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március 9-töl április 5-ig 
a Húsvéti Occas/o alatt az összes Női kabátok, Ruhák, Pongyolák, Férfi-

öltönyök, Raglánok és Gyermekruhák vásárlásánál pénztáraink 

a kifizetett összegek felét visszatérítik 
egy vásárlási utalvánnyal, amely többi osztályainkon bármely cikk 

vásárlására jogosít: így tehát 

a 

a 

a 

M fekete Charmolinköpeny 
pengős Crcpe de Chine béléssel most csak 7Q Tweedköpeny «a   f (9 pengős modern szabással most csak W i 

M finom Átmeneti kabát «A  
P e n e ° 8 double kelméből most csak O 1 * « " ^ 

Mizléses Divatkabátok o«i 
pengős végig tartós béléssel, fekete és sötétkék szinben . . . . . . most csak 

M Átmeneti kabátok, __ 
pengős angol mintázata kelmékből, cégünk különleges reklámja . . . most csak m entős GVaPÍ"georgette Compté, CE  
. Mëu» Ruha és Kabát, a legszebb tavaszi modellkülönlegességek . . . most csak W b 1AÍI Orepe de Chine Compté __ 

m u P e n ? o s Ruha és Kabát, valódi hernyóselyemből most csak 

MTweed-Kosztüm, 44 KA 
pengős Alj, Kabát és Crepe de Chine-bluz most csak W f c i Ü Ü fíO Kosztüm, 04 __ 

• • f c P e ngos a j j kabát , i i3 Z |a gyapjukelméből, sok szép angol fazonban most csak " ! • 

MNöi ruha, 49 RA 
pengős j g e n Gyapjugeorgette-ből, a legszebb kivitelben most csak W f c B w W 

A5 i. IMöi ruha, 44 CA 
• • V pengős tiszta gyapjú divatkelmékből, a legújabb színekben és mintákban most csak 

MCA Möi ruha, |4 4E 
• W W Pengős divatos, mintás kelmékből, divatbőrövvel most csak 

MTiflis-Nöi ruha, 97 50 

pengős Georgette diszitéssel, angol fazonokban most csak i W w 

M
en Crepe de Chine IMöi ruha, IQ IE 

• W W pengős Georgette diszitéssel, minden szinben és fazonban . . . most csak 

M
Gyapjú Crepeíla IMöi ruha, IQ EA 

pengős a l e g s z e b b színekbe,, é s fazonokban most csak 

M
Női ruha, 19 . 

pengős t i s z U g y a p j u Eolin-kelmélcből most csak i f c « _ _ Möi blous, 
J V U nehézminőségü, tiszta selyem Crepe de Chine-ből, toledo — . 
W " t Pengős kézihimzéssel most csak « • Möi blous, _n 

• # „„„„«„ Crepe de Chine-ből, minden szinben. fess fazonokban, divatos S 8 " i l l 
" P e ag 0 í> szagődiszitéssel most csak W a w w F afin Kimonő, 9 All 

• W W pent;os japán fazon, mosókelinéból, rengeteg szinben és mintában most csak ^ 

5 On IMöi ruha, 
• W W pengős divatos, mintázott mosókelmékből, feliéi- vászondisziléssel most csak 

2QA .. IMöi házi ruha, 1 AR 
• W W pengős diszkréten mintázott mosókelmékből, igen csinos kivitelben most c^ak • 

C a l v i n - t é r 7 . V á m h á z - k ö r u t 6 . 
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azt jelenti , hogy ezen idő 
alatt k iváltképen fehér, 
de e g y é b árukat is 

ft 
I 

Á R U H Á Z B L A H A L U J Z A - T E R 1 ~ 3 
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Sirály Cipőkereskedelmi B. T., Budapest, VIII., Erzsébet-körut 40—42. 



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

Crémerougenál . 
Tangee többi készítményei, u. m. : 
arcpuder, nappali és éjjeli créme el-
maradhatat lan 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. 
Cs e h s z l o v á k i a r é s z é r e : Parlum. D. Engel, 

Bratislava. 

NTTEJ ËS*RùZSA 
OLVAN IESZ HZ ORCA 

3 PERC ALATT! 
Egyszerűen néhány cseppet a paszterizált 

Leton arctejböl szélsimit arcbőrén. Erre he-
lyezi a megszokott pudert és azonnal sima 
és hamvas lesz az arca, mint a tej és rózsa. 
A fonnyadt arcbőr életet kap, a fénylő orr , 
homlok mail lesz, az arcbőr hibái eltűnnek, 
nom izzad az arc, a szeplőket e l takarja . 

Teljesen ártalmatlan. Minden arcbőr ré-
szére alkalmas. Hatása tartós, mert a Leto-
nos arcra helyezett púder egész nap vagy 
egész éjjel folyamán nem pereg le az arcról. 

A Letonos arcra helyezett púder teljesen 
láthatatlan. 

Egy üveg Leton-arctej, mely hosszú ideig 
eltart , 2 pengő 40 fillér. 

Kapható gyógytárakban, drogériákban és 
illalszcrtárakban. Ha valahol nem volna, ugy 
forduljon a Hunnia laboratóriumhoz, VIl., 
Erzsébet-körut 56. 

O T E L A U m i S Z T P K I ^ Z I Ó , \ H » \ / I \ 
Teljesen közp. fekvés. Kurpark hajóállomás térzene tőszomszédságában. I. rendű magyar-francia konyha Francesco Zetta Abbaziában. Elsőrendű szabóság, Fiúmé-

b a n : Angol s/övetek, selyemáruk és divat-
cikkek olcsón eladók. Zona Franca. 

G r a n d H o t e l LAURAIMA (Abbazia) 
QUARNERO-ÖBÖL legszebb szállodája. — Nagy park közepén. — Közvetlenül a tenger mellett. — Leg-
modernebben berendezve. — Garage. — Tenisz. — Golf. — Mérsékelt árak. Igazgató: Farkas Kálmán 

A Szt. Márk-tértől 2 pere ié i re jobbra, 10 lépésnyire a Hotel Bauer Grünwald bejáratától. Igazi magyar 
ház. Mnirynr konyha. Hirlftr. moloir viz. Penzió 35 Urától Iii líráig. Tulajdonos: T ó t h G y u l a . 

Banke t t - t e re in a Bri-

tann ia - szá l lóban , Bu-

dapes t en . — A szálló-

b a n m i n d e n m o d e r n 

kénye l em. — Polgár i 

á r a k . 
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S Z Í N H Á Z I é l e t 
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 
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Mi lesz a Színházi Ëlet 
jubileumi számában? 

Április 1-én jelenik meg a Színházi 
Élet jubileumi száma, amelyet nem-
csak háromszáznegyven oldalas terje-
delme, hanem érdekes, nagyszerű cik-
kei, pompás illusztrációi, különleges 
technikai kiállítása tesz szenzációvá, 
eseménnyé. 

