




A Török Patika külön kozmetikai osztálya 
Budapest, VI., Király-utca 12. 

Kívánságra és 5 0 fillér költség beküldése esetén minta-
sorozatot küld a Török Patika külön kozmetikai osztálya, 

Budapest, VI., Király-utca 12. 

La Velouty de Dixor, Paris 
Egyesíti a krémet és a pudert, azo-
kat tökéletesen pótolja és sohasem 

hagy foltot. 
Az elérhető legtökéletesebb szép-
ség eszköze. Gyönyörű arc, plasz-
tikus decolletage, bársonyos karok 

és kezek. 
La Velouty de D/xor be van vezetve 
Európa majdnem mindegyik ural-
kodóházánál, az előkelő kö ökben 
és a legelegánsabb világban. Szám-
talan ismert művésznő és világ-

hiresség használja. 

L'Oreal Henné! 
Hajfesték! Világ cikk! 
Ártalmatlan, tartós, 

természetes színek. 

Szeplők ellen, továbbá májfoltok, 
pörsenések ellen 

C R É M E 
M O N T R E U I L EDY 

RENÉ MONTREUIL, PARIS 
Gyors/ Biztosi Kellemes ! 



Tube à rouge 
a u t o m a t i q u e 
s'emploie d'une 
seule main, se 
recharge avec 
le rouge spécial 

P A R F U M E U R . P A R I S de JEAN PATOU 
JEAN PATOU 
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S Z Í N H Á Z I É X E T 
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

S Z E R K E S Z T I , I N C Z E . S Á N D O R 

Miss E u r i p a , Brammerné Simon B5ske gratulál Miss Magyarország IMI: Tasnády Fekete Máriának 
(László íeiv.) 



miss Magyarország I93t: 
Tasnídy Fekete maria 

VASÁRNAP. TIZ ÓRA. Egymásután 
érkeznek az autók a Royal elé. Az autók-
ból estélyiruhás fiatal leányok szállnak 
ki. Olyan szépek és izgatottak, mintha az 
első báljukra készülnének. 

FÉLTIZENEGY. A Miss Magyarország-
választás első zsűritagja aki megérkezik, 
Horvay János szobrász. Röviddel utána 
Hatvany Lili érkezik. 

A zsűri számára fenntartott bejáratnál 
rendőr posztol. Nem akarja beengedni 
Hatvany Lilit. 

—• A Miss-jelöltek számára a másik 
ajtón van a bejárat . . . 

HÁROMNEGYED TIZENEGY. A Royal 
fehértermében nagy palkóalaku asztal-
nál helyezkedik el a zsűri. Egymásután 
érkeznek a zsűritagok: Iványi-Grünmald 
Réla, Kisfaludy-Stróbl Zsigmond, báró 
Piret de Bihain Jenő, Harsányt Zsolt, 
Porzsolt Kálmán, Zádor István, Sebes-
tyén Károly, Incze Sándor, Bencs Zoltán, 
dr. Herman Lipót, Lengyel Menyhért, 

tíóth Sándor és G útimé Kertész Ella, 
Szép Ernő, Magyar Miklós, Lukács 
Gyula. 

A zsűrivel szemben hatalmas szőnyeg-
gel letakart pódium. Itt vonulnak fel 
majd a Miss-jelöltek. 

A Royal másik termében a hozzátarto-
zók ülnek. A választás még meg sem kez-
dődött s máris találgatják, ki lesz a győz-
tes. A teremben jazz kezd játszani. 

— Majd fogsz még s i rni . . . 
Milyen szép ez a dal, mondja valaki, 

nem lehetne egy kicsit táncolni addig, 
amig a Misst megválasztják? 

TIZENEGY ORA. Kezdődik a jelöltek 
felvonulása. 

Az elnöki asztal közepén Beöthy László 
ül. Heuman Károly dr. felvezeti a pó-
diumra az első jelöltet. A zsűritagok kar-
felemeléssel szavaznak. Az első egyetlen 
szavazatot sem kap. 

Egymásután vonulnak fel a Miss-jelöl-
tek. A budapesti, a külföldi és a vidéki 

l t óra . . . Az első jelentkező átlépi « választás helyiségének kapujá t 
(Seldner felv.) 
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Szigorú a isiirll Góth Sándor és Pire! de Bihíiin báró emelik csak tel ka r juka t az egyik jelölt 
érdekében 

(Paál leír . ) 

sajtó kiküldött munkatársai jegyeznek. 
A zsűri hátamögött valóságos fény-
képezőgép-front. Legalább husz kisebb-
nagyobb fényképezőgép s középen, mint 
a fotografálógépek királya: filmfelvevő-
készülék. Jupiterlámpák gyúlnak fel: a 
Magyar Film Iroda a m igyar és kül-
földi hiradók számára készit filmfelvé-
telt. 

' FÉLEGY. Gyorsan, pontosan, rendben 
játszódott le a felvonulás. 
A pesti leányok átestek az 
első rostáláson. Most kö-
vetkezik a vidék. Miss 
Győr. Megtapsolják. Utána 
a többi, Pápa, Szolnok, 
Tatatóváros, Kaposvár. 
Pécs, Eger, Sátoraljaúj-
hely, Miskolc, Debrecen. 
Szentes, Berettyóújfalu, 
Kalocsa, Békéscsaba, Makó, 
Szeged, Cegléd, Szombat-
hely. 

HÁROMNEGYED EGY. 
A döntő. Most már izgal-
mas a verseny. Huszonkét 
leány közül kell kiválasz-
tani a kilenc legszebbet. 
Egy: Miss Magyarország, 
nyolc: Miss Magyarország 
udvarhölgye. A zsűri tit-
kosan szavaz. Ki a kilenc 
legszebb leány? Beöthy 
László elnök kihirdeti: 

— A kilenc legszebb 

leány: Fülöp Magda (Miss Debrecen), 
Berényi Ili (Miss Szeged), Klesch Olga 
(Miss Pécs), Schaff er Klára (Miss Kapos-
vár), (Dobovszky Viola (Miss Szentes), 
Bodánszky Rózsa, Tasnády Fekete Mária, 
Erdősi Ibolya és Konkoly-Thege Melinda. 

Miss Szolnok, egy nagyon szép szőke 
leány külön jelzőt kapott: 6 hasonlít leg-
jobban Miss Európához, Simon Böské-
hez. Ezért osztozott az udvarhölgyekkel 

Szerencsés számok-e a 13 és a 11 
(Paál lelr . ) 



Miss Európa a laiirlbeu 
Balra tőle: Lengyel Menyhért, báró Hntvany Ferenc és Márton Miksa, Jobbra Gólhné Kertész Ella 

és báré Piret de Blhain 
(Seidner lelv.) 

az ő számukra juttatott ajándékokban. 
EGY ÔRA. A kilenc legszebb leány 

egymásmellett áll a pódiumon. A zsiiri 
dolgozik. A közönség tippel. Lányi 
Dezső szobrász a hnrminchetest fogadja. 

A fogadási láz átragad a nézőközönségre 
is. A harminchetesnek nagy pártja van 
a közönség körében is. 

EGY ÓRA TIZ PERC. A zsűri kivonul. 
NEGYEDKETTÖ. A szomszéd terembe 

zárkózva a zsiiri megkezdi 
munkáját. Most választják 
Miss Magyarországot. 

Egy negyedóra múlva 
tudjuk, ki lesz Miss Ma-
gyarország. 

FÉLKETTŐ elmúlik és 
még mindig semmi ered-
mény. 

HÁROMNEGYED KET-
TŐKOR újra bevonul a 
nagyterembe a zsiiri. — 
Böthy László elnök hir-
deti ki az eredményt: 

— Miss Magyarország 
1931. Tasnády Fekete Má-
ria. 

Győzött a harminchetes! 
Hófehér, földigérő ruhá-

ban, pirulva a boldog iz-
galomtól vonul be a te-
rembe az u j Miss Magyar-
ország. Megáll a pódium 
közepén, ahol már nyolc 
udvarhölgye várja. A ze-
nekar tussra zendit. 

TIZ PERCCEL KÉT 
ÓRA ELŐTT Miss Európa 
1929, Simon Böske lép a 
pódiumra és Tasnády Fe-
kete Mária vállára tűzi a 
győzelmet jelentő szalagot. 

— Éljen Miss Magyar-
országi — zug fel a te-
remben. 

Még egy pillantás a tükörbe 
Miss Szentes és az egyik debreceni udvarhölgy 

(Paál lelv.) 



Beöthy László elnök átnyújtja a Miss-
nek a Balatonlidón lévő telekről szóló 
ajándék-okiratot. 

Magnéziumfények lobbannak fel. Láza-
san dolgoznak a fotográfusok. Újságírók 
rohanják meg az u j Miss Magyarországot. 
Egymást kergetik a kérdések: 

— Hol született? Hány éves? Ki a ked-
venc irója? Boldog-e, hogy Miss Magyar-
országgá választották? Satöbb, satöbbi. 

Miss Magyarország 1931 gyönyörű, 

karcsú, barnahajú leány, . tizenkilenc 
eves, egyetemi hallgató. 

KÉT ÖRA. Tasnády Fekete Mária oda-
írja egy rajzoló vázlata alá a nevét s 
azután harsogó éljenzés közben kivonul 
a teremből. 

NEGYEDHÁROM. A Royal előtt ez-
rekre menő tömeg. Egy fényképész létra 
tetejéről fotografálja az autóba szálló 
Misst és kíséretét. A filmhíradó opera-
tőrje az utca közepéről veszi fel a távozó 
Misst és á lelkes éljenző tömeget. 

Igazat mondanak-e az álmok? 
miss Magyarország 1931 első interujoja 

— Az élettörténetem? Tizenöléves ko-
romig naplót irtam: négy éven át minden 
napot, minden jelentéktelen kis eseményt 
feljegyeztem. Az élmények, amikor le-
írja őket az ember, nagyon frissen és ér-
dekesen hatnak; szeretjük, dédelgetjük, 
becézzük, kiegészítjük őket, velük al-
szunk el, róluk álmodunk s velük ébre-
dünk. Később, amikor elővettem és újra 
elolvastam a naplómba feljegyzett kis ese-
ményekot, ábrándos gondolatokat, ver-

seket (mert verset is írtam, mint a leg-
több fiatal lány), akkor valahogy lui 
naivnak, gyerekesnek tűntek előttem a 
feljegyzések. Nem egyszer előfordult, 
hogy kitéptem a napló egy-egy lapját, 
mert feljegyzéseimet az idő távlatából 
nézve, nagyon is kislányosnak, csacsi-
nak találtam. Tizenötéves koromban az-
után az ötödik gimnáziumból tett vizs-
gám előtt, amikor komolyan készülnöm 
kellett az algebrából, történelemből, ma-

Akik a döntőbe kcrtl l t tk 
(László felv.) 



A vidék Missei 
Blauer Magdii (Ka'sicsa). Kisialudi Magda (Szombathely), Nagy Juci (Cegléd). GrOnfeld Irén (Eger), 

Elein Magda (Pápa), Rosenberg Lili (Berettyóújfalu), Teiekes Vera (Miskolc), Buza Ica (Győr) 
(Angelo loto) 



A vidék Missel 
Berger Martca (Sátoral jaújhely) , Marion Böske (Debrecen), Ilgen Miel (Szolnok), Báthory Judi t (Bé-
késcsaba), Fr ied Manci (Makó), Presler Bozsa (Eger), Olíva Ilona (Tatatóváros). Simon Gizi (Debrecen) 

(Angelo loto) 



A választás — egy tOkSrböl n i n e 
(László leír.) 

gyárból, latinból — a tanulástól fáradtan 
elővettem a naplót, hogy felfrissüljek az 
emlékeimen —, olyan naivnak találtam 
majdnem minden sorát, hogy a kék kö-
tésű könyvnek örökre bucsut mondtam: 
elégettem. Ekkor, ebben az órában érle-
lődött meg bennem végleg az elhatáro-
zás, hogy komoly pályát választok, ta-
nulni, dolgozni fogok: tanárnő leszek. 

Tasnády Fekete Mária, ez a gyönyörű 
tizenkilencéves leány, az idei Miss Ma-
gyarország-választás győztese az egye-
temre jár, kétszer már jelesen kollokvált 
és tanárnőnek készül. 

— Ha leteszem a vizsgáimat, férjhez 
akarok menni, de mint férjes asszony is 
dolgozni, tanítani akarok. Férjem mellett 
is önálló, dolgozó, kenyérkereső szeret-
nék lenni, mert azt hiszem, igy lehetek 
az életben igazán boldog s így őrizhetem 
meg szellemi és anyagi függetlenségemet. 

Nagyon érdekes, intelligens lány Tas-

nády Fekete Mária, aki a német-magyar 
szakos tanári fakultást végzi a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen. 

— Erdélyben, Hunyad megyében, a 
Lúnyay-telepen születtem. A háború alatt 
szüleimmel a Miskolc mellett levő Or-
mospusztára kerültünk. Édesapám bánya-
orvos. Budapesten kezdtem el gimná-
ziumi tanulmányaimat és Miskolcon 
érettségiztem. A bizonyítványom mindig 
tiszta jeles volt: nagyon szerettem ta-
nulni s ma is az a legnagyobb boldogsá-
gom és megnyugvásom, ha könyveim 
közé temethetem magam. Az egyetemre 
mint ösztöndíjas hallgatót vettek fel. 
Ez az élettörténetem. Ennél többet, nem-
igen mondhatok. A leányéveim epizód-
jait legfeljebb az a napló mesélhetné el, 
amelyet a vizsga előtt elégettem. Azt hi-
szem, nem kár ezért a gyerekkori Írás-
ért, hiszen azóta annyi jó könyvet, annyi 
fllozófiai munkát, annyi gyönyörű költe-

tiO 



ményt olvastajn, hogy tár-
gyilagosan megállapítha-
tom: semmit sem vesztett 
az irodalomtörténet azzal, 
hogy életem főműve a 
tfizbe került. 

Megkérdezzük Miss Ma-
gyarország 1931-et, hogyan 
jutott eszébe, hogy részt-
vegyen a választáson. 

— Én magam tulajdon-
képpen sohasem gondol-
tam arra, hogy a válasz-
táson versenyre keljek a 
Miss Magyarország cimért. 
Van egy nagyon kedves, 
nagyon jó barátnőm, 
Timbó Nelli festőmüvésznő: 
neki köszönhetem, hogy résztvettem a 
választáson. Nellinek nagyon tetszettem 
s mindenáron le akart festeni. Körülbelül 
egy hónappal ezelőtt szántam rá maga-
mat arra, hogy modellt ülök Nelli barát-

A zsűri mögött dolgoznak a Magyar Film Iroda felvevő gépei 
Lányi Dezső. Sebestyén Károly dr . , Zádor István, Mattya-
sovszky-Zsolnay Lászlő, Porzsolt Kálmán, Horvay János, Ha r -

sányi Zsolt és Iványi-Grünwald Béla 

nőm Madonna cimü kompozíciójához. 
Barátnőm munkája közben állandóan 
szépségemet dicsérte s pár nappal ezelőtt 
ezzel a kérdéssel lepett meg: „Mondd 
Mária, miért nem veszel részt a Miss Ma-

Herman Lipót és Zádor István a pódium előtt, melyen az utolsó döntő u tán maradt leányok állanak 
(Paál felvételei) 
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gyarország-választáson?" Lemondóan, fe-
leltem: „Nézd Nellikém, a választáson 
annyi szép nő vonul fel, hogy céltalan 
lenne, ha én is megjelennék . . . úgysem 
választanának meg." Hosszú rábeszélés 
után végre elhatároztam, hogy szüleim-
től engedélyt kérek a választáson való 
megjelenésre s Miskolc mellett laktunk, 
mint Miss Miskolc-jelölt próbálok sze-
rencsét. iSzüleim szívesen beleegyeztek, 
hogy résztvegyek a Miss-választáson, de 
a közelgő vizsgák miatt szó sem lehetett 
arról, hogy hazautazzam Miskolcra s majd 
mint Miss Miskolc kerüljek a pesti zsűri 
elé. Közben már le is mondtam tervem-
ről, de Nelli nem hagyott nyugton: „Részt 
kell venned a választáson, egészen biz-
tos, hogy te leszel Miss Magyarország!" 
Megmondom őszintén: ekkor még moso-
lyognom kellett barátnőm optimizmusán, 
de kitartó rábeszélésére mégis az előzsüri 
elé mentem. Kezemben volt a választásra 

szóló meghivó s most már engem is el-
fogott a lázas izgalom, a vágy, az érdek-
lődés. Szombaton éjjel, a választás előtt, 
jóformán le sem hunytam a szememet 
s amikor reggelfelé mégis elaludtam, 
arról álmodtam, hogy zene szól, éljenez-
nek és Miss Magyarországgá kiáltanak. 
Kislány koromban fanatikusan hittem az 
álmokban. Ma már sok józan és okos 
tudománnyal a fejemben, nem hiszek a 
jóslásokban, az álmokban. Vagy mégis 
hinnem kellene? . . . Hiszen ez a merész, 
csodálatos álom, amely szombaton haj-
nalban lepett meg — teljesült. Teljesült 
és még szebb, még hihetetlenebb volt a 
valóság, mint maga az álom . . . 

Miss Magyarország gyönyörű két sze-
me ragyog a boldogságtól: 

— Most, hogy a váratlan izgalom és 
meglepetés után egy kicsit lehiggadtam, 
végre szívből, tisztán, igazán örülni tu-
dok annak, ami történt. Boldog vagyok, 

Miss Európa Simon Böske Miss Magyarország 1931 v i l l á ra fOzi a szalagot 
Miss Debrecen, Konkoly-Thege Melinda, Bodánszky Rózsa, Brammerné Simon Böske, Tasnády Fekete 

Mária, Miss Szeged, Miss Kaposvár, Miss Szentes 
(Seidner (elv.) 
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Miss Magyarország 1*31: Tasnády Fekete Mária 
(Angeio loto) 



Miss Magyarország lizenhatéves k a r i b a n édesanyjával , édes-
apjával és húgával 

(Mángu !elv.) 

nagyon-nagyon boldog. . . s azt hiszem, 
boldogok lesznek otthon is: az apám, az 
édesanyám és a kis húgom, Sárika, ök 
különben — az anyám és a húgom — 
még szebbek, mint én — mondja Tas-
nády Fekete Mária szerényen, okosan. 
XJjra és újra előveszi s megnézi a Bala-

toniidán lévő ajándékteleik, 
röl, weekend-hárról szóló 
okiratot s boldogan hall-
gatja a Színházi Élet be-
jelentését, hogy január 
31-én utazik Párizsba, ahol 
résztvesz a Miss Európa-
választáson. 

— Talán a párizsi ut az, 
aminek a legjobban örülök. 
Imádom az utazást, imá-
dom Párizst s mindig az 
volt az álmom, a vágyam, 
hogy a Sorbonne-on tanul-

hassak. Végre megláthatom aMontmartre-ot 
s talán találkozom legkedvesebb köny-
vemnek, Murget Bohémjainak alakjaival. 
S a nagy bál az Operában . . . még soha-
sem voltam nagy bálon. Még soha nem 
ittam pezsgőt, csak mindig teát vagy 
csokoládét, vagy limonádét a házibálo-

Miss Európa Simon Böske az udvarhölgyek vállára lUzi a győzelmi szalagot. Középen áll: 
Miss Magyarország 1931. kezében a balatoni telek és ház ajándéklevele 

(M. F . I. lelv.) 
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Miss Magyarország udvarhölgyei; 
1. Dobovszky Viola (Miss Szentes), 2. Fülöp Magda (Miss Debrecen). 3. Konkoly-Thege Melinda (Bu-
dapest), 4. Klesch Olga (Miss Pécs), 5. Berényi IU (Miss Szeged), «. Bodánszky Rizs i (Budapest). 7. 

Erdfisi Ibolya (Budapest), 8. Schüfler Klári (Miss Kaposvár) 
(Angelo fotók) 
tiO 



kon. Pár izs . . . most érzem csak igazán, 
milyen kimondhatatlanul boldog vagyok: 
életem legszebb napja ez a mai, amikor 
Miss Magyarországgá választottak. 

VÁRÓ ANDOR 

A vidéki missen herom 
napja Budapesten 

milyen ajándékokat kapott 
miss magyarország es 

nyolc udvarhölgye 
A Miss Magyarország-választásnak dédelgetett 

kedvencei voltak a vidéki leányok, akiket há rom 
napig a Színházi Élet látott vendégül. Minden 
vidéki Miss édesanyjával együtt utazott fel 
Budapestre, ahol a Hoval-szállóban szálltak meg. 
A Royal igazgatósága legszebb szobáit bocsá-
totta a Missek rendelkezésére. 

Az első este Az okos mama-1 nézték meg a 
Király Színházban a vidék legszebb leányai, akik 
nem győztek eleget tapsolni Fedák Sár inak. 
Szinház után a Marta ki tűnő csukott au tokár ja i 
vitték át Budára a társaságot. A Gellért é t ter-
mében Gundel Károly szerviroztatott számukra 
kitűnő vacsorát . Vacsora után tánc volt és már 
két óra is elmúlt, amikor a Missek nyugovóra 
tértek. 

A második nap ebédjét a h í res Erdélyi-boro-
zóban költötték el a leányok, este a Városi 
Szinház páholyaiból a Cigdnuszerelem-ben gyö-
nyörködtek, hogy utána kitűnő vacsorát kap-

janak az Astoriában. A vacsorát természetesen 
szintén tánc követte. 

A harmadik nap a Miss-választás jegyében 
zajlott l e , Választás u tán ebéd a Royal-szálló-
ban, este pedig az egész társaság a Vígszínházba 
ment, ahol a Feketeszáru cseresznye előadását 
nézték végig. Szinház után volt a Rogal-szálló 
éttermében a nagy Miss Magyarország bankett . 
Ez volt a legérdekesebb vacsorája a pesti ta r -
tózkodásnak, mer t ezen a vacsorán már az u j 
Miss Magyarország prezideált . 

* 
Az u j Miss Magyarország sokkal több ajándé-

kot kapott , mint elődjei. A balatonlidói telken 
és a Malomsoky József asztalosárugyár által 
készítendő és bebutorozandó weekend-hdzon 
felül bundái kapott a Schmidck Leó szőrme-
szalontól, nagy estélyiruhát Neumann Berta-
szalontól, estélyiruhát Fischer Júliától, estélyi-
ruhá t al Gréfe-szalontól. délutáni ruhát a Dénes-
szalonból, estélyi belépőt a Sí/dí-szalonból, 
utazó-kosztümöt Kernén uni Gábor Sári szalon-
jából, angolruhát Kolben Margit szalonjából, 
kabátot a Hölzer-cégtől, bőrkabátot Varga Már-
ton bőrkabátkészitőtől, Fürst I rén és Steiner 
Elza kalapszalonjaiból kalapokat, az Arkanzas-
cégtől ékszereket, kesztyűket Königstein Imrétől 
és teljes szépségápolási felszerelést Barbara Gould 
newyorki kozmetikai intézettől. 

De vannak ajándékok, amelyeket Miss Ma-
gyarország nyolc udvarhölgyével oszt meg. 
Ezek közé tartozik a tiz pár luxuscipő, amelyet 
Lőwy c ipőárugyár szállít, hat tucat Geui-haris-
nya, két darab raket t - és egy tucat tenniszlabda 
Neumann Géza sportáruházából , nyolc pár 
Gro-Pe-márkáju korcsolya, kilenc csomag pár -
főm és kozmetikai cikk Clermont és Foué 
párizsi cégtől, selyembrokát paplan a Teile/ és 
Tusdk paplangyártól . 

Miss Magyarország 1931 mellett büszkeség és 
boldogság udvarhölgynek is lenni. 

Al UJ Miss Magyarországot ünneplik • Royal előtt (L iwtő fel?.) 
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ÇUrWùèai ? lapfe 
I R J & î I N C Z C J / * N D O R . 

?...: Hogy megy a hollywoodi magyaroknak 
Az amerikai impressz ió im elmesélésére barátaim érdeklődései 

segítenek engem abban, hogy mit is mondjak itt el? 
Chaplin után a legtöbb érdeklődés természetesen a hol lywoodi ma-

gyaroknak szólt, közöttük is elsősorban Lukács Palinak. 
— Hogy megy Palinak? Mennyit keres? Tett-e valamit félre? 
Ilyen és hasonló kérdésekkel ostromolnak. Megnyugtathatom a 

szives érdeklődőket, Lukács Palinak nagyon jól megy, annyival is 
inkább, mert tulajdonképpen csak most kezd keresni. Az első szerződé-
sét ugyanis egy amerikai ügynök csinálta, aki egy kissé bőkezűen 
szabta ki a maga részét Palink jövedelméből . Most azonban már 
tul van ezen az obl igón és n a g y o n szépen keres. 

Lukács Pál karrierjében tulajdonképpen az a legérdekesebb, hogy 
a publikum fedezte föl. Ami ritkaság: kis szerepekben lett a közönség 
kedvence. Később egyre nagyobb szerepeket kapott s ebben része volt a 
szép Ruth Chaterton-nak is, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Lukács Pali 
játssza filmjeinek fő férfiszerepét. Szóval kosztároltak, ahogy itt a 
kooperáció mintájára ezt az uj szót megalkották. Ujabban Lukács négy 
o lyan filmet kapott, ahol n e m Ruth Chaterton lesz a partnere. 

A Vigszinház egykori kedvence ki tűnően beszél angolul, valami 
o lyan aranyos akcentussal, hogy ezért magáért is imádni lehet. A 
direktorai direkt félnek, hogy jobban megtanul angolul. 

Lukács Daisy aklimatizálódott a legjobban a magyar hölgyek 
közül. Amikor először meglát tam a hol lywoodi pályaudvaron, m a j d n e m 
azt kérdeztem, hogy ki ez az édes amerikai kislány? De az aklimatizá-
lódás csak látszólagos, mert valamennyi ho l lywoodi magyar közül ő 
vágyódik legerősebben haza. 

* 

Vajda Ernőt is rengetegen kérdezik. Egyenesen imponáló, az az 
eredmény, amelyet elért. Átlag harmincezer dollárt keres egy szcená-
riumért és ott tart, hogy már m a j d n e m szuverén abban, amit csinál. 

Ezt a mondatot m e g kell jobban magyaráznom. A szindarabiró 
fele lőssége országok és városok szerint változik. Pesten, ha egy szín-
igazgató megbukik az iró darabjával, ez husz—ötvenezer pengő veszte-
séget jelenthet, aszerint, hogy prózadarab volt-e, ami megbukott , vagy 
operett. Amerikában a színigazgató negyven—ötvenezer dollárt resz-
kíroz egy prózai darabra, operettre gyakran százezernél is többet. De 
egy filmnél százezrek és mill iók forognak kockán. Innét van, hogy 
annyi ember szól bele az iró dolgába. Szóval, ha azt mondom, hogy 
Vajda m a j d n e m szuverén, ez mindenné l jobban megvilágítja a magyar 
iró karrierjét. 

* 
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Vajda Ernő fia, akárcsak a Korda Sándor 
Péterkéje, a hol lywoodi katonaiskolába jár. 
Ez egy roppant szigorú intézet, amelyet aktiv 
katonatisztek vezetnek és arra szolgál, hogy 
a sűrűvérű és zabolátlan hol lywoodi fiatal-
ságot megismertesse a fegyelemmel . A fe-
gyelmezés is egészen originális. A cs inytevő 
gyereknek nagy katonai puskát nyomnak a 
kezébe és ezzel a puskával jár föl és alá, tiz 
lépést oda, tizet vissza, mint a várta. 

Egy délelőtt, amikor Kordával az iskola 
tájékán jártunk, a rendező messziről benézett 
az udvarra és igy szólt: 

— Fogadjunk egy dollárba, hogy a Péter 
sétál ott a puskával! 

Korda nyert. Csakugyan Péter rótta vég-
nélküli büntetését, ami egyáltalán nem is 
csodálatos, ismerve a fiu ideáljait és élet-
elveit. Péter nem eszik vajat, mert az elpuhit, 
holott a tizéves fiúnak egyetlen vágya, hogy 
bekerüljön az intézet futball-csapatába. Péter 
bálványa, — mint a legtöbb amerikai gyereké 
— még mindig Lindbergh, az élet jelenségei 
közül pedig csak a sport érdekli száz szá-
zalékig. A többi a tanulásé. 

* 
Kordán a nyáron nagyon elhatalmasodott 

a honvágy. Átjött Európába, de Pestig már 
n e m jutott el, mert a Foxék hirtelen vissza-
hívták Amerikába. Viss'zament, de gyorsan 
összeveszett a Fox-gyárral, hogy ismét átjö-
hessen Európába. Már itt is van, sőt egy nagy 
filmet is fog rendezni. De azért a Korda-ház 
továbbra is kaszinója maradt a magyaroknak, 
akik szinte el sem tudják képzelni az életet 
nélküle. Lukácsék és Várkonyiék mindenna-
posak nála. Amióta Mária elvált tőle és New 
Yorkban készül szinpadra lépni; Lukács Daisy 
valóságos háziáldás Kordáéknál. ö foglalko-
zik a gyerekkel, ö a háziasszony, ha Korda 
cstélyt ad. 

* 

Kertész Miska az egyetlen amerikai rokonom. Szóval az a bizonyos 
amerikai nagybácsi , akiről célszerű jókat referálni, de a fordítottját még 
akkor sem tehetném, ha akarnám. Mert nemcsak ő számit tekintélynek, 
hanem a felesége, Hess Meredith is, aki a Metro-Goldwyn szcenário-
osztálvának a vezetője és 2500 dollár fizetése van egy héten. Nagyon 
sokat raknak félre, hiszen Hol lywoodban különben is hallatlanul olcsó 
az élet és Kertészék szerényen élnek. 

Bess Meredith szorgalmasan tanul magyarul, sőt azt mondhat-
nám, hogy szinte túlzásba viszi a szorgalmat, mert néha egész. 

IS 
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furcsa magyar kifejezésekkel fogadja a ha-
zatérő Kertész Miskát. Ennek a privátszor-
galomnak eredményeképpen Miska eltiltotta 
a feleségét, hogy privát órákat vegyen Vár-
konyinétól, aki egy sereg ritkán használatos 
szóra tanította meg az ambiciózus asszonykát. 

Itt közbevetőleg el kell mondanom, hogv 
Hollywoodban mindenki tud pár szót magya-
rul. Az örökké elegáns Adolphe Menjou, ha 
magyarral találkozik, „hogy van?!" kiáltással 
üdvözli. Egyszer meg azzal lepett meg, hogy 
egy mellettünk elsiető hölgyre mutatva igy 
szólt hozzám: 

— Szép lány! 
Albert Kaufmann, Zukorné öccse is ma-

gyarnak vallja magát, bár nem sokkal többet 
tud magyarul, mint Menjou. 

* ' 
A magyaroknak ez a népszerűsége bizonyos 

mértékig összefügg a magyar szakácsmüvé-
szettel, amelynek nemcsak Hollywoodban, de 
egész Amerikában nagy reputációja van. Egy-
szer meghívtak egy New York melletti gyö-
nyörű kastélyba, ahol a pompás kényelmen 
kívül kitűnő vacsora várt. 

A meghívásnak volt egy mellékzöngéje is. 
A vendéglátó család magyar szakácsa, aki 
huszonkét évvel ezelőtt vándorolt ki és itthon 
a Hungária főszakácsa volt, borzasztóan szen-
ved a honvágytól. A lelkemre kötötték tehát, 
hogy beszéljem le az öreget hazatérési szán-
dékáról. 

Megpróbáltam a dolgot. Nagyon nehezen 
ment. Egyre arról beszélt, hogy hazajön és 
vesz magának egy kis földet. Mikor aztán ké-
sőbb a szenzációs vacsoránál ültem és 
eszembe jutott, hogy milyen kellemes itt min-
den, igy szóltam az aggodalmaskodó háziak-
hoz: 

— Ez az ember egyszeri vizittel nein gyó-
gyítható. * 

A hollywoodi asszonyok állták legkevésbé a sarat, akarom mondani 
a hangosfilmet. Korda Mária, — mint említettem, — színpadra készül, 
ugyanezt teszi Putty Lia is, aki ottartózkodásom idején Atlantic Cityben 
üdült. Dánky Vilma pedig az amerikai vidéket járja férjével Rod la 
Rocqne-kil. Anita Loos „Black Cherries" cimü darabját játsszák, ami 
annyit tesz, hogy Fekete cseresznye. Szóval majdnem ugy hangzik, mint 
a Hunyiidy-darab címe. Csak szeptemberben mennek be New Yorkba, de 
Bánky Vilma szerepét más veszi át, mert a primadonna szeptemberben 
visszatér a filmhez. 

Én is visszatérek amerikai naplómban a jövő héten a — holly-
woodi magyarokhoz. 

I'utty Lia 

k e r t é i Mib.il> 

Korda Mária 



NÉ V U J I T Á S 
Irta: KARINTHY FRIGYES 

Nomen est omen . . . végzetedet je-
lenti neved! 

Megszoktuk ezt a közmondást és 
már nem is csodálkozunk azon, hogy 
csodálkozni szoktunk, ha egy akár-
milyen, vagy akár közismert vezeték-
név, mint önálló, értelmes szó (ne 
felejtsük el: valamikor minden szó-
nak volt értelme, még iaz indulat-
szavaknak is!) valami vonatkozásban 
van annak a személyével, jellegével és 
megkülönböztető tulajdonságával, aki 
viseli. M ! , 

Holott sokkal furcsább, hogy ezt 
tar t juk furcsa véletlennek és nem az 
ellenkezőjét: azt, hogy az ember nevé-
nek nemcsak őhozzá ne legyen semmi 
logikus köze, de leggyakrabban ért-
hető, ismert fogalmakhoz sem — 
hogy a legtöbb név egyszerűen sem-
mit se jelenít, összefüggéstelein betü-
halmaz, alléié algebrai megjelölése az 
illető családnak — magyarul: ha-
landzsa. 

És roppant mulatságos véletlennek 
találjuk, ha egy csizmadiát véletlenül 
Csizmadiának hivnak, vagy egy la-
katost Lakatosnak, vagy egy szabót 
Szabónak, egy molnárt Molnárnak. El-
lenben semmi természetellenest nem 
érzünk benne, hogy a Csizmadia és 
Lakatos és Szabó és Molnár neveket 
ismert és milliószor emlegetett irók 
viselik például és azon viszont nem 

ütődünk meg, ha azt hall juk, hogy a 
hentesünk, mondjuk , Érző Mihály 
névre hallgat (Vérző még jobban il-
lenék rá) ahelyett, hogy a nagy lirai, 
költőt diszitené ez a név! 

Valamit ugyan hallot tunk haran-. 
gozni a filológusok és etimológusok 
tornyából, arról, hogy ősi értelemben 
a nevek foglalkozást, jelleget jelentet-
tek, eredetileg arra szolgáltak, hogy 
emberi minőségükben különböztessék 
meg az embereket, — hogy a Szabók 
ősei csakugyan szabók lehettek, a 
Molnároké pedig molnárok, — de ki 
hinné el ma már az ilyesmit? Arra 
gyermekkorunkból emlékszünk, hogy 
az indiánusoknál, kedvenc rémregé^ 
nyeink hőseinél, ha valakit Bőrharis-
nyának, vagy Sasorrunak, vagy Vad-
ölőnek tiszteltek, ez a jelölés tényle-
ges tulajdonságokat irt körül: bőrha-
risnyaviselésre, vadölésre, messzelá-
tásra való haj landóságot . Azt meg ta-
pasztalatból tudjuk, hogy a parasz-
tok, sok lévén köztük a hasonlónevü, 
megkülönböztető jelzőkkel lá t ják el 
egymást és ezek a jelzők jellemzők is 
az illetőre: kocsmázó Kovács, nyakig-
láb Kovács, hatökrös Kovács. De ezt 
inkább afféle tréfás nemesítésnek te-
kin t jük és senki nem várná el, sőt 
különösnek találná, ha egy tényleges 
nemesi család előnevében birálat és 
vélemény foglaltatnék a család alap-
vető lényegéről, arról, amiről X csa-
lád csakugyan nevezetes — ha például 
egy újdonsült kereskedő vagy ipar 
nemes a gyártott nyersanyagot válasz-
taná nemesi névül. És érdekes vélet-
lennek tar t juk , hogy például ki tűnő 
iró társunknak, Zilahy Lajosnak, 
literati a predikátuma. 

Mi az oka ennek? 
Minden tárgyat logikusan szoktunk 

elnevezni, igyekezvén, hogy a fogal-
mat jelző szó amennyire lehet, meg 
is határozza a tárgy lényegét. 

Miérthogy éppen az ember, ismere-
tünk és érdeklődésünk legtöbb adat-
tal támogatott tárgya, kivétel ebben? 

ö n m a g u n k szégyeljük azt, ami ben-
nünk a legfontosabb — vagy a töb-
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biekben nincs bátorság, Iiugy nevüu-
kön nevezzenek bennünket? 

Ott tartunk, hogy a csul'nevekből, 
t réfás nevekből, ahogy a há tunk mö-
gött emlegetnek, könnyebben felismer 
bennünket környezetünk, mint szüle-
ink becsületes örökségéről. Hányszor 
hal lunk ilyet — ja, te a Dadogó Csu-
diról beszélsz? Hát mért nem szólsz? 
Nem is tudtam, hogy azt Krapacsek-
nek hivják. 

Az egészséges humor , a megjelölés 
és tájékoztatás szolgálatában, úgyis 
rájöt t már, hogy segítsen magán ezen 
a ponton. Mindenkinek van többé-
kevésbé találó beceneve a társaságban. 
Valamikor, a negyvenes években, a víg-
játékírók természetesnek találták, 
hogy az ilyen tá jékoztatásra szükség 
van: szereplőiket jellemző névre ke-
resztelték — a költőt Szelleműnek hív-
ták, az ügyvédet Nyúzdaynak, 

Ma már ilyesmi nincs divatban, n 
natural izmus a színpadról is kiirtotta 
ezt a jó szokást — bár nem látom be, 
miért lenne egy tudottan és szándéko-
san képzelt hősszerelmes figurája való-
színűbb azzal, hogy Barta doktornak 
hivják, Bájligethy helyett? 

Mindezekután és t e h á t . . . 
Mindezekután és tehát felvetem a 

kérdést: mi lenne, ha egy világdiktátor 
egy napon elrendelné, hogy az eddig 
használt nevek holnaptól kezdve ér-
vénytelenek, mindenki tartozik u j ne-
vet felvenni, illetve mindenkit ú j ra 
kellene keresztelni egy barátaiból, 
ismerőseiből, ügyfeleiből, olvasóiból 
rajongóiból, kritikusaihói alakult zsű-

rinek, szemelőtt tartva azt az í jvet, 
hogy ez az u j név végre jellemző meg-
határozása is legyen annak, aki viseli? 

Készüljünk erre az eshetőségre, 
hölgyeim és uraim! 

Ezennel megalakítom a legna-
gyobbszámu és — közismert emberek 
számára — legkompetensebb zsűrit: 
az olvasókét. 

Kezdődjék a nagy keresztelő. 
Mi legyen a neve ebben a leendő 

u j világban az önök kedvenceinek, 
íróknak, színészeknek, politikusok-
nak? A neve, esetleg előneve, ha a 
nemesítésre a leghivatottabb nagyha-
talom, Közvélemény őfelsége tar t ja őt 
méltónak? 

A magam részéről, részben példa-
képpen, részben, hogy magam is pá-
lyázhassak ebben a zsűriben, hevenyé-
ben a következőket a jánlom, megje-
gyezve, hogy ezek klasszikus példák s 
igy nem élők is szerepelhetnek köztük. 

Napoleon u j neve: Gloire Tarsoly. 
Carnera u j neve: Rettenetes Ököl. 
Lindbergh u j neve: Albatrosz lkár. 
Krishnamurti u j neve: Ghatidy 

Dandy. 
Shaw Bernát u j neve: Ir Ur Ír. 
Bethlen u j neve: Perpetuum Mobile. 
Gaál Franciska u j neve: Többkere-

kesgyerekesszerepes Fruska. 
Fedák Sári u j neve: Okosfokos Pri-

madonna. 
Jusnij u j neve: Muzsika Aluszik. 
Salamon Béla u j neve: Félszeg Élcek. 
A többit várom az olvasótól. 
Régi név, u j név, tetszés szerint vá-

lasztható ' . 
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HOIÉII Hanna esete a nut LatahM 
Mikszáth Kálmán és Harsányi Zsolt 

Tóth Marijának egyetlen esete volt, az 
esetet Noszty fiúnak hivták. Honthy 
Hanna természetesen nem érte be egy 
esettel, amit nem is lehet csodálni akkor, 
amikor a Latabár testvérekről van szó. 

Pária legtisztességesebb asszonya, akiről később megtudjuk, 
hogy tényleg olyan nagyon tisztességes-e? Annyi bizonyos, hogy 

a lábát elég magasra tud ja dobni 
Latabár Árpád és Orosz Vilma 

Magyar Szinház: „Lámpaláz" 

Két ilyen kedves fiatalember között, akik 
évek óta együtt járják a világot, együtt 
táncolnak, énekelnek és mókáznak, iga-
zán nehéz választani. 

így esett, hogy Honthy először a Lata-
bár Kálmánhoz ment feleségül, a nász-

uton azonban meggondolta 
magát, „lámpalázi" kapott 
a házasságtól és elvált név-
leges férjétől, hogy rövide-
sen a másik Lalabárhoz, 
ezúttal a hosszúhoz men-
jen feleségül. Ebben még 
nem volna semmi különös, 
végre is egy primadonna 
megengedhet két férjet ma-
gának. À szeszélyes Honthy 
azonban, aki a színpadon 
a lámpalázt hirböl sem is-
meri, megint csak „lámpa-
lázt" kap ettől a házasság-
tól is. A liosszu Latabár 
is névleges férj marad, 
Honthy ezt a házasságot is 
sztornírozza. 

Ne féltsük azonban a La-
tabárokal. Aki ebbe a csa-
ládba belekóstol, az nem 
lud tőle szabadulni, vi-
szont Honlhy Hannát is 
bajos elfelejteni. Lalabár 
I. még mindig szereti / a 
feleségél és most, hogy 
Latabár II. dobva van, nem 
lusla másodszor is meg-
esküdni vele. Könnyű meg-
jósolni, hogy ez a házas-
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Az asszony, aki mégsem asszony, búr két lé r je Is van. Ezektfil kapott lámpalázat 
Latabár Kálmán, Honthy Hanna és Latabár Árpád 

Magyar Színház: „Lámpaláz" 



ság most már nein lesz névleges — a 
fiatalok három mulatságos felvonáson 

keresztül vártak a boldogságra. 

• 
Ez volna a legrövidebb tartalma a 

Magyar Szinház újdonságának, a Lámpa-
láznak. Nem volna azonban hii a kivo-
nat, ha kifelejtenők azt, hogy Bercztj 
Géza is szerelmes Hon thy Hannába, söt 
botránnyal fenyegetődzik, ha nem talál 
meghallgatásra. Jó szerencse, hogy a 
Magyar Szinház igazgatója sürgősen ha-
zacitálta Berlinből Orosz Vilmát, aki 
pompás akrobatikus táncokkal kompeti-

A primadonna és a komponista 
gratulálnak egymásnak a sike-

res premier után 
Honthy Hanna és Rozsnyay 

Sándor 

zálja Berczyt az elvesztett 
paradicsomért. 

* 

A Lámpaláz librettistáját, 
Stella Adorjánt és a verselő 
Harmath Imrét nem kell 
bemulatni. Ez az egyesitett 
vignetta a legmulatságosabb 
márkát jelenti. A meglepe-
tés a zeneszerző. Rozsnyay 
Sándor neve már kitűnően 
csengett az artistavilágban. 
Az Arisona-revü, amelyben 
feleségével együtt bejárta a 
világot, hires nagy szám 
volt, amely sok márkát, 
frankot, sőt dollárt hozott 
Rozsnyayéknak. A sok-sok 
valutát Rozsnyay Sándor 

A Hotel Éden tulajdonosai igen prakt ikusak. A nő egy személy-
ben Igazgatón! és szobaleány, a lérfl pedig igazgató, portás , 

londiner és szobaplneér 
Palotás Irén és Z. Molnár László 

Magyar Színház: „Lámpaláz" 
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Mindenki táncol a Lámpaláz ban. A 
legöregebb táncos Vendrey Ferenc, a leg-
fiatalabb Palotás Irén. És táncol l. Mol-
nár, táncolnak a görlök, táncol a kar-
mester és táncol az egész zenekar. 

* 

És még valamit. Az orvosprofesszorok 
szerint a lámpaláz is bacillus, csak ugy, 
mint a diftéria vagy kolera. Ha igaz ez, 
ugy elmondhatjuk, hogy a Lámpaláz 
Bródy István ötletes rendezésében és a 
Magyar Színház együttese kitűnő terjesz-
tésében az indiai pestis gyorsaságával 
fertőzte meg Budapestet. A szinház 
kasszaraportja azt jósolja, hogy ez a ra-
gály igen tartós lesz. 

HEUMAN KÁROLY dr . 

I.ulubúr Árpád, az u j fér] hiába könyörög 
Honlhy Hannának, nem kaphat magánkihall-

galást 
Magyar Szinház: „Lámpaláz*1 
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Ez az a tangó, amely végképpen meggyőzte 
Honthy Hannát arról , hogy vissza kell térnie 

első férjéhez Latabár Kálmánhoz 

gondosan két pesti házra váltotta be, 

végleg hazatelepedett és tehetséges, fiatal 

fiára bizta a világjárást. 

így lett Rozsnyay a JAmpaláz kompo-

nistája és karmestere. De a volt artista 

most sem tagadhatta meg magát. A ki-

tűnő slágereken és dirigálásokon kiviil 

maga zongorázik, énekel, táncol és mó-

kázik és egyik legsikeresebb szereplője a 

darabnak. 
• 



A 
TÜKÖR 

A 

A nő legrégibb bizal-
masa: a tükör. 

Az antik sírokban is 
találtak tükröket. Az el-
ső ásatások egyik megle-
petése az volt, hogy az 
asszonyok mellett ugyan-
ugy ott találták a tükröt, 
mint a férfiak mellett a 
kardot. 

Már az ókorban is ké-
szttettek tükröket, azon-
ban még nem üvegből, 
hanem fémből. A kinai-



aknak — négy-ötezer évvel ezelőtt — 
komoly tükör-iparuk volt. Aki nem 
hiszi, annak még a gyártási titkot 
is e lárul juk: a kiírni tükör 80.8% 
rézből, 8.4% antinionból és 9.7% 
ólomból készült. Ez volt a világ leg-
tartósabb tükre, mert sohasem >ört 
össze. C,leo|>átl'a liikrei persze ezüstből 
készültek. 

-iij. Va jda Pí> felvételei 

•Négy 
Bársony Rózsi 



Al fillfiifitaklir 
(Bársonr Róis l - l iJ . Vajda Pál felvételei) 

Ai úlló lükör 

Nem is volt még nő, aki ne uézett 

\olnn tükörbe. Azok a szegény primi-

tiv asszonyok, akik még a fémeket sem 

ismerték, kárpótolhat ták magukat — 

a viz 'ükörben. Egészen biztos, hogy a 

víztükröt nemcsak a bronzkorszak, de 

már a fürdés-korszak előtt is ismerték. 

A tükör a nő legromantikusabb ba-

rá t ja . Mindig csodálatos bókokat 

mond. Talán ezért is szeretik annyira 

a nők, mert ők még ma is romant iku-

sak maradtak . 

Mi mindent láttak a tükrök, a görög 

hetérák csiszolt fémlapja i óta! Mi 

lenne, ha egyszer elárulnák titkai-

kat . . . Ettől azonban nem kell félni, 

si tükrök hűségesek és t i toktartók. 

A fémtükör történetéből könnyű ki-

találni, hogy a házasságról és az össze-

tört tükörről szóló legenda alig né-

hányszáz éves. Pontosan annyi idős, 

mint az üvegtükör. Az ókor fémtükrös 

nőinek még nem kellett attól félniök, 

hogy nem tudnak fér jhezmenni . 

A franciák — XIV. Lajos idejében — 

gráciák tanácsadójának nevezték a 

tükröt . Egészen biztos, hogy nem volt 

nő, aki nem fordult volna még a tükör-

höz tanácsért. Pedig azt mond ják , 

hogy a nő senkihez sem tud százszá-

zalékig őszinte lenni. A tükör előtt 

azonban nem titkolhat el semmit. Tes-

tét, lelkét megmuta t ja . 



— Apropos, erről jut eszembe a leg-
újabb darab, amelynek a címe „A ki-
rályné táncosa". Szerzője Bus Fekete 
László, aki fel is olvasta az újdonságot 
Fedák Sárinak. 

INTIM PISTA: végleg elmarad idén az 
Operabál? 

— Végleg. Még pedig nemcsak az 
Operabál, hanem elmarad a vigszin-
házi bál is. 

— Vigszinházi bál? Mióta szoktak a 
Vígszínházban bálokat rendezni? 

— Az utolsó vigszinházi „Operabál" 
1903-ban zajlott le. Ennél a táncmulat-
ságnál ügyesen megoldották a parkett 
kérdését. Egyszerűen kölcsön vettek 
deszkapadokat és azokkal borították be 
a széksorokat. Másnap azután vissza-
adták a kölcsönkért deszkákat. 

— Jól mulatott a közönség? 
— Jól mulatott, de rosszul táncolt. 

Olyan rettenetes tömeg gyűlt egybe 
ezen a bálon, hogy talpalattnyi hely sem 
maradt a táncra, noha a színpadot is 
összekötötték a nézőtérrel, öt zenekar 
huzta a talpalávalót, — hiábn Végre 
hajnali négy órakor kissé 
megritkult a tömeg és fel- " 
álltak táncolni az első 
párok. 

— Milyen mókák voltak 
ezen a színházi bálon? 

— Horgászás volt a 
táncmulatság főattrakció-
ja. A Vígszínház akkori 
sztártagjai a páholyokból 
horgásztak. Babák lógtak 
a horgokon, mint csal-
étkek és a közönségnek 
az volt a feladata, hogy 
elkapja ezeket a játék-
szereket. Sajnos, az idén 
nem lesz részünk hasonló 
bálban, no, de talán jö-
vőre majd csak össze-
hozzák az Operabált. 

— Már most megkér-
jük, hogy gondoskod-
jon táncosokról. 

— Fedák-szerep van benne? 
— Még pedig briliáns. Fedák Sári 

egy királynőt fog játszani a darabban,, 
egy negyvenöt-ötven esztendős uralko-
dónőt. Képzelt kis államban játszódik 
a darab, dmelynek a másik hőse — 
parkett-táncos. 

— Mikor mutatja be Fedák a dara-
bot? 

— Amerikai utja után. 
— Amerikáról jut eszünkbe, hogy 

érezte magát Budapesten Ben Blumen-
thal? 

— Pompásan. Sokat vacsorázott és 
többet bridgezett. Ben Blumenthal 
ugyanis egyike a legkiválóbb bridge-
játékosoknak. Vacsora volt a tisztele-
tére Gombaszögi Fridáéknál... 

— Névsort kérünk. 
— Hohenlohe Ferenc herceg és fele-

sége, Hatvany Lily bárónő, Tihamér 
Lajos, Rottmann Dezső, dr. László 
EmG és felesége, Gombaszögi Irén, 
Gombaszögi Ella, szóval csupa kitűnő 
bridgejátékos. 

Nagy csata volt? 

Paris l ia, a Városi Színház volt tagja, mint már megirtuk, a 
művészetnek egy másik ágát , a iestészetel is sikerrel kulti-
vál ja . Ez a pesti tá jképe a Nemzeti Szalon esoportkiállitásán 

feltűnést keltett 
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— Éjfél Után két óráig folyt a bridge. 
— Az előbb emiitette Hatvang Lilgt. 

Jár már társaságba a bárónő? 
— Hogyne. Annyival is inkább, mert 

befejezte legújabb darabját. Az újdon-
ságnak az az érdekessége, hogy a salz-
burgi Festspielen játszódik. A bárónő 
minden évben vendége az ünnepi játé-
koknak és most a darabjában ezt a 
szinteret választotta. A hős nem jelenik 
meg a darabban, de folgton lehet a 
hangját hallani, ő maga nem mutatko-
zik, csak egyszer pillantják meg az 
árngékát. 

— Hunyadi is kész már az uj darab-
bal? 

— Dehoggis! Csak most sikerült 
végre elutaznia a Tátrába. 

— Miért ily későn1 
— A tátrai gyorsnak van egg kelle-

metlen tulajdonsága: reggel 7 órakor 

indul, Hunyadi sohasem birta utol-
érni. 

—- Nem tudott ilyen korán felkelni'? 
— Sőt! Mire hazaért éjjel, a ggors 

már elment, végre ugy oldotta meg a 
problémát, hogg este becsomagolt, 
nyolc órakor felrakta a koffereit egg 
taxira és elindult bucsukörutra. A taxi 
hajnalig hurcolta Hungadi poggyászát 
a pesti éjszakában. Végre azután egyik 
ismert pesti lokálból kihajtattak a 
pályaudvarra és az iró szerencsésen 
vonatra ült. 

— Milyen bankett- és vacsorahirei 
vannak? 

— Ifjabb Hegedűs Sándor, A játékos 
kitűnő szerzője, az Országos Kaszinó 
sárgatermében ad százteritékes banket-
tet a darab szereplőinek és a szinház 
barátainak tiszteletére. A bankettre már 
hazaér Hevesi Sándor is. 

— Hova utazott az igazgató? 

— Bécsbe ment darabot 
nézni és vásárolni. De 
hogy a bankettnél marad-
junk, elmesélem a „Ferike 
mint ötven" ünnepi lako-
máját. Keddre volt kitűzve 
Góth Sándor és Bus Fe-
kete László darabjának 
ítvenedik előadása, de a 
jubileumi vacsorát már 
előtte való szombaton a 
legjobb hangulatban el-
fogyasztották. 

— Miért volt olyan 
sürgős? 

— Szándékosan válasz-
tották a szombat estét, 
mert vasárnap nincs 
próba és mélységesen 
lehet aludni. A bankett 
érdekessége az volt, hogg 
a Góth-pár két példány-
ban jelent meg. 

— Hogg-hogy? 

Helen Gahagan évekig tanult énekelni Európában, Járt Buda-
pesten is, amelyhez nagyon kedves emlékek fűzik. Sikere alkal-
mából, a szerző i ránt való há lá ja Jeléül küldte ezeket a képe-

ket Hatvány Lilinek és « Színházi Életnek 

— Keleti László mamá-
ja, akinek kalapszalonja 
i>an, két tökéletes karak-
terbabát készített Góthék-
ról. A babák a megtévesz-
tésig hasonlítottak a mü-
vészpárra. A banketten 
azután Góthné mellett ült 
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a Góth-baba és Góth mellé ültették a 
Kertész Ellát ábrázoló babát. 

— Ezzel be is fejeződött a bankettek 
sorozatai 

— Árpád Margit, a Magyar Szinház 
tehetséges fiatal művésznője adott egy 
vacsorát, amelyen disztingvált társaság 
jelent meg. 

— .4 pletyka-fronton a helyzet vál-
tozatlan'! 

— Még nem érkeztünk oda. Először 
hadd jelentsem hiteles bécsi forrásból, 
hogy Lánczy Margit nagy sikert aratott 
a Walzers aus Wien bécsi elő-
adásán. Feiks Jenő, a művésznő férje 
nagyban készült a premierre, végül is 
furcsa körülméngek között tudta meg, 
hogy a premier már lezajlott. 

— H ogy-hogy? 
— Éjjel 12 órakor a Fészekben 

bridgezett, amikor a tele-
fonhoz hívták. Bécs jelent-
kezett. Leopoldine Kon-
stantin volt a telefonnál. 
„A bécsi Magyar Borház-
ból beszélek. Ne izguljon 
a közelgő premier miatt, 
mert Margit premierje ma 
este megvolt óriási siker-
rel". A hirt megerősítette 
Herczeg Géza is, majd sze-
rényen beszámolt a bécsi 
diadalról maga a művész-
nő. Feiks Jenő ezután 
visszaült a bridgepartiba, 
megjátszott három pikket 
és szerencsésen meg is 
bukott 

— Jöhet a pletyka. 

— Csak türelem!. Er-
délgből érkezik a hir, 
hogy megalakult a román 
írók Pen-klubjának ma-
gyar szekciója. Bánffy 
Miklós gróf lett az elnök. 

— Min dolgozik a grófi 
— Az emlékiratait írja. 

Bárcsak az emlékirataim-
ban akartam elmondani, 
most mégis elmesélem, 

hoyy került a tehetséges Báthy Anna az 
Operaházhoz? A művésznő, mint a 
Városi Szinház tagja, Hubayék zene-
délutánján énekelt. Történetesen ott 
volt Klebelsberg Kuno gróf kultusz-
miniszter is, aki nagy élvezettel hallgatta 
a fiatal művésznő énekét. Amikor 
Báthy Anna befejezte a számát, Klebels-
berg Radnay Miklóshoz, az Operaház 
igazgatójához lépett és igy szólt: „Gra-
tulálok és igazán örülök, hogy az 
Operaháznak ilyen tehetséges fiatal 
tagjai vannak". Radnay nemsokára 
gondoskodott róla, hogg a miniszteré-
nek igaza legyen. 

— Pl et g ka? 
— Divatos kifejezés mostanában a 

„sex appeal". A legnagyobb dicséret, 
ha egy hölggről azt mondják, hogy sex 
appealje van. Budapesten egy ismert, 

Helen Gabagan amerikai színésznő. aki most igen nagy sikerrel 
látssza Hatvány Lili bárónő „Ma este vagy s o h a " (Tonight or 
never) című darabjának női főszerepét David Belaseo színhá-

zában, a Broadwayn 



Chevalier, a szigorú rendőr fe l í r ja Dénes Györgyöt és Biller Irénl a „Pa ramoun t Pa rade" -ban . 
A „Paramount Parade"-of , amelyet Biller éa Dénes konferál magyarul , az Uránia mu la t j a be 

nem éppen fiatat kardos színésznőről 
azt rebesgetik, hogy „hexe appealje" 
van. 

— Most pedig egy jó történetet a 
hétről. 

— Az i f j ú művésznőt szigorú kordá-
ban tartják a szülői háznál. Gavallérja, 
az ismert pesti szeladon értékes meg-
lepetést akart szerezni őnagyságának a 
születésnapjára. Megtudta, hogy a mű-
vésznő többször naponta végigsétál egy 
váci-utcai szücsüzlet előtt és annak 
kirakatában egy bundával kacérkodva 
többizben felsóhajtott: „Jaj, de gyö-
nyörül" A lovag bement az üzletbe és 
4700 pengőért megvásárolta a bundát. 
Most már csak egy probléma maradt: 
hogyan lehet átadni az ajándékot a 
leánynak, hogy a szülök is akceptálhass 
sák. Közösen pompás tervet eszeltek 
ki. 200 pengő erejéig zálogba csapták a 
bundát. A színésznő hazament a zálog-
cédulával és elmesélte az apjának, hoqy 

milyen nagyszerű vételt csinált: „Száz 
pengőért vettem ezt a zálogcédulát egy 
kolléganőmtől, úgyhogy 300 pengőért 
lesz egy nagyszerű bundám". „Add ide, 
én majd kiváltom", szólt az apa — 
miután előbb jól lehordta a könnyel-
műségért a leányát. Az öreg még aznap 
délután ki is váltotta a bundát és 
nyomban elajándékozta valakinek. Ami-
kor a színésznő este ijedt szemmel kér-
dezte, hogy hol a bunda, a szigorú 
apa fölényesen válaszolt: „Ócska vacak 
volt. Odaadtam egy szegény rokonnak". 
Kezeiket csókolom. 
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Azzal a Szlabóczkival történt meg ez az eset, aki zenészember létére a fele-
ségét a nagybőgőbe zárva cipelte magával éjjeli muzsikálásaiban. 

Kistermetű asszonyka volt, akii könnyen elhelyezkedett a nagybőgő hasában, 
amikor annak hátsó falát megnyitotta előite Szlabóczki. 

így vándorolgatlak együk az éjszakákban, betérvén mindazokra a helyekre, 
amelyek ajtaján gyaluforgácsot rázogatott a szél, valamint az ablaknak piros 
volt az arculata az óbortól. 

A bőgőiben kuporogva az asszony vigyázott Szlabóczkiira, hogy az vereke-
désbe ne keveredjen, kikönyörögle kezéből a teli poharát, hazamenotelre noszo-
gatta, amikor annak ideje elkövetkezett. 

Nem is volt baj ezzel a zenésszel, soha sem vitték be csendháborítás miatt 
a rendőrök, pénze is volt, mert iaz asszony a nagybőgőből kinyújtotta az ujját, 
amikor pénzt vett észre Szlabóczkinál. 

