsásson meg. 
MARIO: Anna! Milyen édes rtëv. Mintha 

egyetlen szótag lenne csak. Egyetlen rövid 
és boldog sóhaj. Anna! Ezt fogom mondani. 

ANNA: A veszély pillanatában... Dn 
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ugy-e liiucs veszély, ugy-e nincs? Mondja hál. 
Megnyugtafna. Nem biztos benne? 

MARIO: Soha sem lehet tudni. Nagyon ko-
moly verekedés volt. Az ellenfelem kél egé-
szen szabályos pofont kapott s mivel akkor 
kapta őket, mikor a lámpák még nem alud-
tak ki, mindenki látta, hogy én adlam és ö 
kapta. Hölgyek is voltak ott. Az orra vérzeit. 
Azonkívül azt is tudom, hogy az az ember, 
ezt a szerencsétlen szenvedélyét nem tekintve, 
különös, rendes és tiszteletreméltó ember. Én 
sértettem meg. én verlern meg, ő szabta meg 
a feltételeket. 

ANNA: Súlyosak? 
MARIO: Megjárja. 
ANNA: Mik a feltélelek? 
MARIO: Oh nem, még azl hihetné, hogy 

hösködöm. Pedig igazán nem akarok . . . 
ANNA: Mondja meg. Tőr? 
MARIO: Nem. 
ANNA: Kard? 
MARIO: Pisztoly. Tiz lépésről, háromszori 

golyóvállás célzással. 
ANNA: De hiszen ez őrültség! (Anna át-

megy a középre.) 
MARIO: Mint minden párbaj. 
A/NlNA: Nem, ez még őrültebb. 
MARIO: Magam is azl hittem, arnig ugy 

látszott, hogy valami fantazmagóriáért tör-
ténik. De most már önért verekszem. 

ANNA: Éppen ez az, ami megkeserít. Amit 
nem tudok elviselni. Nem akarom, hogy 
lelkifurdalásaim legyenek. Utálom ezt. Nem 
szabad megverekednie. 

MARIO: Oh, nagyságos asszony. 
ANlNA: Kisasszony! 
MARIO: Kisasszony? 
ANNA: ,Nem az én hibám. 
MARIO: Ezt is köszönöm. 
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AiNiNA: Miért? 
MARIO: iNem ludom. Jól esik. Köszönön 
ANNA: Mondja meg az igazat. 
MARIO: Már megmondtam. 
ANNA: De nem lehet. Nem szabad ig 

lennie. 
MARIO: Miért olyan izgatott? 
ANNA: Bocsásson meg, ez csak lermészt 

tes. A legkevesebb, amit tehetek. 
MARK): Hisz csak egy ismeretlen etilbe 

vagyok! 
ANNA: Nem, mert most mái egy keik 

metlenséggel leszek adósa, sőt talán leik 
ismeretfurdalással is. 

MARIO: No lám, majdneri olyan jof 
címeim vannak, mint egy jó barátnak. 

ANNA: Azt hiszi talán, ha megsebesül 
vagy, oh ne is beszéljünk róla . . . Azt hisz 
hogy ez mulatság volna nekem? 

MARIO: Nem hiszem. Bizlos vagyo 
benne, hogy általában jobban szereli a ny; 
jasabb mulatságokat. Ugyan, kisasszony 
Csak nem aggódik miattam? 

ANNA: Nem magáért! Magamért! A leik 
ismeretemért. Ha most az ellenfele állna it 
akkor is épp olyan érthelő és valószín 
lenne a lelkifurdalásom. 

MARIO: Nem. 
ANNA: Mi az, hogy nem? Miért nem? 
MARIO: Azért nem, mert az az ember 

Sziiz istennőt játssza mandolinon, én pedi 
nem. Azért, mert neki egy kis pocakja is vai 
Nekem pedig nincs. 

AMiNA: Még nevelni is lud? Tudja, hog 
mit kezdek hinni? Azt, hogy csak ugy mula 
súgből nagyítja és fújja fel a dolgokat < 
igy akar rám hatni . . . Igazi férfi okoskodá 
Csakhogy... én rám nem hat az ilyesm 
Igy is van. Biztos, hogy igy van. Az embi 
nem ilyen nyugodt, ha a bőrét viszi a v; 
sárra. 

MARIO: Babonából vagyok ilyen. Eski 
szöm rá. Valóban nincs más babonám, mir 
a szépség. A szépség mindig jó szerencf 
hoz, mert a lálása maga is a legnagyobb SÍ 
rencse . . . Anna! Oh bocsánat, kisasszon 
Nem önhöz szóltam. Csak kabalából mondta 
a nevét. De ha akarja, most magának mot 
dorn. Anna kisasszony, maga nagyon széj 
Ne tiltakozzék. iMaga is jól tudja és nem 
kellelt, hogy én mondjam meg. De ha e 
mentem volna anélkül, hogy egyszer is rnei 
mondom, még utóbb azt hitte volna, liog 
szamár vagyok és nem értek hozzá. Már ped 
én nagyon ludom, Anna kisasszony, hog 
maga milyen szép . . . Miért olyan lürelmetle 
megimt? 

ANNA: Mert felháboril .a nyugodtság 
Mert maga olyan nyugodt... én pedig ner 
Mert tudja azt színlelni, hogy nem gondol 
dolgokra. Nekem pedig nem sikerül. 

MIARIO: Nem is gondolok rá. Mert nem fo 
történni .velem semmi. Vagy legfeljebb v; 
lami csekélység. Biztos vagyok benne. Hog 



míérl vagyok bizlos? ,Ncm tudom. Talán 
mert a véletlen, az életnek ez a nagy varázs-
lója nem engedte, hogy pisztolyt fogjak, mi-
előtt meg nem tudom, hogy magáért teszem. 
Maga se gondoljon rá. Képzelje el, milyen 
elhagyatott lennék, ha most egyedül ülnék 
szállodai szobámban. Talán éppen most ezer 
unalmas dologra gondolnék. Néhány kedves 
emberemre. Hátrahagyandó levelek poszthu-
mus irodalmára, végrendeletre. Brr r . . . Itt 
pedig tökéletesen derűsnek és tökéletesen 
békésnek érzem magamai . . . De ön nem. .. 
Egy kicsit rabja még a konvencióknak. 

ANNA: Én? 
MARIO: Igen. Még az is kényelmetlenül 

érinti, hogy nem tudja, ki vagyok. Ha vala-
melyik barátom, vagy akár egy ismeretlen, 
nki nem is tud rólam többet, mint a neve-
met bemutatás közben megmondaná önnek, 
— ennek a buta. formaiitásna'k az elintézése 
után, nyugodtan, sőt ölömmel igyekezne 
elfeledtetni velem, hogy hamarosan néhány 
nagyon kellemetlen pillanatban lesz részem. 
Megengedné talán, hogy bemutatkozzam? 

EGY FÉRFI HANG (bentről): Hát nem le-
het megtudni, hogy hol van Anna? Már fél-
órája hívom. (A hung elhalkul.) 

ANNA: Az apám! 
MARIO (meghajol): Nagyon örülök. 
ANNA: Vadászni megy. Be kell mennem, 

hogy elköszönjek tőle. (Anna indul befelé.) 
EGY GYERMEKHANG (bentről): Papa, 

Anna nincs a szobájában. 
ANNA,: A khs húgom! 
MARIO (ismét meghajol): Látja, a hozzá-

tartozói magwk mutatkoznak be. Egyik a 
másik ulán. Engedje meg, hogy én is igy 
tegyek. A nevem Mario Rosso. Amint lát-
hatja, soraimi rendkívüli. Harminc éves va-
gyok. És ön? 

ANNA: Ne legyen indiszkrét. 
MARIO: Akkor lennék indiszkrét, ha maga 

harmincnál több lenne. De maga ettől olyan 
távol van, hogy még ez a kérdés is hódolat. 
De hogy visszatérjek magamra: a családom 
kitűnő, minta család. Mindössze ketten va-
gyunk. Az anyám, meg én. <5 értem 'él, és én 
ô^i'to élek 

A FÉRFIHANG (a ház belsejéből): Mond-
játok meg neki, hogy nagyon haragszom, 
mert meg se csókolhattam. De megmond-
játok neki. Hol is mászkál ilyenikor? Gom-
bát szed? Hihetetlen. Holnap kulccsal zárom 
be a kaput . . . huszonhárom éves és ugy vi-
selkedik, mint egy gyerek. Kérem a kávét. 

MARIO (a hang felé): Köszönöm. Huszon-
három éves. Megesküdtem volna rá . . . Ne-
vet? 

ANNA: Hát hogyne nevetnék. Mintha itt 
mindenki sorba íiltaa, 'hogy a maga kérdé-
seire feleljen. 

MARIO: A maguk házában nagyon előzé-
kenyek az emberek. De nem akarok vissza-
élni vele. Folytatom a bemutatkozást. 

ANNA: Fölösleges. 

MARIO: Qseppct sem fölösleges. Ha meg-
halok, egyszeriben nagyon érdeikes személyi-
ség leszek. Már pedig nyáron és vidékein, 
amikor beszédtémáhan amugy is olyan nagy 
a hiány, nagyon kellemes dolog ismerni gr. 
érdekesebb személyeket. Ki tudja, hányszor 
hall majd rólam. És hányszor fog megsiratni. 
Akkor majd azt mondhatja: „Nagyon jól is-
mertem!" „Igazán?" — „Szegényke alig letl 
huszonhárom éves." Nemi tudair., észre-
vette-e már, azt a jószívű mániát, amely 
mindig megfiatalítja azokal. akik meghal-
tak, Nahát akkor mingyárt javítsa is ki: 
„Már harminc éves volt". — „Harminc éves? 
Milyen kár, élete virágjában volt." — Talán 
azt is észrevette már, hogy az ember mindig 
élete virágjában hal meg. „Nős ember voll, 
ugy-e?" Ezt kérem, erélyesen cáfolja meg... 
..Intelligens ember volt?" Ezt kérem, hagyja 
helyben. Már csak azérl is, hogy ha már el-
elmeniem, szégyent ne valljon velem. S hogy 
teljes legyen a nekrológom, tegye még 
hozzá, hogy álmodozó lélek voltam, meri 
hittem » szerelemben, ia barátságban, a jó-
ságban éss a muzsikában . . . Meg hogy néha 
erőszakkal hatoltam be idegen kertek vas-
rácsos kapuján, de azt is csak azért tettem, 
hogy közelről láthassam a legszebb virágo-
kat. És . . . hogy mielőtt elestem, átdöfött 
szívvel, azaz pardon, egy dühödt mamdolinos 
golyójától, — előbb megláthattam a legszebb 
teremtést, akit emberi szem láthat. 

A FÉRFIHANG: Hát mindig én várjam a 
többieket? Hol van Paolino? Mindig ő az 
ulolsó. 

MARIO: Ki az a Paolino? 
ANNA: Oh . .. egy . . . barátun'k .. . Ven-

dégünk. 
MARIO: Értem. 
ANNA: Mit értett? 
MARIO: A vőlegénye. 
ANNA: Nem. 
MARIO: De az lehet. 
ANNA: Nem tudora. 
MARIO: Paolinot nemi üdvözlöm 
EGY NÖI HANG: Mingyárt lemegy, nagy-

ságos wr. 
ANNA: A szobalány. (Kutyaugatás hallat-

szik.) A kutyák. (Anna átmegy baloldalraJ 
MARIO: Megismertem őket. 

^ j g ^ Foltos cipője uj lesz 
Jjr tríosbÍrfesték-

Jí kel átfesti. 
V MlndenUtt kapható ! 

Gyár: Budapest, ül. , Vörösvári u. 97. Fióktelepek: 
Wien, XVin., Basttengasse 22. Arad, Haltk Péter, 
Plata Avram Jancu 22. — Csak T R I O S - 1 fogadjon el. 

us 



"ANNA: Most aztán az egész családot is-
meri. 

MARIO: És mind ilyen koránkelő? 
ANNA: Mindnyájan. 
MARIO: Kivéve Paolinot. Nem tudom, 

miért olyan ellenszenves nekem cz a Pao 
lino. Micsoda 61 

ANNA: Férfi 
MARIO: Ô is? Már igazán tulsokan va-

gyunk. De mi a foglalkozása? 
ANNA: Vadászik. 
MARIO: Minden map? Egész éven át? 
ANNA: Ügyvéd is. 
MARIO: Vadáiszik és csal. Ki nem' állhatom 

ezt a Paolinot. (Több hang zűrzavara hallat-
mik.) 

ANNA: Most mennek. De lehet, hogy erre 
jönnek. Megláthatnának, nem szeretném. 
Nem akarom. Rejtőzzék el kérem egy pilla-
na t ra . . . de gyorsan. (A háttérbe vonulnak 
el, az egyik a rácsos kapu jobb, a másik a 
bal oldalán, ugy, hogy az, aki a fasor felé 
megy, nem láthatja 6ket.) 

MARIO: Mutassa meg nekem a Paolinot. 
ANNA: Maradjon nyugton. 
MARIO: Csendben maradok, de nein ta-

gadhatja, hogy együtt bujtunk e l 
ANNA: Mondtam, hogy csend legyen. 
MARIO: Már hallgatok, mert van egy kö-

zös titkunk. 
ANNA: A túlsó oldalon mennek el. 
MARIO: Hát nem láthatom Paolinot. 
ANNA: Nem. (Mario átmegy jobboldalra.) 
MARIO: Sajnálom. Legalább mondja meg, 

hogy milyen. 
ANNA: Ugytan kérem*, hát legyen már ko-

moly. 
MARIO: Szép? Csúnya? Szőke? Barna? 

ANNA: Nem hagyná abba a tréfát? 
MARIO: Hiába próbálom. Valami jókedv 

van bennem, amit magam se értek. De ott 
van benne a véTeanben, ott lüktet és lobog, 
mint az örömtűz . . . 

ANNA: Ne, ne kérem. 
MARIO: De hát nvi baj? 
ANNA: Engedjen beszélni. Én is meg aka-

rok mondani valamit. (Leülnek.) Az előbb 
nem tettem azt, amit kellett volna, amit lehe-
tett volna, nem háborodtam fel eléggé azon 
a véletlenen, amely arra kényszeritett ben-
nünket, hogy megismerkedjünk. Meg sem 
tudnám mondani, hogy miért. Pedig egyéb-
ként nem vagyok sem nagyon kíváncsi, sem 
nagyon könnyelmű, ás szeles . . . Amikor itt 
maradtam és beszélgettem magával, ugy vi-
selkedtem, mint egy nagyon szeles és na-
gyon kíváncsi nő. Tudom, hogy mit mon-
dok, és nagyon szigorúan el is ítélem maga-
mat miatta. De nem szeretném, ha maga is 
szigorúan ítélkezne rólam. 

MARIO: Eszem ágában sincs. 
ANNA: Ne szakítson ifélbe. Mikor azután 

megtudtam azt, amit nekem elmondott, nagy 
és szinte érthetetlen öröm volt számomra, 
hogy itt maradtam. Szinte ugy éreztem, hogy 
amikor itt maradtam és kockáztattam azt 
is, hogy kompromittál, a felelősségnek egy 
részét azért, ami történt, magamra vettem. 
Most pedig bármilyen gyerekesen hangzik 
iis, be kell vallanom, hogy sokkal zavartabb 
vagyok, mint látszik és mint szeretném. 
Ezért kértem, hogy ne tréfáljon tovább. Nem 
volna ízléses dolog gúnyt űzni és játszani 
ezzel a kényelmetlen érzésemmel, vagy za-
varommal, vagy nevezze, ahogy akarja. Ma-
gának talán semmiség ez az egész ügy. A 
párbaj is egyik kockázata a férfi hivatásá-
nak. De nekem az a gondolat, hogy két 
férfi annyi kárt tehet egymásban... és hogy 
én vagyok az oka, ez olyan, ez valami... va-
lami, ïamibe nem tudok belenyugodni... 
mondja meg>hát, de komolyam. 

MARIO: De nem akarök komoly lenni, 
mert az felizgatna és befolyásolna. Szüksé-
gem van a bátorságra. A bátorság pedig az 
akarat rögtönzése. A bátorságot pedig az 
akarat röglönzi. Akkor jön, amikor akar, s 
ha jön, itt van. Nem szabad előre gondolni 
rá. Nem vagyok se sztoikus, se gyáva nyúl. 
Nincs hát szükségem sem axiómákra, se 
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'diiplfl konyakokra, amikor elmegyek meg-
verekedni. De szükségem van rá, hogy ne 
gondoljak vele. Hagyja, hogy jókedvű le-
gyek, egészen a kötelező komolyság pillana-
táig. Engedje meg, hogy vidáman élvezzem 
kl ezí a .gyönyörű pillanatot, talán . . . (félbe-
ssakltia egy óra lassú, komoly ütése.) Is-
tenem. 

ANNA: Mi történt? 
MAB tő (izqatottan, szorongó hangon): 

húrom . . . négy.. . ö t . . . (Az ötödik óraütés 
után várakozás kinos csöndje. Végül Mario 
meggyőződve, hogy az óra nem üt többet, 
szinte leroskad.) Istenem, hogy megijedtem... 
Megfeledkeztem mindenről. Már azt hittem, 
hogy el jöt t . . . a végzetes óra, mint mondani 
szokás. Ugy éreztem, minlha megdermedtem, 
volna. Itt maradtam volna Isten tudja m'ed-
dig és egyébre se gondoltam volna, mint 
arra a gyönyörűségre, hogy itt lehetek. A 
gondviselés szava volt ez az óra. Kérem, ha 
visszamegy a házba, üdvözölje a nevemben. 
És nagyon hálásan köszönje meg. De csú-
nyán megijedtem. Fogadok, hogy belesápad-
tam. Nem igaz? No majd futva megyek a 
szállodáig, s azalatt visszanyerem az arc-
szinemet . . . Megengedi, hogy megcsókoljam 
a kezét? 

ANNA (nézi, de nem nyújtja a kezét): De... 
de . . hát akkor . . . akkor hát csakugyan 
igaz? 

MARIO: Mi kérem? 
ANNA: Akkor hát csakugyan komoly ez a 

párbaj? 
MARIO: Komoly most csak egy doing. 

Hogy pontosan ott legyek a. kitűzött órá-
ban . . . Kisasszony . . . 

ANNA: Már megy? 
MARIO: Néhány levelel kell még írnom. 

Senkit sem értesítettem még erről a bosz 
.szántó eselrfil. 

ANNA: Az édesanyját sem? 
MARIO: öl sem 
ANNA: Rosszul tette. 
MARIO: Tnlán nem .. 

párbajok aránya: egy a 
túlzott balszerencse lenne, ha éppen én lea 
n«'k az az egy. Ha nem történik velem 
semmi, szegény asszonyt legalább megkímél-
tem néhány izgalmas órát61. Ha meg törté 
ník velem valami, minden fájdalom 
szerre szakad rá, amikor megtudja, 
igv, előzetes figyelmeztetés nélkül. 

ANNA: Hát én hogy tudom meg'' 
MARIO: Maga? 
ANNA: Igen, én. 
MARIO: Ide nagyon jól hallja a 

ket. 

« halálos végű 
százhoz. Igazán 

egy-
Jobb 

lövése-
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ANNA: Sok vadász jár errefele... Azt hi-
hetném, hogy . . . 

MAU10: Hogy én estem el, pedig csak egy 
•szegény veréb. 

ANNA: Már megint kezdi? Már megint tré-
fát? 

MARIO: Csak azért, hogy ne gyászos em-
lékkel búcsúzzam 

ANNA: Bs , . . éin. nem tehetek magáért 
.semmit? 

MARIO: De igen. Nagvon sokat . . . gon-
doljon rám egy órahosszat. 

ANNA: Gondolnom kell, mégha nem is 
akarok. 

MARIO: Gondoljon rám, de ugy, hogy 
«karja. (Anna át balra.) 

ANNA: Hallgasson, rám . . . Nem fog semmi 
sein történni.. . Biztos vagyok benne. 

MARIO: Ên is. 
ANNA: De h a . . . 
MARIO: Folytassa kérem. 
ANNA: Akarja, hogy én intézzem el a le-

veleit? 
MARIO: Köszönöm. Nem is tudja, milyen 

hálás vagyok ezért u gyengéd gondolatáért. 
„De ha" — ne adja Isten, — akkor igazán 
jobb szeretem, ha az anyámat maga értesíti. 
És nem a segédek rideg távirata, vagy a szál-
loda igazgatójáé. Ugy-e. akkor egy-két szót 
hozzáfűz még az én levelemhez? 

ANNA: Igen, igen, menjen és küldje el 
üyonsan. 