A Színházi Élet jubileumi albuma, 
amely díszesen emelkedik ki a gaz-
dag ünnepi számok közül is, 

közölni kezdi az Ismeretlen Szerző 
uj regényét, amelynek ,,'A néma 

primadonna" a cime. 

A regény Hollywood lázas, érdekes 
világában játszódik s arról szól, ho-
gyan lesz világhírű filmszinésznő egy 
szegény kis pesti lányból. Mint az 
Ismeretlen Szerző eddigi regényei, A 
néma primadonna is kulcsregény s 
külön mulatság lesz az olvasó szá-
mára, hogy a szereplök mögött a való 
élet a lakjai t ismerje fel. 

A jubileumi számba 

„Középkor" cimen Erdős JKenée 
irt kis regényt. 

Ezt a legújabb terjedelmes Erdős-

irást a Színházi Élet teljes egészében 
közli húsvéti számában. 

Esemény lesz a jubileumi szám 
darabmelléklete: Hunyady Sándor 
nagysikerű szindarabja, a Fekete-

szárú cseresznye, 

amelyet külön mellékletként ad a 
Színházi Élet. 

A jubileumi szám közli „ön is mil-
liárdos lehet 2i óráig!''-pályázatunk 
döntését. Közölni fogjuk, ki az a sze-
rencsés nő vagy férfi, akinek 24 órára 
a Színházi Élet minden kívánságát 
tel je siti. 

A legnépszerűbb magyar költök 
1911-től 1931-ig verset irtak minden 
évről. Karinthy Frigyes megírja, 

milyen lesz husz év múlva a Szín-
házi Ëlet. 

A magyar festőművészet reprezentáns 
képviselői egy-egy művészi kivitelű 
ra jzban elevenítik meg „A jubilánst". 

Incze Sándor- őszintén válaszol a 
hozzá intézett kérdésekre: 

azok, akiket husz évig a Színházi 

L E O P O L D I N E K O N S T A N T I N W I E N . X I I I . 

TRAUTTMANSOOR'FGASSt 'A' 

Az ön folyóirata, kedves Incze Uram, az egyetlen magyar 
lap, amelyet minden héten rendszeresen olvasok — sajnos, ma-
gyar állampolgárságom ellenére sem tudtam ugyan megtanulni 
a nehéz magyar nyelvet — magyar juhászkutyáinmai való né-
hány dialógusom kivételével —, azonban különös módon mégis 
megértem. 

Nem tudom, mit kell jobban irigyelni: Budapestet , a szin-
házvárost , amelynek ilyen ú jságja vaq, vagy az újságot, amely 
ilyen színházbarát városban jelenik meg. mint Budapest. A leg-
szivélyesebben üdvözlöm önt húszéves jubileumán és nem hall-
gathatom el csodálatomat: Hogyan tudott ön tízéves korában 
újságot alapítani? J ^ ^ ^ 

^ f a ó d C * * ^ ^ J t y & U ^ r j 

Leopoldine Konstantin üdvözli 9 jubiláló ^einházi Életet 

A 
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Élet körkérdezett, most visszakérde-
zik Incze Sándort. 

Gáspár Antal megrajzolta a politi-
kusok szinházát. A jubileumi szám 
játszva tanit meg mindenkit 

egy óra alatt bridgezni. 

A bridge-iskolához hasonló érdekes-
sége a jubileumi számnak 

az iróasztalgolf, 

ez a Magyarországon még ismeretlen 
remek játék, amely golfpálya, golf-
ütő és labda nélkül, egy darab papi-
ros és ceruza segítségével szórakoz-
tat. A Színházi Élet húsvéti száma 
felsorakoztatja 

a legelegánsabb pesti asszonyok 
és férfiak 

fényképeit. 
A jubileumi szám több uj pályáza-

tot közöl értékes dijakkal. A pályáza-
tok közül különösen, a filmszínész 
kedvencverseny és Szerelem? Félté-
/ce/iységr?-pályázat tarthat számot ál-
talános érdeklődésre. 

Max Pallenberg és Fritzi Massary magyarul 
üdvözlik a Színházi Életet 

r 

<K( 

( 
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ft OLI» WIND SKEET. 
UXNIMIN, I. 
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Choehran, londoni színigazgató 
üdvözli a Színházi Életet 

Gedő Lipót. 
Az itt felsorolt iró- és 

művészgárda, a felsorolt 
cikkek és ötletek termé-
szetesen csak vázlatát 
ad ják annak a hallatla-
nul gazdag, minden te-
kintetben kiemelkedő 
Színházi Z?/ef-albumnak, 
amellyel a húszéves lap 
szerkesztősége méltóan 
ünnepli meg jubileumát. 
A Szinházi Élet jubileu-
mi albuma a rendesnél 
háromszor nagyobb pél-
dányszámban jelenik 
meg, mert egészen biz-
tos, hogy ezt a számot 
mindenki látni és ol-
vasni akar ja : nemcsak 
Magyarországon, hanem 
a világ minden részé-
ben, ahol csak magya-
rok élnek. 

A legnépszerűbb tiz külföldi iró 
egy-egy novelláját 

közli húsvétkor a Szinházi Élet, 
amely szép képein és magazinsoroza-
tain kivül a legértékesebb és legérde-
kesebb olvasnivalót nyú j t j a olvasói-
nak. Felsorolunk néhányat azoknak a 
nevei közül, akik a jubileumi számba 
cikket, verset és novellát i r tak: Her-
czeg Ferenc, Erdős Renée, Lengyel 
Menyhért, Harsányi Zsolt, Szép Ernő, 
Egyed Zoltán, Karinthy Frigyes, Kosz-
tolányi Dezső, Farkas Imre, Beöthy 
László, Incze Sándor, Kemény Simon, 
Lakatos László, Szász Zoltán, Kálmán 
Jenő, Forró Pál. 

A jubileumi számban rajzokkal 
szerepelnek: Márk Lajos, Hermann 
Lipót, Zádor István, Jaschik Álmos, 
Gáspár Antal, Vértes Marcel, Bardócz 
Árpád, Feiks Jenő, Végh Gusztáv, 

Lukács Pál jubileumi üdvözlete 

I - ' 
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Nem is olyan harapós 
= a Harapós férj 

Kevés operett premierjét előzte 
meg annyi nehézség, mint A harapós 
férj-ét. Ma Gaál Franciskáé volt a fő-
szerep, holnap Biller Iréné. Két hét-
tel a premier előtt Biller Irén és 
Dayka Margit próbálták a két prima-
donna-szerepet, a premieren Dayka 
és Gombaszögi Ella játszották. * 

A harapós fé r j külö-
nös ember, Delly Ferenc 
alig vált el első felesé 
gétől, Gombaszögi Ellá-
tól, máris háztüznézőbe 
megy a gazdag vendég-
lős leányához, Kósza Ir-
mához. Ez a leánynéző 
furcsán végződik, Delly 
a finomkodó gazdag 
leány helyett a szegény 
pincérnőt, Dayka Mar-
gitot veszi el feleségül. 
A házasság nem volt 
sablonos, a házasélet 
sem kezdődik sablono-
sán, Dayka Margitnak el 
kell szenvednie azt, hogy 
a régi feleség még az 
ura házánál lakik és tűr-
nie kell azt is, hogy az 
indulatos, harapós fé r j 
saját házánál vendégelje 
meg a vig táncos vidéki 
szubrettet, Somogyi Nu-
sit. 