Azt persze senki sem tudta, hogy az 
asszony a nagybőgőben rejtőzködik, 
mert Szlabóczkit kigúnyolták volina 
zenésztársai, sőt némely elvetemedett 
korhelyek tán meg ás ütögették volna a 
nagybőgő falát. Az asszony csendben 
ült rejtekhelyéin még olyankor is, ami-
dőn Szlabóczki a korhelyek révén min-
denféle pecsenyékhez jutott, amelynek 
zsirja lecsurgott néha szája két szélén, 
hogy vadító éhséget érzett az is, aki 
csak nézte a zenész evését. És még 
akkor sem szólott az asszony, amikor 
Szlabóczki olyant csattintott szájával, 
minit egy zsebkés, mielőtt az első poha-
rat felemelte volna. 

Mikor szólalt meg Szlabóczkiné a 
nagybőgőből? Senki sem tudta, bogy az asszony a nagybögS-

* ken rejtőzködik . . . 
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A zenészek valamely lakziba voltak meghiva egy hegynek kanyarodó kuny-
hóba, rnhol széles kedv kerekedet t . . Még az egyébként komoly és meggondolt 
Szlabóczki lis o lyanformán forgatta a nagybőgőt, mintha ' táncoltat ta volna a benne 
rejtőzködő menyecskét. 

Az asszonynak eleinte tetszett ez az állapot, mer t nem volt irigy természetű, 
örült, ha fér jének jókedve volt. A táncosok a pádimentumot verték . . . Káposzta-
szagu tálakat hoztak forró párolgással az asztalra . . . A bor rezes hangon szólalt 
n^eg a f é r f i a k b ó l . . . Da az asszonyok is emelgették ai f e jüke t . . • Legalább is a 
tarkaszoknyás, akiből Szlabóczkiné a bőgő nyilasán csak annyit látott, hogy 
éberlasztimg cipője felett kövér fehér har isnyája feszül, — kétszer annyi pamut 
kellett ennek a harisnyának a kötéséhez, mint más harisnyáéhoz. Azt mond ja a 
tarkaszoknyás a zenésznek: 

— Itt van egy nagy láda, amelyben én m a j d elbúvok, amig mindenki 
elmegy a lakodalomból. Akkor aztán ma jd kieresztesz a ládából és együtt, 
kettecskén megesszük mind az éteknaradékokat, valamint megisszuk a borokat,, 

amelyeket amugyns jó helyre dugtam. 
Szlabóczki az elképedéstől nem tudott felelni, de annál 

inkább nyújtózkodott a felesége a nagyibőgő belsejében.. 
— Hát te csak ül j 'le a ládára, hogy senki engem ne háborgas-

son, aztán m a j d nagyon 
jól fogunk mulatozni — 
mondá a tarkaszoknyás 
és m á r hip, hop beugrott 
a ládába, anélkül, hogy 
valaki észrevette volna. 
Szlabóczki a parancshoz 
híven elfoglalta helyét a 
láda tetején és a nagy-
bőgőt maga elé állította. 

— Mit akarsz azzal az 
asszonnyal? — szólalt 
meg az izzadó» üstökű ze-
nész mellett a haingszere, 
anélkül, ihogy hozzányúlt 
volna a hurokhoz. — Nem 
vagyok én nelied elég? 
Más asszonyok felé is for-
gatni kell a fejedet, a sze-

v inedet? 

Szlabóczki az elképedéstől nem tudott lelelni — PsztI — felelt Szla-
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bóczki és a vonóval jól végighúzott a nagybőgőn, hogy a feleségét oaaoent 
elhallgattassa. 

Szlabóczki ugyanis azt gondolta magában, hogy kár volna azért a sok 
finom ételért, ami a lakodalomból megmaradt. Különben is észrevette, hogy a 
tarkaszoknyás asszony egy egész s ült kacsáit dugott el hátul a kályha csövére, 
amelyet csak Szlabóczki látott. A kacsapecsenyét világéletében nagyon szerette, 
mert miinden embernek van valami gyengesége. 

•—1 Kelj. fel arról a ládáról, inert feleséges embernek nem ott a helye — 
pörölt tovább az asszony a nagybőgőből. 

— Csend! — dörmögte Szlabóczki és megint csak jóerösen végigvont a 
nagybőgőn, hogy elcsititsa odabent az asszonyt. Ment azt ns észrevette, hogy a 
ládába bujt asszony mindenféle nagy üvegeket rakott a hideg ablakba, amely 
üvegek nem is voltak üreseknek mondhatók. Szlabóczki az üvegek közül a hideg 
üvegeket szerelte. 

— Hát csak mérgesítsél — mondá az asszony a bőgőből —, te adod meg 

az árát. 

A lakzinak ezenközben 
vége v o l t . . . A táncosok 
megkeresték a sarokba 
állított botjaikat, ame-
lyekre eddig szükségük 
nem volt, de most már 
kopogtatva vitték őket 
kezükben, mint akár az 
imént tánoosnőiket. A 
táncosnők is utrakeltek 
ama nagymamás kendők-
be burkolódzva, amely-
ben öregnek látszik min-
denki, mintha legalább is 
a hajniali misére mende-
gélne. Nem, a kézilámpá-
sok, amelyek a lakzi után 
behintették csalóka fé-
nyükkel az utcát, nem 
árultak el mit sem az 
iménti vérhevitő táncok-
ból. 

Ekkor szólalt meg a lá- Aztán m a j d kieresztesz a l á d á b ó l . . . 
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dába buj t asszonyság, miután ugy vette észre, hogy mindenki elanent a lakoda-
lomból. 

— Most már kiereszthetsz, zenész, kezdődik a má mulatságunk. A kályha-
csövön odasül a kacsapecsenye, -a bor jeges lesz az ablakban . . . Emeld fel 
gyorsan a láda fedelét. 

— Nem birom — felelte nagy erőlködéssel Szlabóczki. — Ha megszakadok, 
akkor sem birom! 

— Majd én nyomom bévülről — ajánlotta az asszony és valóban hallat-
szott is, amint a ládában forgolódik, ami nem Jehetett a legkönnyebb müvelet 
ily kövér asszonyság részéről. De akármint erőlködött az asszony: a láda tetejét 
ő sem birta felemelni. Be volt csukva a l ádába . . . Valaki bezárta őt, holott a 
ládához senki sem -közeledet t . . . 

Az asszony most már könyörgőre fogta a dolgot a ládából: 
— Neked adom, zenész, a kacsapecsenyét, a bort, a kürtöskalácsot: csak 

eressz ki a ládából, mert már megfáj ult minden tagom e szük helyen. 
— Én nem birom a ládát felnyitná! — mondta a zenész. — De a kacsa-

pecsenyét és a bort mindenesetre magammal viszem. 

Igy szólt a megátalko-
dott muzsikus és ugy cse-
lekedett, mint mondá. 
Utolsónak a nagybőgőt ve-
tette vállára Szlabóczlu és 
ebben a percben ördögi 
pokoli kacagás hallatszott 
a házban, mintha minden 
edény összetört volna . . . 
Az ördögi kacagás még a 
falakat is megrázta, meg-
rázta a ládát is .... Aztán 
elmúlt. 

. . . A szomszédok más-
nap segítették ki az asz-
szonyt a ládából, aki 
halála napjáig emlegette, 
hogy az ördög csalta a 
ládába, amelyet aztán rá-
zárt, hogy 'kijönni addig 
ne tudjon, amig tar t a 
borból és kacsapecsenyé-
ből. 
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neld lel gyorsan a láda fedelét! 
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Izé = lt. Ely nor Glyn regényének 
és filmjének a címét igy fordították le 
magyarra . Miss It, illetve Izé kisasz -
szony megszemélyesítője Clara Bow 
volt, ez a nagyon kedves és nagyon 
tehetséges vöröshaju f i lmprimadonna, 
aki Amerikában két éven át rekord-

szavazattömeggel győzött az amerikai 
színésznők népszerűségi versenyén. 

A kis „Izé" most különös botrány 
középpont jában áll. Hollywoodi jelen-
tés szerint a Paramount Publix Cor-
poration 

a botrányok hatása alatt felbon-

A világsajtó legújabb hollywoodi szenzációja: Clara Bow t i tkárnőjének. Miss Daisy Devoenak 
leleplezései a vöröshaju színésznőről. Ez az első Európában megjelenő fénykép, amelyen a titkár 

nőt és a pr imadonnái együtt lá that ja a közönség 

A titkárnő és a primadonna 



totta szerződését a színésznővel; 

publikálta, hogy Clara Botv nem sztár 
többé és City Streets cimii filmjében 
Sylvia Sidney newyorki színésznő 
vette át szerepét. 

Hollywood mindig ad valami külö-
nös izü, furcsa meglepetést, váratlan 
szenzációt a világ közönségének: ez a 
szeszélyes város újra és újra bebizo-
nyítja, hogy Amerika a korlátlan le-
hetőségek és meglepetések, a mesébe-
illő karrierek és a villámgyors letöré-
sek hazája. Clara Bow tegnap még a 
népszerűség, a siker tetőfokán állott 
s ma mindezt egyetlen tollvonással el-
veszik tőle. 

A Színházi Élet is irt azokról a ki-
sebb-nagyobb botrányokról, amelyek 
évek óta kísérik a vöröshaju film-
démon életét, amelyeket azonban — 
akár merész szerelmi kalandok, akár 
kártyabotrányok voltak — sohasem 

Clara Bow 

méltatott különösebb figyelemre a 
filmgyár és a közönség, amely az is-
métlődő szenzációkban nem látott 
egyebet jólsikerült reklámnál. Most 
azonban váratlanul betelt a pohár: ki-
derült, hogy Clara Bow legutolsó bot-
ránya több, mint jólsikerült publicity. 
A filmszinésznő titkárnője és bizal-
masa, Daisg Devoe olyan részleteket 
tárt a Iosangelesi bíróság elé, amelyek 
a filmcsillag játékos meggondolatlan-
sággal űzött könnyelműségeit komoly 
tragédiává változtatták. 

Amerikában a filmszínésznek vagy 
filmszinésznőnek nagyon vigyáznia 
kell jóhirére, mert ha William Hays, 
a film korlátlan cárja bojkottot mond 
ki ellene, mint azt például Fatty 
Arbuckle esetében is tette, 

nem akad amerikai filmgyár, 
amely a botrányhőst valaha is 

szerződteti. 

Clara Bow esete a hollywoodi jelen-
tések alapján nagyjából ismert: a vö-
röshaju filmszinésznő feljelentette ba-
rátnőjét, társalkodónőjét, titkárnőjét, 
szóval szellemi mindenesét, Devoe 
kisasszonyt — lopás gganuja miatt. 
Állítólag több, mint tizenhatezer dol-
lárt lopott Clarától s az ugyancsak 
ellopott szerelmeslevelek felhasználá-
sával százhuszonötezer dollárt akart 
kizsarolni a fllmszinésznölöl. Miss 
Daisy Devoe megjelent a bíróság előtt 
— sa vádlottból vádló lett. 

A bírósági teremben ezer hallgató 
előtt nyilvános tárgyaláson pakolta ki 
a titkárnő azokat az intimitásokat, 
amelyekről a színésznővel kapcsolat-
ban tudott. Elmondta, hogyan és kik-
kel csalta meg Clara vőlegényét, Ar-
túr Richmant, a Broadway bár 
királyát; elmondta, milyen kapcsolat-
ban volt a színésznő az egyik ismert 
német származású 1 filmrendezővel, 



akinek a születésnapjára a kővetkező 
apróságokat vásárolta: 

egy négyezer dolláros karkötő-
órát, egy másik kétezer dollárt 
érő órát és egy kilencszáz dollá-

ros szafirgyürüt. 

Clara intim szerelmi arzenálja és le-
velezése a nyilvánosság elé került, de 
a losangelesi törvényszéki tudósító be-
számolója szerint a színésznőt legfáj-
dalmasabban az a vallomás érintette, 
amelyet Devoe kisasszony — a hajá-
ról tett. 

Az áruló titkárnő elmondta, hogy 
Clarának tulajdonképpen fekete 
haja van és hennával festi vö-

rösre. 
Borzasztó! A nagykö-

zönség megint szegényebb 
egy illúzióval: hódoló cik-
keket, verseket irtak Clara 
Bow Tiziian-hajáról s min-
dig mint Amerika leg-
szebb, legselymesebb, leg-
vörösebb hajú nőjét em-
legették s m o s t . . . Most 
oda minden álom, minden 
rajongás, minden csodá-
lat: a tökéletes, az imá-
dott, a gyönyörű hajról 
kiderült, hogy — festett! 

Hollywood, ez a furcsa 
Potemkin-papirmaséváros 
most újból igazolta, hogy 
a népszerűség királyi tró-
nusára emelt filmcsillagok 
csak szép és érdekes ba-
bák, akiket ebben a nagy 
filmbábszinházban szeszé-
lyesen rángatnak, játszat-
nak és szerepeltetnek. A 
szép és hires bábukat a 
beszélőfilm úgyszólván 
megtizedelte, de nincs 

biztonságban azoknak a hírneve, gazdag-
sága és népszerűsége sem, akik sze-
rencsésen túlélték a beszélőfilm-forra-
dalmat. Néhány levél, kártya- és al-
koholbotrány elég ahhoz, hogy a nép-
szerű, körülrajongott, imádott király-
nőt egyik napról a másikra detroni-
zálják. 

Clara-babát, mint megunt játék-
szert akarják a sarokba dobni. Nem is 
próbálják védeni, mentegetni: a vád-
nak adnak fenntartás nélkül igazat. 
S a sarokbadöbott babát talán még 
kíméletlenül fel is boncolják, mint a 
vásott gyerek a játékhuszárt, hogy 
megnézze: van-e igazi, dobogó, érző 
sziv a kóc alatt? 

VARÓ ANDOR 

Clara How olllion 
(Fiilu Paramount) 



A mai leány — 
g mai leányról 

A mai lány problémája 
az utóbbi években minden-
kit érdekel. Annyit tudunk, 
hogy lényegesen különbö-
zik a régebbi korok leá-
nyaitól, de tulajdonképpen 
nem lehetett és nem lehet 
megállapítani, hogy ezek a 
különbözőségek miben mu-
tatkoznak meg legfeltű-
nőbben. 

Nézzünk tehát egy tipi-
kusan mai lányt és pró-
báljuk az ő életprogramjá-
ból megkonstruálni a mai 
lány világnézetét. Azt hisz-

szük, keresve sem találha-
tunk jobb szereplőt ehhez 
a kísérlethez, mint Erdős 
Verát, Magyarország mű-
ugró-bajnoknőjét, aki ezen-
kívül egy női zenekarban 
szaxofonos. 

Erdős Vera tizenkilenc 
esztendős és nagyon ko-
moly lány. 

— Azt hiszem — mondta 
kérdésünkre — a mai lány-
nak is ugyanazok a pro-
blémái, mint a régebbi ge-
neráció lányaié, csak most 
más uton és más eszkö-

Keggeli <orlm 

zökkel igyekszik azokat 
megoldani. 

— Milyen szerepet ját-
szik életében a sportf 

— Nálam véletlenül élet-
kérdés, hiszen a sportot 
elengedhetetlennek tartom 
és mint tudja, a műugrás-
ban eredményeket is értem 
el. De azt hiszem, nem té-
vedek, ha kijelentem, hogy 
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A Zeneakadémián 

ma már minden fiatal lány 
sportol. 

— És hogy jutott a 
szaxofonhoz? 

— Ez is igen egyszerű. 
Zongoratanárnőnek készül-
tem és rövidesen meg is 
szerzem diplomámat. Most 
is járok a Zeneakadémiára, 
ahol, mint tanárjelölt, már 
kisebb tanulókkal foglalko-
zom is. Ezt azért mondom, 
hogy igazoljam, mennyire 
csak a komoly zene érde-
kel. És mégis szaxofonos 
lettem, mert a szaxofon pil-
lanatnyilag érdekesebb 
hangszer, mint a zongora. 
Az embereket jobban ér-

dekli, tehát könnyebben 
lehet vele pénzt keresni. 
Már pedig a mai lány szá-
mára nem utolsó sorban 
fontos à kenyérkereset. 

— Egyébként mivel fog-

lalkozik egész nap? 

— Három szóval vála-

szolhatok erre: tanitok, ta-

nulok, sportolok. 

— Mit tanul? 

-— Mindent. Rengetegei 

olvasok, mert a mai lány-

nak mindenhez értenie kell, 

éppenugy, mint a mai férfi-

nak. 

— Mit olvas? 

— Minden komoly Író-
tól minden érdekes mun-
kát. Természetesen, ame-
lyekhez hozzájuthatok. 

— És a szerelem? 

A kérdés váratlanul éri, 

de azért azonnal válaszol: 

— A szerelem semmivel 

sem problematikusabb, de 
semmivel sem egyszerűbb, 
nűnt amilyen bármilyen 
kor leányai számára volt. 
Azt hiszem, ez az a kérdés, 
amelynél én is éppen olyan 
konzervatív vagyok, mint a 
nagymamám leheteti. De 
ugy gondolom, nemcsak én, 
minden lány igy van ez-
zel. Már tudniillik, ha a 
komoly szerelemről van 
szó. Mert a flört még nem 
szerelem. És az, hogy a 
mai lány könnyebben és 
kevesebb jelentőséggel flör-
töl, csak annyit jelent, hogy 
ma az emberek egymáskö-
zötti érintkezése kevésbé 
szertartásos, mint régeb-
ben volt. 

Ezt mondja Erdős Vera, 
az a mai lány, aki sportol, 
dolgozik és nagyobb fel-
adatot kér az életből, mint 
elődei. 

. . . esle e íy zenekarban szaxofónozlk 
(Lásztó felvételei) 
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A Paramount join viliéi stúdiójában a „Televízió4* eimü Ilim felvételei közben 
Berezy Géza, Zátony Kálmán, Lengyel Vilmos, Ákos Erzsi és Sftnon Marcsa 

ÖT PESTI SZÍNÉSZ PÁRIZSI 
KALANDJAI 

Néhány magyar színész a Paramount 
joinvillei stúdiójában szinkronizálta Clara 
Bow beszélőfilmjét s eljátszotta a Tele-
vízió eimü filmet — magyarul, Szabolcs 
Ernő rendezésében. A munka hetekig 
tartott. A színészek most érkeztek visz-
sza Párizsból rengeteg kedves és mulat-
ságos kalanddal a tarsolyukban. Röviden 
elmondták a Színházi Életnek legérdeke-
sebb emléküket erről a kirándulásról. 

Ákos Erzsi: 
— Javában dolgoztunk a stúdióban, mikor 

egy délelőtt a lámpák átalakítása miatt néhány 
percnyi szünetet tar tot t a rendező. Ezt a szüne-
tet a stúdió udvarán töltSttük. Én is ott bá-
mészkodtam a hihetetlen forgalmon, mikor egy-
szerre egy dultarcu férfi rohan hozzám. Izga-
tottan megragadja a karomat és rámkiabál : 
„JüJJőn!" Fel sem eszméltem meglepetésemből, 
ellenállásra gondolni sem volt időm, a férfi ka-
r o n nál fogva magával ragadott és átclpelt egy 
szomszédos stúdióba. Egy másik lobogóhaju 
férfi előtt állt meg velem, akitől megkérdezte: 
„Ez Jó lesz?" A férfi bólintott, mire az én el-
rablón meglehetősen nyers hangon a kővetkező-
ket mondta : „Álljon be a sorbai Maga Is 
nyolcvan fran'<ot kap!" így tudtam meg. hogy 

a szomszédos stúdióban mükődő svéd társulat-
nak stat isztára volt szükségük s az egyik ren-
dező engem szemelt ki e r re a szerepre. Hiába 
kapálództam, hiába til takoztam, nem volt 
mentség. 

* 
Tóth Böske: 

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem, 
hogy egyike vagyok a legpedánsabb és 
legpontosabb nőknek. Ez hozzátartozik a 
történethez. Tudniillik Simon Gizivel és 
Kósza Irmával együtt indultunk haza-
felé. A vonatunk hét óra tizenöt perckor 
indult és én barátnőimmel együtt ponto-
san meg is jelentem az állomáson. Pod-
gyászainkat a portás előre elhelyezte a 
vonaton. Egyszer csak fütyül egy vonal, 
a kalauz kiabál és bennünket beszállíta-
nak egy fülkébe. A vonat már elhagyta 
Párizst, mikor észrevettük, hogy rossz 
vonaton vagyunk. Borzasztóan kétségbe-
estünk, hiszen minden podgyászunk ott 
maradt és mint kiderült, a jegyünk sem 
volt érvényes erre a vonalra. De mit tesz 
a sors, egy francia fiatalember, aki ész-

tiO 



revette szörnyű izgalmunkat, segítsé-
günkre sietett, a legközelebbi állomáson 
leszállott velünk együtt, autót bérelt és 
üldözőbe vettük a mi vonalunkat. A ha 
tárnál, Baselnél értük utol. Ez volt a leg-
izgalmasabb kalandja párizsi tartózkodá-
somnak. 

• 
Dávid Mihály: 

— Együtt filmeztem Alice Coceaval, aki her-
ceg De la Rochefaucnld felesége és a legünne-
peltebb párizsi színésznők egyike. Alice Cocea 
mindennél Jobban szereti agárkutyájá t , amelyet 
mint emlékezetes, százezer f r a n k r a be is bizto-
sított. Filmezés közben egyszerre csak észre-
vette, hogy az agár elszabadult és rohan a 
stúdióból kifelé az u tcára . Kétségbeesett és 
mindannyiunkat r imánkodva kér t , vegyük üldö-
zőbe a kutyát . Én voltam a szerencsés, aki 
hosszú kergetőzés után egy futbal lkapus mozdu-
latával rávetettem magam és megakadályoztam 
elszabadulását. Alice Cocea lelkendezve rohan 
hozzám, szorongatja a kezemet és hálásan kér-
dezi, mit kívánok tőle. Gavallér voltam, mind-
össze egy csókot kértem. Azonnal meg Is kaptam. 

• 
Lengyel Vilmos: 

— Zátony Kálmánnal ülök a Café de 

ht Paix terraszän. Közvetlen szomszédsá 
gunkban egy feltűnően szép hölgy ül 
négy-ötéves fiacskájával. Zátonnyal együtt 
elragadtatva nézzük a csodálatosan szép 
nőt és magyarul, szinte extázisban di-
csértük. Mondanom sem kell, hogy olyan 
megjegyzéseket is tettünk, amelyeket 
budapesti kávéház terraszán egész bizto-
san nem tettünk volna. A riö merev arc-
cal, anélkül, hogy szempillája megmoz-
dulna, ült az asztalnál és kibámult az 
utca forgatagába. Egyszerre csak a kis-
fiú megszólalt: 

— Anyuka, ezek magyarok! 
A hölgy felugrott és szó nélkül kisie-

tett a kávéházból. 
• 

Bcrczy Géza: 
— Az én párizsi kalandjaim nagyon 

egyszerűek voltak. Amikor nem dolgoz-
tam, egyik üzletből a másikba jártam 
bevásárolni. Én ugyanis Párizsban vőle-
gény lettem. Ebben a gyönyörű városban 
megtaláltam azt a nőt, akit érdemes fe-
leségül venni. Tóth Böskct. 

Szabolcs Ernő rendezi a „Televízió" cimíl Paramount-fi lm magyar változatát 
Bérez? Géza, Lengyel Vilmos. Zátony Kálmán és Ákos Erzsi 



Klek ( K k k e r ) Sz id j , az Oper:» 
h á z f ia ta l a l t l s t á i a , ak i len 
u t ó b b ö n á l l ó h a n g v e r s e n y e n 

nagy s i k e r t a r a t o t t 
( H a l m i f e lv . ) 

Kőszeghy Nizzában 
Forray Páduában 

,4 magyar legszebb hang-
pályázat győztesei még 
biztosan emlékezni méltó; 
latnak. — Kőszeghy Teréz 
és Forray-Fischer Anny 
voltak. Mindkét énekesnő a 
nizzai verseny ötös döntő-
jébe került. A végküzdelem-
ben Kőszeghyé lett a pálma, 
illetve a nyolcezer frank, 
amelyet boldogan nyugtá-
zott a Városi Szinház pri-
madonnája. Forrayhoz sem 
volt mostoha a sors. A fia 
lal leányt, aki sohasem járt 
sziniiskolába és győzelme 
előtt teljesen ismeretlen 
volt, szerződtette a Fővá-
rosi Operettszínház : egy 
páduai utcai énekest fog 
látszani a Gráf Homeobaii. 

így került délre Forray 
\nny. de Kőszeghy Teréz 

Lengyel lYienvhert a nemzeti színházban 
A Nemzeti iSzinház legközelebbi magyar bemutatója 

Lengyel Menyhért „Kinai lány" c imü darabja, amely 
nek címszerepét Tőkés Anna játssza. 

A próbákat rövid ideig akadályozta a szerző futó 
betegsége. Most már isinét Lengyel vezeti a próbá-
kat. A publikum, amely esténként az Andrássvuti 
Színházban kacagja át Lengyel Menyhért „Tihamér"-
jának előadásait, ér lhető kíváncsisággal várja a drá-
mát, amelyet parádés e lőadásban hoz ki a Nemzeti. 

ízelítőül ilt adjuk a „Kinai lány" első felvonásának 
egy töredékét, a szerző kéziratából. 



A gáláns 
szerző 

Kégi tradíció 
a színhá-

zaknál, hogy a szerzők a 
premiernél virágot külde-
nek darabjuk női főszerep-
tőinek, a jubileumoknál pe-
dig ajándékokkal kedves-
kednek az összes szerep-
lőknek. 

ház mutatta be két év előtt 
igen nagy sikerrel és ezt az 
l 'hraufführungot követte » 
tizenkét sikeres premier 
más nagy városokban. Két 
héttel ezelőtt Lembergben 
került színre. 

Annál jobban ismerik Ke-
lemen Viktort a német szín-
padok. A „Botrány a Sa-
voyban" című darabot a 
berlini „Die Tribune" szin-

Az izgalmas szinmii rö-
vid tartalma az, hogy egv 
amerikai milliárdos fele-
sége nagv bajban van: férje 

Szép E r n ő „ A r a n y á r a " c imü d a r a b j á t p r ó b á l j á k a Belvárosi 
Sz ínházban : Bródy Pá l i g a z g a t ó - r i n d r z ő . Kováes Káro ly , D a y k a 

Marg i t í s Itózon ( ïyula 

A „Bot rány a SavoybaiV* p r ó b á j á n az t i Sz in l i á iban : 
Ba ró thy József . Bérczy E r n ő r e n d e z ő , B e h r e n d I s t v á n . Orso lya 

Erzsébe t , Czobor I m r e , Inkey Margi t és Bazsay L a j o s 

sem maradhatott északon, hangosfilmhez. Kőxzeghy 
Most érkezett meg a francia február harmadikán utazik 
Nicea filmgyár szerződése, Nizzába, pont a karnevál-
amely Nizzába szólítja egy hoz érkezik. 

Az asszonymenfő orvos 
Az Uj Színház február 

5-én nyit Kelemen Viktor 
„Botrány a Savoyban" cimü 
darabjával. Kelemen neve 
itthon kevéssé ismert: Gól 
cimü darabját közepes si-
kerrel mutatta be pár év 
előtt a Belvárosi Színház. 

kezébe jut a parkeltáncos 
levele. Az asszony egy kí-
sérleti lélektan-professzor-
hoz kerül, aki tudományo-
san és ügyesen tereli el a 
f é r j gyanúját és megmenti 
az asszonyi. 

A figyelmesség! rekordot 
ebben a szezonban Hegedűs 
Sándor „A játékos" szer-
zője tar t ja , aki meg sem 
várva az első jubileumot, 
minden egyes szereplőt, a 
legkisebbet is, ériékes aján-
dékkal lepte meg. Igy ka-
pott Várady Aranka hatal-
mas ezüst hajót , Vizváry 
Mariska ezüst vázát, a fér-
fiak pedig egy-egy szép 
ezüst tárcát. A tárcák pon-
tosan a szerepek nagysága 
szerint sorakoznak, a nagy 
szerep szelencéjébe szivar 
is belefér, a nyufarknyj sze-
rep cigarettatárcájába rö-
vid és keskeny cigaretta 
kerül. 

A Kamara művészei most 
persze már drukkolnak a 
jubileumokért. A gáláns 
szerző pompásan startolt, 
milyen ajándékokat hoznak 
majd a jubileumok? 



IM alt A4, ex a Fedak! 
Tessék, ez a Fedák. Hogy ez mare 

képes, ebben a mai színházi vá'lágban. 
Megy egy darab — és ahogy az már 
mostanában szokás —, készen áll a 
rákövetkező premier. Kitűzik az u j 

bemutatót, megje-
lennek a rála szóló 
kommünikék — 
de a darabot, a 
régit, nem lehet 
műsorról levenni. 
Vissza kell vonnii 

az u j premier beharangozását és 
hírül kell adni, hogy 'tovább megy a 
régi darab. így megy ez már egy hete, 
két hete, három ihete. Miért? Mert 
Fedák a régi darab pr imadonnája . ö t 
nem engedi le a színpadról a közönség-
Még mindig ö az érdekes. 

Mindannak dacára: azért Zsazsa 
útra készül. 

— Megyek — jeleníti ki — Párizsba 
(körülnézni), Bécsbe (eljátszom egy 
percre a „Kluge Marná"-t), Rómába 
(ott gyönyörű a május ) , juniusban egy 
kicsit filmezek, azután fü rdöm a ten-
gerben és ősszel megyek Amerikába, 
mintha egy kicsit hazamennék. Ott és 
azután mi lesz, mii nem lesz, nem tu-
dom, de egyelőre azon töröm a fejemet, 
milyen jó volna leszaladna most rögtön 

Catániában. Feb-
ruár 5-én van Szi-
cília véd szentjé-
nek, Szent Ágotá-
nak ünnepe. Hogy 
ott mi van akkor! 

tiO 
Milyen farsangi őrületek, szicíliai nép-
szokások, nóták, jelmezek — milyen 
észbontó olasz hangok énekelnek . . . 
Hm, ez milyen csábító! 

Végigfekszik a divánon, karjai t a 
feje alatt keresztben nyugtatja, néz fel 
a levegőbe: 

— Utazni a legszebb, a leggyönyö-

rűségesebb dolog a világon (kivéve a 

szerelmet, persze). És én most utazom. 

— Aki ugy ért az utazáshoz, miire! 

Zsazsa, — mondom — jó volna attól 

hallani, mi kell az ilyen hosszú magán-

utazáshoz egy dámának, mit vigyen 

manapság feltétlenül magával, milyen 

felszerelésit, garderobe-ot s ezzel szem-

ben, mit hagyjon 

itthon, mivelhogy 

azt prakt ikusabb 

ott v e n n i . . . 

Felugrik, mert 

kirobban belőle a 

temperamentuma. 

— Én és dáma?! — nevet. — Ém és 

egy aranynécessaire? Én és tizenkét 

Chanel-ruha?! Kiikérem magamnak: 

én nem vagyok dáma! Én egy dolgozó 

ember vagyokl De tessék, e lmondhatom 

pontosan, hogy mit viszek el magam-

mal! Tehát legelsősorban moindom a c 

legfontosabbat: azt a táskámat, amely 

az irodám. Ebben van a portable Író-

gépein, kéziratpapirom, levélpapirom, 

ceruzáim, radír jaim, töltőtollaim, Wa-

termann-tíntám, szótáraim, térképeim, 



Baedekerjeim, verseskönyyeiim . . . és az 

okulárém- Ez az útipoggyászom leg-

fontosabb része. Következik sorrend-

ben a sporttáska: egy tucat nagy, lapos-

sarku sétacipő, sporthanisnyák és sip-

kák tömege, mindenféle célú kesztyűk, 

szeges bot, csákámiy (mert szokitam 

hegyre mászni), hátizsák, termos, kis-

bicska, nagybicska, szalonnázó bicska, 

dugöhuzó bicska, kabátok tömege . . . 

— Mégis, hányféle? 

— Vékonysport, vastagsport, bőr-

kabát, esőkabát, könnyű bunda, nehéz 

bunda, ezt azonban nem ugy kell kép-

zelni, hogy érn luxust űzök a kábátok-

kal, mert ezekből hat darab együtit 

huszonötéves . . . A harmadik táskában 

vannak a fürdőruháim. Mindenütt 

uszoim, ahol egyáltalán lehet. A nagy 

hajók uszodáiban is naponként. Fürdő-

sapkám nincs. Egy sem. Anélkül 

úszom. Olyan vagyok, mint egy vizes 

macska. Fürdő után megszárad a ha-

jam a napon . . . A negyedük táskában 

foglalnak helyet a ruháim. Vagyis: 

szvetterek és kötöttszoknyák tömege és 

ingblúz, ingblúz és mégegyszer ingblúz. 

— És? — kérdezem-

— Mi az, hogy és? — feleli. 

— Mi van a délutáni ruhákkal, az 

estélyi toalettekkel, az ezüst-lamékkal, 

a belépőkkel, kilépőkkel, teagownokkal 

és egyéb kreációkkal és diivatremekek-

kel? 

— Hja, — mondja Zsazsa -— azokat 

tiO 



nem viselem. Azazhogy viselem, de 

csak szánpadon. Én csak a színpadon 

vagyok primadonna. A privátéletben én 

szvetterben és lingbluzbam j á r o k . . . 

Nem mondom, esitélyiruhát azért viszek 

magammal. Előveszem, hogyha muszáj. 

De azokat mindenkitől eltérően, koffe-

rem legalsó részébe szoktam pakkolni, 

mindig abban a reményben, há tha nem 

lesz reájuk szükségem. Sajnos, azon-

ban mem mindig sikerül magamat titok-

ban tartami és ilyenkor, bizony, elő-

fordul, -hogy bele kell bú jnom „nagy" 

ruháimba, sőt még gyöngyöt is kell 

tennem a nyakamba és fülbevalót a 

fülembe. Ki kell jelentenem, hogy ha-

misat. Fals gyöngyöt, talmi fülbevalót... 

El ne felejtsem mosidaai, hogy viszek 

még magammal rádiói, gramofont és 

fényképezőgépet. És minden egyes zse-

bembe teszek üres füzeteket jegyzetek-

nek . . 

Nem lehet vele bírni- Felpattan, egy 

ugrással ott van az ajtónál. 

—• Liesi! Liesi! — kiáltja ki a iko-

mornának, aki a garderobe-szobáiban 

már csomagol. — W o sind meine 

Schneebrillen? És az ágy melletti asz-

talról ne pakkold el a könyvet! Azt a 

retikülömbe teszem! 

Megnézem ezt a féltett könyvet. 

Olasz könyv. A legszebb gyermek-

történet. „II Cuore". 

Nahát, ez a Fedák! . . . 
DÉNES ZSÓFIA 



Abel (ïanct- monumentális u j 
beszélöfilmji*: ,,A vitátf véjíe'k 

Bemutat ják: a Palace, Ufa, 
Corvin é.s Corso filmszínházak 



A világ vége 
I r t a : K Á L M Á N J E N Ő 

Camille Flammarion: a költőtudós 
egy csodálatos regényben megálmodta 
egyszer a világ végét. 

Egy másik francia zseni: Abel Gance 
valósággá változtatta az iró csodálatos 
vízióját, amely megrázóbb, mint az 
Apokalipszis és élőbb, mint a Jelenések 
Könyve. 

A földnek, ennek a boldogtalan boly-
gónak rettentő végnapjait, az emberi 
agy képzelőerejének legmonumentáli-
sabb tragédiáját játssza le előttünk 
Flammarion és Abel Gance müve: „A 
világ vége". 

Soha nagyobb és megrázóbb feladat 
nem jutott még filmrendező részére. 
Soha szerencsésebb társulás nem adó-
dott még mint ez: 

Egg halott zseni élő látomásait érzé-
kelhető valósággá varázsolni, mint azt 
Abel Gance tette Flammarion müvével. 

A nagy tragédia téngezői: ez a bűnös 
föld, amelynek teremtményei időtlen 
idők óta harcban állnak egymással és 
az Üstökös, amely pályájáról elszaba-
dulva, mint egy magasabb hatalom 
igazságszolgáltatásának sújtó ökle jele-
nik meg a horizonton. 

Az elképzelés amilyen döbbenetes, 
annyira lehetséges is. 

Minden, amit magunk körül látunk, 
alá van vetve a pusztulás örök törvé-
nyének. Akár egy porszem, akár egy 
csillag. A kozmosz misztikus rendje 
ellen is fellázadhat néha egy üstökös, 
omely Flammarion elképzelésében hét-
szerte nagyobb, mint a föld és három-
százezer kilométer hosszú csóvájában 
gyilkos gázok lehelletét ontja maga 
körül. 

Ezt a szinte emberileg összefoghatat-
lan tragédiát fogta össze egy monumen-
tális egésszé Abel Gance. „A világ vége" 
cimii drámának főalakjai: két testvér. 

egyik a Nobeldij-nyertes csillagász, 
a másik a theozofiai iró. Az egyik a 

tudomány csalhatatlan eszközeivel ki-
számítja, a másik a próféta ihletével 
megérzi a világ végét. Csakhogy, amig 
a tudós Martial Novalic számításai sze-
rint a föld és a Lexell-üstökös össze-
ütközése után nincs tovább, — Jean 
Novalic az őrület tiszta intervallumai-
ban meglátja, hogy a nagy kataklizma 
után uj, tisztább és emberibb élet kez-
dődik a földön. Ehhez a megújhodás-
hoz, ehhez a megtisztuláshoz azonban 
át kell formálni az emberiség lelkét és 
ezt a munkát az ő elképzelései alapján 
Martial Novalic érc-akaratára bízza. 

Es minden eddig látottnál elképesz-
több életszerűséggel közeledik a ka-
tasztrófa. Itt, a megsemmisülés der-
mesztő árnyékában vívja utolsó nagy 
összecsapásait a tőke és a kapzsiság. 
Két nagy érdekcsoport karjaiban vonag-
lik a világ és míg a hossz és bessz csa-
tázik egzisztenciák százmilliói fölött, 
kérlelhetetlen gyorsasággal futnak az 
órák. 

És közben a megsemmisüléstől való 
ösztönös félelem vallási tábolyba, vad 
orgiákba és eszeveszett, céltalan mene-
külésbe kergeti a tömegeket. De Martial 
Novalic megy az öccse által kitűzött 
uton és 31 órával a világ vége előtt meg-
alapítja az emberek világköztársaságát. 

Csodálatos, tébolyító jelenetek ját-
szódnak le az üstökös fényénél. Hegyek 
tűnnek el, tengerek hagyják el medrü-
ket, városok omlanak össze a foto- és 
hangtechnikának olyan boszorkányos 
teljességével, amit soha még filmen nem 
láttak. Abel Gance az első, aki a be-
szélőfilmet összhangba hozta a néma 
film szédületes tempójával. 

És a film vége megbékéltető felszaba-
dulás a nagy lidércnyomás alól. Jean 
Novalíc-nak volt igaza. A föld ősi élet-
ereje lerázta az üstököst, amely elcsap 
mellettünk a világűrben a megsemmi-
sülés félelmét hirdetve ismeretlen csil-
lagok ismeretlen lakói között. 

tiO 



Abel («illírt* til inj t* a ïoWmk  
Lfxrll-tistüküsse] való üst/.eütk 

mondja cl a koltészi-t,  
valóság. a tudomány <;n ;i t«>H 

nika tokrh'ti'sM'j»i'\ H 
lieimrtatja: a/. l ' ta , r.urvin. 

Corso és Palace 
Iri» film 



KÜLFÖLDI SZÍNHÁZI ÉLET 
állott. Kíméletesen elmondják Helénnek 
a főnök ur esküvőjét és egyúttal felajánl-
ják neki az ingyen utazást a Riviérára. 
Divatos ruhát szereznek he a részére és 
kölcsönvett ékszerekkel igazi nagyvilági 
hölgyet csinálnak belőle. 

— Fogadja csak el, - beszélik rá a 
habozó Helént — kitűnően fog szóra-
kozni s elfelejti nagy bánatát. 

És csakugyan, az étkezőkocsiban, amely-
ben a második felvonás történik, csodá-
latosan elegáns hölgyet látunk belépni; 
mozisztárnak, vagy hercegnőnek látszik, 
nehéz volna benne Helénre ráismerni. 
Főnöke, aki felesége és apósa kíséreté-
ben jön az étkezőbe, tényleg nem ismeri 
meg. Ma reggel volt csak az esküvője, de 
ez nem gátolja meg abban, hogy észre 
ne vegye a tüneményes szépségű hölgyet. 
Minél jobban nézi, annál ellenállhatatla-
nabbnak találja, mig aztán eltávolítja 
apósát s feleségét, hogy tête-à-têteben 
maradhasson az ismeretlennel. Helén ide-
gen kiejtéssel beszél, orosz hercegnőnek 
mondja magát és annyira elbűvöli a fér-
fit, hogy az térdreborulva, szerelmet vall 
neki. Helén boldog, de most már nem 
utazik a Riviérára, hanem egy közbeeső 
állomáson kiszállva, főnökének ezt a pár 
szavas üzenetet kiildi: 

„Fn is szeretem, de soha többé nem 
fog viszontlátni." 

A szerelmes férfi, mihelyt elolvassa ezt 
az üzenetet, habozás nélkül megrántja a 
vészféket s leugrik a vonatról a hercegnő 
után. 

Berlinben most mindéiből „ r e v ü t " csinálnak. Ai „Aranykakas" után u , ,Nebántsvirá | i" követke-
zeit. A Lesf.ingtheatç/ muta t ta be a modernizált Nebantsvlrúg-ot, a címszerepben Erika von 

Thellmnnnal 
(Foto Schmidt) 

FRANCIAORSZÁG 
RIVIERA, vígjáték 3 felvonásban, irta 

André Birabeau és Georges Dolle y, 
szinrehozta a Théâtre de l'Odéon Pá-
rizsban. 

Hol volt, hol nem volt . . . nos igen, 
ezen a mesélő 
hangon lehetne 
elmondani e ked 
ves, romantikus, 
bár kissé valószi-
nütlen darab tar-
talmát. Volt tehát 
egy bájos telel'o 
nos kisasszony, 
akit ugy hivtak. 
hogy Helén. Va-
lamikor Rodol-
phe Valentino 

volt az ideálja, 
azután a walesi 

herceg, most pedig menthetetlenül szerel-
mes szigorú, de jóvágású főnökébe anél-
kül, hogy annak még csak sejtelme is 
volna rola. Ám kollégái tudják a titkát 
s éppen azért nagyon aggódnak érte, 
mert másnapra van kitűzve a főnök ur 
esküvője és mi lesz, ha Helén megtudja 
azt? Eddig senki sem merte neki elmon-
dani. A gyengéd kollégák végre nagy-
szerű megoldást találnak. Susanne, a 
gyorsirónő megnyerte egy újság pályáza-
tának első diját, amely luxusvonatra 
szóló vasúti jegyből és a Riviérára két 
heti tartózkodásra jogosító utalvánvból 

André Birabeau és 
Georges Dolley, a 
„Riviéra" szerzői 



A berlini „Li l iom" iéuyképészjeltiiete: Berth» Ore 

A harmadik felvonás színhelye ismét 
a7 iroda. A lelefonoskisasszony megint 
ott ül a helyén, mig a l'önök ur belső 
szobájában, a párnázott ajtó mögött még 
most is az eltűnt hercegnőről ábrándo-
zik. Helént még mindig nem ismerte fel. 
A felismerés egy ügyesen kieszeli, mulat-
ságos telefon jelenet közben történik és 
az elragadtatott főnök leírhatatlan öröm-
mel zárja karjaiba Helént, akit nőül fog 
venni; feleségétől ugyanis válófélben van. 

(A jókedvű darab szép sikert ara-
tott ugy a közönségnél, mint a sajtó-

ban.) 

ANGLIA 
MAGÁNÉLET, vígjáték 3 felvonásban, 

irta Noel Coward, szinrehozta a Phoenix 
Theatre Londonban. 

Nászuton találkozik egymással kél há-
zaspár egy külföldi fürdőhelyen. Ebben 
a találkozásban az a különös, hogy 
mindkét férfinak a másik asszonya volt 
valamikor a felesége, akitől elvált. A 
régi emlékek felújulnak, önkéntelen 
összehasonlításokat tesznek, aminek az a 
vége, hogy a hajdani házastársak ismét 
beleszeretnek egymásba és mindkét asz-
szony megszökik a régi urával. A máso-
dik felvonás egy párizsi szállodában tör-
ténik, ahol megoldani próbálják a hely-
zetet. A tárgyalások, amelyek kezdetben 
parlamentáris hangon folynak, mindjob-
ban elmérgesednek, mig aztán, az angol 
darabokban oly gyakori verekedéssé fa-
julnak. Függöny. A harmadik felvonás-
ban ismét csak békülésről van szó. De 
az u j házasok nem tudják egymást nie)* 
érteni, mindegyiknek visszasír a szive a 
régi párja után. Végül elhatározzák, hogy 
elválnak és felújítják a régi házasságo-
kat. 

S. Josef Alma», Erika Helmke és Herbert líerghoff 
(Foto Si'hmidt) 

(A darab nagyon tetszett az angol 
közönségnek. A sajtó is mulatságos-

nak találja.) 

AMERIKA 
AZ ESKÜDTEK FŐNÖKE, szinmii 3 

felvonásban, irla Paul és Claire Sifton. 
előadta a Guild Theatre New Yorkban. 

Edward Walton, müvirággyáros, kitűnő 
családapa és köztiszteletben álló polgár. 
Polgári kötelességét teljesítette akkor is. 
amikor a hires Hermite-féle gyilkossági 
perben az esküdtek főnöke volt s a vád-
lottnöhöz azt a fogas kérdést intézte, 
amely döntő befolyással volt arra, hogy 
a bűnös asszonyi iialálra ítélték. Ma van 
a kivégzés napja. Riporterek ostromolják 
Wallont, hogy megintervjuvolják. miért 
tagadta meg még a kegyelmi kérvénynek 
az aláírását is? 

Mert meggyőződésem, — válaszolja 
Wallon — hogy az asszony követte el a 
gyilkosságot. 

Walton fenntartja ezt az álláspontját 
még akkor is. amikor rádión hallja a 
halálraítélt utolsó szavait 

Ekkor betámolyog a szobába a saját 
lánya, revolverrel a kezében, amellyel 
lelőtte hűtlen udvarlóját. Walton első "el-
határozása az, hogy sorsára bizza a leányt, 
de aztán elfogadja Powernek, a riporler-
nek a tanácsát: Jó volna a kerületi ügyész 
véleményét kikérni. . . 

Az ügyész, aki utolsó nagy sikerét ép-
pen Waltonnak köszönhette s aki nem 
akarja, hogy ezt a sikert az esküdtek fő-
nökének családi botránya elhomályo-
sítsa, játszva elintézi az „esetet", úgyhogy 
a leányhoz még gvanu sem férhet. 

(A közönség figyelmét lekötötte a 
dráma. A sújtó a realisztikus elő-

adásról ir elismeréssel.) 

r,:t 



Magyarok Világkiradója 

A magyar Culigari 11 vérek küldték ezen a képen Hollywoodból Üdvözletüket Kálmán Jenőnek, a 
Színházi Elet szerkesztőségébe. A lénykép melléklete az a beszámoló volt, amelyet a . .Var ie ty- irt 

Kálmán Jenő regényének. „Az omszki randevu"-nak sikeréről 

ismëi egy magyar muzsikus-karrier 
A Zeneakadémia mult évi vizsgáján 

feltűnt egy karcsú fiatal művész: Halász 
László. A karmesteri és zongoraművészi 
szakot végezte. Olyan könnyen, olyan 
mesteri biztonsággal járt a kezében a 
muzsika hullámai felett uralkodó varázs-
pálca, hogy a hallgatóság a nagy dirigen-
seket megillető ovációban részesítette. 

Dohnányi foglalkozott vele s azok 
közé a tanítványai közé tartozott, akikre 
büszke volt és akiknek a legnagyobb 
jövőt merte jósolni. 

Halász Lászlót azonnal szerződtette az 
Opera, korrepetitornak. 

Mint zongoraművész eddig csak a Fé-
szekben mutatkozott be Budapesten, vá-
logatott műértő közönség előtt. A zeni-
világában megvolt már a márkája a 
nagytehetségű fiatal művésznek. 

Sőt, a hire eljutott messzebb is, mert 
egy szép napon megjelent a budapesti 
Operánál a prágai német opera megbí-
zottja s kiszerződtette zenei asszisztens-
nek Széli György, a magyar származású 
prágai főzeneigazgató mellé. 

Odakiint aztán zongorázni is hallották 
és a Förstner-zongoragyár koncertügy-
nöksége azonnal öt évre leszerződtette 
európai koncertekre a nagytehetségű fia-
tul művészt. 

Halász László 

Halász László ma 24 éves. Debrecen-
ből indult el. Rövidesen az egész világ 
megismeri az u j magyar virtuózt. 

SZÉP ERNŐ 



Roth Ella 
magyar táncosnői a bukaresti 
táncakadémia első dijával tün-

tették ki 

^iftorfo Uttö tyr $ufor". 
Cperettenbau«. 

$«r Operettenbimmel fdjtoimmt feit brr ®e-ourt biejer „ííiftoria unb iljred fcufari* Bonne. »ubapeft, £eij>}ig unb Berlin íjaben 
bitfen (íiftling brt jungen ungarifáen íiompo-
niften fdjen mit (intbufiaänturf bcgru&t. 
burg ift ifjnen aeftern mit ©cfü̂ Icu gefolgt, bie 
im «nfana woljltempenerter nmen, abet nad) 
bem jwciten unb Dritten 31ft einen febr bcrjlidjen 
(îbarafter anna&men. Sin neuer SDlann, "-l'ont 
«bradant, unÄ in bcm ®crI »oigefiefl«. 
0r, ber bor&er nur Örnfted unb einen îonfilm 
„TOelotie bel fcerjen«* gefàrieben bat, foil an» 
gebüd» bit Octette reformiere»-!«« ihr f'Vv' 
icibttt. «>«« W M n oti HUB auf «er TtttTOM eingeteilte jSoubtettt lernte man in Olga SJarto« « trau fennen 3br "partner: foi« Sieibl. ein frifdjer, temperamentvoller jjunoe mit einem fpib(d}cn 3dm b £um©r. 

um luftigen 2dntbipaun»crfäujec yranj 8 ö d) e l 
war ein ebenfo luftiger, tonjfttJdj auTttrorbeirtficfc begabter Wraf beratrôgewâdtfen, ber in feiner japanifdjen ®:out SUimi vefelt» eine lem-peramentöottc Pteacnfüiettrin 4anb. ttufgetriäfttt, (»igniert unb M(tingn«rt ber omeriIanif($c Tiplo mat »on Cilo 31 o r nt. 

J. N. 

A „Viktór ia" eljutott Ham-
burgba is. Az Operettenhausban 
hetek óta telt házakkal játsszák. 
Természetesen itt sem megy 
magyar szereplők nélkül a da-
rab. A szubrett-szerepet Olga 

Bartos Frau 
játssza, akiről a 
legjobbakat i r j ák a 
lapok. Az előadás má-
sik magyar színésznője: Mimi 

Weszely 

A híres németországi 
magyar karmestergárda 
egyik u j tagja : Kom- * 
lós Pál, akit j 
müncheni Opera 
szerződtetett 

„Agy Magyar" 
A berlini Wintergar ten világhírű számai között szerepel ex az igazán „magyar név" : Magyar Ági. 
A Wintergar ten egyike Európa legelőkelőbb varietéinek. Éppen ezért jelent nagyon sokat ez. hogy 
a kis Magyar Ági, — aki tizenegyéves kora óta táncol külföldön — a szünet után következő 

második szám 



A legtöbb emberben van valami destruk-
tiv hajlam a képekkel szemben, amik 
< lébe kerülnek. 

Mindenki megfigyelhette, hogy amikor 
a hirdetöoszlopra uj plakát kerül valami 
szép női arccal, az éjszaka homályából 
váratlanul felbukkannak a Rointó Pálok 
és egyik napról a másikra kackiás bajusz 
ék-teleniti el a tegnap még érintetlen tisz-
taságban ragyogó plakátszépség arcát. 

Főként gyerekek passziója ez, de hál' 
lslennek, késő vénségiinkig él bennünk 
egy darabka a gyermeklélekbői. Néha az 
unalom minket is rávisz, hogy egy fény-
képen, vagy fényképreprodukción a ma-
gunk Ízlése szerint' különböző változtatá-
sokat eszközöljünk. 

Nos, mi ezennel törvényesítjük, vagy mondjuk igy: nagykorúsítjuk ezt a mulat-
ságos gyerekjátékot. Az itt közölt három arcképet mindenki befestheti, eltorzíthatja a 
saját ízlése, karikírozó készsége és fantáziája szerint. 

Egészen biztos, hogy az igy átrajzolt és hozzánk beküldött karikatúra-arcképekből 
sok mulatsága lesz még a publikumnak. De hogy a mulatságon kívül némi haszna is 
legyen, a három legelmésebb átrajzolás szerzői közt egy 30 pengős, egy 20 és egy 10 
pengős juliiluiiit osztunk szél. 

(iaúl Franciska 

Karikatúra-arcképek 
A Színházi Elet uj pályázata 

k a r i k a t ú r a - l é n y képminták-. 
F e d i k , Törzs. Gaál 

Fedák Sári 



H a n g o s H e t j H í r a d ó 
Vértes Marcel filmszeenáriumot irt, ő maga rendezi 

filmjét és tervezi a dekorációkat 
Párizs, január. 

Hallo. Passy 21—57? 
— Oui. 
— Monsieur Vertes? 
— C'est moi. 
— Jónapot, itt (1 Színházi Elet párizsi 

munkatársa. 
— Jónapot, mi újság? 
— Az az újság: Vértes Marcelnek nem 

elég, hogy a legdivatosabb párizsi könyv-
illusztrátor, hanem, hallomásom szerint, 
mellékfoglalkozást keres magának. Mi 
igaz ebből? 

— Hát, valami van benne. 
— Szóval nemcsak az írókat, de u 

festőművészeket is csalogatja a film? 
— Egy kissé. 
— Halljunk részleteket. 
—- Sokat egyelőre nem mondhatok. Az 

egész egy kis kirándulás a festészetből 
uj tájak felé. Hogy rövidebb vagy hosz 
szabb lesz-e, azt ma még nem tudom. 

— Részleteket kérek. 
— Mi ez, vallatás? Ha igen, akkor tes-

sék: írtam egy filmszüzsét, én rendezem 

Amerika legszőkébb filmcsillaga: Claire Luce, 
a Fox sztár ja 

Az első fénykép Chaplin „Clly Lights" rimii 
legújabb filmjéből, amely Amerikában — dacára , 

hogy nem beszélőfilm — döntő sikert aratott 
(Foto United Artists) 

majd a filmet és én tervezem a díszle-
teket. 

— Szóval mindent ön csinál? 
— Csak ennyit. 
— Mi a szüzsé? 
~ - Naiv kérdés. Csak nem képzeli, 

hogy elmondom? 
— Mégis . .. 
— ötnegyedórás film. Francia esprit, 

amerikai vidámság, egy kis száraz német 
humor: internacionális film. Garantálom, 
hogy az emberek az első métertől az 
utolsóig nevetni fognak. A téma olyan 
dolgot érint, amihez eddig még nem 
nyúltak hozzá, jóllehet, hallatlan lehető-
ségeket nyújt. Ez az abszolút cinema. 
Mindent kihasznál, amit a találmányok 
kínálnak. Körülbelül 10%-ban beszélő, de 
minden országban megérthetik, ugy csi-
nálom. A beszéd úgyszólván csak kísérel. 
Főszereplője csak egyetlen egy van a 
filmnek, a többiek utcai járókelőké Saj-
nálom, többet nem mondhatok. 

tiO 



H a n g o s H e t i H í r a d ó 
— Hoiji/ julolt eszébe, hoyy filmrendező és filmíró 

legyen? 
— Már nagyon régen kedvem van hozzá. A film min 

di(j nagyon érdekelt. Különösen akkor kaptam rá ked 
vet, amikor Berlinben dekoráltam Korda filmjét, az 
,,őnagysága táncosát". Akkor én valahogy tanácsadója 
voltam Kordának, mint a francia dolgok ismerője. Egg 
kissé rendező lettem ezáltal. Mondom, ekkor már na 
gyon kacsingattam a film felé. Azóta sok munkáin voll, 
nem értem rá foglalkozni a dologgal. Esténkint moziba 
jártam — szenvedélyem — és csak bosszankodtam. 
hogy milyen tehetségtelen dolgokat csinálnak a mo:i 
uj, nagyszerű találmányaiból. Akkor végleg elhatároz-
tam, hogy amint befejezem az első munkámat iMosi 

l'ola Negri utóda: 
Szergej Mdlvani herceg, Pola 
Negri volt tériének felesége, 
Mary Mc Cormirk, a esikágól 

Opera énekesnője 

jelent meg Vértes kiadásá-
ban és rajzaival „Pierre 
Louys Les aventures du 
roi Pausole" cimü könyve, 
!)9 példányban, Í500 fran-
kos áron), azonnal hozzá-
fogok ehhez a filmhez. Hát 
most hozzáfogtam. Egy 
évet szánok rá. 

— Mikor kezdődnek meg 
a felvételek? 

— Hövidesen. Még egy-
két részletkérdést kell tisz-
táznunk. A dolog már csak 
tőlem függ. Nekem vannak 
még feltételeim, amelyeket 
el akarok fogadtatni. 

— A gyár? 
Nem mondhatom meg. 
fin megmondhatom1.' 

— . . . ? 

Franco. 
Hát ha mindent tud, 

akkor rninek kérdez? 
HAVAS ALBERT 

f A „TÁBORNOK" — 
NÉMETÜL. New Yorkból 
jelentik: A joiiivillei Para 
mount stúdió elkészíti Zi-
lahy Lajos „Tábornok" ci-
mü drámájának német vál-
tozatát. A főszerepeket 
Conrad Veidt és Olga Cse-
hova játsszák. 

Várkonyi Mihály irja Hollywoodból: 
„Most volt első antíolnyelvü beszélőfilmem bemutatója. Itt ki'!-
dőlt néhány kritikát a filmről. Milyen furcsa a r ra gondolni, 
hog> a magyar közönség talán évekig nem log látni, lévén 
minden szerepein angol beszéifisterep. Most a Kox-filmgyárnál 

játszom rendkívül érdekes szerepet . . 



— daB Millakowskys „Privatsekretärin" 
seit Einführung des Tonfilms die größten 
Kassen im „Capitol" am vergangenen Sonn-
tag erzielt hat? 

* 

\ berlini Film Kurir szerint a „Pr iva t sekre tä r in" (Mesék a f. 
Írógépről), amelynek filmen Ábrahám Pál Irta a zenéiét, az 

eddigi legnagyobb sikeril német beszélőfllm 

X RASPUTIN: HEIN-
RICH GEORGE. Berlinből 
jelentik: Most késziti elő 
Richard Oswald, a Dreyfus 
és 1914 rendezője a Ras-
putin beszélöváltozatát. A 
Maurice Rostand drámájá-
ból németül és franciául 
készülő film címszereplője 
Heinrich George. 

* 
(—) HANGOSFILM-VÉG-

RENDELET. London, ja-
nuár. Egy birminghami 
gyáros a mikrofon előtt 
mondta el utolsó kívánsá-
gait. Ez az első hangos-
film-végr end elet. 

* 
• MIT JÁTSZIK JAN-

NINGS AMERIKÁBAN? 
(Hollywoodi kábel.) Emil 

Jannings Rostand „Megöl-
tem egy embert" eimü já-
tékának hangos változatát 
késziti el Amerikában. A 
filmet Lubitsch rendezi. * 

// DOUG — CIVILBEN. 
New York, január. Siker-
rel mutatták be a Broad-
wayn Douglas Fairbanks 
„Reaching The Moon" 
eimü filmjét. Ebben a film-
ben a Robinhood hőse 
hosszú évek után újra ci-
vilben játszik. 

* 
* ELVIRA POPESCO 

BERLINBEN. Louis Ver-
neuil felesége, Elvira Po-
pesco megérkezett Berlinbe, 
ahol a Varsói unokanővér 
francia változatának cím-
szerepét játssza cl. 

„Kit válasszak?" — ez a probléma izgatja Charles Farre l t , aki u j dinijének nagy szerelmi 
jelenetéhez keres par tner i 

H a b e n S i e g e í i ö r t ? 
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KÖNYVPREMIÉREK 
Kóbor Tamás 
tizenkét kötete 

A művészetnek vannak igen csodá-
latos játékai: az a Kóbor Tamás, aki 

úgyszólván 
megteremtője 

volt. ma, ami-
kor az ő i:>ko 
lájátuk tanil 
ványai viszik a 
vezérszólamot a 

regényiroda-
lomban, fris-
sebb, élettel és 
logikával telje-
sebb, mint a 

tanítványai. 
Mintha a saját utódainak utóda lenne. 