MARIO: Megyek és megírom. 
ANNA (kezét nyújtja): Jó szerencsét. 
MARIO: Meglesz, mert a jó Isten bizo-

nyára figyelembe veszi, hogy szivemben mi-
lyen kevés haragot tápláHk ellenfeiem 
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i ránt . . . Oh, igem, ha ott akkor, azonnal, 
megverekedhettem volna, mindjárt a sérté-
sek és az ül legek u tán . . . akkor biztos, hogy 
elfogott volna valami vad harag. . . de 
most? Semmi. Olyan szelíd vagyok, mint egy 
bárány. 

ANNA: Reméljük, hogy a közbeesö idő az 
ellenfelét is igy megsaeliditette. 

MARK): Az lehetetlen. 
ANNA: Miért? 
MARIO: Merl ő a hajnal „szeplőtlen órái-

ban" nem találkozott azzal a csodálatos lá-
tomással, amellyel én . . . Mivel pedig nem 
találkozott, nem lehet oka rá, hogy jó le-
gyen, és szelíd. Az én tiszta, jó és érintetlen 
szelídségem: — maga kisasszony. Elhiszi? 

ANNA: Miért ne hinném el? 
MARIO: Elhiszi, mert a halálba késziiilők 

nem hazudnak. 
ANNA: Nem aztfrt mondtam. 
MARIO: És ha ugy lenne is? Olyan széip 

volt, olyan páratlanul szép œ a mi találko-
zásunk . , . mialatt beszéltünk, kétszer, há-
romszor is arra gondoltam, hogy valami 
felsőbb, megfoghatatlan hatalom akarta ezt 
igy. Lehetetlen, hogy céltalanul és hiába 
akarta volna igy. Nem tudok magéról sem-
mit. Maga se rólam. Néhány perccel ezelőtt 
még nem ismertük egymást, mint ahogy nem 
ismeri egymást, két emberi lény, aki még 
meg sem született. S a véletlen csodája, 
megengedi, sőt logikussá teszi, hogy én a 
boldogság olyan gyönyörűségével beszéljek 
magához, amely pillanatról pillanatra nő. 
Megengedi, hogy amikor elmegyek, ugy bú-
csúzzam el, mintha attól búcsúznék, aki az 
életemben a legdrágább. Aki a legközelebb 
áll 'hozzám . . . aki után a legjobban vágyó-
dom. Nem érzi vakmerőségnek, hogy igy be-
szélek és ant se tartaná vakmerőségnek, ha 
mielőtt elmegyek, egyszer, egyetlen egyszer, 
csak ugv egyszerűen a nevén szólítanám? 

ANNA": Nem. 
MARIO: Köszömöm Anna. És Isten vele. 
AN>NA: A viszontlátásra. (Indulna, de kéz-

fogásukat nem szakithatja el, mert Anna 
visszatartja.) Egy pillanatra még. . . én ké-
rem, hogy maradjon . . . milyen hihetetlen... 
nem tudom, mi van velem . . nem értem. 
Ugy érzem, mintha minden . . . az izgalom-
tól és a félelemtől eMog a szomorúság . . . 
valami összeszorítja a torkomat.. . valami 
csöndes . . . csöndes fájdalom . . . szinte fé-
lek, hogy s Írva fakadok. 

MARIO: Anna. 
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ANNA: Mösl menjen . . Nem birok, az ide-
geimmel . . . mi ivén képtelenség. 

MARIO: Igaza van. Esztelenek és beszá-
mithatatlanok vagyunk. Szeretném igy vinni 
magammal az arcát, a képét is, de sehogy 
sem tudom megrögzítem. Nagyon bizonyta-
lan ez a világítás. Nagyon félénk és pillanat-
ról pillanatra aranyira változik . . liogy nem 
láthatom ugy, amilyen a valóságban. Nem 
tudom, milyen . . . nem tudom milyen a sze-
me. Láttam világosinak és láttam sötétnek. 
Láttam végtelennek és láttam lezártnak. 
Annyi kifejezését láttam, de egyetlen egyet 
sem tudtam megfogni, hogy magammal vi-
gyem. (Kint lövés.) 

ANNA: Én sem. Pedig megpróbáltam. Én 
is igy vagyok . . . Ugyanez a bizonytalanság. 
Talán nem tudtam volna igy megmondani, 
de éppen igy vau 

MARIO: Most megint megváltozott. Mint 
ahogy megváltozott a kert, megváltozott az 
ég, amely az előbb még csillagos kert volt, 
most pedig sápadt, mint a maga arca... És 
a maga hangja is megváltozott. Talán nem 
vettük ész*e, hogy a vidék, amint ébred, 
szintéin beszél. És hangos szava elnyomja a 
mienket. 

ANNA: Lehet. Biztcsan ugy is van. 
MARIO: Nem tudom milyen maga Anna 

és nincs már időm, hogy megvárjam, mig 
a nap megmutatja. 

ANNA; Talán jobb igy. 
MARIO: Maga tökéletes. 
ANNA: Mert nem lát. 
MARIO: Ha nem találkoznánk többet, ugy 

emlékezhetnénk, hogy ismertük egymást 
anélkül, hogy láttuk volna egymást. 

ANNA: Igaz. 
MARIO (megfogja a kézéi): Reszket? 
ANNA: Egy kicsit. 
MARIO: Fázik? 
ANNA: Egy kicsit. 
MARIO: Most már jó? 
ANNA; Egy kicsit. 
MARIO: És nyugodt? 
ANNA: Igen. Ugy érzem, mintha minden 

gondolatomon valami egészen uj, valami 
lassúság, valami lustaság lenne úrrá. Azt 
hiszem, fáradt vagyok . . . vagy félek . . . nem 
tudom biztosan, de jól érzem magam. (Két 
puskadörrenés hallatszik.) Ohl (Idegesen 
Mario vállálxt kapaszkodik.) 

MARIO: Anna! \ 
ANNA: Oh, de szörnyen megijedtem. Már 

azt hittem .. . milyen ostobaság. (Nevet.) 
MARIO: No lám. Valami furcsa érzéki 

csalódással, valami kettősséggel én is ugy 
éreztem, mintha már ott lent lennék... Öe 
most már mennem kell. Félek, hogy az óra 
megint ütni ketzd. 

ANNA: Menjen. Az aggódásom ugy megy 
magával, mint az árnyék. Egy pillanatra 
sem hagyja el. 

MARIO: Milyen kár, Anna, hogy nem va-

gyok igazi haldokló. Mert ha igazán haldo-
kolnék, akkor nem tagadhatná meg totem, 
amit kérnék, amiért térden állva könyörög-
nék. 

ANNA: Mit? 
MARIO; Egy csókot. 
ANNA: Nem. Menjen! 
MARIO: Annal 
ANNA: Most maga rántja el. 
MARIO: Egy csók lenne a legjobb — ami 

elkísérne. 
ANNA: Menjen és írja meg a leveleket. 
MARIO: Egyetlen csók nem mocskoija be. 
ANNA: De megégethet. 
MARIO: Meglátja, mindig lelkiismeretfur-

dalása lesz, h a . . . 
ANNA: Oh nem, ne mondjon ilyet. Nein 

akarok lelkiisme re tfurdalásokat. Utálom. 
Tessék. (Hosszan megcsókolja.) 

MARIO: Anna! 
ANNA: És ha nem hal meg? 
MARIO: Esküszöm, azonnal visszajövök és 

visszaadom. (Futva el.) 
(FÜGGÖNY) 

II. F E L V O I Á 8 
(Szili ugyanaz, de a kert a nap szikrázó fé-
nyében mintha átalakult ' volna. Most már 
igen nagy, nem olyan siirü, nincs benne rej-
telmesség, intimitás, költészet. Anna is job-
ban felöltözött. Egész megjelenésében sok-
kal rendesebb, már nem ugyanaz. Az aszta-

lon ül.) 
ANNA (miután megbizonyosodott ráta, 

hogy senki sem láthatja és senki sem lep-
heti meg, kinyit egy nagy borítékot, három 
kisebbet és egy nyitott levelet vesz ki belőle. 
A levelet mohón olvassa. Előbb mosolyog, 
aztán lassanként könnyekig meghatódik. Mi-
alatt tovább folytatja az olvasást, loitva törli 
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le könnyeit): Szegény fíu! . . . Reméljük a 
legjobbat. Azt hiszem, már itt is lehetne . . 
vagy értesítést küldhetett volna. (A rácsos 
kapuhoz megy, majd visszafordul, Nézegeti 
a borítékokat.) Az anyjának . .. szegény asz-
szonv . . . Bár sohasem kellene elküldeném . 
Nyitva van .. . Miért? Biztosan elfelejtette. 
Csak nem gondolt arra, hogy elolvasom, ha 
nyitva hagyja? (Leragasztja a levelet.) Pedig 
biztos, hogy ebben a levélben rólam is it... 
Különben nem felejtette volna el lezámi . . . 
A másik.. . Tulllo Bárdi ügyvéd... Oh, 
Nini . . . Nyitott . . . ez is? igazán különös. 
(Leragasztja a levelet.) De ezt l e r a g a s z t o t t a . 
Sőt le is pecsételte. Oh, o h . . . sokkal vasta-
gabb is a többinél . . . Marion Merville d'Ar-
genson kisasszonynak. Szegény lány, vagy 
szegény asszony. Ki tudja. Marion Merville 
d'Argenson. Ennek a névnek nincs menmy-
asszony ize. Biztosan a szeretője. Különben 
mi közöm hozzá . . . De ezt is nyitva hagy-
h a t t a vo lna . (Mindenfelöl nézegeti a levelet 
és igyekszik kifürkészni, hogy átlátszik-e 
valami a borítékon.) Megmondom majd neki, 
hogy nyugodtan nyitva hagyhatta volna. 
Hogyne! Majd megmondom neki. (A napfény 
felé tartja és ugy nézi.) T a l á n az t képze l t e , 
hogy kísértésbe esem és elolvasom? Nem fe-
nyegette ilyen veszély. Egyáltalában nein... 
De azért jobb, hogy leragasztotta. Oh. (Hír-
telen a rácsos kapuhoz szalad, jobbra és 
halra kikémlel és azután csüggedten vissza-
tér.) Már ugy rémlett . .. Marion Merville 
d'Argenson. Színház szaga van ennek a név-
nek . . . De niem elsőrangú színházé. Csil-
logó francia név. . Színésznő? nem. . . 
chansonénekesnő . . . Igen chansonette. Mi-
lyen furcsa. Ez a gondolai olyan sebesen 
forog a fejemben, mint valami sokszínű 
üveggolyó . . . Akárki vagy is, te távoli isme-
retlen, menyasszony, vagy szerető, unalmas 
kisasszony, vagy mulatságos asszonyka, én 
szívből megkönnyezlek és megszorítom a ke-
zed és minden jót kívánok (Leül. Hosszú 
szünet.) Hol késik. Istenem. Milyen furcsa 
helyzet. És ha drámaivá lenne . . . (Szünet.) 

Milyen éhes vagyok. Hogy elbágyadtam. M» 
reggt-l még semmit sem ettem. Kgy pohár 
vizet sem ittam. Persze, mo, t megérzem. 
(Kikiált jobbra.) Isolinaí Isola! Hallod? 

IlSOLlNA (hangja bentről). Igen, kisasz-
szony. 

ANNA: Légy szives hozd ide a reggelimet. 
Még pedig sokat és mindjárt. (Szünet.) De 
ha jöin és itt talál evés közben. Ha megsebe-
sült és Itt talál a reggelinél. Micsoda hatás., 
borzasztó. De igazán nem a/ én bűnöm, hogy 
éhes vagyok. Jobb, ha bemegyek . .. Igen... 
Igen, jobb . . . De ha jön és nem talál itt... 
a.z m é g r o s s z a b b . . . (egy pillanatra eltűnik 
jobbra, belülről) A papa visszajött? 

ISOLINA: Még nem 
ANNA: Hol a mama? 
1SOLINA: Misére ment. nincs ilthon senki. 
ANNA: Ha jön a kertész, mond meg neki, 

hogy kezdje az üvegháznál . . . Köszönöm. 
(Nagy tálcával tér vissza, amelyet letesz az 
asztalra és nekilát a reggelinek.) L e h e t e t l e n , 
hogy valami történt volna Akkor nem len-
nék ilyen éhes. Előérzet vagy csak a költé-
szetben van. .. vagy pedig nem történt 
semmi. De tulajdonképpen nincs is semmi-
féle előérzetem. Se jó, se rossz. Kérdezem... 
vizsgálom... fürkésizem . . . kutatom maga-
mat, de nem találok semmit. Ebben a pilla-
natban is rágondolok. Ha eszem is, azért rú 
gondolok. Milyen furcsa, hogy ilyen jókedvű 
vagyok. Sokkal természetesebb lenne, ha iz-
gatott, ideges, nyugtalan lennek. De semmi, 
semmi. Szabályos pulzus, teljes nyugalom... 
És egyre jobb étvágy. (Látható megelége-
dettséggel folytatja a reggelit.) 

MARIO (megjelent a rácsos kapunál, sö-
tét ruha van rajta, benéz a kertbe, Annát 
nem látja, egy pillanatig habozik, aztán le-
nyomja a kilincset és belép): Oh, ha l á t h a t -
nám, mielőtt reggelizni megyek. Egy pohár 
vizet se ittam még ma. (Meglátja Annát, kel-
lemetlenül lepi meg, hogy enni látja s már 
arra gondol, hogy visszafordul. Aztán meg-
szólal rideg, udvariatlan hangon): J ó é tvá-
gyat! 

ANNA (rémülten felugrik): Oh, maga? 
MARIO: Hát igazán azt hilte, hogy nem 

jövök többé vissza? (Egymásra néznek.) Lá-
tom, hogy a lelke megnyugodott. (Tovább 
nézik egymást, de valami kényelmetlen ér-
zéssel, mintha nem ismernék egymást) 

ANNA: Miért mér ugy végig? 
MARIO: Ugyanúgy, ahogy maga. 
ANNA: Mintha nem is isMernőV egvmást. 
MARIO: Igaz. 
ANNA: De most gyorsan mondja el, me-

sélj? e l . . . Meghalok a kíváncsi*ágtól. Mi 
történt? 

MARIO: Láthatja. 
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ANNA: Semmi? 
MARIO: Sértetlen vagyok. 
ANNA: És a másik? 
MARIO: Nincs ilven jól. 
ANNA: Hogyön? 
MARIO: Ö egyenesen rám lőtt és egy kö-

zeli fát talált. Éh. egy közeli fát vettem célba 
és őt találtam él. 

ANNA: Oh, nagyon sajnálom. Igazán na-
gyon sajnálom. Súlyos? 

MARIO: Nem. Itt a vállán, két héten be-
lül gyógyul. 

ANNA: KibékÜltek7 
MARIO: ö nem akart. Mondják: a zene 

szelidebbé teszi az embert, — de a mandolin 
nem zene. Oh. de látom, hogy annak az ur-
nák a sebesülése milyen fájdalmat okoz ön-
nek . . . Nagyobb fájdalmai, mint az öröme, 
hogy én sértetlen maradtam. 

ANNA: Micsoda gondolat... Sőt. Melegen 
és őszintén kívánok minden jól. (Leül.) 

MARIO: Nagyon lekötelez 
ANNA: Volt már a szállodában? 
MARIO: Igen. Holmi unalmas formaságo-

kat kellelt elintézni. Különben azonnal ide-
jöttem volna. Még csak egy pohár vizet sem 
ittam, csakhogy hamarabb ideérjek. Mert 
tudja kérem, ait képzeltem, hogy magát 
most a legszörnyűbb nyugtalanság kinoziza. 
Szerencsére, Ugy látom, hogy tévedtem. 

ANNA: Akkor hát még nem is reggelizett? 
MARIO: MoiuMam, hogy nem. 
ANNA: Megkínálhatom? 
MARIO: Nem tudnék enni. 
ANNA: Tessék. Minden teketória nélkül. 

Reggeli, szinte a fűben, majdnem majális. 
MARIO: Kérem, ne zavartassa magát. 
ANNA: Szó sincs ró la . . . Nézze... a cu-

kortartót használhatjuk csészének. (Kiüríti 
és megtörli.) Akarjit? 

MARIO: Mondom, hogy nem. 
ANNA: Pirított kenyér, itthon készült vaj, 

egészen friss. Eperiz. Szintén házilag ké-
szüli. Hamvas és harmatos gyümölcs a ker-
tünkből . .. Tojás. 

MARIO: Szintén házilag késizült? 
ANNA: Nem. A lyukólban. A fekete tyúké. 

Parancsol? 
MARIO: Mondtam, hogy nem. Nem vagyok 

kis gyerek. 
ANNA (feláll): Majd én kiszolgálom. 
MARIO: Ebben a pillanatban igazán nem 

érzem a táplálkozás köznapi szükségét. 
ANNA: Azt hiszi, de téved. Bizlos vagyok 

benne, hogy téved. Maga is fent volt egész 
éjjel és most rettenetes hiányát érezheti en-
nek a köznapi szükségletnek. Sok tejjel? 

MARIO (hallgat). 
ANNA: .Szóval kevés tejjel. Olyan lesz a 

színe, mint a hangulata. Sötét, borongós. 
Hány cukrot? 

MARIO (Hallgat.) 
ANNA: Tehát semmi cukrot. Tessék, itt 

van. Keserű, mint a gondolatai... üljön le. 
(Leülnek.) Ne oda. Ott a nap mingyárt a 
szemébe süt. Itt csinálok helyet a közelem-
ben. 

MARIO (rosszkedvűen átül a padra.) 
ANNA: Nézze, még meg is kenem a va-

jaskenyerét. Ugy-e mulatságos ez a rögtön-
zött reggeli. 

MARIO: Nagyon mulatságos. 
ANlNA: Szereti a szamócái és az epret?... 

Mert én imádom. A kedvenc gyümölcsöm. A 
bokrok, a föld és a nap illata van benne. 
Tessék, már minden kész . . . Monsieur, est 
servi. 

MARIO: Megenged egy kérdést, kisasszony?' 
Ez a reggeli egyedül önnek készült? 

ANNA: Igen. Miért? 
MARIO: Csak. 
ANNA: Valamivel pótolnom kell az alvás 

tápláló erejét. 

^fcjyyzer- rruecj heil monó/xiu: 
hogy korpa, kihullott haj a váílakon 

és a ruhán, a haj kellemetlen 
illata,visszataszítóan hat 

nak minden emberre. 
Kötelessége, hogy ennek 
vegye. Használjon állandóan* 

p r a l l e Birkenho 
[Fejbőre tiszta és korpamentes lesz. 

Haja megerősödik és könnyen 
fésülhető lesz. 
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MARIO: Meg aztán azt a sok izgalmat, 
a m e l y i a véletlen okozott. 

ANNA: Milyen gúnyosan mondja ezi. Pe-
dig bizony igy van. A nagy izgalmaktól. . . 
sokat eszem . . . Idegek dolga. 

MARIO: Inkább élvágy dolga. 
ANNA: Ha tudná . . . ha tudná . . . hogy 

jnilyen biztosan tudtam és hittemi... 
MARIO: Mit? 
ANNA: Hogy esztelenül haragudni fog rám, 

ha reggelinél talál. 
MARIO: Én? Miért? 
ANNA: Miért??? Mert magával nem tör-

tént ugyan semmi baj, de mégis hősi pilla-
natokat élt á t . . . És a hős visszatérését iga-
ián nem illik tejeskávé melleit várni. 

MARIO: Nagyon hálás lennék kisasszony, 
ha abbahagyná a gúnyolódást, 

ANNA: Gúnyolódom, de . . . 
MARIO: Egyebet sem lesz. 
ANNA: Hallgasson ide. Néhány pillanattal 

ezelőtt még én is a legrosszabb hangulatban 
voltam: az üres gyomrom volt az oka. Most 
ez az ernyedtség magán vett erőt, ahelyett 
hogy őszintén bevallanú, azt képzeli, hogy 
én kicsúfolom. Pedig minden ilyen szándék 
olvan messze van tőlem, mint az a szép 
ezüstös felhő. Ugyan, ne tegyen ugy, mint 
azok a makacs gyerekek, akik ha kikapnak, 
azzal bo®szi.ljá'k meg magukat, hogy nem 
fcsznt'k. Rékitse ki a gyomrát, és egyszerre 
rózsaszínben fog látni mindent 

MARIO: Hát jó. 
ANNA: De ne igy. Ne ilyen haragosan . . . 

Szép lassan. Ha az eper jam cigányútra megy, 
okkor egy félóráig köhögni fog. 