De a jó szegény leány 
nem azért jó és szegény, 
hogy szerencséje ne le-
gyen. Dayka Margit jó-
sággal, ügyességgel, fur-
fanggal kezesbáránnyá 

szeliditi harapós urát, boldog asz-
szonnyá lesz, Gombaszögi Ella, az 
első feleség pedig ugyancsak meg-
találja a boldogságot a vidéki fűzfa-
poéta, Kabos Gyula karján. 

* 
Kabos Gyula ipafai illetőségű költő 

verseiről sokat fog beszélni a nevető 

— Nc íéljen, a l én védelmem alatt áll, én peiliß galamblövő 
vagyok! 

Gombaszügi Ella és Dayka Margit 
Fővárosi Operettszínház: ,.A harapós f é r j " (László felv.) 
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Budapest. Az egyikből „A harapós 
l'érj" legnépszerűbb slágere lett. 

Ez a refrénje : 
Az ipafai papnak 
Fa pipája van, 
Tehát az ipafai pipa 
Papi fapipa. 

Kissé nehéz szövegnek látszik, de 
muzsikával együtt könnyű megta-
nulni. 

* 

Gombaszögi Ella és Kabos Gyula 
pompásan összeillenek. Hogy miért, 

— Akar a feleségem lenni? Három pere gondolkodási idői adok 
Dayka Margit és Delly Ferenc 

Fővárosi Operettszínház: „A harapós f é r j " (f.ászló felv.) 

A harapós fér j főpró-
báján Koiti ját hy Károlyt, 
a dirigens komponistát 
az a kellemetlenség érte, 
hogy az első felvonásnál 
két zenész hiányzott. A 
szünetben megérkeztek és 
azzal védekeztek, hogy 
ílaludták a kezdést. 

Komjáthy szigorúan 
rá juk szólt: 

— Nem tiiröm a pon-
tatlanságot, minden elő-
adásnál késni fognak? 

A zenészek töredel-
mesen bocsánatot kér-
tek: 

— Ezután mindig 
pontosan itt leszünk 
mind a száz előadáson! 

Ezzel a pompás auspi-
ciummal startolt A ha-
rapós férj . 

(dr. h. k.) 

arra Körmendy, az ipafai pap adja 
meg a feleletet: 

— Az egyik költöbolond, a másik 
bolond költő. > 

* 
Dayka Margit, az újdonsült me-

nyecske és Somogyi Nusi, a kikapós 
primadonna nincsenek jó barátság-
ban. Dayka nem nézi * jó szemmel, 
hogy Mandula (igy hivják a «tzinész-, 
nőt) az ő házánál tórtát eszik; 

— Ugy látszik nem Hídja ,nagysád, 
hogy a törtábfi - ejtettem 
a manikűr nil ómat? 

Manduhr nyugodtan 
válaszol: : t 

— Sebaj! Ma úgysem 
manikűröztem még a 
gyomromat! 

* 
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Az ipatai papnak 
Fapipá ja van, 
Tehát az ipafai pipa 
Papi fapipa , 

Gombaszögi Ella, Kabos Gyula, Körmendy János, Dayka Margit és Delly Ferenc 
Fővárosi Opcrettszinház: „A harapós f é r i " (László felv.) 

9 
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A M E R I K A I NAPLÓM 
í r j a ; I N C Z E S Á N D O R 

A renoi jósnő 
Az unatkozó renói szép asszonyok 

napi programja ma jdnem egyforma. 
A délelőtt azzal kezdődik, hogy el-

mennek válóperes ügyvédhez próbát 
tartani. Szabályosan megjátsszák, 
hogy mit és hogyan fognak elmon-
dani a bíróság előtt. Valóságos kis 
szinház ez, ahol az ügyvéd a rendező, 
a válóperes hölgy a drámai hősnő, a 
f é r j pedig a publikum. Mert végül 
rendszerint ő fizet az előadásért. 

P róba u tán következik a jósnőnél 
való látogatás. A jósüzlet talán még 
a klasszikus ókorban sem volt olyan 
virágzó, mint itt, ahol a renói Pithiá-
kat a gazdag élettapasztalatokon ki-
vül még egy csalhatatlan jel támo-
gat ja : a kliens arcáról százszázalékos 
bizonysággal meg lehet állapitani, 
hogy ki volt a válás igazi oka, a nő 
vagy a fé r j? 

Azon a héten, amikor ott voltam, 
éppen Mrs. Brenno volt a legdivato-
sabb jósnő. Nem akar tam elszalasz-
tani a kedvező alkalmat, elmentem 
én is jósoltatni. Annyi jót kap tam há-
rom dollárért, hogy már szinte ma-

gam is megsokaltam. Mrs. Brenno 
megjósolta, hogy egy nagy film-
embertől kitűnő tanácsot fogok kapni 
és hogy a válóperem sikerrel fog 
járni. 

A jóslat második része várakozáson 
felüli gyorsasággal teljesedett. Renó-
ban olvastam ugyanis először a 
Chrysler-lánnyal való eljegyzésem hi-
rét, amely több budapesti, sőt berlini 
lapban is megjelent. Kénytelen vol-
tam tehát rögtön intézkedni, hogy az 
európai saj tó válasszon el bennün-
ket. 

Hiába, Reno a gyorsválások hazája! 

Ha renói lakosnak lenni már egy-
magában véve is bussines, képzeljék 
el, milyen jó lehet Renóban Wieckfield-
nek lenni. Reno ugyanis ugy, ahogy 
van, a Wieckfield-család tulajdona. 

A múltkor már emiitettem, hogy 
Renóban az a legnagyobb szenzáció, 
ha valaki nem válik el az urától. En-
nél csak egy nagyobb szenzáció akadt 
a télen. Megjelent két asszony, hogy 
ugyanattól a férfitől váljon el. 

A gyerekkultusz csodálatos mérete-
ket öltött Renóban. Már iskolát is ál-

r 

A renni s t rand, ahol nem látni férfit 
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Rengeteg autó táborozik minden délelőtt a renoi törvényszék palotája előtt 

L 

litottak a válóperes gyerekek szá-
mára. De van még egy gyerekeknek 
kedvező ujitás is, amit eddig csak 
néhány amerikai szállodában láttam: 
a Riverside Hotelben minden apparte-
menthoz külön konyha tartozik, hogy 
a kényes gyomrú gyerekek házikosz-
tot kaphassanak. 