Mindezt abból az alkalomból mond-
juk el Kóbor Tamásról , hogy megje-
lent az a tizenkét kötetből álló soro-
zat, amely Budapest regényírójának 
még mindig nem végérvényes iro-
dalmi portréját adja . Hogy miért nem 
végérvényes ez a portré? Azért, mert 
a publicisztika vizein evező iró még 
mindig tartogat számunkra egy sereg 
mondanivalót . Példátlanul éles meg-
figyelő szeme előtt aligha vonul el le-
szűrt eredmények nélkül ez a kri t ikus 
korszak, amelyben élünk. 

Ez a tizenkét kötet, amely előttünk 
áll, egy-egy pillére annak a monu 
mentális írónak, amely a mult Buda-
pestjét összeköti a ma Budapestjével. 
Az iró képzelete r i tkán fordul el ettől 
a várostól, ahol egy spiszbürger kul-
tura romjain u j abb és u j a b b rétegek 
takar ták el a régieket. Kóbor Tamás 
végigcsinálta Pest furcsa evolúcióját a 
maga személyében, de végigcsináltatta 
ugyanezt a lakja iban is, akik mindig 
egy-egy más eszmékért lelkesedő es 
;nás ideálok után futkosó kor gyerme-
keit reprezentál ják. Aki ezt a gyűjte-
ményes kiadást végigolvassa, az az 
érdekes, izgalmas, jól niegácsolt tör-
téneteken tul éles és tiszta tükröt kap 

Budapest elviharzott ötven évéről. 
Ezernyi alakját aprólékos műgonddal 
emelte ki a főváros típusai közül és 
uz irodalmi plasztika teljesen egyéni 
alkalmazásával állította elénk. A dol-
gok lényegébe látó logikája levetkőz-
teti szereplőinek lelkét. Azt mondhat-
nók, hogy Kóbor Tamás leleplezi az 
alakjai t . A lélekanalizis nála nem 
szemfényvesztő játék, mint igen so-
kaknál, hanem alapvető eleme min-
den mondanivalójának. 

Amellett Kóbor Tamás regényeinek 
van még egy hata lmas erénye. Az 
aszkéta szűkszavúság, amely egy szó-
taggal sem mond többet, mint ameny-
nyit mondani kell. Éppen ez a dolgok 
mélyebb értelmére tapintó gyors kész-
sége emeli őt abba a nem tulnépes 
sorba, ahol a magyar regényírás leg-
nagyobb mestereit t a r t juk számon. 

KÁLMÁN JENŐ 

Mosolygó mozi 
Lenke y Zsigmond a legrégibb magyar 

mozi-ujságiró. Most jelent meg második 
könyve a moziról. Az elsőnek — amelyet 
amerikai utja után irt — „Ez Amerika!" 
volt a cime. A „Mosolygó mozi": utazás 
a magyar filmélet körül. Ez a könyv 
tényleg a mozi mosolya és szive. Csupa 
kedvesség, érdekesség, tanulság, tréfa. 
Egészen biztos, hogy ezt a könyvet min-
denki megveszi, akit a mozi érdekel és 
annak belső életét ismerni akarja. 

„Állapota kielégítő" 
„Állapota kielégítő. . .": különös cím, 

de ennek a könyvnek a tartalma is kü-
lönös. Szerzője: dr. Puder Sándor három 
műtét történetét beszéli el benne. A mű-
téteken ő maga esett át; éppen ezért 
minden szava a legizgalmasabb élmény 
erejével hat. Az érdekes kötethez Karin-
thy Frigyes irl igen szellemes előszót. 

tiO 



— Mi a/, kis Hans, mil 
busulsz? 

— A papa elvesztette az 
állását, összeveszett a ma-
mával, az előbb volt itt a 
végrehajtó, most pedig a 
másik szobában nézi az is-
kolai bizonyítványomat . . . 

(12 11 hr Bt.) 

A PRIMADONNA ÉS A 
FORUM ROMANUM 

SKÓTOK NÂSZUTON 
Két skót találkozik Ve-

lencében. 
— Mit csinálsz te itt? — 

kérdi az egyik. 
— Nászuton vagyok. 
— És hol a feleséged? 
— Otthon maradt. Ö már 

látta Velencét. 

UJ GAZDAGOK 

Az lfju skót házaspár 
nászuton van. A fér j vesz 
egy tábla csokoládét, letör 
belőle egy darabkát és oda-
adja a feleségének. 

Reggel az asszony meg-
szólal: 

— Adj még egy darabka 
csokoládét. 

Mire a férj : 
— Nem lehet, Kitesszük 

a gyerekeknek. 

— Becsaptak ezzel a 
„RembrandF'-tal. Ez egy 
husz esztendős kép. 

— Nem bánom én akár-
milyen öreg. A fő, hogy 
Rembrandt legyen 

(Fliegende Blätter) 

— SZOMORÚ VILÁG! MÁR 
LEHET GAVALLÉRT FOGNI 

KÖRÖZÉSSEL SEM 

(Le Sourire) 

M 

A műveltségéről ismert 
primadonna arról beszél, 
hogy húsvétra Rómába 
megy. Hunyadi Sándor azt 
mondja rá: 

— Ha Rómába megy, ok-
vetlenül keresse föl a 
Forumot. 

Mire a primadonna: 
— Oh, hogyne! Okvet-

lenül! Én kUlföldön is 
szoktam moziba járni! 

HALMOZÁS 
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— Mit csináltok gyerekek? 
— Birkózó-bajnokságot játszunk fehérek és nége-

rek között. 
— Csak nem fogjátok egyik társatokat feketére 

festeni? 
— Dehogy isi Egyiket 

fehér ember. 
megmosdatjuk, ő lesz a 

(Passina Show) 

A RÁDIÓ-AMATŰR 
SPORTBARÁT 

— Ott jön a felesé-
gem, hozza az ebédet. 
Azért vettem el, mert 
egy muukássportverse-
nyen gyorsgyaloglásból 
ő nyerte az első dijat... 

(London Opinion) 

KELLEMES KILÁTÁSOK 
Leány: Nem mehetek fe-

leségül Aladárhoz. Ez egy 
atheista, aki még a pokol-
ban sem hisz. ' 

Anya: Csak menj hozzá 
nyugodtan. Majd én bebi-
zonyítom neki, hogy van 
pokol! 

A SZERKESZTŐI ÜZENET 

FINOM CÉG 

Kardos István, a „Füg-
göny mögött" kitűnő szer-
kesztője, egyike a legszen-
vedélyesebb rádióamatő-
röknek. A napokban észre-
veszi, hogy a szerkesztőségi 
szobája sarkában egy ha-
talmas pókháló éktelenke-
dik. 

— Mi az? — kérdi szi-
gorúan a szolgát. 

— Szerkesztő ur — 
mondja a szolga, aki ismeri 
Kardos szenvedélyét — azt 
hittem, hogy antenna. 

PRAKTIKUS MEGOLDÁS 

Kosztolányi Dezső egyik 
lap szerkesztői üzeneteit 
csinálta néhány év előtt. 
Egyszer kezébe került egy 
vers, amelynek ez volt a 
cime: „Miért élek még?" A 
költő elolvasta a verset és 
a következő üzenetet irta 
rá: 

„Miért élek mégf Azért, 
mert nem személyesen 
hozta el versét szerkesztőd 
ségünkbe. 

— Első nap, amikor felvettem a kabátot, igy ki-
szakadt a háta. 

— Ez csak azt bizonyítja, hogy milyen erősen 
voltak a gombok elől felvarrva . . . 

(Judge) 
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CINI KÖSZÖNETE 

1 

Karinthy Cini karácsony-
ra egy zsebkést kapott a 
családnak egy barátjától. 
Pár nap múlva Cini talál-
kozik a nemes adakozóval 
és ig y s '61: 

— Köszönöm szépen a 
i z f p kést. 

— Ilyen csekélységei 
igazán nem érdemes meg-
köszönni — szerénykedett 
a: illető ur. 

— Én is ezen a vélemé-
nyen voltam — mondja 
Cini. — de a papa azt 
mondta, hogy azért csal. 
köszönjem meg. 

IGAZI SZERENCSE 

A feleség: Az a szeren-
cséd, hogy a mama nálunk 
lakik, különben hazamen-
nék a mamához. . . 

(Passing Shoj>) 

AMERIKA 
Az egyik forgalmas new-

yorki utcasarkon egy inas-
gyerek elejt egy kanna mo-
tor-olajat. Az olaj szétom-
lik a járdán. A gyerek si-
ralmas képpel nézi. Egy 
idősebb ur odalép hozzá. 

— Szegény fickó — 
mondja résztvevően, — ezt 
most meg kell fizetned. 
Itt van ötven cent. 

A járókelők felbuzdulnak 
az öreg ur példáján. Min-
denki ad néhány centet a 
fiúnak. Tiz perc alatt annyi 
pénz gyűlt össze, amennyi-
ből két kanna olaj is ki 
icllik. Az inasgyerek vidá-
man útnak indul. Valaki 
megfogja: 

— Nem is köszönöd meg 
annak az öreg urnák, aki a 
gyűjtést elindította? 

— Miért? — mondja a 
gyerek. — Hisz az a főnö-
köm voltl 

EGY KÖNNYŰ DILEMMA 

Gótliéknál u j szobalány van, 
aki nagyon muzikális lélek le-
het, mert egy délután Gáthné 
Kertész Ella behívja: 

— Mari, nem szeretem, ha 
munka közben énekel. 

— Kérem, nagyságos asszony 
— feleli az u j szobalány —, 
abbahagyhatom a munkát? 

DÉLI TIZENKÉT ÓRA 

A MIDINETTEK EBÉDELNI INDULNAK. 
(La Vie Parisienne) 
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A HÉT LEGANGYALIBB 
VICCE 

Karinthy Frigyes vár-
ja a titkárát délelőtt a 
Hadik-kávéházban. Vég-
re, hosszas késés után 
megérkezik. 

— Hol az ördögben 
járt? — kérdi Karinthy. 

— Kényszerleszállást 
végeztem — feleli a 
titkár. 

— Csak nem repült? 
— Dehogy. Csak nem 

volt tizenhat fillérem és 
kényszerülve voltam le-
szállni a villamosról. 

A TAPINTATOS 
SCHÄFFEB BÁCSI 

kertész Gábor meséli a 
K öv esi-b árban. 

— A három testőr első 
felvonásában épp a színen 
voltam, amikor látom, 
hogy Schaff er bácsi, a por-
tás, az ujjával titokzatosan 
integet felém. Mikor vége 
volt a jelenetemnek, oda-
mentem hozzá. 

— No mi baj? 
— Egy levél jött, — 

mondta Schöffer bácsi. — 
De igazgatóság mondta, 
ne adjak át, mert lehet, 
hogy haláleset van benne. 
Azért csak lessék nyugod-
tan játszani, majd előadás 
után átadok. 

ÍM 

GEDÖ LIPÓT 
KIÁLLÍTÁSA 

A FÉSZEKBEN 

Gedö Lipót, a Színházi 
Élet zseniális karikaturis-
tája most rendezi karika-
iura-kiállitását a Fészek 
Clubban. A kiállítás gazdag 
anyagában persze min-
denki benne van, aki Pes-
ten él és mozog. A Fészek 
főpincére is végignézi a 
gyűjteményt és csalódottan 
mondja: 

— Én nem vagyok benne! 
— Mert maga nem szá-

mit — jegyzi meg rá egy 
fiatal szinész. 

— Nem számitok? Majd 
nézze meg mit számitok a 
művész urnák nia este! 

TEXASI ISKOLÁBAN 

A tanító bácsi megkér-
dezte, hogy kl tudja meg-
mutatni a térképen New 
Yorkot. 

(Ric et Rae.) 

A HÉT LEGBUTÁBB 
VICCE — 

— Hova szaladsz? 
— Megyek a szaba-

dalmi hivatalba. 
— Minek? 
— Van egy szenzációs 

találmányom. Ha vala-
kinek nincs tyúkszeme, 
betesz egy acélkarikát a 
cipőjébe és ugy fog 
fájni, mintha egy igazi 
tyúkszem volna. 

RADÓ SÁNDOR 
NAGY PROBLÉMÁJA 

Annak idején, amikor 
Radó még ismeretlen kis 
kupiéénekes volt, erősen 
főzött egy ifjú hölgyet. 

— Légy az enyém! — 
mondta pathétikusan. 

— Édes Sándor —- felelte 
a nő — ez nem olyan egy-
szerű dolog. Először csi-
náljon karriert, aztán be-
szélhetünk a dologról. 

Radó gondolkodott né-
hány másodpercig, majd 
kételyektől megkapatva igy 
szólt: 

— És mi történik, ha 
közben meggondolod maga-
dat. Ki biztosit engem? Te 
máshoz mégy feleségül és 
én itt állok a karrierem-
mel . . . 



(Berkessy Sándor felvétele) 

Baitrock Ica a Tát rában 
(Dr. Nemény lelv.) 

Tél ^ 
(Sinka Ferenc felv.l 

Mártika téli adjuszt irungban A Mutu csúcs aljánál 
(Birnfeld Emil felv.) (Berkessy Sándor felv.) 



Meglátni, megoperálni és feleségül venni 
Tőkés Annát, összesen négy hét miivé volt 

— mondja dr. Temesváry Ernő 
„Tőkés Anna, a Nemzeti Szinház 
művésznője és dr. Temesváry Ernő 
operateur, v. klinikai tanársegéd, 
adjunktus, január 21-én a Vlll-ik 
kerületi anyakönyvvezetőségen há-

zasságot kötöttek." 
• 

Az Esterházy-uccai herceg Pálffy Mik-
lós-palotának érdekes legendája van. 
Azon a lépcsőn, amely most Tőkés 
Annáék lakásához vezet, Rudolf trón-
örökös járt fel valamikor Vetsera Má-
riáékhoz, akiknek itt volt pesti lakásuk. 
Vetsera Mária lakásában most Pálffy 
grófnő lakik. Az első emeleten Wenck-
heim grófnő, a palota másik traktusá-
ban két Zichy-család és Horvay János, 
a szobrász laknak. 

Dr. Temesváry Ernőnek ebben a palo-
tában van lakása és rendelője. Ide költö-
zött be most Tőkés Anna, aki megtartotta 
régi lakását is a Corvin-házban. 

— Most két lakásunk van — meséli 
nevetve. 

Az uj lakás, persze, sokkal nagyobb. 
Két részből áll: egyik felén van a váró-
szoba, mellette a műtő, ezután a röngten-
szoba. Hosszú folyosó vezet a privát-
lakáshoz. 

• 
Az adjunktus ur szigorú arccal asszisz-

tál az interjúnál. Mintha operálni ké-
szülne . . . Bizonyára nem fog haragudni, 
ha megírjuk róla, hogy — nagyon szép 
férfi. 

Tőkés Anna elmeséli karrierje törté-
netét: 

— Gyenge Anna édesanyja, anyám test-

vére fedezett fel. Neki köszönhetem, hogy 
szinész lehettem. Gyenge Anna tehát — 
aki akkor már Anne Roselle néven világ-
hírű művésznő volt — első unokatestvé-
rem. 

— Sziniiskolát nem végeztem. Négy 
hónapig tanultam egy magániskolában. 
Tizenhatéves voltam, egész gyerek. Négy 
hónap után szerződést kaptam Aradra, 
Szendrey társulatához, hol egy évig ját-
szottam, már elég komoly szerepeket. Itt 
látott meg Beöthy, aki le is szerződtetett. 
Beöthylől kért el később Bárdos, aki a 
Renaissance-szinházban, a „Csodaszarvas" 
főszerepében léptetett fel. 

— A Vígszínházban is játszottam egy-
szer, a „Cseresznyéskert" díszelőadásán. 
Vigszinliázi fellépésem után szerződtetett 
le Hevesi Sándor a Nemzeti Színházhoz. 
Azt mondta, hogy kezdettől fogva figyelte 
pályámat. A Solness építőmesterben ját-
szottam nála először. Még ismeretlen vol-
tam, de a kritika elismert. Ezeket a kri-
tikákat azóta is féltve őrzöm. 

• 
Az adjunktus ur konyakot tölt Tőkés 

Anna megízleli és hirtelen visszaadja. 
— Miért adsz inni, — mondja — tudod. 

hogy nem szeretem a pálinkát. 
• 

— Mint a Nemzeti Szinház tagja men-
tem Amerikába — folytatja. 1— Főként 
magyar darabokat játszottunk kinn, a 
magyar kolóniákon. 

— Szerződésem visszahozott a 'Nemze-
tihez, ahol négy évig maradtam cgyfoly 
tában. Azután szabadságot kértem és 
átmentem a Magyar Szinházhoz. Egy év 
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után visszajöttem a Nemzeti Színházhoz. 
— Klasszikusokat, moderneket egy-

formán játszottam: Goethe és Madách 
Évája, Ofélia, Vízkereszt, Sok hűhó 
semmiért — Elza és Kitartás voltak 
fontosabb szerepeim. 

— A kínai lányban, amelyet most pró-
bálunk — bármilyen furcsán hangzik - • 
férjhezmenésem történetét játszom meg. 
Egy sebészt szeretek a darabban . . . 

Ennél a mondatnál végre enged ko-
molyságából „a művésznő férje is". Û 

maga mondja, mikor a házasság történe-

téről van szó: 
— Meglátni, megoperálni és feleségül 

venni összesen négy hét 
müve volt. Az én szere-
pem ezzel az interjú szá-
mára le is záródott. Csen-
des és hallgató társa le-
szek Tőkés Annának. Én 
vagyok ugyan a „művész-
nő férje", de nem akarok 
ezen az alapon a nyilvá-
nosság előtt szerepelni. 

• 
— Nem is tudom meg-

mondani, hogy mit érzek 
most „A kinai lány" pre-
mierje előtt — veszi át 
újra a szót Tőkés Anna. 
— Ugy szeretnék most ját-
szani, ahogyan még soha-
sem játszottam. Nem is 
tudom megmondani, hogy 
mit érzek. Összeszorul a 
szivem . . . Eddig is a leg-
pontosabb és legambició-
zusabb voltam. Most, hogy 
férjhezmentem, ha lehet, 
megköttőzött erővel dolgo-
zom. 

* 
Van még egy kérdés: 

miért tartották titokban a 
házasságot? 

'— Ennek igazán hétköznapi oka van. 
Az irataim nem voltak rendben és attól 
féltünk, hogy a házasságkötés napjára 
nem is tudunk mindent megszerezni. Mit 
szóltak volna az emberek, ha a házasságot 
el kell halasztani. . . Szerencsére minden 
jól ment. Az én tanúm Herczeg Ferenc 
volt, a férjemé Gallina Frigyes tanácsnok. 
Azt is el kell mondanom, hogy Gallina 
Frigyes felesége, Gömöry Vilma volt az 
örömanya. Egyszerű, családi vacsora 
volt csak. 

• 
Tőkés Anna neve megváltozik a szinla-

pokon. Ezentúl nem Tőkés Annának, ha-
nem T. Tőkés Annának hívják. 

PAN IMRE 

Tőkés Anna 
(Angeld foto) 
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M i k or veszélyesek a nők? 
A veszedelmes nő Angliában, Franciaországban, Amerikában 

A veszedelmes nő multszázadbeli tipus. 
Abból az időből származik, amikor 

száz nő közül kilencvenkilenc roppantul 
félt a férfiaktól. Az az egy, aki nem félt, 
az volt „a" veszedelmes. Cselekedeteiről 
szóbeli hagyomány élt barátnői körében. 
Anyák és lányaik elkerülték. 

Mióta azonban megfordult a világ, 
mióta amerikai példára a férfiak félnek a 
nőktől, — azóta mind ritkább a vesze-
delmes asszony. 

Egy ideig kisértett még a filmen, de — 
utolsó, megsemmisítő te-
kintetet vetve a férfiakra 
— onnan is eltűnt. Pola 
Negri volt az utolsó „vamp" 
(így rövidítik a vámpír 
szót Amerikában, ahol 
mindent és mindenkit be-
céznek). 

Az ellenállhatatlan nő, a 
végzetes, akinek láttán fel-
lángolt s maréknyi hamuvá 
égett minden férfisziv a 
-frakk alatt, annyira eltűnt 
az utóbbi időben, hogy egy 
amerikai lap kérdést inté-
zett öt hires newyorki fér-
fihez s öt hires nőhöz, mit George Sand 

léteznek „veszedelmes asszonyok." (A nem-
mel válaszolók közt lévő két férfi nős!) 

Miközben az amerikai újság s benne 
az öt igen és az öt nem az óceánon uta-
zott Európa felé, eldördült egy revolver 
SantiMoritzban s nemcsak azt bizonyí-
totta be, hogy léteznek még veszedelmes 
nők, hanem egyszeriben fel is boritott, 
meg is változtatott mindent, amit eddig 
tudtunk róluk. 

Mrs. Boulter, — aki francia születésű 
— szép, fiatal és gazdag. Ezzel szemben 

eddig, emberemlékezet óta 
csúnya, idős és szegény 
volt minden veszedelmes nő 
Franciaországban. 

Ilyen volt Mme. de 
Maintenon, akit XIV-ik 
Lajos majdnem elvett fe-
leségül, ilyen George Sand, 
aki idősebb volt ősz-
ízes imádóinál. Közismert 
dolog, hogy mindenkor 
negyvenen tul kezdenek ér-
vényesülni a párizsi szí-
nésznők. 

Sarah Bernhardnak uno-
kái lehettek volna azok a 
fiatalemberek, akik ke-

Ellsa Rachel 

gondolnak : 
hová lettek a 
veszedelmes 

asszonyok,lé-
teznek-e még 
s ha igen mi-
kor a legve-
delmesebbekl 

A tiz kö-
zül öt igen-
nel felelt. A 
másik öt ne-
vetett és azt 
mondta : csak 
a szcenárium-
irók agyában 

gyeiért kö-
nyörögtek s a 
r o m á n t ika 
nagy színész-
nője. Elise 

Rachel 
őszülni kez-
dett, mikor 
ablakai alatt 
először fenye-
getődztek ön-
gyilkossággal 
az érzelmes 
korszak arsz-
lánjai. 

Mme, Hans- Lady Curson 
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akibe beleszerelnek, hanem az, aki sze-
relmes. Szegény német nők ilyenkor ön-
veszélyesek. A német romantika három 
legtehetségesebb költőnője követett el 
öngyilkosságot, viszonzatlan szerelem 
miatt, egy pedig — Charlotte von Stieg-
litz — azért menekült a halálba, mert 
neon akart konkurrenciát csinálni tehet-
ségtelen férjének, akit imádott. 

Bárhogy tagadja is a newyorki újság 
öt kérdezettje, az igazság az, hogy min-
den yamkee-nő veszedelmes. Hogy is ne 
lenne az, mikor Amerikában mindig, 
mindenkor és mindenben a nőnek van 
igaza. 

FEIKS MAGDA 

Ma Ujen a veszedelmes nff: 
Monaco báróné Aga Khánnak maszkírozva 

ka nyolcvan kilót nyomott, amikor Bal-
zac megismerkedett vele s kilencvenet, 
mikor elvette feleségül, Mme. de Girardin 
az első női zsurnaliszta, Párizs kedvence 
pedig szeplős volt, mint a pulykatojás . . . 

Az angoloknak nagyobb igényeik vol-
tak mindenkor. Náluk ésszel, puszta ész-
szel semmit sem lehetett elérni. Aki a 
veszedelmes nő irigyelt titulusára aspi-
rált, annak szépnek kellett lenni. 

így volt ez mindig lady Hamilton óla, 
akinek szellemi képességeiről hallgatnak 
a feljegyzések. Az utóbbi években azon-
ban, az ész fénykorának éveibem mégis 
csak akadt néhány kivétel. Ilyen volt a 
szellemes Pless Daisy hercegnő, aki 
okossága mellett olyan szép is volt, hogy 
a háboruelőtti német udvarnál a trón-
örököstől kezdve beleszeretett mindenki 
s maga Vilmos császár is kipödörte ba-
juszát, ha Pless herceg gyönyörű angol 
felesége megjelent. Ilyen Edward király 
udvarának két legszebb asszonya: lady 
Paget és lady Curzon. 

Németországban minden más országgal 
ellenlétben nem az a nő veszedelmes, 

Lady Paget 



I B T A î C t f Z i P D Ü M O V 

New York legszebb részén, a Klverside Drive-n, egy elegáns, csinos fiatal-

ember támaszkodott a rakpart korlátjához. A fiatalember csendesen fütyö-

részett; szemmel láthatólag várakozott valakire. Gyönyörű, napsütéses őszi 

délután volt. 

Egyszerre egy szegényesen öltözött, borotválatlan férfi lépett a várakozó 

elegáns nrhoz. 

— Négy hónapja munka nélkül vagyok, segítsen rajtam, Mister — szólí-

totta meg a toprongyos férfi a fiatalembert. 
A fiatalember csodálkozva fordult a kéregetőhöz és meglepetten kiál-

tott fel: 

— Mike, te vagy az? 

— Istenem, Joe! — kiáltott fel a Mikének szólított csavargó. — Milyen 

elegáns vagy! Jól megy neked, ml? Meggazdagodtál? 

Joe büszkén kihúzta magát és dicsekedve kezdett mesélni régi barátjának: 

— Emlékszel, hogy egy fél évvel ezelőtt mind a ketten munka nélkül 

maradtunk. Te Philadelphiába utaztál szerencsét próbálni, én pedig itt marad-

tam, New Yorkban. Egyszer délfelé, fáradtan a csavargástól és elcsigázva az 

éhségtől, kijöttem ide a partra és a vizet bámultam. Azon gondolkoztam, hogy 

mennyivel egyszerűbb, ha az ember a vizbe öli, mintha felakasztja magát. A 

kötél pénzbe kerül, mig a viz ingyen rendelkezésére áll a magamfajta szegény 

csavargónak is. Egyszer csak egy hölgy ült mellém a padra . . . már nem volt 

éppen fiatal, de nem is nagyon öreg. Elegáns ruhája volt és valóságos parfőm-

felhő vette körül. A párfőm illatától még éhesebb lettem. A hölgy megszólított: 

— A vizet bámulja? Sokkal kellemesebb lenne a természet szépségeiben 

egy megértő barát oldalán gyönyörködni, nem? 

Szótlanul bólintottam, de a nő folytatta: 

— Sajnos, ma olyan ritka az igazi, hűséges barát! 

— De azért akad, csak keresni kell — feleltem én és egy kissé közelebb 

huzódtam hozzá. 
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— Igaz, én már találtam is egyet, akinél hűségesebbet el sem tudok kép-

zelni: az én kis foximat. Nincs olyan kutya még egy a földön! Nem akarja 

megismerni? 

Nos, én akartam. . . és két hónap múlva őnagysága a feleségem volt. Ma 

saját autóm van, villám New Jerseyben és négy hét múlva Egyiptomba utazunk 

a feleségemmel. 

Mike felesillanó szemekkel kérdezte: 

— Hol ültél akkor? 

— Ott lenn, az alatt a fa alatt — mutatta meg Joe a szerencsés helyet. — 

De most megbocsátasz, látom, hogy a feleségem már lejött a varrónőjétől. 

Ezzel gyorsan egy pénzdarabot csúsztatott a barátja kezébe és udvariasan 

sietett a felesége elé. 

Mike irigykedve nézett a távozó há-

zaspár után, aztán odament a padhoz, 
S i 

amelyen a barátja a szerencsével talál-
^ K J * . P ^ S ^ H ^ ^ . ? 

kozott, leült és várni kezdett. -

Egy idő muiva lépéseket hallott. 

Egy hölgy közeledett és leült a padra, 

amelyen Mike várakozott. A hölgy már 

nem volt éppen fiatal, de nem 

is nagyon öreg. Elegáns ru-

hája volt és valóságos parfőm-

felhő vette körül. Megszólí-

totta Mikét: 

— A folyóban gyö-

nyörködik? 

— Igen — 

felelte Mike. 

A padon ültem és a vizel bámultam 
(Hauswirth Magda ra jza) 
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— Azt hiszem, sokkal kellemesebb volna egy megértő barát oldalán gyö-

nyörködni a természet szépségeiben. 

Mike nem késlekedett a válasszal: 

— Ó, nagyságos asszonyom, a mai világban olyan nehéz egy hűséges 

barátot találni! 
— 0, nem, — felelte a nő. — Nekem van is egy ilyen barátom. 

Egy foxterrier? — kérdezte Mike és közelebb húzódott a hölgyhöz. 

— Nem, egy skót-terrier. 
— Nem mutatná meg nekem, nagyságos asszonyom? — kérdezte Mike 

udvariasan. 

— Nagyon szivesen, — felelte a hölgy. 

És elindultak együtt a hölgy lakása felé. 

* 

Egy évvel később Mike elegánsan kiöltözve a Riverside Drive partján sétál-

gatott. Fütyörészve forgatta kezében eziistfogantyus sétapálcáját. Egyszerre 

egy szegényesen öltözött, borotválatlan fiatalember lépett hozzá és alázatosan 

megszólította: 

— Segítsen, Mister, egy szerencsétlenen, a k i . . . 

A két férfi egy pillanatig csodálkozva bámult egymásra, végre Mike meg-
szólalt: 

— Joe! Az istenért, mi történt veled? 

Joe egykedvűen vonogatta a vállát: 

— A feleségem elvált tőlem és én kicseppentem mindenből. Oda az autó, 

a villa, az egyiptomi u t . . . Mindennek vége, barátom, ez mind elmúlt... De hogy 

sikerült neked felvergődni? 

Mike elmesélte a szerencsés padon történt megismerkedését a hölggyel, 

akit aztán hazakísért, hogy a kutyáját láthassa. 
« 

— A többit már tudom — legyintett Joe. — Felvetted feleségül, te szeren-
csétlen. 

— Tévedsz, — felelte Mike. — A hölgy felajánlotta, hogy fürdessem 

meg minden héten a kutyáját. Beajánlott a barátaihoz és ismerőseihez is. Ezek 

megint tovább ajánlottak. Röviden: ma két nagy kutyafürdő-intézetem van, 

mindegyikben harminckét ágy. Saját autómon járok, saját villámban lakom. 

Éppen egy társat keresek, nem lépnél be hozzám? 
Fordítot ta: AUER NEIXY 

72 



Bethlen Margit grófnfi megnyitja a Midget golfpályát a Bristol szállodában 



A londoni társaság, eseménye volt 
László Fülöp fiának esküvője 

László Fülöp második fiának, a szim-
patikus, .kedves László Fülöp Istvánnak 
az esküvője a londoni mágnásnegyed, a 
Mayfair szivében volt egy bonbonnierhez 
hasonló templomban a North Audley 
Street-i St. Marksban. Talán máskor 
nagy ez a templom s most csak azért 
látszott olyan kicsinek, mert az előkelő 
londoni közönség zsúfolásig megtöltötte. 

Előkelő társaságbeli fiatalemberek sza-
ladgáltak zsakettben és világosszürke 
mellényben, gomblyukaikban óriási gar-
déniákkal, ők mutatták meg az ember-
nek a helyet a templomban, amely erre 
az alkalomra halványkék és halvány-

zöld virágokkal voll diszitve. És halvány-
zöld ruhát hordott az a hét koszorús-
lány, akik ugy vonultak be a templomba 
a mátkapár után, mint az orgonasipoik. 

A menyasszony a londoni társaság 
egyik előkelő tagja, Miss von Oersen, 
aki az édesanyjával, Oersen bárónéval 
együtt gyakran szerepelt a társasági la-
pok képoldalain. 

Az esküvőre Londonba érkezett a chi-
chesteri püspök, aki unokatestvére László 
Fülöp feleségének és ő adta össze a 
mátkapárt. 

Szomorú oldala volt az esküvőnek, 
hogy László Fülöp és fia, Paul súlyos 

•ásxló Fülöp István és felesége Edi th Alexandra von Oersen 
(Foto The Central News, London) 
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A László-esküvőn: Miss France Konaids, miss von Orrsen, a menyasszony hue«, miss Runty 
Parol és mr . Henry de László, a vőfély 

influenzájuk miatt csak telefonon hall-
hatták az esküvő részleteit. 

A magyar követség részéről báró Hu-
bido-Zichy Iván meghatalmazott minisz-
ter, Bárdossy követségi tanácsos és fele-
sége jelentek meg, de ott láttuk szinte 
az egész diplomáciai kart, Lady Swayth-
linget, Esmond Harmsworthot a feleségé-
vel, Sir John Simont és még sok mást. 

Az esküvő után egy a Hyde-park olda-
lán lévő remek palotában, amelyet angol 
szokás szerint a menyasszony szüleinek 
egy barátja adott kölcsön az alkalomra, 
hogy a rengeteg vendéget elhelyezzék, 
nagy fogadás volt, amelyen a londoni 
felső lizezernek több mint ezerötszáz 
tagja jelent meg. A nagyteremben bámu-
latot kellett László Fülöp nászajándéka, 
a menyasszonynak egy gyönyörű László-
képe, amely rövidebb idő alatt készült el, 
mint hét óra. 

Délután öt órakor a fiatal pár, miután 
autójukat elárasztották konfettivel, a 
Victoriához hajlatot! és egyelőre Párizsba 
utazott nászútra. 

ISO PAL 
Az örümszUlők: 

Oersen bárónő és László Ffilöpné 
(The Central News, London) 7 5 



A pendliző bálitudósitó 
Beszámoló az Atléta- és Protestáns-bálokról 

Két bál egy este. A Vigadóban a Pro-
lestáns-bál, a Hungáriában az Atléták 
bálja. A báli tudósító pendlizik. Félórán-
ként változtat bált. Még szerencse, hogy 
u Vigadó nincs messze a Hungáriától. 

10 óra. Vigadó: Protestáns-bál. Magas, 
180 centiméteren felüli válogatott fiatal-
emberek a pálcás urak. Közülük is kitű-
nik a vezérpálcás: Höcker Bertalan da 
liás alakja. Az érkező leányok mosolyog-
va haladnak el előttük: táncosok a javá-
ból! 

10 óra 30 perc: Hungária-szálló Atléta-
bál. Csupa mosolygós arc. A „civil" ren-
dezők is atlétáknak festenek a MAC 
sárga-kék színeiből összeállított rende-
zői szalag alatt. 

11 óra, Vigadó: Most nyitják a bált. 
Az esztrád tündöklik az előkelőségektől. 
Itt van gróf Bethlen Istvánné, gróf Há-
tira/ Gedeonné, gróf Ráday Gedeon, báró 
Radvánszky Albert és még sokan. 

Közben a két Kóczé hegedűjén pattog 
a régi csárdás: 

„Csínom Palkó, csinom Jankó ..." 
Gyorsan feljegyzünk pár szép ruhát: 

Schröder Emmi fehér tiflisz. Blank Hilda 
drapp georgette, Aranyossy Grete fehér 
georgette strasszdisszel, Becze Anci fehér 

selyem, fodrokkal, Radnay Lenke rózsa-
szín georgette-ruhában vannak. 

11 óra 25 percx Hungária. Itt már ja-
vában forgatják táncosnőiket a bajno-
kok. A termek zsúfolva. Hiába minden 
rekord-kísérlet, a nagy tömegben nem le-
het szabadon mozogni. A nyitópárok még 
együtt vannak. íme: Vangel Klári—ifj. 
Wahlkampf Henrikkel, Rapaich Mary— 
Halter Bélával, Dollinger Aliz—gróf 
Zichy Imrével, Bezegh-Huszágli Éva— 
Kertész Lászlóval, Wikus Lily—dr. Ring 
Oszkárral, Lednitzky Éva—vitéz Uhlarik 
Béla dr.-ral, Lakatos Mária—Biró János-
sal, Ágotha Hilda—Ivády Sándorral, Ba-
kody Ily—De Chatel Andorral. Röck 
Erzsi—Riedl Alfonzzal, Lang Ilse—Uhla-
rik Róberttal, Wein Lilly—Tömöry Mik-
lóssal, Titsch Márti—De Escherolles 
Kruspér Sándorral, Dieballa Süvi—Szé-
nássy Alánnal, Bálint Linus—ifj. Oláh 
Dezsővel, Záborszky Ella—Doby Ivor 
dr.-ral járták a nyitócsárdást a hagyo-
mányos MAC-csárdásra: 

„Édesanyám eresszen el a bálba ..." 
lit is jegyzünk néhány ruhát: Rapaich 

Mary vörös crepe de Chine, Bakody Ily 
fehér satin, Lakatos Mária halványkék 
mnroccain, Ágotha Hilda világoskék tüll, 

A Protestáns-bál nyitó pár iá i : 
Zurhár Nusi, Horváth Szabolcs, Bélák Kató, Simon András dr . . Vásárhely Magda, Böhm Jéise t dr . 
társelnök, Urbányi Giilke, Molnár István dr . , Gaál Jóisa , Thegie-Gerben Tibor d r . bálelnök, Badványi 

Lenke és SchöHer Ferenc 
(Sass foto) 
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A l'rotesláil.s-bálnil: Dohm József dr.. Blank Hilda. Gaái Józsa is Thegzr-Uerben Tibor dr . 
(László felv.) 

Titsch Márli kék velour-sifon, Wein Lily 
rózsaszín brokálruhában kellenek fel-
tűnést. 

72 óra, Vigadó: Csupa mosoly. A ci-
gánytól Szöllősy karnagy hódította el a 
vezetést. Itt táncolt Frioaldszky Lász-
lóné kék, fodros bársony, Zachár Nusi 
fehér crepe-georgette, Édeskuthy Lívia 
rózsaszín satin, Radnay Lenke rózsaszín 
georgette, Báthory Ilonka kék georgette, 
Bélák Kató rózsaszín csipke, Szász Er 
zsike rózsákkal díszített halványkék 
georgette, Olgyay Nóra tüllfodrokkal 
díszített fehér crepe-salin, Panek Ernöné 
fekete georgette, Rumy Babi zöld tiill 
strasszal díszített, Brozák Nelly fehér 
romain, Vásárhely Magda ezüstbrokát. 
Eöttevényi Stuci ekrü-csipke, Bosnyáko-
vits Kató fekete csipke, Szabó Ilonka 
fehér maroccaine-ruhában. 

2 óra, Hungária: Kürtszó, — kezdődik 
a soupé. Mindenki keresi az asztalát. 
Csak most lehet megismerni a lányokat, 
eddig a tánc forgatagába tűntek. Egymás 
után tűnik fel: Wikus Lily píros rózsák-
kal diszilett fehér selyem, Bezegh-
Huszágh Éva pompás kék csipke, ugyan-
olyan színű fiillrózsákkal díszített ruhá-
ban. Dany Babi pipaccsal díszített fehér 
satin, Vangel Klári zöld maroccaine. 
Dieballa Süvi fehér selyem, Láng Ilse 

ezüstgyönggyel díszített rózsaszín geor-
gette, Weishut Hanna fehér georgette, 
Záborszky Elly fehér georgette rózsákkal, 
dr. Szilágyi Virgilné fekete romain, 
Pauks Manci kék tüll, Pauks Mária ró-
zsaszín lamé, Biró Sári fehér selyem, 
Dollinger Alice zöld selyem, Wein Lily 
rózsaszín brokát, Ledniczky Éva kék-
nefelejccsel díszített fehér csipkeruhában. 

2 óra 30 perc. A két bál elnöke az ut-
cán találkozik. Thegze-Gerben Tibor a 
protestáns-bál elnöke a Hungária felől, 
ifj. Wahlkampf Henrik a MAC-bál el-
nöke a Vigadóból jön. Látogatóban vol-
tak egymásnál. Gratulálnak egymásnak 
— és mennek haza a saját báljukra. 

A Vigadóban is vége van a szünetnek. 
4 óra 40 perc, Vigadó. Sok az atléta-

báli rendező. 
4 óra 50 perc, Hungária. Sok a pro-

testáns-báli rendező. 
5 óra 10 perc. Mintha a két bál egy 

bál lenne. 
5 óra 22 perc, Vigadó. Még mindenki 

itt van. 
5 óra 34 perc, Hungária. Senki sem 

akar hazamenni. 
Hat óra. A Vigadóban és Hungáriában 

még mindig bírják, csak én nem birom 
m á r a pendlizést . F E leKY TIBOR dr. 
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A Protestáns-bálon: Jáklal Gömbös Andorné Nádossjr Erzsébet és Zacb i r Nasi 
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— Mit tudtok ti, angyalom, arról, hogy 
a bridge és a römi harca, mely már rég 
dul a pesti társaságok frontján, melyik-
nek a győzelmével végződik. 

— Feltétlenül a bridge győzött, leg-
alább is az elmúlt hét eseményei ezt mu-
tatják. 

— Amennyiben? 
— Amennyiben zombori Rónay Gyula 

ezúttal a lakásán rendezett vacsorával 
egybekötött vtgasz-bridgeversenyt azok-
nak a játékosoknak, akik a múltkor a 
Rónay Gyula Ritz-beli bridgeversenyén 
nem nyertek. Ezúttal is igen finom és 
kedves házigazdának bizonyult a kitűnő 
rendező, családi színeibe öltözött inasok 
szolgáltak fel, minden remekül sikerült, 
csak azok a bűvészmutatványok nem, 
amelyekkel a végén a házigazda mulat-
tatta a vendégeit. Gyulánk 
ugyanis valósággal hivatott -

mágus, kitűnő tagja a magyar mágusok 
társaságának, a mostani mutatványainál 
azonban valami csodálatos pech üldözte. 
No, nem baj, ugy látszik, a bridge nem 
lakik egy hajlékban a bűvészkedéssel. 

— No és mi bizonyít még a bridge 
győzelme mellett. 

— Például a Lipótvárosi Kaszinó 
bridge-versenye, amely ezúttal szokatla-
nul nagyszámú játékos résztvételével 
folyt le. 

— Halljunk róla egyet és mást. 
— Szívesen. Tehát háromszázan vettek 

részt a versenyen, amely szombaton és 
vasárnap folyt le délután és este. Még 
szombaton lebonyolították az elődöntőt, 
vasárnap került a sor a középdöntőre, 
amelyben első lett Farkas György, 5 rob-
ber, 10.003 poénnel, második Bokor Béla 
5 robber, 818S poén, harmadik dr. Barta 
Béla, 4 robber, 1644 poén és negyedik dr. 
Hilb Jenő, 3 robber, 206 poénnel. 

— A vesztesek hogy vigasztalódtak? 
— A három női vigaszdijat Keleti Osz-

kárné, Fabinyi Istvánné és Linksz Jenőné 
nyerték, Hausner Károly tiszteletdiját 
Vass István. 

— Ki volt a legpechesebb játékos. 
— László Mihályné, aki tizenegyezer-

kétszáznyolvankilenc poént veszített 
ö is nyert egy dijat, mint a legnagyobb 

vesztő. És meg kell dicsérni 
Farkas Mihály és Bokor 



A Protestáns-bálon: Vlncze Mária, V t e e Éva és Borosa Hilda 

Imre urakat, akik a rendezés munkájút 
nagyszerűen végezték, továbbá a kaszinó 
igazgatóságát az értékes és ízléses tisztelet-
dijakért. 

— Nagyon helyes. És most gyerünk 
tovább. Éstélyek? 

— Kozma Mik'óséknál két estély is 
volt az elmúlt héten. Az egyiken a mű-
vészvilág számos kitűnősége vett részt, 
élükön Uohnányi Ernővel és Radnay 
Miklóssal, a másikat pénteken rendezték 
s ezen nagyszámú előkelő társaság jelent 
meg s együtt is maradtak kivilágos ki-
virradtig. Csütörtökön Péchy Lászlóék-
nál volt estély, a házikisasszony, Péchy 
Csuli tiszteletére, aki a hét végén utazott 
el Zürsbe nagy síelésre. Kedden Kandó 
Lászlóéknál volt estély, utána a vendé-
gek és a háziak elvonultak az egyik ismert 
pesti bárba s ott hajnalig mulattak, szer-
dán ... 

— Elég, elég, úgyis minden napra jut 
valami, ugy tudom. 

— Igen, szombaton és vasárnap pél-
dául a Nemzeti Lovarda fedett lovardájá-
ban találkozott a pesti társaság a próba-
ugratások megtekintésére, amelyet a 
fáradhatatlan Cs. Szabó Kálmán nagy 
körültekintéssel és szakavatottsáygal ren-
dezett meg, értékes dijakkal. 

— Az előbb azonban adós maradtál 
azzal a válasszal, hogy mit csinált a vert 
römi a bridge győzelme után. 

— Az Autóklubban talált hajlékot, 
még pedig legprimitívebb formájában, a 
tizes römiben. Néhány ur most roppant 

favorizálja ezt a jáíékot a klubban, ter-
mészetesen olyan magas alapon, hogy 
téged, angyalom, a hideg kilelne, ha 
ilyen magasan kellene játszanod. 

— No, talán mégsem olyan veszedel-
mes az ügy. Ês a téli golf mit csinál. 

— Január 28-án délután het órakor és 
este kilenc órakor hölgyek és urak ré-

ti Protestáns bálon: Böhm Manei 



szére versenyt rendeznek a Gellért-szálló-
beli fedett pályán értékes tiszteletdijak-
kal. Hihetetlenül népszerű lett a fedett 
golf, esténként finom és előkelő társasá-
gok verődnek össze a pálmakert bárjában 
s onnan indulnak a mérkőzésekre, ame-
lyek roppant szórakoztatók és mulatsá-
gosak a miniatűr gyepen. Megpróbáltad 
már? 

— Meg és el vagyok ragadtatva a Lau-
ber Dezső nagyszerű tudományától. Ugy 
hallom, a Bristol is berendezett egy ilyen 
fedett golf-pályát. 

— Igen, a Midget-pálya premierje tár-
sadalmi esemény volt. A megnyitón jelen 
voltak: Bethlen Margit'grófnő, gróf Calice 
osztrák követ, báró Madarassy Beck 
Gyula és leánya, Tessa, Perényi lstvánék, 
Dobay Aurélék, gróf Zichy Kázmér, Wahl 
Rudolfek, Guthardt Tódorék, Tószeghy 
Richárdék, Chorin Ferenc, Hasenfeld 
Anna és még sok politikus, szép asszony 
és bankvezér. 

— Az Országos Kaszinó is épit fedett 
golf-pályát1} 

— Nem, egyelőre erről nincs szó, az 
Országos Kaszinó egészen mást rendez 
montanában. 

— Micsodát? 
— Egy igen kedves, zártkörű teaestét 

az országos inségenghitő akció javára. 
Négy ftatalurat kértek fel a tea-est rende-
zésére, Esterházy Antal herceget, i f j . 

A l'rolesláiis-bálon: Edvy Gyula kapitány, Schröder Eiumi, 
Nagy István d r . i s Szllvássy Lenke 

(László felv.) 

A Protestáns-bálon: Erős Sándor dr . , Aranyossy 
Gréte és Barna Béla 

(László felv.) 

Bethlen István grófot, Daj-
kovich Ferencet, Ernyey 
Károlyt. 

—Ne is mondd tovább, a 
siker máris bizonyos. 

— Annál is inkább, mert 
oly rég szünetelnek az Or-
szágos Kaszinó régi, hires 
téli és tavaszi estélyei, hogy 
igazán itt az ideje, legalább 
egy teára, megnyitani a 
sárgatermet. 

— Szaladok már, csak 
még egy kis pletykáért kö-
nyörgöm. 

— Szívesen. A héten egy 
estélyen, a sok közül — 
de mai beszélgetésünk so-
rán szó esett már róla — 
fiatal inasok szolgálták ki 
a vendégsereget. Találd ki, 
angyalom, hogy a fiatal 
inasok közé ki öltözött fel 
ugyancsak libériába s ki 
szolgált ki együtt a többiek-
kel s ki fedezte fel nagy-
titokban, hogy az illető 
kicsoda s miért öltözött fel 
inasnak. Ezekután szalad-
hatszI adieu! 



Ketfgeli torna helyett egyórás séta a kedvenc kutyával 
(László felvételei) 

Délelőtt levelezés. Főleg válasz az 
autogramkérő levelekre 

/PORT ÍUlJ lL t r i^ 

À Z u s z ó b a j n c k i i c etfY 
F a i o r i r e * * T é A I l o n k á r ó l 

Séta után kávé és két vajaskifli 



Délután Indulás a városba helyiérdekün A iedett uszodában hamar kész van a 
toalett 

Megbeszélés Nádas Nándorral, u trénerrel 

«2 

És aztán start t 
(László felvételei) 



F.síe vacsora után külföldi sportlapok 

Tóth Ilonka 
Ez a sor kép bemutatja a leggyorsabb 

magyar uszónő egy napját. 
Tóth Ilonka, aki legutóbb egy perc 

tizenöt másodperc alá hozta le a magyar 
százméteres gyorsúszó női rekordot, a 
legrövidebb idő alatt futott be. Nem is 
olyan régen még a nevét sem Ismerték 
és ma már ő a legnépszerűbb uszónő, 
aki népszerUségét komoly, céltudatos és 
eredményes munkával érte el. Hogy a 
nyári Európa-bajnokságokon a négyszer 
százas női stafétának sansza lesz, az fő-
leg Tóth Ilonka nagy javulásának kö-
szönhető. Két évvel ezelőtt a magyar 
nőuszó sportról csak az uszoda partján 
felvonuló strandkabátok és dekoratív 
uszókosztUmök kapcsán lehetett meg-
emlékezni, ma már azonban az eredmé-
nyek listája is olyan, hogy nem kell 
szégyenkeznünk a többi európai nemzet-
tel szemben. Még ncni tartunk ott, ahol a 
csodauszó holland lányok és a vas-
ttzikumu németek, de ha Így halad to-
vább a javulás utján a magyar női úszó-
sport, rövidesen egyenrangúak leszünk 
egész Európával és az európai uszó-
hegemónla megszerzésében nemcsak a 
férfluszóknak, hanem a magyar nőiuszók-
nak is részük lesz, akiknek az élén ma 
Tóth Ilonka halad. 

Majd egy kis skálázás a zongora mellett 

És végül liz óra felé, remek vétel, halljuk 
a külföldi eredményeket a rádión! 

(László felvételei) 
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Hogyan H e r l a no az oidalkocsll a kormányhoz? 
Itt az uf női motorkerékpár ! 

Az emberiség uj vallása a sport. Ma 
már mindenki behódolt a sportnak, csak 
éppen az eszközök különböznek még. A 
futball-labdától az atlétikán és úszáson 
át egészen az automobilizmusig minden 
sportágnak bőven akadnak női hódolói is. 
Különösen az automobilizmus dicseked-
het el számos női hívővel. De ugy-e, ez 
természetes is, mert hiszen a nők min-
denben a kényelmet szeretik, a sportban 
is. Ezenkívül egy kecses automobil majd-
nem minden nőnek jól áll. Emeli a szép-
ségét, kihangsúlyozza a fiatalságát, egy-
szóval számos olyan előnyös tulajdon-
sága van, amely alkalmassá teszi a nők 
számára. 

Hát még a motorsport? Mikor először 
megjelentek az utcákon az oldaliiléses 
motorkerékpárok, az emberek mosolyogva 
állapították meg, hogy minden oldalkocsi 
megtalálta gazdáját, egy-egy csinos hölgy 
személyében. A motorsport gyors népsze-
rűsége főképpen abhan leli magyarázatát, 
hogy az utóbbi esztendőkben a legbizto-
sabb és legrövidebb utat a nő szivéhez 
motorkerékpáron lehetett megtenni. 

Igen ám, de lassan-lassan az önálló-
ságra törekvő nők megunták azt az alá-
rendelt szerepet, hogy mindig csak az 
oldalkocsiban, vagy hátulsó ülésen kuk-
soljanak. Mint ahogy az élei minden más 
területin, itt is a kormányhoz vágyakoz-

tak. Ennek a vágynak egyetlen súlyos 
akadálya az volt, hogy a gyárak meg-
feledkeztek a női motorkerékpárok készí-
téséről. No, dehát ez is csak ideig-óráig 
tartott. A Weiss Manfréd-gyár hamar fel-
fedezte ezt a hiányt és hozzáláttak egy 
olyan női motorkerékpár megkonstruá-
lásához, amely ezt az egyébként is nép-
szerű sportágat még jobban, még tökéle-
tesebben népszerűsítené a hölgyek között, 
így született meg a „Csepel" női motor-
kerékpár, amely olyan tökéletes körül-
tekintéssel készült, hogy nemcsak a 
sportoló, de a kenyérkereső nőnek is 
minden tekintetben kifogástalanul állhat 
rendelkezésére. Kezelése nem fárasztó, 
ami a legfontosabb, mert hiszen a nők 
semmitől sem félnek kevésbé, mint a 
fáradságlól. Olcsó és üzemköltsége is 
egészen jelentéktelen. 

Egyszóval megvan már az a motor-
kerékpár, amely lehetővé teszi a nőknek, 
hogy kiszálljanak az oldalkocsiból és le-
üljenek a kormányhoz. Biztos, hogy a 
teljes egyenjogositásért küzdő nők őröm-
mel fogadják ezt a vívmányt, amely nagy 
lépéssel viszi előre mozgalmukat. Uj szín-
nel lesz díszesebb az utca: a motoros nő-
vel. Egészen biztos, hogy a „Csepel" női 
motorkerékpár meg fogja sokszorozni a 
sportoló nők számát, mert végre nemcsak 
passzív, hanem aktív szereplői lehetnek 
a kellemes motorsportnak. 

«S5 



Á 

ANALÓGIA 
Rádióüzletben vagyok este kilenc után. 

Huszonöt gépet próbálnak. 
Ha behunyom a szemem, azt hiszem, 

hogy egy jótékonycélu nőegyesület gyű-
lésén vagyok. 

GYEREKÉSSZEL 
Az ismert lipótvárosi bankvezér négy-

esztendős kisfia szenvedélyes rádiózó. A 
rádiózás tudományában már annyira 
ment, hogy a speakereket hangjuk után 
megismeri. Meg tudja mondani, hogy 
most Toulouse beszél, most Daventry, 
most Belgrád, most Königsberg. 

A könnyebbség kedvéért a gyerek min-
den speakernek adott egy jelzőt. Az egyi-
ket komoly bácsinak liivja, a másikat jó 
bácsinak, a harmadikat vastaghangu bá-
csinak és a pestit helyes bácsinak. 

Kérdezem tőle: 

— Ugy tetszik neked a pesti bemondó, 
hogy helyesnek nevezed? 

— Igen — feleli a gyerek. 
— De miért? 
— Mert folyton helyesbit. 

SZIDI MAMA 
Bákosi Szidi meséli: 
— Először nagyon idegenkedtem a rá-

diótól. Nem tudtam elképzelni, hogyan 
lehet játszani olyan színházban, ahol 
nincs publikum. Valósággal lámpalázam 
volt. De azután mindjobban belemele-
gedtem, mert a mikrofonból ugy éreztem, 
hogy sok ezer szem tekint felém, sok ezer 
kéz nyilik tapsra. 

— Ma már a Stúdióban olyan biztos 
vagyok, mint a színpadon. Csak arra kell 
gondolni mindig, hogy a világ legnagyobb 
színházának színpadán játszunk, ahol sok-
millió hallgató figyel reánk. 

Bánóczi László <lr. Tarka-estet rendezett e h i t en a rádióban. Néhány magánszámot és négy kabaré-
jelenetet adtak elő. Ezek a Jelenetek azonban nem hasonlítanak a kabarészlnpadok előadásaihoz. A 
«zin olyan, mint ezen a képen. Szereplők: Sándor Böske, Rózsahegyi Marica, Bánóczi László dr . , a 

rendező és Várnai 
(M. F . I. felv.) 

NUI Ali 
DIO» 

A mikrofon mögött 
I r ta: KAROOS ISTVÁN 



Háborúság 
a rádió és a 
futball között 

A radíű-szerheszto 
A rádió kétségtelenül a 

Iegszövevényesebb művészi 
vállalkozás. Nemcsak igaz-
gatóra, dramaturgra, iróra, 
színészre, rendezőre, mu-
zsikusra, kellékesre van 
szüksége, mint a színház-
nak, hanem például — 
szerkesztőre is, mint a7-
újságoknak. A pesti rádió 
szerkesztője solymosi Koncz 
Sándor dr., aki a Hír-
rovatot vezeti. 

Az énekesnő Bécsben -
a zongorakísérő 

Münchenben 
A bécsi labdarugószövetség és 

a Ravag, az osztrák rádió 
összeveszett. A labdarugószövet-
ség azt hitte, hogy a meccsek 
látogatottságának i r t a rádió 
helyszíni közvetítése. Ezért 
megtiltotta a köz vetítést és 
néhány érdekes meccs ki is 
maradt a rádióból. A Ravag 
azzal bosszulta meg magát , 
hogy agyonhallgatta a futball t : 
még az eredményeket sem kö-
zölte. Ez azután nagy megrökö-
nyödést idézett elő a futball-
szövetségben. mert a leghatá-
sosabb reklám elmaradása ér-
zékenyen. csökkentette a meccs-
bevételeket. Mondanunk sem 
kell, hogy a nagyközönség 
szimpátiája teljesen a rádió 
mellé állt a furcsa háborúság-
ban. 

A pesti rádió minden bélen 
felvételi próbát tar t , amelyen 
bárki felléphet. Néhány héttel 
ezelőtt r iportot hoztunk az 
egyik ilyen próbáról, amelyen 
Meszlényl Uli is próbát énekelt. 
Mesziényi Lilit azóta már fel 

is léptette a rádió 

solymosi Koncz Sándor dr., 

A rádió hihetetlen, cso-
dákra képes. Mesének 
hangzik, amit Bécs és 
München közös rádió-
estélye produkált. Két szí-
nész duettet adott elő: 
egyik Bécsben,, Ausztriá-
ban mondta szerepét, a 
másik Münchenben, Né-
metországban. Egy másik 
számban az énekesnő Bécs-
ben énekelt, zongorakisé-
rője pedig Münchenben 
játszott. A hallgatók 
Európaszerte nem tapasz-
talhattak semmi zavart. 

Semmi akadálya sem 
volna olyan vonósnégyes-
nek, melynek négy mű-
vésze négy országban ját-
szana, hacsak a fading nem 
csinálna rossz tréfái. Vagy 
mi akadálya volna olyan 
énekkettősnek, melynek 
egyik szólamát Kiepura 
énekelné, a másikat pedig 
az elhunyt Caruso —• gra-
mofonlemezen? 

A legújabb rádió-vicc 
Kökény Hona és Gózon Gyula 
próbálnak a Stúdióban. Gózon 
Gyula egyszerre csak elgondol-
kozik. 

— Min töröd a feled. — kér-
dezi tőle Kökény Ilona. 

— Azon — feleli Gózon —, 
hogy milyen drága lehet a 
Mars-on a rádió. Csak a föld-
vezeték százhatvanmillió kllómé-
ter . 
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„K—ny L—s." A mi rádiótörvényünk 
tényleg tilalmaz bizonyos rádiókészülé-
kekel. Tilos a szuper-, illetve transzpo-
náló készülékeket magasantennával hasz-
nálni. Pedig ezek a legtökéletesebb 
rádiók. (Ultradyn, tropadyn, szuper-
helerodyn stb.) Csakhogy a bennük tá-
masztott segédrezgés a magas antenná-
ról kisugározva nagy környezetben rontja 
a vételt. Ennélfogva ezeket csak kerettel 
szabad használni. Igaz, hogy egy előcső 
alkalmazásával meg lehet akadályozni a 
sugárzást. A visszacsatoló készülékek 
használatát megengedik. Pedig ezek is 
belefütyülnek a nagy körzet vételébe, 

VILLAMOS HÁZTARTÁSI 
CIKKEK 

VILLANYvRÁDIÓ * CSILLÁR 
BARTA és TÁRSA 

Budapest 
FóüzIPt : V I . , P o d m n n i c z k y u . 3 9 . Csengery-u.sarok 
Fióküzletek ; V I I . , R á k ó c z l - u t 3 0 . Nagydiófa-u. sarok 

Ú j p e s t , Á r p á d - u t 6 0 . 

CSILLÁROK, VILLAMOS 
BERENDEZESI CIKKEK. 

kíméletlen kezelés mellett, arftit sajnos, 
állandóan tapasztalhatunk. Vannak rádió-
törvények, melyek a környezet védelmé-
ben nevetségesen szigorúak. Például Gö-
rögország 1924-ben kelt törvénye kizáró-
lag keretamtennás készülékeket engedé-
lyezeit. Drákói szigorú a bolgár rádió-
törvény, mely pénzbüntetésen és a ké-
szülékek elkobzásán felül még egy évre 
el is tiltja a rádió használatától azt az 
egyént, aki zavaró rádiót használ. 