MARIO: Gsak folytassa kérem . . . tessék. 
Már nem tiltakozom. Természetes. Hetyes. 
Logikus. Ha sebesülten, összetörve, bekö-
tözve, siralmas állapotban jöttem volna 
vissza, — oh ki tudja, milyen fogadtatásban 
lett volna részem. Milyen szeretettel teljes 
gondosságban. A gyengédségnek ki tudja, 

A N Y A k ? 

QVE.N'CE, t TVA'cyi A l^N N^B 
G Y E R M f K E l T E K M f K f f f -
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milyen kitöréseiben... de én — szerencsét-
lenségemre — épen és sértetlenül térleni 
vissza. A varázs meglört, Isten veled poézis, 
a bűvös inez lefoszlott rólam. És hogy tel-
jessé tegyem mindezt, végUl még akaratom 
ellenére rákényszerít, hogy reggelizzek is. 

ANNA: Legyen igazságos, — ha tud. 
Mondja meg: — kit érhet most azi a szemre-
hányás, hogy konvencionális. Különben pe-
dig téved. Nem is hiszi, hogy mennyire té-
ved. Én igenis csak örülök, hogy a dolog 
ilyen jól végződött és igeniis boldog vagyok, 
hogy a. párbaj, amint előre megmondtam — 
egy jó reggelivel végződik. Tulajdonképpen 
nem illik, hogy a háziasszony mondja a sa-
ját reggelijéről, hogy jó. De maga elmulasz-
totta. Hát megmondom én..». Akar egy to-
jást? 

MARIO: Tessék? 
ANNA: Azé a fekete tyúké, amely csak ne-

kem tojik. Fogja csak meg, még meleg. Még 
az eleven élet dobog benne. Akarja? Fel is 
töröm. Tessék. Igya ki. Meglátja, hogy fel-
üdíti. Ugy érzi majd, mintha magát a jó 
egészséget nyelte volna le. No tessék. Nem 
nézek oda. 

MARIO (egy pillanatiq tétovázik, de azután 
lenyeli a tojást.) 

ANNA (közben egil másikat készít elő): 
Kész? 

Mario: Igen. 
ANNA (átnyújtja a másodikat, amelyet 

Mario gépiesen kihörpint): Kész? 
MARIO: Igen. 
ANNA: Jó volt? 
MARIO (felkel. Anna is, de visszaül.) 
ANNA: Mit csinál? 
MARIO: Nem zíavarom tovább. 
ANNA: Ha igazán azt hiszi, hogy zavar... 

ké rem. . . Az édesapám mcst már hamaro-
san itthon lesz és mivel biztosan hallott a 
párbajról, szívesen bemutatnám. 

MARIO: Még lesz rá alkalom. 
ANNA: Igaz, különben is nagyon fáradt 

lehet. Biztosan nagyon vágvódik már pihe-
nésre . . . Bocsásson meg, hogy tartóztattam. 
Hát menjen csak és pihenje ki magát. 

MARIO: Egyáltalában nem vagyok fá-
radt . . . oh, ahhoz igazán több kellene. 

ANNA: Értsük meg egymást . . . Jöjjön 
vissza, amikor jólesik. Be fogom jelenteni a 
látogatását. Ninos titkom a szüleim előtt. 
Alig várom, hogy elmeséljem a mai reggel 
furcsa történetét. Jöjjön hamarosan vissza, 
hogy azután együtt nevethessünk, r a j t a . . . 
Jó pihenést. • 

MARIO: Köszönöm, de kérem, vallja be, 
hogy most m ag a küld el engeir.. 

ANNA: Könnyebben val'hatnám be, hogy 
egyáltalában nem értem a viselkedését. 

MARIO: Talán jobb igy, sokkal jobb. Mert 
ha megértené, hogy mi történik bennem, mi 
tőrtént bennem azóta, hogy találkoztam ma-
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gával. Ha csak el tudná képzelni, egészen 
másképben beszélne. 

ANNA: Dc mivel nem tudom, — mert el-
képzelni se tudom, azért beszélek ilyen nyíl-
tan és őszintéin. Mert ez a természetem. 

MARIO: Emlékezzék csak, mikor elmen-
tem a párbajra, felháborodolt a nyugalma-
mon. Meg i» mondta. Emlékszik? 

ANNA: Nagyon jól emlékszem. 
MAKIO: Nem gondolja, hogy most rajtam 

lenne a sor, hogy panaszkodjam a közö-
nyössége miatl? Ha nem is sértődöm meg 
miatta, de megvallom, egy kicsit bánt 

ANNA: Miért tennék más, inint amilyon 
vagyok? A megoldás, amelyért annyira iz-
gultam; — kitűnően, — a legjobban sike 
rülí. 

MARIO: Hát izgatott volt? 
ANNA: Nagyon. 
MARIO: Megesküdne rá? 
ANNA: Elég, ha mondom. 
MARIO: Ugyan, menjen. 
ANNA: Menjek? Hová menjek? Igen. Azt 

kérdem. Hová megyek, hová megyünk, hová 
jutunk, ha így folytatjuk? Milyen furcsa 
maga. 

MARIO: Nem akarok beszélni, kisasszony... 
túlságosan ideges vagyok. Talán túlságosan 
kijózanodott is. 

ANNA: Kijózanodott? 
MARIO: Ebben a lelkiállapotban pedig ér-

zem, nem tudnám megmagyarázni, hogy a 
.lelkemben milyen vihar . . . (Hátra és vissza 
megy.) 

ANNA: Még lesz rá alkalom. 
MARIO: Ahogy tetszik... És köszönök 

mindent. Az izgalmát, az érdeklődését, a 
reggelijét, a tojást. 

ANNA: Tojásokat. Kettő volt. 
MARIO: Látom, hogy nem feleíti el azt, 

omit ad. 
ANNA: Igazán mulatok. 
MARIO: Oh! Mulat! ön mulat? Csakugyan 

jobb, ha elmegyek. Én igazán ugy érzem . . . 
az idegeim táncolnak . . . a fejem zug . . . de 
ha megengedi, majd visszajövök. 

ANNA: Már egyszer megengedtem. Sőt, én 
kértem. 

MARIO: Hát viszontlátásra Hamarosan, 
kisasszony. (Gyorsan elindul.) 

ANNA (feláll): Oh, el is felejtettem. 
MARIO: Mit? 
ANNA: A hátrahagyott... leveleit. 
MARIO: A sok köszöngetés közben én is 

megfeledkeztem róla. 
ANNA: Tessék. 
MARIO (nézi a leveleket): Ha az ember 

életben marad, szinte kémikusuk az ilyen 
„halála előtt" irt levelek. 

ANNA: Miután azonban nehezen lehetne 
őket utólag megírni . . . 

MARIO: Természetesen. 
ANNA: Amint látja, leragasztottam azokat 

is, amelyeket nyitva küldött el. Anni pedig 

ezt a levele! illeti, amelyre őszintén szólva 
nem számítottam. 

MARIO: Már késő volt . . . Nem tudtam, 
kire bízzam. Azért bátorkodtam. 

ANNA: Helyesen tette. De ha bátorkodott, 
engedje meg, hogy én is bátorkodjam meg-
mondani. hogy vagy mind a hármat le-
ragasztva kellett volna küldeni, vagy mindi 
a hármat nyitva. Hogy éppen ezt az egyet 
leragasztotta és olyan hatalmas viaszpecsét-
tel zárta le, nem kellemes érzés. Bizalmat-
lanságot jelent, amelyet nem érdemeltem 
meg. 

MARK): Persze. Talán igaza is van. 
ANNA: Igazam van, talán nélkül. 
MARIO: Csak azért teltem, kérem, meri, 

hogyis mondjam csak . . . vannak bizalmas-
ságok, amelyek . . . 

ANNA: Igazán nem kutatom, hogy milyen 
bizalmasságok fűzik ehhez a csillogó nevű 
francia hölgyhöz, dc arról megnyugtathatom, 
hogy ezt a levelet is nyitva küldte volna el, 
az én számomra ez is szent lelt volna . . . 
valamit mondani akar? Talán nem hiszi? 

MARIO: Mi jut eszébe? 
ANNA: Már azt gondoltam... 
MARIO: De ha a három közül egyet ki 

kellett volna választania, hogy elolvassa, — 
biztos ezt választotta volna. 

ANNA: De .már megmondtam . . . 

tesebb i m ^ ml \J sebb 
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MARIO: Különben teljesén éribelő és 
megbocsátható kíváncsiság lett volna.. . de 
igen . . . közöttünk . . . hogv is mondjam 
csak . . . valami egészen különös kapcsolat 
keletkezett. Olyan kapcsolat, melyet az idő 
szokatlanság«!, az eset különössége, sőt a 
veszély távoli lehetősége nagyon bensősé-
gessé és érzelmessé tett. Olyan szavakat 
mondhattam önnek, amelyeket ilyen .szemér-
metlenül ragyogó napfényben aligha mertem 
volna kimondani. 

ANNA: Valószínűleg én isem engedtem 
volna, hogy kimondja. 

MARIO: Valószínűleg. De látja, azok «tán, 
ami köztünk történt, egy ilyén lezárt levél, 
amely ott van az ember kezében, s amely 
egy ilyen csillogó nevű francia hölgynek 
szól, mint ahogy mondani szíves volt, — egy 
kicsit fel kellett, hogy keltse -a féltékenysé-
gét. 

ANNA: Tessék? 
MARIO: A kíváncsiságát? 
ANNA: Az sem. 
(MARIO: Az érdeklődését? 
ANNA: Még azt sem. 
MARIO: Oh. 
ANNA: Nincs oh és nincs a h . . . Se félté-

kenységet. se kíváncsiságot, se érdeklődést... 
hanem . .. részvétet. Telve voltam szánalom-
mal az ismeretlen hölgy iránt. De a maga 
okoskodásai és következtetései ezt a részvé-
tet lerontják és átváltoztatják . . . 

MARIO: Ellenszenvvé. 
ANNA: Közönyösséggé. 
MARIO: Nem igaz. 
ANNA: Nem igaz? 
MARIO: Persze, hogy nem. Ort Marion 

iránt ugyanazt az élénk ellenszenvet érzi. 
mint én éreztem és érzek Paolino iránt. 

ANNA: Az az ur, akit ilyen nagyon bizal-
masan csak Paolinonak nevez, igen rendes 
ember. 

MARIO: Kisasszony, ön sem tudja, hogy 
kicsoda Marion. 

ANNA: Chansonette. 
MARIO: Oh, honnan tudja? 
ANNA: Kitaláltam. Pedig esküszöm, hogy 

ináig még a nevét sem hallottam. Marion 

Eiűkeio reprezentálni tudúdama, 
aki pár hónapja özvegy, vállal angol, 
francia, német társalgási órát. Önálló 
hölgy mellé társalkodónőnek is el-
menne. Cim a kiadóhivatalban. 

Biedermeier-háló, 
l garnitúra, könyvszekrény, varróasztal , kommod képek 

otcsón eladók. M a g y a r - u t c a 12, I . 1. 

kisasszony nem lehet valami nagy híresség'., 
harmadrendű csillag. 

MARIO: Igaz, nem nagyon híres. . . de na-
gyon fiatal, bájos, elegáns 

ANNA: Mi közöm hozzá? 
MARIO: Azt hittem . . 
ANNA: Rosszul hitte. 
MARIO: Lehet. 
ANNA: Most pedig? 
MARIO: Megtudhatnám, kisasszony, hogy 

miért beszél volent ilyen haragosan és inge-
rülten? 

ANNA: No hallja? Ez már mégis csak. Hát 
ez. ml? Szinte ünnepélyesen fogadom. Oda-
kínálom minden szívességemet, minden örö-
mömet és az egész reggelimet. Minderre pe-
dig mogorva arcokat vág, ridegen, gúnyosan, 
szarkasztikusan .. . rossz nevcjléstien beszél 
velem . . . Igen, olyan neveletlenül, és udva-
riatlanul, hogyha valaki kihallgatott volna 
bennünket, nem hitte volna el, hogy két kö-
zömbös ismerős beszélget. 

MARIO: Hanem két szerelmes eívódik. 
ANNA: Igen. És ezt a groteszk látszatot 

egyedül csak maga okozta. Aztán pedig még 
van bátorsága ideállrfi és azt modnani, hogy 
én beszélek haragosan és ingerülten. Nahát, 
ez már igazán sok. (Anna messzebb távozik 
Mariótól.) Igazán egy kicsit sok. 

MARIO: De kéretn, Annal 
ANNA; Megtiltom, hogy Annának szólít-

son. 
MARIO: Nent ez a neve? 
ANNA: Az ön számára nem. 
MARIO: De az előbb megengedte. 
ANNA: Előbb, az előbb volt. Most pedig 

most vau. 
MARIO: Minden -egválíozott? 
ANNA: Minden. 
MARIO: Előbb olyan keveset láttunk. 
ANNA: Most meg nagyon is sokat látunk. 
MARIO: Az előbb sízertancsém volt és tet-

szettem magának. 
ANNA: Nagyon képzelődő. 
MARIO: Ha nem tetszettem volna csak 

egy kicsit, csak egy parányi morzsányit, egy 
pillanattal sem tnafadl volna velem tovább, 
mint muszáj volt . . . nem lett volna kíván-
csi. Az ember nem kíváncsi arra, aki nem 
tetszik neki. 

ANNA: Pedig az is megtörténhet. Miért 
ne? Különben pedig most veszem észre, hogy 
mindez csak azért volt, mert nem jól lát-
tam . . . Most azonban nagyon jól látok és 
meglátom összeférhetetlenségének minden 
ijesztő tünetét. Se kedvem, sem okom rá, 
hogy egy percig is tovább tűrjem. Most már 
igazán nagyobb szüksége van pihenésre, 
mint valaha . .. nem tartóztatom. 

Hajszálai arat karról, ctőnyomok aélkttl kiirtja, összes szépséghibák kezelését 
biztos sikerrel végzi ; Fóliák Sarolta, Andrássy-nt 38.1 emelet 
(Párlsival sxembem) .HllnslC" hajeltávolitó-szer síétktildése utasí-
tással. „MlrMHr szanlfiknrám hatása bámulatos. Díjtalan (eMlig* 
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MAKK): No iát ja, ki bánik rosszul H ma-
liikkal? 

ANNA: Ugy bánok önnel, ahogy megér-
demli. 

MARIO: Kérem, csillapodjék. 
ANNA: Nem. 
MARIO: Próbálja meg és csillapodjék. 
ANNA Kgyáltniál>an nem akarok semmit 

megpróbálni. Es ha hallani akarja az utolsó 
és végleges szavamat, hál tessék; bosszant. 

MARK): Oh, kisaszony, lia a változékony-
ság ilyen magasságokat ér el és igy túllépi a 
halárait, akkor megváltoztatja u nevét és... 
esztelenségnek hivják. 

ANNA: Mit merészelt? 
MARIO: Azt merészeltem mondani, hogy 

ha valaki olyan mint ön, lia valakinek ilyen 
természete van, akkor .'.inak a valakinek 
legszenlehh kötelessége, hogy óvatosabb le-
gyen. 

ANNA: Nag von örülök, hogv nem értem. 
MARIO: Oh, kitűnően érti.' Ha valaki 

olyan mint ön. ha valakinek ilyen termé-
szete van, akkor az a valaki ne keltsen olyan 
könnyen és ne adjon olyan vakmerő illú-
ziókat. 

ANNA: Miféle illúziót adtam önnek? 
MARIO: Minden illúziót. 
ANNA: Talán még reményt is? 
MARIO: Minden reményt, 
ANNA: Álmodik. 
MARIO: Álmodtam, de már felébredtem. 
ANNA: Nem tudja és nem is fogja meg-

tudni, hogy milyen rosiszul tette, amikor fel-
ébredt. 

MARIO: Hogy rosszul teltem-e vagy sem, 
az úgyis mindegy. De nem mindegy az a 
láz, az a felindulás, az a kifejezhetetlen, 
mondhatatlan gyötrelem, amelyet felidézett 
bennem. Csak ez számit és semmi más. 

ANNA: De hisz ez 'hihetetlen. 
MARIO: Hihetetlen csak az, ahogy meg-

változott... Miért? Mit tettem? Talán az én 

vétkein, hogy az ellenfelem nem kiváló cél-
lövő? Az én bűnöm, hogy szerencsés volt és 
akaratlanul is megloptam a kisasszony tit-
kos gondolatainak olcsó romantikáját? Az 
az ember nem sebesített meg, de ön meg-
sebesíteti engem . . . Hogy pedig sebet üssön 
rajtam, pokoli ügyességgel használta mind-
azokat a. fegyvereket, amelyeket a jó Isten 
adott a kezébe . . . a szemébe, a szájába, a 
hangjába. 

ANNA: No hát ez már gyalázatosság. Ha 
olyan képzelődő kérem, hogy a Szent János 
bogarat lámpásnak nézi, ne engem tegyen 
érte felelőssé és ne tartson holmi buta és ka-
cér hölgyecskének. 

MARIO: Hát akkor csakugyan elfelejtette, 
bogy milyen hangon beszélt velem - éppen 
itl — két órával ezelőtt? Elfelejtette, hogy 
ezzel a fehér karjával belekapaszkodott a 
váltamba? Hogy pz a szép fehér keze hozzá-
ért a nyakamhoz és a hajamhoz? Elfelej-
tette, hogy egész testében ugy remegett és 
olyan érzékeny volt, mint egy friss virág a 
perzselő láng közelében? Elfelejtette, hogy 
a szeme akarva vagy nem akarva, de néha 
ugy nézett rám, hogy még magát egy szen-
tet is kárhozatba tudott volna vinni . . . Es 
elfelejtette, hogy egy csókot adott? 

ANNA: Zsarolta, elrabolta. 
MARIO: Raboltam, vagy a d t a . . . Meg-

kaptam és pokol támadt tőle a fejemben és 
a véremben. Érti? 

ANNA: Végre i s . . . kérem. . hagyja abba. 
Valaki jöhet és talán meg tudnám magya-
rázni, hogy itt van, de lehetetlen volna meg-
magyarázni modorát és a hevességét. Kérem, 
hagyja abba, vagy beszéljen halkabban. 

MARIO: Ugy beszélek, ahogy akarja. Csak 
engedje, hogy beszéljek. Kell beszélnem. 

ANNÁ: Hogy elrontson mindent. Igen, azért. 
Egyebet se tesz. Nem veszi észre, mennyire 
eltorzil mindent, a tényeket, a szavakat, a 
mozdulatoka!, a szándékokat, még a szemem 
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pillantásai is. Eltorzít mindent és persze, 
féiift szempontból a maga érdekében. Azt hi-
hetné az ember, hogy igazi jogokat, szemé-
lyes jogokat formál néhány finom árnyalat-
ból. Abból, ami olyan időben történt, ami-
kor a levegő, a fény, a csend és a fáradtsá-
gom szinte alattomos cinkosai voltak meg-
bocsáthatatlan gyöngeségemnek . . . nem 
veszi észre, hogv mindezért nekem tes/, 
szemrehányást és mindezért engem büntet... 
Azt kérdezi, hogy mit 'tett maga?' Hát én? 
Mit tettem én? Úgy cseppent ide, mi jt a me-
sében. Olyan megnyerő világításban mutat-
kozott, hogy nem tudtam itthagyni, ha akar-
tain volna se . . . És miért ne mondhatnám 
meg? Igenis, tetszett nekem . . . Párbajra ké-
szült. És én természetesen szabadjára enged-
tem a fantáziámat. Azt hittem, — elhitettem 
magammal, hogy veszély fenyegeti. Ugy 
szóltam magához, mint olyan valakihez, aki-
ről tudja az ember, hogy veszélyben van. 
adtam egy csókot . .. Igaz. Képmutató len-
nék, ha azt állítanám, hogy nem szívesen 
adtam. Aztán visszajött . . . a szín megvál-
tozott. Annyira megváltozott, hogy mikor 
viszontláttuk egymást, erőlködnünk kelleti, 
hogy egymásra ismerjünk.. . ön kiábrán-
dult, mert reggelinél talált, amit pedig pa-
rancsolólag követelt a gyomrom. Személyes 
sértési látott benne. Mintha a «sent költé-
szeten követtem volna el valami szörnyű sér-
tést. Lehet, hogy én is kiábrándultam, amí-
kor a veszély glóriája nélkül láttam, A ti-
tokzatos hő.s, az éjszaka lovagja, aki elment, 
hogy megverekedjék értem, olyan ember lett, 
mint a többi. Ez az egész. Mit akar hát most 
elérni azzal, hogy ugy viselkedik, mini egy 
türelmetlen hitelező'» Azért teszi, mert be-
csapottnak érzi magát? Mit akar? Erőszak-
kal akar behatolni a szivembe, is, mint uhugy 
betört a kertembe? Ez nem olyan könnyű, 
mert nem elég hozzá a karjának az ereje. 
Különben akármit mondunk is, hiábavaló. 
Nem számít más, csak a pillanat. Merl nein 
ismétiődik és nem születik újra. A mi . . • 
„pillanatunk" is ilyen volt. Találkoztunk, 
mikor a természet, szerelmének legszebb pil-
lanatában csodás dalt zengett . . . És a ke-
zünk találkozott... A zene most hallgat?... 
ön jobbra megy, én balra és találkozásunk -
hói nem marad egyéb, csak ami a legszebb 
álmainkból megmaradt.. . Kis szédülés, né-
hány könny és semmi remény. 