A kaszinó és a bár természetesen a 
legvirágzóbb üzletei Renónak. A bár 
külön nevezetessége a zongorista, aki 
minden divatos kupiét aktualizál Reno 
számára, ő az, aki minden válópert 
és minden érdekes vendéget megéne-
kel. Velem kapcsolatban Budapestnek 
is szentelt egy strófát. Kár, hogy nem 
rendelkezem Harmath Imre tehetsé-
gével, különben átültettem volna ma-
gyarra. 

A hölgyek minden este összegyűl-
nek a bárban. Azok, akiknek váló-
pere esedékes, vagy esetleg éppen az-
nap került tárgyalás alá, gardéniával 
diszitett estélyiruhában jelennek meg. 

Renóban minden benszülött detek-
tív, mert rettenetesen félnek a szél 
hámosoktól és zsarolóktól. Ez termé-
szetes is ott, ahol annyi kényes váló- A gyerekek cowboyosdit Játszanak 

per kerül tárgyalásra. A Riverside 
Hotelben valóságos vizsga alá vetik 
az érkező vendéget: gyanús elemeket 
egyáltalán nem vesznek föl. Sok az 
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igazi detektiv is. Az egyik ott időző 
hölgy gyerekére például külön delek-
tiv ügyelt fel, hogy az apja el ne ra-
boltathassa. 

Minden szerda este boxmérkőzés 
van a helybeli sampionok között, akik 
rendszerint indián gyerekek. A höl-
gyek nagy izgalommal készülnek erre 
a gyönyörűségre. 

Azon az estén, amikor én ott vol-
tam, a két amerikai konkurrens táv-
iróvállalat: a Postal Telegraph és a 
Western Union két kifutója boxolt 
egymással. A harc nemcsak a dicső-
ségért, hanem mondhatni a vállalati 
presztízsért ment. Győzött a Western 
Union kifutója és igen valószínűnek 
tartom, hogy a győzelem hatása alatt 
a hölgyek másnap ezt a vállalatot fa-
vorizálták a másikkal szemben. 

* 

Hallatlan érdekes, mulatságos, ta-
nulságos volt az a három nap, amit 
Renóban töltöttem, de azért, amikor 
már a vonaton ültünk, ugy éreztem, 
hogy tökéletesen elég volt. Ki is kö-

A Hotel Kiverside, itt laknak a válóperes 
hölgyek 

töttük társaságommal, hogy aki azt 
a szót, hogy válóper az utazás tar-
tama alatt kimondja, első esetben 
egy, második esetben két dollár bír-
ságot fizet. 

Három napon keresztül, amíg *a 
vonat New Yorkba ért, kínosan vi-
gyáztunk, hogy a tilalmas téma szóba 
ne kerüljön, mégis 67 dollárt szed-
tünk össze Zukorné jótékonyt gylet 
számára. 

* 

A renói beszámolóhoz maga az élet 
szolgált csattanó poénnel. Ott tartóz-
kodásom alatt megismerkedtem egy 
válóperes asszonnyal, bizonyos Groac-
iánnyal, aki néhány évvel ezelőtt 
Budapesteh is élt rövid ideig, mint 
Baumgarten Bursiék vendége. A ked-
ves amerikai hölgy sóhajtva emlegette 
azokat a szép napokat, amiket Buda-
pesten és Bécsben töltött. Természete-
sen ráterelődött a szó az itthoni 
életre is és én lelkes magyarázatot 
tartottam a témával kapcsolatban. 
Valami ilyesmit mondhat tam: 

— Hát bizony odaát más az élet és 
főként más a felfogás a házasság 
kérdésében. Minálunk még a házassá-
got ugy fogják föl, mint örökéletre 
szóló kötést. 

Az amerikai hölgy megértően bólo-
gatott és ráterelte a szót közös buda-
pesti ismerőseinkre. 

— Mit csinálnak Baumgarten Bur-
siék? 

— Elváltak. 
— Hát Molnár Feri és Fedák? 
— Elváltak. 
— Ne beszéljen — mondta az ame-

rikai hölgy tágranyilt szemekkel. — 
És mi van Madarassy-Beck Gyula bá-
róval és Hatvany Lilivel? 

— Elváltak — feleltem szégyen-
kezve. 

— És Piccaverék? 
Már nem is mertein válaszolni, csak 

legyintettem, hogy azok is elváltak. 
Ha még sokat kérdez, azt kellett 

volna hinnem, hogy Reno Magyaror-
szágon van. 
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A Színházi Élet törvény,széke elé ezen a liéten nem egy, hanem két vádlott ke-
rült: Roboz Imre és Jób Dániel. Az a vád ellenük, hogy tiz éve igazgatják a Víg-
színházát és ezalatt az idő alatt idegen színházak igazgatóinak sok keserű percet 
szereztek. A két vádlott bevonul. Az elnök kérdéseire sorrendben mindig előbb 
Roboz Imre, majd Jób Dániel válaszol. 

Nevük? Roboz Imre és Jób Dániel. 
Koruk? Erre a kérdésre megtagadjuk 

a feleletet. 
Hol születtek? Pesten — Aradon. 
Mikor lettek a Vígszínház igazgatói? 

1921 március 17-én. 

Mit játszottak akkor a Vígszínházban? 
Molnár Ferenc Hattyúját nyolevanad-
szor. 

Mi volt az első újdonságuk? A gyé-
mántköszörüs. 

Mik voltak a legnagyobb sikereik? 
Antónia, Noszty, Úriemberek, Nem nő-
sülök, Templom egere, Különös közjá-
ték, Takács Alice, Feketeszáru cse-
resznye és a Molnár Ferenc huszonöt-
éves drámairól jubileumának alkalmából 
rendezett ciklus. 

Mi volt a legnagyobb bukásuk? Az 
isteni diva. 

Mi volt a legnagyobb színigazgatói él-
ményük? A Noszty és a Nem nősUlök 
szeptembertől márciusig folytatólagosan 
kitett táblái. 

Melyik darabjuk került a legtöbb 
pénzbe? A koldus opera. 

Melyik került a legkevesebbe? A fe-
keteszáru cseresznye, mert behozta. 

Mire a legbüszkébbek? Mindig az 
utolsó sikerre. 

Mi a kedvenc ételük? A feketeszáru 
cseresznye. 

Mi a kedvenc nótájuk? A Jim és Jill 
slágere. 

Hol szeretnének élni? Csak Buda-
pesten. 

Melyik korban? 1913-ban. 

Tudják-e mi az Einste'in-féle relativi-
tás? Csakis! 

Kit tartanak a világ legjobb színigaz-
gatójának? Erre szerénységből nem fele-
lünk. 

Mit szeretnének játszani? Sok jó ma-
gyar darabot. 

Kit szeretnének szerződtetni? Minden 
jó magyar színészt. 

Mért nem engedték meg, hogy bará-
taik megünnepeljék a jubileumot? Ahhoz 
még nagyon fiataloknak érezzük ma-
gunkat. 