„HÁZIASSZONY." Tényleg rossz szo-
kás a vendégek szórakoztatása végett a 
rádiót bekaposolni, mielőtt ezt a vendé-
gek maguk kérik. Még nagyobb hiba a 
rádió szünet nélküli járatása, vagy pláne 
bömböltetése, ugy hogy a vendégek a 
saját szavukat sem hallják. Súlyosbítja 
a látogatók idegeivel való visszaélést, az 
a gyakori jelenség, hogy a hangszóró ré-
mes. De a megforditoltja is gyakori 
eset: hogy valaki ti vendégek közül kezd 
el kísérletezni a rádióval és szűnni nem 
akaróan üvöltteti, recsegteti. Állomásról 
állomásra ugrálással és egyéb rádió-
neveletlenségekkel zavarja a jó hangula-
tot. A ház ura, vagy úrnője a legna-
gyobb zavarban van. Restéi szólni a 
rádiófrálernek, viszont látja a szenvedést 
a többi vendég arcán. Üdvös volna a 
rádiókra egy rejtett elrontógombot sze-
relni: ilyen esetekben nagyszerű szolgá-
latot lehetne. 

„PROFANIZÁLÁS." Tényleg létezik az 
1929-ben kelt üdvös rádiórendelet, mely 
ellillja, hogy vendéglőkben, kávéházak-
ban és más étkező-, vagy szórakozó-
helyeken felállított rádión istentiszteletet, 
vallásos prédikációt, stb., hangszórózza-
nak. Az istentisztelet profanizálását tiltó 
rendeletre szükség volt, mert előfordult, 
(különösen falvakban), hogy a korcsma 
a rádió segítségével próbált konkurren-
ciát csinálni a templomnak. 

v. á. hálózati készülék garantáltan 
v e s z i Európát h a n g s z ó r ó b a n ! 
Óriási te l jes í tmény — törpe ár. 

6-9-12 haul részletre 
Rikert-radiö 

Vigadó-utca 1 
A B. C. bevásár löhely 

naűiö Központ 
Teréz-körut 30 
Rákóczl-ut 73 

8S 



'/Mii gatin-pissania, virágos a rnnybroküfknbá t ta l 
( Pa tou-modell) 
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Utazás a divat országában 
A mai nagyvilági nő házitoalettje is 

teljesen különbözik attól, amit meg egy 
pár évvel ezelőtt viselt. A pongyoladíval 
már úgyszólván a múlt emléke. Az ele-
gáns nő otthonában háziruhát visel, 
amely azonban a legközelebbi rokonság-
ban van az estélyiruhával. A háziruhát 
legtöbbször az estélyiruha-anyagokból ké-
szítik: földigérők, mély dekoltázzsal és a 
régi marabu diszitéseket most értékes 
rókaprém-szogélyczések helyellesitik. Új-

szerű, hogy a szokinyát bő szoknyaszerii 
nadrág helyeilesili, ami a kényelmesebb 
mozgást biztosilja. Képünkön PatounaU 
egy ilyen „deshabilé" modelljét mutatjuk 
be, rózsaszínű crepe-georgetleből, kékróka 
szegélyezéssel. A ruhához rózsaszínű 
crepe-satin cipő illik, húzoll rózsaszínű 
gcorgelle-résszel díszítve. 

Ezek melleit a háziruháik mellett vise-
lik az ujdivatu pizsamákat is, amelyeknek 
nadrágja már teljesen szoknyaszerü látsza-

tot kelt, olyan bő. A pizsa-
mák rendszerint fényes 
anyagból, crepe-satinból ké-
szülnek, a szoknya és a de-
rékrész egybe van dol-
gozva és rövid vagy térdig-
érő kabát egészili ki őket, 
gyakran igen drága fém-
brokál anyagból. 

Ezek a díszes háziruhák 
azonban nem jelentik azt, 
hogy a nagyvilági hölgy 
ezekben fogadhat is. .4 
jogadóruhák ezeknél a há-
ziruháknál sokkal díszeseb-
bek, legtöbbször uszályosak 
és az egészen nagy estélyi-
ruhákhoz hasonlítanak. 

líózsaszlnfl georgette „deshabi lé" 
(Patou-modell) 

Milyen legyen az 
estélyi ruha ? 

A téli estélyiruhák kőzött 
egyik legnagyobb sikere 
Lanwi'n-modelljének volt, 
amelyet képünkön bemu-
latunk. Ez a ruha fehér 
crepe-romainből készült, a 
derékrésze pedig egészen 
apró ezüst flitterből, amely 
ezüst páncélhoz hasonlóan 
borította a derekat. A ruha 
háta mélyen dekoltált és. 
a meztelenül hagyott há-
ton ezüst flitter-lánc fut 
keresztül, egészen a ruha 
hosszában. 
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Újra divatos a jersey 

Kehér romain » t é ly i ruha . eiüsl Itilter-derékkul 
(I.anvin-modell) 

Ebből a ruhából az egész világon ren-
geteg sok kópia készült. Budapesten is a 
legjobban öltözködő nők viselik, közöttük 
Titkos Ilona is. 

A modern kézitáska 
•Az elegáns párizsi nő retikülje értékes, 

aprómintáju perzsabrokátból készül, 
email- vagy féldrágakő-csattal. Ha a csat 
email, akkor ugyanazok a minták ismét-
lődnek meg benne, mint amelyek a bro-
kátba vannak beszőve. 

Ha a mondain höügy kézitáskáját ki-
nyitjuk, legszembeötlőbb, hogy szépség-
arzenáljának szükséges kellékei lényege-
sen nagyobbak lettek. A puderdoboza 
már nem kis kerek arany- vagy ezüsl-
skatulya, hanem kisebb tányérnagyságu, 
egészen lapos aluminiumdoboz, amely-
nek belsejében normális nagyságú puder-
puffni van, ugyanolyan, mint amilyent 
toaleltasztalnál használ. A doboz tetejé-
nek belseje tükörből készült, úgyhogy 

őnagysága uton-utfélen éppen olyan ké-
nyelmesen puderozhatja magát, mintha 
toalettasztala mellett ülne. 

Az uj puderdoboz egyébként Schiapa-
relli párizsi divatcég modellje. 

A divathölgy zsebkendőjének a mérete 
is lényegesen megnagyobbodott. Ma már 
a női zsebkendő nagyságban vetekedik a 
férfizsebkendővel, szintén lirvonból ké-
szül, pasztellszínekben, elütő szinü nagy 
pasztell-monogrammal. 

Kék Ir ikóruha, vltugOhUbli kék georgette uj jakk il 
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A jersey-ruhák tavaszra ismét rend-
kívül divatosak lesznak, még pedig igen 
gyakran georgelte-tel, satinnal kombi-
nálva. Jane Hegniernek láttuk egy egészen 
uj tavaszi modelljét, amely fekete, sely-
mes vékonyságú trikójumperból és kék 
szoknyából áll. Az egyik szoknya fekete 
trikóból készült, úgyhogy a jumperral 



viselve elegáns délelőtti, vagy sportruhát 
adolt; a másik szoiknya fekete crepe-
satinból, elől és hátul glokuisan beállított 
részekkel, a selymes, fényes, fekete juin-
perrel a legelegánsabb délutáni toalett. 
A jumperen elől mellényszerü részben 
fehér plisszirozott georgette van be-
állítva. A ruhát magasan u csípőben az 
elengedhetetlen fekete bőröv egészíti ki. 

A Irikóruhák legtöbbször kétrészesek 
és igen gyakran a jumper a szoknyától 
leljesen elütőszinii. Nagyon szép szinösz-
szeállitásu modellt láttunk, fekete szok-
nyát, teljesen sima kerek kivágásu vilá-
goskék jumperral és kis trikósálat vilá-
goskék és fekeleszinü anyagból kombi-
nálva. 

különösen az ujjak érdekesek. A rövid 
trikóujjak ugyanis a trikó anyagánál egy 
árnyalattal világosabb georgette-ből ké-
szült ujjal folytalódnak. Ugyanilyen szín-
ből készült a keskeny bőröv és a bőr-
gombok is. 

Az ensemble-divat 
Az ensemble-divat ma különösen ér-

vényesül a divat accesoiréknél is, vagyis 
a ruhát kiegészítő rendkívüli fontos di-
vatkellékeknél. A sportruhákat legtöbb-
ször sál egészíti ki, amelynek anyagából 
készül a sapka és a kézitáska is. Ezek 
az ensemblék rendszerint trikóból készül-
nek és különösen a merész szinösszeállitá-
suk érdekes. Ezidén Caroline fíeboux 
sapka- és sálensembléinek volt a legna-
gyobb sikerük. 

Képünkön egy sötétkék fehérmintás 
sport trikóruhát mulatunk be, amelyen Ékszer, szőrme, sportruha 

Zlild t r ikôruhu, sUtétxOld én burn» trikósál. 
lapka <« kézitáskával 

A nagy ékszerdivatra jel-
lemző, hogy az elegánsan 
öltözködő nő este a hajá-
ban is ékszert visel, ha 
nem is csillogó diadómo-
kal, ami még ina is a leg-
ünnepélyesebb alkalmak 
ékszere, hanem egészen 
parányi kis fésűket, amely-
re csatszeriion hajlik rá n 
briliánsokból kirakott kis 
félhold, vagy csillag, vagy 
virágmotivum. 

Rendkívül érdekes sport-
ruhát láttunk egyik ameri-
kai divathölgy garderobe-
jában. A ruha kétrészes. A 
szoknyája barna jerseyből 
készült, a dereka pedig — 
egy egészen egyenes — ál-
lig begombolt kis kabát, 
sárga mosó szarvasbörből, 
jersey-gombokikal, széles, 
barna krokodil-bőrövvel. 

Újra divatba jöttek a 
régi szőrmesálak, azok, 
amelyekel nagyanyáink 
idejében viseltek. A szőr-
mesálak rendszerint nemes 
szőrméből, nyestből, co-
bolyból készülnek, úgyhogy 
az állat feje és farka is be 
van dolgozva a sálba. Ezek 
a sálak ma már egészen 
biztosan kevésbé lesznek 
népszerűek, mint a béke-
években, mert összehason-
líthatatlanul drágábbak 
még a legértékesebb ezüst-
róka-boánM is. 
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TÉLI ÖRÖMÖK À HÓBAN 
Mily fenséges érzés a sportolás a védtelen fehér 

fiómezőkön. Ez acélozza az izmodat és az idegeket. Ha 
időnként fáradtságot érzünk, ugy a mindig kéznél levő 
valódi "4711" kölnivíz pillanatok alatt felűdit. 

Sportszellem és "4711" megtartja a test és a lélek 
fiatalságát. 

Csati eredeti üvegben valódi. — Kimérve nem kapható. 

Eau de 
ologne 



Beszámoló a Várban rendezett 
díszhangverseny toalettjeiről 

Csalt kevés olyan kiváltságos öltözkö-
dési alkalom nyílik a pesti dámák szá-
mára, mint amilyen az a díszhangverseny 
volt, amelyet a kormányzóné nyomor-
enyhítő akciója javára a Várban rendez-
tek. Ez a hangverseny élénk bizonyítéka 
volt annak, hogy a pesti nők milyen jól 
és milyen szívesen öltöznek. 

A megjelentek •toalettjei közül ez alka-
lommal is éppen ugy, mint mindig, kivált 
a kormányzóné nemes egyszerűségű, fel-
tűnően elegáns fekete estélyiruhája, 
amelynek a derékrészébe strasszokkal 
díszített fehér tüllrész volt beállítva. A 
ruhához nagy rózsaszínű rózsákkal diszi-
telt rövid cardigan-kabátot és pezsgőszinii 
kesztyűt viselt a főméltóságu asszony. 

Gabriella főhercegnő szintén fekete 
ruhában volt, rövid, bő gloknisujju kis 
kabátikával. A kabátkát apró acélgyön-
gyözés borította be. 

A mondain eleganciával öltözött höl-
gyek között elsősorban gróf Edelsheim 
Gyulai Lipótnét kell megemlítenünk, aki-
nek fekete toalettjét csillogó, ritka értékű 
ékszerek díszítették. A hajában a párizsi 
divatnak megfelelően briliáns- és rubin-
kövekkel kirakott csatot viselt. 

Nagyon elegáns volt Münnich Aladárné 
fehér romain-ruhában, zöld narancs-
sárga sállal és a társaságában levő Lum-
nitzer Sándorné aranysárga moussel'ine-
bársony estélyi toalettben. Báró Schmer-
tzing Egonné világoszöld prémszegelyes 
toalettben, Köpesdy Elemérné szürke 
georgelte-ruhában, ezüst gyöngykabátká-
val. Gassner Tiborné fehér ruhában her-
melinköpennyel, gróf Karácsonyi Jenöné 
fekete csipketoalettben. 

A fehér toalettek között talán a leg-
szebb volt az, amelyet Bethlen Margit 
grófnő viselt, strasszozott vállkendővel és 

strasszokkal díszített uszályos oldalrész-
szel. Kezében nagy rózsaszínű strucotoll-
legyező volt. 

Feltünéskeltően elegáns volt Walkó La-
josné fekete georgette-ruhája, Rapaich 
Richárdnc fekete nagy estélyitoalettje, 
gróf Ráday Gedeonné lila ruhája, Ádám 
Lajos professzor feleségének strasszokkal 
díszített fekete toalettje, Vértesi Sándorné 
fekete csipketoalettje, Somkuthy tábornok 
feleségének kék csipkeruhája, Hegyesi 
Géza testőrezredes feleségének rózsaszínű 
toalettje, Koós Zoltánné gyöngyökkel és 
strasszokkal díszített fehér georgette-
ruhája és fehér rókaprémes fekete köpe-
nye, gróf Klebelsberg Kunoné világos 
kék ruhája és világoskék mousseline-
bársony iköpenye, Scitovszky Béláné fe-
kete toalettje és csincsillaprémes fekete 
belépője, Rakovszky Ivánné fekete 
toalettje, báró Schoen német követ fele-
ségének fekete bársonyruhája, Lánczy 
Leóné fekete tüllruhája, dr. Petzrik 
Jenöné hófehér satin-toalettje, Radnay 
Miklósné fekete toalettje, gróf Károlyi Gyii-
láné fekete toalettje és leánya, Károlyi 
Melinda grófnő világoskék mousseline-
ruhája, Briat francia követségi tanácsos 
feleségének szilvakék bársonytoaleltje, 
Maldeken grófnő fekete csipketoalettje. 

A fiatal leányok között feltűnést keltett 
Bessenyei Erzsike sárga tüllruhában, 
Mándy Baba rózsaszínű georgette-ru-
hábani, rózsaszín mousseline-bársony 
keppel. Nagyon szép volt Hasenfeld Anna 
arannyal hímzett korállpiros toalettben. 

Az egyik oldalpáholyban ült a ikor-
mányzó leánya, i f j . gróf Károlyi Lászlóné 
férjével, a kormányzó két fiával, 
Hardy parancsőrtiszttel és a feleségével. 
Gróf Károlyiné elegáns fekete satin-toalet-
tet viselt. Hardyné pedig aranybrokát 
nagy estélyiruhát. 

Párizs után MIDGET GOLF éjszaka 1-ig 

BRISTOLBAN 
Belépőjegy: 1 .» pengő 

Játék 6s sport. Erősít és soványit. Tánc, tea. 5 perc alatt megtanulhatja 

Egyetemi hallgatóknak és sportclubok tagjainak kedvezmény ! 
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Sz.É. Kivágandó é* beküldendő 

Ezen szelvény és 25 fill, portóköltség 
beküldése ellenében a vezérképviselet 
mindenkinek ingyen és bérmentve küld 

a két Pond's krémből próbatubust. 
Vezérképviselet : 

Neruda Nándor, Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 10 

Anyja? 
Inkákb 
nővérének 

látszik! 

Ponds 
Vanishing &Cóld 
Creams 

minden joöö drogftriíban tt Ittatszertírtan kaphatói 

1 tubus P 2 9 0 , kis tégely P 3.20, nagy tégely P 6 — 

Valóban konnyü az 
anyát leánya nővé-
rének nézni, mert ma 
a szép nők megtanul-
ták az alábbi eljá-
rásból, bogy mily 
módon tartsák meg 
a r c b ő r ü k f i a t a l o s 
szépségét. 

MARADJON POND'S MÓDSZERÉVEL TOVÁBB IS SZÉP! 
Naponta legalább kétszer lefekvés előtt és reggel használjon Pond's Cold Creamet, 

bogy az arcbor apró pórusait teljesen kitisztítsa, amit a víz és szappannal elérni 

nem tud. A. krémet P o n d s-féle arctörlővel törölje le, melynek felszívó képessége 

nagyobb, mint a szarvasbőré, mert pubább és szövése erősebb. A z arctörlőt csak 

egyszer használja. Ezután különösen mielőtt kimegy az uccára, használjon Pond's 

Vanishing Creamet, amely az arcbőrnek tökéletes igyöngyszint ad, megtartja a 

pudert és megóvja a rossz idő hatásától. 
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• GALLÉR ^ = = = = = RUHADISZ 
gallérral és manzsettával díszített ruha. 
Ezekből a gallérokból készíthetünk ket-
tőt-hármat Is egy ruhához, úgyhogy a 
ruha mindig újszerűen hasson. Nagyon 
hatásos és csinos a vékony, puha selyem-
bársonyból készült sál, amelyet vagy 
egy más színnel bélelünk alá, vagy béle-
letlenül kétféle pasztellszínű anyag kom-
binációjából készítjük. A sál körülbelül 
1.30 méter hosszú. Az egyik végét a szlv-
alaku kivágás alatt készített nagy gomb-
lyukhoz hasonló bevágásba fűzzük, a 
másik végét pedig szabadon hagyjuk, azt 
a nyak körill csavarhatjuk, vagy tetszés 
szerint bőven egy flippel erősíthetjük a 
kivágás köré. Ehhez a sálhoz nem feltét-
lenül szükséges a manzsetta. 

A ruha díszítésének egy másik kedvelt 
anyaga a mousseline. Egy méter széles 
moussellne-ból hatvanöt centiméter nagy-
ságú darabot veszünk és azt háromszög-
letű kendőalakban kötjük a kivágás kö-
rül. Ugyanilyen alakú kis manzsettát kö-
tünk az ujjra is. Fekete ruhához nagyon 
szép a fehér mousscltne-kendő, amelybe 
színes korállszlnü, vagy kék, vagy fekete 
flllérnagyságu pettyeket hímezünk. 

Nagyon szellemes és csinos ruhadisz a 
zsabószerűen elhelyezett moussellne-ból, 
georgetteből készült nagy zsebkendő is. 
A zsebkendő egyik sarkát ékalakban ki-
vágjuk és azon keresztül bujtatjuk be a 
fejet. Természetesen a kivágott zseb-
kendő-éknek egyeznie kell a ruha ék-
alaku kivágásával. 

A rózsaszín, vagy fehér mousseline-, 
vagy georgette-zsebkendőt díszítheti apró 
hímzés, vagy szegőzés, a szélére azonban 
feltétlenül tegyünk egy, vagy kél sor 
finom valencienne cslpkefodrot. A manzset-
tákat ugyanilyen díszítésű egyenes da-
rabból készíthetjük. Ehhez a gallér- és 
manzsettadiszhez készíthetünk nagy négy-
szögletes gallérral egyazon anyagból ké-
szült és ugyanilyen díszítésű diszzsebken-
dőt, amelyet vagy a csuklóra, vagy ol-
dalt az övbe bedugva, vagy • kézitáskába 
dugva viselhetünk. 

Az egyéni Ízléssel, egyéni öltözködés-
sel a legegyszerűbb, sokszor a legolcsóbb 
ruhát is elegánssá, mutatóssá tehetjük. 
Nagyon sok nőnek nem áll módjában 
több, mint egy délutáni ruhát csináltatni 
és Ilyenkor a legalkalmasabb, ha az a 
ruha fekete crepe-maroccaln, vagy nehéz 
crepe de Chlne-anyagból készül. Tekint-
ve azonban, hogy a tiszta fekete szín 
már nem divat, azt élénk színnel kell 
változatossá tenni. Nagyon praktikus és 
szép ruhadisz a háromszögletű kendő-
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Patou már most bemutatja 
a nyári divatot 

Azok a toalettek, amelyeket a pá-
•izsi és éppen így a pesti divatszalo-
10k Hiviera-kollekció gyűjtőnéven 

mutatnak be, tulajdonképpen nagyon 
szerencsés összetételei a sportruhák-
nak és az eljövendő nyár ruháinak. 

Ezek a ruhák még azok számúra is 
érdekesek, akik nem mennek a napos 
tengerpartra, mert a hó, eső és köd 
idején szívesen foglalkoznak a nyár-
ral és azokkal a ruhákkal, amelyek 
nyáron divatosak lesznek. 

A Riviéra-kollekcióban lévő ruhák 
legnagyobbrészt fehérek, világosdrap-
pok, a legkülönbözőbb árnyalatit zöl-
dek. világoskékek, rózsaszínek, érett 
sárga kukorieasziniiek, korállszinück. 
Legnagyobbrészt úgynevezett ..Deux 

.WA B/ILBA MÉGY 
LÖVVCIPÖT VÉGY..." 

| N Ö I D I V A T C I P Ő P 1 2 ~ « I 
r / o c i i A i / ... nlO'50. 

pièce"-sek, két részből állók. A ruhá-
kat kis ujjatlan mellények egészítik 
ki, a kosztüm kabát pedig rövid car-
digan, gyakran raglánszabásn, vígig 
lefutó sálgallérral, világos blúzokkal, 
larka sállal. 

A ruhák anyaga természetesen kü-
lönbözik attól, amit most télen a va-
rosban viselünk, kivéve a jerseyt, 
amely annyira kedvelt ruhaanyag, 
hogy a legtöbb nő világos színben 
nyáron is fogja viselni. A könnyű 
szöveteken kiviil azonban nagyon sok 
ruha készül nyersselyemből, jól mo-
sódó crepe de Chine-ből, crepe de 
Chine faconéból, vékony crepe-es 
szövetekből. A szőrmék köziil legdi-
vatosabb az egész világos, majdnem 
fehér hiúz, a világos drap és szürke 
nsztrakán s a világosszinü polár-róka. 

I'atou-nak ez a modellja, amelyet 
képünkön bemutatunk, rózsaszínű 
crepe de Chine faconé anyagból ké-
szült. A matt crepe de Chinen apró, 
fényes kis satin-virágok vannak. A 

I 

ruha eleje és háta berakott, rendkívül 
érdekes a dereka, amelynek elejébe 
és a magas kivágás körül apró, sűrű 
szegőzéssel diszitett rózsaszínű geor-
gette-rész van beállítva. A rövid kis 
eardigan-kabál semmiben sem külön-
bözik azoktól, amelyek tavaly is diva-
tosak voltak. 

A Riviérára feltétlenül szükségesek 
ezek a világos könnyű ruhák, ame-

Mlaa M a g y a r o m i g IMI <» udvarhölgyeinek 
„ t , cipőit I.Vwy cipőáruhála »ál l í to t ta 

(Tóth Margit (elv,) 



Ivek egyúttal kitűnő nyári ruhák i.s 
lesznek, de mellettük nem szabad 
megfeledkezni a szövet koxztüntr fii, a 
I rémes kabátról, sőt bundáról sem. 
Gyakran előfordul, hogy délben a 
tengerparton olyan nagy a napsütés 
és meleg, hogy tnég a könnyű nyári 
ruha is terhes, délután ötórai teához 
azonban nagyon jól esik a prémes 
szövetkabál, este vagy autóturához 
pedig elengedhetetlen a bunda. 

Az estélyiruhák, amelyeket a Ri-
\ iera kollekcióban bemutatnak, leg-
nagyobbrészt pasztell szinü, világos-
kék, rózsaszínű, sárga vagy fehér 
tnousselineból készülnek, dus, bő föl 
dig érő szoknyával, gyakran derék-
részüket egészen a térdig sirass/, vagy 
apró gyöngyözés disziti. linzsaszin (Tcpt* dr Chine nyári tiirnnr-ruliii 

(l 'atuu-niodrll) 



A SZÍNHÁZI ÉLET 
K ÉZIM UNKA TER V-PÁ L YÁ ZA TA 
Mikor a Színházi Élet megkezdte a 

KÉZIMVNKAIV melléklését, számított 
arra, hogy olvasói ezt az újítást öröm-
mel fogadják. A hálatelt, elismerő leve-
lek tömege bizonyítja, hogy e számítás 
indokolt volt. Rengeteg beszámolót kap-
tunk már eddig is arról, hogy ki milyen 
kézimunkát csinált a kézimunkaivröl s e 
beszámolók egyúttal azt is tartalmazzák, 
hogy a kézimunkák kivétel nélkül gyö-
nyörűen sikerültek, stílusban, összeállí-
tásban lényegesen elütnek a sablonos, 
gyárilag előállított tömegárutól. 

Szinte bennünket is meglepett, hogy 
olvasóink mennyire méltányolják az 
egyes rajzok művészi értékét s igen so-
kan nemcsak elismerésüket fejezték ki, 
hanem tanáccsal is szolgáltak. Voltak, 
akik jótanácsukal illusztrációkkal tá-
masztották alá s igen sok olyan rajzot 
kaptunk, mely képzett iparművészeknek 
is becsületére válnék. 

Ez indított bennünket arra, hogy 

K É Z I M U N K A T E R V - P Á L Y A Z A T O T 
HIRDESSÜNK. 

A pályázat feltételei a következők: 
Mindennemű himzéstervnek, appliká-

ciónak, vagy hasonló jellegű kézimunká-
nak a rajzát eredeti nagyságban kell 
megcsinálni, hogy azt az ívről le lehes-
sen másolni. A rajzot tussal kell áthúzni. 
Egy-egy rajz nem lehet nagyobb, mint a 
kézimunkaiv egyik oldalának a fele, vi-
szont több kisebb motívumból összeállí-
tott kézimunkával is lehet pályázni ab-
ban az esetben, ha az összes eredeti 
nagyságú motívumok ráférnek a kézi-
munkaiv egyik oldalára. Az ilyenformán 
összeállitott kézimunkák teljes képének 

rajzát is mellékelni kell t< pályázathoz, 
de ennek a rajznak nem4 kell eredeti 
nagyságúnak lenni. A rafthoz leírást s 
szükség szerint szinmagvarázatot is kell 
mellékelni. 

Pályázni lehet továbbá rece, kereszt-
öltés, gobelin és horgolás-tervekkel is. 
Ezeket a minden jobb papirkereskedés-
ben erre a célra kapható kockás papírra 
kell rajzolni. Az egyes kockáknak olyan 
nagyoknak kell lenniök, hogy a tervről a 
minta ktnnyen lemásolható legyen. Szí-
nes hímzéshez szininagyarázatot is kell 
mellékelni. A kivitelre nézve egyébként 
a kézimunkaiven eddig megjeleni ha-
sonló kézimunkarajzok szolgáljanak tá-
jékozásul. 

A beérkezett pályamunkák közül 
mindazokat, amelyeket a zsűri erre ér-
demesnek tart, 

le fogjuk küzttlnl a kézimunkalven 

s minden leközölt tervnek a beküldője 
szép diszkötésü könyvet kap ajándékba. 

A pályamüveket neves iparművészek 
fogják elbírálni s a három legszebb 
kézimunkaterv beküldője pénzjutalomban 
részesül. 

1. dl j 
I I . dl j 

I I I . di j 

50.— pengő 
30.— pengő 
20.— pengő 

Annyit előre elárulhatunk, hogy a 
zsűri nem helyez súlyt a kézimunka 
nagyságára. Pár centiméteres motívum 
éppen ugy elnyerheti az első dijat, mint 
egy óriási teritő, függöny, vagy más 
nagy kézimunka. Ellenben súlyt helyez 
a zsűri a terv eredetiségére s művészi 
értékére. 

Bankett-terem a Bri-

tannia-szállóban, Bu-

dapesten. — A szálló-

ban minden modern 

kényelem. -— Polgári 

árak. 

unt 



A pesti kalapokat utánozza 
az egyik nagy amerikai áruház 
A tavaszi kalapdivat előhírnökei 

A párizsi knlaptervezők atelier jében 
már nagyban dolgoznak a tavaszi kalap-
modelleken, amelyeket azonban még 
mint féltve őrzött műhelytitkokat, a 
párizsi nők sem láthattak. Pedig tavaszi 
kalapot már most is keresnek és visel-
nek a nők s ez kényszeríti a külföldi 
masainódokat, hogy saját Ízlésük és sa-
ját tervezőképességük igénybevételével 
készítsék el az uj tavaszi modelleket. 
Egyik jónevü és jóizlésü pesti kalapo-
sunk már elkészítette tavaszi modelljeit, 
finom panamalakk, boleroszerü kis ka-
lapokat, puha pettyes selyemből készült 
kis sapkákat, mélyek kendőszerüen kö-
tik be a fejet s oldalt dus masniban 
végződnek; szalmával átszőtt jerseyből 
készült kis kalapokat, amelyeknek egyik 
oldalán finom fényes, egymással össze-
fűzött kis satin kokárdadisz van; fehér, 
fejtetőnülő kis szalmakalapokat barna 
grograin szalagdisszel. A kalapokat be-
mutatta egy éppen Budapesten időző jó-

nevü amerikai divattervezőnőnek, aki a 
párizsi „Openingek" tlőtt Budapesten 
tartózkodik. A jóizlésü és szakértelméről 
híres hölgy, úgyszólván az ^gész kollek-
ciót megvásárolta és -

a pesti kalapokat fogja kopirozni, 
talán ezer ég ezer példányban Ameri-
kában, az ottani nagy áruházak 

számára. 
* 

A pesti asszonyok legtöbbje ma már 
kitűnően ért az arcfestés művésze-
téhez. De azért nem fog ártani az a szak-
szerű felvilágosítás, amelyet majd a mo-
dern arcápolásról, a divatos arcfestésről, 
a leghíresebb amerikai szépségápoló-
intézet vezetője. Barbara Gould ad sze-
mélyesen a pesti hölgyeknek. Barbara 
Gould asszony ugyanis európai szépség-
ápoló intézeteit látogatja meg és így 
uljába ejli Budapestet is. 

Minden eddig létezett árnál olcsóbb 

seluem-
maraflékuásár 
Szénási Sándor 

selyemáruházában 
ív., Bêcsi-ulca 5. Dean Ferenc-u. sarkán 



Tangee, — hogy az ön természetes 
teintjével összhangba jöjjön, — az 
ö n ajkán színét változtatja. Ugyan-
azon csodálatos szinhatás található 
a Tangee rouge-compaktnál és a 

Créme-rougenál. 
Tangee többi készítményei, u. m.: 
arcpuder, nappali és éjjeli créme el-
maradhatatlan kellékei a tökéletes 

szépségápolásnak. 
Főraktárak : 

OKTOGON GYÓGYSZERTÁR, BUDAPEST, VI. 
A u s z t r i a r é s z é r e : E. Hoppmeyer, Wien, IV. 
C s e h s z l o v á k i a r é s z é r e : Partum. D.Enge l , 

Bratislava. 

színes köröm; kozmetikai bessz Amerikában ; 
A SZÍNES KÖRMÖK divatja leáldozott. 

Ennek a divatőrületnek, mely néhány 
évvel ezelőtt Párizsból indult világkörüli 
útjára, ma már csupán néhány bizarr 
divathölgy hódol. A vad, élénk színek 
helyeit újra a természetes rózsaszín 
divatos. 

* 

CSÖKKENT A RUZSFOGYASZTÁS 
Amerikában, ahol az utóbbi években hat-
szor annyi kozmetikai gyár dolgozott, 
mint amennyi öt évvel ezelőtt volt üzem-
ben. Ennek a kozmetikai bessznek a 

magyarázatát az amerikaiak az általános 
gazdasági válságban keresik. 

• 
MINT MINDEN ÉVBEN, ezidén is sok 

kozmetikai újdonságot vártak a párizsi 

Az amerikai sporllady legujubb M m e : a ruzs-
gé|>. Négy másodpere alatt tökéletesen kifesti 

a száját 

farsangtól. A közönség alaposan csaló-
don. Idáig legalább is egy ötletről, vagy 
újdonságról sem lehet beszámolni. • 

AZ AMERIKAI FODRÁSZOK, vezére, 
akii a közönség „hajkirály" néven ismer, 
frappáns hajkreációt mulatott be New 
Yorkban. A hajat köröskörül rövidre 
vágja s a fejről lelógó tincseket ugy ren-
dezi el, hogy a frizura olyannak tűnik 
föl, mintha hámozott narancshéjat bori-
tanának a fejre. Az uj kreációt a közön-
ség kinevette. 



l a j a p o i a s r a 

K/.en szelvénv és il) filléres bélyeg beküldési'- ellenében 
bárkinek készséggel küldünk ingyen I mintaüveg Petrol 
% g e r - t . Dr . KGGKK L E O É S K G G E R I . Révay-utca 12 

Kozmetikai üzenetek 

A képen lá tha tö „Fogke fegép" a londoni k ur. 
metikusok kiál l í tásán nagy lel tünést kel tet t . A 
fogkefe vastag nyelében kis e lekt romos motor 
van : ez mozga t ja au toma t ikusan a keleszálakat 

keletkezik éj jel a vá ladék. Fo rdu l jon szemorvos-
hoz. Keltéllen ki lehel gyógyítani . 

Előfizető m o . Az eddigi pancsolásokai szün-
tesse be, oii'rl az mindig á r t a l m a s és lia igy 
p á r napig nyugalmi helyzetet tereiül , az álla-
pota már i s javulni fog és a rcbőre rendbejöt t . 

Kétségbeesett szőke. Ha j a t festeni házilag 
nein lehet, mer t az megfelelő tudási és beren-
dezési igényel. Szépen festeni különösen akko r 
lehel , ha a h a j meg nincs e lpaacsolva és az 
első fcslés jól s ikerül t . Nem valószínű, liojíy 
olyan kis helyen meg tud ják csinálni. 

Civa. Ne tizennégy naponként mossa, h a n e m 
tizennégy napig n a p o n t a há romszor mossa meg. 
Feltét len r endbe jön . 

Lenéi 1. Nem j á r e redménnye l . Kár vele 
kínlódni. 2. A vörös és lila szin vérszegény-
ségtől e red . Szakorvosi kezeléssel segíteni lehet, 
a. Nem vas lag i l ja a liokát. ellenkezőleg. Mint 
f egyókura is hasznos, ha utána nem eszik és 
nem iszik sokat. 

Előfizető. Szíveskedjék kérdése i ! megismételve, 
válaszbélyeggel ellátva cimét közölni, hogy le 
véiben részletesen válaszolhassunk. 1 -ehet r a j l a 
gyorsan segíteni. 

Egy vidéki előfizető. Semmi szüksége nincs 
le jben való mosdás ra , söl a mosdást hagy ja 
egészen abba és reggel meg esle va ie l in és 
lanolin kenőcsök keverékével töröl je át a rcá t , 
m a j d h iganymentcs púde r r e l puderezze be. 
Rendbe fog jönni . Kis huga naponta kétszer 
mosdjon melegvízben, lúgos szappannal , törül-
közés u tán 70 fokos alkohollal töröl je át a 
kérdéses he lyeke t . 

IS éves b a r n a . 1. Pár i s , Bue P o m m e r a u ' 8. 2. 
Nem egészen h iganymentes . 3. Ne egyen sokat , 
spor to l jon vagy sétá l jon napon ta ; ha nincs 
belső elváltozás, ugy r endbe jön . 4. Vágassa ki, 
azután bővebb és szélesebb cipói h o r d j o n . 

Ha jhu l lás , (i. Szíveskedjék mind a kél kér -
dését megismételve, válaszbélyeggel el lá tot t ei-
mél közölni, hogy levélben részletesen vála-
szolhassunk. 

Ostoba nő. Ha j á t minden héten egyszer jó 
melegvízben, neutrá l is szappanna l mossa meg, 
m a j d alapos forróvizes leöblitések u lán szár í tsa 
le é s , sósborszesszel dörzsöl je be. Ezt a kúrá t 
végezze ha t hé len át . akkor számol jon be az 
e lér t e redményrő l , hogy lovábbi t anácsa inkka l 
e l lá thassuk. 

S. O. S. Szüntesse be húsvét ig. Hetenként 
egyszer mossa meg bármi lyen mosószappannal . 
Egyelőre mást ne cs inál jon vele. 

Rosszak a viszonyok. Nem a fehér ré teg 
mia t l vörös a szeme, h a n e m a szemhé ja vörös, 
kö tö l iá r lyá inak megbetegedése folytán és igy 



u pori 
I SZEKk.ES [XÍCZI LAJOS 

A Színházi Élet autós pályázata 
és a pesti közlekedés reformja 

Az ulóbbi hetek autószerencsétlenségei 
arra indították az illetékesekel, hogy a 
közlekedési szabályokat részben megvál-
toztassák, illetve megszigorítsák. Az elő-
készület alatt állő belügyminiszteri, 
illetve főkapitányi rendelet megszerkesz-
téséhez felhasználták a Színházi Riet 
nagysikerű autóspályázatának eredmé-
nyeit is. Érdekesnek tartjuk a lapunk 
pályázatának résztvevői által ajánlotl 
néhány olyan közlekedési reform fel-
sorolását, amelyeket illetékes helyen a 
megvalósításra alkalmasnak találtak. 

Ezek: gépjárművezetők kihágási ka-
taszterének felállítása (10 kihágás, vagy 5 
baleset után jogosilványmegvonás); na-
gyobb szigor alkalmazása a lovaskocsik 
és kerékpárok vezetőivel, valamint a 
gyalogosokkal szemben; a járművezetők 
és gyalogosok kisebb kihágásainak azon-
nali megbüntetése (blokkrendszer); na-

gyobbmérelü és nem rozsdásodó políro-
zott aluminium rendszámtáblák beveze-
tése (sötét alapon, világos számok); gép-
jármüvek időszaki műszaki felülvizsgá-
lata (különös tekintettel az agyonnyuzott 
pirostaxikra); az áttekintést megakadá-
lyozó objektumok (bódék, hirdetőoszlo-
pok) eltávolítása az úttestről; az autóbu-
szok sebességének korlátozása (a fordulók 
idejének meghosszabbítása által); a gép-
jármüveknek fordulásnál 6—8 kin-es 
sebességre való leszállilása, a város egyes 
pontjainak (Kálvin-tér, Ferenc József-tér) 
szabályozása (körforgalom); a villamos-
közlekedés megszüntetése a Belvárosban; 
a balra fordulásnál a jelzés kötelezővé-
télele; irányjelzök felszerelése a villamo-
sokra; a közlekedési lámpáknak a keresz-
teződés közepére való helyezése; az utcák 
világításának megjavítása; áttérés a jobb-
oldali hajtásra. 

Angol Duniop 
Angol gyártási 
Angol minőség! Arainkat 
24 százaiéhhai leszaililoltuH 
Ajánlatot és technikai ismer-
tetést készséggel küld a 

Dunlop Rubber Co. Ltd. 
London s. w. 1 
vezérképviselete: 

Allas , 
Gépkereskedelmi i 
Rftszuenytarsasag < 
Budapest V. Szabadság-tér 18 
(Tőzsdepalota). Telefon 149-39 



A 9iZ is motorkerékpárok 
A magyar ipar egyik nemzetközi vi-

szonylatban is értékes fejlődéséről szá-4 

mólunk be. A tavaszi motorkerékpár-
szezon megindulásakor feltűnést fog 
kelteni a „Z" motorkerékpár, mely u j 
útra tereli a motorkerékpár-konstrukciót. 

Az acéllemezből préselt vázszerkezet 
két részből áll. Az első részt, amely az 
elsőkerékvilla összekötőjére épített elmés 

Kemecheg Ernőnek önálló konstrukciója. 
A találmány életképességét legjobban 

bizonyitja az élénk külföldi érdeklődés, 
mely a „Z" motorkerékpárok iránt máris 
megnyilvánult. Értesülésünk szerint a 
szabadalom külföldi eladásának tárgya-
lásai befejezés előtt állanak 

Szakértők szerint nagy mértékben fog-
nak elterjedni a „Z" motorkerékpárok, 

A „Z" motorkerékpár menetkéssen 

rugószerkezeten nyugszik és magába 
zárja a benzintankot, csuklókeretes zár-
szerkezet kapcsolja a hátsó részhez. A 
hátsó váztokba épitett kétütemü motor, 
95 köbcentiméteres hengerűrtartalom 
mellett 1 Vi lóerőt ad le és kényszer-lég-
hütéssel, a legújabb rendszerű Bosch-
gyujtással, s Zenith karburátorral van 
ellátva, amelyek biztosítják a feltétlen 
üzembiztonságot. A lemezből préselt 
poggyásztartóba ágyazott rugókon nyug-
szik az ülés, ami által a suly a hátsó ten-
gelyre támaszkodik anélkül, hogy a váz-
szerkezetet felesleges terhelésnek vetné 
alá. A komplet motorkerékpár súlya 28 
kg. összecsukott állapotban könnyen 
hordozható, a lakásban kényelmesen el-
helyezhető, a garázsgondokat teljesen 
megszüntetve. 

Az első próbagépek még alig futották 
le a szükséges próbautat, máris óriási az 
érdeklődés és igy teljesen biztos alapon 
indult el a motorkerékpárok gyártása a 
Zolnay Endre Autójavltóüzem rt. külön 
e célra felállított üzemében. A yylt mo-
torkerékpár különben a Zolnay rt. mű-
szaki vezetőinek Zolnay Endrének és 

amelyek lehetővé teszik azt, hogy a 
dolgozó ember, minimális beszerzési- és 
üzemköltséggel használhasson modern 
közlekedési eszközt. 

„ Z " motorkerékpár Sssiecmkvn, hordha tó 
állapotban 



KONYHA 

RECEPTEK 
HAMIS NYULGERINC 

V« kilós gömbölyű felsál! bepácolok 
ugy, mint a nyulat. Nyáron 2, télen 4—5 
napig hagyom hideg helyen ebben a 
pácban állni. Akkor aztán kiveszem 
belőle és húsdarálón átdarálom 15 deka 
füstölt szalonnával, 2 tejbeáztatott és ki-
nyomott zsemlyével és 3 deka capri-
bogyóval. Ehhez a vagdalékhoz 3 egész 
tojást, 5 deka apróra vágott gombát 
adok és az egészet jól eldolgozom. Óno-
zott nyulgerinc-formát hideg zsirral kike-
nek, a fenekére egész vékony, hosszúkás 
szalonnaszeleteket rakok keresztbe 3 cm 
távolságban, beleöntöm a husvagdalékot 
és a sütőben megsütöm. Ezalatt a pác-
léből és a benne levő zöldségből ugyan-
olyan vadas mártást készítek, mint a 

V I 1 V A R V M A U I / K Ô > 

nyúlhoz. Mikor a vagdalék megsült, 
hosszú Iáira borilom a formából, a már-
tás egy részét ráöntöm, a többit szószos 
csészében tálalom mellé. 

Étlap egy hétre 
SZOMBAT. Ebéd: Ta rhonyás krumpli leves; 

párisi !ilet sóskával; meggyes lepény. Va-
csora: Sült kolbász párol t káposztával ; 
jam; cakes. 
V jVSAUNAP . Ebéd: Piritolt fogoly- vagy 

fácánaprólékleves; kaszinó-tojás; borban pá-
rolt íogoly- vagy gesztenyével töltött fácán-
peesenye gombásrizzsel ós áfonyával; far -
sangi fánk. Vacsora: Malackocsonya tál'ko-
nvos ecettel; narancs-gelée. 

HÜTFÖ. Ebéd: Zellerkrémleves; párolt fel-
sál lencsefőzelékkel; diósmetélt. Vacsora : 
Kiránlott bor jú láb t a r t á rmár t á s sa l és bur-
gonyásterccel; alma; sa j t . 

KEDD. Ebéd: Gombás csirkeaprólékleves; 
sült csirke vegyes salátával; káposztás rétes. 
Vacsora: Vese velővel; cékla; tarhonya; 
banánsaláta . 

SZERDA. Ebéd: Borjubecsinált ; sonkás-
kocka. Vacsora: Majorannás vetrccc; gesz-
tenye; méz. 

CSCTORTOK. Ebéd: Csontleves májgom-
bóccal; székelykáposzta; almásrétes. Va-
csora: Marhafllet , pir í tot t burgonyával és 
uborkával ; narancs . 

PÉNTEK. Ebéd: Paradicsomleves; rán to t t 
ha l kelbimbó-körítéssel; habkoch. Vacsora: 
Gomba tojással; befőt t ; piskóta. 

V ESTOR ÉTELÍZESÍTŐ HUSKIVONAT 
A kész ételhez «legends néhány csepp 
Gyártja Herceg Esterházy husárugyár 

PÖRKÖLT DISZNÓFEJ 
Csak fiatal, 5—6 hónapos süldő fejé-

ből lehet csinálni. Esetleg még a farkát 
is hozzávesszük. A kövér részeket leszed-
jük róla és kiolvasztjuk, a fej többi ré-
szét, annyi sós vizben, hogy ellepje — 
fél óráig KSzzük. A zsirból kiszedjük a 
kövér darabokat, a félig főtt fejről le-
szedjük a hust és falatnyi darabokra 
vágjuk. A kiolvasztott zsírba egy nagy 
fej reszelt vereshagymát vetünk, 5—6 
percig fonnyasztjuk benne, azután egy jó 
evőkanálnyi paprikát keverünk el benne 
és hozzáöntjük a feldarabolt fejhust. 
Fedő alatl pároljuk, mindig egy kicsit 
öntve hozzá a sósléből, amiben a fej főtt. 
Mikor puha, 10 percig pirítjuk a hust a 
zsírjában, fedő nélkül, vigyázva, hogy 
oda ne égjen; azután egy nagy merő-
kanállal öntUnk még rá a léből, amiben 
főtt és fedő alatt még öt percig össze-
forraljuk. Tarhonyát és káposztával töl-
tölt ecetes paprikát tálalunk mellé. 

KORHELYSALÄTA 
Nagy muri után, reggel felé, hálásak 

érte a háziasszonynak. 2 nagy pácolt 
heringet, hasán, hátán felhasítva jól 
lemosunk és 24 óráig áztatjuk gyengén 
ecetezetl sok vizben. Kivéve belőle a ha-
lakat, bíriiket lehuzzuk, gerincét, szál-
káit kiszedjük; ujjnyi széles csikókat vá-
gunk keresztben a halakból, a tejét vagy 
ikráját elkaparjuk, összekeverjük */t kiló 
jó leves, savanyukáposztával, 1 deci olaj-
jal, jó evőkanálnyi köménymaggal. így 
hagyjuk állni legalább 12 órán át. Ke-
ménytojásokat rakunk a tetejére, felébe 
vágva. 

NARANCSSALÁTA 
Szép, nemes narancsokat meghámo-

zunk, vigyázva, hogy a fehér héját is 
teljesen leszedjük. A meghámozott 
narancsokat keresztben karikákra vág-
juk, a magokat kiszedjük és mély üveg-
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tálba rakjuk. Minden sort meghintünk 
egy kávéskanálnyi konyakkal, esetleg 
finom rummal. Legalább 3 órával a tála-
lás előtt késziljük el és egészen hideg 
helyre tesszük. Ugyanígy készül a 

BANÁNSALÁTA 
is, de ezt konyak helyett maraschinóval, 
vagy chartreus-vel öntözzük. 

Ami pedig a 

VEGYES GYÜMÖLCS SALÁTA 
készítését illeti, hát az bizony drága, de 
jó! Abba a fentirt módon narancsot, ba-
nánt, ananászt, friss vagy 
befőtt őszibarackot, néhány 
szem rumosmeggyet keve-
rünk el, cukrozzuk és tála-
láskor kis üveg szamorod-
nit vagy pezsgőt öntünk rá. 

FINOM GÖRHE 
'/< kiló kukoricalisztet, 2 

deka irósvajjal, 21/« deka 
kemény zsírral jól eldör-
zsölünk, aztán 3 deka tört 
cukorral, 1 tojással, pici 
sóval és annyi tejjel, 
amennyit felvesz, össze-
gyúrjuk rétestészta lágysá-
gura. A deszkán 2 ujjnyi 
vastagságura lapítjuk, po-
gácsaszuróval kiszaggatjuk 
és széles késsel tepsibe 
emeljük a pogácsákat, ha-
bart tojással megkenjük a 
tetejüket és jó tűznél pi-
rosra sütjük. Hidegen, me-
legen egyaránt jó. 

TEASÜTEMÉNY 
l tojást, pálinkás pohár-

nyi rumot, 2 evőkanálnyi 
tejfelt, ugyanannyi porcuk-
rot, pici sót összegyúrunk 
annyi liszttel, hogy rétes-
tészta keménységű legyen. 
Kikent tepsibe tesszük, 1 
ujjnyi vastagságura lapít-
juk, felvert tojással meg-
kenjük és egyenlő távol-
ságban egy-egy befőtt-, vagy 
rumos meggyet, esetleg fél 
diót helyezünk rá sorok-
ban. Jó tűznél megsütjük 
és mikor már kihűlt, négy-
szegletes darabokra vág-
juk ugy, hogy minden da-
rab közepére egy meggy 
vagy fél dió essen. 

FARSANGI FÁNK 
Annyian kérik a fánk 

receptjét, hogy megismét-
lem. Igaz, hogy már majd-

nem egy éve közöltem. Egy deci langyos 
tejben áztatok 4 kockacukrot és 3 
deka élesztőt. Mély tálba öntök 4 tojás 
sárgál, elhabarom 2 deci langyos 
tejjel, pici sóval, azután folytonos keve-
rés közt 7 deci grizes lisztet és az élesz-
tős tejet adom hozzá- meg 4 evőkanál 
olvasztott vajat és főzőkanállal simára 
és rétestészta keménységűre verem, míg 
csak a tészta nem szakad a táltól. Ha 
kell, még egy kis tejet pótolok utána, 
mialatt kidolgozom, nehogy keményebb 
legyen, mint a rétestészta. Langyos ken-
dővel letakarva, egy óráig ketai hagyom, 

exaxen 
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azután fánkszaggalóval kiszaggatom és 
igy ismét kelni hagyom, de csak fél 
óráig. Zárt tűzhelyen, bő forró zsirban 
kisütöm. Mig az aisó fele sül, lefödöm a 
lábast, mikor a lyukas lapáttal meg-
fordítottam, fedetlenül sütöm a másik 
felét. Ha a zsir tulforrósodik, kevés hideg 
zsír hozzáadásával gátolom meg, hogy 
égessen. 

FLAPERETTES 
4 tojás fehérjéből kemény habot ve-

rek, adok hozzá 21 deka porcukrot, l-l 
deka őrölt diót vagy mogyorót és egy 
evőkanál finom, szitált morzsát. Kikent 
tepsiben apró, lapos halmokat rakva, 
csókocskákat sütünk belőle. — 10 deka 

uUs/eru tabaréljos kiadós.' 

a Unom kávéizesifő 
pótkávé kockákban 
Franck Henrik fiai Rlcjíjúrlmúmjo 

cukrot jól kikeverünk 10 deka vajjal, 2 
tojássárgával és 10 deka lágyított csoko--
ládéval és ezzel a krémmel páronként 
összeragasztjuk a csókocskákat. 

ÜZENETEK 
Vízvári Muriskához Intézett kérdések lakásár»: 

Kiikk Szilárd u. 18. clmzendök. 
Szldl, Loll, Baby niamyje, I.onlayné, Tisztviselő, 

Ara. Boldogság. Griin S.-né, Iikeyné Szász Jónás-
né, Barlay Sándorné, Szöszi, Glgl, II] asszony, 
üdvözleteket és szivből viszonzom! 

Lévay Istvánné. Hagymás, paprikás, borsos 
ételek mellőzendők, valamint az ecettel savanyí-
tottak is. idővel megszokja. 

Gazember. Na, hogy valaki ilyen jeligét válasz-
szem!? Nem gazember, csak konok. Mondja el 
neki ugy, ahogy nekem megírta, a szive, jobban 

Hölgyeim! Vegyék tekintetbe 
kérem, hogy a hozzám intézelt 
kérdéseikre a l a p b a n csak 
10—12, esetleg 14 nap múlva 
jelenhetik meg a válasz, tech-
nikai okokból. Akinek sürgős a 
válasz, az küldjön bélyeges, 
megcímzett válaszborítékot. 

Cunel. Nem foglalkozom cse-
lédszerzéssel, asszonyom. A te-
lefonkönyv szaknévsorában talál 
elég cimet. 

Llebigné. A jókívánság sohase 
jőn későn. Köszönöm és viszon-
zom. Ami kérdését illeti, ahány 
tojás, annyi kanál cukor és 
liszt. 

Vendégszerető háziasszony. Ka-
sírozott libamell, l ibamájpásté-
tom, nyulpástétom (aprólékból 
cs combból), vegyes saláta, ece-
tes uborka, sonka, torma, ko-
csonya, gyümölcsrizs. Gizella-
torta, sós teasütemény, cakes, 
lîjfél után: kaszásleves, füstölt 
kolbászkarikákkal: hcringsaláta. 
túrós kifli, befőtt, piskóta. Egy 
líagy asztalra r ak ja ki az ősz-
szes ételt , ez lesz a buffet, 
kisebb 1—5 asztalhoz teritessen 
1—5 személyre. Mindenki azt 
vesz az asztalról, amit akar 
és a kis asztaloknál költi el. 
A háziasszony egyik asztaltól a 
másikhoz megy időnként és kí-
nálgat. A tányércseréket a / 
alkalmazott végzi, teabetöltés-
nél a család, vagy a vendégek 
liatal leányai segédkeznek. Az 
asztalokat díszítse apró fenyő-
ágakkal. A recepteket megta-
lálja az 1930-as évfolyam Hi-
l l . , 42., 6., 2., 40., 2ti. és ,i2. 
számaiban. Ha még valamit akar 
tudni, küldjön felbélyegzett, cím-
zett válaszborítékot, és felelek. 

Horváth Béláné. Nagyon kö-
szönöm. Legközelebb közlöm. 

Siemzfiné. Még korai lenne. 
Csak akkor, mikor már egye-
bet is enged az orvos enni, 
mint anyatejel. A múltkori 
üzenet egy 10 hónapos babának 
szólt. 

Zuteika. Sohase csináltam 
ínég törökmézet. Részben, mer t 
ki nem állhatom, részben, mert 
a csemcgéseknél olyan szépet 
és jót lehet kapni, hogy kár 
az időért és pancsolásért . 



R e j t e t t b i n e s 
Amióla a ,,Rejtett klnes"-et a Színházi Élet olvasói számúra megnyitottuk, 

hétről-hétre, sőt napról-napra növekedett a rovat népszerűsége. A Színházi Élet 
egyébként Is hatalmas napi postájának egy tekintélyes részét a „Rejtett kincs" leve-
lezése teszi kl. 

Éz a példátlan népszerűség már hónapok óta nagy gondot okoz a szerkesztőség-
nek. Mert akármilyen szívesen állunk az olvasóközönség rendelkezésére, nein tágít-
hattuk ki olyan mértékben a rovat kereteit, hogy a naponként beérkező ajánlutnk 
tömegét bele tudtuk volna szorítani a rendes heti anyagba. A „Rejtett klncs"-nek 
nagyobb mértéktl kibővítését a lap egyéb rovatai szenvedték volna meg, ami aligha 
lehetett a szerkesztőség célja, de nem lehetett az olvasóközönség érdeke sem. 

Másrészt, ahogy a rovat nőtt és a levelezés gazdagodott, a szerkesztőség kereté-
ben valóságos külön kis adminisztrációt kellett kiépíteni a „Rejtett kincs" számára. 
Ma több tisztviselőnk csak a „Rejtett kincs" ügyeivel foglalkozik. Ez a körülmény 
meggondolásra késztette a szerkesztőséget. Alternatíva előtt álltunk: vagy meg kell 
szüntetnünk a „Rejtett kincs" rovatot, amely esetben likvidáljuk az idáig befulott 
anyagot és a további közlemények felvételét beszüntetjük, vagy folytatjuk, de a meg-
növekedett adminisztrációra való tekintettel uj alapokra fektetjük. 

A rovat páratlan népszerűségére való tekintettel ugy döntöttünk, hogy ezt az 
utóbbi változatot fogadjuk el. Vagyis a „Rejtett kincs", amely idáig sok lányt jutta-
tott főkötő alá és sok megrögzött agglegényt téritett a házasság révébe, továbbra is 
megmarad. De tekintettel a ránk sulyosndó adminisztrációs költségekre, kénytelenek 
vagyunk egy bizonyos méltányos adót 
kivetni azokra, akik a rovatot továbbra 
is igénybe óhajtják venni. Ez a dlj, 
amely nyomtatott soronként ötven Aliért 
tesz ki, lehetővé teszi, hogy biztosíthas-
suk a „Rejlett kincs"-ek további fel-
tárását. ^ , 

A sorterjedelem harminckét betűből : ^ ' 
áll, léhát mindenki kiszámíthatja az ál-
lain megjelentetni kivánt közlemény dl- ^ ^ ^ M M n a L jfr-Ml 
ját. Ezt a dijat akár levélbélyeg forrná- s / M 
jában, akár pedig postautalványon lehel ^^^^HHHBl t j 9 
beküldeni, hivatkozva a külön beküldött ^ ^ H ^ V X I M 
közlemény jeligéjére. Jt-Hi . j f i B 

Természetes, hogy ez az adó esak a f l ^ M ^ ^ H 
január 28-a után feladott „Rejtett kincs"- t ffl^K^H. .VÉj.-
közleményeket terheli. Mindazokat a köz- J jJjjpH 
leményeket, amelyek január 28-ig futót- ^ ^ ^ ^ ^ ^ B f , jl J P f c T r ' W B 
tuk be, a régi feltételek alapján, tehát $ / -' »i^'V» >a 
teljesen díjtalanul közöljük és minden ^ ^ ^ ^ M g y ^ s J V v ^ r / ^ P ^ y j q f j 
hozzánk beérkezett közleményt leadunk, 
ha esak — mint eddig is — tartalmuknál ^ ^ B V ^ ^ H P k A WjufyMtí?^ 
és komolytalan tendenciájuknál fogva ^ ^ B j H ^ ^ R n \ ~T>' . H 
alkalmatlannak nem bizonyultak a meg- ^ ^ ^ H H R , W JH 
jelenésre. , 

HÖLGVK.IM! Negyvenéves, r . k „ less, repre- M ^ V V B ^ V J J V ^ B 
zentáns, független, tapasztalt , korrekt , Jószívű. • »1 ~ R 
biztos egzisztenciájú, négy nyelven beszélő. • • f j » » M i P 
iparos és kereskedó vagyok, tulajdonosa két • | j p » j j ^ s 
nagy rak tá r ra l berendezett üzletnek és szépen p O J * 
berendezett lakásnak. Olyan tisztességes, házias. • f \ . 
szolid, de müveit hölgytől kérek választ, aki -
szintén nyugodt, harmonikus boldog családi \ J v . y 
élet után vágyódik. Lehet özvegy vagy elvólt L , ' ^ P H M M h ^ . -
asszony Is, lehetíileg készpénz hozománnyal. * ' 
Csakis teljes elniil, részletes, «szinte leveleket lánmy és l.lly Si-hwarz elutaztak Budapestrfil, 
kérek fényképpel, anyagi körülményekkel. Kii- «hol a Koyal-bárban vendégszerepellek nagy 
zös megtelszés után lebruárban az esküvőnk. sikerrel 
„Olasz tiitijőhrlyen lakom" leligére. (I.ászló felv.) 



Korda Vince: öna rckép A p á r i z s i m a g y a r k i á l l í t á s r ó l o iener Rudolí: ősz 
Fodor Magda: Vízhordó leány 

Ismeretség hiányában ezúton próbálom meg-
találni boldogságom, 10 éves, barna, feltűnően 
csinos, félárva, hivatalba já ró keresztény url-
leány vagyok. Szeretek táncolni, sportolni, de 
amellett a háztar tás minden ágában já r tas vagyok. 
Szeretnék találni egy intelligens, Jómegjelenésii, 
lehetőleg hivatalnokfiut, akinek Ideális, hűséges 
felesége tudnék lenni, ha akadna Ilyen, Írjon 
„Tihany Lucy, Szolnok" posterestant. 

• 
Figyelem, Uraim! Kincset keresnek, én kincset 

ajánlok. Dacára annak, hogy csinos és kedves, 
m é h e n cl van rejtve. 24 éves, szép, róm. kath. 
vallású, linorntelkü és házias az én rej te t t kin-
csem. Nem sportol és minden vágya a meghitt, 
boldog családi otthon. Leveleket „Tavaszi ibolya" 
jeligére kérek. 