MARIO; Miért semmi remény? 
ANNA: Mert nincs és mert nem lehet. 
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MARIO: Ki akadályozza meg? 
ANNA: Nincs semmiféle „ki". 
MARK): Oh, kell lennie. 
ANNA: Hát csakugyan eltökélte, hogy 

mindent elront? 
MARIO: Kell lennie valakinek. 
ANNA: Már megint elviselhetetlen, 
MARIO: Elviselhetetlen, mint A fájdalom, 

amelyet belém oltott. 
ANNA: De hát mi ez? Féltékenységi jele-

net? 
MARIO: Nincs jogom ilyen jelenethez. 
ANNA: Istennek hála. 
MARIO: De ahhoz jogom van, hogy félté-

keny legyek. A féltékenység a szerelem leg-
elemibb joga. Én pedig szerelmes vagyok... 
Érti? 

ANNA: Elhallgat? 
MARIO: Szerelmes, Akarja, hogy kiabálva 

mondjam? Szerelmes. 
ANNA: Egy óra alatt. 
MARIO: Egy perc alatt, egy pillanat alatt, 

cg y szívdobbanás alalt. 
ANNA: Gyakran történik ez magával? 
MARIO: Valahányszor olyan lánnyal ta-

lálkozom, mint maga. Tehát csak egyetlen 
egyszer 

ANNA: Vigyázón, mert a szemébe kaca-
gok. 

MARIO: Nevessen, sirjon, mit bánom én 
Szerelmes vagyok és a szerelem a legszen-
tebb jog. 

ANNA: Elhatározta, hogy sorra mondja el 
a/ összes banalitásokat? 

MARIO: Elhatároztam, hogy megmondom 
az igazságot. 

ANNA: \ sajál igazságát, 
MARIO: Igen az enyémet. Mert annak 

itiiya van. Meri az él. küzd, mert az mély. 
Míg a maga igazsága csak okoskodik. Tü-
dőm. hogy olyan távol voll tőlem a szere-
lem gondolata, mint az, hogy a vonal alá 
vessem magam. Tudom, hogy mindig ugy 
menekültein ettől a gondolattól, mint ahogy 
veszedelmes járványtól, fertőzölI vidékről 
menekülnek az emberek. Nem akartam e/1 
a nyűgöt, mert korlátlan királya voltam 
szabadságomnak. A gyönyörűségnek annyi 
erejével és mohóságával élveztem ki, nmeny-
nyi esak volt bennem. Tudom, hogy tegnap, 
ma reggel, hogy három órával ezelőtt magát 
épugy nem ismertein, mint ahogy nem is-
merem azt a fátyolos török asszonyt, aki 
ebben a pillanatban megy át Konstantiná-
polyban a galatai bidon. De tudom a z-t is, 
hogy most az élelem élő lelke .. . Hogy csak 
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magára gondolok, hogy lehetetlen volna 
másra gondolni. Tudom, Anna, hogv szere-
tem és magának is szeretnie kell engem. 
Igenis, magának, magának, magáinak. Ha 
még szabad a szive, szeretni is fog. Ha már 
nem szabad, ha van az életben valamiféle 
Paolino, meg fog szabadulni tőle és engem 
fog szeretni. Ha pedig Isten elfelejtette 
volna a szívéi«! hinteni a szerelem isteni 
magját, hát majd elvégzem. Isten helyett én. 
Majd én fogom elhinteni, megérlelni és ki-
virágoztatni. . , . Nem tudok mást és nem 
is akarok miást ludni, nem jeleni semmit, 
hogy 'hajnalban elragadtam a szivét és nem 
jelent semmit, hogy nappal kijózanítottam. 
Ami volt, volt, de aminek lennie kell, meg 
is lesz . . . Mert akarom. 

ANNA: Elég, elég, nagyon is hosszura nyú-
lik ez a tréfa. 

MARIO: Csak aas lenne tréfa, még pedig 
szörnyen kegyetlen tréfa, ha csupán azért 
találkoztam volna magával, hogy mindjárt 
el is veszítsem. De ez nein fog megtörténni... 
esküszöm, hogy nem fog megtörténni. 

ANlNA: Oh, példátlan ez az elbizakodott-
ság. Hát kinek tart engem? Nem érzi, hogy 
bántó és sértő mindaz, amit mond? Igazin 
azt hiszi, hogy vakon és tátolt szájjal nye-
lem le mindazt az ostobaságot, amelyet ilyen 
szemérmetlenül feltálal? . . . Túlságosam fe-
lül a saját elbizakodottságának. Már meg-
mondtam és most mégegyszer és utoljára 
megmondom, hogy véletlenül találkoztunk... 
Hogy a hajnal derengésében olyan szavakat 
mondtunk egymásnak, amilyeneket talán 
nem is volt szándékunkban — most pedig 
nekem jobbra kell indulnom, magának pe-
dig balra. 

MARIO: Az én utam ez és nincs a világon 
hatalom, amely letérithessen róla. 

ANNA: Majd letéritem én. 
MARIO: Az én utam mindig az lesz, ame-

lyen maga jár. 
ANNA: De hát nem érti meg, hogy meg-

gyűlölte ti magát? És hogy a haragtól majd-
nem sirva fakadok? 

MARIO: Ma reggel is majdnem sirva fa-
kadt . . . de nem a haragtól. 

ANNA: Ma reggel nem én voltam, valaki 
más voltam, egy ostoba lány. 

MARIO: Azért nagyon tetszett nekem. 
ANNA: De most én vagyok. En . . . én . . . 

én pedig okos vagyak és nem ostoba. 
MARIO: Tehát logikus, hogy még jobban 

tetszik. 
ANNA: Oh, menjen el, menjen el. 
MARIO: Anna! Hagyjuk ezt a hangot. 
ANNA: Nem hagyok semmit. Mivel pedig 

az a szokása, hogy erőszakkal tör be a há-
zakba és a lelkekbe, hát megmutatom a lel-
kemet olyannak, amilyen. Megmutatok az 
életemben valamit, ami végleg szébtépi a 
buta véletleneknek ezt az esztelen össze-

visszaságát . . . Vegye tudomásul: inenyasz-
szony vagvok. 

MARIO:' Nem igaz. 
AtNNA: Menyasszony vagyok és boldog 

vagyok. 
MARIO: Nem igaz: 
ANNA: Mi az, hogy nem igaz? 
MARIO: Kié? Paolinoé? 
ANNA: Igen, Paolinoé, akit imádok. 
MARIO: Kegyetlen hazugság. Nem hiszem. 

Nem hinném, ha az anyakönyvvezető előtt 
látnám is. 

ANNA: Megláthat majd. Majd meghiva-
tom. 

MARIO: Nem igaz. 
ANNA: Igaz, mint a nap 
MARIO: Esküdjék meg. 
ANNA: Csak akkor esküszöm, amikor nem 

mondok igazat. 
MARIO: Maga menyasszony? Maga imád 

valakit? Maga, aki színből, vagy szívből va-
lakihez tartozik, tudott volna ugy bánni ve-
lem, mint ahogy bánt? 

ANNA: Kacér voltam. 
MARIO: De reszketett 
ANNA: Egy nőnek mindig rendelkezésére 

áll néhány remegés, — ha akarja. 
MARIO: Sírt. 
ANNA: Könnyek is, ha akarja. 
MARIO: Megcsókoltl 
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ANÎS'A: Csókok is, ha akarja. 
MARIO: A vágóhidra küldött. 
ANNA: Olyan büszke volt rá 
MARIO: Mert még nem tudtam, hogy mi-

lyen szörnyeteg, hogy milyen álnok. 
ANNA: Most már tudja és most már tá-

vozzék. 
MARIO: Gonosztett! Rün! Most már meg-

értem a legnagyobb blint is . , . én , . . érzem, 
hogy mindenre képes vagyok. 

ANNA: Csak arra nem, hogy elmenjen. 
MARIO (fenyegetően): Vigyázzon, vigyáz-

zon, elvesztem a fejemet. Azt hiszem, elvesi-
lem a fejemet. 

AZ ANYA HANGJA: Szeretném tudni, ki-
vel beszélgetsz. Anna? 

ANNA: Semmi, mama, semmi. Csak egy 
ember, aki mindenféle haszontalansúgót ki-
nál. MegáIK a kapunál és persze, be akart 
csapni. 

AZ ANYA HANGJA: Szólítsam a kertészt? 
Majd elküldi. 

ANNA: Nem mama. . . elég vagyok ahhoz 
én is. (Mariohoz parancsoló hangon.) Tá-
vozzék! 

MARIO: Igen , . . De . . . elmegyek . . . 
elmegyek, de én . . . (Futna el.) 

ANNA (fogával tépi szél a zsebkendőjét): 
Az ostoba! Ostoba! Ostoba! (Balra el.) 

(FÜGGÖNY.) 

III. FELVONÁS 
A szín ugyanaz, de a kert a hold ezüstös 
fényéhen szinte fantasztikusan valószínűtlen. 
Á hosszú hársfasor, amely, mint látni lehet, 
a kapun tul nyúlik, majdnem kriptái fehér-
séggel ragadja meg a nézőt. Balra vöröses 
fény világítja meg a növényzetet, a kivilá-

gított ház fénye. Teljes csend. 
ANNA (mélyen kivágott estélyi ruhában. 

Jobboldalt egy karosszékben ül. Kezét a tar-
kója alatt összekulcsolja, mozdulatlan. Egé-
szen elmerül, az égre bámul. Kis idő múlva 
az éjszaka kristálytiszta csendjét egy zon-
gora elég távoli hangja töri meg. Finom át-
érzéssel játsszák egy Beethoven-szonáta ada-
gioját. Amikor véget ér, ismét helyreáll a 
csend, amelybe egyszerre a kis testvérke 
hangja csendül bele élesen.) 

A KIS TESTVÉR: Anna! 
ANNA: Mi az drágám? 

A KIS TESTVÉR; Hány van? 
ANNA: Mi? 
A KIS TESTVÉR: Csillag. Már két órája 

iil.sz ott és bámulsz az égre. Azalatt megszám-
lálhattad. Mondd meg hát, mennyi van? 

ANNA: Kevés, drágáin. A hold fénye felfalja 
őket. Alig látszanak. Még távolabb vannak, 
mint máskor. Nem is ragyognak. Mintha bele 
fáradtak volna, mert olyan messze mentek. 
Zongorázz még drágám. Olyan jól játszottál. 

A KIS TESTVÉR: Gyere inkább és énekelj 
valamit, 

ANNA Oh, nem, nem, olyan jó itt kint. 
Nincs jobb mulatság, mint a lustálkodás. 

A KIS TESTVÉR: Itt is jól mulatunk . . . A 
mama olvas... Paolino dámát játszik 
Aldini úrral, a papa sakkozik — egyedül, én 
pedig ugy ásítozom, hogy az állkapcsom 
majd kiugrik a helyéből.., Gyere, énekelj 
egy kicsit. Vagy nem, nem . . , vár j . . . van 
egy ötletem. (És már fel is csendülnek a 
Szűz istennő első akkordjai, amelyeket 
Anntt hátratámasztott fejjel énekkel kisér. 
De hirtelen elhallgat, Mario ment a fasorba.) 
Mi történi, Anua? 

ANNA: Felhő takarta el a holdat. S a 
Szűz istennőt nem lehet holdvilág nélkül 
énekelni, 

A KIS TESTVÉR: Milyen kár! Pedig olyan 
szép volt a hangod. Olyan távolról hangzott. 
Kezd újra, Anna! 

ANNA: Most nem, majd később. 
A KIS TESTVÉR: Mindnyájan tátott száj-

jal hallgattuk. Még most is mindenkinek tátva 
van a szája. 

ANNA: Nagyon csinosak lehettek. (Nevetés 
hallatszik.) 

A KIS TESTVÉR: Kezd újra, Anna! 
ANNA: Csitt drágám, mos( behunyom a 

szemem... 
A KIS TESTVÉR: De én nem hagylak ám 

aludni. (Haragosan belecsap a billentyűkbe. 
De az apa és az anya hangja elhallgattatja.) 

MARIO (közben kétszer ment arra), 
ANNA: Sétálj csak drágám. Ha viszont 

akarsz látni, te is elénekelheted addig, hogy 
„elszaggattam hét pár topánt". Mert gondom 
lesz rá, hogy elszaggasd. 

MARIO (átmegy.) 
ANlNA: Bátorság! Sétálj csak, sétálj. 

Annyit fogsz járni, mint a bolygó zsidó. 
MARIO (átmegy.) 

A l e g a l k a l m a s a b b ú j é v i a j á n d é k 

egy szépen fütyüld nemes harzi kanári madár 
egy vízinövényekkel berendezett szoba akvárium halakkal 
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ANNA: Oh, oh, 110 lám, ugy látszik, idegesük 
vagyunk. Meggyorsítjuk a lépteinkel. 

MARIO (átmegy.) 
ANNA: Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő. 

(Mario megáll a kapunál és benéz a kertbe.) 
Nézz- csak, drágám . , . keress, kutass, nem 
látsz meg . . . Talán érzed, hogy itt vagyok . . . 
de én vagyok a kert lelke és a lélek láthatat-
lan. Jó estét drágám. Csak türelmetlenkedj, 
én nem mozdulok . . . Oh, nem tudom, nyitva 
van-e a kapu, vagy bezártam. Reméljük, 
hogy . . . de mii remélek? De mit? Magam 
sem tudom. Legyen, ahogy lesz, én nem moz-
dulok. (Mario eltűnik.) Jó éjszakát. Pá, pá . . . 
Szervusz, a viszontlátásra. Good by. A viszont-
látásra. A nap is felkel és még mindig sétálni 
fogsz... És meg fogsz hűlni. És náthás jeszel és 
tüsszögni fogsz. Meg is érdemled. Meg kell fi-
zetni az elbizakodottságért. (Szünet.) Hová 
ment? Hát ez mi? Már nem jön vissza? Talán 
már elment? Máris? Oh, nahát ez a legnagyobb 
szemtelenség. Azt hitte talán, hogy mihelyt 
megjelenik, elébe rohanok? (Ujabb szünet.) 
De vissza fog jönni. Kell. Akarom... paran-
csolom. (Még hosszabb szünet.) S e m m i . . . 
Hát van ennél neveletlenebb ember a világon? 
(Rövid és ujabb várakozás után egész lassan 
felkel és a kapu felé megy. Amikor odaér, 
kinéz és kezét a vasrácsra teszi. Abban a pil-
lanatban Mario megjelenik és megragadja a 
kezét. ) 

MARIO: Meg kell bocsátania. 
ANNA: Eressze el kezemet. 
MARIO: Meg kell bocsátania. 
ANNA Csitt, Mind oti vannak . . . a szalon-

ban . . . nyitva vannak az ablakok. Meghall-
hatnák. Rögtön menjen el. Eressze el a ke-
zemet. 

MARIO: Elmegyek, ha megboegájt. 
ANNA : Igen, igen, megbocsájtok. 
MARIO: Nem haragszik rám? 
ANNA: Nem. 
MARIO: Igazán? 
ANlNA: Igazán. 
MARIO: Megint jó barátok vagyunk? 
ANNA: Igen. . . igeu . . . barátok. 
MARIO; Akkor há t . . . ha jöbarát va-

gyok . . . bemehetek, (fis belép.) 
ANNA: De nem, nem. 
MARIO: Csak néhány perc, amig elbúcsú-

zom. 
ANNA: Már megtörtént... most menjen. 

Nagyon kérem, — hát hogyan kérjem? 
Mindent elmeséltem otthon, nagyon össze-
szidtak. Bejelenlettem a látogatását, nagyon 
várják mind, hogy megismerhessék. Ha 
kedve van, menjen a túlsó oldalra, csön-
gessen és jöjjön he. Majd elébe megyek. Vagy 

hu holnap akar inkább visszajönni . . itl 
fogom várni. Megígérem... De most nem. 
Ilyenkor nem. Ebben az órában nem. 

MARIO: De hisz ez az óra isteni! 
ANNA: Veszedelmes. 
MARIO: Kél tőle? 
ANNA: Igen. Nem. Nem tudom. Ne mon-

dasson és ne követtessen el velem ostoba-
ságokat. Igen, félek mindentől... a többiek-
től, magától, az éjszakától, mindentől. Men-
jen. 

MARIO: Milyen szép, Anna! 
ANNA: Oh, "ugyan. 
MARIO: Szebb, mint hajnalban volt. És 

szebb, mint délben. Az a két vízió, amelyet 
magáról elvittem magamban, csak két vázlat 
voll . . . De most tökéletes mestermü. Mint 
egy liindöklő bálvány. 

ANNA: Hallgasson már. Ebben a csendben 
még a lepke szárnyát is meg lehet hallani.. . 
hál értse meg, hogy mind olt vannak . . . ven-
dégeink voltak vacsorára . . . még idegenek 
vannak a házban.. . hívtak.. . fel kell 
mennem. 

MARIO: Csak még egy percre. Csak míg el-
búcsúzom. De nem. Kérje tőlem, hogy legyek 
néma. Kívánja, hogy beleharapjak a nyel-
vembe és a fájdalomtól némuljak meg, kí-
vánja, hogy maradjak mozdulatlan, de ne 
küldjön el. Nem ludok elmenni. A bámulattól, 
a csodálattól földbegyökeredzik a lábam. A 
hangjától, a szemétől. Azt mondják, hogy az 
első ember, aki csillaghoz hasonlitota egy nő 
szemét, költő volt. A második pedig ostoba. 
Biztos vagyok benne, hogy ma este, amikor 
a szeme ragyogását az ég legszebb csillagához 
hasonlítom, inkább vagyok költő, mint os-
toba. 

ANNA: Erőszakosság ez. 
MARIO: Nem, higyjc el, nem vagyok már 

erőszakos. Beláttam, hogy hiábavaló, mert 
maga erőszakosabb nálam . . . most alázatos 
vagyok . . . alázatos . . . 

ANNA: Bizonyítsa be azzal, hogy elmegy. 
MARIO: Csak még egy pillanatig marad-

hassak, Egy parányi kis pillanatig, üljön le 
abba a karosszékbe. Én letérdelek a köze-
lébe, öt percig nézem és a szépség mérhe-
tetlen kincséi viszem magammal... lehet-e 
valaki szerényebb? Csak azt kérem, hogy néz-
hessem. 

ANNA: Nem, nem, menjen, oh ez oktalan-
ság. 

MARIO: Kérem, szépen kérem . . . talán 
utoljára kérek magától valamit. 

ANNA: Mindig ilyen makaes volt? 
MARIO: Mindig. Már a születésem előtt is. 

Emlékszem, hogy a fejembe vettem, hogy 
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idő előtt szülétek meg. Ugy is leií. 
ANNA: Talán azért hiányzik még az egyik 

kereke. 
MARIO: No, tegye meg. Gondoljon arra, 

milyen lelkiismeretfir-dalár.t érezne, ha . . . 
ANNA: Ne, n e . . . ne kezdje megint a lelki-

furdalással. 
MARIO: Legyen jó. 
ANNA: Aztán elmegy? 
MARIO: Rögtön és örökre. 
ANNA: Annyit nem kérek. Elég, ha el-

megy. 
MARIO: Azonnal. 
ANNA: És szépen csendben marad? 
MARIO: Szólni sem fogok. 
ANNA- És ha mégis? 
MARIO: Esküszöm. 

(Szünet.) 
ANNA (leül a karosszékbe, Mario letérdel 

melle'te. Csend): Nevetségesek vagyunk. 
MARIO: Oh, nem. 
ANNA: Ha valaki meglátna bennünket. 
MARIO: Irigyelne. Engem irigyelne. Mert 

ezen a világon én vagyok a legirigylésre 
méltóbb. 

ANNA: De most aztán csönd. 
MARIO: Csönd. (Hosszú szünet, később 

egész halkan, mintha csak imát mondana): 
,,Te vagy a halhatatlan éj itündöklő csillaga." 

ANNA: Mi? 
MARIO: Nem magához szóltam. Nem hal-

lotta, azt mondtam: Te. Tehát nem magához 
szóltam. (Ujabb szünet.) „Te vagy a halha-
tatlan éj tündöklő csillaga. Fény öve? téged 
és reszketőn izzik a vér eremben. Izzik és ég 
és lángol, érzem, eléget." (Szünet.) 