Mit tudnak felhozni védelmükre? 
Évenként tiz-tizenkét u j darabot a Víg-
színházban. 

Hitelesítsék vallomásukat: Tessék. 
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A törvény 
Max Alsberg és Otto Ernst Hesse 

Fordította: RELLE PÁL. 
színmüve a Belvárosi Színházban 
Bendezte: BBÓDY PÂL 

n r . Bienest vizsgálóbíró leánya. Gerda bevall]« 
bátyjának. Walternek, hogy szerelmes Bernt 
nevű diák kollégájába és a flu is viszont 

szereti Őt 
Tassy Mária és Lonlay István 

Walter megmondja Berninek: nem tUri, hogy a 
húgával foglalkozzék, amíg nem szakit a rossz 
hirü Kadis Irmával. Bernt Walter! kéri, hogy 
beszélje meg a leánnyal a szakítást. Elárul ja 
neki, hol ta lá lhat ja a kulcsokat, amivel kapu-

zárás a l án felmehet Irmához 
Gyergyay István és Lontay István 

A következő éjszakán Kadis I rmát meggyilkol-
ták. A rendőrtisztviselő a leány lakásán kihall-

gatja a szomszédokat 
Simon Gabi, Gózon Gyula és Kovits Károly 

/4 

A házgondnok vallomása után a gyanú Bernire 
terelődik, miután kiderül, hogy ő volt az 
egyetlen, aki külön kapukulccsal bármikor be-
jöhetett a leány lakására és hallották, hogy 
délután összetűzés volt Bernt és a leány között 
László Tivadar . Szigeti Jenő és Kováts Károly 

(László felvételei) 
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IU rillet letartóztatják és az ügy Bienest vizs-
iMlóbiró elé keröl, akinél Bernt a kapukulcsra 

vonalkázó minden felvilágosítást megtagad 
Gyergyay István és Beregi Oszkár 

Bienest lakásán Bienest felesége, leánya és Wal-
ter menyasszonya állandóan a Bernt ügyet tár-

gyalják és Bernt ártat lanságát hangoztatják 
Tassy Mária, Berky Lilly és Székely Lujza 

Bernt hét hétig tar tó vizsgálati fogság után még 
mindig nein haj landó megnevezni azt, akinek a 
kapukulcsot adta és folyton esak azt hangoz-
ta t ja , hogy ő nem gyilkolta meg Kadis Irmát 

Gyergyay István és Beregi Oszkár 

Dr. Schreiner védőügyvédnek sem akar Bernt 
a kulcsokról szót sem mondani 

Gyergyay István és Várady Lajos 
(László felvételei) 
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Kiülte színész, akii Berni alibi tanúnak neve-
zett meg, jelentéktelen vallomást tesz és igy 

Bernt helyzete még súlyosabb lesz 
Ihász Lajos és Beregi Oszkár 

A vizsgálóbíró elmondja teleségének, hogy saj-
nálja Berntel, de kénytelen az üg.v aktáit rá-
nézve terhelően lezárni és átadni a bíróságnak 

Berky Lilly és Beregi Oszkár 

Scherr Antal a meggyilkolt szomszédja e lmondja 
Walternak, hogy véletlenül megtudta. hogy 
Kudis Irma a gyilkosság napján egy nyolcezer 

márkás csekket kapott postán 
Gózon Gyula és Lontay István 
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S t h e r r Antal vallomása és a nyolcezer márkás 
csikk ügye u j irányba vezeti a gyilkosság 
szálait. A csekket a házgondnok vette át. 0 a 

gyilkos! Bernt szabadlábra kerül 
Szigeti Jenő, Várady Lajos és Beregi Oszkár. 

(László felvételei) 
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ÖTVEN ÉV... 
Irta: BARTÓK BÉLA 

Születtem 1881 március 25-én, Nagy-
szentmiklós községben. Legelső zon-
goraóráimat édesanyámtól kaptam, ha-
todik életévemben. Apámnak, aki egy 
földmüvesiskola igazgatója volt, megle-
hetősen fejlett zenei képességei voltak. 
Zongorázott, műkedvelő zenekart szerve-
zett, gordonkázni is tanult, hogy zene-
karában, mint gordonkás játszhasson, 
sőt még táncdarabokat is komponált. 
Nyolcéves voltam, mikor elvesztettem. 
Halála után édesanyám mint tanítónő 
küzködött a mindennapi kenyérért: elő-
ször Nagyszőllősre kerültünk, aztán Besz-
tercére és végül 1893-ban Pozsonyba. Mi-
vel még kilencéves koromban kisebb 
zongoradarabokat komponáltam, sőt 
Nagyszőllősön 1891-ben mint „zeneszerző" 
és „zongoraművész" a nyilvánosság előtt 
is szerepeltem, igen fontos volt szá-
munkra, hogy végre egy nagyobb vá-
rosba juthattunk. Abban az időben a vi-
déki városok közt Pozsony zenei élete 
volt a legélénkebb és ilyenmódon lehet-
ségessé vált, hogy tizenötéves koromig 
Erkel László (Ferenc fia), taníthatott zon-
gorára és összhangzattanra, másrészt pe-
dig, hogy részem volt egynéhány többé 
kevésbé jó operaelőadásban és zenekari 
hangversenyben. Kamarazenei • gyakorla-
tokban sem volt hiányom s ilyképpen ti-
zennyolcéves koromig a Bach tói Brahmsig 
terjedő zeneirodalmat (bár Wagnert csak 
Tannhäuserig) aránylag jól megismer-
tem. Közben szorgalmasan komponáltam 
a nálam négy évvel idősebb Dohnányi-
nak erős befolyása alatt. 

Miután elvégeztem a gimnáziumot, fel-
vetődött a nagy kérdés, hogy zenei tanul-
mányaimat melyik zeneakadémián foly-

tassam? Dohnányi tanácsát követtem és 
Budapestre jöttem, ahol a Zeneakadé-
mián tanítványa lettem Thomán István-
nak (zongorában) és Kössler Jánosnak 
(zeneszerzésben). Itt maradtam 1909-ig. 
Mindjárt megérkezésem után nagy buz-
galommal kezdtem tanulmányozni Wag-
nernek előttem még ismeretlen müveit, 
valamint Liszt zenekari szerzeményeit. 
Jómagam e periódusban úgyszólván sem-
mit sem alkottam. A brahmsi stílustól 
megszabadulva Wagneren és Liszten át 
sem tudtam megtalálni az áhított utat. 
Körülbelül két évig semmit sem dolgoz-
tam és a Zeneakadémián tulajdonképpen 
csak briliáns zongorajátékosnak ismer-
tek. 