• 
MEGFELELŐ ISMERETSÉG HIÁNYÁBAN EZ-

tJTON KÍSÉRLETEZEK. SZLOVENSZKÓ EGYIK 
KIS VÁROSÁBAN LAKÓ 30 ÉVES MAGÁNTISZT-
VISELŐ VAGYOK. RAJTAM KÍVÜL ALLÓ OKOK 
MIATT KÉNYTELEN VOLTAM EGYETEMI 
TANULMÁNYAIMAT FÉLBESZAKÍTANI. MINT-
HOGY ORVOSI TANULMÁNYAIMAT BE SZE-
RETNÉM FEJEZNI, EZT I'EDIG CSAK EGY 
KEDVEZŐ HÁZASSÁGGAL TARTOM LEHETSÉ-
GESNEK, EZÉRT MIELŐBBI HÁZASSÁG CÉLJÁ-
BÓL MEGISMERKEDNÉK TEHETŐSEBB KE-
RESZTÉNY URILEANNYAL. ÉRDEKLŐDŐK LE-
VELÉT „8 SZEMESZTERES MEDIKUS" JEL-
IGÉRE KEREM. 

• 
Évek óla külflödön élek. Három hónap múlva 

átutazom P a t e n és pár hetei otthon szándéko-
zom töltcni_ Ezért keresem olyan hölou ismeret-
séget, aki az éleinek hangulatot, szépséget és 
melegséget lud adni, de ha a helyzet ugg kívánja, 
komolyan is küzdeni tudjon lérje oldalán. A 
külföldi élettől vissza nem riadó hölgy válaszát 
kérem. Én 24 éves,' református vallású, magas, 
barna fiatalember vagyok, elmem: Ladislaus G. 
Ankara, Postakutu No. 384. Türkei. 

• 
Erdély egy eldugott városká-

jában él két testvér. Az egyik 27 
éves, magas, csinos aranyszőke-
ha ju , kékszemű, intelligens uri-

l tány. N'em sportol, de ezzel szemben ért a gyer-
mekneveléshez, imádja őket cs remek háziasszony. 
Gyönyörűen kézimunkázik, ruhái t saját maga 
va r r j a , a leghűségesebb feleség válna belőle. A 
másik 18 éves, magas, csinos, világosbarna-liaju, 
barnaszemü, vigkedélyü, sportot kedvelő és szintén 
jómegjelcnésO, intelligens urilcány. Kifogástalan 
gazdasszony. Szeretném őket íér jhezadni . min-
den tekintetben kifogástalan úriemberekhez, akik 
nem hozományt várnak, hanem ők aka r j ák ci-
tai tani a feleségüket. Válaszokat kérek „Nem 
sziámi ik rek" jeligére. 

• 
Kolléganőm az én Hejtett kincsem. Kedves, 

okos. bájos urilcány. Egyszerű, szolid, szerény, 
nem flörtöl, nem cigarettázik, ellenben harmo-
nikus, meleg otthont tudna varázsolni, olyan 
30—3.5 éves, becsületes, káros szenvedélytől men-
tes, állandó foglalkozású és jövedelmű úriember 
számára, aki értékelni és megbecsülni tudná őt. 
Jó állása és néhány ezer pengője is van. Leve-
leket ,,Aranyszívű" jeligére kérek. 

Két kincsem is van: Az egyik egy középmagas, 
karcsú leány, gyönyörű fekete szemekkel, 26 
éves, izr. Földi javakkal ugyan nincs meg-
áldva, de annál szerényebb és llnomlelkû. Na-
gyon muzikális, szép hangja van, tud varrni , 
ért a háztartáshoz, nagyon müveit és intelli-
gens. A gyermekeket imádja és igy nem volna 
akadály egy gyermek, akinek jóságos szerető 
anyja tudna lenni. A másik kincsem egy ön-
hibáján kivül elvált, szintén nagyon művelt, 
intelligens. 27 éves, 152 cm. magas, 51 kiló 
sulyu, izr. asszony. Nagyon kis hibával a lábán, 
amit azonban sokszorosan ellclejttet a linom-
lelkűsége és szerénysége. Csalódott házassága 
miatt visszavonultan él, habár szülei, akiknek 
minden vágyuk egyetlen leányuk boldogsága, 
jómódú emberek. Tisztviselőhöz szeretném íér j -
hezadni, akinek havi appanázst adnának, de 
lehet kereskedő is, csupán az a fontos, hogy 
llnomlelkü legyen. Még megjegyzem, hogy üzle-
tet vezet, kézimunkázik, zongorázik, fest és a 
háztar tásban is segédkezik. Igényei nincsenek, 

csak boldog szeretne lenni. Akik-
nek kincseim valamelyike meg-
felelne, i r jon „Antoinette" jel-
igére. 
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Szegény anyuskám őrökre el-
hunyt és így fájdalmas gyászunk 
miatt sehova sem járunk. Ez-
úton szerelném 24 éves izraelita, 
csinos, fess, barnahajú hugocs-
kdmat férjhezadni. Nyolc ive 
van dltdsban és havi fizetése 
250 pengő. Nem mai tipus, ha-
nem intelligens, józan nagyon 
kedves lénye mindenkit meg-
nyer. Hozzáillő intelligens 37 
éves özvegyembernek, akinek 
esetleg egy-két gyereke is van 
is természetesen megfelelő kere-
sete. szívesen lenne a felesége és 
gyermekeinek az édesanyja, mert 
tapasztalásból tudja, mi az, anya 
nélkül lenni. Esetleges válaszo-
kat „Marian" névre kérek. 

• 

Rejtett vagyok, de kincsnek 
nem érzem magamat, mégis ez-
úton szeretnék valakinek a kin-
cse lenni. Tizennyolcéves korom 
dacára teljesen visszavonulva, 
társaság nélkül élek, bár nem 
Is nagyon vágyom rá , inkább 
egy kedves, meleg otthon izgatja 
fantáziámat. Magas, barna, csi-
nosnak mondott , római katoli-
kus urileány vagyok. Jelenleg 
i rodába járok, de minden sza-
bad időmet édesanyám mellett 
töltöm a háztar tásban. Legfőbb 
vágyam egy komoly férfit ta-
lálni, akinek komoly kis fele-
sége lennék. Urak, akiknek nem 
a hozomány a fontos, hanem a 
megértő feleség és jó pajtás, az 
Ír jon „Engem még nem szere-
tett senki" jeligére. 

A „Beleznay asszonyok" a Törekvés színpadán 
A MAV. Északi Főműhelyt Törekvés dalkör műkedvelő együt-
tese az egyesület színháztermében előadta a „Beleznay asszo-
nyok" cimü vígjátékot. A női szerepeket Király Margit. Fúlsz 
Istvánné és Müller Karola játszották. A férfiszerepeket Sárosl 
Sehöberl Ferene, a darab rendezője, Handlovlts Ferenc és 
Radványl János alakították. Ruzicska Ferencné, Boday Miklós, 
Handl József, Herédy György és Bártfalvy Sándor játszottak 

még a sikerült műkedvelő-előadáson 

Kincskereső u rak , akad-e önök kőzött olyan, 
aki nem a pénz keresi, hanem csinos, fiatal fele-
séggel ékes, boldog ot thonra vágyik. 18 éves, 
róm. kath. , magas, csinos, szépnek mondott uri-
leány vagyok. Szeretem a sportot, táncot, vidám 
embereket, amit azt hiszem, nem lehet rossz néven 

venni egy 18 éves, intelligens leánytól. A ház-
tar tás minden ágában jár tas , szépen kézimunkázó, 
nagyon szerény leány vagyok. Olyan talpig úri-
emberhez szeretnék férjhezmenni, aki nyugodt, 
kellemes otthont tudna nyúj tani . Teljes cimil le-
veleket kérek „Magyarhonba vágyom" jeligére. 

Gyermekkori legjobb barátnőmet szeretném 
fejkötő alá juttatni . 156 cm. magas, molett, 
ba rnaha jú , szépnek mondott , 32 éves, falun élő, 
zsidó, elvált asszony, okleveles tanítónő. A ház-
tar tás minden ágában jártas, kitűnően süt és 
főz. kézimunkázik, zongorázik, hegedül, és három 
nyelvet folyékonyan beszél. Van kétszoba bú-
tora. teljes berendezéssel, kelengyéje és 40.000 
dinár hozománya. Jelenleg falun tanítónő, de 
esetleg városba is könnyen beju thatna . Csak 
komoly, biztos egzisztenciával bíró úriemberek 
jelentkezzenek. Lehet özvegy is, esetleg két 
gyermekkel. Leveleket „Bánáti fa lucska" jeligére. 

Kincsbányászók figyelmébe. Akik talán téves 
uton bányásznak az igazgyöngyre, én megmuta-
tom nekik a helyes utat . Barátnőm 23 éves, fel-
tűnően karesu, filigran termetű, szép, barna 
Irodistalány. Amit a sors anyagi javakban meg-
vont tőle, azért bőven kárpótolta, ennél sokkal 
maradandóbb értékkel, lelki gazdagsággal. Olyan 
házasodni szándékozó, komoly izr. úriemberek 
levelét kérem, akik megengedhetik maguknak, 
hogy egy finom lelkű, intelligens, kedves, házias 
és szép urileány számára a boldogságot jelentsék. 
Nagyon szép kelengyével és 4000 pengő kész-

pénzzel rendelkezik. Komoly leveleket 
tavasz" jeligére kérem. 

„Boldog 

Nappal az i rodában, este a varróasztal mellett 
elkalandoznak gondolataim. Látom magamat a 
saját háztartásomban elfoglalva, várva azt a fér-
fit, aki uz enyém és egyedül engem szeret, it 
éves, róm. katolikus, 103 cm. magas, karcsú, 
barna , szorgalmas leány vagyok. KI az a bátor 
férfi, aki el merne venni egy két szoba bútor-
ral, kelengyével bíró szegény leányt. Jeligém: 
„Keresem a párom". 

29 éves gépészmérnök bátyámnak keresek fele-
séget. Bátyám középtermetű, barna, kifogástalan 
gentlemann. minden információt kibir, vagyonos 
uricsaládból való. Csinos, jómegjelenésü társa-
ságbeli ur , jól táncol és minden sportot üz. Ha-
sci.tó körülmények között élö, vagyonos, igazi 
urileányl keresek számára, leveleket „Sógornőre 
vágyó" jeligére kérek. 

Leányom csinos, magas, karcsú, barna, a 20-as 
ívek [légen lévő urileány. Igen intelligens, öt 
nyelven beszél, irodalmi téren is dolgozik és kere-
seti lehetőségekkel rendelkezik. Teljesen beren-
dezett háromszobás lakás, kelengye van. Egyetlen 
gyermek. Keresek számára élettársat. Esetleges 
kimerítő leveleket teljes cím megadásával, lehető-
leg fényképpel „Hozzáillő" jeligére kérek. 

izom és izületi fájdalmafiat 
és a fejfájást csillapítják és megszüntetik a 
Togal-tabletták. Kérdezze meg orvosát! Min-
den gyógyszertárban kapható. Ara: P. 1.80. 
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A japán császár öccse feleségével Abbáziába utazott nászútra. Kunz igazgató logadju a fejedelmi 
vendégeket a Hotel Regina elült 

A „REJTETT KINCS" POSTA JA: 
Levele van: Afrikai repülősflu, Azt hiszem, 

maga lesz az igazi, Aki mer, az nyer, Ala Titkos 
Ilona, Ahol a láb fontos, Ali, Aranybika, 
Aranka, Annuska, Árvácska, Boldog otthon, 
mosolygó feleség, Boldog házastárs. Boldog jövő, 
Boníisülés 30, Bácskai leány, Brigitte Helm, Bol-
dogság, Csehszlovákia 20, Csak, lia a szive, sza-
bad, Csak maga! Családi élet. Deutsch, Decem-
berben látjuk egymást, Első élmény, Egy csokor 
kék ibolya, Együtt keresünk, Érdemes élni, Egy-
más életét aranyozzuk be. Engem még nem sze-
retett senki, Ezerkilencszáztizenöt, Fá tum, Fér j -
hezmennék, ha valaki elvenne, Flapper, Gás-
pataki. Good Night, Gondos gyám, Gondos öreg, 
szerető apa, G. M., Gyöngyvirág B„ Házias 
feleség, Házias asszony, Hátha sikerül, 32 éves, 
Ideális feleség, Intelligens földbirtokos, Jó paj-
tás 3«, Jó tündér , Idealista, Jön a tavasz, Igazi 
kincs 37, Kastély, Kedélyes kislányok, Komoly és 
őszinte, Külföldi fogorvos, Keresni kell a boldog-
ságot, Kékszemű aradi lány, Karinthy Frigyes, 
Kitty, Keresett kincs, Kis sógornőm, Keresem 
az igazi boldogságot, Kreola Jugoszlávia, Kreola 
Temesvár. Komoly húszezer, Komoly, Lizike. 
Lila ibolyák 29, Mirakel, Minden információt ki-
bír, Mélyen rej tet t kincs, Mindent a gyermekért , 
Margitka, Megnyugvás, Mindenben megfelelő, 
Magyar asszony. Május 22, Nur du!. Nem rejtett 
kincs. Nagy érték, Nemesszivü, Napsugár, Ne-
ked is van, nekem is van, Nem bánja incg, ön -
zetlen érzések, ,,P. X.", Perle de Transylvanie. 
P. Margit Kunhegyes, Pára t lan , R. Reméljük a 
legjobbat, Rejtett kincs. Romániai rózsa, Rajongó 
hitves, Rejtett ibolya, Rea Sylvia, Sziget ide-
genben, Romániai orvos, Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat, Szeretet tanyája, Szebb jövő, 
Száz szál piros rózsa, Sem tegnapi, sem mai 
lány, Szimpátia, Szeretném boldognak látni, 
Szerelmi házasság, Szeretnék szeretni; Szeretem 
a cigányzenét, Szeretet tanyája . Szebb jövő. Ta-
lán megtalálom, TizenkUencéves, Testvérek, 
Ti toktar tó, Tökéletes boldogság. Tetőtől talpig 
ui iember, Unokahúgom, Vojvodina, Valaminek 
töi'ténnie kell, Vita, Vidéki kislány, Zwei brünet-
ten, Zwei Herzen, Zins 28. — For ever, Subotiea 
cimére elküldött poste restante levelünk vissza-
jött, miután ott nem érdeklődtek i ránta . — 
T. Józsefnek „Nyugati gyorsáru ' ' levele van 
Gáspatakitól. 

URAIM, REJTETTNEK LEHET MONDANI, DE 
HOGY KINCS VAGYOK-E, AZT DÖNTSÉK EL 
MAGUK. 20 ÉVES. NAGYON CSINOS, VIGKE-
DÉLYÜ. SZÉPNEK MONDOTT BARNA LEÁNY 
VAGYOK. HÁROM ÉV ÓTA HIVATALBA JÁ-
ROK, DE A HÁZTARTÁSHOZ IS NAGYON ÉR-
TEK, SZERETEM A TÁRSASÁGOT, SZERETEK 
TÁNCOLNI ÉS UGY ÉRZEM, HŰSÉGES,, JÓ FE-
LESÉGE TUDNÉK LENNI OLYAN KOMOLY IZR. 
ÚRIEMBERNEK. AKINEK NEM A PÉNZ, HA-
NEM A SZÉP ÉS A JÓ FELESÉG A FONTOS. 
HOZOMÁNIOM 20.000 KORONA. LEVELE-
KET „AKI MER AZ NYER" JELIGÉRE KÉREK. 

• 
Ismeretség hiányában ezúton szeretnék célhoz 

jutni . ISO eni magas, róm. kath., intelligens, zene-
értő, 23 éves, háziasán nevelt, ba rnaha jú , barna-
szemü, mindig vidám, jókedélyii urileány vagyok. 
Háromszoba bútort , kelengyét és némi készpénzt 
kapok. Jegyző, tanitó, állami, vag) városi tiszt-
viselő levelét „Fehér álinok menyasszonya'"1 jel-
Igére kérem. 

• 
Uraim, kincsnek ugyan nem nevezem magam, 

dc szavamra mondom, nem bánnák meg, ha a 
sers valamelyiküket összehozná velem. 18 éves, 
nagyon csinos, jómegjelenésü leány vagyok, leg-
alább is igy mondják . Elsőrangú nevelésben 
részesültem, perfekt német, angol és francia va-
gyok, sportolok, a háztartáshoz is konyítok, 
csupán egy megbocsájIhatatlan hibám van, hogy 
nincs pénzem. De jókedéllyel megküzdök az élet 
ezer bajával , energikus és kitartó vagyok és 
ehhez a küzdelemhez megértő paj tás t keresek. 
Melyik intelligens, jómegjelenésü, a mai viszonyok 
kőzött is rendezett anyagiakkal bird 25—30 éves 
u r állana mellém. Jeligém „Porszemek a nap-
sugárban" . 

* 
REJTETT KINCSEM KIS HUGÓM, 23 ÉVES, 

RÓM. KATH., KÖZÉPTERMETŰ, CSINOS, INTEL-
LIGENS, KEDVES TERMÉSZETŰ, SZERÉNY, 
HÁZIAS, ZENEÉRTŐ LEÁNYKA. FELESÉGÜL 
MENNE VÁROSI, VAGY ÁLLAMI TISZTVISELŐ-
HÖZ, NAGYON SZÉP KELENGYÉVEL ÉS 4000 
PENGŐ KÉSZPÉNZZEL. JELIGÉM „HALVÁNY 
SÁRGA RÓZSA 23". 



, .TOALETT- PROBLEM AK." Ha a ta f t - ruhának 
a szoknyája elég bő, akkor a hosszán könnyen 
lehet segíteni. Vagy tétessen rá alul széles tüll-
szegélyt, vagy — miután a derékból igy is ki-
veszi az ujjakat , azokból szabat olyan széles 
csipőrészt, hogy ezáltal megkapja a kelló hosszát. 
A nyakkivágán köré strassz-, vagy gyöngyhim-
zésíi pántot alkalmazzon. Ha ügyes szabónője 
van. a ruha nagyon szép lehet. 

,.ZALAI ASSZONY." Elismerő szavalt hálásan 
köszönjük. Nagy öröm nekünk, hogy tanácsunk 
bevált s jó hasznát vette annak. A jelenlegi kér-
désre az a feleletünk, hogy ha annak az estély-
nek kimondottan bál-jellege lesz, akkor a dél-
utáni barna ruha nem megtelelő toalett. Nagy 
kérdés az is. hogy a többi résztvevő hogyan 
öltözködik. IIa tudomással birna arról , hogy 
mások is ugyanugy gondolkodnak, mint nagysá-
god s ez egy estély miatt nein csináltatnak báli 
toalettet, akkor felveheti a barna r u h á t . De ha 
a résztvevők túlnyomó része kijelentett estélyi-
ruhát vesz fel, akkor nem lehet délutáni ruhá -
ban megjelenni. Ebben az esetben két megoldást 
a jánlhatunk: Az egyik az, hogy a meglévő ruha 
ujja t kifejti s a vállrészen, vagy más megfelelő 
helyen strassz-, vagy más hasonló diszt alkal-
maz, vagy pedig csináltat egy olyan ruhát , melyre 
tavasszal, vagy nyáron szüksége lehet s azt 
estélyiesen készítteti el, a kelméből pedig annyit 
rezervál, hogy később uj jakat varra thasson bele 
s egészen átalakít tathassa. Ha az előbbi meg-
megoldást vá asztja, akkor természetes, hogy a 
most kifejtett ujjakat később visszavarrhatja a 
ruhába . A trikóselyem kendőt ne vegye fel, mert 
nem elegáns. lia a szürke prém jó állapotban 
van, az inkább megfelelő. A harisnya egy-két 
á rnyala t ta l világosabb lehet, mint a ruha , a lakk-
cipő helyett pedig — ha módjában van — ve-
gyen barna selyemcipőt. Ez nem kerül nagyon 
sokba s lényegesen emeli az egész öltözék estélyi 
jellegét. Ha nem akar ezért pénzt kiadni, fekete 
lakk-, vagy barna antilopcipő illenék a ruháboz. 

,,E. JÖZSEFNÉ." Jól cselt olvasnunk, honi) a 
kézimunknivvel olyan örömei szereztünk s a 
mintáknak oly jó hasznát vetle. Kívánságát a 
levélben foglalt formában legnagyobb sajnála-
tunkra nem teljesíthetjük, de nincs is arra 
szükség, hiszen a kézimunkaiven már eddig is 
annyi gyönyörű magyaros mntivumu rajzot hoz-
tunk, hogy azokból könnyen kiválaszthatja azt, 
amire szüksége van. A magyar ruhán egyébként 
nincs is hímzés. A dúsan ráncolt fehér mull-
szolcnydból, ugyanolyan ingvállból s sötét, színes 
bársonypruszlikból áll_ A pruszlikon arany, vagy 
ezüst zsinórból készült vitézkötés képezi a diszt. 
Egyedül a pár ta van gyönggyel hímezve, de 
asszonyok nem viselnek pártát, csak leányok. 
E{t;;.bckbcn a legnagyobb készséggel állunk ren-
delkezésére. 

,.h. IBOLYA." Kérése már teljesült is. Vélet-
lenül éppen a legutóbbi kézimunkamellékletün-
kön hoztunk különböző nagyságú és formájú 
virágos recemotivumokat. 

„JUGOSZLÁVIA:' Kérdését csodálkozással ol-
vastuk, mert hiszen az említett minta mellett 
közöltük annak pontos szinmagyardzaldt is. 
Olyan csipkét kell venni hozzá, mely koraiakban 
halad. Ilyet minden jobb esipkeüzletben kapni. 

„BARNA ASSZONY." 1. lia a kosztümnek 
nincsen más baja, minthogy bepiszkolódott, 
akkor kár elszabni s ruhát csináltatni belőle, ha-
nem ki kell tisztíttatni. A kosztüm ugyanis az 
idei tavaszon is nagyon divatos lesz. De lia a 
fazonja sem modern, esetleg szük, vagy kurtább 

it kelleténél, akkor csináltathat belőle egyszerű 
!>iuzruhát, berakott szoknyarészekkel s világos 
gallérkával. Más fazont abből a kelméből nem 
lehet csinálni. 2. A szürke crepe de Chine-hez 
okvetlen kell valamit venni, hiszen 3 méterből 
most nem lehet ruhá t csináltatni. Vagy vegyen 
még annyi barna anyagot (levelében említi, hogy 
ez a szin jol illik az arcához), amennyiből a 
szürkével együtt kitelnék a ruha s a szürke 
kelmét festesse hozzá, vagy pedig vegyen még 
szürkét s az egész anyagot festesse meg együtt. 
A festővel kell megbeszélnie, hogy melyik mód 
biztosítja jobban azt, hogy a két kelmének ha j -
szálnyira egyforma árnyalata lesz. Ujabban na-
gyon modernek a kazakos fazonok s ha esetleg 
másképpen nem lehet megoldani ezt a kérdést, 
í.kkor kétféle anyagot is össze lehet dolgozni. 
Nem kél szint, de két minőségei ér tünk. Karcsú, 
magas alakok megengedhetik maguknak, hogy a 
kazak alól kilátszó aljrész más anyagból legyen, 
mint maga a kazak. 3. A fekete tiflisz-ruhát 
fekete georgclte-tel kombinálhat ja . Talán a 
derékrészből lehetne annyi kelmét kapni, hogy 
a szoknyát széles csipőrésszel kellően meg 
lehetne hosszabbítani, a derekat pedig a két 
anyagból összekombinálni. Még jó. hogy az alj-
nak harangszabása van. Ez egészen modern. 4. 
A fekete ruhához szép lesz a tervezeti fekete 
ripszköpeny. IIa súlyt helyez a r ra . hogy a fel-
öltőt több szezonon át alakítás nélkül viselhesse, 

FftTDRt»' 
DAGANATOK 

ZÚZÓDÁSOK 
f A G Y À S O H 

TTUKSZfMEK 
•bőrkeméhyeo. 

B Ü T Y K Ö K 

A Szt. Rókus lábsó 
uj 

Elegendő, ha egy csekély mennyiséget ebből 
a lábsóból beleteszünk egy lavór melegvízbe és 
áztat juk a fájós lábat 10—15 percig. Ezen idő 
inulva a láb dagadtsága, feltörése, a kinzó 
égető érzések egy csapásra megszűnnek és többé 
ú j r a el nem .kezdődnek. 

Hosszabb áztatás megpuhít ja a. lyukszemet és 
bőrkeményedéseket annyira, hogy a/.ok könnyű-
szerrel, kés vagy borolva nélkül eltávolíthatók. 

A legmakacsabb lábfájások, fagyások elmúl-
nak, mert a Szent Bókus lábsó a lábal töké-
letesen ujjá alakít ja , hogy a szük cipő is éppeu 
olyan kényelmes lesz, mintha évekig hordta 
volna. Megszabadul a láb különböző bántal-
mailól, annyit j á rká lha t , amennyit akar vagy 
állhat egyhelyben órákig fáradtság vagy fáj-
dalom legcsekélyebb érzése nélkül. 

Egy nagy csomag Szent Rókus lábsó ára 1 P, 
28 fill. Ha valahol nem kapná, forduljon Szent 
Rókus-gyógyszertárhoz. Budapest, VII.. Rákóczi-
ut 70. 
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akkor egy «nos fazont vílassion. EllenkeiA eset-
ben ez is harangszabásu lehet. A köpeny bélése 
fekete legyen, mert ez elegáns is s azonkívül a 
színes bélés nagyon megnehezíti az öltözködést. 
Ua világos prémet akar , szürkét a jánlunk. Ha 
szívesen visel egész sötét köpenyt, akkor perzsa-
prémet tegyen rá . 5. A nappali ruhák hossza 
olyan, hogy a térdvonalat jó arasszal fedi. A 
délutáni ruhák bokáig, az esti ruhák földig ér-
nek. 6. Ha a köpenyen szürke prém lesz, akkor 
vehet talán szürke kalapot, de a feketét is visel-
heti hozzá. 

„BELLA." Nem közölte velünk, hogu miiven 
amiuyból óhajtja elkészíteni a relikült s hogu 
délelőttre, vagy délutánra szánta-e. Tájékozta-
tásul mindeneseire megírjuk, hogu a drap fel-
öltőhöz jál illenék a barna, kék vagy zöld 
árnyalatokból összeállított retikül. Ha szereti az 
eleven színeket, a píros sem rossz, de ügyeljen, 
hogg rikító árnyalatot ne válasszon. 

„PRAKTIKUS ASSZONY." A beküldött anyag-
ból nagyon szép lesz a báli ruha s a tervezett 
ezüst csipkeboleró gyönyörű lenne hozzá. Csi-
nálja olyan hosszura, amilyet csak űz anyag 
kiad. A har isnyája lehet ezüstszürke, vagy olyan 
zöld, mint a ruha . Az ezüst cipőt mindkét eset-
ben felveheti hozzá. A fekete cipő s a hosszúszárú 
fekete kesztyű is jó kombináció. Nagyon mo-
dern, apar t , csak kissé eltűnő. Ha ezt nem 
bánja, maradjon a fekete mellett Ha ilyen-
formán az ezüst csipkét használja fel, hermeltn-
szegélyt, vagy szürke rókafélét tétessen rá . így 
teljesül az a kívánsága is, hogy a barna bársony 
megmarad tavaszra. A kompié nagyon elegáns 
lesz ugy, ahogy elgondolta, de ar ra figyelmez-
tetjük, hogy a velour-sifon nem utcai viselet. 
Csak késő délután, vagy este veheti fel. Végül 
készséggel jelentjük ki, hogy testsúlya magassá-
gához képest nem sok s semmiesetre sem szá-
mithat ja magát a kövér nők közé. 

„S. K. V. E." A mi feleleteinkben soha sincsen 
ellentmondás, csupán a kérdésektől függ, hogy 
melyikre milyen választ adunk. A jelen esetben 
azért üzentük valakinek, hogu ideje lesz már a 
tavaszi garderobe-jál rendbe hozni, meri az 
illető levelében azt is közölte velünk, hogy csupa 
angol holmit akar, mclu nincs alávetve a divat 
gyors változásainak. A másik kérdező viszont azt 
hangsúlyozta, hogy kizárólag ultramodern ruhá-
kat akar. Itt, persze, nem leheteti más vála-
szunk, minthogy várja be a tavaszi párizsi 

„KÉNYES IZLÊSU." Téved, ha a« hisü. hogy 
a hosszú ruha divat jával veszített jelentőségéből 
a cipó és a harisnya. Szó sincs erről . Először 
azért nem, mert az utcai ruhák még mindig 
elég kur ták ahhoz, hogy a lábbeli kellőképpen 
érvényre jusson, másodszor pedig azért nem, 
mert a hosszú alkalmi ruháknak még akkor is 
fontos kiegészítő része a stilusos, elegáns cipő és 
harisnya, ha abból csak egy ujjnyi látszik is ki. 
Hogy tánc- és bál iruháknál miért fontos a cipő 
és har isnya, azt fölösleges magyarázni. Volt Idő, 
— ne tessék nevetni r a j t a —, amikor a nök dél-
előtt és utcán is uszályos ruhában já r tak . Arány-
lag nem is olyan régen. Körülbelül harmincöt 
évvel ezelőtt. S cipő- és harisnyaluxus akkor is 
volt. Legfeljebb csak arról lehetett szó, hogy a 
lábszár szépséghibáit ügyesebben lehetett eltün-
tetni, mint manapság. Ez utóbbi körülmény na-
gyon növeli a hosszú ruháér t lelkesedő hölgyek 
számát, de azért nem kell félni attól, hogy az 
utcán ismét uszályos ruhában fogunk járni . 

„BELt.PÖ." A belépő színe és anyaga elüthet 
a ruhától , de azért harmónia kell. hogu legyen 
a kél darab között. Fehér ruhához bármilyen 
szinii belépőt vehet, de lehetőleg fehérrel bélelje 
azt s fehér prémszegélyt tegyen reá. 

A nagyérdemű közönség szíves tudomására 
adjuk, hogy mindenkinek roódájban van otthon 
sósfürdőt készíteni, ha a pénzügyminisztérium 
rendelete alapján forgalombahozott „LUCULLUS" 
gyógyfürdősót kg-kém 1 pengőért eredeti dobo-
zokban beszerzi. Használjon tehát minden asz-
szony „LUCULLUS" gyógyfürdősót. 

Kit Iflt vendégül a Színházi Elet 
a CONTINENTAL szállóban 

Ezen a héten PoroBi Pál, Sátoral jaújhely , (Vá-
rosi közmüvek), előfizetőnket invitáljuk három 
napra Budapestre és fe lkér jük, hogy megérke-
zésének pontos idejéről a Continental-szállodát 
(VII., Dohány-u. 42—44.) értesíteni szíveskedjék. 

kollekciói. 
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álló. M i n d e n ü t t kap 
ható. 1 üveg ára 4 pengő 25 fillér. Ha valahol 
nem volna, forduljon a Tudományos Találmá-
nyok Laboratór iuma (LABORATORY OF SCIEN-
TIFIC INVENTIONS) magyarországi fiókjához. 

Budapest 72. Postafiók 15. 

RENDELÖSZELVtNYI 
Kérem küldjön azonnal bérmentve 

1 üveg YESSO-HENNAT í , e k e t " barná t 
Név: . . 
Helység: 
Utca és házszám: 

Szelvényt levágni és levelezőlapra ragasztva, vagy 
borítékban bekűldenil 
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(7. folytatus. ) 

Rátette kezét a nővére vállára. 
— Szomorú feladat és nehéz, amit rádbizok. De mit tegyünk, test-

vérem? Most menj hozzá. 
Mikor Ágnes néni benyitott Lontalin szobájába oft találta őt egy 

nyitott bőrönd előtt, amibe sebbel-lobbal és rendszertelenül csomagolt. 
—1 Mit csinálsz gyermekem? — kérdezte Ágnes néni ijedten. 
— Csomagolok. Megyek nagypapával. Látni akarom az apámat, 

aki beteg. Nem tudnék itthon maradni. 
— Gyermekem, — mondta Ágnes néni — le ezt nem teheted! Te 

nem mehetsz el nagypapával! Ki tudja mi történik ott? Mindenre el 
kell készülve lenni. Nem való, hogy te odamenj. Bele ezekbe a szomorú 
dolgokba. 

— De elmegyek Ágnes néni, ne is beszéljünk erről. Elmegyek 
akkor is, ha nagypapa nem engedné! Felülök a vonatra és megyek. 
Látni akarom az apámat. 

— Nem Lontalin, — mondta Ágnes néni sirva — ezt nem teheted! 
Ez lehetetlenség. 

— Lehetetlenség? — kérdezte Lontalin és abbahagyta a csomago-
lást és odafutott Ágnes nénihez. — Azt mondod lehetetlenség? De 
hiszen akkor — akkor az apám — már nem él! Ti megcsaltok engem! 
Az én apám meghalt. Mondjátok meg! Mondjátok meg! Hogy meg-
halt az apám! 

Ágnes néni hangos zokogása volt a felelet. 
Lontalin kezei elhűltek. A térdei megrogytak, belekapaszkodott egy 

székbe és leült. Halálsápadt volt és reszketett. 
— Apám. szegény apám, meghalt, — susogta maga elé könnytelen 

szemekkel. 
Most nagyapa lépett a szobába. A balsejtelem idehozta és most 

látta a nővérét sirva a szoba közepén és Lontalint lélektelenül, üres 
szemekkel ülni a széken. 

— Tudja már — sirt fel Ágnes néni és odalépett a gyermekhez _ 
és simogatni kezdte a fejét. 

— Kicsikém! — mondta nagypapa és magához ölelte őt. Nem 
lehet harcolni az Isten akarata ellen, ö azt akarta, hogy szegény-
apád ne találjon megnyugvást a földön. Most majd letesszük öt édes-
anyád mellé. Legyenek együtt az örökkévalóságig! Hiszen annyira 
szerették egymást! 



— Nagypapa, — mondta most Lontalin és hirtelen megáradt 
benne a könnyek zsilipje és odavetette magát a nagyapja karjai közé 
—- nagypapa, de borzasztó ez, ez a halál, nagypapa de borzasztói 

— Igen, kicsikém — mondta Riedessen és az ő szemeiből is 
kicsordultak a könnyek — a halál borzasztó azok számára, akik itt 
maradtak, de megnyugvás és megoldás annak, aki meghalt, mert 
nem tudott élni a földön. Most majd jó lesz neki, mert viszontlátja 
anyádat, odaát, abban a másik életben, amiben hinnünk kell, hinnünk 
kell gyermekem, különben nem volna értelme semminek ebben az 
életben. 

XVI. 

A rózsák megszólallak. Egy kis elefántcsontszinü levélke feküdt 
mellettük, az beszélt helyettük. Az első nap ezt mondták: 

„Ma olt voltam a parkban és vártam. Miért nem jött?" 
Második nap ezl mondták: 
„Ma sokáig vártam a parkban. Gyönyörű idő volt. Mi történt? 

Csak nem beteg? Aggódom, irjon pár sort és küldje vissza az emberrel, 
aki a választ várja. Este a színházban leszek." 

Lontalin visszaírta: 
„Apám meghalt. Nagypapa elment érte Párizsba, hogy hazahozza. 

Holnap lesz a temetés. Nagyon szomorú vagyok. Lontalin." 
Akkor a rózsák ezt az üzenetet hozták vissza: 
„Nagy részvéttel vagyok ön iránt. Minden este imádkozni fogok 

azért, hogy fájdalma enyhüljön." 
A temetés után két nappal ez az üzenet jött: 
„Anyám nemsokára visszaérkezik. Akkor elutazunk. Hát sohasem 

fogom többé látni?" 
„Szomorú vagyok — irta vissza Lonlalin — és nagypapa azt 

akarja, hogy utazzunk el a Riviérára. Ott maradunk egy hónapig. 
Onnan megyünk Párizsba, hogy megtartsam a koncertemet. Most 
mindig játszom, hogy ne kelljen arra gondolnom, ami történt. Mikor 
nem játszom, akkor csak sirni tudok. IIa nem láthatnám Isten önnel! 
Ne felejtsen el!" 

Akkor napokig némák maradtak a rózsák. Mig egyszer megint 
csak megszólaltak. 

„Anyám megérkezett és most elutazunk Belgiumba. Ezek az 
utolsó rózsák, amelyekkel búcsúzom öntől. Kár, hogy nem vagyok 
költő s igy nem tudom elmondani önnek, mi volt számomra az, hogy 
önnel találkozhattam. Hogy megismerkedhettem önnel. A neve, Lon-
talin, minden este és reggel megszólal szivemben, mint a kis harang 
és azt mondja: Lontalin, Lontalin! Vége van! Vége van! Es azt mondja: 
Menni kell, menni kell! És azt is mondja: Lontalin messze van! És 
azt is mondja végül, ha arra gondolok: látjuk-e még egymást valaha? 
Soha már, soha már! Ugye most látja, milyen az élet? Hogy legszebb 
örömeinkbe betör és anélkül, hogy megérdemelnők, elborit minket 
szomorúsággal! De önt a művészete meg fogja vigasztalni hamar! Oh 
én nem is tudom elképzelni önt csak boldogan és mosolyogva! És nem 
is tudom elképzelni, milyen lehet gyászruhában! És ezért, bár fáj, 
hogy nem láthattam többet, titkon mégis örülök, hogy ugy tarthatom 
meg emlékemben, amilyen volt azon az utolsó délelőttön, mikor ugy 
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esett az eső és nekem a kis Wynit'ried-babát hozta. Igaz, ő is búcsúzik 
a régi úrnőjétől és alázatos kézcsókjait küldi. Jól érzi magát, mert 
nagyon megbecsülik őt. Minden este, mikor már az egész ház pihenőre 
tért, mi ketten a zárt ajtók mögött még együtt vagyunk és beszélge-
tünk arról, akinek a neve a messzeséget, a szépséget és a vágyat jelenti 

És ha azt mondom neki: Lontalin és egy kicsit megnyomom a gyom-
rát, akkor ő nevet és sejtelme sincs róla, hogy mi ketten szomorúak 
vagyunk. Ez a nevetés igen kicsiny vigasz számomra, azért, hogy önt 
elvitte az a messzeség, ami a nevében van. De mégis több, mint amennyi-
ről lemondani tudnék. Az egyetlen vidámság ebben a nagy-nagy szomo-
rúságban. Ha néha rámgondol és a sok dicsőség és ünnepeltetés nem 
sodorja ki szivéből az én emlékemet: irjon nekem Brüsszelbe, a főpostára, 
gróf Warden névre. Boldog leszek, ha a kezeirását látom." 

Két héttel utóbb Nizzából Lontalin ezt a választ küldte: 
„Kedves Warden grófi Itt vagyunk tehát a napfény hazájában, ahogy 

Nizzát nevezik. Igaza volt nagypapának, mikor idehozott bennünket. 
A természet szépsége sok mindenért kárpótolja az embert. A tenger 
nagyon szép és az ég olyan mélységes kék és ugy ragyog, mint valami 
csoda. A virágok nyílnak és a pálmák büszkén nyúlnak az ég felé. Sokat 
sétálunk és ez jót tesz nekem. Ágnes néni azt mondja, már nem vagyok 
olyan sápadt, mint otthon voltam. Most mindennap sokat játszom és 
készülök a párizsi koncertemre. Képzelje csak, itt volt nálunk az az ur, aki 
szegény apámnak az impreszáriója volt és azt az ajánlatot tette, hogy 
menjek ki Amerikába egy turnéra. Nagypapa még nem mondott igent. 
De én nagyon örülnék, ha mehetnék, mert legalább látnék egy darabot 
abból a világból, amiről Kaunitz annyit mesélt nekem. Igaz, Kaunitz is 
itt van velünk. Mindennap együtt bridgezünk és sétálunk, ő is helyesli 
az amerikai turné tervét, de nagypapa azt mondja, hogy most már a 
csodagyermekség kora lejárt rám nézve és jobb volna, ha egy pár évig 
nem játszanék sehol s azután mint érett, kész művész jelennék meg a 
pódiumon újra. Én nem tudom miért mondja ezt nagypapa, de neki 
mindig és mindenben igaza szokott lenni. 

Miért hiszi Warden gróf, hogy én el fogom felejteni? Oh, nagyon 
sokat gondolok önre, a hercegi parkra, ahol együtt jártunk. Azt hiszem, 
a park most már szomorú lehet. A nagy fák mind lehullatták leveleiket 
és talán a mókusok is fáznak néha és nem ugrándoznak olyan vidáman, 
mint akkor. A fekete rigókra is gondolok és az apró cinegékre. Milyen 
kedvesek lehetnek, mikor a havon sétálnak, mert azt irják a lapok, hogy 
Münchenben nagy hó esett. 

És Wynifriedre is gondolok és kérem, szeresse őt tovább is és helyet-
tem csókolja meg az orra hegyét, ami azért kopott egy kissé, mert mindig 
olt szoktam megcsókolni. 

Nagyon sok üdvözletet és jókívánságot küld önnek az, aki meg-
tanulta a szomorúságot és a hűséget is. Lontalin." 

A párizsi koncert után, mely Lontalin életének ujabb nagy diadalát 
jelentette: a Riedessen-család visszatért Münchenbe. 

Kaunitz elválhatatlan kísérőjük maradt. Párizsban is velük volt, 
hogy élvezhesse Lontalin dicsőségét. 

— Különös, — mondta Riedessen a nővérének — ez az Oscar kezd 
előttem gyanús lenni az ő hozzánk való ragaszkodásával. Attól tartok, 
hogy ez inkább Lontalinnak szól, mint nekünk. 
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Oh, dehogy! mondta Riedessen Agnes. Kaunitz furcsa 
ember és most tétlenségre van kárhoztatva. Unatkozik és nem szereli a 
társaságot. Ezért van folyton velünk. 

— Az volt a terve, hogy még ősszel visszatér Szumatrába. Nem-
sokára itt a tavasz és őneki esze ágába sincs, hogy elutazzon. Te nem 
tarlód ezt furcsának? 

Agnes néni elgondolkodott. 
— Te azt gondolod, hogy valami terve van Lontalinnal? 
— Alighanem szerelmes bele — mondta Riedessen. 
— Ugyan! l lá l nem látod, bogy ugy bánik vele, mint egy gyermek-

kel? Hiszen tulajdonképpen a leánya lehetne! 
— Az nem zárja ki, hogy szerelmes legyen bele. És Lontalin is 

szivesen van a társaságában. Mondanom sem kell, hogy nem tetszik 
nekem ez a dolog. 

— Biztosítalak, hogy rémeket látsz. Lontalin nem lát egyebet Oscar-
ban, mint egy öregedő bácsit, aki érdekes dolgokat tud neki mesélni. 

— Bárcsak ugy volna! Nem szeretném, ha ez az ember titokban 
reményeket táplálna Lontalin iránt. 

— Gyerekség! — mondta Ágnes néni. — Tudod, hogy Lontalin a 
zenén kívül nem hall és nem érez semmit. Tulajdonképpen fejletlenebb, 
mint más leány az ő korában. Ha Kaunitz szerelmes volna belé, ő venné 
észre utoljára. 

— Ez a fejletlenség, ahogy te mondod, kissé már aggaszt is engem 
— mondta most Riedessen. — Azért is szeretném egy időre elválasztani 
a zenétől. Többet kellene, hogy társaságba járjon és egyáltalán szeretném, 
ha most már egy kissé hasonló élete és örömei lennének, mint a vele 
egykorú lányoknak. 

— Te sokat kivánsz Otfried, — mondta Ágnes mosolyogva — ha 
egyszer zseninek született, nem lehet olyan, mint más leány, aki nem az. 
Kell valami különbségnek lenni! Különben sem baj, ha a nő kissé későn 
ébred fel benne. Az ilyen intenzív szellemi munka mellett, amit ez a 
gyermek végez, ez lehetetlen is volna. A tehetség mindent elfoglal benne 
s ő maga egészen a tehetségét szolgálja. Végre is csak tizenhét éves. 

— Te nagy optimista vagy, Ágnes, mindig is az voltál — mondta 
Riedessen. 

És nem beszéltek többet erről a dologról. 
Valóban, Kaunitz nem látszott veszedelmesnek. 
Bár néha kissé rajtafelejtette sötét szemeit a gyermek arcán, bár 

túlzottan elhalmozta öt figyelmességekkel: virágokkal, könyvekkel s 
apró ajándékokkal: ez nem ugy hatott, mintha a nőnek szóló hódolat lett 
volna. Ez mind az elkényeztetett gyermeknek szólt, a csodának, 
a zseninek. 

S ebben a társaságban mégis csak ő volt a legfiatalabb, ő volt az, 
aki érdekes és távoli dolgokról tudott beszélni, úgyhogy az kissé megbor-
zongatta az embert és végül ö volt az összekötő kapocs közte és a világ 
között, ű volt az, aki összebarátkozott AdelholTal és most már gyakran 
mentek fel együtt a Riedessen-házba leára, sőt egyszer azt is kieszközölte 
Kaunitz az öregeknél, hogy egy vacsorára is meghívták. 

Ágnes néni, aki megőrizte fiatalkori rajongását a költészet iránt, 
el volt ragadtatva Adelhof írásaitól és mikor meghallotta, hogy egy 
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ujabb drámán dolgozik, egy görögtárgyu verses tragédián, ő biztatta és 
lelkesítette őt a munkára. 

Adelhof maga sem értette niiért vette öt Kaunitz a szárnyai alá. Bár 
hálás volt iránta, egy kissé mindig gyanakodva gondolt erre a hallgatag, 
komor, zárt egyéniségű emberre, akit sokkal materiálisabbnak tartott 
annál, semhogy feltételezhette volna róla, hogy a költészetét megérti, aki 
sohasem akart a bizalmába lopódzni, de elbeszélgetett vele órák hosszán 
keresztül utazásairól, kalandos és veszedelmes vállalatairól, idegen 
népekről és szokásokról, mindenről, amit látott és átélt. De mindenről 
azzal a könnyed felületességgel, mely tulajdonképpen semmit sem árult 
el belőle magából, a lelkéből, a gondolataiból és az érzéseiből. Ha Lonta-
linról szó esett köztük: ez a zárkózottság még jobban elmélyült. 

— Gyermek — szokta mondani ilyenkor Kaunitz és a szivarja füst-
jébe bámult. — A zene álomvilágában él. Egyszer majd valaki fölébreszti 
belőle. De most még gyermek. 

Adelhof szive nagyot dobbant erre a beszédre. 
— Mit gondol, Kaunitz, ki lesz az, aki fölébreszti? — kérdezte. 
— Valaki, aki a nagy, mindent leigázó szerelmet hozza számára. 

Ennek a hangja fölébreszti őt. Ennek nem fog tudni ellentállni. Ez lesz' 
számára az igazi zene. Az élet zenéje. 

Adelhof elszomorodott s egy pillanatig közelállt ahhoz, hogy mindent 
megmondjon ennek az embernek. De ahogy a sárga, zárkózott arcra 
nézett: megijedt ettől a gondolattól. 

Nem, ennek nem lehet elmondani semmit. Sem az éjszakák gyöt-
relmeit, sem az álmok édességét. Sem a rajongásnak azt a tündöklő 
glóriáját, amellyel ő körülveszi Lontalin szőke fejéi! Mindez profanizá-
lódnék, ha egy szót is ejtene róla ez előtt a sötét ember előtt. Ezekről nem 
lehet beszélni csak versben. És a verseket Lontalin mind olvassa és szeme 
hálásan ragyog fel, ha beszél róluk és dicséri őket. De mintha nem is 
tudná, hogy a versek hozzá szólnak. Talán nem ez, az a mindent leigázó 
szerelem, ahogy Kaunitz mondja, amire vár. De mit tehet egy költő egye-
bet, minthogy verseket ir? Hát nem a vers az élet zenéje? Mit tehet, mit 
tegyen, hogy felébressze őt? Lehetetlen vele szerelemről beszélni! Ilyen-
kor lehajtja a fejét, hallgat és legföljebb ennyit mond: 

— Ez nagyon szép volt, amit most mondott. Olyan volt, mint egy 
vers! 

Hogy lehetne megértetni vele, hogy ez nemcsak vers, hanem élet 
és igazság? Szomorú és vérző igazság, amit a versekben mond! 

Kaunitz mintha leolvasta volna a homlokáról, amiket gondolt: 
mosolygott magában és azt gondolta: . 

— Csak szenvedj pajtás te is! Neked sem árt! Te úgyis könnyebben 
szenvedsz mint én, mert verseket tudsz irni róla. De én csak hallgatok és 
várok. Kivárok mindent. Mint ahogy kivártam, amig a rózsák elmarad-
tak. Szenvedj pajtás, te még nem tudod, hogy a gyermek szivében él 
valaki. A zene mellett egy titkos valaki, az, aki a rózsákat küldte! Most 
még él. De egyszer csak meg fog halni. Addig várni kell türelemmel. 

Januárban megint csak beállított John Wachmann, az apja impre-
száriója, hogy rábirja Riedessent az amerikai útra. 

Riedessen kereken nemet mondott. Nem mintha Lontalinnak nem 
volna elég nagy programja ahhoz, hogy beutazza Északamerika nagyobb 
városait. De fél, hogy a gyermek kifárad. Azután meg ő most nem is me-
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lietne el innen olyan hosszú időre. Legalább két hónapról volt szó. ö t a 
bank ügyei most erősen Münchenhez kötik. Nem olyan időket élünk, 
hogy el lehessen menni hosszabb időre hazulról. 

De az impreszárió nem tágított. Azt mondta, nem megy el addig 
Münchenből, mig kedvező választ nem kap. S neki Nizzában a művésznő 
azt mondta, hogy szívesen menne Amerikába. 

— Az nem jelent semmit — felelte rá a nagypapa. — A gyermek szen-
vedélyesen szeret játszani. De neki, a nagyapjának kötelessége, hogy 
vigyázzon rá, hogy ki ne játssza magát és el ne fáradjon. 

Mikor Lontalin az impreszárió látogatásáról hallott, azt mondta: 
— Tulajdonképpen nem tudom miért ne mehetnék el? Én nem 

érzem fáradtnak magam. És ha te nem jöhetsz velem: eljön Ágnes néni. 
Ugye Ágnes néni, te velem jöhetsz? 

Ágnes néni nem szólt. Nem akart ellenkezni fivérével. Viszont titok-
ban pártolta az amerikai tervet. 

— Ha nagypapa akarja és beleegyezik — mondta később. 
Kaunitz, aki jelen volt ennél a beszélgetésnél megszólalt: 
— Ami a kíséretet illeti, ha Otfried bácsinak aggodalmai vannak és 

nem meri a hölgyeket egyedül útra engedni: én szívesen vállalom a má-
sodik kisérő szerepét. 

— Hallod, nagypapa? Oscar velünk jönne! Most már csak nincs 
mitől félned! 

— Hát ennyire szeretnél elmenni? — kérdezte Riedessen kedvetlenül. 
— Nagyon, nagyon szeretnék, nagypapa. Mi bajom történhetik, ha 

Ágnes néni és Oscar mellettem vannak? 
— M; bajod történhetik? Az, hogy agyon játszod magadat, 

az idegeidet —-mondta bosszúsan Riedessen. 
— Oh, dehogy. Egy hétre csak két föllépés esne. Ez nem olyan sok. 
És addig beszélt nagyapjának, addig kérte, addig hízelgett neki, mig 

végre is Riedessen beadta a derekát és beleegyezett az amerikai útba. 
Ekkor egy hétig a táviratok repültek ide és vissza. John Wachmann, 

ez az amerikaiba oltott német ugv dolgozott, mint egy gőzgép. Egy hét 
múlva az egész propaganda elő volt készítve, sürgönyökkel és rengeteg 
pénzzel. Szédítő összeget biztosított Lontalin számára a szerződés. 
A gyermek örült és boldog volt. 

És elkezdtek készülődni az útra mind a hárman. 
Kaunitz kitűnő utimarsallnak bizonyult. Még a koffereket is ő 

válogatta össze az útra, a köpenyeket és plaidekct és egyéb szükséges 
dolgokat, ö mondta milyen ruhákat vigyen magával és milyen ékszere-
ket. Egyszerűen nélkülözhetetlen volt. 

Február tizenötödikén pedig hajóra szálltak Cherburgban és beren-
dezkedtek a luxusosztály négy kabinjában. 

A hajó előkelő közönsége valósággal lázba jött, mikor meghallotta, 
hogy Lontay Katalin, a hires hegedüvirtuóz, a csodagyermek, utazik 
a hajón. 

Az impreszárió alig tudta megvédelmezni Lontalint a hódolók 
kissé tolakodó közelségétől. Az amerikai lapok akkor már mind az ő 
jöveteléről irtak. Az arcképeit hozták, az élettörténetét közölték. 

A hajó amerikai közönsége már előre ünnepelte őt és boldog volt, 
hogy legalább együtt utazhat vele. 
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Lontalin nagyon keveset volt a társaságukban. Csak a legszűkebb 
érintkezésre szorítkozott velük. Lunch után rögtön visszavonult. Néha 
a fedélzeten sétált Ágnes nénivel és Kaunitz-cal. De a legtöbb időt a 
kabinjában töltötte, ahol olvasott, játszott, vagy a rádiót hallgatta. 
A bridgenek is nagy szerepe volt az időtöltései között. Lontalin szen-
vedélyes játékos volt és John W a c h m a n n nem a legrosszabb játékos. 

Az ebédlőteremben a jazz játszott, ami Lontalint végtelenül 
idegesitette. 

Ezért alighogy megebédeltek, visszavonultak kabinjaikba, vagy a 
dohányzóba mentek játszani. Különösen egy ember volt a jazz zene-
karban, akinek a jelenléte Lontalint valami különös módon feszélyezte. 

Ez az ember a dobos volt. 
Ez ott ült a zenekar baloldalán a cintányérjai és a csörgős dobjai 

között és játszott. 
S ahogy Lontalin belépett a terembe, nem vette le többé róla a 

szemét. 
Sovány, fényeshaju fekete féríi volt, a bal arcán végighúzódó, széles 

forradással. Karcsú és ideges. A szája feltűnően piros volt, mintha fes-
tette volna s a szemei köriil mély fekete karikák látszottak. 

Ellenszenves vidámsággal játszott. Nemcsak a két karja és a feje, 
de az egész teste rángatódzott a ritmusban. 

Lontalin szinte émelyegve nézte, ahogy rángatódzik, mintha valami 
ritmikus görcs feszítené és dobálná a tagjait. 

Ugy játszott a buta hangszerein, mintha önmagát, a muzsikát, 
sőt az egész hallgatóságot karikírozná. 

Valami beteges volt a vidámságában s a léhaságában, valami 
tragikus tettetés. 

És Lontalin szeme mindig újra odatévedt rá, mintha hivta volna, 
kényszeritette volna a rátapadó lázas, szinte szenvedő tekintet. 

— Hogy rángatódzik! — gondolta Lontalin magában — milyen 
utálatos! 

És mégis ránézett. Nem akart ránézni. Félt tőle. Undorodott tőle 
és mégis ránézett. 

S a dobos, sápadt, sovány, hosszú ujjaival ott gesztikulált előtte 
a kis pálcájával. Mintha valami titkos, láthatatlan, minduntalan fel-
bukkanó apró gonosz szellemeknek a fejére koppintott volna, hogy tűn-
jenek el, süllyedjenek vissza a sötétbe. 

Mintha egy halotti indulót travestált volna, tréfás és groteszk 
ritmusokba. A szomorúság csak ugy ült az ujjai hegyén és folyton 
rázta magát, a fejét, a vállait, a derekát és imbolygott előre és hátra és 
a széles piros ajka felnyílt és nevetett a saját halotti indulóján, keserűen 
és gonoszul. 

— Miféle ember lehet ez? — gondolta magában Lontalin — miféle 
rettenetes ember! 

Négy napig nézték egymást, az ötödik napon történt valami. 
Az ötödik napon az történt, hogy a jazz karmestere reggel hat 

órakor, mikor még a hajó utazóközönsége aludt, szélhűdést kapott és 
meghalt. 

Kövér, alacsony és igen jóságos képű ember volt. A felesége és egy 
kislánya ott volt vele a hajón és ezek most sirtak és kérték a kapitányt, 
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hogy ne dobassa a tengerbe a halottat, hanem hadd vigyék magukkal 
New Yorkba, hogy ott eltemethessék tisztességesen. 

A kapitány megkérdezte, hogy van-e pénze erre? Mire az özvegy 
azt felelte: nincs.. De a kapitánynak kötelessége az urát, aki a hajó szol-
gálatában állt, New Yorkig szállítani. Amire a kapitány azt mondta, 
hogy erre őt semmiféle szabály és törvény nem kötelezi. Mire aztán 
előállt az egész zenekar és szembehelyezkedett a kapitánnyal. Azt 
mondták, nem engedik karmesterüket beledobni a tengerbe, a halak 
gyomrába, ö k mindnyájan viselik a hulla elszállításának költségeit. A 
kapitánytól csak azt kérik, hogy engedélyezzen egy jótékonycélu hang-
versenyt a hajón, hogy az özvegyet és az árvát, miután kenyérkereső-
jüket elvesztették, fölsegélyezzék belőle. 

Ebbe a kapitány kénytelen-kelletlen beleegyezett és délben már ott 
volt kifüggesztve az étterem ajtajára a hevenyészett plakát, melyben a 
zenekar közli karmesterének gyászos elhunytát, egyben monstre-hang-
versenyt hirdet este kilenc órára a özvegy és az árva javára, akik sze-
gényen és minden támasz nélkül maradtak hátra. 

Lontalin elolvasta a plakátot és rajta a zenekar tagjainak a nevét. 
A többek közölt ott állt: 
Etienne Morovay, dobos. 
— Ezen a hangversenyen meg kell jelennünk nekünk is — mondta 

Kaunitz, aki mellette állt és szintén a plakátot olvasta. 
Lontalin bólintott és ezt gondolta magában: 
— Etienne Morovay. Ez az ember francia. 
Az előkelő társaságban igen kevés szó esett a jazzkarmester halá-

láról, de este azért mindenki estélyiruhában volt, bár elhatározták, 
hogy kegyeletből az este táncolni nem fognak és bevonulnak a zene-
terembe, hogy részt vegyenek a hangversenyen, minthogy jótékony-
célu volt. 

Lontalin kissé elkésve érkezett, mikor nénje és Kaunitz már ott 
ültek a helyükön. Fekete tüll-ruhájában amint jött, ott kellett elmennie 
a zenekar előtt s ahogy a dobos ülőhelyéhez ért, ez az embér kissé 
előrehajolt és fojtott hangon, mely ugy tört elő vérpiros, gonosz ajkai 
közül, mint valami sziszegés, odaszólt a mellette ülő muzsikusnak 
magyarul: 

— Ha ez a cukorbaba elővenné a hegedűjét és játszana velünk, 
több pénzt szednénk össze, mint amennyit az egész banda ér. 

Lontalin összerezzent egy pillanatra, aztán tovább ment és elfog-
lalta helyét az első sorban nénje és Kaunitz között. 

A dobos ajka tovább mozgott és Lontalint nézte valami olyan sze-
mérmetlen és feslett tekintettel, hogy az remegett és megigazította mez-
telen vállain a boát. Az volt az érzése, mintha egy nagy fekete pók 
mászott volna elő a dobos tekintetéből és egyenesen az ő vállára 
szállt volna. 

- - Cukorbaba, kócbaba; tudod, hogy ez még bölcsőben alszik? 
Ezüst bölcsője van. Nem meri otthagyni; fél, hogy akkor baj lesz a . . . 

Valami irtózatosat mondott most, annyira aljasat és becstelent, 
hogy Lontalin torkán megakadt a lehellet és csak nézett maga elé a 
földre, halálos rémületében. 

— Vigyázz, hátha megérti — mondta a muzsikus a dobosnak. 



Bánom is én! Értse! Legalább egyszer megmondta neki valaki 
az igazat. Rongybaba! Cukorbaba! 

Lontalin közel volt az ájuláshoz. A térdei reszketni kezdtek és 
belőlük a hidegség felszállt egészen a szivéig. 

Segélytkérően nézett körül és tekintete megakadt Kaunitz szemein. 
— Rosszul van? — kérdezte tőle Kaunitz. 
— Nem. Csak kissé szédülök, mindjárt el fog múlni. 
A zene szerencsére megszólalt inost és játszott valamit. Lontalin 

nem hallott és nem látott semmit. Mintha felhők vették volna körül. 
Olt ült megalázottan, halálra sújtottan, elbontva a szennytől, mellyel 
éleiében először találkozott. 

Az első szám után következett egy második, aztán egy harmadik. 
A zenekar nagyon kiteli magáért. A közönség illendően tapsolt. 

A harmadik szám után pedig a dobos hirtelen felállt, odament a 
zenekar másik oldalára, kivette a zenész kezéből, aki a csellón játszott 
a hangszert és most elkezdett játszani rajta, a zongora kísérete mellett, 
egyedül, egy szólót. Lontalin felkapta a fejét és minden irtózata elle-
nére is ránézett. 

A dobos játszott a csellón és egyszerre egy más ember lett belőle. 
Lehajtotta a fejét és odaadta magát a zenének, amely tisztán, fensé-
gesen és diadalmasan hullámzott le a vonójáról. És ettől az odaadástól 
az arca megszépült, átnemesedett. Az előbbi vadság és romlottság letör-
lődött róla. Ugy játszott, mint egy ember, aki nagyon szenved. És ugy 
játszott, mint egy igazi művész. 