ANNA: És aztán? 
MARIO: Folytathatom? 
ANNA: Fejezze be. Mi voit ez? 
MARIO: Nem tudom. 
ANNA: A maga verse? 
MARIO: Nem tudoia, hogy vers-e és nem 

tudom, hogy az enyém-e. De egy cseppet sem 
lepne meg, ha vers lenne és az enyém volna. 
Elmerülve ebbe a csodás öntudatlanságba, 
itt a rnaga lábánál, a maga fényözőnében, az 
ember még költővé is válhatik anélkül, hogy 
észrevenné. Nem tudom megmondani, mit 
érzek. Szeretnék szavakat találni, amelyek 
szintén fényből, lágy melegből és illatból 
szövődnének. Mint ez a kert, amelyet már 
nem ismerek meg, mint a maga szeme, 
amelyet már nem ismerek meg, mint a 
hangja, amely egy pillanattal előbb mintha 
valamennyi virág és valamennyi levél hangja 
lett volna. 

GUARDSMAN 
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ANNA: Figyelmeztetem, hogy most ÍKH/.UIÍ 
hozzám szólt. 

MARIO: Akarja, hogy hallgassak? Helye-
sebb is. Jobban elgondolok minden szól 
amelyet nem lehet és nem szabad kimonda-
nom. Hallgassak? 

ANNA: Azt akarom, hogy beszéljen... 
Vagyis inkább azt akarom, hogy feleljen ne-
kem, Mondja meg az igazat. Szépítés, iroda-
lom nélkül, hangtalanul. Ha lehetséges. Miért 
voll olyan rossz? 

MARIO- És maga? Maga még nálam is 
rosszabb volt- De most már fölösleges, hogy 
erről beszéljünk. A mi gonoszságunk a két 
örök ellenségnek, a férfinek és nőnek ösztö-
nös gonoszsága most alszik. 

ANNA: De holnap felébred. 
MARIO: Az élet jó és rossz szakaszokból 

áll, amelyek váltakoznak. Amennyire csak 
lehet, meg kell rövidíteni a rosszakat és 
amennyire csak lehet, meg kell hosszabbítani 
a jókat. Ez az élet legfőbb tudománya. 

ANNA: Illúziókba ringatni magunkat, 
amennyire csak lehet. 

MARIO: Ugy van. És a legfőbb bűn elfoj-
tani ezeket az illúziókat, bármilyenek is 
legyenek, amikor az élet néha-néha oda-
kínálja őket Mi ketten ebben a pillanatban 
olvnn illúziókban élünk, amely erösebb az 
akaratunknál. A nap rideg világosságában és 
olyan hangon, amelyet most nem tudna meg-
ismételni, azt mondta nekem, hogy egyikünk 
jobbra tnegv, a másik balra. Igaz? 

ANNA: Igen. 
MARIO: Azt mondta nekem, hogy meny-

asszony. 
ANNA: Igen. 
MARIO: És tényleg menyasszony? 
ANNA: Igen. 
MARIO: És lássa, most mégis hatalmába 

kerített bennünket ez az illúzió. Lássa, mind 
annak, «mit mondtunk, nincs már semmi tsr• 
léke. . . a mi illúziónk, amely virradattal 
született és amelyet a dél megölt, az éjsza-
kában feltámadt és előbb, mint valaha. 

ANNA: De az ábrándok nem tarthatnak 
örökké. 

MARIO: Sajnos. 
ANNA: Nem lehet sokáig feledni, hogy 

van kötelesség is és van felelősség. 
MARIO: Fájdalom, így van. 
ANNA: Ugy gondolom, hogy magának is 

van. 
MARIO: Nem több, mint másoknak... 

nein több, mint magának.. . én nem vagyok 
vőlegény. 

ANNA: Dé rosszabb annál. 
MARIO: Nincs .ember, aki valaha is egé-

szen szabad lenne. Bármilyen pillanatban 
csapunk le rá és lepjük meg. Könnvii vagy 
súlyos láncot, aranyból vagy ólomból valót 
mindnyájan cipelünk magunkkal. l)e én azt 
hiszem, nem vagyok annyira rabszolga, mint 
maga. 
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AW'Á: Oh, ha ezt UZ a csillogó nevü 
francia hallaná! 

MMilO; Akarja tudni, hogy mit jelent 
számomra? 

ANNA: Nem engednék meg magamnak, 
ennyi kíváncsiságot. 

MARIO: Hol vannak a leveleim? Itt hagy-
tam őket. 

ANNA: Biztosan ott vannak a hokurban. 
MARIO (megkeresi a leneteket, megtalálja 

és egget kinyit közülük): Olvassál 
ANNA: í n ? 
MARIO: Olvassa ezt a levelet. Amely 

Marion Marville d'Argenson chanson-énekes-
nőnek szól. 

ANNA: Szó sincs róla. 
MARIO: Kérem, hogy olvassa el. 
ANNA: Hogy jut eszébe? 
MARIO: Nem akarja? 
ANNA: Nem akarom.. . mert itt nem is 

lehet látni. (Elveszi a levetet.) És se vége, se 
hossza Négy oldal . . . 

MARIO: De szűz tiszták. 
ANNA: Hogyan? 
MARIO: Tiszták. 
ANNA: De. . 
MARIO: Hófehérek. 
ANNA: Mit jelent ez a becsapás? 
MARIO: IIa megbocsájija, megmondom. 
ANNA: Ki ez a Marion kisasszony? 
MARIO. Nem tu.lom. 
ANNA: Mi az, hogy nem tudja? Ki ez a 

hölgv? 
MÁRIO: Csak ugy kitaláltam .. . Oh, ne... 

ha szép arca ilyen haragosan néz rám, nem 
tudom folytatni... legyen jó, kergesse el 
arcáról a harag felhőit... ha felderül az 
arca, mindent elmondok. Amikor elhagytam 
magát és elmentem, hogy nvgirjam azokat 
a leveleket, már egészen nyakig benne voltam 
az illúziókban.. . Akkor már maga volt 
mindennél fontosabb, minden gondolatom-
ban, az egész jővőmben . . . Ebben a lelki-
állapotban irtam levelet az anyámnak és egy 
másikat a jogtanácsosomnak. Aztán nem 
tudom hogyan, nem tudom, milyen titokza-
tos sugallatra, igazi szerelmeshez illő ötletem 
támadt. Féltékennyé akartam tenni. 

ANNA: Féllékennyé? Olyan ember még 
nem született, aki engem féltékennyé tenne. 

MARIO: Hát én bizony megpróbáltam, 
pedig nemcsak megszülettem, de már alapo-
san meg is nőttem. Azt mondtam magamban, 
ha valami baj történik velem, amely kitöröl 
az élők sorából, akkor a féltékenységnek ez-
zel a csirájával, amelyet ugy képzeltem, 
hogy elhintek a szivében, — talán nem fog 
olyan hamar elfelejtem. Ha pedig nem törté-
nik velem semmi, akkor a féltékenységnek 
ez a parányi kis magja talán valamiképpen. 

nem tudom hogyan, de valamiképpen gyű 
mölcsözni fog , . . talán alkalmat ad arra 
hogy alaposan összevesszünk. 

ANNA: No, ez szép szándék. 
MARIO: A legszebb. Nincs biztosabb 

módja, hogy időpazarlás nélkül közeledjünk 
egy hölgyhöz, mint a civakodás. Követi a ki-
békülés és ezzel már meg is van a bizalmas 
viszony első fázisa. 

ANNA: De szeretném tudni, hogy miféle 
csudabogár maga. 

MARIO: Majd utóbb azl is megmondom... 
Az elhatározást tett követte. Fogtam ezt a 
négy tiszta papírlapot, beteltem ebbe a borí-
tékba, lezártam, lepecsételtem és kitaláltam 
egy olyan nevet, amely feltámaszthatja « 
legjogosabb, sőt a legjogtaianabb gyanúsí-
tás t . . . aztán. . .^a többit már tudja, össze 
is vesztünk . . ki is békültünk... és való-
ban a bizalmasságnak abban a fázisában 
vagyunk most, amely olyan tiszta, mini u 
hold, amely jámboran és megelégedetten 
mosolyog ránk. ...Nézze csak, milyen meg-
elégedett. 

ANNA: Szent Isten. Milyen csaló. Milyen 
megrögzött szélhámos. Hát még abban pil-
lanatban is, mikor a párbajra ment, ilyen 
ravaszságokra gondok? 

MARIO: Én csuk magára gondoltam. 
ANNA: Csak arra gondolt, hogy miképpen 

szedhet rá .. . Oh, Őszinteség, asszony a ne-
ved. Mert maguk férfiak, még azt sem tud-
ják, mi fán terem. 

MARIO: Majd megbánja mindjárt, hogy 
ilyet mondott. 

ANNA: Holnapután kiskedden , . . 
MARIO: Most azonnal. (Kibont et/y nuisit-

levele/.) Ez az anyámnak szólt. Tehát telje-
sen ment minden gyanútól. Olvassa... Vár 
jon. Magáról beszélek benne az első sortól 
az utolsóig. De ezt i t t . . . ezl olvassa el, 

ANNA: Nem látok. 
MARIO: Majd segítek az éo szememmel 

(Égést kör.t-i megy. majdnem hozzásimul az 
arcához.) 

ANNA: Csak térdeljen vissza, 
MARIO: Fáradt vagyok. 
ANNA: A maga haja. Letérdelni! . . . Veze-

kelni. (Nehezen olnussn.) Anyám! Annyiszor 
beszéltél róla, hogy ha megnősülök és :i 
menyed kedvedre való lesz, elküldöd neki 
nászajándékul minden gyöngyödet. . . . Ki-
tűnő üzlet a mamájának. 

MARIO: Ez nincs a levélben. 
ANNA: Ezt én jegyeztem meg. 
MARIO: Ne jegyezzen meg semmit, hanem 

folytassa. 
ANNA: Kegyeim*« jó Isten, talán azért, 

hogy megmentsem a házasság szakadatlan 
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katasztrófáitól, ugy akarja, hogy áldozata 
legyejt ennek az ostoba párhajnak. Mielőtt 
elindulok erre az ulra, — érted aggódom, 
de eltökélve, hogy szégyent nem vallok, — 
térden állva és arra a szeretetre, amelyet 
irántam érzel, kérlek, hogy annak a lány-
nak, — annak az . . . 

MARIO: Imádni való lánynak. 
ANNA: Köszönöm. Akit ebben a levelem-

ben annyit emlegetek, — esküvője napján 
küld el a gyöngyeidet. Küld el arra a napra, 
amelyről majd idejében értesítést kapsz . . . 
Ez a hölgy, akit te nem ismersz, az egyetlen 
a világon, akinek szívesen áldoztam volna fel 
a függetlenségemet, cserébe azért a boldog-
ságért, amelyet tőle kaptam volna. . . . Ez a 
hölgy, akit kiválasztottam és akit elvesztet-
tem, lélekben oldhalallanul az enyém. A te 
gyöngyeid jelentsék számára az én örök jó-
kívánságaimat. . . Ugy-e teljesíted a kivánsá-
gomaf. , . Köszönöm. 

MARIO: Látja, alig született meg, s már 
milyefi mérföldes léptekkel jár az én sze-
relmein. 

ANNA: Repül! (És erőltetetten nevet, hogy 
elrejtse a megindultságát.) 

MARIO: Miért nevet, hisz nincs nevető 
kedve? 

ANNA: Honnan tudja? 
MAifUO: Tudom, érzem, látom. Ha az in-

berek olyan őszintén élnének az ösztöneik-
nek, mint az állatok, akkor most nem 
nevetne, hanem a nyakamba borulna . . . 
Anna kérem, ha jóvá akarja tenni ezt a 
hamis és erőszakolt nevetést . . . kérem, 
hozza meg azt az áldozatot és boruljon a 
nyakamba. 

ANNA: Elhallgat mindjárt? 
MARIO: Vagy talán én hozzam meg ezt az 

áldozatot? 
ANNA: Felkelek és itthagyom. 
MARIO: Már néma vagyok. Az ékesszólá-

som és a rábeszélő tehetségem kimerüli. 
ANNA: Sok van? 
MARIO: Micsoda? Tehetségem? 

ANNA: Nem. Gyöngye a mamájának. 
MARIO: Egész halom. 
ANNA: Szépek? 
MARIO: Csodásak, sőt hiresek. 
ANNA: Milyen kár. 
MARIO: No hallja, ez brutális. 
ANNA: Egy halom gyönyörű gyöngyért 

egy nő minden bűnre képes. En megeléged-
tem azzal, hogy csak gondolatban . , . 

MARIO: Inkább meghaltam volna, csak-
hogy megkapja? 

ANNA: Oh, igen, persze. 
MARIO: Ha én tudom, hogy . . . 
ANNA: Csend. Még meghallhatják. Marad-

jon nyugton . . . Ne érjen a kezemhez. 
MARIO: Miért? 
ANNA: Mert kárt tesz bennük. 
MARIO: Nem tudok nyugton maradni. 
ANNA: Pedig ez az egyetlen módja, hogy 

ne tegyen és ne mondjon ostobaságokat. 
MARIO: Csak két lépést engedjen. Csak 

annyit, hogy helyet változtassak. 
ANNA: Nem. 
MARIO: Ez kínzás . . . Ugy érzem, mintha 

egész sereg hangya bizseregne a térdemben. 
ANNA: Ha unatkozik, számlálja meg őket. 

De ne mozduljon. Majd nemsokára a* ágyá-
ban kipihenheti magát. 

MARIO: Elküld? Ne küldjön el. Nagyon 
jól vagyok igy is. Ez a: legkényelmesebb 
helyzet a világon. 

AN;NA: Nem küldöm el . . . ez csak az 
első csöngetés. 

MARIO: Milyen szép maga, Anna, milyen 
tökéletesen szép. 

ANNA: Halkabban mondja ezt. 
A KIS TESTVÉRKE HANGJA: De igen, 

de igen, kérlek bennerteket. Olyan kedves 
volna . . . Ugy-e, te is akarod, papa? 

AZ APA HANGJA: Nem . . . hagyd. Már 
ideje lefeküdni. 

KIS TESTVÉR: Csak még egyet . . . 
Mondd te is Paolino. Aztán megyek aludni. 
No, tegyétek rneg a kedvemért. (Vitatkozás 
zűrzavaros lármája. Zene.) 

MARIO: Paolino is itt van? 
ANNA: Természetesen . . . Paolino mindig 

itt van. 
MARIO: Anna, nézze csak a halántékomat. 

De igen. Kérem. Ugy lüktet, mintha szét 
akarna robbanni. Minden lüktetés egy ször-
nyű szúrás . . . ne okozzon fájdalmat . . . 
Hisz rajtam nem segit már semmi. Itt vagyok, 
rab vagyok, összekötözve, megláncolva, ne 
tegye tönkre az életemet. Nem ér sokat az 
életem, de egyszerű és tiszta. És felajánlom 
magának egészen. Még annyit sem tétovázom, 
mint mikor egy virágot nyújt ál az ember, 

ANNA: Halkabban, halkabban. 
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MARIO: Mondja meg rögtön, hogy nem 
igaz. Hogy nem menyasszony. 

ANNA: De igaz, de igaz. 
MARIO: Nem, nem. Bizonyítékom van rá. 
ANNA: Milyen bizonyítéka? 
MARIO: En magom. Itt vagyok a lábánál. 

Szerelmesen és maga tudja. Hagyja, hogy 
mondjam. Meghallgatja, hogy imádom. A 
tekintete simogat. Csak azok a szemek tud-
nak ilyen boldogan simogatni, amelyek érzik, 
hogy imádják őket. Tehát nem menyasszony, 
mert különben: — szörnyeteg lenne. 

ANNA: Szörnyeteg vagyok. 
iMARIO: Anna! Anna! 
ANNA: A hangja perzsel . . . Fáj. Ne jöj-

jön ilyen közel. Ne érjen a karomhoz. Hogy 
tüze] a keze. Nem birom el. 

MARIO: Imádlak. 
ANNA: Ne, ne, maradjon csendben. Menjen. 

Félek . . . Elszédülök. Hát menjen most. 
Hogy kérjem? 

MARIO: Közelebb jöjj és ugy kérd. Hadd 
érezzem a félelmed izét. 

ANNA: De nem. Esztelenség. Örültek va-
gyunk . . . Mario! 

MARIO: Közelebb! Közelebb! (Mario és 
Anna megcsókolják egymást.) 

ANNA (hosszú szünet után): Most már 
menjen. 

iMARIO: Megrémít, Annal Hisz ez álnok-
ság. 

ANNA: Mit mond? 
MARIO: Nem tudom. Elvesztettem a feje-

met. Csak annyit tudok, hogy jobb lett volna, 
ha meghalok, mielőtt <találkozunk. Az imént 
azt kérdezte tőlem, hogy miféle csodabogár 
vagyok . . . Hát megmondom. A legegyü-
gyübb, a legtehetetlenebb, legőrültebh és a 
iegegyügyübb csodabogár: férfi. De maga? 
Aki már nem szabad és aki mégis csábit és 
kísért és megbabonáz és megbolondít . . . 
Meg tudja-e mondani, hogy a ragadozóknak 
melyik fajtájához tartozik? 

ANNA: A nők fajtájához. 
MARIO: Vigyázzon, Annal Ne játsszék 

olyan szívvel, amelyet nem ismer. 
ANNA: Ne beszéljen sületlenségeket . . . 

Bújjon el itt a karosszék mögé. Szót fogad 
mindjárt? 
MARIO: Nem, soha, inkább . . . 
AINNA: Elbújik, vagy elmegy? 
MARIO: Elbújok. (A karosszék mögé 

megy.) 1 

ANNA: Ostoba . . .(Középre megy.) Pszt... 
csend. 

(Szünet.) 
ANNA: Csak azt szeretném tudni, miért 

mondják, hogy a férfi a legértelmesebb állat 
Maga tudja? 
MARIO: Én nem, de tudom . . . 
ANNA: Csitt. (Hangosan az ablak feli.) 

Paolmol 
MARIO: Vigyázzon, mert mindenre képes 

vagyok. 

ANNA: Hát akkor legyen képes rá és 
maradjon csöndben . . . Paolino! 

MARIO: Vigyázzon, mert megölöm. 
PAOLINO HANGJA: Mit akarsz, menjek 

le? 
ANNA: Nem, nem, felelj csak onnan. Légy 

szíves mondd meg, hogy ki vagy. 
PAOLINO: Hogy ki vagyok? 
ANNA: Kérlek, mondd meg. 
PAOLINO: Anna, rosszul vagy? Régebben 

azt mondták, hogy a holdfény rossz hatás-
sal van a gyenge agyvelőkre. 

ANNA: Válaszolj hát. 
PAOLINO: Előbb az orvosnak telefonozok. 

Kicsit későn van ugyan, de ha ilyen súlyos 
Bz eset, el fog jönni. 

MARIO: Ökör. 
ANNA: Ide hallgass Paolino! Elaludtam itt 

és szörnyű álmom volt. Álarcos ember jött 
a kertbe, hozzámlépett, megragadta a nyaka-
mat és fojtogatni kezdett. Amint kétségbe-
esetten védekeztem, lerántottam az álarcát... 
és ez az ember te voltál, és én kétségbeesetten 
kiáltottam: miért akarod megfojtani a kis 
húgodat? Te meg azt felelted: nem vagyok 
a bátyád . . . Én Paolino vagyok, a gyilkos. 
Ugy megijedtem, hogy felébredtem. De meg 
kell kérdeznem tőled, hogy ki vagy (nevet). 
Tőled magadtól akarom hallani. 

PAOLINO: Esküszöm, hogy a bátyád va-

Bársonyok 
Selymek 
Csipkék 

Batisztok 
Vásznak 
Sifonok 
Flanellek 

Perzsakelmék 
Selyemharisnyák 

jPulloverek 
pazar választékban. 

Feltétlen legjutányosabban vásárolhatók 

d i v a t á r u h á z á b a n , 
VIL» Király-utca 58. Ilim 

(Akácfa-utca sarok.) 
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gyök, de arra is megesküszöm,, hogy te egy 
lus csacsi vagy. (Nagy kacagás.) 

MARIO: Akkor hát . . . Zene vége. 
ANNA (egy fintorral): Akkor hát . . . 

ostoba. 
MARIO: Szóval Paolino. 
ANiNA: A bátyám. 
MARIO: Tán még több is van. 
ANNA: Nem gyűjtöm őket. 
MARIO: De hát akkor miért mondta . . . 