Bartók Béla a kisfiával 
(Széchenyi ielv.) 
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Ebből a stagnálásból szakított ki, mint 
egy villámcsapás az „Also sprach 
Zarathustra" első budapesti előadása 
1902-ben. Az itteni zenészektől nagyobb-
részt borzalommal fogadott mii engem a 
legnagyobb lelkesedéssel töltött el. Végre 
láttam egy oly irányt, amely ujat rejtett 
magában. Azonnal rávetettem magam 
Strauss parti túráinak tanulmányozására s 
ú j ra komponálni kezdtem. Volt még egy 
másik körülmény, amely döntő befo-
lyási gyakorolt fejlödé 
semre: akkoriban éledi 
Magyarországon az az is-
mert nemzeti áramlat, 
amely a művészet terüle-
tére is átcsapott. Arról 
volt s<6, hogy zenében is 
valami sajátosan magyart 
kel' teremteni. Ez az áram 
•engem js i lért s figyelme-
met népzenénk tanulmá-
nyára irányította, jobban 
mondva arra, amit ak-
kor magyar népzenének 
tartottak. — E külön-
böző hatások alatt komponáltam egy 
szimfonikus költeményt 1903-ban „Kos-
suth" címmel, amelyet Richter János 
azonnal elfogadott előadásra Manchester-
ben. Ebbe a korszakba sorozhatok még: 
az 1904-ben komponált rapszódia zongo-
rára és zenekarra, amellyel pályáztam 
is, bár siker nélkül a párizsi Rubinstein-
dijért, azonkívül az első szvit nagyzene-
karra. 

Egyébként közben szétfoszlott a 
strauss-richardi varázslat. Liszt behatóbb 
tanulmányozása a dolog lényegéhez ve-
zetett: végre feltárult előttem e művész-
nek igazi jelentősége. A zeneművészet to-
vábbfejlődésére nézve az ö müveit na-
gyobb fontosságuaknak éreztem, mint 
például Wagneréit vagy Strausséit, azon-

kívül felismertem, hogy a tévesen népi 
daloknak tartott magyar dalok, — ame-
lyek a valóságban többé kevésbé triviális 
népszerű műdalok csupán, — nem sok 
érdekeset nyúj tanak. így aztán 190ő-ben 
az addig úgyszólván ismeretlen magyar 
parasztzene kutatásához fogtam. E téren 
nagy szerencsémre, kitűnő munkatársra 
leltem Kodály Zoltánban, aki hála éles-
látásának és itélőerejének, a zene minden 
ágában nem egy megbecsülhetetlen in-

téssel és tanáccsal volt se-
gítségemre. 

Mind e parasztzene ta 
nulmányozása azért volt 
számomra oly döntőfontos-
ságú, mert lehetővé tette 
a felszabadulást az eddig 
dur- és moJl-rendszerek 
egyeduralma alól. Bebizo-
nyult, hogy a régi és mű-
zenékben már n<em is hasz-
nálatos hangsorok mit sem 
veszítettek életképességük-
ből. Újból való alkalmazá 
suk ú j fa j t a harmónikus 

kombinálásokat tett lehelővé. 

Kinevezésemet 1907-ben, amellyel a 
budapesti Zeneakadémia zongora tan-
székének tanára lettem, főleg azért tar-
tottam kedvezőnek, mert lehetővé tette 
számomra a Magyarországon való meg-
telepedést,. úgyhogy folklorisztikai ku-
tatásaimat továbbra is folytathattam. 
Amikor Kodály ösztönzésére s ugyan-
csak 1907-ben megismertem és tanulmá-
nyozni kezdtem Debussy kompozícióit, 
bámulattal vettem észre, hogy az ő meló-
diáiban is egyes, a mi népzenénknek meg-
felelő fordulatok nemkevésbé nagy sze-
repet játszanak. Ezeket, egészen bizo-
nyosan szintén egy keleteurópai népzene 
hatásának — valószínűleg az orosznak — 

Hattok ileiu Moszkvába« készüli 
„enyveshá t" képe 
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kell tulajdonítani. Igor Stravinszky mü-
veiben hasonló törekvések észlelhetők: 
ugylátszik tehát, hogy a mi korunk az 
egymástól legtávolabbeső földrajzi terü-
leteken is ugyanazt az áramlatot mu-
tat ja: a miizene felfrissítését a paraszt-
zenének olyan elemeivel, melyet érintet-
lenül hagytak az utolsó századok alkotásai. 

Müveim, amelyek az opusz 4-től kezdve 
épp ezt a fentvázolt szemléletet akarták 
kifejezni, természetesen nagy ellentmon-
dást keltettek Budapesten. A meg nem 
értésnek oka többek között abban is ke-
resendő, hogy u jabb zenekari müveink 
tökéletlen módon kerültek előadásra. Nem 
volt megértő dirigensünk, sem pedig meg-
felelő zenekarunk. Mikor a harc már 
nagyon kiéleződött, egynéhány fiatal ze-
nész, köztük Kodály és magam is, 
1911-ben egy u j magyar zeneegyesületet 
próbáltunk alapítani. A vállalkozás fő-
célja egy önálló hangversenyzenekar szer-
vezése volt, amely, mint a régit, mint az 
ujat, sőt a legújabb zenét is, tisztességes 
módon hozta volna előadásra. Azonban e 
célt nem érhettük el: minden törekvésünk 
meddő maradt. Ezért is meg sok más-
féle személyesebb balsiker miatt ,1912. tá-
ján visszavonultam a nyilvános zenei élet-
től, viszont annál buzgóbban fordultam a 
népzenei tanulmányok felé. Nem egy, a 
mi viszonyainkhoz képest meglehetősen 
vakmerő utazást terveztem. Közülök sze-
rény kezdetképpen csak egyet tudtam 
megvalósítani : 1913-ban bejár tam Bis-
krát és környékét, ahol az arab paraszt-
zenét tanulmányoztam. A háború kitö-
rése — egyetemes emberi okokon kívül 
— már csak azért is érintett oly fájdal-
innsan mort minden ilvnemii kutatást 

egyszerre derékon tört ketté. Tanulmá-
nyaim számára Magyarországnak csak né-
hány területe maradt meg, ahol 1918-ig 
korlátolt keretek közt dolgozhattam. 

Az 1917-es év határozott fordulót jeleni 
a budapesti közönségnek müveimmel 
szemben való magatartásában. Végre az 
a szerencse ért, hogy egy nagyobb mun-
kámat a „Fából faragott királyfi" cimü 
táncjátékot, Tango Egisto mesternek hála, 
zeneileg tökéletes előadásban hallhattam. 
1918-ban ugyancsak ő adatta elő a 
„Kékszakállú herceg vára" cimü opera-
egyíelvonásost. 

E kedvező fordulatot fájdalom, 1918 
őszén a politikai és gazdasági összeomlás 
követte. Az ezzel szorosan kapcsolatos 
és mintegy másfél évig tartó zavarok 
éppen nem voltak alkalmasak komolyabb 
munkák elvégzésére. Még a mai helyzet 
sem engedi meg, hogy zenefolklorisztikai 
munkák folytatására gondolhassunk. A 
tulajdon erőnkből ez a „luxus" nem telik. 
Távoli országok beutazása reményte len . . . 