Lontalin ajka nyitva maradt ahogy hallgatta és csak nézte az 
embert, aki most, szinte megfeledkezve mindenről, csak játszott s az 
arca olyan volt, mint egy bukott angyalé, valami szégyelt, halálos val-
lomás ült a száján, valami néma, irgalomért való könyörgés és egyszerre 
csak fölemelte fejét és Lontalinra nézett. 

S ekkor Lontalin látta, hogy az az ember sir. A könnyek ott csil-
loglak a szemében. És ezek a könnyek, bús, haragos vízcseppek, mintha 
nem önmagáért, a saját szenvedéseért szöktek volna elő abból a mély-
ségből, ahol eddig tartózkodtak. Hiszen ezen az emberen érzett, hogy 
ezt az előkelő társaságot, igy ahogy volt, estélyiruhában, ruzsosan, ék-
szeresen és illatosan, legszívesebben a tengerbe süllyesztené! Ezek a 
könnyek — és ezt Lontalin megérezte — az örök, nagy szenvedésnek 
szóltak, mely a világot öröktől fogva korbácsolja. Azt a világot, melyet 
Lontalin nem ismert, de e percben megsejtett. Ezek a könnyek annak 
a halottnak szóltak, aki odalenn a hullaszállító kamrában a jég között, 
a nyilt Óceánon, utazott New York felé. És mind a halottaknak, akik 
valahol feküdtek e percben és nem volt pénz: eltemetni őket. És mind 
a hontalanoknak, akik uton vannak és mennek ismeretlen sorsuk elébe. 
És mind az özvegyeknek és árváknak, akik kenyér nélkül maradtak és 
reszketve néznek a holnap elébe. Az emberi nyomornak, a gyógyítha-
tatlan betegeknek, a lezüllött és elpusztult tehetségeknek, mindazoknak, 
akiken a sors nem könyörült, a világ halálraítéltjeinek szóltak ezek a 
könnyek és Lontalin szive hevesen dobogott, amint nézte őket. 

Mert a dobos arca felé volt fordulva. Mint ahogy a nap felé fordilja 
kelyhét egy eltaposott, száráról letépett virág. 

És Lontalin sebzett szivvel, halálos rémületben nézett rá vissza. 
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— Ez az ember művész — mondta magában. — Ez a szerencsétlen 
ember! 

A Bach-fuga befejeződött és a közönség tapsolt. 
A dobos egy percre felállt és meghajtotta fejét. 
A közönség tapsolt és a dobos megint visszaült helyére s onnan 

szólt oda a zongorásnak valamit. A zongorás a kották között keresgélt 
s aztán ahogy a darabot megtalálta, a közönség felé fordult és szólt: 

— Csajkovszky: Chanson triste. 
S a dobos újra játszott s most már a zene egészen hatalmába vette. 

A cselló búgott és zokogott a keze alatt és csaknem emberi hangon 
panaszkodott. Ez a Chanson triste valóban egy művész szomorú vallo-
mása volt. Megrendítő és őszinte. Minden szégyelt fájdalom kiáradt 
belőle. S a lélek minden redője lágyan kibontakozott a hangokon ke-
resztül. Szivtől szivig szállt, mint valami imádság. 

Fergeteges taps támadt fel, mikor a játéknak vége szakadt. A 
dobos felállt a cselló mellől és hirtelen megrázva fejét, a szokott ránga-
tódzó mozdulataival, a térdeit hol behajlítva, hol meg kifeszítve, táncolt 
oda a helyére. A száján frivol mosoly ült. A mellét kidüllesztette a 
frakking alatt, a fejét furcsán előrehajtotta s a dob mellől fölvett egy 
kis ezüsttálcát és mig a zenekar egy viharos indulóba fogott, ő elindult 
a publikum felé tányérozni. 

— A szegény özvegynek és az árvának! — mondta és odatartotta 
a tálcát Kaunitz elé, aki az első sor legszélén ült. 

Kaunitz kivett egy százdollárost és a tálcára tette. 
Most Lontalin előtt állt és elébe tartotta a tálcát. 
Lontalin remegve nézett a kezére, amely a tálcát tartotta, rajta az 

első százdollárossal. Ekkor hirtelen a jobb csuklójához kapott. Kikap-
csolta rajta a briliánsokkal kirakott gyönyörű aranykarperecet és oda-
tette a tálcára. 

— Köszönöm! — mondta a dobos magyarul s aztán súgva tette 
hozzá: — Kócbaba! 

Lontalin dermedten nézett rá. Az ember már visszakapta a szokott 
arcát, a romlott, gúnyos, minden aljasságot kifejező arcot és Lontalin 
most elsápadva dőlt vissza a székére. 

— Mit mondott magának ez az ember? — kérdezte Kaunitz ha-
raggal. 

— Nem mondott semmit. Nem tudom. Valamit súgott, de nem 
értettem meg. 

— Magyar? — kérdezte Kaunitz. 
— Magyar. 
A dobos most nagy sikerrel folytatta útját a milliomos társaság 

között. A Kaunitz százdollárosa és Lontalin briliáns karkötője meg-
tette a hatást a többiekre. Mind adtak és egyik a másikat akarta túl-
licitálni nagylelkűségével. 

A dobos bevégezve körútját, visszatért helyére, amely mögött most 
hirtelen megjelent az özvegy a kislánnyal, mintha valami süllyesztőből 
került volna elő. S a dobos átadta neki a tálcát gazdag tartalmával. 

Az asszony sirt. A kislány — lehetett vagy nyolcesztendős, még 
soha életében nem látott ennyi pénzt együtt — nyitott szájjal bámult 
a tálcára. 

(Folytatjuk.) 
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I . f e l v o n á s 
1. kép 

Szín: ragyogóan berendezett luxushotel fo-
lyosója. Középen Éva appartementjának 
nagy, kétszárnyas ajtaja. Mellette szirtes 
csengőjelző villamos lámpácskák. Jobbra, 
balra egy-egy kisebb szárnyas ajtó. Mikor a 
függöny felmegy, a folyosón nesztelenül siet 
át az elegáns szobapincér, hatalmas ezüst-
tálcán reggelit visz. Azután a londiner jön, 
karján, kötényében rengeteg kis női cipő, 

valamennyit Éva küszöbére rakja. 

POSTAS (jobbról jön, Éva ajtajánál meg-
áll, megnézi a számot, kopog). 

LONDINER (rémülten): Pszt! Alszik!.... 
POSTÁS: Express ajánlott! 
LONDINER: Mégis alszik. 
POSTÁS (előveszi a táskájából): Két ex-

press ajánlott. 
LONDINER: Akkor is alszik! . . . Ha fel-

ébred átadom. 
POSTÁS: Nem lehel! Alá kell írni! 
LONDINER: Sajnálom. (El balra.) 
POSTÁS <pillanatnyi habozás után újra 

kopog). 
SZOBALÁNY (jön balról. 5—6 női ruhát 

hoz akasztókon. Rémülten): Pszt! A mű-
vésznő alszik. 

POSTÁS (dühösen): Kérem. Két expressz 
ajánlott! Átvehető « főpostán négytől-ötig. 
(El jobbra.) 

SZOBALÁNY (végigmegy a folyosón a 
postás után). 

PINCÉR (jön balról, át jobbra): Gut Mor-
gen, Herr Kaiser. 

KAISER (kedves, borotvált arc, negyven-
ötven év körüli jól táplált férfi. A jobboldali 
ajtót kinyitja, kidugja a fejét, félkarral ki-

nyul és beemeli a cipőjét): Gut Morgen! 
(Vissza a szobájába.) 

TEDDY (jön balról, egészen fiatal és tö-
kéletesen elegáns. A kezében piros rózsacso-
kor, izgatottan, sietve jön, Éva ajtajánál ha-
bozva megáll. Félénken kopog, aztán vár. 
Újra akar kopogni). 

g y ó g y f ü r d ő s ó 
A sósfürdők jótékony gyógyító hatása bizo-
nyos betegségeknél ősidők óta közismert. 
Mindazon betegségek eseteiben, amikor a 
sósfürdö használata Javaira van, ajánlatos 
a M. Klr. Só Jövedék rendelkezései szerint 
a Kristályéi Részvénytársaság /észéről elő-
állított és forgalomba hozott, győgycétra 
szolgáló ezen finomított és Illato-
sított különleges gyógysót használni. 

1 kg-os eredeti dobos ára 
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Minden gyógyszertárban, drogériában, Illat-
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LONDINER (jön bajról, rémülten): Pszt! 
A művésznő alszik! 

TEDDY: Az lehetetlen. Tizenegy mult! 
LONDINER: Mégis alszik! Ha felébred, 

akkor csenget. Még nem csengetett, tehát 
alszik. 

TEDDY (elszántan): Én nem bánom! Ha 
már itt vagyok! . . . Mi történhetik . . . Kidob! 
Nem? Én evvej számoltam. Én mindenre el-
szántam magam . . . Hát kidob . . . Tizen-
egy elmúlt! . . Most már inindegyi. . . 

LONDINER: Tegnap tizenkettő után éb-
redt fel! 

TEDDY: Hát akkor tán később? Nem! . . . 
Mindegy! Ha már itt vagyok . . . Ha már 
idáig mertem . . . Legalább ha kidob, azzal 
vigasztalhatom magam, hogy azért dobott 
ki mert, korán v a n . . . (Az ajtóhoz fordul, 
újra kopogni akar.) 

SZOBALÁNY (sietve jön jobbról, meglátja 
Teddgt, rémülten): Jesszus! A művésznő 
még alszik! 

LONDINER: Már mondtam neki! 
SZOBALÁNY: (védekezőleg az ajtó elé 

áll): Nem szabad kérem, senkinek sem sza-
bad! 

TEDDY: De ez kérem életbevágó... ez 
halálosan fontos! . . . Ez élet-halál kérdés!... 
Én elszántam magam! Én itt vagyok! És 
most már nem mehetek cl. (Hirtelen eszébe 
jut, pénzt ad a szobalánynak.) Pardon! 

SZOBALÁNY (megnézi): Köszönöm! (Fél-
reáll és elteszi a pénzt.) 

LONDINER (előtérbe tolakszik): A mű-
vésznő a legszigorúbban meghagyta . . . 

TEDDY (neki is pénzt ad): Tessék! 
LONDINER: Köszönöm! (Barátságosan.) 

Talán tessék a portástól föltelefonálni a 
szobába! 

TEDDY (örömmel): Ez jó! Köszönöm! 
(Indul jobbra.) 

SZOBALÁNY: Kit jelentsek, ha a művész-
nő felébred? 

TEDDY: Báró Léderer! (Elrohan jobbra.) 
SZOBALÁNY (elragadtatva): Báró! 
LONDINER (megnézi a pénzt): Rögtön 

látni rajta. 
KAISER (kilép a szobájából): A művésznő 

már felébredt? 
SZOBALANY: Még nem! Gut Morgen! 

(El Londinerrel.) 
KAISER: Gut Morgen! (El jobbra.) 

(Hirtelen hangos berregés össze-vissza, Ëva 
ajtaja előtt kigyulladnak az összes lámpák, 
szobalány, londiner, pincér rohanva sora-
koznak Éva ajtaja előtt és tiszteletteljes ko-
pogással megállnak. A szin elsötétül, halk 

zene.) 

2. kép 
(Szin: Éva appartemantjának hálószobája. A 
szinen túlnyomó a középen lévő baldachinos-
ágy, melyet széthúzható lila selyemfüggöny 
takar. Toalettasztal millió üveggel. Balolda-
lon falba épitett garderobszekrény. Egy zon-
gora, ablak, mögötte gyönyörű fürdőhely, 
napsugaras látképe. Mikor a függöny fel-
megy, a szin üres. Zene. Londiner, szoba-
lány, pincér belépnek balról. Londiner az 
ablakhoz lép, felhúzza a függönyt. Teljes 

világosság. 
1. JELENET 

Éva, Szobalány, Londiner, Pincér 
ÉVA (felül az ágyban, csipkés párnák és 

tarka selyempaplanok között, pizsamában, jó-
kedvűen): Gut Morgen! Szép idő \fon? 

SZOBALÁNY: Gyönyörű! 
ÉVA: Remekl (Londinerhez.) Telefonáljon 

a fotográfusnak, hogy egy óra múlva a 
strandon leszek. (Pincérhez.) Jöhet a reg-
geli! 

PINCÉR: A rendes? 
ÉVA: A rendes! . . . De pontosan, ahogy 

rendeltem. Ugy nem lehet fogyókurát tar-
tani, hu a. konyhán nem tartják be pontosan 
amit mondok. A zsömlék egészen átpiritva! 
Semmi vaj! A sonka egészen soványan. A 
kövérjét vágják le. És ne azokat az édes 
jammelket, hanem valami soványkásat!.. . 
Rémes ez a fogyókura . . . Posta? 

LONDINER: Két expressz ajánlott! 
SZOBALÁNY: A postán kell átvenni négy 

és öt közölt. 
ÉVA: Szóljon a sofőrnek, hogy ne hagyja 

elfelejteni. A fotográfus hozzon legalább tiz 
lemezt. Más nem keresett? 

SZOBALÁNY: De igenis. Egy ur. Báró Lé-
derer. Csokorral. (Telefoncsengetés. Felveszi 
a kagylót.) J a . . . Jawohl .. . Már éb ren . . . 
Rögtön megkérdezem! . . . 

ÉVA: Ki az? 
SZOBALÁNY: Báró LédererI . . . 
ÉVA (átveszi a kagylót, int a személyzet-

nek, hogy elmehetnek, szájához emeli a 
kagylót.) Hallói (Énekel.) 

Kedves, hogy szüntelen gondol rám . . . 
Nem lehet, nem jöhet fel hozzám . . . 
Nem bánom mert olyan szépen kér, 
Jöjjön fel hál, várom magát. 

Bejr.: 
Nagyon szeretem, nagyon szerelem, 
Két kis egyszerű szó. 
Mégis gyönyörű szó 
És a szivnek oly jó. 
Nagyon szeretem, nagyon szeretem, 
Ebbe csók zeng, 
Ezer kicsi bók cseng, 

kozmetikus „MIRACLE" hajeltávolitószere (arcról, karról) min-
den eddigit felülmúl! Többszörösen kitüntetve. Rögtöni hatás. 
Vidéki szétküldés utasítással. Díjtalan felvilágosítás. (Prospek-
tus.) Andiássy-ut 38. Párisival szemben. 
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Ezer vihar és csend. 
Nagyon szeretem, nagyon szeretem, 
Te gyönyörű szó szállj, 
Súgja millió száj, 
Ugy simogat, ugy fáj. 
Nagyon szeretem, nagyon szeretem, 
Két kis egyszerű szó, 
Mégis gyönyörű szó 
És a szivnek oly jó. 

(Szám végén leteszi a kagylót, kopogás.) 
Bujj be! 

3. JELENET 
Éva, Pincér, majd Kaiser 

PINCÉR (óriási tálcán hozza a reggelit): 
A reggeli! 

ÉVA: Ja igen! Tegye ide le-az ágyra. (Ko-
pogás.) Ki az? 

KAISER (kivül): Rudolf Kaiser! 
ÉVA: Halló, Kaiserl Bujj be! 
PINCÉR (kinyitja az ajtót, beereszti 

Kaisert, aztán el, balra.) 
KAISER: Kiszlihandl . . . (Kezet csókol.) 
ÉVA (jókedvűen): Szervusz, Kaiser! Hogy 

vagy, Kaiser? (Farkasétvággyal eszik.) 
KAISER: Remeikül! A hely gyönyörű, az 

idő gvönvörü, alles ist fabelhaftl 
ÉVA: Voltál valahol reggel? 
KAISER: Igen, a kávéházban. Micsoda 

darabot lehet itt irni! 
ÉVA: Az ördög vigye el ezeket a konyhán. 

Mondtam, hogy vágják le a sonka kövérjétl 
KAISER: És nem vágták le? 
ÉVA: De levágták, de nem küldték fel. 
KAISER: Pedig milyen jó a kövérje egy 

kis paprikával. És micsoda szerep. . . ilyet 
még nem irlam. 

ÉVA: Hagyd, Kaiser! Szó sincs róla! Hol 
vagyok én már attól. Annak már három éve, 
Kaiser, hogy én primadonna voltam. És tu-
dod, hogy egy színésznőt milyen hamar el-
felejtenek . . . 

KAISER: Micsoda téma! Micsoda siker. 
Ötszáz előadás. 

ÉVA: De husz év alatt! (Feláll a reggeli 
mellől, bal székre ül.) Nem, fiam! Szó sincs 
róla. Én most kitűnően élek. Télen Bécs, 
nyáron fürdőhelyek, kis flörtök, nagy flör-
lök, semmi gond . . . Mióta a két lányomat 
férjhez a d t a m . . . (Lekopogja.) azóta ugy 
élek, mint a hal a vizben. Majd bolond le-
szek megint vissza a színpadra . . . próbák, 
direktorok, karmesterek .. . Nem, Kaiser, 
erről szó sem l ehe t . . . (Hirtelen.) Szóval 
nem mondod el azt a témát? 

KAISER: Valami egészen uj. Magyar mi-
liő, ezt most imád iák Berlinben. Puszta, 
csárda, tilinkó. fnrulva, fokos . . . Adva van 

egy dúsgazdag grófnő, aki büszkén féiiyüz a 
birtokán . . . 

ÉVA: Eddig vadonatúj 1 
KAISER: Most jön egy lecsúszott gróf, 

aki szerelmes a grófnőbe, de nem mondja 
meg, hogy ő gróf, hanem egyszerű bárónak 
adja ki magát. Jószágkormányzással keresi 
a kenyerét. Az öreg gróf nagyon megörül, 
mert azt mondja, hogy akkora jószágot mint 
ő, még ugy sem kormányzott senki. így ke-
rül a grófnő közelébe. 

ÉVA: Vadonatúj! 
KAISER: Most képzelje a második finálét. 

A grófnő büszkén: (Megjátszva.) Én egy jó-
szágkormányzó felesége? . . . Hahaha. Hogy 
képzeli maga, izé, ide jön egy erős kifeje-
zés. Erre a gróf még büszkébben: tudja meg 
a grófnő, hogy én magam is egy gróf va-
gyok . . . Mire a grófnő . . . 

ÉVA (fejét fogja): E lég . . . Kaiser! Ez ne-
ked egy uj téma? 

KAISER: Én speciel még nem irtain meg 
s o h a . . . Ha nem tetszik, van más. Adva van 
egy tanyán egy becsületes, szegéíny, de 
büszke lány. Itt a tanyán találkozik egy fő-
herceggel, aki vadászat közben el tévedt . . . 
Ennek a darabnak már megvan a ciine is. 
'A tanyahercegnő . . . Mi, ez is rossz? 

ÉVA: Ez nem rossz. Ez kétségbeejtő!.. . 
KAISER: Van még egy ö t l e t . . . Adva van... 
ÉVA: Nem, Kaiser! (Feláll, át jobbra.) 

Valami egészen mást. Valami igazit, valami 
forrót. Tudod mit kell megírni? Engem. A 
volt primadonnát. Egy ilyen hegybérckoszo-
ruzta osztrák fürdőhelyen. 

KAISER: De hol van itt az összeütközés? 
A második finálé? 

ÉVA: Itt jön. Egy fiu. Egy fiatal őrült. 
Egy őrült fiatal. Aki csokrokat küld és sze-
relmes leveleket. Egy Halaiember első és egy 
volt primadonna utolsó szerelme. Mondjuk, 
valami kis mágnásgverek . . . 

KAISER: Mágnás? Az jó! Egy gróf! Kezd 
jó lenni a dolog. 

ÉVA: Mondjuk báró. 
KAISER: Velem lehet alkudni. Szóval 

jön . . . 
ÉVA: Tudod a fiu csupa nagy szavak, 

élei . . . ha l á l . . . örökre . . . soha . . : És a 
nő, a volt primadonna hagyja magát . . . 

KAISER: Na ná, nem hagyja . . . 
ÉVA: Hagyja, hogy tüzet f o g j o n . . . mert 

jólesik neki égni egy kicsi t . . . mielőtt min-
den kialszik . . . 

KAISER: Kezd jó lenni. Megszöknek 
együtt . . . 

EVA: Várjál. Nein is mondtál rosszat. 
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Megszöknek együtt. Mert a fiu ostromol.. . 
KAISER: Igen. Ez lehel egy "nagy tangó. 

Madonna meghalok érted, ajajaj. 
ÉVA: Ne énekelj. De a nő azt mondja . . 
KAISER: Várj, ez melodráma. (Leül a 

zongora mellé és játszik.) 
ÉVA: . . . itt mindenki ismer . . . minden 

lépésemről tudnak . . . mire a fiu „hát akkor 
valahová", ahol kelten vagyunk . . . és a nő 
elszédül, mert el akar szédülni . .. mert 
tudja, hogy ez az utolsó kalandja . . . 

KAISER: Micsoda remek cim. (Feláll a 
zongora mellől.) Az utolsó kaland. Én már 
jegyzem is. (Jegyez.) A n ő . . . a f i u , . . hogy 
hívják a f i ú t . . . hogy hívják a f i ú t . . . (Ko-
pogás.) 

ÉVA: Szabad! 
TEDDY (belép). 
ÉVA (Kaiserhez): Báró Léderer Teddy. 
KAISER: Igen! Egy félóra múlva hozom 

a vázlatot. Remek a témát Mert az a jó 
1 enne, hogy . .. előfordul az életben is . . • 
Viszontlátásra! Kézit csókolom. (El balra.) 

4. JELENET 
Éva, Teddy 

TEDDV: Csókolom a kezét . . . (Hosszú, 
forró kézcsók.) 

ÉVA: Jóreggelt, kis f i u . . . (El akarja 
húzni a kezét.) Elég, e lég . . . 

TEDDY: Soha nem elég. . . a kezét igy 
kézben tartani és csókolni. . . soha . .. 

ÉVA (mosolyog): Soha!. . . 
TEDDY: Szép lenne igy a kezét csókolni... 

örökre .. . 
ÉVA: Örökre. . . 
TEDDY: Az egész életen á t . . . 
ÉVA: Élet . . . 
TEDDY: És így halni meg . .. 
ÉVA: Halá l . . . É le t . . . Soha . . . Örökre!..: 

Nagy szavak . .. 
TEDDY: Köszönöm, hogy megengedte, 

hogv feljöhessek, hogy itt lehessek . . . 
ÉVA: Teddy, én megengedem, hogy fel-

jöjjön, de csak azért, mert megakarom jól 

mosni a fejét. Minek ez a gyerekség? Min-
den lépésemet kövelni, mint az árnyék . . . 

TEDDY: Mindig látnom ke l l . . . Ugy kell 
nekem, mint a levegő . .. 

ÉVA: De néha szüksége van az embernek 
a levegőváltozásra i s . . . Próbálja meg csak 
egy napig . . . Meglátja, milyen szépen el 
fog felejteni! 

TEDDY: Elfelejteni? Soha! 
ÉVA (nevet): Soha? 
TEDDY (megfogja a kezét): Kinevet? 
ÉVA: Eresszen el! 
TEDDY: Nem engedem. Nem hagyom, 

hogy kinevessen. Én szeretem! Én még soha 
ním voltam szerelmes... Abban a percben 
tudnék meghalni, amikor akarja . , . ugy 
szeretem! 

ÉVA: Maga m ig csak a szerelembe szerel-
mes, Teddy . . . Ahogy az első cigarettát szív-
ják a fiuk . .. Vigyázzon, nagyon nehéz egy 
ilyen mohó slukkot kiköhögni.. . 

TEDDY: Nem tudja, hogy mennyire sze-
retem! Reggel félóráig beszélgettem a mani-
kűrös lánnyal, mert egyszer a kezébe fogta 
a maga kezét. .. Szeretném eltenni a kavi-
csokat, amikre rálépett. A levegőt, amit ki-
lehel, eltenni kis üvegekben. Egy albumba 
lepréselni a szobapincért, aki a reggelijét 
szokta behozni . . . 

ÉVA (nevetve megfogja Teddy kezét): Ez 
kedves!.. . 

TEDDY: Látja, most sirni tudnék, hogy 
hozzám ér a keze . . . hogy ége t . . . (Föléje 
hajol, mintha meg akarná ölelni.) 

ÉVA (szigorúan): Teddy! Leülni. 
TEDDY: Hát nem érez semmit. Hát nem 

látja, hogy van egy ember, aki csak azért 
alszik, hogy magáról álmodhasson. Itt van 
ajándékképpen egy lángbaborult fiatal-
ember, a magáé, csak fogadja el . . . Hát 
semmit, semmit nem érez? 

ÉVA (kicsit szédülten): De igen . . . s 
azért kérem, hogy menjen. 

TEDDY: Nem küldhet el, Éva! Tudom, 
hogy ekkora lángtól tüzet kell fognia! 

ÉVA: Egy fürdőhelyen vagyunk, ahol 
mindenki ismer . . . Minden lépésemről 
tudnak. 

TEDDY: Elutazunk egy eldugott kis 
fészekbe, ahol senki sincs, csak mi ketten. 
Ahol imádhatom reggellől eslig, a Iába elé 
borulva . . . Éva, ez lesz n legszerelmesebb 
regény. Olyan boldogok leszünk, mint az 
álmaim . . . Ugy-e, jön, Éva... jön velem . . . 
Éva! . . . (Áll mögötte hozzásimulva, a ke-
zét csókolja forrón.) 

ÉVA (gyengén tiltakozva): Nem, nem! 
(Pillanatnyi kábult szünet után): Mikor in-
dulunk? 

TEDDV (boldogan): Ma! Ma este! Éva! 
Szivem! Életem! Édes! Ma este. Vagy még 
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előbb . . . Csak hazaszaladok, becsomago-
lok pár holmit . . . Addig maga is be-
csomagol. Én magáért jövök a kocsimon. 
(Kitúrt karokkal) Éva, olyan szép az életi... 
Olyan, mint e g y . . . mint egy . . . 

ÉVA (mosolyogva a zongoránál): ... mint 
egy operett a Rudolf Kai sertől . . . (Megüt 
egy pár hangot a zongorán.) 

TEDDY: Azt a forró olasz dalt játssza, 
amit minden este . . . ott lent állok a 
gesztenyefák alatt és hallgatom és várom, 
hogy felálljon a zongorától és a szilhuettje 
átsuhanjon a függönyön . . . ezen a függö-
nyön. 

ÉVA: 
Kék az ég, ezernyi fényes csillag ég, 
Dalol a tenger száz mesét, csupa sze-

relem az éj. 
TEDDY: 

Kék az ég, szomjas a szám, a szivem ég, 
Szerelmes sóhaj száll feléd, tied a 

vágyam rég. 
ÉVA: Szép a nyár, szerelmi dall zeng száz 

gitár, 
Suhanó szellő csókja száll, érzem, hogy 

valaki vár. 
TEDDY: 

Szép a nyár, ezüstöt hint a holdsugár, 
Ha jön a csókos karnevál, szivem 

szivedre talál. 
ÉVA: 

Tied az éjszakám, 
Tied a néma szám, 
Tied az életem, 
Tied a szerelmes szivem, 
Tied a láz, a tűz 
A te karodba űz, 
Tied a csók, a vágy. 
Nem kell semmi, csakhogy imádj, 
Enyém a csókos szád, 
Na, gyere, csókolj hát, 
Nekem a csókos szád 
A boldogság! 
Tied az éjszakám, 
Tied a néma szám, 
Tied az életem, 
Tied a szerelmes szivem. 

(A szám végén Teddy boldogan el balról.) 
5. JELENET 

Éva, Londiner, Szobalány, majd Zizi, Mária, 
János 

ÉVA (énekelve az ajtóhoz megy, meg-
nyomja a csengőt, kopogás): Bujj bel 

LONDINER: Ist gefällig? 
SZOBALÁNY: Parancsoljon! 
ÉVA: Leopold, hozzák le a nagy bőrön-

dömet, a kis bőröndömet, a necesszeremet 
és tegyék az előszobába, ott fogunk pak-
kolni. (A Londinerhez): Szóljon a portás-
nak, hogy a számlámat kérem. És telefo-
náljanak a folografusnak a strandra, hogy 
hazamehet. 

KETTEN (meghajolnak): Igenis! (El.) 

ÉVA (egyre jobban megmámorosodva a 
közelgő kalandtól, a tükör elé ül. kopognak, 
észre se veszi. Zizi, Mária, János egymás-
után kissé félénken belépnek). 

ZIZI (halkan): Kézit csókolom, mama! 
MÁRIA (ugyanúgy): Kézit csókolom, 

mama! 
JÁNOS (némán meghajol). 
ÉVA (rémülten megfordul): Nahát! Mi ez? 
ZIZI (odaszalad): Picikém, ne haragudj! 
MÁRIA (odaszalad): Picikém, ne hara-

gudj! (A nyakába ugranak, összecsókolják.) 
ÉVA (védekezve): összekenitek az arco-

mat. Ti nem tudtok róla, hogy a sürgöny 
fel van találva? Mi? 

ZIZI: Mama kérem, én irlam egy expressz-
levelet. 

MÁRIA: Én is megírtam expressz ajánlva! 
ÉVA: Ja! Két expressz ajánlott. Délután 

négy és öt közölt kell átvenni a postán . . . 
(át balra, észreveszi Jánost) És maga is 
itt van. János? 

JÁNOS (őszülő hajú, komoly, elegáns ur): 
Igen! Én is itl vagyok. 

ÉVA: Tabódy János . . . öt éve nem lát-
tam . . . Mióta szegény boldogult uram... 

JÁNOS (kitérően): Annak már öt éve? 
Repül az idő! 

ÉVA (csodálkozva): Bizony . . . repül az 
idő. Hogy a férfiak hogy öregszenek. Én 
tudtam, János, hogy mi még találkozunk. 

Nem akarok megőszülni!!! 
„HElNZEl,MANNCHENu-félc 
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Hát eljött, János? 
JÁNOS: Egészen véletlenül. A kislányok 

engem kértek meg, mint atyai jóbarátjukat, 
hogy kísérjem el őket. 

Z1ZI: Mi kértük meg . . . 
MÁRIA: Egyrészt, hogy a vonaton . . . 
ZIZI: Másrészt gondoltuk, hogy jobb, ha 

itt van velünk . . . mikor a mamával talál-
kozunk. 

ÉVA: Dehát mi történt? Nem értem! Hát 
miért nem beszéltek? 

JÁNOS: Most már nem is zavarok 
tovább. Már a táskámat is felvitték a szo-
bámba és ha megengedik, a viszontlátásra. 
Csókolom a kezeiket. (El.) 

6. JELENET 
Éva, Mária, Zizi 

ÉVA (egy pillanatig szótlanul néz János 
után és azután energikusan): Mi ez? Mi 
történik itt? 

ZIZI: Üljön le, mama kérem! 
MÁRIA: Tessék leülni! 
ÉVA (türelmetlenül): Köszönöm, nem va-

gyok fáradt! 
MÁRIA: Hát, mama kérem, én . . . 
ZIZI: Azaz, mind a ketten . . . 
MÁRIA: E! fogunk izélni . . . 
ÉVA: Mizélni? Mit csináltok? 
MÁRIA: Válunk! 
ÉVA (egy székbe esik): Hogy mondtad? 
ZIZI: Ugy mondta, hogy válunk. Mert, 

mama, kérem, az Ervin egy utálatos fráter. 
Én nem tehetek róla, hogy az Ervin egész 
nap dolgozik és mire hazajön, fáradt és 
ideges. Az embernek elvégre vannak köte-
lező nexusai, társadalmi kötelezettségei, az 
embernek muszáj néha elmenni valahová, 
néha muszáj meghívni valakit . . . 

MÁRIA: Ez semmi, mama. De a Zolkó 
az borzasztó. Én azt akarom, hogy legyen 
egy csöndes, boldog kis fészkünk, én imá-
dom az otthonomat. Legjobban szerelnék 
egy szigeten élni a Zolkóval egyedül. Erre 
ő este hazajön a földekről, ahol nem csinál 
semmit, csak unatkozik és akkor állandóan 
mulatni akar és ide menni és oda menni, 
vendégeket hivni . . . 

ZIZI: Nem lehet kibírni az Ervinnel. 
Dühöng, ha fel 'kell vennie a szmokingját, 
ha felveszek egy estélyi ruhát, ha rúzst 
teszek a számra, ha rágyújtok egy cigaret-
tára és ha egy emberre kedvesen rámosoly-
gok. már féltékeny és ordít . . . 

l á b á p o l á s 
• • • • Kezelés kés nélkül! Nina 
W ) többé tyukszemféldaloml Kö-

• r ö m b o n ö v é * teljes gyógyítása. 
L Svájci lábápolási mülntésaf, 

Qreppmayer J. Budapest, V., VII-
mos császár-ut 22, I. emelet. 

i ^ a J Telefon: Automata 286—27. 

MÁRIA: A Zolkóval is meg lehel bolon-
dulni. Ahelyett, hogy boldog lenne, azon 
veszekszik, hogy a háztartással törődöm, 
hogy nem veszek magamra egy rendes 
ruhát és selyemharisnyát és nem vagyok 
mondain, meg azért is veszekszik velem, 
hogy nem flörtölök senkivel! 

ZIZI: Hogy mért nincs egy csöndes, bol-
dog kis fészkünk, ír.ért nemi törődöm a ház-
tartással . . . 

MÁRIA: Hogy mért néni hivők vendége-
ket, hogy ő meghal az unalomtól és álta-
lában csalódott az egész házasságban és leg-
jobb, ha elválunk. Hát nekem ilyet nem 
lehet mondani, én felüliem a vonatra és 
felutaztam Zizihez. 

ZIZI: Mikor Mária megérkezett, nálunk 
éppen vendégek voltak, remek hangulatban 
voltunk hajnalig és mikor a vendégek 
elmentek, az Ervin elkezdett ordítani, hogy 
én flörtölök, én ki vagyok mázolva és ő 
nemi bírja a vendégeket és legjobb, ha 
elválunk. Erre én reggelig bőgtem, reggel 
elmentünk a János bácsihoz és vele együtt 
felültünk a vonatra . . . 

MÁRIA: És mama kérem, a Zolkó . . . 
ÉVA (aki eddig dermedten hallgatta őket, 

most kitörve): Elég! Pont most vágytam 
arra, hogy két lányom szülessen. Pont most 
óhajtottam magam anyának érezni. (A két 
lány beszélni akar, erélyesen): Elég! Meg 
vagytok bolondulva. Én veres verítékkel 
'kihalászok mind a kettőnek egy ragyogó 
partit. Az egyiknek egy földbirtokost, a 
másiknak egy bankigazgatót, erre ők ide-
utaznak a nyakamra, hogy ök válnak. Hál 
mi ez? Azl hiszitek, hogy annyi háromezer 
holdas földbirtokos szaladgál a világon és 
annyi bankigazgató vau szabadlábon, hogy 
csak ugy válik az ember. Azonnal menjetek 
a szobátokba és az első vonattal utaztok 
haza! 

MÁRIA: Én nem utazom vissza! 
ZIZI: Csak nem képzeli mama hogy 

ezek után . . . 
ÉVA: Csönd! Hát persze, igy könnyű 

lenne . . . ha valami baj van, gyerünk a 
mamához . . . (halk zene) Csakhogy a 
mama is szeretne élni egy kicsit, lent a kur-
parkban szól a zene. A mama most autón 
mehetne . . . A mama most lehetne igazán 
primadonna. 

ZIZI: Én nem utazom haza! 
MÁRIA: Én se! 
ÉVA: Elég! Senkit se kérdeztem! Mert 

túlságosan jó dolgotok van, meri nektek 
még nem jutott az életben más, csak nap-
sütés. Pedig a házasság olyan, mint az eser-
nyő. Amíg nincs semmi baj, amíg felhőtlen 
és kék az ég, addig csak nyűg az embernek. 
Szeretné az ember elhagyni valahol. Pedig 
a z t á n . . . ha jönnek a gondok, a bajok . . . 
Felhők, zivatarok . . . akkor jó meg-
húzódni az esernyő alatt. 
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ZIZI: Majd hozzámegyek máshoz. 
ÉVA: Ezzel is ugy van az ember, mint az 

esernyővel. Ha az ember elcseréli az eser-
nyőjét, sohase kap jobbat, mindig rosszab-
bat kap. És jegyezzétek meg magatoknak, 
hogy se az Ervinnél, se a Zolkóriál jóbb 
esernyőt nem kaptok. Ezt a két embert az 
Úristen is esernyőnek teremtette. 

ÉVA: 
Istenem, de nehéz, 
Álomnak is merész, 
Egy lánynak kapni egy férjet. 

MÁRIA: 
Ehhez a mama jól értett. 

ZIZI: 
De mostan az egész fuccs. 

ÉVA: 
Szedd össze az eszed, 
Hiszen még nehezebb 
Egy férjjel jóba is lenni. 

KETTEN: 
Jaj, itt most mit lehet tenni? 

ÉVA: 
Itt n a n segít, csak egy puccs. 
Hallgass a mamára, 
A mama szavára. 
Hisz a mama tudja, hogy ott bent mi fáj. 
Hogyha nagy a bánat, 
Szólj csak a mamának, 
Majd a mama biztos, hogy rendet csinál. 
Hisz a mama néked 
Azt, amj szép, mind elhozná. 
Könnyii ez az élet. csak kicsi kis ész 

kell hozzá. 
Hallgass a mamára, 
A mama szavára, 
Hisz a mama tudja, hogy ott 'bent mi fáj. 

ÉVA: 
Egy elvált feleség 
A férjnek nyereség, 
Elválna mind, ha mink hagynánk. 

MÁRIA: 
Szükségük nincs bizony nagy ránk, 

ZIZI: 
Hát mostan mit tegyünk, mondd. 

ÉVA: 
Hisz minden férj hamis. 
Hát elsősorban is 
Most rögtön haza kell menni. 

KETTEN: 
És aztán mit lehet tenni? 

ÉVA: 
Csak amit mondok és pont. 

Refr.: 
Hallgass a mamára, stb. 

(Kis tánc, majd Mária, Zizi el balra.) 
7. JELENET 

Éva, Londiner, Szobalány, majd János 
ÉVA (egyedül): Hogyne, elválni és ide-

önni a mama nyakára. (Csenget.) Majd 
inegefiadzáskor. 

LONDINER és SZOBALÁNY (kopogtatás 
tán bejönnek): Lehoztuk a nagy koffereket. 
ÉVA: Jaj, kedves Leopold, nem kell már 

a nagy koffer, nem oda megyek, ahová 
indultam. Elmehetnek. (Londiner, Szoba-
lány el. Tűnődve néz maga elé, eszébe jut 
János.) Tabódy János . . . (Felkapja a 
telefonkagylót.) Halló, Herr Portier? Ich 
bitte das Zimmer des Herren Tabódy (a 
kagylóval a tükör elé ül.) Maga az, János? 
Ne haragudjon, hogy zavarom, de valami 
szox-ongató érzésem van. Most itt fekszem 
a divánon és sírni szeretnék. (Nézi magát 
a tükörben és puderozza az arcát.) Szeret-
ném, ha átjönne a szobámba, János. (Sze-
retnék beszélni magával . . . Most rögtön . . . 
Köszönöm . . . (Leteszi a kagylót, végigdől 
az ágyon, kopogás.) Szabadi 

JÁNOS (belép balról): Parancsoljonl 
ÉVA (halkan): Beszélnem kell magával, 

János. 
JÁNOS (szárazon): ParancsoljonI 
ÉVA: Nem ül le? 
JÁNOS: Köszönöm! (Le akar ülni a zon-

gora mellé.) 
ÉVA: Nem oda. Közelebb, egész ide hoz-

zám. (Az ágy mellett levő székre mutat.) 
JÁNOS (leül feszesen). 
ÉVA: Beszéltem a lányokkal, János. Ugy 

döntöttem, hogy az első vonattal utaznak 
vissza Pestre. 

JÁNOS: Nagyon helyesen döntött! És ön? 
ÉVA: Nekem még be kell csomagolnom 

és autón megyek utánuk. Volna még egy 
hely az autómon, János. 

JÁNOS: 0, köszönöm. Én a hölgyekkel 
jöttem és a hölgyekkel megyek. 

ÉVA: Emlékszik, János, mikor utoljára 
utaztunk együtt? Egy napra rá, hogy a 
gyászévem letelt . . . 

JÁNOS: öt éve . . . 
ÉVA: Bécsig egyedül voltunk egy kupé-

ban. Megkérte a kezemet. 
JÁNOS: KikosarazottI 
ÉVA: Emlékszik? 
JÁNOS: Hiába próbálom elfelejteni. 
ÉVA (felugrik az ágyról, át balra): Higyje 

el, a vonat volt az ofka. Hosszú idő után akkor 
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utaztam először külföldre. . . és t u d j a . . . a 
vonat szaga . . . az étkezőkocsiban elegáns, 
idegennyelvü emberek . . . elfogott az utazás 
mámora . . . és akkoc ugy éreztem, hogy jobb 
igy . . . szabadon . . . expressvonatokon... há-
lókocsikban . . . egyedül . . . Higyje el, nem 
lett volna szabad a vonaton . . . 

JÁNOS: Tudom, Éva. Én egész életemben 
mindig, mindent . . . rosszkor csináltam. Elő-
ször is . . . még lánykorában. A nagy műked-
velő előadás után . . . a Korona-szálló pálma-
kertjében . . . Rosszul választottam ki a pilla-
natot . . . akkor fogta el először a szinpad 
mámora . . . Másodszor megint a vonaton.. . 
Mos t . , . megint találkoztunk . , . egyedül va-
gyunk és beszélgethetnénk mindenféléről, de 
nemsokára indul a vonat, sietni ke l l . . . 

ÉVA: Maga szomorú, János vagy csak gú-
nyolódik? 

JÁNOS: Egyik se, Éva . . . Csak véletlenül 
belenéztem a tükörbe és egy idegen, őszülő 
urat látok, aki fölényesen mosolyog rám! 
Néha meg akarok valamit, vannak férfias 
gesztusaim, érzem, hogy valahogy máskép 
kellene, de belenézek a tükörbe, az őszülő 
ur rám mosolyog.. . és elszégyelem magam. 

ÉVA (megfogja a kezét): Ne a tükörbe néz-
zen János, a szemembe . . . 

JÁNOS (elfordítja a fejét hidegen): Kérem, 
Éva! A szobámba sietek és azután beszólok 
a lányokért. Kezeit csókolom. Bocsásson meg, 
hogy megint rosszkor jöttem. (El.) 

EVA (dühösen néz utána): Nem birok vele. 
(Csenget.) 

9. JELENET 
Éva, Londiner, majd Kaiser 

LONDINER (kopogás után belép): 1st ge-
fällig? 

ÉVA: Kérem, Leopold, a két hölgynek, akik 
ma reggel érkeztek, mondja meg, hogy az 
első vonattal utazzanak vissza Pestre. 

LONDINER: Igenis. (El.) 
ÉVA: Tabódy Jánosné . . . Szép n é v . . . 
KAISER (berohan kopogás nélkül): Kész! 

Megvan! Fabelhaft! 
•EVA: Mi az. Kaiser? Megörültél? Miért 

nem kopogtatsz? 
KAISER: Igazad van. A vázlat kész (leko-

pogja.) unberufen, remekül sikerült. 
ÉVA: Nem a zongorán kell kopogni, Kai-

ser. hanem az ajtón! 
KAISER: Ez megint egy u j babona! (Ko-

pog az ajtón.) Remek cim: A csárdásgenerá-
lis! Kezdődik a dolog ugy, ahogy megbeszél-
tük. A volt primadonna jön haza lovaglás-
ból . . . nagy belépő lakkcsizmában . . . 12 lo-
vászgörl, akik énekelnek egy kis dalt, mond-
juk: 

Mi vagyunk a lovászgörlök, 
És én ennek roppant örlök. 

Ez igy megy egy negyed óráig, mikor egy-
szer csak belép egy szerelmes, fiatal gyerek. 

ÉVA: Várjál csak, Kaiser . . . nem egy ki-
mondott fialal gyerek . . . 

KAISER: Na jó, én se ugy képzeltem, hogy 
matrózruhában jön, cuclival . . . 

ÉVA: Legyen egy meglett ember . . . 
KAISER: Hát persze, már régen meglett. 

Szóval. . . 
ÉVA: Az mégis szimpatikusabb, és jobban 

illik a nőhöz, nem? Egy elegáns ur! 
KAISER: Mondjuk báró! 
ÉVA: Nem is kell, hogy báró legyen!. . . 
KAISER (szomorúan): Már az se? 
ÉVA: Tudod, egy olyan igazi ur. Komoly, 

nagyszerű ember. Egy kicsit már őszül a 
haja . . . itt oldalt egészen ősz . . . 

KAISER (rémülten): ösz? 
ÉVA (határozottan): ösz! 
KAISER: Hát szóval. . . (összetépi a váz-

latot.) pedig ez remek volt. 
ÉVA: Ezt, Kaiser! Ezt kell megirni! A régi 

szerelmes, akit a primadonna egyszer kiko-
sarazott . . . És azóta szenved és hallgat. . . 
mert büszke . . . Mert f é r f i . . . És sok év után 
találkoznak újra . . . 

KAISER: Ez egész hercig lesz, ha jól meg-
írom. Az ur jéghidegen: Művésznő feledjük el 
a multat, ajajaj! . . . 

ÉVA: De a primadonnán nem lehel ki-
fogni . . . a primadonna visszahódítja.. . és 
legyőzi János büszkeségét. 

KAISER (meglepetten): János? 
ÉVA: János! . . . Azt kell kitalálni, hogy 

hogyan érted? Hogyan huzza ki belőle még-
egyszer azt a szót, hogy szeretem? . . . 

KAISER: Mondjuk, féltékennyé tesz i . . . 
ÉVA: Nagyszerű.. . Féltékennyé teszi . . . 
KAISER: Hát ez csak természetes. Azt 

mondja a nő: iNe haragudjon, János, de most 
el kell mennie . . . egy fiatalembert várok, aki 
imád . . . 

ÉVA: Egy fiatalembert várok, aki imád .. . 
Nagvon jó, Kaiserl 

KAISER (szerényen): Hát istenem .. . Rutin 
rlolga . . . Tudom, mi kell egy operettbe . . . 

ÉVA: Kaiser ez az életben sem rossz . . . 
KAISER: Na ja. Az élet is csak olyan, mint 

az operett . . . csak az élet annyiból szebb, 
hogy nem kell minden nőt elvenni feleségül, 
akivel összeakad az ember. Én most rohanok. 
Egy fél óra múlva hozom a vázlatot. Remek 
lesz! (Kopogás.) 

ÉVA: Szabad! 
TABÓDY (belép): Kezeit csókolom!.. . 

(Kaiserhez.) Tabódy. 
KAISER: János, mi? 
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TABODY: Igen! Honnan tudja? 
KAISER: Hát annyi operettrutinom már 

igazán van. Csókolom a kezét. (Jánoshoz.) 
Pál (El.) 

10. JELENET 
Éva, János 

ÉVA (Jánoshoz magyarázva): Rudolf Kai-
ser, egy bécsi Jibrettista. Egy szerepet ir ne-
kem, primadonruaszerepet. Ilyen szerepem 
még nem volt. 

JÁNOS: Azért jöttem . . . a lányokat nem 
találtam a szobájukban, a londiner azt 
mondja, hogy már kimentek az állomásra. 

ÉVA: Ugyan. . . hát persze a vonat két 
perc múlva indul, már el sem éri őket, tehát 
nincs más hátra, mint az én autóm. 

JÁNOS: Ezek szerint csakugyan nincs más 
hátra. Indulhatunk? 

ÉVA: Csak egy perc türelmet még, várok 
valaki t . . . 

JÁNOS: Akkor lemegyek a hallba, ott meg-
várom. 

ÉVA: Nem, János, ne men jen . . , 
JÁNOS: De én nem akarom zavarni . . . 
ÉVA: Nem zavar, János. Menjen be ide 

ebbe a szobába, tudja nem akarom, hogy ta-
lálkozzanak . . . szegény fiu olyan féltékeny. 
Talál bent konyakot, cigarettát, szolgálja ki 
magát. (Tuszkolja Jánost.) 

JÁNOS: Köszönöm! (El.) 
ÉVA (kis türelmetlenséggel): Nem j ö n . . . 

Pedig ilyen alkalom már rég nem volt. (Ko-
pogás.) Szabad! 

SZOBALÁNY (jön, hozza a kabátot, kala-
pot és cipőt, majd el): Kisztihandl 

ÉVA (vár, az ajtó felé néz): Pont most nem 
jön! (Hirtelen felragyog az arca, mint akinek 
mentő ötlete támad, lábujjhegyen bal ajtóhoz 
megy, erősen kopog, azután hangosan 
mondja.) Szabad! (Kinyitja, becsukja az ajtót, 
mintha egy férfi jött volna, erősen dobogva.) 

Finálé 
(Hol mély férfihangon, hol magas női-

hangon beszélve lejátszik egy kicsit komi-
kusan túlzott szenvedélyszerü szerelni jelene-
tet. A szövegben a dőltbetűs rész jelenti n 
férfit.) 

ÉVA: iNos, hogy van? Foglaljon helyet ottan. 
Köszönöm. 
És üljön nyugodtan! 
Nyugodtan ülni? Ennyi kinti 
Konyakot kér? 
Nem, aszpirint. 
Na üljön szépen! Legyen engedelmes. 
Az est ma oly langyos, oly szerelmest 
(Kézcsókot csinál.) 
Elég, elég! 
Hadd csókolom a kis kezeit, a karjátt 
A selymeket, mik vállait takarjákl 

(Erős zenére beront János jobbról, reked-
ten): Pardon. Bocsánat! (Szünet, körülnéz.) 
Egyedül ? 

ÉVA (kínosan mosolyog, nem tudja mit 
mondjon). 

JÁNOS (újra fölényes): Az első pillanatban 
tudtam, hogy egyedül v a n . . . Csak nem ér-
teltem . . . Nem értem . . . 

ÉVA: A szerep!.. . Tudja, amiről beszél-
tem! . . . Az az uj, nagyszerű szerep. . . Azt 
próbáltam e l . . . Tudla, hogy egyedül vagyok? 

JÁNOS: Hogyne! . . . Nagyon valószínűtlen 
volt az egész. Tul fellengős . . . Tul sablonos... 
\ férfi hangja túlságosan mély vo l t . . . A női 
hang lulságosan magas. De azért elég ügyes 
volt. Gralulálok! (Kopogás.) 

ÉVA (kicsit dühösen): Menjen kérem, öltö-
zöm. 

JÁNOS (vissza jobbra. Reminiszcencia): 
Nagyon szeretem. 

ÉVA (kopogás): Szabadi 
TEDDY (belép utiruhában, boldogan): Ke-

zeit csókolom! 
ÉVA (ének): Nos, hogy van? Foglaljon he-

lyei ottan. 
TEDDY: Köszönöm! 
ÉVA: És üljön nyugodlan! 
TEDDV: De hiszen indulunk! Hisz jön ve-

lem! 
ÉVA: Nem, nem, ina n e m i . . . Még egy kis 

türelem. 
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TEDDY- Türelem nincs lőbb!. . . Nem bi-
tóm. 

EVA: Tessék egy kis l ikőr!. . . Ez finom. 
TEDDY: Mért kínoz? Hiszen már meg-

ígérte. Mindent ígért! . . . Eljöüem érte . . . 
ÉVA-

Pszt. Beszéljünk halkan és nyugodtan. . . 
Ma nem lehet . . . Türelmet kérek . . . 
Elutazom . . . De visszatérek . . 
Jövök .. . Szerelmesen magához . . . 
F.gy-két nap most már nem határoz! 
Visszajövök szerelemesebben... Jobban... 

TEDDY: 
Nem . . . nem bírom . . A szivem már 

[kirobban. 
Hadd csókolom a kezét, a karját, 
A selymeket, mik vállait takarják. 
I-'orró nyakán a hajpihéket, 
A szá já t . . . óh a szája égel.. . 

(Átöleli, csók. L'lána.) 
Most menjen . . . Pár nap múlva látni fog. 

(Ének.) 
Tied az éjszakám. 
Tied a néma szám. 
Tied az élelem. 
Tied a szerelmes szivem. 

(Közben folyton az ajtó felé tuszkolja 
Teddyt.) 

TEDDY: Hál jó .. . ha nem jön vissza 
meghalok. (Él.) 

ÉVA (szédülten, mámorosan néz utána, ne-
vetve): És az a szegény, buta Kaiser egy 
őszülő úrról ír darabol. 

JÁNOS belép jobbról, fölényes mosollyal): 
Az előbb sokkal jobban játszott . . . Most még 
valószínűtlenebb volt az egész.. . Még dagá-
lyosabb . . . Még sablónosabb... A férfi 
hangját is jobban utánozta az előbb. A szen-
vedélyben több volt az előbb a meggyőződés... 
Hiába, másodszor semmi sem sikerül olyan 
jól. mint először. . . 

ÉVA (szivböl hosszan felkacag, miközben 
cipőt huz és kabátot). 

JÁNOS (gyanakvón): Min nevet? 
EVa: Hogy maga milyen borzasztóan okos 

ember. 
JÁNOS: Mehetünk? 
KAISER (beront, a kezében kézirat): Már 

kész az egész téma. Micsoda primadonna 
»zerep! 

ÉVA: Primo donnaszerep? Nem édes, Kai-
ser, én most vidéki turnéra megyek, anyasze-
repet játszani. Gyerünk! (Fejébe teszi kalap-
ját, János kezébe nyomja a neszesszeres do-
bozt és el balra Jánossal.) 

KAISER (szomorúan néz utánuk). 
Függöny. 

Ditrichstein? 
1XÍ 

I I . f e l v o n á s 

1, kép 
1. JELENET 

Ervin, Zizi, Szobalány, Inas 
(Szín: Havas Ervin bankigazgató lakása. 
Jobb- és baloldalt kitárt szárnyas ajtó. Kö-
zépen nagy ablak, nehéz selyemfüggönnyel, 
mögötte a budai Dunapart egy jellegzetes 
része. Késő délután van, kint egész sötét.) 

ZIZI (ének): Hozza csak a puderpuffnit kő-
reni. Meg egy kis kölnit, még a szemem alá 
is kell. Megjött már a parfé? 

SZOBALÁNY: Nem, egy kicsit késnek. 
ZIZI: Telefonáljon le a csemegésnek. Ana 

nászt. 
SZOBALÁNY: Igenis. 
ZIZI: Küldjenek három doboz friss ka-

viárt. Lesz legalább harminc vendég máma. 
S egy finom jazz. Rendben legyen minden. 

SZOBALÁNY: Minden rendben lesz. (Szám 
után telefoncsengetés, szobalány felveszi u 
kagylót.) Halló! Itt Havas bankigazgató ur 
lakása. Igen, azonnal. .. Nagyságos asszony 
kérem, a Zserbótól, . . (Csöngetés.) 

ZIZI (ragyogó estélyi ruhában): Jól van. 
menjen ajtót nyitni. 

SZOBALÁNY (el). 
ZIZI (felveszi a kagylót): Halló! Igen!.. 

A parfét? . . . Még nem! . . . Ugv kilenc óra 
felé . . . Harminc személyre . . . I)e gyönyörű 
legyen . . . Mignon? . . . Lehet. Száz, száz-
húsz . . . Jó, szivem. Kilenckor A viszont-
látásra! 

INAS (jön számlával): Felhozták a pezs-
gőt. 

ZIZI: Tegye a jégre és adjon az embernek 
egy-két pengőt. 

INAS: A számla? 
ZIZI: Ja! Vigye be a nagyságos urnák. 
INAS: Igenis. (Él.) 
ZIZI (idegesen fel-alá jár). 
INAS (át a színen, balra el). 
ERVIN (jobbról jön. Elegáns szmoking-

nadrág, lakkcipő, a gallérgombbal vesződik): 
Háromszáz pengőbe kerül a pezsgő? 

ZIZI: Engem kérdez, maga fizeti ki! 
ERVIN: Ugyanis kissé soknak találom. 
ZIZI: Harminc vendégnek reggelig? 
ERVIN: Szóval harmincan tesznek és reg-

gelig! Végtelenül kecsegtető. 
ZIZI: Szóval, ma is veszekszik! A házas-

sági évfordulónkon is veszekszik. Jellemzői 
ERVIN: Ez egy házassági évforduló. (Dü-

höngve a gombra.) A fene egye meg . . . Egy 
házassági évforduló, az egy csöndes boldog 
családi ünnep . . . Két szív ünnepe . . . És 
nem egy "népünnepély. (Csöngetés.) 

SZOBALÁNY (balról): Nagyságos asszony 
kérem, a jazzband. 

ZIZI: Máris!.. . Na, mindegy! . . . Vezesse 
be őket az udvari szobába. 

SZOBALÁNY: Igenis! (El.) 



ERVIN: Szóval zene is lesz annak az 
örömére, hogy ma két éve annak, hogy én 
mindezt kibirom! (Ordit.) Jazzband! Har-
minc vendég. . . (őrjöngve.) És ez a piszok 
gomb nem megy bele! . . . Az egész estélyt 
lefogom telefonálni I Az estély kedvezőtlen 
gomblyuk miatt el lett halasztva . . . 

ZIZI: Ne ordítson. És köszönje meg, hogy 
törődöm a pozíciójával járó társadalmi kö-
telezettségekkel! Ha én nem hívnék néha 
vendégeket és nem vinném ide-oda, akkor 
már régen nem lenne egy barátja, nem lenne 
egy nexusa, semmi! Jegyezze meg magának, 
hogy én csináltam embert magából. 

ERVIN: Látja, ez igaz! Mert amikor el-
vettem magát, egy állat voltam! (Felrohan.) 

ZIZI (csöngetés, toporzékol a dühtől): 
Gazember! Ezt meri mondani. A házassági 
évfordulónkon. 

SZOBALÁNY (névjegyet hoz). 
ZIZI (elolvassa, dühösen): Na, pont jó-

kor! Kéretem I 
SZOBALÁNY (el). 

2. JELENET 
Zizi, Demeter 

DEMETER (balról jön, monoklis gavallér, 
dzsentris mozdulatokkal): Csókolom a kis 
kezét, nagyságos asszonyom! (Hosszú kéz-
csók.) 

ZIZI (hirtelen változás, lágyan, kacéran, 
mosolyogva): Isten hozta, Pityu . . . Örülök, 
hogy ilyen korán feljöttl 

DEMETER: Korán jöttem? Netán zava-
rok? 

ZIZI: Abszolúte nem zavarl Tudniillik eb-
ben a pillanatban határoztam el, hogy vá-
lok. 

DEMETER: Mit nem mond, kis nagysá-
gos! Szóval zavarok. 

ZIZI: Sőt! Maga mindig mondta, hogy az 
Ervin engem nem ért meg, hogy én hozzám 
egy olyan férfi való, mint például maga. 

DEMETER (hátralép): Hü, de rossz pél-
dát mondtam, kis nagyságos, hü, de rossz 
példát mondtam. 

ZIZI: Ne szerénykedjen... Én még ma 
hazamegyek a mamámhoz. (Kacéran.) És 
maga fog hazakísérni, jó!? 
""DEMETER: Hazakísérni... Azt lehel. 

(Elragadtatva.) Esküszöm, még egy ilyen nő 
nincs több Pestenl (összeüti a sarkát.) Ala-
bonőr! 

ZIZI: Maga most el fog menni egy autóért. 
Idejön a kocsival a kapu elé és vár . . . Én 
meg fogadom a vendégeket, megvárom az 
alkalmas pillanatot és szépen, feltűnés és 
botrány nélkül (mutatja az elmenést). Szó-
val, maga csak várjon az autóban a kapu 
előtt. (Elkeseredve.) Higyje el, Pityu, boldog 
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vagyok, hogy végre elválhatok ettől az em-
bertől! 

DEMETER: Hát az igaz. kis nagyságos. . . 
Mert még egy ilyen nő, nincs több Pesten. 
Alabonőr! . . . Magához egy mondain férfi 
való. (Zene.) Szabad? 

ZIZI: Igen . . . P i tyu . . . Maga megért en-
gem. (Táncolnak.) 

DEMETER: Jelzem, kis nagyságos . . . Azért 
nem kellene elválnia Ervintől! . . . 

ZIZI: Hiszen maga mondta, hogy nem ért 
meg engem . . . 

DEMETER: Akkor i s . . . Ráér elválni, ha 
a kedves férje rájön . . . 

ZIZI: Mire jön rá? 
DEMETER: Istenem, ha egy asszonyt nem 

értenek meg, a kedves férjének mindig van 
valami, amire rájön! 

ZIZI (határozottan): Jegyezze meg, hogy 
én képtelen lennék megcsalni a férjemet. 

DEMETERí Mindig mondtam, még egy 
ilyen nő nincs több Pestenl 

DEMETER: 
ön még nagyon zöld, 
Kell egy kicsinv flört. 