{Zent elhallgat.) 
ANNA: Mert én is azt akartam, féltékeny-

nyé akartam tenni. 
MARIO: Oh és én azt hittem, hogy az én 

ötletem uj és eredeti. 
ANNA: Ebbe beleesett. A maga ötlete 

akkor támadt . . . 
MARIO: Mondd, hogy te. 
ANNA: Csak ne olyan sietve. 
MARIO: Már nem kell futnom, már meg-

érkeztem. 
ANNA: Magának akkor támadt az az ötlete, 

hogy féltékennyé tesz, amikor féltékeny volt 
Paolinora- Nekem pedig egyszerre és rögtön 
jutott eszembe, amint megláttam és azt akar-
tam, hogy kettőnk közé . . . 

MARIO: Mondd, hogy a te szived és az én 
szivem közé. 

ANNA: Hogy kettőnk között egy név, egy 
árnyék a gyanú . . . 

MARIO: . . . szabadítsa rám a poklot 
ANNA: Ugy van. 
MARIO: Oh, őszinteség, asszony a neved. 
ANNA: Kvittek vagyunk. 
MARIO: Es méltók egymáshoz. 
ANNA: Éppen ezért csak néhány szót, 

világosan, komolyan, véglegesen. 
MARIO: Igen, világosan, komolyan . . . 

de miért véglegesen? 
ANNA: Ma estére. 
MARIO: Van egy ötleiteni. Átmegyek a 

túlsó oldalra . . . és becsengetek. 
ANNA: És a kutya, amelyet már szabadon-

bocsájtottak, nekimegy a torkának. Nem, 
nem, ma már nagyon későn van. Ma este 
már nem akarok ilyen felfordulást . . . De 
vizsgálja meg a lelkét. A szive mélyét. És ha 
csakugyan elhatározta, hogy elveszíti a sza-
badságát és az akaratát, ha eltökélte, hogy 
megkötözött kézzel és megbilincselt lábbal 
megadja magát egy nőnek, aki tele van 
szeszéllyel, hibával és furcsasággal . . . akkor 
táviratozzon az édesanyjának, hogy jöjjön el. 

MARIO: Táviratozok most rögtön. Segítsen. 
Diktáljon. 

ANNA: Én? 
MARIO (noteszt vesz el6 is ceruzát is 

már Írja is): Párbajom volt, súlyos feltéte-
lek, sértetlen vagyok. Stop. Szerelmes lettem, 
súlyos feltételek, megsebesültem. Jöjj, 

szaladj, repülj. Stop. Imádom. Imádlak, 
feleségül veszem. Várlak. 

ANNA: Oh! 
MARIO: Hidd el, hogy embert még nem 

ragadott cl igy a szenvedély forgószele. Kész 
vagyok bármilyen áldozatra . . . kolostorra, 
öngyilkosságra . . . házasságra. Semmiféle 
kínszenvedés nem riaszt el. Már gondoltam 
is mindenre. A házunkra, az örömeinkre, a 
veszekedéseinkre, — a csókjainkra és a 
pofonainkra, amelyeket adni fogunk egymás-
nak. Az otthonunkra és a nászutunkra. 

ANNA: Hová? 
MARIO: A szobánkba . . . A gyerekeink 

nevére, az unokáink nevére, a déd . . . 
ANNA: Az isten szerelmére, elég. 
MARIO: Imádlak. Imádtalak már hajnal-

hasadáskor, szerelmünk hajnalán, mint 
ahogy imádlak most éjjel, boldogságunk 
hajnalán. 

ANNA: De milyen rossz volt a nappal. 
MARIO: Eltaszítottuk egymást, mint a 

birkózók, de csiak azért, hogy jobban lássuk 
egymást. Hogy jobban összeölelkezzünk, hogy 
jobban összefonódjunk. 

ANNA: Talán. Ki tudja. . . Akik nagyon 
szeretik egymást, nem jó, ha nagyon közel-
ről nézik egymást. 

MARIO: Talán. Nem tudom. Már nem tu-
dok gondolkodni . . . Áldjuk ezt a mi 
csodánkat és ne keressük magyarázatát. A 
megmagyarázott csoda nem csoda többé. 
Anna! Anna! összeszedek mindent, ami a 
legjobb bennem, a lelkemben, a szivemben, 
az eszemben, a vágyaimban és a reményeim-
ben és leteszem mind ide a lábadhoz és ezen-
túl is mindent, ami legjobb, ebben az én 
mondhatatlan siró kedvemben, ebben a két 
könnyben, amely a szerelmem legelső és leg-
tisztább ajándéka. 

ANNA: Mario! 
MARIO: Ne mondj mást, ne mondj mást, 

csak a nevemet. 
ANNA: Csak még egyet, egész halkan . . . 

de ugy hogy meghaljad: Szeretlek. (Egy 
csók.) 

A KIS TESTVÉRKE: Anna alszol? 
ANNA: Nem, álmodok. 
KIS TESTVÉR: Akkor várj. (A zongora 

ismit rázendít a Szűz istennő akkordjaira 
és Anna halkan inekel. Mario, aki lassan-
kint égisz közel megy hozzá, egy csókkal 
tapasztja be a száját.) Már megint egy felhő, 
Anna? 

ANNA: Nem. Teljes holdfogyatkozás. 
KIS TESTVÉR: Sokáig fog tartani? 
ANNA: Oh igen, nagyon. (Ismét csók.) 
MARIO: Örökké. 

(FÜGGÖNY) 
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Sándor színpadi kiadótól megszerzett példányból adnak elő. 
Szinrekerült a TF.RÊZKORUT1 SZÍNPADON a következő szereposztásban: 

A szerkesztő Berku Józtcl 
A kisasszony Ring Alice 
A szolga Rónay Géza 
Kohn Gárdonyi Lajos 
Móricka Komlót Vilmos 

(Történik egy vicelap szerkesztőségében. 
SZERKESZTŐ (egyedül van a szinen, az 

Íróasztalnál ül, a pulzusát fogja és a zseb-
óráját nézi): Kilencvenkettó... (Hóna alá 
nyul, hőmérőt huz ki, ijedten.) . .. 37.6... 
Az sokl (Rázza a hőmérőt, miközben el-
tűnődve.) ... Csak nem a tegnapi uborka-
salátától... (Kiszól jobbra.) Palil 

SZOLGA (idős bácsi, be): Tessék, szer-
kesztő url 

SZERKESZTŐ: Le fogsz menni és liozol 
két aszpirint! (összeborzong.) Brr! 

SZOLGA: A hideg leli, szerkesztő ur? 
SZERKESZTŐ: De hogy!... és nem tu-

dom, mi a bajom.. . A fejem szaggat, a 
gyomrom fáj . . . 37.6-os a lázam . . . mondd 
Pali, lehet, hogy uborkasalátától? . . . 
(összeborzong.) 

SZOLGA: Megesik... Jó les* hazamenni 
és lefeküdni! 

SZERKESZTŐ: Hát lehet nekem?... Még 
nyolc vicc hiányzik . . . Estig meg kell csi-
nálni, különben elúszik a lap . . . 

SZOLGA: Látja, azért beteg maga, szer-
kesztő ur, mert agyondolgozza magátl. . . 
Mért nem vesz valami munkatársat ide . . . 

SZERKESZTŐ: Még az hiányzik... Egye-
dül se tudok megélni ebből a kis vicclapból... 
Munkatárs!... Hogyne!... (Felszisszen, fe-
jéhez kap.) Itt fáj nagyon!... Félek, hogy 
vakbélgyulladás . . . Menj, hozzál aszpirint 
és küld be a kisasszonyt! 

SZOLGA: Küldöm! (El.) 
SZERKESZTŐ (megrézkódik, előveszi a 

hőmérőt): Már biztos több van. (Beteszi.) 

Paplant, mairácot 
smarz Károly 

papl&nosmester B u d a p e s t V l I I . f t r - u t c a i , Baroas-o. 
templom mel le t t Telefon : Józset 480—SC. S p e c i a l i s 

p e h e l y p a p l a n a n y a a o k n a g y r a k t f c r a . 

| | M S z a n a t ó r i u m 
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KISASSZONY (be): Tessék? 
SZERKESZTŐ: Kérem, Micike, az öt-hat 

évvel ezelőtti számokból kivág hét kis viccet, 
egyet most lediktálok és az egészet beviszi 
a nyomdába! 

KISASSZONY: Igen! (Blokkot készen 
tartja.) 

SZERKESZTŐ: Hát írja! (Diktál.) . . . A 
hét legjobb vicce . . . kétszer aláhúzva . . . 
Kohn utazik a fiával, Mórickával Gyön-
gyösre! 

K a M i a , Ausztria 
Malinitz aTauern-vasut mentén. 1200 mtr 
Gyönyörű téli tartózkodási M sporthely, remek 
tekvesü tájék. A Hocbalm, Ankogel, Glockner 
begyekre kiindulást pont. Berendezve a téli-

spór* minden ágára. 

MAI.I.NITZ. GASTHOP BICHLHOF. 
Szobái a téli sportolók kedveltje, minden igényt 
kielégítenek. Hideg és melegvíz, íolyó viz, köz-
ponti fűtés, u j épület. Tulajdonos; J . Noisternig. 

KOFI.ER SZÁLLÓ-PENZIÓJA. Melinits, « Tanern-
babn mentén. Modernül berendezett szobák, me-
leg és hideg folyóvíz, központi fűtés, fürdők. 
Téli sportolók részére. Tulajdonos: Hans Kotier. 

HOTEL. RESTAURANT U. CAFÉ, SONNENHOF, 
Heiligenblut. Gyönyörű helyen, újonnan épült, 
minden modern kényelemmel. Téli sport . Pom-

pás ski terület. Tulajdonos: A. Gruber. 

HEILIGENBLUT TÉLI SPORTHELY, 
HOT. „HEILIGENBLUT", kilátással a Grossglock-
nerre . Uj épület minden modern kényelemmel, 
közp. fűtés stb. Ideális ski terület és tanfolyam. 

R. e s M. BACHBAUER. Központi szállodája, 
HOFGASTEIN. Jó polgári ház, elismert jó és 
bó ellátás. Thermalfűrdő a szállóban. Téli idény 

decembertől márciusig. 

TURRACHER HOHE. KARIN THIA. 1763 m. Skividék. 
skikurzusok, ródlipálya. Sieget alpesi fogadója Leeb 
fogadó Központi fűtés, hideg- és melegvíz. Teljes 
penzió 10-12 schilling. Tájékoztatót az Osztrák 
Forgalmi Iroda. Budapest, V., Nádor-utca 18. ad. 

KANZELBAHN. Karinthia 1500 in. Téli sporthely. Ski, 
ródli, skikurzusok. Bergholcl 20 ággyal. Turista-
fogadó 25 ággyal. Teljes penzió 12 schillingtől. 
Felvilágosítás R. Novorka bérlőnél, Kanzelhöbe, 

n. p. Sattendorf. 
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KISASSZONY (it): ... Gyöngyösre... meg 
vanl 
SZERKESZTŐ: Móricka kinéz az ablakon, 

majd egyszerre odafordul az öreg Kohnhoz... 
KISASSZONY (ir): ...öreg Kohnhoz... 

meg vant 
SZERKESZTŐ: ...Papa, milyen madár az 

ott? ... (Megrázkódik.) ... Biztos uborka-
saláta! 
KISASSZONY (nevet): Nagyon jó... Ki-

csit futurista, de remek! 
SZERKESZTŐ (bámul): ...Még nincs 

vége ... min nevet, kisasszony? 
KISASSZONY (röhög): ...Hát a Móric 

kérdezi, hogy milyen madár és a Kohn azt 
mondja, hogy uborkasaláta!... Isteni! 
SZERKESZTŐ (dühös): Dehogy a Kohn 

mondja!... Én mondom, kéreml Uborka-
salátát ettem és most rosszul érzem magami 
KISASSZONY (csalódottan): Ja?... Pedig 

ugy nagyon jól 
SZERKESZTŐ*: írja!... (Diktál.) ...Gó-

lya hozza a gyerekeket?, szól Móric... Hát 
házasodva már nem lesz? 
KISASSZONY (ir): ... nem lesz... meg 

vant... lehet tovább! 
SZERKESZTŐ: Nincs további... A vicc 

kész! 
KISASSZONY: Kész?... Szerkesztő ur, ne 

haragudjon, valamit én is értek hozzá ... 
uborkasalátával jobb a vicc?! 
SZERKESZTŐ (ingerült): Rendben van!... 

Elmehet! 
KISASSZONY (sértődötten): Kérem... 

(El.) 
SZERKESZTŐ (dühösen utána): Liba... 

Amit ez ért a humorhozl (Kiveszi a hömiröt, 
rémülten.) Mi? ... 87.8?? (lobban megnézi.) 
Ez annyi!... (Megfogja a pulzusát.) Jó Is-
ten! ... Nincs pulzusom!... (Hirtelen a szi-
véhez kap, majd megnyugodva felsóhajt.) 
Dobog!... De milyen gyengén...! (össze-
borzong.) Brr!,.. (Előveszi a hőmérőt.) Most 
biztos még több. (Beteszi.) 
SZOLGA (be): Tessék az aszpirin! 24 fil-

lér! ... A két legszebbet választoltam ki! 
SZERKESZTŐ: Pali bácsi!... 37.81 
SZOLGA: Igen!... (Indul, majd megfor-

dul.) Kit hivjak a telefonhoz? 
SZERKESZTŐ: Bolond vagy?... Az nem 

Színpadi táncon, akrobatika, 
rendszeres Ct tRLKÊPZfiS a 
Modern táncgxalón és müvénxképzű 
tanintézetben, Ensébet-kOrnt 19.»«. 
1 » l e f o n : j ó s i e l »<1-17 
Esténként szalAntánotanlolyamok. 

Oktató: P A L O T A I T I B O R színházt tánomente 

telefonszám!... Megmértem magam és 37.8 
vagyok! 
SZOLGA: Hát az elég kevés ilyen nagy-

embernek ... Én tegnap mértem magam .. , 
és 74 és fél vagyok 1 
SZERKESZTŐ (megdöbbenve): Mi?... 74 

és fél?... Az nem lehet! 
SZOLGA: Már hogyne lehetne! Voltam ém 

már 86 is! 
SZERKESZTŐ: Jó Isten!... Hol mérted 

magad? ... A hónad alatt? 
SZOLGA: Nem kérem... a Rác-fürdőben! 
SZERKESZTŐ: Ja, 86 kiló!... Én azt hit-

tem, lázi... Már egész bolond vagyok... ez 
a hideglelés ... lehet, hogy kanyarói 
SZOLGA: Előfordul... Tessék hazamenni, 

szerkesztő ur és lefeküdni... Reggelig ki-
megy a láz! 
SZERKESZTŐ: Mindjárt megyek, csak 

előbb átnézem a korrekturát! 
SZOLGA: Csak tessék... (Indul, majd az 

ajtóban.) Az orvosság 24 fillér voltt 
SZERKESZTŐ: Megéri! 
SZOLGA: Meg! (Lassan el.) 
SZERKESZTŐ (beveszi a kért port, vizet 

Iszik rá, majd zsebkendőjével megtörli a 
homlokát): ... Milyen forró vagyok! (Elő-
húzza a hőmérőt.) Marad 37.8!... (Ceruzát 
vesz a kezébe és olvassa az előtte fekvő le-
vonatokat, dünnyögve.) Kohn hazajön és ott 
találja a feleségénél... (Fejéhez megy.} 
... Szét megy a fejem ... (Mormolva olvas.} 
... Móricka az iskolában ... (Fogja a pul-
zusát.) Jó Isten, hogy ver, hogy ver! 
(Az eddigi rendes világitásu szin a kővetke-
zők alatt lassan, fokozatosan tompa vörösbe 
megy át. Ami ezután történik, az csak a 

szerkesztő lázas elképzelése.) 
SZERKESZTŐ (olvas): ... a tanitó hirtelen 

rászól... ki irta a Coriolanust?... Én nem... 
feleli... feleli... fe... le... Ii... (Két 
kezébe temeti a fejét.) ... Hogy zug... hogy 
zug... 

(A szin tompa vörös). 
SZOLGA (be): Szerkesztő ur kérem egy 

idősebb ember van odakint egy kis fiúval... 
SZERKESZTŐ (felrezzen): Mit akarnak? 
SZOLGA: Beszélni a szerkesztő úrral... 

Azt mondták, fontos ügyi 
SZERKESZTŐ: Engedje be őket... 
SZOLGA: Igenis. (El). 
KOHN és MÓRICKA (rövid szünet után 

be). 
KOHN (60 év körüli zsidó. A jellegzetes 

szakáll és bajusz. Arca halottfehér. Kopott 
Ferencjózsef kabátban van. Kezében betört 
kemény kalap. Járása, beszédje álomszerű. 
Halkan szomorúan): Jó estét kívánok! 
MÓRICKA (12 év körüli csúnya flu. Arca 

szintén halott fehér. Kék matróz bluz, fehér 

Friss tis fide lesz 9 P i l a u i n íeoyöíiirdölöl 
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rövid nadrág, keresztbe csikós harisnya. 
Apja kezét fogja): Kezét csókolom! 

SZERKESZTŐ (kissi ijedten nézi őket, 
majd halkan, elfogódva): Jó estét! 

KOHN: Bocsánat. . . Nevem K o h n . . . Ez 
itten a kis flam . . . Mórickai 

MÓRIC: Kezélcsókolom! 
SZERKESZTŐ (m. /.J: Kérem. . . tessék 

helyet foglalni . . . mivel szolgálhatok? 
KOHN (leül, Móricka állva marad): Szer-

kesztő vrr . . . mi egy kéréssel jöttünk . . . 
nem is tudom, hogy kezdjemI 

SZERKESZTŐ: Pénz? 
KOHN: 0 nem! . . . (Mórickához, aki a 

kemény kalapot babrálja) Móricka, kisfiam, 
hadd azt a kalapot! 

MÓRIC: Lukas papa, l ukas . . . Megtalpal-
jam? 

KOHN: Hadd fiacskám, nincs azon luk! 
SZERKESZTŐ: Szóval?. . . Talán állás 

ügyében? 
KOHN: Köszönöm.. . n e m . . . Mást sze-

retnénk k é r n i . . . ha megtenné . . . 
MÓRICKA (aki közben egy kampós szög-

gel kilukasztotta a kalapot, most örömmel): 
. . . Már lukas p a p a l . . . Ugy néz ki, mint 
egy villamos j egy . . . egy szakasz-kalapl 

KOHN: Móricka, maradj szépen csönd-
be . . . most ne zavarjál! 

MÓRIC: J ó ! . . . Csak csinálok rá még két 
lyukat és akkor átszállhatsz vele! 

SZERKESZTŐ (türelmetlenül): Tehát? 
KOHN: Kérem, szerkesztő url . . . mi meg 

szeretnénk halnil 
SZERKESZTŐ (Ijedten rábámul): Tessék? 
KOHN (nyugodtan): Igen . . . meghalni . . . 

ezért jöttünk mi kérem!. . . 
SZERKESZTŐ (félve): D e h á t . . . hogy . . . 

mit akarnak tő lem?. . . én öljem meg ma-
gukat? 

KOHN: Ha lenne olyan kedves a szer-
kesztő urt 

SZERKESZTŐ: Node . . . h á t . . . nem ér-
t e m . . . hogy, hogy é n ? . . . Mi kőzöm nekem 
a maga életélhez?... Ha meg akar h a l n i . . . 

H i a l f i v d l a l r végleges kombinált sorvasz-
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ugorjon a Dunába, vagy . . . löjje magát 
főbe! 

KOHN (csendesen): ön nélkül nem tehe-
tem . . . sajnos nem én rendelkezem az éle-
temmell 

SZERKESZTŐ (végig nagy izgalomban): 
. . , Bocsánat . . . nekem kétségeim vannak 
az ön épelméjét illetőleg . . . őszintén szólva 
. . . én, félek magától . . . 

KOHN: Ne tessék . . . nem vagyok őrült..-
ha előbb esetleg nem értette volna j ó l . . . 
(Nyomatékkal) . . . Én vagyok a Kohn és ő 
a kis fiam, a Mórickai 

MÓRIC: Kezét csókolom... 
SZERKESZTŐ: De kedves jó Kohn u r . . . 

mért akarnak meghalni? 
KOHN: Mert csúnya, komisz az életünk... 

huszonhat éve élek, elég volt! 
SZERKESZTŐ (bámul): Maga csak 2ft 

éves lenne?. . . Az lehetetlent Legalább hat-
vannak néz ki! 

KOHN: Annyi is vagyok! . . . 60 esztendő« 
. . . soha fiatalabb nem voltam . . . ezelőtt 
esztendővel születtem, mint hatvan éves 
öreg zsidói 

SZERKESZTŐ (rémülten): Kedves uram... 
ne haragudjon, én mégis félek magátó l . . . 