Bartók Béla zongorázó keze és kézírása 



LEHET 
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Egyre sűrűbben érkeznek legújabb pályázatunkra a levelek. Ezen 
O^ e9y pillanatig sem lepődünk meg, hiszen talán senki sincs, aki valaha 

el ne gondolta volna, milyen szép is lenne, ha akár csak egy napig is 
/ ^ milliárdos módjára élhetne. Ez az egy nap mennyi emléket, mennyi 

illúziót adna az élet további napjainak kiszinesitésére. 
Az itt közölt levelek is kivétel nélkül azt bizonyítják, 
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pályázatunk nem érte váratlanul olvasóinkat, hiszen mindenkinek volt 
már kialakult programja ahhoz, ha váratlanul egy napig milliárdos 
lehetne. 

Felhívásuk elolvasásakor az a gyer-
mekmese jutott eszembe, amelyben egy 
jócselekedet elvégzéséért három kívánsá-
got teljesít a sors. Most ugy érzem: a 
mese teljesedésbe megy, hiszen ha meg-
nyerem a pályázatot, akkor teljesedik is 
egy tizenhatéves lány legszebb álma: hu-
szonnégy óráig milliárdos kisasszony le-
hetek Budapesten. Még soha nem voltam 
Pesten, csak képzeletemben ismerem a 
Halászbástyát, Margitszigetet, Svábhegyet, 
Budát és este, mikor kigyúlnak a lám-
pák, a Dunapartot. 

Délelőtt tizenegykor fut be vonatom 
a Keleti-pályaudvarra. Az állomáson a 
Színházi Élet szerkesztősége és női ideá-
lom Simon Böske fogadnak. Dunaparii 
szállóba visz az autó, ahol vár már a 
fürdő, egy Ízletes reggeli, melyet társa-
ságommal fogyasztok el és utána együt-
tesen az Állatkertbe megyünk. Onnan a 
Várba és a Halászbástyára hajtatunk. A 
Gerbeaudban uzsonnázunk, majd végig-
kocsikázunk Budapest főbb utjain és 
megtekintem a Stúdiót. Délután a mu-
zeumokat nézném végig, megismerked-
nék néhány művésszel és iróval, akik 
kedvenceim és este a Nemzeti Színházba 
megyünk. Színház után vacsora a Mar-
gitszigeten, pezsgővel és egy órakor le-
fekvés, mert kora reggel megy vissza a 
vonatom. így képzelem el az én huszon-
négy órai milliárdos kisasszony életemet. 

G. Irma 

Ébredés reggel kilenckor a Gellért-
szállóban, legalább három szoba és für-
dőszobából álló apartementban. Kilenc 
órától tízig fürdő, borotválkozás és öl-
tözködés. Háromnegyed tizenegyig dus 
reggeli. Aztán elegáns luxusautóban vagy 

hatos fogaton egyszínű lovakkal séta-
kocsizás. Tizenkettőtől félegyig gyalog -
séta a korzón, betérek a Gerbeaudba egy 
kis aperitifre, onnan haza és átöltözkö-
dés az ebédhez. Két órakor Miss Hungá-
ria társaságában egy dunaparti előkelő 
étteremben ebéd. Félnégyig tart az ebéd, 
utána ötig pihenés, az újságok átnézése 
és utána öltözködés az ötórai teához, 
ö t órakor a három legdivatosabb pesti 
primadonnával tánc félnyolcig, onnan az 
Operába, ahol az előre lefoglalt páholy-
ban már Simon Böske és néhány társa-
ságbeli úriasszony vár. Színház után a 
társasággal vacsora éjfélig. Búcsúzkodás 
és Budapest legkedélyesebb színészeivel 
egyik bárba megyünk, ahol hajnalig tartó 
pczsgős-mulatsággal búcsúzom a huszon-
négy órás pünkösdi királyságtól. 

R. MIKLÓS 
* 

REGGEL HÉT ÓRAKOR FELKELNI. 
NYOLC ÓRAKOR INDULÁS AUTÓVAL 
BUDAPEST NEVEZETESSÉGEIT MEG-
TEKINTENI. TIZENEGY ÓRAKOR A 
MARGITSZIGETI FEDETTUSZODABAN 
DÉLI EGY ÓRÁIG. INNEN EBÉD, 
UTÁNA HÁROMIG PIHENÉS. HÁROM 
ÓRAKOR A STÚDIÓ MEGTEKINTÉSE. 
UTÁNA KEDVENC MŰVÉSZEIMET LÁ-
TOGATNÁM MEG. UZSONNA BEREGI 
OSZKÁRNÁL. HÉT ÓRAKOR HAZA, ÁT-
ÖLTÖZKÖDNI SZÍNHÁZBA. SZÍNHÁZ 
UTÁN BÁL, AHOL BIZTOSÍTVA VAN 
REGGEL HÉTIG A TÁNC ÉS A MULAT-
SÁG. ENNYI VOLNA AZ EGÉSZ, UTÁNA 
FRISSEBBEN ÉS DERŰSEBBEN KEZ-
DENÉM A SZÜRKE MUNKÁS HÉTKÖZ-
NAPOKAT. 

17 éves újpesti. 
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Először is: 1. osztályon és gyorson uta-
zom. A pályaudvaron várna rám egy okos 
bennszülött vezető. Autóba ülünk és ele-
gáns szállóba hajtatunk, ahol egy fürdő-
szobás lakosztály áll rendelkezésemre. 
Egy óráig pihenek^ megreggelizem, aztán 
egy kozmetikai intezetet látogatok meg, 
ahol tündéri kezek és gépek igyekeznek 
megreparálni azt, amit a természet talán 
vetett. Így felkészülve bekopogok a 
Szinházi Élet szerkesztőségébe, ahol szí-
vesen fogadnak, elbeszélgetek Incze fő-
szerkesztő úrral, ha véletlenül nem lesz 
cppen Hollywoodban és megismerkedem 
az ott tartózkodó híres újságírókkal. 
Délben benézek a New York-kávéházba, 
aztán félháromig a város nevezetességeit 
tekintem meg. Természetesen mindezt 
autón és kísérőkkel. Ebéd egg elegáns 
étteremben, utána séta. Délután az Ott-
hon és Fészek klubok meglátogatása. 
Este színház, sőt színházak, egy felvo-
nást a Fővárosi Operettszínházban, kettőt 
a Nemzetiben töltök. Előadás után egy 
igazi bárba megyünk, ahol cocktail, 
pezsgő és hangulat. . . Utána lefekszem 
és reggel autóval és kísérővel ki a pálya-
udvarra. Elbúcsúzom a vezetőmtől és mi-
kor nem veszi észre, visszaszököm Pestre 
a rokonaimhoz, egg hétig járni a muzeu-
mokat, könyvtárakat és boldogabb len-
nék, mint luisz milliomos. 