ZIZI: 
Férfi ma már mind igy beszél, 
Mert egy modern nő 
Szive sosem kő. 

DEMETER: 
Megkérdezhelnéin épp azért 

Refr.: 
Van-e babája, 
Van-e babája. 
Aki csudára, 
Pali magára, 
Aki éjjel-nappal él-hal magáért. 
Van-e babája, 
Kicsi babája 
Aki ha várja. 
Tüzes a szája. 
Aki mást nem tesz, csak csókol, ha ráér. 
Aki ha van pénz, aki ha nincs pénz, 
Neki az nem határoz, 

MINDEN RUHAJABA.... 

J z z l a p o í ! 

Aki lia kéri, meg is igéri. 
Csuda hű lesz magához. 
Van-e babája, 
Van-e babája. 
Aki csudára pali magára. 
Aki éjjel-nappal él-hal magáért. 

ZIZI: 
Minden mai pái. 
Háromszögű már. 
De nálam ez még nem divat 

DEMETER: 
Hogyha esetleg, flört kell kegyednek, 
I.egjobb lesz. ha engem hivat. 

Rcfr.: 
Van-e babája, stb. 

! 1 dnc után mindketten el.) 
3. JELENET 

Ervin, Zizi, majd Éva, Inas, Szobalány 
ERVIN (szmókinyba öltözve jön, dühös, 

körülnéz, meglátja a névjegyet a fotőjben, 
felveszi, a belépő Zizihez visszafojtott düh-
vel): Ki volt itt? 

ZIZI (könnyedén): Senki! 
ERVIN: Nem igaz! Demeter István ur volt 

itt. (Ordit.) A Pityu volt itt. Az a a vizfejü 
foxtrott-automala! 

ZIZI: Semmi köze hozzá, hogy ki volt itt! 
Én még ma hazamegyek a mamához. 

ERVIN: Az még nem volna baj, de az a 
baj, hogy mindig visszajön és én nem tudok 
hinni magának. 

ZIZI: Nekem Signum Laudist kellene kap-
nom, hogy eddig kibírtam magával. Maga egy 
férj? Maga egy unalom, maga egy álomkór, 
maga egv házasságtörési envhitő körülmény. 

ERVIN (ordit): Hál maga egy feleség? 
Maga egy dekoltázs-bajnoknő. Egy rúzs-
fogyasztási szövetkezet! Egy házasság elleni 
propaganda. Az én házasságom egy két évig 
tartó pillanatnyi elmezavar volt. De most 
vége. (Csöngetés.) 

ZIZI: De mennyire vége. Annyira vége, 
hogy én már itt se vagyok. Jónapot! 

ERVIN (torkaszakadtából): Volt szeren-
csém! 

ÉVA (jön balról, Inas, Szobalánnyal): Szer-
vusztok, gyerekek! 

ZIZI (meglepetten): Mama! 
ERVIN: Kezét csókolom, mama. (Altalános 

ölelkezés.) 
INAS: Kérem szépen, a hordár nem akar 

elmenni. Azt mondja, kevés pénzt kapott. 
ÉVA: Mondja meg fiam a hordárnak, hogy 

mindjárt hivők egy rendőrt. Megkapta ami 
elö van Írva, azonkívül négy fillér borra-
valót. 

INAS (végignézi, vállat von, el). 
ZIZI: Na mama, éppen jókor jött! 
ÉVA: Jól néztek ki, hál' Istennek. Látom, 

nincs semmi baj! (Leveti a kalapját, kabát-
ját.) 

INAS (jön): A hordár elment, de nagyon 
rosszat kivánt őnagysága szüleinek! 
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ÉVA (legyint): Nem baj flam, már úgysem 
élnek szegények. Maga elmehet. . . Na gye-
rünk, gyerünk. Elsején nagy létszámcsökken-
tés lesz a háztartásban . . . Na és most, me-
séljetek. Hogy vagytok, mi újság, mit csi-
náltok? Ugy jártok itt fel és alá, mint az 
oroszlán a ketrecben. 

ERVIN: Hát mama kérem, mi éppen . . . 
ZIZI: Válunkl 
ERVIN (újra dühbe gurulva): Igen, mi hál' 

Istennek, válunkl 
ZIZI: Éppen most akartam elindulni a 

mamához! 
ERVIN: Mert ezt már nem lehet kibirni! 
ZIZI: Maga nein birja, én nem birom! 
ERVIN: Hiszen csak rá kell nézni! Ebből 

áll az egész nő. Festék, dekoltázs, selyem-
harisnya, dauerondoláció! 

ZIZI: Látja mama, most azért ordit, mert 
hivtam estére egy pár embert és fel kellett 
vennie a szmokingját! 

ERVIN: Ez igy megy naponta. Vendégség, 
színház, lokál, flört, estélyi ruha, szmóking. 
Hát mi vagyok én? Parkettáncos?! 

ÉVA: Jesszus Máriai Hát mi van itt? 
ERVIN: Egy örvendetes családi esemény! 

Válás. 
ZIZI: Szégyelje magát! Gyerünk mama. 
ÉVA (kitörve): Mi az, hogy gyerünk mama! 

Te szédült liba te. Te taknyos! Hát erre ne-
veltelek én téged? Nem sül ki a szemed? 

ZIZI (rémülten): De m a m a . . . 
ÉVA: Fogd be a szád, mert rögtön kapsz 

egy olyan pofont, amilyet nem kaptál fenn-
állásod óta. 

ERVIN: Drága mama, én tudtam, hogy 
maga nekem fog igazat adni! 

ÉVA: Egy frászt adok neked igazat. Ha te 
ezt tiiröd, ha te nem dobod ki az ablakon 
a rúzst, a pudert, meg ezeket a rongyokat és 
nem vered ki a fejéből a jazzbandct és a 
flörtöt, akkor ugy kell nekedl 

ERVIN: A mama egy angyal! 
ZIZI: Mama kérem, én most . . . 
ÉVA: Te most befogod a szádat. . . (Ervin-

hez.) Ha te szmókingot húzol, mikor ő ven-
dégeket hiv, ahelyett hogy itthagynád az 
egész bandát és elmennél a klubba, azonnal 
menj a klubba. 

ERVIN: Sajnos, azt nem lehet! Meg van 
híva Keresztessy államtitkár is és ő nagyon 

D U L M I N 
u ] szőrte lenítő k r é m 

c s o d á s ! 
MbidcnUtt kapható 

Tubus P 8 . - es 4.— Probatubus P 1.80 
Központ: MIMIV MA gyóiíy árunagy keres-
kedése, Bpest, VI., Podmaniczky-u. 43. 

fontos nekem, A banknak borzasztó érde-
k e i . . . 

ÉVA: Egy kis állami építkezés, mi? 
ERVIN: Igen! 
ZIZI (boldogan, hogy kellemetlent mond-

hat): Tudja meg, hogy Keresztessy állam-
titkár nem jönl 

ERVIN: Keresztessy nem jön? Miért nem 
jön? 

ZIZI: Mert telefonált, hogy nem jöhet! Este 
minisztertanács lesz és mindent el fog kö-
vetni, de nem hiszi, hogy jöhet! 

ERVIN (kiabál): Hát akkor miért húztam 
én szmókingot? Miért tűröm ezt az egész 
felfordulást? Ne haragudjon mama, de én 
itt hagyom az egész bandát és megyek a 
klubba. Kézit csókolom, mama. (Zizihez.) Jó 
mulatást! (Elrohan balra.) 

4. JELENET 
Zizi, Eva 

ÉVA: Igazad van! (Zizihez.) Te mit bőgsz? 
ZIZI (rágyújt egy cigarettára, sirva): Hát 

ez borzasztó.. . A mama azt mondta, hogy 
ide fog jönni és mindent rendbe fog hozni. 
Na mondhatom, ezt jól rendbe hozta. Hiszen 
a mama mindenben neki adott igazat. Az 
Ervinnek! 

ÉVA: Kétségbeejtően buta vagy! Gyere ide! 
Ha annyi eszed lenne, mint egy tyúknak, 
akkor te is neki adnál igazat. Ahol az asz-
szony okosabb, ott mindig a férjnek van 
igaza. Egy férjnek sohase jó ugy, ahogy van, 
mindig valami másra vágyik. Hát azt kell 
csinálni, amit ő akar. Elvégre ő veszi a kis 
lakkcipőit, ő fizeti a specerájszámlát, meg a 
dauerondolációt. A kis mókusíias-bundát ki 
veszi. Tudod, mi lesz itt? Az Ervin kétségbe 
fog esni, a haját fogja tépni, mert minden 
ugy lesz, ahogy ő akarja. Az Ervin holnap 
boldog lesz, ha felveheti a szmókingját, az 
Ervin színházba fog vinni és lokálba és har-
minc vendégel fog hívni és három jazzbandotl 

ZIZI: Hát a mama meg fogja látni hol-
nap . . . 

ÉVA: Én holnap fiam itt semmit sem fogok 
meglátni, mert ez a jó Ervin engem még a 
mai nap folyamán ugy kipenderit innen, 
hogy a lábam sem éri a földet. 

ZIZI: Mama, én ebből az egészből nein ér-
tek egy szót sem. 

EVA: Dermesztően buta vagy. Ugy látszik, 
kénytelen leszek erélyesebben megmagya-
rázni. (Kiveszi Zizi szájából a cigarettát.) Ha 
még egyszer meglátlak cigarettázni, hát ki-
verem a szádból! 

ZIZI: Ugyan mama, ezek az elavult elvekl 
ÉVA: Csendl A nikotin jobban árt a há-

zasságnak, mint a tüdőnek. (Kofferből 
szedi ki a következő dolgokat.) Hoztam 
neked egy pár apróságot . . . (Harisnyát 
huz ki.) 

ZIZI: Drága m a m a . . . ez mi? 
ÉVA: Ez harisnya. 
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ZIZI: De hiszen ez a harisnya kötött . . . 
ÉVA: Nem, gyalult. Hát milyen legyen 

egy harisnya? Az Ervin nem szereti ezeket 
a kacér, pikáns selyemharisnyákat, mert 
ezeken nem leszalad a szem, hanem fel-
szalad. Hadd örüljön az Ervin. 

ZIZI: No de m a m a . . . 
ÉVA: Túlsókat beszélsz a száddal. Itt van 

egy szép kis háziruha. {Barchel slafrok.) 
ZIZI (kétségbeesve): Mama! Ez barchet! 
ÉVA: Látom, értesz az anyagokhoz. Egy 

pár papucs. 
ZIZI: Jaj! 
ÉVA: Ne félj, ezt nem neked hoztam, ha-

nem az Ervinnek. Jó meleg. Csak nem tu-
dom pászol-e a szine! Hozd ide a házi-
kabátjátl 

ZIZI (nem mozdul). 
ÉVA (fenyegető mozdulattal): Na mi lesz? 
ZIZI: Én'úgyis el fogok válni. (El.) 
ÉVA: Na megálljon Havas bankigazgató 

ur, majd adok én magának csendes, boldog 
családi fészket, liogy megemlegeti a pilla-
natot, amikor először pislantotta meg a vi-
lágot! 

ZIZI (jön, hozza a házikabátot): Itt van! 
ÉVA: Remek! Éppen pászol a szine . . . 

Nahát ez borzasztó, egy ilyen gyönyörű ka-
bál és tele van flekkei. Mért nem pucolod 
ki egy kis benzinnel. 

ZIZI: Nincs is benzin a házban! 
ÉVA: Nem baj, én hoztam. (Elővesz a do-

bozból egy kis üveg benzint.) Benzin a 
jó háziasszony parfőmje . . . Apropó! Hol 
van a parfömöd? 

ZIZI: Ott a fiókban! 
ÉVA (bal kis asztalhoz megy, kihúzza a 

fiókot): Na tessék, rúzs, púder, pirosító. És 
ez a párfőm. Hogy egy rendes asszony ma-
gára kenjen egy olyan parfőmöt, aminek 
Dans la nuit a neve. . . E mind el van ko-
bozva. (Beleteszi a rctiküljébe.) 

ZIZI: De mama . . . 
ÉVA: Fogd be a szádi Itt van egy jó 

háziszappan. Ezzel mosd le magad. Egy 
kész tavaszi tárlal ran rádmázolva. És a ha-
jad? Hol egy fésű? 

ZIZI (felugrik): Mama, én ezt nem bírom 
tovább. Ha Ervinnek nem tetszem ugy, 
ahogy vagyok, akkor váljon el tőlem! 

ÉVA: Gyere ide, édes lányom! Mondd, lát-
tál te már egy pofonvágotl bankigazgatónét? 

ZIZI (odamegy): Nem! 
ÉVA: Nem? (Pofonüti.) Hát akkor most 

nézz a tükörbe! (Megfordítja.) 
ZIZI (bőg). 
ÉVA: Ne bőgj! Gyere ide, tartsd a fejed! 

(Kivesz a táskából egy fésűt és kefét, fésüli.) 
És meg ne lássam, hogy valakire rámoso-

lyogsz. Egy kedves szót ne merj szólni sen-
kihez. Csak hidegen, röviden, van szeren-
csém, volt szerencsém. Ha valaki megkérdi, 
hogy hogy vagy, azt felelni, hogy a hogylé-
ledről csaik a háziorvosoddal tárgyalsz. Hadd 
örüljön a férjed, hogy nem flörtölsz senkivel. 
És tmosl küldd el a sofőrt a klubb.:, hogy 
hozza haza a nagyságos urat. És ha hazajön, 
odaáillsz elébe és azt mondod: Én tudom, 
hogy te mindig ilyen feleségre vágytál, egy-
szerűre, háziasra; hát én boldoggá akarlak 
tenni és ezentúl mindig ilyen leszek. Ezt kü-
lönben fel is irtam neked egy cédulára, bent 
van a harchetslafrokod zsebében, tessék be-
tanulni. (Csenget.) 

INAS (jön): Parancsl 
ÉVA: Ha vendég jön, el kell küldeni min-

denkit, senki sincs itthon. 
ZIZI: De mama, hát az es té ly . . . A ven-

dégek! Lehetetlen I 
ÉVA: Nem kérdeztelek. Ha Ervin nem 

szereti a vendégeket, akkor nem lesznek itt 
vendégek. Hadd örüljön -az Ervin. (Inashoz.) 
Senkinek nem vagyunk itthon. 

INAS: Igenis. (El.) 
ÉVA: És most eredj mosakodni, öltöz-

ködni, egy-kettő . 
ZIZI (hirtelen felragyog): Mama, én ér-

tem. Én mindent értek. (Boldogan a nya-
kába borul.) 

ÉVA: Na végrel 
ZIZI: Hogy énnekem milyen okos mamára 

van. (Elrohan.) 
5. JELENET 
Éva, János 

ÉVA (óvatosan körülnéz, felveszi a kagy-
lót): Halló! Kérem az interurbánt! . . . Inter-
urbán? Halló! Itt Automata 521—33. Havas 
Erv in . . . Igen. Kérem Wien 18-9-81-el. (Sze-
relmesen.) Báró Léderer Teddy! Igen . . . 
Nem egyszerű . . . Dringend .. : Köszönöm, 
drága kisasszony . . . (Meglátja Jánost, za-
varában nem tudja visszatenni a kagylót.) 

JÁNOS (jön): Csókolom a kezeit. Az inas 
ki akart dobni! (Frakkban van.) 

ÉVA: Ne haragudjon . . . Szigorúan meg 
van hagyva, hogy senki sincs itthon. Nem 
gondoltam rá, hogy feljön. 

JÁNOS: Meghívót kaptam és gondoltam, 
maga is itt lesz . . . 

EVA: Az estély elmaradt. 
JÁNOS: De maga itt van 
ÉVA: És ez is elég? 
JÁNOS: Megváltozott, amióta utoljára lát-

tam, megszépült . . . Egyszerűbb lett és 
szebb . . . Itt a lánya házában anya lett és 
ez áll jól magának. 

ÉVA: Köszönöm! Mivel háláljam meg ezt 
a gyönyörű bókot? 

JÁNOS: Ha nem zavarom, kínáljon meg 
hellyel. 

ÉVA: Parancsoljon! (Leülnek.) 
JÁNOS: Mit csinál itt egyedül? . . . Zizi 

hol van? 
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ÉVA: öltözik] A vőm nincs itthon . . . és 
én itt ülök egyedül és ábrándozom . . . 

JÁNOS: Látja, Éva . . . Most, ahogy itt lá-
tom magát egyszerűnek, háziasnak, messze 
a színházaktól és étkezőkocsiktól . . . most 
ugy érzem, hogy végre . . . jókor jöttem . . . 
(Telefoncsengés.) 

ÉVA (nagyon zavartan): Én is azt hiszem 
János, hogy most pont jókor jött. (Tovább 
cseng.) 

JÁNOS: A telefoni 
ÉVA: Igen, igen, hallom! 
JÁNOS: Mért nem veszt fel? 
ÉVA: Hát fel is vehetem! (Felveszi a 

kagylót.) Halló! Wien! . . . Itt Budapest . . . 
Maga az? . . . Igen, itt Éval . . . Hát izé . . . 
Azt mondtam, hogy izé . . Hogy van? Nem, 
ne hivjon fel . . . Nem tudom . . . 

JÁNOS (feláll, kiveszi Éva kezéből a 
kagylót): Mi az értelme ennek, Éva? Mi ez? 

ÉVA: Ez téves kapcsolás volt! 
JÁNOS: Most is i t t . . . É v a . . . (Kint zene.) 

Zi ne? 
ÉVA: Ugy látszik, zenekart is hozattak 

az estélyre . . . És csak azért nem dobom ki 
őket, mert olyan jó . . . most ez a lágy mu-
zsika. 

JÁNOS: Milyen furcsa . . . ha egyszer az-
tán jókor jön az ember, elmúlik minden 
akadály, magától kitisztul minden . . . Estély 
lelt volna, e lmaradt . . . Zizi öl tözik. . . Ervin 
nincs itthon, egyedül vagyunk . . . megszólal 
egy lágy zene. (Leül Éva mellé.) A Korona-
szálló pálmakertjében ültünk igy együtt 
én akkor is frakkban . . . csak a vállamon 
sokkal kevesebb évvel, sokkal kevesebb ősz 
hajjal . . . Bentről halkan hallatszolt a zene. 

ÉVA: Olyan jó most azt álmodni, hogy 
azóta nem történt semmi, nem is telt el az 
idő .. . talán csak öt perc . . . és most újra 
itt iilümk a Korona-szálló pálinakertjében. 

ÉVA: 
Kár a szenvedély, mert higyje el, ha jön a tél. 
Már többet ér mindenkinél egy jó barát. 
Adja a kezét és higyje el. hogy ez a szép, 
Mert nézze már, későre jár, jóéjszakát. 

JÁNOS: 
Most mégegyszer szemébe i ezek 
S megcsókolom kezét. 
Azt nem mondhatom meg, mit érzek, 
Ha csókolom kezét. 
Hiába várunk, hiába vágyunk 
Elmúlt az álmunk, de szép volt, de szép. 
Most mégegyszer szemébe nézek 
S megcsókolom kezét. 

Messze van a mult, azóta sok virág lehullt, 
Oly messze már a vad szerelmi vallomás. 

ÉVA: 
Nem jól hangzanak mi köztünk már a nagy 

[szavak. 
Egy kézfogás, pár egyszerű szó, semmi más. 

Refr. 
Most mégegyszer stb. (János el.) 

6. JELENET 
Eva, Ervin, majd Zizi, végül Demeter 

ÉVA (hosszan néz maga elé, elgondol-
kozva): Egy ur, egy f é r f i . . . akinek oldalt 
már őszül a haja . . . Csak irja ezt a Kaiser. 
Ez szép . . . 

ERVIN (jön balról sietve): Kézit csóko-
lom, mama. Mért hivattak haza? 

ÉVA: Mert meg akarom neked mondani, 
hogy itt ezután minden az lesz, amit te 
akarsz. Ez a ház egy csendes családi otthon 
lesz . . . És most csókold meg a te egyszerű, 
kedves, házias kis feleségedet. 

ERVIN: Egyszerű, házias? Ugyan mama ... 
az én feleségem. 

ÉVA: Nem hiszed? (Kiszól jobbra.) Zizi-
kém, gyere csak szivecském. 

ZIZI (belép, simára fésült haj, barchet-
slafrok, festék nélkül, vastag harisnya, a fel-
ismerheti enségig el csúf itva ). 

ÉVA (diadalmasan rámutat): Voilai 
ERVIN (megdöbbenve): Maga az, Zizi? 

Micsoda vicc ez? 
ÉVA (súgva): Beszélni, beszélnil 
ZIZI (mint egy leckét): Tudom, hogy te 

mindig ilyen feleségre vágytál, egyszerűre, 
háziasra, hát én boldoggá akarlak tenni és 
én ezentúl mindig ilyen leszek. 

ERVIN (egyre savanyúbb rémülettel): No 
de nem lehet ráismerni. Mi ez? 

ÉVA: Lemosta magáról azokat a csúnya 
festékeket, amiket ugy utálsz. A haja szép, 
egyszerű, sima . . . Öröm ránézni. Szép, egy-
szerű kis háziruha . . . diszkrét minta, tartós 
minőség. 

ZIZI: A drága mama hozta ajándékba. 
ÉVA: Neked is hoztam ám valamit Ervin-

kém. Vesd csak le a cipődet . . . 
ERVIN: Na de . . . 
ZIZI (lenyom/a egy székbe): Vesd le szé-

pen! 
ERVIN (mikor levetette a cipőjét csenge-

tés, harisnyában akar kiszaladni): lit van-
nak a vendégek! 

ÉVA (visszanyomja a székbe): Hagyd, majd 
az inas elintézi! (Előveszi a papucsot.) Egy 
pár finom, meleg papucs! Nesze! . . . 

ERVIN (savanyu képpel): Köszönöm, 
mama. Egy kicsit nagy. 

ÉVA: Az a jó, flam. Vedd fel szépen hozzá 
a házikabátodat és hoztam neked egy házi-
sapkát. (Fejébe nyomja.) 

ERVIN (felhúzza a házikabátot): Mi ez a 
büdösség? 

ZIZI: Talán a benzint érzed, szivecském? 
ÉVA: Bizony, a te kis feleséged, ainig te a 
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klubban voltál, kipucolta a házikabátodat! 
ERVIN (kétségbeesve): Belefájdult a fe-

jem ebbe a büdössógbe. Adjatok szagolni 
valamit, hogy kimenjen az orromból. 

ÉVA: Add oda a kezedet szagolni. 
ZIZI: Nesze, szivecském . . . 
ERVIN (megszagolja, aztán megborzongva): 

Mi ez? 
ÉVA: Jó, finom háziszappan! (Csengetés.) 
ERVIN (indulni akar). 
ÉVA: Hagyd, fiam, majd az inas elintézi 

Ez egy csendes kis családi fészek lesz. 
DEMETER (hangja balról): Ugyan kérem, 

én tudón, hogy itllion vannak. {Belép za-
vartan.) Kezét csókolom. Szervusz! Az inas 
ki akart dobni. 

ERVIN (zavartan): Ne haragudj, valami 
félreértés. Mama kérem, engedje meg, hogy 
bemutassam . . . 

DEMETER: Demeter István, kézit csóko-
lom. (Bokaösszeütés.) 

ÉVA: Viszontlátásra! 
DEMETER: Ez kedves . . . Bocsánat . . . 

Talán rosszkor . . . (Zizire bámul.) Nahát . . . 
Csak most látom, nahál . . . 

ZIZI: Mit bámul? 
ERVIN (dühösen): Na de Zizi . . . (Derne 

terhez.) Ne haragudj, Zizi olyan különös 
ma. (Súgva Zizihez.) Zizi kérem, mi ez? 

DEMETER: Igen, kérlek . . . kicsit külö-
nös . . . Viccel . . . Egyébként hogy van? 

ZIZI (összenéz Évával): A hogylétemről 
csak a háziorvosommal szoktam értekezni! 

ERVIN (dühösen): Zizi . .. Bocsáss meg 
kérlek . . . 

DEMETER (bokaösszeütés): Nincs mit . . . 
a Zizike viccel . . . (szaglász.) Olyan furcsa 
szag van itt, kérlekalássan . . . Mintha benzin 
lenne . . . (Zizihez súgva.) Egy órája várok 
a taxival . . . 

ZIZI (felháborodva): Micsoda taxi? Mit 
sugdolódzik? Kikérem magamnak. Mégis csak 
hallatlan. (Sarkon fordul és el jobbra.) 

DEMETER: Hehe . . . Különös máma, kér-
lek, nagyon különös . . . 

ERVIN (felháborodva): De kérlek . . . Hát 
ez hallatlan . . . Én rettenetesen szégyenlem ... 

Bocsáss meg kérlek . . . én rögtön elintézem 
Zizi kérem . . . ílndul jobb felé, de a papucs 
lemarad a lábáról.) A fene egye meg ezt a 
papucsot. (Felkapja és el jobbra.) 

6. JELENET 
Éva, Demeter 

ÉVA (nagyon kedvesen): Ne haragudjon, 
kérem a leányomra, ö egy ilyen kis vadóc. 

DEMETER: De nagyságos asszonyom . . . 
igazá különös, nekem el kell mondanom . . . 
ő ma este haza akart menni a nagyságos 
asszonyhoz és megkért, hogy kisérjem haza, 
taxin . . . és egy órája várok lent a taxival . . . 
a zászló le van csapva . . . én várok . . . a taxi 
ugrik . . . hát én feljöttem és akkor . . . iga-
zán különös . . . 

ÉVA: Hiába, ez a Zizi ez ilyen 1 Hiába 
szidom érte . . . Hanem, ha maga ismerne 
az én másik leányomat . . . Az igen! . . . An-
nak minden gondolata a tánc, a társaság, a 
mondain élet. És a flört . .. Sikerült egy gye-
rek . . . Nahát, sajnálom, hogy nem ismeri . . . 

DEMETER (bokaösszeütés): Igazán, ré-
szemről! 

ÉVA: Tudja mit . . . Meghívom magát hoz-
zájuk holnap estére. Itt van a birtok Pest 
mellett . . . Autón egy óra. Én is ott leszek. 
Holnap ott nagy cécó lesz. Zolkó-nap. A vö-
met Zoltánnak hivják. Hívjon fel holnap reg-
gel. A Carltonban lakom. Majd telefonon 
pontosan megbeszéljük. 

DEMETER: Köszönöm szépen. Igazán na-
gyon boldog vagyok . . . Akkor én most nem 
is várok . .. igazán nincs értelme! Holnap 
reggel telefonálni fogok! 

ÉVA: Carlton 450-es szoba. 
DEMETER: Kisztihand. Nem fogom elfelej-

teni. 450-et mutatott a taxi, mikor feljöttem. 
Kisztihand. (Bokázik és el balra.) 

ÉVA (dörzsöli a kezeit): Hál eddig rend-
ben volna. (Csengetés.) 

7. JELENET. 
Éva, Ervin, Zizi. 

ERVIN (beszalad): Na, tessék! Itt vannak 
a vendégek! 

ÉVA: Csak hagyd, majd az inas elintézi. 
ERVIN: De mama, hát mi az, hogy az 

inas elintézi? Ezt már tizedszer hallom. Mi 
ez? 

ÉVA: Megmondja a vendégeknek, hogy 
senki sincs itthon és elküldi őket. 

ERVIN: Megőrülök! Egy félórája jönnek 
a vendégek szinókingban és estélyi ruhá-
ban és az inas elküldi őket. Hát ez hajme-
resztő, itt halálos sértődések lesznek! 

ÉVA: Nem baj, fiam, társadalmi élet el-
len legjobb orvosság a sértődés 

ZIZI: Ugy-e most boldog vagy, Ervinkém. 
ERVIN: Dehát mama. ez túlzás, nekem 

nem volt soha kifogásom a Zizi vendégei 
ellen, én csak azt akarom, hogy ő törődjön 
egy kicsit jobban a háztartással, hogy ne 
esak a láncon járjon az eszet hanem törőd-
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jön egy kicsit a lakással és tartson itt egy 
kis rendet és . . . 

ÉVA: Ne is folytasd tovább! Tökéletesen 
igazad van. Ez a lakás valami felháborító. 

ZIZI: De mama . . . 
ÉVA: Fogd be a szád. Hát igy néz ki egy 

jó háziasszony lakása nyáron? Mi? Nem 
szégyenled magad? Hol a huzata a bútorok-
nak? 

ZIZI: Ott a fiókban. 
ÉVA: Add ide rögtön. 
SZOBALÁNY (át akar sietni a szinen). 
ÉVA: Gyere ide te lány, egy-kettő, dol-

gozni, húzzátok rá a bútorokra. És a csil-
lárok! Hozz be egy létrát. (Zizihez.) Te meg 
hozz egy pohár vizet! 

ERVIN: Jaj nekem, ugy fáj a fejem ettől 
a benzintől! 

ZIZI (hozza a vizet). 
SZOBALÁNY (hozza a létrát). 
ÉVA (a táskából): Nesze, hoztam neked 

egy piramidont. Itt van hozzá a viz. 
ERVIN : Köszönöm! (beveszi.) 
ÉVA: Na most még csak a szőnyegeket 

kell naftalinba tenni. 
ZIZI: Mama, én be sem merem vallani... 

de nincs naftalinom. 
ÉVA: Nem baj, én hoztam! (Kiveszi a tás 

kából.) 
ERVIN: Az most már talán ráér holnap! 
ÉVA: Nejn, most már legyen itt tökéletes 

rend. 
ZIZI: Igen szivem, hogy jól érezd magad. 
ÉVA (marokkal szórja a naftalint): Hogy 

abszolút boldog legyél. 
ERVIN: A benzin után egy kis naftalin. 

Na végre valami uj szag. 
ÉVA: Ha megint megfájdul a fejed, csak 

szóljál. Van még egy egész tubus piramidon. 
(Zizihez.) Ugy, szépen, mint a rétest. Ap-
ropó, rétes. Ehes vagy Ervinkém. Most me-
gyek és főzök neked egy kis libapörköltet. 
Rohanok felvágni a hagymát. Hol a spájz? 
(El.) 

SZOBALÁNY (el). 
ZIZI: Ugy-e, Ervinkém, most boldog vagy? 
ERVIN: Én inkább rosszul vágyóik. (Csön-

getés.) Csak nem jött valaki? 
ZIZI: Ilyenkor, ugyan? . . . 
SZOBALÁNY (jelent): Keresztessy állam-

titkár ur! 
ERVIN: Mi az? Szent Isteni 
ZIZI: Hát nem megmondtuk, hogy senki 

sincs itthon? 
SZOBALÁNY: Nekem nem mondta senki. 
ERVIN: Az inasnak szigorúan meg lelt 

hagyva . . . 
SZOBALÁNY: Az inas lefeküdt. 

i: Al IL CMIiaiJUK l 
ERVIN: Megőrülök! Hát kérem! . . . 
SZOBALÁNY: Igenis! (El.) 
ERVIN: Nem. Nem kéretem. Megálljon I 

Végem van! 
8. JELENET 

Zizi, Ervin, Keresztessy, majd Éva. 

KERESZTESSY (belép): Kezét csókolom. 
(Megdöbbenve körülnéz.) 

ZIZI: Isten hozta. (Kezet nyújt.) 
ERVIN (kinos mosollyal) : Méltóságos 

uram, ez a végtelen . . . meglepetés . . . 
KERESZTESSY: Megígértem, hogy ha 

csak lehet, megszököm a dolgaim elöl . • . 
Egy kis minisztertanács lett volna a munka-
nélküliek ügyében. Mondtam nekik: Kegyel-
mes uraim, a munkanélküliek igazán ráér-
nek, hiszen nincs dolguk . . . Igy aztán meg-
szabadultam. 

ERVIN: Méltóságos uram, foglaljon he 
l y e t . . . (dühösen lerántja a huzatot): Ide! 

ÉVA (jön, vereshagymát tisztítva): Szépen-
sziik családi körben megvacsorázunk é s . , . 

ERVIN (homlokát törülgetve): Keresz-
tessy államtitkár ur, a mama. 

ÉVA: Nagyon örülök (erőszakkal meg 
csókoltatja a vöröshagymás kezét). 

KERESZTESSY: Hát izé! . . . Az estély-
nek már vége van? 

ZIZI: Nem is volt estélyi 
ERVIN: Gondoltuk, a méltóságos ur nem 

j ö h e t . . . 
ÉVA: Mindenkit kidobtunk. 
KERESZTESSY: Ugy! (Szünet.) Valami 

különös szag van. 
ERVIN: Egy kis benzin!. . . 
ZIZI: Vagy talán naf ta l in ! . . . 
ÉVA: Hát egy jó háztartás ilyenkor nyá-

ron bizony nincs vendégekre berendezve. 
KERESZTESSY: Ugy? . . . Nehéz meg-

szokni ezt a szagot. 
ERVIN: Talán megkínálhatjuk a méltósá-

gos u r a t . . . i z é . . . talán egy kis pezsgő. . . 
ZIZI: Igen, azt rengeteget hozattunk az 

estély mialt. 
KERESZTESSY: Köszönöm .. . Éhgyo-

morra sosem iszom pezsgőt. Nagyon örii-
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V 

lök, hogy a nagyságos asszonyt megismer-
hettem . . . sokat hallottam, hogy milyen 
szép . . . milyen elegáns, ragyogó toale t t je i . . . 
igazán kellemes csalódás. 

ZIZI (szerényen): Ohl 
ERVIN: Igazán olyan kínos, méltóságos 

uram, mi már nem is roméltük, hogy ven-
dégünk lesz és ez a felfordulás és minden... 
ugyanis . . . 

ÉVA: Ugyanis a gyerekeknek ma van a 
házassági évfordulójuk és a Zizi vendégeket 
akart de az Ervin szerint egy ilyein családi 
ünnepet csöndesen, kettesben kell megün-
nepelni . . . jelzem igaza van . . . 

ERVIN: De méltóságos uram, szó sincs 
róla . . . én igazán boldog vagyok . . . dehogy 
akarok én kettesben, ha ilyen aranyos ven-
dégein van . . . ezek csak olyan buta beszé-
dek . . . egy jó társaságnál nincs kellemesebb 
dolog. . . (Kint zene.) 

ÉVA: Hü, a jazzt meg elfelejtettem ki-
dobni . . . 

KERESZTESSY: No, én m e g y e k . . . 
ERVIN: No, de méltóságos uram . . . 
KERESZTESSY: A viszontlátásra. (Indul.) 
ERVIN: Méltóságos uram, szerettem vol-

na pár szót arról az építkezési ügyről is... 
KERESZTESSY: Csak tessék beadni a hi-

vatalos utón. És különben is ez a szag, ez 
elviselhetetlen. (El.) 

9. JELENET 
Éva, Zizi, Ervin. 

ERVIN (orditva): Mama, elég voltl 
ÉVA: Mi az? Megbolondultál? 
ERVIN: Még nem, de ha ez igy megy, ak-

kor megbolondulok. Mama, mi gyönyörűen 
boldogan éltünk, de amióta a mama ide be 
tette a lábát, azóta ugy érzem, legjobb vol-
na öngyilkosnak lenni. Nekem volt egy la-
kásom, egy gyönyörű, előkelő lakásom, most 
olyan, mint egy csatatér, hozzánk járt Buda-
pest legelőkelőbb társasága, holnap nem 
fog senki visszaköszönni az utcán. Nekem 
volt a legszebb, legelegánsabb, legaranyo-
sabb feleségem, akiért mindenki rajongott 
Amióta a mama ide betette a lábát, azóta 
nem lehet ránézni. Mama, én ezt nem bí-
rom tovább és könyörgöm, ne haragudjon 
mama, de menjen a fenébe. 

ZIZI: Ervin, ilyet mondani a mamának. 
ÉVA (egyre boldogabban hallgatja Ervint, 

megjátssza a szomorúságot): Csak hagyjad, 
flam! (Következők alatt felveszi a kalapját, 
kabátját.) Én nem bánom, ha nektek ez az 
élet jobban tetszik, kérlek, éljetek ugy, 
ahogy eddig éltetek. Én csak jót akartam... 

KÁLDOR J. és TÁRSA 
fűző- és ernyőkészltő ipartelep, divatáruhoz 
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A legelőkelőbb közönség bevásárlóhelye I 

A mama most elmegy, mert ez a mamák 
sorsa . . . A majnák útnak indítják a gyere 
keket, aztán a gyerekek útnak indítják a 
mamát. A mama elmegy mint Lear király... 
A mama elmegy a fenébe. (Egy vidám gri-
maszai elmegy.) 

(Függöny.) 

2. kép 
(Szin: Kállay Zolkó kastélyának a szalonja. 
A háttér nyitott, lépcső visz le a kertbe. Bok-
rok, virágok, gyümölcsfák. Pirosodó alkonyi 
napfény. 

1. JELENET. 
Mária, Szolgáló, majd Zolkó 

MÁRIA (az asztal mellett ül, stoppol). 
SZOLGÁLÓ (bejön jobbról, kezében tor-

ta): Naccsága, tessen má n é z n i . . . Szép a 
torta? 

MÁRIA: Gyönyörű. Csak a Julcsa náni 
vigyázzon majd a kivevésnél. És abból a fe-
hér krémből valami szép megható névnapi 
felköszöntőt lehetne rácsurgatni. 

SZOLGÁLO: Hát micsoda meghatót lehet-
ne rácsurgatni? . . . 

MÁRIA: Mondjuk: Éljen Zolkó! 
SZOLGÁLÓ: Igenis. Éljen Zolkó! (El a 

konyhába.) 
MÁRIA: Különben később úgyis kimegyek 

u konyhába. (Tovább stoppol.) 
ZOLKÓ (jön, középen vidéki tipusu, de 

jóképű elegáns fiatalember) : Na, micsoda 
sötétség? (Felgyújtja a csillárt.) 

MÁRIA: Még egészen jó lehet látni. 
ZOLKÔ (leül, ásit): Hát, hogy az ember 

mindennap unatkozik, rendben van. De, 
hogy az ember a nevenapján is unatkoz-
zon. 

MÁRIA: Rögtön kész vagyok ezzel a stop-
polással és a k k o r . . 

ZOLKÔ: A k k o r ? . . . 
MÁRIA: Beszélgetünk 
ZOLIvÓ: Beszélgetünk . . . Beszélgetni rá-

érek én veled holnap i s . . . nem érted. Ma 
névnapom van és szeretnék végre belerúgni 
a nagybőgőbe. 

MARIA: Hát ha az neked élvezet, hozatok 
egy nagybőgői és ugorj bele. 

ZOLKÓ: Viccelsz? 
MÁRIA: Én nem1 viccelek! 
ZOLKÓ: Ez egy névnap. Vidám zoltni-

stoppolás után hangulatos beszélgetéssel egy-
bekötött kétszemélyes vacsorát rendezünk. 
Ahelyett, hogy végre egy kis társaság, egy 
kis ital, egy kis muzsika és nein mindig ez 
a csönd, meg ez az unalom. (Ordit.) Hát mi 
cz itt, idegszanatórium. 

MÁRIA: Ugy látszik. Még pedig a dühön-
gő osztály. 

ZOLKÓ Viccelsz? Mégis csak borzasztó. 
Van egy gyönyörű feleségem, akit az egész 
vármegye irigyelhetne tőlem, ha látnák. De 
elbújik az emberek elől, nem vesz fel egy 
rendes ruhát és ha egy fiatalember szól 
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hozzá, hát ugy néz rá, mint egy rablógyil-
kosra. Mert örökké csak a háztartás meg 
a cselédség, meg a spórolás. A fene egy» 
meg ezt a büdös spórolást. Hát én ezt nem 
birom tovább, ebbe bele lehet őrülni. 

MÁRIA (felpattanva): Maga nem birja, én 
sem birom. Én még ma hazamegyek a ma-
mához. 

ZOLKÓ: Ezt már annyiszor inondla, hogy 
sajnos, nem tudom elhinni. 

MÁRIA: Nem hiszi? Alászolgája. (Indul 
jobb felé.) 

ZOLKÓ: Volt szerencsém! (Balról előre 
megy. Ebben a pillanatban a verandát elta-
karó függöny mögött megszólal a jazzband. 
Mindketten hátraszaladnak, széthúzzák a 
függönyt, ott áll a jazzband élén Éva, ahogy 
dirigálja őket.) 

ÉVA: Szervusztok gyerekek (megöleli Zol-
kót, Máriát, a zenét leinti.) 

BÉRES (hoz három bőröndöt, megáll a 
lépcső alján velük). 

ÉVA: Ezt a két bőröndöt tegye le ide, 
fiam, ezt pedig vigye be a vendégszobába. 
Az urak menjenek a kerti szalonba és 
szolgáltassák ki magukat. (Jazzband elmegy 
jobbra, hátul béres balra.) Hát, mi újság, 
gyerekek? 

ZOLKÔ: Mama kérem, ezt nem lehet ki-
bírni. Ez az örökös csönd, ez az unalom I 
Mindig egyedül. 

MÁRIA: Látja mama, most azért kiabál, 
mert nem hivtajn harminc vendéget és ci-
gányt és nem ugorhat bele a nagybőgőbe. 

ZOLKÓ: Hiszen csak rá kell nézni, mama. 
Kötött harisnya. Semmi élet, semmi nion-
dainség, örökösen csak a háztartás, meg a 
spórolás. A fene egye meg ezt a büdös spó-
rolást. 

MÁRIA: Hallja ezt, mama? Gyerünk in-
nen! (Évát kezénél fogja és jobb felé huzza.) 

ÉVA: Mi az, hogy gyerünk innen mama? 
Te szédült liba, te taknyos! Hát erre nevel-
telek én téged? Nem sül ki a szemed? 

MÁRIA: De marnia . . . 
ÉVA: Fogd be a szád, mert olyan pofont 

kapsz, hogy az eget is nagybőgőnek nézed. 
ZOLKÓ: Drága mama, én tudtam, hogy 

nekem fog igazat adni. 
ÉVA: Egy frászt adok neked igazat. Ha te 

ezt tűröd, hogy a feleséged ugy nézzen ki, 
mint egy háztartási alkalmazott, akkor ugy 
kell neked. Ha te tűröd, hogy igy töltsétek a 
névnapot unatkozva. 

MÁRIA: Hát nem szebb igy egyedül ülni. 
ÉVA: Egyedül ül fiam egy sikkasztó vagy 

egy építkezési vállalkozó, de nem egy há-
romezer holdas földbirtokos, akinek neve-
napja van. Mondd, Zolkó fiam, kikből áll 
itt a környékbeli intelligencia? 

ZOLKÓ (boldogan): Hát a Vági patikusék, 
Gubovecz, az állatorvos, Garamvölgyi, nyug-
díjas a megyétől, Pichler, a szomiszéd bér-
l ő . . . Hegyessy földbirtokos, Fischer, a biz-

tosító társaságtól, Betegh, a jószágkoi-
mányzó. 

ÉVA: Remek társaság. Tovább. 
ZOLKÓ: Ürmös Piroska, a postamesternő. 
MÁRIA: Azzal nem érintkezik senki. 
ÉVA: Pláne. Hát még? 
ZOLKÓ: Zabos, a t an í tó . . . Más nem 

igen. 
ÉVA: Hát most Zolkó fiam, add ki a pa-

rancsot, hogy ezeket mind meg kell hívni. 
Eredj. 

ZOLKÓ: Drága mama. Köszönöm. Csak-
hogy eljött! (Máriához.) Most pukkadj mc^l 
(Elmegy fent az emelvényen balra.) 

MÁRIA (sir). 
ÉVA: Mit bőgsz? 
MÁRIA: Nahát, ezt jól elintézte a mama. 

Hiszen mindenben neki adott igazat. 
ÉVA: Hogy nekem milyen buta lányaim 

vannak. Hát persze, hogy neki adtam iga-
zat. (Cigarettára akar gyújtani, kínálja Má-
riát.) Oh, pardon, parancsolj! 

MÁRIA: De mama, tudja jól, hogy én 
soha nem cigarettázok. 

ÉVA: Te nem cigarettázol. Elájulok 
Gyere csak ide. Te beteg vagy? Nincs ki-
festve a szád? Te meztelen szájjal járkálsz 
az emberek között? Na várj, hoztam én pu-
dert, pirositót, rúzst. Eredj és pingáld ki 
magad, hogy ugy nézzen ki az arcod mint 
egy tavaszi tárlat. És hoztam; neked egy 
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bársonyt, szalagot 
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parfümöt. Olyan szaga van, mint egy má-
morító vad éjszakának. Csókszaga van. 
Nesze, hoztam egy estélyi ruhát, meg se-
iyemharisnyát. Vedd fel szépen, hadd örül-
jön a Zolkó. (Átadja a bőröndöt és a neces-
sert.) 

MÁRIA: Már pedig én ezeket a piszkokat 
nem kenem magamra. 

ÉVA: Ne várd meg, amig én kenem rád, 
mert azt ősanyakorodban sem fogod elfe-
lejteni. Jegyezd meg, hogy egy nő akkor 
kezd tiszta lenni, amikor ezeket a piszkokat 
magára keni. Te talán nem is flörtölsz? 

MÁRIA: De m a m a . . . 
ÉVA: Tudtam! Hát én meghívtam ide egy 

nagyszerű fiutl Demeter Pityut. Elegáns, jól 
táncol és buta, szóval egy ideális férfi. Le-
gyél hozzá nagyon kedves, a kezed addig 
hagyd a kezében, amig akarja, lánc közben 
simulj hozzá, hagyd a válladról lecsúszni a 
ruhát. Mondd neki szomorúan, hogy te na-
gyon el vagy hanyagolva és hogy a Flaubert 
rólad irta a Bovárynét. Keresztbevetett láb-
bal cigarettázz és ha mond valami hülyesé-
get, nevess nyitott szájjal. 48 fogad legyen. 

MÁRIA: De mama, mire való ez? 
ÉVA: Hogy szerelmes legyen belédl 
MÁRIA: Az a hólyag? 
ÉVA: Nem, a másik hólyag, a férjed! És 

én garantálom neked, hogy -, Zolkó rosszul 
lesz, ha vendégekre gondol, belebetegszik, 
ha zenét ha l l . . . 

MÁRIA: Hát majd meg fogja látni a ma-
ina holnap . . . 

MÁRIA: Én itt, fiam, holnap nem fogok 
meglátni semmit. Mert ha máma Isten se-
gítségével minden jól megy, ez a Zolkó en-
gem még a mai n-tp folyamán ugy kipende-
ril innen, hogy a lábam sem éri a földet. 
És most menj öltözködni, egy-kettő. 

MÁRIA: Megyek, mama. De komolyan, 
csak azért csinálom, hogy a Zolkónak le-
gyen egy olyan boldog napja, amit sohasem 
fog elfelejteni. (Balra el, átöltözködik.) 

ÉVA: Hát azt garantálom, hogy ezt a na-
pot sohasem fogja elfelejteni. (Puderozza 
magát.) 

2. JELENET 
Éva, János 

JÁNOS (jön bal hátsó emelvényen): Csó-
kolom a kezét! 

ÉVA: Isten hozta. János. Ugye meg van 
lepve, hogy én itt igy . . . 

JÁNOS: Maga már nem tud engem meg-

T á t r a l o m n i e - T u r f s t a o t l h o n 
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lepni, Éva. Ahányszor látt im magát, mindig 
más volt. Tegnap egyszerű asszony.. . 
tiszta és jó . . . anya . . . Ma kifestve, párizsi 
rongyban. Holnap rajongó lesz . . . holnap-
után kegyetlen . . . Hol kacér, hol ábrán-
dozó . . . néha pezsgő, néha tiszta v íz . . . És 
mindig m á s . . . De mindig ugyanaz. Szí-
nésznő, aki játszik. 

ÉVA: Nem, János. Én cs-ik olyan vagyok, 
mint a többi nő. Egy nőben benne van a 
világ összes nőinek a biine és erénye . . . És 
hogy aztán mi lesz belőle, az attól a férfitől 
függ, aki az életben mellé kerül. 

JÁNOS: Most is játszik. . . Színésznő, ez 
is csak játék. 

ÉVA: Foglaljon helyet, János. 
JÁNOS: Köszönöm, de még köszönni aka-

rok Máriának, Zolkónak.. . És gratulálni... 
Aztán mennem is kell haza . . . 

ÉVA: Elmegy? 
JÁNOS: Igen. Semmi értelme nincs, hogy 

itt maradjak. (Indul jobb felé.) 
ÉVA: János! 
JÁNOS (meghajol): Viszontlátásra. (El.) 
ÉVA: Nem birok vele. 

3. JELENET 
Éva, Zolkó 

ZOLKÖ (jön bal háttér emelvényen): 
Drága mama, mindent elintéztem. Rögtön 
itt lesznek a vendégek. 

ÉVA: Ne félj, Zolkó. Itt olyan vendég-
sereg lesz, amelyet még a legöregebb kocs-
márosok is csak álmukban láttak. 

ZOLKÖ: És Mária? Haragszik? 
ÉVA: Dehogy haragszik. Ellenkezőleg, 

igazat adott nekem. Megmagyaráztam an-
nak a buta libának, hogy aki olyan szép, 
clyan elegáns, olyan mindain, mint Mária. . . 

ZOLKÔ: Mi? Mária mondain?. . . (Nevet.) 
ÉVA: Mi bajod van? Nem hiszed, hogy Mária 

mondain? (Kiszól balra.) Mária, gyere csak, 
fiam. 

MÁRIA (belép, kifestve, estélyiruhában, 
ondolálva). 

ÉVA: Voila! 
ZOLKÔ (megdöbbenve): Nahát! 
ÉVA: Egy grande dame! 
ZOLKÔ: Remek! És most mosakodj meg 

és öltözz át, mert jönnek a vendégek . . . 
MÁRIA: Megbolondult? Direkt a vendé-

gek miatt készítettem ki egy kicsit magam. 
(Rágyújt.) 

ZOLKÔ: Mi az, te cigarettázol? 
MÁRIA: Erre is rá fogok szokni, hogy 

boldog légy! 
ZOLKÖ: No de mama . . . hát szóljon 

neki, hiszen ugy ki van festve, mint egy ka-
szlrnő és ez a parfüm . . . p f i i . . . 

MARIA: Dans-la-nuit! 
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ZOLKÓ: És a haja . . . És ez a kivágás . . . 
Hiszen mindene kint van . . . 

ÉVA: Akinek mindene olyan szép, mint 
Máriának, annak mindene kint lehet. De ne-
ked is hoztam ám egy névnapi ajándékot. 
(Kiveszi a kofferből a lakkcipőt.) Vesd le a 
cipődet! 

ZOLKÓ (leül az asztal mögötti székre és 
lehúzza a cipőit): Jaj, a mania igazán olyan 
kedves. 

ÉVA: Nesze, huzd fel! 
ZOLKÓ: Köszönöm szépen, a mama iga-

zán aranyos. (Felhúzza.) Egy kicsit kicsi! 
ÉVA: Az az elegáns! Nein is azok a nagy 

plump cipők! (Zolkó le akarja vetni.) Mind-
járt hagyd magadon, úgyis jönnek a ven-
dégek. 

ZOLKÓ (járkál benne): Egy kicsit szőrit. 
Határozottan szőrit! 

ÉVA: Majd kitágul. A lakk az éget, de ki-
tágul. Tulajdonképpen szmokingot is kel-
lene felvenned, na de most m á r . . . 

ZOLKÓ: Határozottan f á j . . . 
MARIA: Most jut eszembe.. . Mit fogunk 

felszolgálni a vendégeknek? . . . 
ZOLKÖ: Van elég szalonna meg kolbász 

a padláson. 
ÉVA: Fiam, te nem vagy normális? Sza-

lonna-estély! Kolbász-soiré. Nagyon jó! Majd 
én elintézem. 

I. INAS (lihegve bal háttérből): Vági urék 
meg Gubovecz urék nagyon örültek kérem 
a meghívásnak, már gyünnek is. 

ÉVA: Jól van. fiam. Most szaladjon a 
szakácsnéhoz és mondja meg neki, hogy 
vágjanak le 40—50 csirkét és 5—6 malacot. 
Sütni-főzni gyorsan. 

I. INAS: Igenis! (Elszalad jobbfelé.) 
ZOLKO: 40—50 csirkét, 5—6 malacot? 

Hü, de szőrit ez a cipő. 
ÉVA: Van itthon pezsgő? 
ZOLKÓ: Itt ugyan nincs! Nem is volt! 

(Máriát nézi, át hozzá balra.) Hanem ez a 
kivágás! 

MARIA: Nevetséges! Párizsi modelleket 
akar kritizálni. 

II. INAS (bal hátul jön): Garamvölgyi 
lilék, meg Pichler urék nagyon köszönik a 
szives meghívást, már el is indultak. 

ÉVA: Most üljön lóra, fiam és hozzon a 
városból 40 üveg Litlke-pezsgőt. 5—6 üveg 
konyakot, 3—4 üveg édes likőrt az asszo-
nyoknak. Adj neki egy kis pénzt. Zolkó 
fiam. 

ZOLKO: Mennyit? 
ÉVA: Ot-hatszáz pengő elég lesz. 
ZOLKÔ: 5—600 pengő? Hii, de szőrit ez 

a cipő. (Átadja.) 
ÉVA: Várjon, fiam! A többiek vágják le 

az összes virágokat és tegyék vázákba. A 
nagyságos ur dolgozószobáját vigyék fel a 
padlásra, mert táncolni fogunk. 

II. INAS: Megyek már. (Elrohan jobb hát-
térbe.) 

ÉVA: Mária, eredj és teríttess fel az ebéd-
lőben harminc személyre, de a legszebb 
szervizzel. 

MARIA: Zolkónak van egy csodaszép, a 
nagyanyjától, de az el van zárva . . . de azt 
nem engedi. 

ÉVA: Na, de ha vendégek vannak 
MÁRIA (elsiet jobbra). 
ÉVA: Te is mozogj egy kicsit, Zolkó. Ho-

zass föl a pincéből bort, tetesd jégre, hozass 
szódát. Legyen feketekávé és reggelre ká-
posztaleves . . . a jazzbandnek adjál enni-
inni. Na siess! 

ZOLKÔ: Én a legszívesebben lefeküdnék 
aludni. (Elsántikál jobbra.) 

ÉVA (nevetve leül a zongora előtti di-
vánra). 

MÁRIA (jön jobbról): Mindent elintéztem. 
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Nahát, hogy itt micsoda felfordulás van. És 
ez a láz és ez az Izgalom! És mennyi pénz! 
Egy vagyon! 

ÉVA: Ne fájjon neked a Zolkó pénze. 
Most legalább boldogi (Kint óriási csöröm-
pölés.) 

ZOLKO (kétségbeesetten berohan jobb 
ról): A tányérok eltörtek. Tessékl 

ÉVA: Ja fiam, ez a jó házból való tányé-
rok sorsa. 

ZOLKÔ: Az összes állatokat levágták! A 
virágokat kiirtották. A dolgozószobámat fel-
vitték a padlásra. A jazzband a legrégibb 
tokajit issza és a drága havannáimat szivja. 
(Autótülkölés.) 

ÉVA: Na Zolkó, most örülj! Megjöttek a 
vendégek. 

DEMETER (bal hátul berobog): Csóko-
lom a kezeiket! (Bokaösszeütés.) 

ÉVA (elébe megy): Isten hozta, Pityu! Be-
mutatom neked Demeter Pityut, a legvesze-
delmesebb pesti Don Jüant! Mária leányom! 

DEMETER: Csókolom a kis kezeit! 
(Hosszú, forró kézcsók.) 

ZOLKÓ (féltékenyen nézi a jelenetet. De-
meterhez bemutatkozva): Kállay Zoltán va-
gyok. 

DEMETER: Szervusz, kérlekalássan. (Bo-
kaösszeütés.) 

VENDÉGEK (egymásután jönnek, mind 
bemutatkozva Évának. Bal háttérből jön) 

VÁGI: Vági patikus vagyok, a nőm, kis 
lányaim. 

ÉVA: Nagyon örvendek! 
ZABOS: Zabos tanitó vagyok. Kézit csó-

kolom! 
ÉVA: Maga a Zabos. Tessék befáradni. 
HEGYESSY: Hegyessy földbirtokos, a 

nőm! 
ÉVA: Látszik, hogy földbirtokos, jó szín-

ben van. 
ÜRMÖS P. (felcifrázva): Ürmös Piroska 

vagyok, a helybeli postamesternő. 
ÉVA: Maga a Piri. Itt ma olyan múlatás 

lesz, Piroska . . . (Betessékeli jobbra.) 
ZOLKÔ Mama, hagyja, ennek öt pecsét 

vain a múltjában. 
ÉVA: Megkapja máma a hatodikat is. 
BETEGH: Betegh vagyok. Kézit csóko-

lom. A nőm! 
ÉVA: És mégis eljött. 

„GRÉ" KOZMETIKA 
Modern szépségápolás, szépséghibák eltávolítása 
végleg villany- és íénykezelésekkel. — Esti ki-
készítések. — Tanítványok kikéozése. Speciális 
helyi fogyasztások. IV., PAR ISI-UTCA S. szám. 
Petőfi Sándor-utca 10. Telefon: Automata 884—76. 

GARAMVÖLGYI: Garamvölgyi vagyok, a 
nőm, kislányom! 

ÉVA; Mintha testvérek volnának. Na 
Zolkó fiam, eredj be a vendégekhez. 

ZOLKÔ (féltékenyen nézi Máriát, aki De-
meterrel balról beszélget, kacérkodik): Talán 
a mama lenne olyan szives . . . 

ÉVA: Nekem még át keU öltözködnöm, 
édes fiam, csak menj. (Zolkót kituszkolja 
jobbra, ö pedig balfelé indul és int Máriá-
nak, hogy csak ügyesen.) 

5. JELENET 
Mária, Demeter 

DEMETER (hevesen): Végre, egyedül ma-
radtunk és megmondhatom magának, kis 
nagyságos, hogy én olyan gyönyörűt még 
nem is láttam, mint kegyed. 

MARIA (affektálva): Nagyon kedves! (Fel-
áll át jobbra.) Ez nagyon jólesik.. . Tudja, 
én nagyon el vagyok hanyagolva... (Az 
asztalhoz támaszkodik.) 

DEMETER: Hát persze, itt vidéken . . . 
Magához egy olyan férfi való például . . . 
most egy remek példát fogok mondani. . 
például, mint én . . . 

MARIA: Lehet, hogy igaza v a n . . . Én na-
gyon szeretem a buta embereket!... 

DEMETER: Kisztihandl 
MÁRIA: Tudja, hogy a Flaubert rólam 

irta a Bovárynét.. . 
DEMETER: Brávó! Én erről a Flaubert-

ről azt hittem, hogy csak pisztolyokat gyárt! 
ISz egy ilyen sokoldalú ember? . . . Alabonőr! 

MÁRIA (cigarettára gyújt): Magának ér-
dekes szeme van! (Köhög.) 

DEMETER (tüzet adott): Jaj, valami baj 
van? 

MÁRIA: Semmi!.. . A cigaretta kicsit 
gyönge. 

DEMETER: Azt én se szeretem. Cigarettá-
ban az erőset, nőben a gyöngét! Hehe!. , . 

MÁRIA (teliszájjal soká nevet. Zene kint). 
DEMETER: Ezen tetszik ugy nevetni? 
MÁRIA: Nem! De a mama meghagyta, ha 

maga valami hülyeséget mond, akkor ka-
cagjak. 

DEMETER: Kisztihand. 
MÁRIA (leereszti a vállpántot). 
DEMETER: Micsoda vál l . . . Micsoda ka-

rok. Becsületszavamra a milánói Vénusznak 
van ilyen karja. 

MÁRIA: A milói Vénusznak egyáltalán 
nincs karja. 

DEMETER: Nincs neki? Szegény! Persze 
ezek az állandó autóbalesetek. Szeret tán-
colni? Szabad? (Táncolnak összesimulva, 
végigsimogatja Mária hátát.) 

MARIA (dühösen): Na, Demeter ur. Na-
gyon otthon érzi magát. 
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DEMETER: Táncközben mindig. . . Tud-
niillik az ilyesmiben otthon vagyok, 

ürülök, hogy szintén mondain. 
Kis nagyságos épugy, mint én. 
Mondain nő és mondain férfi megérti 

[egymást. 
MARIA; 

Tudom, ezer módszer van jó, 
Cigaretta, flört és tangó, 
Amivel a nő eléri e lágy vallomást. 

DEMETER: 
Sugd meg halkan 
Egy édes lágy dalban, 
Úgyhogy csak én halljam 
És senki más. 
Sugd meg titkon, 
Szivembe légy itthon, 
Legédesebb titkom 
E vallomás, 
Azt sugd meg, hogy ha látsz, 
Mit érzel bent itt. 
Sugd meg, hogy ugy imádsz, 
Ahogy még senkit. 
Sugd meg halkan, 
Egy édes lágy dalban, 
Úgyhogy csak én halljam 
És senki más. 