KOHN: Csak nyugodtan . . . el fogom ma-
gyarázni . . . (Előrehajol.) . . . Én nem anyá-
tól születtem . . . Engem ön teremtett szer-
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kesztő ur! 
SZERKESZTŐ: Én? 
KOHN: Igen . . . mikor 26 évvel ezelőtt 

megjelent először a lapja és megirta az első 
viccet és a karrikaturistája lerajzolt!... igy, 
ahogv most állok . . . (Sóhajt). 

MÓRICKA: . . . Papa már annyi lyuk van 
a kalapodon, hogy teát szűrhetünk vele oda-
haza . . . A mama fog örülni.. . Ezen szitál-
hatja a spenótot... 

KOHN: Jól van, kisfiam... (Szerkesztő-
höz, aki megdermedve nézi őket.) Móricka 
is huszonhat éves. . . ő is benne volt az 
első számban! 

SZERKESZTŐ (megsimítja a homlokát): 
Mi? . . . Ezzel azt . . . azt akarja mondani, 
bogy . . . jó isten . . . szóval maguk nem is 
élnek? . . . nem is emberek? . . . Mi? 

KOHN: Emberek vagyunk . . . csak nem 
húsból és vérből.. . 

SZERKESZTŐ: Hanem? 
KOHN: Tintából és papirosból... Ön a 

teremtőnk . . . Emlékszik, hogy gründolta ezt 
a vicclapot? . . . Az első nap megszerezte a 
pénzt, a másodikon megállapodott a nyom-
dával, a harmadikon kivette ezt a helyiséget, 
a negyediken megszerezte a kolportázst, az 
ötödiken papirt vett hitelbe és végül a ha-
todik nap megteremtette a Kohnt, hogy a 
hetedik nap nyugodhasson . . . 

SZERKESTZO: Ahogy én megnyugodtam... 
MÓRICKA: Papa, már nincs is kalap, 

csak lyuk van . . . Játszhatok alagutat a 
kalappal? 

KOHN: Játszhatsz kisfiam, de csak csen-
desen. (Szerkesztőhöz.) Már rég fel akartunk 
jönni, de csak most jutottunk hozzá. Az e 
heti számból tudniillik kimaradtunk . . . Van 
önnek még két teremtménye: a Schwartz és 
a Weisz, azok is fel szerettek volna jönni, 
de ők bent vanak az e heti számban . . . Van 
egy vicc, hogy Schwartz és Weisz kártyáz-
nak a kávéházban . . . Hát ő nekik most egy 
hétig kártyázniok kel l . . . 

SZERKESZTŐ (kissé megnyugodva): És 
mondja . . . szóval... most azért jöttek . . . 

KOHN: Hogy elpusztítson minket . . . 
SZERKESZTŐ (ijedten): Késsel? . . Mé-

reggel?... 
KOHN: Ö dehogy!... Mi csak lassan hal-

hatunk meg. . . Ne írjon többé rólunk... 
mi akkor pusztulunk el, ha elfelejtenek min-
ket! 

SZERKESZTŐ: De miért akar meghalni?... 
Mi az oka? 

KOHN: Sok minden! 
SZERKESZTŐ: Egyet mondjon! 

KOHN: Unom Gyöngyöst! 
KOHN: Igen!.. . 26 év alatt majdnem 

báromszázszor utaztatott engem Gyöngyösre! 
Nem birom már! . . . A könyökömön jön ki 
az egész ui! . . . Majd minden számban volt 
egy vicc, hogy utazik Gyöngyösre— Szer-
kesztő u r ! . . . Ha tudná milyen kínszenve-
dés oda egyszer is utazni.. . azok a rossz 
csatlakozások . . . és az a harmadik osztály... 
Szerkesztő ur, könyörgöm, utaztasson en-
gem máshová... nem vagyok egy nagy 
igényű ember. . . Miskolc is jó . . . csak 
Gyöngyösre ne többet! 

SZERKESZTŐ: Kedves Kohn u r . . . ké-
rem . . . ez el lesz intézve... nyugodjon 
meg. . . ha más baj nincs, emiatt nem érde-
mes meghalni... 

KOHN: Dehogy nincs. . . még sok van... 
(Szégyenkezve.) ... Szerkesztő u r i . . . Én 
még soha nem tudtam éjjel nyugodtan meg-
csókolni a feleségemet! 

SZERKESZTŐ: No?. . . Miért? 
KOHiN: A Móricka mindig benéz a kulcs-

lyukon . . . 
SZERKESZTŐ: Ez a gyerek?... Hát mért 

engedi? . . . 
KOHN: Mit tehetek én? . . . ön ugy írja 

ineg!... Egy vicc kedvéért elrontja az éj-
szakáimat . . . 

MÓRIC (büszkén): De jókat mondok!.. . 
Másnap egész Pest röhög a mamán! 

KOfrlN (n szerkesztőhöz szomorúan): Hát 
kell ez? 

SZERKESZTŐ (Mórichoz): ...Neked is 
van panaszod fiacskám? 

MÓRIC (legyint): Ojjé. . . Undok egy frá-
ter maga, szerkesztő bácsi! 

SZERKESZTŐ (indignálódva): . . .De ké-
rem? ...Tessék rászólni a gyerekre! 

KOHIN: Bocsánat! . . . Az ön stilusa beszél 
belőle! 

SZERKESZTŐ: Hát mi bajod fiacskám! 
MÓRIC: Mi bajom? Huszonhat éve járok a 

második elemibe és még kérdi, hogy mi 
bajom?.. . Azok közül, akik velem együtt 
kezdték, már két egyetemi tanár és egy hit-
községi elnök van... (Hirtelen elkomolyodva, 
férfiasan kitörve.) Szerkesztő ur . . . tessék 
engem békében hagyni . . . én unom már ezt 
a sok marháskodást . . . elvégre egy öreg em-
ber vagyok . . . vegyen ki már abból a máso-
dik elemiből... Uram, én doktorálni aka-
rok! 

SZERKESZTŐ (bámulva): Tessék ? . . . 
Doktorálni? Node kérem . . . maga még egy 
kis gyerek? . . . Hiszen a ruhája , . . 

MÓRIC (legyint): A ruhám?.. . Mi csinál-
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j a k ? . . . Nein járhatok a második elemibe 
zsakettben . . . 

SZERKESZTŐ: De hát a modora.. . ahogy 
előbb beszélt... ahogy játszott a kalapjá-
va l . . . 

MÓRIC: Csak a látszatot őriztem meg.. 
nekem muszáj igy viselkednem... azt hiszi, 
nem szivesebben gyújtottam volna rá egy 
szivarra... de nekem nem lehet. . . nekem 
a kalappal kell játszanom . . . nekem az ön 
hülyeségeit kell elmondanom... ahelyett, 
hogy rendesen leülnék, feltennék egy cvik-
kert és elolvasnám a Pester Lloydot, mint 
más öreg ember . . . 

SZERKESZTŐ: öreg ember?... Már bo-
csánat . . . De ha igy is nézzük a dolgot... ön 
akkor csak huszonhat éves . . . 

MÓRIC: Téved!... Negyven multam . . . 
Mert én már a Mátyás diákban is bent vol-
tam . . . én idősebb vagyok, mint az apám! 

SZERKESZTŐ (rövid szünet után): . . . É s 
most meg akar halni? 

MÓRIC: Szeretnék... Vagy . legalább más-
kép élni . . . mert én ezt igy nem folytatom 
tovább . . . Uram!... Én nem akarok többé 
szemtelenkedni a tanítóval, én nem akarom 
többé a kulcslukon meglesni a szüleimet és 
zsurokon disznóságokat mondani. (Ordit.) 
Elég volt!. . . Érti? Elég! Én doktorálni 
akarok!. . . 

SZERKESZTŐ (ijedten): De uram. . . Ezek 
mind csak kedves, aranyos viccecskék... ár-
tatlan kis tréfák. . . 

MÓRIC (agresszíven): Ugy?... Hát az is 
ártatlan tréfa volt? . . . Hogy a harmadik 
emeletnél elmondhassam, hogy no hál* Isten, 
eddig semmi baj sincs . . . Ezért!.. . Egy 
hülye vicc miatt kellett nekem négy emeletet 
zuhanni.. . egy hétig mindennap . . . (Szi-
pogni kezd.) 

SZERKESZTŐ (törli a homlokát): Ne ha-
ragudjon, én ezt nem tudtam, kedves Mó-
ric u r . . . 
mmmmmmmmmmmm^^^mhmmm^^M^^M' 
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KOHN (csittitgaja a síró Móricot): Psz . . . 
no, no . . . kis fiam . . , nem szabad . . . mi 
most szépen meghalunk... és minden jóra 
fordul. . . mert ugy-e meghalunk, szerkesztő 
ur? 

SZERKESZTŐ: Nem tudom kérem!... 
Nem ígérem!... Én ebből élek! Maguk 
miatt veszik a lapot. . . Inkább megpróbá-
lom orvosolni dolgaikat... majd ezentúl 
nem Gyöngyösre fog utazni... 

KOHN: Ha csak az utazás lenne a b a j . . . 
de a megérkezés . . . mikor hazajövök, min-
dig ott találok egy katonatisztet... néha 
a Grünt.. . és higyje el nem a feleségem az 
oka. (Sir.) . . . Az egy édes, rendes asszony, 
de maga viszi a bűnbe . . . uram . . . egy ron-
gyos vicc kedvéért... (Sir.) 

MÓRIC (*ir): Az embernek kisül a szeme 
a családja miatt. 

SZERKESZTŐ (szemit törli): Ne tessék 
kérem . . . majd máskép lesz ezentúl min-
den . . . én belátom . . . 

KOHN (sir): . . .Még ez is hagyján, de az 
a nyomor, mindig kölcsönkérni... és ezelőtt 
két héttel békát is etetett velem... csakhogy 
egy viccet mondjon a másik. . . Szerkesztő 
ur, én nem bírom tovább... 

MÓRIC (bőg): . . .Én doktorálni akarok... 
SZERKESZTŐ (ellágyulva): Uraim, én Ígé-

rem, hogy mindent elintézek . . . most men-
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jonek el szépen és bízzanak, egy jobb jövő-
ben. 

KOH,N (feláll, szipogva): Hát legyen olyan 
jó . . . és csak semmi Gyöngyös... könyör-
göm . . . egy jobb ruhá t . . . és békái soha 
többé . . . (Móricra mutat.) Ebből a taknyos-
ból pedig csináljon egy rendes, szorgalmas 
gyereket, ne pikkeljen rá az a tan i tó . . , hadd 
végezze el már azt az elemit . . . nagyon szé-
pen ké rem. . . 

SZERKESZTŐ: (Meg lesz, Kohn u r . . . csak 
semmi elkeseredés... nyugodjon meg és 
most Isten velük I. . . 

KOHN (kezet nyújt): Alászolgája... (Mó-
richoz.) Köszönj szépen! 

MÓRIC: Kézit csókolom. (Egymást támo-
gatva lassan el.) 

SZERKESZTŐ futánuk bámul, majd ke-
zeibe temeti fejét, « szin lásson világosodik): 
Milyen forró a. f e j e m . . . most biztos még 
több! . . . (Belezi a hőmérőt, majd kiszól.) 
Pali! (A szin teljesen világos.) 

SZOLGA (be): Tessék szerkesztő ur? 
SZERKESZTŐ: Elmentek ezek? 
SZOLGA: Kicsodák kérem? 
SZERKESZTŐ: Ez az ur a kis fiával? 
SZOLGA: Micsoda ur? 

ARANYSZŐKE LESZ « Eau Kadieusp-t hasz-
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SZERKESZTŐ: Részeg vagy?. . . Itt volt 
egy idősebb ur és egy kis fiu . . . Te enged-
ted be őke t? . . . 

SZOLGA: fin?... Képzelődik a szerkesztő 
u r . . . Persze a láz! Nem volt itt még ma 
senki fia! 

SZERKESZTŐ (izgatottan): Ez biztos! 
Senki sem volt itt? 

SZOLGA: Hát nem szoktam én tréfálni! . . . 
Talán álmodott valamit a szerkesztő ur! 

SZERKESZTŐ: Igen. . . i zé . . . semmit . . . 
menj és küld be a kisasszonyt! 

SZOLGA: Mondtam, hogy menjen haza és 
feküdjön le! (El.) 

SZERKESZTŐ (félálomban): Itt álltak 
előttem a Kohn és a kis Móricka .. . Meg 
szeretnének halni, kérem . . . (Vidámabban.) 
Hát persze, a láz! . . . (Kihúzza a hőmérőt.) 
37.4? Hál' Istennek gyógyulok! 

KISASSZONY (be): Parancsol? 
SZERKESZTŐ: Kérem az előbbi vicc he-

lyett, amit lediktáltam egy ujat i runk . . . 
azt el lehet dobni, kisasszony . . . hát írjon!... 
(Diktál.) ... Kohn utazik a Riviérára . . . 

KISASSZONY (ir): A Riviérára! 
SZERKESZTŐ: Első osztályon.. . vele van 

fia i s . . . dr. Kohn Mór . . . azt mondja a 
Kohn . . . 
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y i r o n r l 
r T V S T T E T C T T ) : 

O. T . L 
KÉRDÉS: A férfi. akit megszerettem kijelentette, 

hogy nőgyűlölő és nem gondol a házasságra. Mit 
tegyek? 

VÁLASZ: Operettekben - mint tudjuk — a nő-
g>QI91ôk feltétlenül feleségül vcailk a »égin uzt a 
kislányt, aki előtt nőgyülölőnek vallották magukat. 
A filmeken 1» okvetlenül ex történik. Am ax életben 
legyünk óvatosak, mert a tapasztalat ait mutatja, 
hogy ax olyan érzések, melyek nem sponlán, ma-
guktól támadnak valakiben, hanem hossiu Időn ke-
resztül kell axokat mesterségesen kiplántálni, nem 
életképesek, nem maradandók, mert ellentmondanak ax 
Illető valódi meggyőződésének. At ilyen mesterséges 
szimpátiát vagy sserelmet azután nem Is lehet hosz-
sxu ideig életben tartani és előbb-utóbb kiábrándulás, 
boldogtalanság következik. Keressen hát más ideált, 
olyant, aki az Sn mesterkedése! nélkül is, magától 
él boldogan vallja be, hogy szerelmes. 

Ábrándozásra nincs Idő. 
KÉRDÉS: A férfl, akivel jegyben jártam, közvet-

len az esküvő előtt visszalépett azzal az indokolás-
sal, hogy kevesli a jövedelmét, fél, hogy nem fo-
gunk tudni megélni. Az eset nagyon lesújt, hiszen 
mindig a lányban keresik a visszalépés okát! 

VÁLASZ: Ha félelme alapos lenne, ugy rengeteg 
Mny maradna pártában, hiszen mindennapos dolog, 
bogy férfiak ax utolsó pillanatban visszalépnek, Es 
hlgyle el, még mindig kisebb baj ex, mintha a férfi 
esupa becsületből mégis megtartja ax esküvőt és 
kezdetét vest! a kényszerttett, boldogtalan ' házasság. 
A visszalépő férfi — aki még boxzá olyan okból lép 
vissza, melyet már ax eljegyzés előtt is tudott — 
megbízhatatlan. Ingatag Jellemének éppen elegendő 
bizonyítékát adta, kétségleien, hogy esak őrülhet 
annak, hogy megszabadult tőle. Vlsxont a barátnők 
pletykája, rosszakaratú, kicsinyes Intrikák boha 
nem rlasxtottak még el komoly sxerelmesl. Téved 
ás nincs oka nyugtalanságra, mert ex ax eset egy-
általán nem alkalmas arra, hogy ax 8n értékéből 
egy mákszemnyit is levonjon. 

Csókos kislány. 
KÉRDÉS: Erős, nagy akarat él bennem, hogy 

megviaskodjak az élettel, noha minden ellenem es-
kü síik. Otthonom a folytonos keserűség és meg-
alázás, mert atyám tüntetően mutatja, hogy meny-
nyire nem szeret és csak kis húgomat dédelgeti, 
ami végtelenül fá j nekem. Ugr határoztam, hogy 
fényképésznő leszek, helyesnek véli ezt? 

VÁLASZt Ax a sxülő. aki szeretetét nem egyfor-
mán és igasaágosan osztja meg gyermekei között, 
a legsúlyosabb psxlholágial hibát követi el. Ha ax 
apák és anyák sejtenék, hogy mennyi értékes Jó-

it. élet! indulatot, ambielót, Jóságot. _ 
Így, megrettennének és kétségbeesnének felelősségük 

etkedvet ölnek meg 

aulya alatt. Még sxerenese, ha valaki ennek ellenére 
meg tudja őrlxnl acélos energiáját és mint maga, 
••»akarattal küxd célja eléréséért. Aki erra képes, 
az győzni is fog. A fényképészt pálya ma már ko-
moly művészetté fejlődött, amelybe önálló ízlést, 
fantáziát. Ötletet, érdekességei keU belevinni. Egyike 
a legszebb és nőkhöz leginkább 1118 foglalkozások-
nak. Leveléhez versek Is voltak mellékelve. A han-
gulatuk szép, de megírásuk gyenge. Ex ls Igazolja, 
hagy ax ön tehetsége a megérzésben és meglátásban 
•an. tehát helyesen választotta meg pályáját, a fény-
képészetet. 

L'enfant terrible. 
KÉRDÉS: A sport, xene. tanulás lekötik minden 

Időmet, Már a harmincas évek elején járok, de férj-

hez csak szerelemből megyek. Közönyös kérőimet 
visszautasítottam. Viszont gyakran gondolok arra, 
mi haszna, értelme van a tudásomnak és liogy nem 
fogom-e később megbánni, ha elmulasztom a fér j-
hezmenést? 

VÁLASZ: A tudásnak, tanulásnak esak ugy van 
komoly jelentősége és értelme, ha meghatározott 
eél szolgálatába állítjuk. Tudásunk fegyver, melyet 
a kenyérért való hareba kell állítanunk. Aki min-
dent megtanul, de tudásával sem önállóságot nem 
vív ki, sem kenyeret nem keres, az egyre elége-
detlenebb lesx, nem tudja, mit csináljon a felhal-
mozott kinccsel. Minél szélesebb a látköre. annál 
lobban fokoxódnak igényel, annál Inkább vágyik 
függetlenségre, Valahol el akarja helyexni tudását, 
érvényesíteni képességeit. Örökké nem lehet tanít-
ványnak maradni, nem lehet mindig esak tanulni, 
aktív munkát is kell folytatni. Tanulása tehát nem 
kárpótolhatja mindenért és nem pótolhatja a férj-
hezmenést sem. Ami mármost a szerelemre vo-
natkozó teóriáját illeti, ugy vélem, hogy ax ön In-
tellekte Jxmusával inkább az férne össze, ha nem 
annyira a szerelemre, mint Inkább a lelki kulturált-
ságra, férje idealizmusára fektetné a súlyt. De, saj-
nos. éppen a nagynn sokat tanult nők maradnak 
legnalvabbak szerelmi téren, hamis illuxiókat, köny-
vekből szedett álomképeket kergetnek. Pihente**» 
kissé a tanulást, járjon sflrün társaságba és próbál-
jon gyakorlatiasan gondolkoxni. 

Boldog asszony. 
A következő érdekes sorokat i r ja: Gyakran olva-

som a Színházi Élet szerkesztői üzenetei között, 
hogy iszákos férjek feleségei milyen kétségbeesett 
leveleket imak és milyen csüggedten kérdezik, hogy 
mi lenne a gyógyulás utja? Nos, én it ilyen asz-
szony voltam, a mi családi boldogságunkat is fel-
borította férjem borzalmas szenvedélye, az ital. 
Könyörgésemre egy Ismert fővárosi orvoshoz for-
dult, aki hipnotizálta és néhány ilyen hipnotikus 
ülés után férjem nemcsak leszokott az italról, ha-
nem még a szagát sem állta az italnak. És azóta 
megint derűs, békés a családi otthonunk. Kérem, te-
gye ezt közzé rovatában, hátha mások ir hasznát 
veszik? 

VALASZ: Magam ls ajánlottam a hozzám ta-
nácsért fordulóknak, hogy hasonló esetben vegye-
nek orvosi segítségei Igénybe. Ax orvosok tisztában 
vannak a sxuggesxtlóval való gyógyítás fontosságá-
nak, de ne felejtse el, hogy nem mindenkit lehet 
egyformán szuggerálni és nem mindenkinél mara-
dandó a sxuggesztló hatása. Exf tehát minden egyes 
esetben külön kell elbírálni és erre esak a sxakorvos 
hivatott. 

Szomorú asszony. 
KÉRDÉS: Szerelemből mentem férjhez, de férjem 

lassanként elhidegült tőlem és végül egészen ma-
gamra hagyott kis gyermekemmel együtt. Minthogy 
társaságba nem járok, hirdetést tettem közzé s 
mekkora volt megdöbbenésem, mikor a különböző 
válaszok között megpillantottam férjemét ls, aki ára-
dozó, rajongó szarvakkal ajánlkozott arra, hogy fel-

életemet. válaszoltam neki és csak-viditji a szomorú 

az Ideális hashajtó. 
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hamar meß forróbb vallomásokat kaptam és most 
már ta lálkozásin ostromol, mert — amint mondja 
— leveleimből egy ideális lélek arcképe bontako-
zott ki előtte, fin pedlií nem 'udom, hogy mit 
tegyek? 

VÁLASZ: Menirn el H találkára és ezzel bizo-
nyítsa. be férjének, hogy milyen fellengős. irreális 
egész lelki élete. I.ehet. hogy ez a találkozás meg-
szégyeníti és kijózanítja. Vigye el magával kis gyer-
meküket I*. On ne legyen gúnyos, n r megalázni, 
hanem gyógyítani akarjon. 

Hiu-.ia: ö n azt kérdezi, hogy baj-e a hiúság? Ez 
nihil (ugg. hogy milyen (ormában nyilatkozik meg? 
Ha mértéktelen önhittség. a valódi értékkel arány-
ban nem álló fellengösség jellemzik, akkor kellemet-
len és visszatetsző. Ha ellenben hiuságunk valódi 
értékünk helyes felismerésében rejlik, akkor termé-
szetes és szükséges. Aki becsüli magát, az egyúttal 
Hin is. Az önérzet, — amely nélkül nem élhetünk 
és nem állhatjuk meg helyünkéi — tulajdonképpen 
a hiúság nemesített alakja. — Billes: Megvetem a 
vagyont, — ir ja levelében — szerintem a pénz esak 
megrontja az embereket. Az ilyen apostoli nyilatko-
zatokat többnyire nagyon fiafal. az életet nem is-
merő emberek teszik, akik azt hiszik, hogy ábrán-
dozásból és hél szem zab)>ól meg lehel élni. Sajnos, 
ez nein igy van. A pénz irtáni hajsza nem jelent 
mindig anyagiasságot, hanem kényszerűséget, mvrl 
ugyebár lakni, öltözködni, enni mégis esak muszáj, 
ez (ledig pé'izbe kerül. Valamikor régen a próféták 
pusztákba vonultak és ott sáskával meg gyökerek-
kel táplálkoztak, de ma a pusztákat is hatóságilag 
kezelik, az erdőkben bolyongó remetéket pedig ideg-
gyógyintézetbe szállítják. Szóval alkalmazkodnunk 
kell a társadalom által diktált létfeltételekhez, fis 
ha valaki — mim pl. ön — azt mondja, hogj meg-
veti a pénzt, nagyon gyanús, liogy inkább attól 
a munkától riadl meg, mellyel ezt a pénzt elő keli 
teremteni és idejét szivesebben tölli álmodozással, 

„6RÉ" KOZMETIKA 
Modern szépségápolás, szépséghibák eltávolítása 
véffleff villany- és ténykezeléscfckel. — Est; ki-

készítések. — Tanítványok kiképzése. 
(Jj) h e l y f R é g t B u d a p e s t , I V n P á r l t l - n t e a ft 
(Petőfi Sándor-ntea 10.) Telefon Automata 884—78. 

milH reális munkával. — G. Mária, Szeged; Ketten 
udvarolnak nekem es «ru egy harmadikat szerelek, 
aki azonban nem nyilatkozik. Hogyan birjam vallo-
másra? A férfit csellel vallomásra birni rendszerint 
csak a vígjátékokban sikerül, a szerző jóvoltából és 
akkor sem tudjuk meg, hogy milyen leli az igy ki-
erőszakolt házasság? Pedig éppen ez a dolog bökke-
nője. Ha a férfi fázik a házasságtól, ha mcnyasz 
szony jelöl tjével való találkozásaiban több a/, aggo-
dalom és kétség, mini az öröm. akkor sokkal jobb. 
ha a házasság nern jón létre. Leányi ügyeskedéssel 
meg lehet teremteni a pillanatnyi hangulatot, 
nem egyéb ez, mint éber szuggeszció — de m ilyen, 
uton előhívott hangulatok nem tartósak. Jobb tehát, 
hogyha azok közül választ, akik magát kérik, mint 
hogyha ahhoz ragaszkodik, akinek nem ízlése. 
Ingadozó: Ha a két család annyira jóban van egy., 
mással, hogy a fiu önöknek rendes látogató vendé-
gük. ugy bátran elfogadhatja tőle a születésnapi 
ajándékot és viszonozhatja is. Az emiitelt ajándék* 

megfelelő és nincs oka aggodalomra. A kimaradás! 
időknek nincsen terminusa, merít hiszen attól függ, 
hogy hová mennek? Szinház. hangverseny. tánc-
éstély másféle zárórát diktál, mint az egyszerű séta, 
amely legfeljebb vacsora idejéig nyúlhat. •— 
Újpesti asszonyka: Orvosnak, még ha ismerős is» 
sokkal helyesebb honoráriumot adni, mint diszpár-
n<áf. IIa megszavaztatnánk az orvosokat), egyhangú-
lag ezt a nézetet osztanák. Kétségtelenül az ön orvosa 
is. - - Romániai kislány: Azt kérdezi, hogy úrilány 
mehet-e fiukkal sportkirándulásra? Feltétlenül és a 
le guy ugodt abban < Nem akarunk amerikai példákra 
hivatkozni, ahol az ilyen társas kirándulások min-
den szülői felügyelet nélkül napokig is tartanak, 
csak azt jegyezzük meg» hogy a fiuk és lányok 
társas sport ja ma már Európaszerte megengedett 
és társadalmilag jóváhagyott mulatság. Szorosan össze-
függ ez a mai lányok nagyobb önállóságával. A mai 
férfi is megtanulta már , hogy leány partnerében 
csak kellemes és jő pajtást lásson és eszébe sem jut 
udvarolni neki. — Zenebolond, Subntlea: Van-»* ma 
még értelmi1: a zongorának, mikor már t ö k é l e d 
gramofonok vannak és rádiót vezethetünk ottho-
nunkba? A kérdés jogos. A tömeges zongora tanulás 
valóban csak akkor volt jogosult, amikor még más 
úton-módon nem lehetett otthonunkba muzsikát 
vinni. Ma azonban valóban csak azok tanuljanak 
zenél, akiknek erre. határozott tehetségük és kedvük 
van, Mert semmi értelme annak, hogy rossz muzsikát 
hallgassunk és gyötörjük magunkat, amikor mó-
dunkban van bármely pillanatban a világ legnagy-

A következő fényképészek díjtalanul 
készítenek felvételt a Miss Magyar-

ország választás pályázóiról 
Budapest. Tóth Margit. Petőfi 
Sándor-u. 2. (Csak hétköznap 

d. e. 11-től d. a. 5-ig.) 
Aiiód. W e l » Gyola. 
Bonyhád, Kiss Gyula. 
Battoayá. Roziin műterem 
Békék Kellner József 
Békéscsaba. Róna műtérén. 
Debrecen, fíuzlcska műterem 
Dombóvár. Kraust Win. 
Eger. Róna Hajnal 
Gyula. Békés Gyula. 
Gyór. Krausz, Deák F.-o. 
Gyöngyi*. Fantó i s SleiMir 
HaldnsiobosslA. Petrányi 

H a t n a . Pánté i s Steinar. 
Hódmezővásárhely. Lcpag* «to-

teren. 
Jászberény. Pollik POIOp. 
Kaposvár, Holzer Félix 
KAssef. Babai Jino*. 
Kecskemét. Merkidő Gyula. 
Miskolc. Foto műterem. HAth 

Annie. 
Magyaricir. Vida Ferenc 
Maki. Homonnai mflterem. 
Mezőkívesd. Skarbinek OdSn. 
Mezőlur. Kerpit Kristóf 
NagybSrSs. Szmrecsiny! Miklós. 

Nagykanizsa. Fitos Gyula. 
Nyíregyháza. Csépíny Jenő 
Orosháza. Ábrahám műterem 
ftsd. Lukács Béla. 
Pica. Erzsébet műterem. 
Sárbogárd. Balassa Flóra 
Sárospatak. Szlpál materen. 
Sárvár Szenté Géza 
Sátaraljaulhcly. Szipil müteren 
Szarvas, Berger Mandl. 
Sieged. Iritz Rodoll 
Székesfehérvár, róth Károly 
Szigetvár. Goldstein Hermln. 
Szombathely. Knebel Jenő. 
Siolnok, Szipil műterem. 
Tolna. Scbranz 
Újpest, Tlzián mflterem. 
Zalaegerszeg. Serényi Árpid. 
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szerübb művészeinek produkciójában gyönyörködni. 
Ma is keli a müveit embernek a kottát ismernie, 
a zenei alapfogalmakat is meg kell tanulnia, de 
felesleges gyötörnie magát a zumgorázás vagy hege-
dűié» megtanulásával. Es mióta a kényszerből ta-
nuló muzsikusok száma valóban világszerte esőkként, 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a zene közkedveltebb, 
mint valaha, a tömeg zenei illése fejlődött és a 
dilettáns, kétségbeejtő otthoni rossz muzsikálást a 
gramofon űditő zenével váltotta fel. 

Film-üzenetek 
Filmrovat vezető: Hevesi Endre 

L. Sándor, Békéscsaba. Hans Junkerniann német 
ltlmszinész, még sohasem volt Hollywoodban. A 
Diákélet viszont Hollywoodban készült, tehát azt a 
szerepet nem is játszhatta Junkermann. — Egy fllm-
rajongó, Novlsad. 1. Metro Goldwyn Mayer Studios, 
Culver City, Calif. 2. Tec-Art Studios. Hollywood. 
Calif. 3. és 4. Fox Studios, Hollywood, Calif. 5. 
Kurlfmderallee 1. Berlin. — Dr. K. V., Irsuva. \ t 
ilyen hasorlatosságot csak nagyon ritkán, kivételes 
esetekben lehet „értékesíteni". A művész cime: XI-
koIsburger-Platz fi, Berlin—Wilmersdorf. — Nugyoii 
«űrnő». 1- Metro Goldwyn Mayer Studios, Culver 
City, Calif. 2. Im Winkel 5. Berlin—Dahlem. 3, 
Pommcrnalle 1, Hellin—Charlottcnburg. - Wanna. 
Metro Goldwyn Mayer Studios, Culver City, Calif. 
— Novisadl. 1. Im Winkel 5, Ber l in-Dahlem. 2. 
Hohenrollernstrasse 25, Berlin W. 3. Joaclnm Fried-
richstrase 53, Berlin—Halensee. 4. Pommemalle t , 
Berlin. 5. Samuel Goldwyn Studio, 7210, Santa Mo-
nica Blvd., Hollywood, Calif. — B. Lőrinc IJ. I. 
Marlene Dietrich. 2. Budapest. Operaház. K. R„ 
Szolnok. 7210, Santa Monica Blvd., Hollywood, Ca-
HI. — Rokon. Útban volt Budapestre, de Párizsból 
visszautazott Amerikába. Egyelőre nem jön át ú j ra 
Európába. — £den Martin. Kisérje figyelemmel a 
Színházi Életet és ha hirt adunk egy u j niagyír 
Ilimről, tessék jelentkezni a rendezőnél. — Kíván-
csi 17. I . Kaiserdainm 95, Berlin. 2. Emserstrasse 
16, Berlin. 3. British International Pictures, Wor-
dour Street, London. — s». M. Gy„ Miskolc, ,.Az 
összes lilmgyárak cimét" nem tudjuk közölni, azon-
ban ót cimmcl szívesen szolgálunk: Paramount, Ti-
mes Square, New York; Universum Filmfabrik, 
Kochstrasse. Berlin; Metro Goldwyn Mayer, 154ft 
Broadway. New York; British International Pictu 
res, Wardour Street, London: Ciné romans, 8. Bou-
levard Poissonié re, Paris. - Jogászok, Bukarest. 
1. Im Winkel 5. Berlin—Dahlem. 1. British Inter-
national Pictures. Wardour Street. London. 3. Metro 
Goldwyn Mayer Studios, Culver City. Call!. *. Uni-
versum Filmfabrik. Kochstrasse, Berlin. 5. First 
National Studio. Burbank. Calif — E. B, G. Para-
mount Studio. Hollywood, Calif. — Hivatalnok ! l . 
1. Kérje felvételét a Magyar Filmklubba. Cim: Er-
zsébet-körut 9—11. 2. 21 éves, nincsen férjnél. — 

Kozmetikai üzenetek 
Z. M. Szíveskedjék kérdéseit megismételve vá-

laszbélyeggel ellátva, cimét közölni, hogy részlete-
sen válaszolhassunk. 

Fekete szemébe, iekete hajába. Örvendünk, hogy 
adott tanácsunktól szépen rendbejött az arca: tes-
sék azt tovább is ugyanúgy ápolni, ahogy ajánlot-
tuk. A többi kérdésre levélben válaszoltunk. 

Grafologiai szelvény 
amelynek beküldése ellenében Bendetz dr.. a 
Színházi f i e l grafológusa mindenkinek Ingzen 
grofologizál egy Iráni, akt azt válasz bélyeggel, 
(vagy megfeleli! érlékO pénzzel) és megcímzett 
borítékkal. „GRAFOLÓGIA" JELZÉSSEL szer-
kesztőségünkbe (Aradi u. 8.) eljuttatja. Vonalo-
satlan paplrowin. Untával irait pár sor szükséges. 

Kor és nem közlését kérjük. 

Eredmény. Bármelyik Mensendick tornatanárait 
megmutat ja . A sok emeletre való járkálás n lál* 
izmokat erősiti. 

Egy uj előfizető. VII. gimnazista. Okvetlenül szük-
séges az orvosi beavatkozás. 

Müller Brigitta. Legalább még hal hétig folytassa 
utasításaink szerint arcápolását. 

Egy régi, hü előfizető. 1 Arcát naponta csak egy-
szer mossa állott vizben semleges szappannal. I * 
törülközés után Eucerin kenőcs alapanyaggal köny-
nyedén kenje be arcát, majd száraz vattával tö-
rölje ál és puderezze he. Napközben csak utána 
puderezze. Este lefekvés előtt csak ezzel a kenőccsel 
törölje le arcát, amíg az tiszta lesz. aztán a zsirt 
könnyedén törölje le. 2. A kérdezett százalékú 
hydrogén hyperoxid használata havonkint egyszer, 
nem ártalmas. 

Farsang, t Ha arcbőre száraz, ugy helyesen 
ápolja arcát azzal, amit levelében irt . 2. Haját a 
következőképpen ápolja: minden nyolc napban 
mossa meg jó meleg vizben. bármilyen jólhabző 
szappannal. Leöblités és letőrölközés után abszolút 
alkohollal dörzsölje be alaposan. Négy nap inulva 
csak alkohollal dörzsölje be, este lefekvés előtt, 
míg négy nap múlva ismét esedékes a fejmosás és 
a szesszel való bedörzsölés. Ezt végezze nyolc héten 
keresztül és akkor értesítsen az elért eredményről. 
3. Hátát naponta kétszer alkohollal dörzsölje le és 
puderezze bc. 

A szőke baba. Elég kár , hogy saját magán pró-
bálta ki, a sokat hirdetett szereket és nem hitte el, 
hogy ma még az orvosi tudománynak nincs erre 
tökéletes gyógyszere. Véglegesen és nyomtalanul ki-
irtani azokat dialhermiás kezeléssel lehet, ami elég 
gyors, feltétlen biztos és nem fájdalmas. Ugy er re , 
mint többi kérdéseire, hogy részletesen válaszol-
hassunk, közölje cimét és küldjön válaszbélyeget. 

Módiéin kislány. Szíveskedjék elolvasni a Fa i sans 
jelige alatt írottakat és hajá t a2 ott adott taná-
csunk szerint ápolni. \ hátát szintén. Karjain a 
körömkefével végezze azon eljárást, amit múltkori 
tanácsunkban olvasott. 

Vetto. Címére levél ment. 
Kétségbeesett, M l . Betegségét meggyógyítani csak 

szakorvosi kezeléssel lehet. Addig is míg alkalma 
van Pestre jönni, tessék arcát a következőképpen 
ápolni: Beggel mosdás meleg vizben. bármilyen kén-
szappannal. Letőrölközés után aethernek és benzin-
nek együttes keverékével dörzsölje ál arcát, utána 
puderezze be. Délután csak a fenti keverékkel dör-
zsöli be arcát , utána bepuderezi. Este lefekvés előtt 
ugyanazt végzi, mint reggel, csupán pudert nem 
tesz arcára. A mitesszerek és pattanások nyomko-
dását, arcának kézzel való babrálását azonnal szűn-
tesse be, mert ezek mély lyukakat és hegeket hagy-
nak hát ra , ha házilag próbálja azokat kiirtani. Ne 
««yen zsiros és fűszeres ételeket, ne igyon alkoholt 
és feketekávét, ezzel szemben sok főzeléket, gyü-
mölcsöt és fehérhusokat egyen. Naponta legalább 
egy liter tejel igyon meg és legalább kél órát sé-
táljon. Gondoskodjék a napi jó emésztésről. Négy 
hét múlva számoljon be az elért eredményről. 

Ártalmatlan. Szíveskedjék kozmetikai kérdéseit 
megismételve cimét közölni, hogy levélben részle-
tesen adhassunk tanácsot. 

Gyermekszépségverseny-szelvÉny 
HALNI BÉLA 

adv. fényképészhez (Kecskemétt-ntcn 19.), ADOI 
e szelvény felmulatâM ellenébe» 

a Szioíiázi Elet költségére felvételt 
készítenek héttőn délelőtt 9—MR és kedden 

délután í - 4 tg 
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M^BNÖU, 

KIEGÉSZÍTŐ REJTVÉNY 
(111. Ro»»« Erofi, Budapest) 
Köz Tan 
Erdei Tanya 
Ajtó Lat 
Nyár Csillag 
Kutya . Csepp 
Fény Papír 
Méh Vezető 

Illesszünk be a szópárok közé az alábbi 
szavak közül mindig egyet, hogy ex az első 
szóval is és a másodikkal is egy-egy u j szót 
adjon. A beillesztett szavak kezdőbetűi 
függőlegesen egy ismert darabeimet adnak. 

A beillesztendő szavak: 
Erkölcs, Est. ív, Lak, Baj, Vér, Zár. 

LELET 
(Payper Lajos, Budapest) 

Ai* t j f f i 8 0 

SZÓBEJTVÉNY 
(Simonovics Blankától) 

1. Játék neve, mely egy szó betűiből egy 
másik szavat állit össze. 

2. Indulat . 
». Fa. 
4. A hét görög bölcs egyike. 
5. Elhunyt hires külföldi művész kereszt-

neve. 
6. Tartomány Közép-Olaszországban. 
7. Angol megszólítás. 
8. Weber opera. 
I». Raritás. 

10. Óceáni szigetcsoport neve. 
A definíciók alapján nyert szavak kezdő-

betűi felülről-Iefelé olvasva a Színházi Élet 
egyik rovatának nevét adj&k. 

VERSES REJTVÉNY 
(Simonovics Blanka) 

Csak négy betűm van: egy középső, 
Szabályosan kerek; 
Az otthonom, mit a sors rendelt: 
Folyók és tengerek. 
Ott élek örök némaságban 
A csendes víz alatt, 
S örök egyforma társaságom: 
Rákok, csigák, halak. 
Középső szép kerek betűmet 
Cseréld azonban el, 
Legyen belíle egy kis vékony, 
S tégy pontot rá ja fel: 
Leszek liget szárnyas lakója, 
Édes vidám madár, 
Melynek viszhangzik énekétől, 
A zöldelő határ. 

Képrejtvények 
(Simonovics Blanka, Bpesl) 

1. 

(Simonovics Blanka, Bpest) 
9. 
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KÉPES KERESZTBEJTVÉNYEK. Azzal az újítással szolgálunk a rejtvényfejtő 
tábornak, hogy a keresztrejtvényt képekkel definiáljuk. Könnyebbség kedvéért külön 
oszlopban vannak a vízszintes szavak képei s külön a függőlegeséi. (Példa: Egyik 
vízszintes kép egy bokrot ábrázol, tehát keresni kell egy olyan vízszintes sort, melybe 
az öt betűs „bokor" sző elfér.) V. i. Egyik ábra fordítva van, tehát: Visszafelé olvasva... 
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