DEMETER: 
Kis nagyságos jött és győzött 
S mondhatom, hogy ugy megfőzött, 
Ahogy csak egy mondain hölgy tud 
Egy komilfó nő. 

MARIA: 
Mama mondta, hogy egy fess nő 
Olyan legyen, mint a pezsgő. 
Hogy a férfi spiccet kapjon, ha csak 

[ránéz ő 
Refr.: 

Sugd meg stb. (Tánccal el jobbra.) 

6. JELENET 
Zolkó, Éva Garamvölgy iné, János 

(Kint óriási csörömpölés, Zolkó beszalad.) 
ZOLKO: Gyertyát, gyertyát, leszakadt a 

sillár! 
I. INAS (jön füles kosárral, mely tele 

van pezsgővel): Itt a pezsgő! 
ZOLKÓ: Tegye jégbe! 
I. INAS: Nincs jég! 
ZOLKÓ (elveszi a kosarat): Rohanjon 

jégért. Megőrülök! (Elsántikál balra a ko-
sárral.) 

INAS (elszalad balra). 
ÉVA jön nagy setélyi ruhában, balról 

emelvényen bejön, elül leül a hintaszékbe). 
MARIA,DEMETER (egymáshoz simulva át-

táncolnak jobbról). 
ZOLKÓ (jön balról): Hol van Mária? 

Mama, nem látta Máriát? 
GARAMVÖIXíYI (a feleségével kirohan a 

teremből): Mégis csak botrány. Gyere, szi-
vem. 

ZOLKÓ: Mi baj van? 
GARAMVÖLGYI: Kikérem magamnak, hogy 

a feleségemet meghívják egy olyan társa-
ságba, ahol ez a személy jelen van. Ez egy 
postamesternő? Ez egy közönséges kokott. 
És ilyeneket hívnak meg. Hál persze, akinek 
a felesége i s . . . Pfuj! Szégyen, gyalázat. 
Gyere, szivem! (Elrohannak balra.) 

ZOLKÓ (utánuk ordit): Kikérem magam-
nak. Holnap ott lesznek a segédeim! Marha. 
Megörülök! Megőrülök! (Elrohan jobbról.) 

ÉVA (nevet): Sose halunk meg! 
JÁNOS (kabát, kalapban jön, siet a lépcső 

felé). 
ÉVA: János! 
JÁLNOS (megáll): Bocsánat. . . olyan jó 

hangulat . . . angolosan akartam távozni. 
ÉVA: Szóval elmegy? 
JÁNOS: Korán reggel utaznom kell kül-

földre! 
ÉVA: És mikor látom? 
JÁNOS: Talán még véletlenül összetalál-

kozhatunk. 
ÉVA: Semmi mondanivalója nincs? 
JÁNOS: Kezeit csókolom. (Indul.) 
ÉVA: Semmi más? 
JÁNOS (fent a lépcsőn): Jó mulatást. (El 

balra, hátul.) 
ÉVA: Hát azért is mulatni fogok. 
INAS (pezsgőstálcával át akar menni bal-

ról, háttérből jobbra). 
ÉVA (megállítja): Tedd ide a zongorára azt 
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a pezsgőt és küldd be a jazz-bandot. 
INAS: Igenis! (El jobbra.) 

7. JELENET 
Éva, jazz-band, majd vendégek 

ÉVA (a belépő zenészekhez): Uraim, az 
önök kötelessége, hogy itt ma az összes dob-
hártyák megrepedjenek! Készen vannak 
uraim! Akkor egy-kettői 

Tyű ma de kutya jó a hangulatom, 
Előre lefogadom. 
Az éjjelt átmulatom. 
Húzzad csak a fülembe szaxofonon. 
A kedvem csudafinom, 
Lekopogoml 

Egy försztklassz, egy mondáin. 
Egy diszkrét kicsi bár. 
Egy elegáns néger jazz-band. 
Néhány kis pár. 
Egy foxtrott, egy tangó, 
Egy szlow-fox, egy blues, 
S az elegáns néger jazz-band. 
Egy slágert nyuz. 
És mikor a mixer egy koktailt ráz, 
Már tele van spiccel a tisztelt bár. 
Egy försztlassz, egy mondain. 
Egy diszkrét kis bár, 
Egy elegáns néger jazz-band, 
Néhány kis pár. 

(Dirigálja a zenekart.) 
Uraim, most egy csárdást dobhártyarepe-

désig! (A csárdásra betódul az egész vendég-
sereg őrült ricsaj!) 

ZOLKÔ (bejön jobbról): Mama, nem látta 
Máriát? 

ÉVA: Gyere táncolni! (Forgatja Zolkót.) 
INAS (bejön, jobbról hátúi, Éva elé áll). 
ÉVA (leinti a zenekart, csönd): Na, mi az? 
INAS: A káposztaleves! (örült zsivaj, min-

denki jobbra elmegy.) 
MARIA (tovább táncol Demeterrel). 
ZOLKO (leül a zongora melletti kanapéra): 

Megőrülök! Nem birom további 
DEMETER (megcsókolja Máriát, aki jel-

tikit). 
ZOLKÔ (meglátja a csókot, ordit): Mi ez? 

A kutya mindenit, de most már elég legyen! 
DEMETER (hebegve): Kérlek . . . én egy ki-

csit ittam, de állok a rendelkezésedre. 
ZOLKÔ (nekiszalad): Mit csinálsz? 

DEMETER (elszalad balról, hátul). 
8. JELENET 

Mária, Zolkó, Éva 
EVA {sietve jön jobbról): Mi az? Mi tör-

tént itt? 
ZOLKÛ: Elég volt, mama. Amióla a mama 

ide betette a lábát, azóta nem lehet kibirni. 
ami itt megy. Mi itt csendesen, boldogan él-
tünk, volt egy csendes, boldog kis fészkünk, 
most olyan, mintha a fronton lennénk. Volt 
egy aranyos, kedves, házias feleségem, most 
ki van festve mint egy kaszirnő, ki van vágva 
mint a huszonegy és az első jött-menttel csó-
kolódzik. Elég volt, én ugy akarok élni, ahogy 
eddig. Én szeretem a mamát, én ugy szere-
tem, hogy áz ölembe viszem ki az állomásra, 
de menjen, menjen, menjen a fenébe! (Leros-
kad a jobboldali székbe.) 

ÉVA (megjátszva): Jaj! Csak ezt a fenét ne 
mondtad volna. Hát ha nektek az előbbi élet 
jobban tetszik, kérlek, éljelek ugy, én csak 
jót akarlam. Ha nektek igy jó! A mama most 
elmegy, mert ez a mamák sorsa. A mamák 
útnak inditják a gyerekeket, aztán a gyere-
kek útnak inditják a mamát. A mama elmegy 
mint Lear király. A mama most elmegy a 
fenébe. (Zenére vidám grimasszal el balra, 
hátul az emelvényen.) 

(Függöny.) 

I I I . f e l v o n á s 
/Szin ugyanaz, mint az első felvonásban, 

mikor a függöny felmegy Londiner, szobalány 
ben/vannak, rendezkednek. .4 zongorán ha-
talmas, vörös rózsacsokor.) 

LONDINER: Minden rendben van? 
SZOBALÁNY (benéz a fürdőszobába): Min-

den rendben van! 
PORTÁS (besiet, kitárja az ajtót): Paran-

csoljon, művésznői 
ÉVA (besiet): Szóval ugyanaz a szoba? 
PORTÁS: A szobát fenntartottuk kérem... 

Egy olyan vendég, mint a művésznő, itt ugy 
lesz kiszolgálva kérem. 

ÉVA: Még a hold is ugy süt be az ablakon. 
PORTÁS: Az igazgatóság mindent elkövet, 

azonnal felkiildöm a postát. (El balra.) 
ÉVA: A csokrot ki küldte? 
SZOBALÁNY: Báró Lédererl 
ÉVA: Ah! Sokan vannak még a szállóban? 
LONDINER: Sajnos nem, ez már itt utó-

szezón. 

Valódi perzsaszőnyegeket 
Gyári s zőnyegeket 
Mocett sez lónter i tőket 

a megbízhatóságáról is szolid kiszolgálásról 
közismert 
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SZOBALÁNY: A napokban érkezett egy ur 
a hotelbe . . . Szintén magyar . . . Tabódyl . . . 

ÉVA: Tabódy itt van? . . . Annak az urnák 
egyelőre nem kell megtudni, hogy itt lakom 
az apartementben. (Kopogás.) Szabadi (Int a 
személyzetnek, azok el balra.) 

2. JELENET 
Teddy, Eva 

TEDDY (lázasan, boldogan siet be): Éva!... 
Csókolom a kezét! (Hosszú kézcsók.) 

ÉVA: Na ugye, visszajöttem! Hogy van, 
Teddy? 

TEDDY: Most jól . . . most boldogan. . . De 
ez a pár nap rettenetes volt. Egész nap kint 
lógtam a pályaudvaron, tudtam, hogy még 
nem jön, de vártam minden vonatot. És este, 
mikor hazajöttem, a hordárok már ugy kö-
szöntek el tőlem: „auf Wiedersehen!" 

ÉVA: Persze hogy nem jöhettem, hiszen 
autón jöttem. 

TEDiDY: És képzelje, ma reggel vasúti sze-
rencsétlenség történt. 

ÉVA: Csak nem? (Ijedten.) Mi történt? 
TEDDY: Megérkeztek báró Adelmanék. 

Papa, mama és l ány . . . Az Edith . . . Ka-
tasztrófa. Összeütköztem velük a perronon. 
Meg voltak hatva, hogy a pályaudvaron vá-
rom őket. Ha tudták volna, hogy mennyire 
nem őket várom . . . De ezt nem mondhattam 
m e g . . . 

ÉVA: De hát hol itt a katasztrófa? 
TEDDY: Az Edi t ! . . . Évek óta ugy van, 

hogy én az Editet el fogom venni feleségül. 
És most itt vannak és várnak a kioszkban. 

ÉVA: Hát akkor menjen, Teddy! 
TEDDY: Dehogy megyek. Hiszen én nem 

szeretem. 
ÉVA: Higyje el, Teddy, ez ma már nem 

fontos. A szerelem a házasságban olyan, mint 
a privátautó. Jó ha van, de az se baj, ha 
n incs . . . Hiszen minden sarkon lehet taxit 
kapni. 

TEDDY: .Nem érti, Éva? Senkire nem tu-
dok ránézni. Magát szeretem! . . . Nem jól 
mondtam. Ez igy frázis. Az egész életem 
abból áll, hogy szerelem magát. 

ÉVA (mosolyog): Jó újra hallani ezeket a 
nagy szavakat . . . De mi értelme? Mi lesz a 
vége? . . . Nem-e lenne okosabb? . . . 

TEDDY (keserűen): Tudom, az a másik, 
akivel együtt utazott. Az az őszfejü . . . ugy-e? 
Mint ez a fiatal bolond . . . aki csak szerel-
mes . . . aki legfeljebb belehal . . . 

ÉVA: Teddy . . . ő csak egy régi jó bará-
tom . . . talán nem is fogom látni többé! . . . 

TEDDY: Nem fogja látni többé? 
ÉVA: Soha! 
TEDDY: Éva, ha most nem mondott iga-

zat, egy percig nem élek tovább. 
ÉVA: Az az ur most Pesten van, vagy Pá-

rizsban, nem is tudom h o l . . . nem is érde-
ke l . . . Na . . . most már nyugodt. 

TEDDY: Igen! . . . Köszönöm!. . . (Kéz-
csók. Kopogás.) 

ÉVA (rémülten néz az ajtóra): Menjen ké-
rem a másik szobába. 

TEDDY: Nem megyek. (Erősebb kopogás.) 
ÉVA: Nekem mindegyl Szabad! 
SZOBALÁNY (belép balról): Bocsánat, a 

kád már biztosan tele van, elzárom a csapot. 
ÉVA: Köszönöm, majd én lezárom. 
SZOBALÁNY (el balra). 
TEDDY: Most elárulta magát. Megijedt. 

Ki akart küldeni a másik szobába. . . Az a 
férfi itt van. 

ÉVA: Nincs értelme, hogy tagadjam. . . ill 
van. ö nem is tudja, hogy én megérkeztem. 
Inkább elutazom innen. 

TEDiDY: Velem.. . Nekem is utaznom 
ke l l . . . az Edit miatt. Elmegyünk innen, maga 
megígérte . . . vagy még gondolkozik. 

ÉVA: Nem, nem gondolkozom... Nem 
akarok gondolkozni. 

TEDDY: Most azonnal indulunk, csak még 
becsomagolok. 

ÉVA: Csak előbb még vegye fel a szmo-
kingját, mert lemegyünk a kurszalonba ott 
hangverseny van 

TEDDY: Jó! De aztán holnap reggel a tiz 
•0-essel indulunk visszavonhatatlanul. 

ÉVA: De jól tudja a menetrendetl 
TBDDY: Mert amig maga nem volt itthon, 

én egész nap a menetrendet tanulmányoztam 
Kézit csókolom. (Elrohan balra.) 

3. JELENET 
ÉVA (kopogás): Szabad! (Leül az ágy sze-

lére.) 
KAISER: Kisztihand! Itt vagyok! Kész van. 

Közvetlenül a tengerparton. Tökéletes kényelem. Páratlan figyelmes 
kiszolgálás. A legjobbat a legolcsóbban. Teljes penzió kitiinő ellátással 
és folyóvizes szobával L. 33.— Kérjen prospektust. TUlajdOIIOS 8t8PK F. 

Colle Isarco S S Ä J T m 
HOTEl PENSION GUDRUN, a magyarok kedvenc szállodája, a község 
legnaposabb részén, gyönyörű kilátással a 32im m magas gleccserekre 
Hideg és meleg folyóvíz, központi fűtés Társ termek, napos terraszok 
balkónok Kitűnő bécsi konyha Ingyenes ski-oktatás és kölcsönzés Tár-
cas ski- és szánkirándulások Napi teljes penzió 30—40 Uráig Esetleg 
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Ilyen ínég nem voll. A emu:: A jégmezők pa 
csirtája. A direktornak elmondtam telefonon, 
ln-leesett a kagylóba. Megígérte, hogy >a férfi-
főszerepre elhozza a Burgszinházból Ferdi-
nánd Mejszlt. 

ÉVA: Ferdinánd Meisel? Az egy vén hülye! 
[KAISER: Bocsánatot kérek, Európa leg-

nagyobb Shukespezure-szinésze. 
ÉVA: Tudom, csak az a baja, hogy őt 

még maga Shakespeare fedezte fel. Tudod ki 
legyen az éu partnerem. Az Adler, aki tavaly 
ugrott lie a Tangókirályba. 

KAISER: Megörülök! Hisz az egy taknyos! 
ÉVA: És ez baj? Éppen egy ilyen gyerek-

ről hiszi él a közönség, hogy beleesik az első 
jószagu nőbe. Na de a Meisel? Az velem egy-
idős 

KAISER: Az Isten is erre a szerepre te-
remtette. Egy elegáns ur, oldalt őszül a haja. 

ÉVA: Jézus Mária! Ez egy darab. Ez téma. 
Ezt lehet használni altatásra operációnál. Az 
Adler az igen! És akkor én is játszhatok egy 
asszonyt, akiben utoljára lobban fel a láng, 
aki nem törődik senkivel és semmivel, csak 
még egyszer boldog akar lenni . . , valami 
szép, vad regényt. . . olyan forrót és tűz-
pirosát mint ezek a rózsák. 

KAISER: Igen tisztelt művésznői Ha ön azt 
hiszi, hogy engem ki lehet hozni a sodrom-
ból, téved, nekem ugyanis sodrom nincs. Az 
én türelmem határtalan. Az én türelmemhez 
a bibliai Jób egy hisztérikus örült volt. Ides-
tova 20 esztendeje dolgozom igazgatókkal, ze-
neszerzőkkel, színészekkel, primadonnákkal. 
Én mosl irok egy uj vázlatol. De, ha időköz-
ben meggondolná magát, hogy a partnere ne 
egy ifjú jampec legyen, hanem egy aggas-
tyán, aki jobbról ősz, balról tél, akkor én 
nem irok több darabol, luinerri irok önnek 
ugy levelet, amely ugy kezdődik, Jtogy: Hallja 
maga, csókolom a kezeit! (Gyorsan el halraj 

ÉVA (nevetve néz utána): És a fürdővizem 
jéghideg lesz! (Indul a fürdőszoba felé. Ko-
pogás.) Na!I 

4. JELENET 
Éva, portás 

SÜRGÖNYHORDÖ: Kezeit csókolom. Egy 
sürgöny és egy express ajánlott. Itt tessék 
aláirni. (Mutatja.) 

ÉVA (aláírja): Adasson magának egy 
schillinget a portással. 

B á t o r t bélgegház 
G o b â t a l b u m o k K i a n o i a 

B U D A P E S T , IV. , V Á R O S H Á Z - U T C A 1 * 
Nagyobb gyűjteményeket, régi levelezéseket j6 
áron vásárol. Nagy árjeRyzék (KI iillér. mely ösz-
>zeg az első vásárlásnál levonható. — Postacaekk-

szám: 10.482. Teleion: Automata »17-33. 

SOWBÖNYHÖKDt): Kftsziiuiun! Kisztihand! 
(El balra.) 

ÉVA (feltépi a sürgönyt): A Zizi! (Olvassa.) 
Drága mama . . . mióta elment tökéletes bol-
dogság .. . naponta vendégek. Ervin teljesen 
kicserélve . . . csak most értem, hogy milyen 
okos a mama . . . Nagy, nagy újság van. Bő-
vebbet levélben. Zizi! Na most lássuk a leve-
let. Mária! Drága jó mama! Amióta elment a 
legtökéletesebb boldogságban étünk a Zol-
kóval. Mintha kicserélték volna . . . egész nap 
itthon ül, hallani sem akar vendégekről . . . 
csak most értem meg, hogy a mama niiért 
csinálta itt ezt a felfordulás! és csodálkozom, 
hogy tud egy nő olyan okos lenni, mint a 
mama. Egyébként van egy óriási nagy újság, 
amit abban a rumliban nem is tudtam a ma-
mának elmondani, de különben akkor még 
nem is voh biztos, csak szédüléseim voltak, 
de én már gondoltam és végre tegnap este az 
orvos megvizsgált és nevetett és azt mondta, 
hogy három hónap múlva (Boldogan, halkan, 
szinte áhítattal vívassa.) megszületik a Já-
noska . . . képzelheti, milyen boldogok va-
gyunk. Hálával és szereteltei csókolja kezeit: 
Mária. (A boldogságtól szinte magánkívül 
néz maga elé.) Nagymama leszek. . . Kis uno-
kám lesz. Jánoska . . . •Gyere ide szépen a 
nagymamához . . . mondd szépen, nagymama. 
(Nem tudja örömében, hogy mit csináljon, 
veszi a kagylót.) Hollói Ich bitte das Zimmer 
des Herrn von Tabódy... Maga az János? Itl 
Éva! Igen, innen a szállodából. János, nekem 
most beszélnem kell valakivel, aki hozzám 
tartozik, meg kell mondanom, hogy levelet 
kaptam Máriától. János, én nagymama le-
szek . . . de biztos, az orvos mondta és Zizi is 
sürgönyzötl, hogy nagy-nagy újság .. . János, 
talán kél kicsi unokám lesz . . . Kát kicsi, ró-
zsaszínű emberbe. Éviké meg Jánoska . . . 
Mt>sl olyan nagyon szégyellem magam, itl 
ülök egy rózsaszínű pongyolában, mellettem 
vérpiros rózsák, amit egy fiatalember küldött 
és mindez olyan fájdalmasan nevetséges. Mosl 
rengeteget kell beszélnem, János, jöjjön, na-
gyon, nagyon váTom. (Feláll a telefon mellől, 
tekintete a csokorra esik.) Teddy! {Tanácsta-
lanul áll.) Mit csináljak? Hiszen ez képes 
lenne . . . Szegény fin . . . (Egyszerre eszébe 
jut valami.) Hopp, ez jó. Kicsit fájdalmas, de 
jó! (Elmegy a fürdőszobába.) 

5. JELENET 
Szobalány, majd Teddy és Éva 

SZOBALÁNY (bejön balról át akar menni 
jobbra). 

EVA (kívül): Grett! 
SZOBALÁNY: Igenis! (Be a fürdőszobába.) 
TEDDY (kopog balról kétszer, utána be-

ï ^ t » r r l e g m o d e r n e b b k i v i t e l b e n 
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jön, körülnéz): Éva! (Jobbra megy, benyit.) 
Éva! (Rémülten szalad a fürdőszoba felé, 
ebben a pillanatban lép ki onnan a szobalány, 
tálcán loknikat hoz.) Hol a nagyságos asz-
szony? 

SZOBALÁNY: A fürdőszobában! (Leteszi a 
tálcát az asztalra el jobbra.) 

TEDDY (kopog az ajtón): Éva! 
ÉVA (kivül): Ki az? 
TEDDY: Én vagyok. Ja j már ugy megijed-

tem. Mit csinál? 
ÉVA: Fürdöm! Üljön lel (Mind kívülről.) 
TEDDY: Köszönöm! 
ÉVA: Gyújtson rá! 
TEDDY: Köszönöm. {Leül a zongorához és 

játssza az első felvonásbeli duett refrainjét). 
ÉVA: Tudja már, hova fogunk utazni? 
TEDDY: Még n e m . . . Felülünk a páTizsi 

gyorsra és kinézünk az ablakon és ahol a leg-
szebb, ott kiszállunk. Vagy elmegyünk Bre-
tagneba, vagy le Skóciába. Jó? De siessen, 
mert el fogunk késni! 

ÉVA: Rögtön jövök! Már belebújtam a pa-
pucsomba. (Itt kezdődik a zene. Kijön, az ar-
cán semmi festék, fürdőköpeny, papucs, alig 
lehet ráismerni.) 

TEDDY (rémülten, kiábrándulva néz rá). 
(Ének.) 

ÉVA: 
Pá, Teddy! 
Mostan egy szót se szóljon. 
Egy perc alatt kész leszek. 
Sietek, szép leszek. 

(Leül a toilettasztal elé.) 
Se púder, se rúzs, nincsen a számon. 
Még egy perc és mehetünk, barátom. 
Már ugy repülnék. 
De anélkül nem lehet még, 
Hogy a tükrömhöz ne ülnék. 
Mikor a nő leül a tükör elé, 
A lelke, mindene a tüköré. 
Ragyog a nő, a mosolya merész. 
Ha jót mond a tükör, ha belenéz. 
Fut az idő, nézi a tükörről a nő. 
Zokog a nő, de kár, hogy fut az idő. 
Szemében könny, szivében keserű gond, 
Ja j érzi, a tükör igazat mond. 
De szép most Itália, 
Most nyilik a dália, 
•Nem kell soká várnia. Teddykéml 
Még egy kis rúzst, krémeket. 
Most Bretagne az szép lehet. 
Súgja lágyan, hogy szeret, Teddykém! 
Csókok a ké-k ég alatt. 
Most már csak egy pillanat, 

Most már rögtön kész vagyok, Teddykéml 
Most már nincsen semmi más. 
Még egy-két ecsetvonás. 
Nézze, ugy-e szép vagyok, Teddykém! 
Tied az éjszakám, tied a néma szám. 

(A szám végért Éva készen ált, ugy, ahogy 
It Teddy látni szokta, szépnek, igézőnek.) 

TEDDY: Éva kérem, én m o s t . . . (Melo-
dráma.) 

ÉVA (leinti): Maga, Teddy most fogja a ka-
lapját és lemegy a kioszkba és átadja az Edit-
nek ezt a virágot. 

TEDDY (kezetcsókol és gyorsan el balra). 
EVA (szomorúan néz utána. Ének): 

Szemében könny, szivében keserű gond. 
Jaj érzi, a tükör igazat mond. 

(Megáll, háttal az ajtónak.) 
JÁNOS (belép kalappal, felöltővel balról, 

Éva mögé áll): Éva! Itt vagyok. 
ÉVA {ránéz, nagyon bodogan, szó nélkül 

veszi a kabátját, János rásegíti, amit a szoba-
lány időközben behozott jobbról. Zene szól 
tovább. Ének): 

Meri higyje el, ha jön a tél, 
Már többet ér mindenkinél egy jó barát. 

Nekem annyi mondanivalóm van, János. 
(Karonfogva indulnak a bal ajtó felé.) 

KAISER: Itt vagyok! Kész a v á . . . (Tor-
kán akad a szó.) 

ÉVA: Pszt! Kaiser, nagymama leszek! (El 
Jánossal.) 

KAISER: Milyen jó cim lett volna: „Az 
okos nagymama". (Eltépi a vázlatot.) 

FÜGGÖNY. 

AlâDdÊhui kap 
a Rádió Újságtól 
egy k ü l f ö l d e t vevő 

egylámpás 

ráflióHészlilékei 
csővel és telepekkel 
együtt, vagy két drb 
Homocord gramo-
fon l e m e z t , ha a 
Rádió Újságra egy évre 
20 pengővel előfizet. 
A készülék leírása a 
Rádió Újság legújabb 

Herjen mutat- 8 z á m á b a n található, 
uínyszíinot. Kapható mindenütt. 
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SZEDÜCSZTOI OZCnCTCW 
R O V A T V E Z E T Ő : F O R R Ó P A L D* 

It. L. 
KÉRDÉS: Nagyon szép, melegszívű, derék. Italai 

feleségem van. Semmi kifogást sem emelhetek 
ellene és mégis ugy érzem, hogy rövid házasság 
után sem tudom már szeretni. Ennek, talán az az 
oka, hogy mint nős ember, nem élhetek olyan 
gondtalanul, mint azelőtt, amikor mindenre bőven 
tellett, nem mulathatok, nincsenek könnyed kis 
kalandjaim. Miszen most is azon veszem magam 
észre, hogy feleségemnél sokkal csúnyább nőket 
érdeklődve nézek meg. Mi lehet .ennek az oka? 
Váljak el? 

VALASZ: EZ legalább őszinte levél és így könnyű 
a kórképet felismerni. Az a baj uram, hogy önből 
sajnos, hiányzik az az önzetlenség és tiszta er-
kölcsi felfogás, amely a házasélet oszlopa. Túlsá-
gosan önző, esak a maga örömeit néző ember, aki 
a sikert, örömöket a külvilágban hajszolja. Nem 
való férjnek és nagy kár. hogy egy fiafal, minden 
rokonszenvre méltó és a családi életei megbecsülő 
asszonynak ennyi méltatlan fájdalmat visz az éle-
tébe, mert hiszen kétségtelen, hogy a válás elkerül 
hetetlen. Nem bizom abban, hogy ilyen a lélek 
legmélyén gyökerező tulajdonságokat ki tud magá-
ból vetni. És higyje el, hogy talán a feleségénél 
is jobban kell önt sajnálni, akinek élete sohasem 
lesz boldog, mert sziv. önzetlenség, idealizmus nél-
kül a boldogság el nem érhető, ön nagyravágyó, 
élvezeteket hajszoló, niuló és értéktelen társasági 
örömöket habzsoló ember és az ilyen élet esak 
csalódásokat hozhat. Nem veszi észre, hogy miköz-
ben ábrándokat és fantazmagóriákat kerget, a va-
lódi boldogságot tapossa el. 

Ibolya. 
KÉRDÉS: 24 éves, csinos leány vagyok. A férfi, 

aki udvarol nekem és aki miatt már a legjobb 
férjhezmenési alkalmakat szalasztottam el, szeret 
ugyan, de nem akar feleségül venni és féltékeny-
ségével üldöz. Belátom, hogy ez céltalan barátság, 
szakítani is szeretnék, de hogyan? 

VALASZ: Ez a levél amennyire naivnak és eg>-
szeriinek látszik, olyan súlyos és mindennap elő-
forduló problémát vet fel. Hány ezren, sőt tízezren 
emlékezhetünk vissza saját életünkből esetekre, 
amikor esak kényszerből, szánalomból, gyávaságból 
tartottunk fel teljesen indokolatlan kapcsolatokat, 
íme, egyrészről 24 éves leány nem meri udvarlójá-
nak megmondani, hogy esak házasságkötés esetén 
hajlandó a jó barátságot fenntartani, másrészről 
az önző, parancsolgató férfi, aki nősülni ugyan 
nem hajlandó, de viszont jogot formál a féltékeny-
kedéshez és ki akar ja sajátítani a leány társasá-
gát. ön azt kérdezi, hogyan szakítson? De hát ez 
e*ak nem komoly kérdés? Nyiltan és Őszintén, 
komoly leányhoz illő önérzettel mondja meg az 

Grafológiai szélűéi® 
amelynek beküldése ellenében Rendetz dr., a 
Színházi Élet grafológusa, mindenkinek ingyen 
grafológizát egy irási, ak{ az| válaszbélyeggel, 
(vagy megfelelő értékű pénzzel) és megcímzett 
borítékkal „G R A F O I. Ó G I A" jelzéssel szer-
kesztőségünkbe (Aradi-u. 8.) eljuttatja. Vonala 
zatian papiroson, tintával irott pár sor szükséges. 

Kor és nem közlését kérjük. 

illető uruak, hogy éppen elég **z egyoldulu mulat-
ságból. Egy napját , egyetlen óráját sem adhatjit 
neki, ha csak feleségül nem veszi. Gondoljon arra* 
hogy 24 éves és legfőbb ideje annak, hogy jövő-
jét komoly alapokra fektesse. 

Boldogtalan leány: A férfit, aki háromesztendei 
udvarlás után szakítani akar, semmivel sem lehet 
visszahódítani. Egyáltalában a vísszahóditás a leg-
meddőhb fáradozás, sem értéke, sem szépsége nin-
csen. A részvéttel, csellel, erőszakkal kiharcolt 
barátság nem hoz örömet, csak kellemetlenséget. 
Okos és az életét helyesen irányító nő sohasem 
próbálja a menekülni akaró fériil visszatartani. Az 
érzések méltósága tiltakozik ez ellen. — P. Ottó, 
Wien: Beküldött versei nagyon művelt és tehetsé-
ges ember munkái, do néhol nem eléggé Ízlésesek. 
Ez azonban le fog csiszolódni. — Nekem már 
mindegy: On kiadta útját a íiunak, aki bevallotta, 
hegy még egyelőre nem akarja magát feleségül 
venni, mert ugy érzi, hogy még nein tombolta ki 
eléggé fiatalságát és őt egy nő nem elégítheti ki. 
Ezt igen okosan és helyesen tette. Most azonban 
a liu barátai azzal jönnek, hogy az illető ur na-
gyon szivére vet le a szakítást, nagyon busul és 
eí magát igen szomorítja és azt kérdezi, hogy ki-
békűljön-e? A világért sem! Csak nem veszi ko-
molyan egy olyan férfi lelki bánatának őszintesé-
gét, aki maga bevallja, hogy azért nem nősül, 
inert egyelőre még más leányok is érdeklik. — 
B. L.: A beküldött rajzok ugyan mind tehetsé-
gesek, de ilyenfajta munkával bőven el vagyunk 
látva. B. IM Vallomás havas uton: Olvasmányok 
hatása alatt készült intelligens utóérzés. — Szőke 
kislány: Levelében többek közt ezt í r ja : ,,én 21 
éves vagyok, a hölgy 16". Ez, kérem, mindjárt sú-
lyos tévedés. Mert aki tizenhatéves, az még nem 
hölgy. Továbbá, aki 21 éves, megfelelő állással és 
anyagi elhelyezkedéssel nem bíró if jú, az ne há-
zasságon törje a fejét, hanem tanuljon és igyekez-
zen anyagi helyzetén javítani. — Szomorú asszony: 
Megható asszonyi irás, amely meggondolkoztatja 
az embert. Valóban különös, hogy a sors szeszélyé-
ből olyan asszony, aki szép, fiatal, a szive és lelke 
csupa nemes becsvággyal tele, nem találja meg az 
igazi férfit. Hogy igazat irt és csakugyan értékes 
nő, azt mint grafológus is megállapíthatom gyö-
nyörű, egyenletes, fegyelmezett Írásából. Nagy baj 
azonban, hogy amint látom, egész életében szive 
vitte a vezérmotivumol és nem volt sohasem eléggé 
erélyes. Túlságosan érzései hatása alatt áll és a 
mai rohanó, kegyetlen világban az ilyen emberek 
hátrányban vannak. Az is lehet, hogy rossz poli-
tikus, ami alatt azt értem, hogy a férfiakkal való 
találkozásakor mindjárt túlságos komoly, súlyos 
hangot üt meg, melytől azok megijednek. Mert a 
férfiak nagy része nem szereti ha a nő ennyire 
komoly, liiàba, a szerelem játékában a könnyed 
mosolynak, temperamentumnak van csalogató ereje. 
A komolyságot csak később, a házasság során fel-
vonuló bajokkal kapcsolatban kell előszedni. Min-
denesetre azt ajánlom, hogy mai helyzetét ren-
dezze. — Temperamentumos kislány: A hosszú 
falusi magány után a városba utazik rokonaihoz 
kissé szórakozni és arra kér, hogy üzenjek valami 
kedveset utravalónak. Felesleges. A kedvességet 
már magával viszi a lelkében. 18 esztendős fiatal-
ságában, az életörömben, mellyel ut jának indul. 
Inkább azt kívánom, hogy csalódás nélkül tudja 
megőrizni illúzióit és hogy a farsang során minél 
többen vegyék észre a maga okos, becsületes és 
kedves leányságának értékeit. - Számonkénti vú' 
sárló: Semmiesetre se engedje magát teljesen le-
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foglalni oivan fiatalembertől, aki csak most áll 
katonasor alatt. Majdnem bizonyos, hogy csalódás 
lesz a vége. A helyes politika az, hogy tartsa 
fenn :i barátságot, de annak keretén belül okvet-
lenül őrizze meg szabadságát. Kizárólagos jogokat 
csak olyan férli követelhet, aki ennek le is tud ja 
vonni a konzekvenciáját és feleségül veszi a leányt. 

Kéziratokról: Élet-halál: Túlságosan romantikus 
és hiányzik az irói készség. — Alom volt csak: 
Népdal formájú verse csak zenével volna életképes. 

Kise je: Nem színpadképes, sok a naiv kezdet-
legesség benne. Sz. Miklós: Tehetséges sorok. — 
A nagy szamárság: Van némi ha j lama a humorra , 
do még igen kiforrat lan kísérlet. — Mégis mozog 
o füld: Nagyon naiv és éppen ezért kedves is, de 
színpadra nem érett. — K. Zs„ Arad: Gondolkozó, 
művelt ember írásai, de nékünk témájuknál fogva 
sem alkalmasak. — Éden Pokla: Van fantáziája, 
de a téma túlságosan regényes. Ma más az ízlés. 
— Leonardo: Közölje ciinét, hogy azt Sz. E.-nek, 
Miskolc, megírhassuk. -- Spiritizmus: Forduljon 
valamelyik filmrendezőhöz, aki foglalkozik ezzel a 
kérdéssel és valószínűleg megadhat ja önnek a kí-
vánt felvilágosítást. — L. A. S., Wien: ö tven év 
előtt író munkáját szerzői jogdíj nélkül nyugodtan 
feldolgozhatja. A kéziratot küldje a Stúdió igaz-
gatóságának, Főherceg Sándor-utca 7., ahol fel-
téllenül elolvassák. Hogy rádióhangjátékra vagy 
előadásra alkalmas-e, egyedül ők vannak hivatva 
elbírálni. A dramaturg-igazgató: dr. Somogyváry 
Gyula. — Hírlapíró, Nyíregyháza: Közölje meg-
felelő időben, hogy mikor érkezik Budapestre. A 
kért öt perc rendelkezésére áll. — Tudatlan kis-
lány: Ha már most, mint meny asszony jelölt, néha 
elviselhetetlennek érzi kérőjének társaságát, ugy a 
leghelyesebb, ha nem megy hozzá feleségül. Hiszen 
tapasztalat szerint a fér jek a házasságban kevésbé 
szoktak szeretetreméltóak lenni, mint udvarló ko-
rukban. Mindenesetre halassza még el végleges 
döntését, v á r j a meg, mig érzései határozottan ki-
alakulnak. — Szkeptikus: Azt i r ja , hogy a 21 éves 
fiatalember, akire még két évig kell várakoznia, 
eljegyezte. Az a kérdés azonban, hogy ez az el-
jegyzés a szülők tudtával történt-e. vagy csak 
olyan egymásközötti megegyezés? Mert ennek az 
utóbbinak nem sok értelme van. Csakis akkor 
veheti az eljegyzést komolyan, ha ahhoz a fiu 
szülei hozzájárultak és magát máris menyüknek 
tekintik, házukba fogadják. Egyébként ez csak re-

génye* diákjáték, melyre építeni nem lehet. .Mint-
hogy ön állásban van, munkájában kell. hogy kár 
pótlást találjon azokért a kellemetlenségekért, me-
lyekben a sors olyan bőségesen részesíti. De 1K 
éves korában korai lenne még kételkedni a boldog 
jövőben. Huszonnégy óra alatt megváltozhatok az 
ember életsorsa. — Szeretem a csókot: Csak a 
kuriózum kedvéért közlöm kérdését annak illusztrá-
lására, hogy miféle meglepő problémái vaunak 
némely embernek, ö n ugyanis azt kérdezi, hogyan 
viselkedjék a nő, miközben a férfi megcsókolja? 
Lehunyja, vagy kinyissa a szemét? Tessék elhinni, 
megáll az ember esze. Hát mit méltóztatik gon-
dolni? A csók komédia? Előre betanult szerepek és 
pózok eljátszása? Aki ilyesmin töpreng, annak nincs 
szive, hanem számító, rideg lélek. A csók legszebb-
és legemberibb érzéseink megnyilatkozásának egyik 
fo rmája . Csak az őszinteség adja meg szépségét és 
jogosságát. Minden más esetben értéktelen hamisí-
tás. És mint ilyen: bün! 

Filmüzenetek 
A filmrovatot szerkeszti: VÁRÓ ANDOR 

Amy: Cime: Super Film A. Cr., Berlin S W. 48., 
Markgraf ensilasse 27. _ Bébé: 1. Hotel Adton, 
Berlin; 2—5. Universum Film A. G., Berlin S W. 
68., Kochslrassc 6—8; 3. Cime: Paris, XVI. Rue de 
Pommereau 8; 4. Ezidőszerint Angliában vendég-
szerepel, onnan Amerikába utazik, amerikai eime: 
Paramount Studios, t.os Angeles, Calif. — Gimna-
zista. Novisad: 1. Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 
Culver City, Calif. 2. Hotel Adlon, Berlin. 3. Uni-
versum Film A. G., Berlin S W. 68., Kochstrasse 
6—8. 4. Holet Ambassadeurs. New York. X. y . 
5. Sajnos, ilyen könyv eddig még nem jelent meg. 
— It.: Nem emlékszünk Zoro és Huru ilyen eimü 
Hímjére; méltóztassék talán kérésével ahhoz .t 
tilmvállalathoz fordulni, amely a filmet Magyar-
országon forgalomba hozta: Iris Film, Népszinház-
utca 13. — R. Buksi: t . Universum Film A. G., 
Berlin S W. 68., Kochstrasse 6—8. 2. Metro-
Goldwyn-Mayer Studios. Culver City, Calif. 3. 
Paramount Studios, I.os Angeles, Calif. 4. Cime 
ugyanaz, mint az elsőé. - Si János. Penc: Sajnos, 
pályázatunk már lejárt s igy ön ötletével elkésett. 

s z í n h á z i e l e t 
E L Ő F I Z E T É S I É S H I R D E T É S I Á R A I : 

EGYES SZÁM AHA: Magyarország: 1 pengő. — Ausztria: 1.25 Schilling. — Jugoszlávia: 12 di-
nár — Csehszlovákia: 7 ÍK. - liutmínla: 40 lei Olaszország: 5 lira. — Anglia: 1 shilling. — 
Németország: 90 pfenning. — Amerika: 30 cent. 

NEGYEDÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 10 pengő. — Ausztria: 12.50 Schilling. Jugo-
szlávia: 130 dinár . — Csehszlovákia: S0 ÍK. — Romania: 450 lei. — Olaszország: 50 lira. — 
Anglia: 10 shilling. — Németország: 10 a ranymárka . — Amerika: 2.5 dollár. A többi országok: 
15 pengő, (Az előfizetési di jak Magyarországról postautalványon küldhetők be, vagy pedig át 
utalhatók a Scinházi Élet 41.856. számú postatakarékpénztár! számlájára . Külföldről pedig bank-
átutalással. vagy fóbizományosaink u t ján , vagy poslán kér jük. ) 

FÖBtZOMÁNVOSOK: Ausztria: Hermann Goldschmied! G. m. b. H. Wien. t. Bezirk, Wollzcile 
11. Tel.: R. 23 - 5-20. Szerkesztőség: Pereszlényi Pál, Wien. 11., Vorgartenstrasse 195. 'Fel.: R. 46- 5-80. 
— Franciaország: Libraire Universum. J .Gondot, Páris 33. rue Mazarine Jugoszlávia: 
,.L i t e r a r 1 a " könyv- és hír lapterjesztő vállalat. Mavro Heumann, Suliotica. Karad jord jev 
trg. 12. Csehszlovákia: Weisf M. Bratislava (Pozsony). — ltuszlnszká: Pallas Könyv- és Lap-
terjesztő vállalat, Uzhorod. — Itománia: Pallas, Könyv- és Lapterjesztő Vállalat, Cluj (Kolozsvár) 

— Németország: (Szerkesztőség és kiadóhivatal): Dr. Vásárhelyi Gyula, Berlin \V9. Voss 
Strasse 31. — Anglia: (Szerkesztőség és k iadóhivata l ) : Georges Bányai, London. St. James 
Theat re S W 1. — U. S. A.: Kerekes Bros 20.S East 86-th Street, New York A Zsadányi („Sza-
badság") Cleveland O. 4232 Lorain Rue. Argentinia: Alexander Barna (Délamerikai Magyal 

Hírlap) Buenos Ayrcs, Casella Correo 1483. — Olaszország: (Vezérképviselő): „Libreria Adria" 
E. P. Gassner. Trieste. Via S. Francesco J'Assisi 23. 

Hirdetések milliinétersora 80 fillér. 
Hivat- és sportrovatban a hirdetések nilllimétcrsora I. pengő. 
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Yvrnji 

• 6 W A 4 3 
• B 6 5 + 

l ik . az adu. A a kijátszó és A—B-nek min-
den ütést haza kell vinniük. 

KARTYABÜVÉSZET 
MELYIK KÁRTYA HIÁNYZIK? 

(Dr. Nostradamus) 
Nagyon kedveli kár tyal rükk kétszeri gyors átnézés 

után megállapítani, hogy n csomóból melyik kár tya 
hiányzik. Ez a mutatvány társasjátéknak is alknl-
mas: ki tud ja rövidebb idő alatt kiszámítani a titok-
ban kivett lu pot? Azért használjuk a „kiszámítás" 
kilcjezést, mert biztos eredménnyel esak számolás 
u t ján vagyunk képesek a trükköt megcsinálni. A leg-
jobb emlékezőtehetség mellett is bizonytalan volna. 
Exrel szemben a számítás biztos megoldást ad, ha-
csak nem tévedtink az összeadásnál. Ezért szükséges 
olyan könnyű összeadásl módszert találni, mely mel-
lett a tévedés r i tkán fordulhat elő. 

Egy ilyen összeadási módot már közöltünk. Az is 
óiiási könnjebbséget nyújtott a régi módszerrel 
szemben. A most közölt számítás azonban MÉG 
KÖNNYEBB, GYORSABB f'.S BIZTOSABB. 

Ai elsó átnézésnél azt számítjuk kl, hogy MILYEN 
S ZINC KÁRTYA HIÁNYZIK. Ezt ugy ér jük el, hogy 
minden kártyának szinérléket adunk és ezeket az 
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értékekel összeadjuk. Az összeadás eredményét ki-

vonjuk az összes kártyák szinértékeinek összegéből 
és az igy kapott szám természetesen megadja a 
hiányzó kár tya színét. A szinértékeket ugy válasz-
toltuk, hogy az összeadás a lehető legkönnyebb 
legyen. 

Minden zöld kártyát 1-gyel számítunk: minden tököt 
2-vel. A piros kár tyákat 10-zel számítjuk. A makkokra 
nem számítunk semmit sem. A 32 kár tya szinértékei-
nek összege 104-et tesz ki. Ennélfogva ha összeadjuk 
a 31 lap szinértékeit és 1*3 az eredmény, tehát egy 
hiányzik a 104-ből, akkor zöldszinti kár tyát veitek 
ki. 102-es végösszegnél a 104-nek kettő a híja, tehát 
egy tök kár tya hiányzik. Ha az összeadás esak M-et 
eredményez, a tiz point hiánya piros lapot Jelent. 
Végül, ha teljes a 104-es összeg, akkor egy makk 
hiányzik a csomóból. 

Áz összeadás nagyon könnyű és biztos, mert a fenti 
számok a legalkalmasabbak gyors összeadásra. Az 
összeadást nagyon gyorsít ja, hogy a lapok egy 
negyedrészét (a nyolc makk kár tyát) nem keli szá-
molni. Igen gyakori eset, hogy több azonos szinü 
kártya kerül egymás mellé, melyeket összefoglalva 
lehet összeadni. így aztán a számolás oly gyors, 
hogy a nézők alig hihetik, hogy ilyen rövid idő alatt 
valaki összeadhatja a lapok értékelt. 

A második átnézésnél CSAK A HIÁNYOS SZIN 
KÁRTYÁIT VESSZÜK FIGYELEMBE és fölösleges a 
poinértékek összeadása, mer t normális memória 
mellett gyerekjáték a hiányzó értéket megtalálni. Ha 
valaki semmit sem bizik áttekintőképességében, 
összeadhatja a hiányos szín 7 lapját a köretkező 
módon. Az ász 1-et, az alsó 2-1, a felső S-at, a ki-
rály 4-et számit. A hetes, nyolcas és a kilences any-
riylt, amennyit nevük mond. A fixest nem számít juk. 
A teljes összeg 34-et tesz ki. Azonban az összeadás-
nál, mihelyt tuthaladunk a 10-en, a tizes számot 
elhagyhat juk és csak az egyes számokkal számolunk 
tovább. Az összeadás eredményét, ha az 4-nél kisebb, 
4-ből vonjuk kl. Ha azonban 4-nél nagyobb, akkor 
14-ből. Ha az eredmény pontosan 4, akkor egy tizes 
hiányzik; Egyébként a kivonás eredményének meg-
felelő érték. Ez a számítás azonban teljesen fölösle-
ges, mert az első próba meggyőz arról, hogy milyen 
könnyű a 8 lapból hiányzó kártyát áttekintés u t ján 
megtalálni. 

Egy kis gyakorlás után a kétszeri átnézés aiem 
vesz fél percnél több idői igénybe. 
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A TAI-ÁNYOS GLADIÁTOROK 
Titus Livius egyik kiadatlan, történeti jóslatokat tartalmazó könyve szerinl Diocle-

tinnus egyszer a következő gladiátori játékot fogta volt rendezni (muH idejű jóslati 
jövőidő!): 

A III. és VIII. helyeken álló „fehér" gladiátoroknak 18 lépésben ugy kell helyet 
cserélniök az V. és X. helyeken álló „fekelék"-kel, hogy soha egyazon egyenes 
vonalon ellentétes gladiátorok ne álljanak, viszont egyazon egyenesen bármily hosszú 
haladás csak egy lépés, az irányváltozás viszont már kél lépés. 

(Tehát V.—IX. csak egy lépés, de V. IV. két lépés.) 
l'i'hér kezd. 

ELL E.N TÊT- K EJTVÉN Y 
Duzzaszt 
Tilt 
Köt 
Kicsinyít 
Ébreszt 
Épit 
Henyél 
Gyűjt 
Finomul 

Belekezd 
Varr 
Ijed 
Zár 
Oszlik 
Csillapít 

A fenti szavak ellentéleinek kezdőbetűi 
a szavak sorrendjében egy nagy olasz 
művész nevét adják 



VISSZA AZ KG ÉSZ 
(V. Andor, Budapest) 

N N N B U U Ö R C S 
Melyik tulajdonnév állítható össze a fenli hetükből? 

FÉRFINEVEK 
A R T H U R 
B A N D I 
J Á N O S 
K Á R O L Y 
N Á N D O R 
S Z I G F R I D 

Ezeket a férfineveket ugy kell csopor-
tosítani, hogy az elsőnek első, a máso-
diknak második betűje, stb., ismét egy 
férfinevet adjanak. 

SZINONIMÁK 
Zivatar 
Kegyelem 
Futár 
Óceán 
Dicshimnusz 
Csapat 
Füzet 
Gát 

A fenti szavak szinonimáinak kezdő-
betűi a szavak sorrendjében egy nagy 
angol királynő nevét adják. 
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Keresztrejtvény 
(BUXBAÜM LÁSZLÓ, BUDAPEST) 

Megfejtésül beküldendő a vízszintes J., 69.. 105. és a függőleges !.. 82.. 84. 

VÍZSZINTES: 
1. Színész játéka 
8. Istennő 

16. Gyalogul 
18. Ősszel sárga 
19. Női név 
26. E. L. A. 
22. Törvény szolgája 
S3. Név mássalhangzói 
23. Évszak mássalhangzói 
26. Gazdasági munkás 
27. Re . . (színpadi mttiaj) 
28. Kicsinyítő rag 
2». Vissza: háziállat himje 
31. Egyforma betűk 
33. Latin személyesnévinás 
34. . . karodő 
35. Tejtermék 
36. Állati, lakóhely 
38. Nem szelíd 
46. Sportegylet röv. 
42. Csodauszó keresztneve 
43. Fáradt — angolul 
46. A vevővel van dolga 
48. Német szeniélyesnévmás 
50. Sportesemény 
53. . . taütés 
54. . . . isztó 
56. Vadász használja 
57. Bánatos 
58. Földszint fölölt van 
60. Ipari növény 
61. Női név — idegenesen 
62. Az alföld 
63. Házacska 
65. Hajó része 
66. Rag 
67. Zamatos 
60. Gólya teszi 
72. . . . vet, kanapé 
73. Tar tó is, hal is 
75. Hiéna 
76. Vissza: német névelő 
77. Kérdés előzi meg 
78. Borzalom 
88. Húz 
81. Száguld 
83. Rag 
85. Téli közlekedési eszköz 
87. Jövedelem 
89. Délaiuerikai állam 
91. Kopasz 
»2. Földdarab 
93. Angol tlunév 
85. Rés 
96. Vulkanizált kemény kaucsuk 
97. Lyuk — népiesen 
99. Spanyol város a Tajo mellett 

Kérdőszócska 
Ázsiai nép 
Testrész 
Betű fonetikusan 
Tettlegességek 
Sporteszköz 
Szórakozóhely 
Egyiptomi nevezetességek 
Kérdőszó 
Vízpára 
Nagy — angolul 
Ravasz állat 
Névmás 
Vissza: betű fonetikusan 
Ritka férfinév 
Nélküle nincs semmi 
Többen együtt 
Francia névelő 
Mutató szócska 
Riadó 
Hogy — németül 
Vissza: kubikos teszi 
Van szinházi Is 
Basa név 
Ilyen szarvas is van 
Zsoké teszi 
Zenei rövidítés 
Wells-regény címe 
Makacs, kunok 

FÜGGŐLEGES: 
Közmondás 
Francia névelő 
Női név becézve 
Virágok találhatók itt 
Ilyen tábla is vau 
Tiz — angolol 
Hamis 

9. Azonos betűk 
10. Fogoly 
11. Egyik zöld szin 
12. Utána jön a ború 
13. Kocsma része 
14. Bctii fonetikusan 
15. Magyar származású némel 

irónő 
17. Pestmegyei helység 
20. Kezdődik 
21. Oszthatatlannak tartották 
24. Világfalun 
28. Háziállat h imje 
30. Két vége van 
32. Vissza: kuncsaft 
34. Nem üres 
35. Vissza: ilyen vadász is van 
37. 54 — római számmal 
39, Tartozik 
41. Idom 
42. Költő 

too. 
101. 
103. 
104. 
105. 
109. 
110. 
tll. 
113. 
115. 
117. 
118. 
120. 
121. 
122. 
124. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
132. 
133. 
135. 
130. 
138. 
141. 
143. 
144. 

44. Verssorok vége 
45, Némely hegyoldal 
47. Vasmacska 
49. Itt éjszakáznak a villamosok 

(fon.) 
51. Rag 
52. Szarvas-fajta 
53. Házi szárnyas 
55- Regény eiine 
57. Meseköltő ( t ) 
5». T ik - . . . 
61. Vízben él 
«4. Szomorkodik 
65. Felgyújt 
68. Görög államférfi 
70. Bandita 
71. Ez az élef szép (?) 
72. Fejfedő 
74. Mázol 
76. Tüskés állat 
79. Regény címe 
82. Import 
84. János vitéz 
86. Diihös — jassz nyelven 
87. Kézimunkázik 
88. Lóverseny-inüsző 
90. Pesli uszoda 
92. Merev 
94. Minta 
97. Kis ház 
98. Fürdőeszköz 

101. Fedél 
102. ódon 
165. Utca — latinul 
106. Monda 
107. Szinházi ember 
108. Veszteség 
110. 56 római számmal 
112. Betegség 
114. Orosz folyó 
II«. Megye 
117. Bárányka 
119. Méh lak ás 
121. Ké/ lmunkáió 
123. Mindjárt — németül 
125. Fulár 
128. Kereskedő teszi 
131. Szülök egyike 
133. Női név becézve 
134. A-val végén római ruhada rab 
136. . . . szakadtából 
137. Fénytelen 
139. . . ondós 
140. Folyadék 
141. Vus/;.: kicsinyítő rag 
142. A í v i z 
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Megfejtési határ idő 1931 február 8. A postán 
beküldött levelezőlapokra rá í randó „FEJTORNA". 
Személyesen is bevihetők a szerkesztőségbe (Aradi-
Utca 8.) vagy a fiókkiadóhivatalba (Erzsébet-körut 
11. sz.) 

Heti a jándékot nyerhetnek a Színházi Élet olvasói 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyes megfejtést 
küldenek be. A közölt keresztrejtvény készítőjének 
pedig joga van a heti a jándékok közül bármelyiket 
választani. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1931, 4-ik számból: 

UJ BÖRTÖN; 

Képrejtvény: II . 

KERESZTREJTVÉNY: 

£ E M M 1 T S E C S O D A L N 1 
M U L A T T Z S 1 R E & E B 0 S 
1 G N 1 A t? E C k N U T N e N E T T ö L T E L E K B M G 
D E V 0 T & A L L e R A N C Z. 1 
E ft Ô V e l_ ki E L T E C. V l_ E T N 1 A ß 1 A N E k N t E 1 S A k A I N a 1 M A N O 1 J « 
« A Q U k A Q A a Ê L. y 1 R t A A A k T & A Z A L T B T K G. 
D « k É P T U L A k E A E A 
A T A r 1 M T A 13 A L. F a D 
L V 1 1 p A L. O T A 0 a C A a O 
y E S a A B L O « o M T A f-1 
r ft o N O L E 1 N 1 M A e A D 1 
L D 1 R P Q O P 1 L Q t L X 
e ft O S k ô S M 6 L. Ê S P l 

J 
N T G, A if P É « O L. R 1 & 

l 
J U E 

Y 1 P E g C S D A C a E M N 
Ö N T O Z 3 N o V 1 H A L M A 1 
z E ft O •S A l_ A T A X Z 1 S 
A C R E Kl A G V ft É D E A L O n 
z o E s A L y L 5 c A I O t 
A L S 7. T 1 k S E N k 1 a 
k o N z V M 1 o E A T U u U U J-

A N k E ft M 1 c E D E T k E L Kl E-
P M L C J c y £ G. e S t L G, 
A S U A J T £ V 

B 
R A A n T 1 

T 1 z E D E o L E B S Z. £ « E T hí 1 M 1 N T V E T u C, y A A T 

BetU és képrej tvények: t . Természet. 2. K tOlU 
komba. S. L nkatos . szerszám. 4. Itália, y Tizen-
egyes, 6. Egy huron pendül, 7. Hosszú kocsisor 
8. Szedőgép. 9. Szembetűnő. 10. Sül a nap. 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK: 
(Postán küldjük el) 

DRËHEB-MAUL, luxuskeverék, diszdoboz: 
KAÍ'RIÓVA RÓZSI, Budapest, Hákúczi-ut 88. Gyóyy-

szertár 
PALACE filmszínház előadásaira 2—2 jegy: 
FALUD Y MIKLÓSS'É. Dohány-utca 68. V. 9. 
KŐSZEGI IV ANNE. Sefelejts-u. .59. II. 17. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
FÖLDES LÁSZLÓ, Bpest, Vilmos ciászár-ul 78. ÍV. 31. 
Or. NOSEDA 3 fürdőszappana, fogassal: 
SIMON JÓZSEF szakaszvezető. Budapest lí, Fiók-

bérlet 6. 
B O O N ' S kakaókiilönlegesség, fél kg: 
Dr. MF.LLEli FRIGYESSÉ, Győr, Kazinczy-u. 3. 
Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 
FISCHER ÁGNES, Kispest, Ka:inczy-u. 31). 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
PINTÉR IRMA, Pestszenllörine, Állami lakótelep 3C,lf>. 
MEISTER terpentines szappan, 5 doboz: 
ZlMÁNYl EMMA, Makó, Vármegyeháza. 
Dr. NOSEDA :i fürdőszappana, fogassal: 
NEULÄNDER ZOLTÁN. Budapest. Rökk Szilárd-

utca 26. 
SAVOLY FLORIDADOBOZ, 1 üveg kölni és 

2 drb pipereszappan: 
JÓZSI IRMA. Budapest, Naaytemplom-u. 5. / . 21. 
Polliik Sarolta kozm. Int., Andrássy-ut 38. 

Emi nagy doboz ..Miracle" pauder és szappan: 
RÓZSA ERZSIKE, Budapest, Ujuidék-u. 4—.5. 111. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
SZÉKELY JÁNOS, Kiskőrös, Hengermalom 
URÁNIA filmszínházba 2—2 jegy: 
SPRINGER ANTAL. Budapest, Szinyei Merse-u. 

32 1. 15. 
NAGY TEREZ, Budapest. Andrássy-ut 79. 
KIS PÁL (Király-u. 51.) 3 művészi fénykép: 
JUHÁSZ ANNUSKA. Budapest, Vörösmarty -u. 49/51. 
Foto KLÁRA (Erzsébet-tér 3.) művészi portré: 
VOGEL NUSI, Budapest, Elemé.r-u. 4. 
Dr. SCHATZ ÁGNES (Hajó-utca 8—10.) köl-

esünkönyvtár-utalvánv: 
BERTHA 1STVANNE. Budapest, VIISi-ut ítí/a. 111. II. 
HARASZTI SÁNUOHNÉ, Bpest. Csengery-u. 82. I. 14. 
VÉRTESI ANDORNE. Budapest, Sólyom-u, Ifi. I. 9. 
Egy nagy üveg YESTOR ételízesítő huskivo-

nal (Herceg Esterházy husárugyár): 
RA DÓ BÉLANÊ, Gyűr. Korvin-u. 10. 
SAVOLY FLORIDADOBOZ, 1 üveg kölni és 

2 drb pipereszappan: 
SZITA JENŐ, Budapest, lzabella-u. 78. 111. 

KÖNYVJUTALMAKAT NYERTEK: 
Kalzander Ferenc, Timisoara, Calea Circumvala-

liunca. 
Báliul Kató, Budapest, Baross-u. 124. II. 
Seidner Évi és Faluba Márta, Himarska Sobota 

(Csehszlovákia"*. 
Scliadl József, Subotica, Szilherleitner Apotheka. 
Livin Banie, Ljubl jana, Dravskau . 7. (Jugoszlávia). 
Báré Nyáry Gyula, Budapest. Szilágyi Dezső-tér 4. 
Balázs Jolán. Ruzomberok (Csehszlovákia). 
Bauingarten Pál. Novisad, Postanska-u. 14. 
Wolf Arminné Timisoara, Str . Cogalniceanu 10. 
Stein Elzl. Timisoara, Str . Cogalniceanu KI. 

SZERKESZTŐSÉG fc. rm m « a a £ rm m w? r - l A SZÍNHÁZI ÉLET 
ÉS KIADÓHIVATAL: » Ä I J H 1 I A . Ä I »<i Ki 1 BOLTJA ÉS JEGYPÉNZ 
Aradi-utca S. Telefon: Megjelenik minden vasárnap TÁR: Erzséhel-körut 14 

SZÍNHÁZI. IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP Telefon: József 421—72. 
INCZE SÁNDOR. — Laptulajdonos: a SZÍNHÁZI ÉLET RT. — 

Felelős kiadó: INCZE SÁNDOR. 
Levélcim: Budapest 62. Postafiók 186. 

'Automata 167—90 
Felelős szerkes 

: ĵ l GLOBUS N Y Î Ï t o A I MtlINTÉZET RT.. BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M. 
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