Egy komoly pályázó 18. 
* 

Tiz órakor Incze Sándor úrral regge-
lizés. Tizenegy órákor Tasnády Fekete 
Mária megintervjuvol, hogy érzem ma-
gam mint milliárdos. Aztán együtt elme-
gyünk megnézni a Stúdiót. Délelőtt folya-
mán Incze Sándor úrral be já r juk Buda-
pest nevezetességeit. Félháromkor ebéd 
a Svábhegyen Rózsahegyi Kálmán és 
Incze Sándor társaságában. Félnégyig 
pihenő, innen autókirándulás, öttől ha-
tig a Gerbeaudban, találkoznék Simon 
Böskével. Hét órakor átöltözködni szin-. 
házhoz, megnézni Honthy Hannát és meg-
ismerkedni vele. Vacsora együtt, utána 
egy kellemes bár, ahol reggelig mulat-
nánk. Reggel kijózanodás és vissza a 
hétköznapi életbe. 

Egy jövendő milliárdos. 
* 

„Ha én egyszer milliomos lennék, 
Egy soha vissza nem térő légijármüt vennék; 

Beülletném a társamat s anyósom a drága . . . 
S mikor a gép légbeszállna, 
Ebbe a nagy bus világba, 
Én lennék a leggazdagabb ember." 

Sokat gondolkodtam a pályázaton, de minden 
gondolatom alján ez a vágy pihent . . . Ezért 
irtam le. 

Gy. Ervin. 
• 

Reggel hatkor ébredés a Carlton-szál-
lóban. Innen társasággal autón a Vér-
mezőre, ahol egy órán keresztül lovagol-
nánk. Utána vissza a ' Mátyás-pincébe, 
villásreggelire. Negyed tíztől fél egyig a 
fedettuszodába, onnan vissza a Carltonba. 
Kis pihenés, átöltözés az ebédhez, amely 
kettőtől háromig tart. Utána feketézni a 
Fészekbe. Megismerkedni Iványi Griin-
wald Béla és Pólya Tibor urakkal, akik-
kel művészi irányokról beszélgetnénk, 
majd mindkét művész műtermét meglá-
togatnám. Utána látogatás Incze Sándor-
nál a Szinházi Elet szerkesztőségében. 
Hat órakor a Gerbeaudban uzsonna, 
utána autóséta a városban. Nyolc órakor 
a Vígszínházba mennék, páholyba. Szü-
netben a színé sztár salg óban megismer-
kednék a művésznőkkel és művészekkel. 
Előadás után az Admiral-bárban pezsgős 
vacsora, tánc záróráig. Így képzelem. 

Sz. Béla. 

* 
Nyolc órakor ébredés a Britanniában. 

Fürdő, öltözködés, reggeli után látoga-
tás a szerkesztőségben, ahonnan kísérő-
vel a Víg- vagy Nemzeti Színház próbá-
jára mennék. Tizenegy órakor látogatás 
Bartók Bélánál, aki félóráig játszana ne-
kem. Tizenkét órakor Bajor Gizivel a 
Gerbeaudban uzsonna, ahonnan együtt 
mennénk sétálni egy óráig a Duna-
korzóra. Azután ebéd egyedül és pihenés, 
ötórai tea előtt néhány kiváló írónkkal 
megismerkedni, Molnár, Herczeg, Karin-
thy stb. Teára a Gellértbe, egy-két jó 
táncos ismert társaságbeli úrral. Hét 
órakor fodrász, átöltözködés és páholy 
a Vígszínházban vagy Operában. Incze 
Sándor és Stella Adorján társaságában 
szünetek alatt az öltözőkbe látogatnék 
és velük együtt előadás után a New 
York-bárban, ahol erre az alkalomra is-
mert művészekből kedélyes társaság ve-
rődne össze. Tánc háromig és vissza a 
hotelbe, 

Szerencse. 
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/ / Ez nekem szól... / / 

Irta: NAGY ENDRE 
Az esel u következő: 
London kertvárosában, a szép villa 

halljában egy tizennyolcéves ur és egy 
lizenhatéves hölgy beszélget tenniszezés 
közben. A szüléikről beszélgetnek, akik 
érthetetlen makacssággal maradnak 
szülői pozíciójukban és ezzel az u j 
generációt /megakadályozzák, hogy a 
maga életét élje. Különösen az apa 
ellen van kifogásuk. Ez az apa börze-
ügynök. elismerik róla, hogy szép va-

— Szoktunk mi köszönésnél csókolózni? 
Fóthy Erzsi és Apáthy Imre 

Vigszinbáz: „A kenyérkereső" (Angcio 

gyónt gyűjtött össze, de bárha már 
negyvenkétéves, még mindig nem vonul 
nyugalomba, holott ugy illenék, hogy 
most már adja át a vagyonát a gyere-
keinek, ő pedig vonuljon el falura és 
próbáljon szép csöndesen megélni ab-
ból a kis évjáradékból, amit a gyer-
mekei engedélyeznek neki. Egy ilyen 
öreg embernek már igazán . nem lehet 
több kívánsága az élettel szemben. Egy 
negyvenkétéves ember! Mit akarhat az 

még az éleitől.? Elvégre 
be kellene látnia, hogy 
egy tizennyolcéves gentle-
mannak fölötte kinos, 
hogyha a kapott zsebpénz-
ről folyton be kell szá-
molnia. Vagy amint ő 
mondja: az nem kinos, 
hogy kapja a zsebpénzt, 
csak az, hogy be kell szá-
molnia róla. 

A tizenhatéves hölgynek 
viszont a mamáj.a ellen 
van kifogása. Igazán ért-
hetetlen, hogy egy ilyen 
öregasszony, még min-
dig bele akar szólni a 
leánya dolgába. Egy har-
minchaléves nö! Egy ilyen 
matrónától igazán elvár-
ható volna, hogy agg fér-
jével elvonuljon abba a 
bizonyos csöndes falusi 
lakba és hagyja, hogy a 
leánya élje most már a 
világát. A tizenhatéves 
hölgy borzadva kiált föl: 

— Harminchat évi Én 
ilyen öreg nem is akarok 
lenni! 

Ezekután megismer ke-
foto) dünk a mamával. Har-
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Turay lilu 
(Angeln lolo) 

hette válna az ügyeit, de 
ő egy hirtelen ötletében 
máskép határozta: a 
csekket fölhasználatlanul 
zsebredugta, elment sétálni 
a Temze partjára és hagy-
ta, hogy a börzén kiharan-
gozzák. Van még eldugva 
egy newyorki bankban 
százezer dollárja, abból 
hetvenötezer dollárt átad 
a családjának, huszonöt-
ezer dollárt pedig megtart 
magának és azzal elmegy 
világgá. Mindegy, hogy 
hova; valahova, ahol 
megint egyedül lehet és a 
maga életét élheti. A fia 
elszörnyedve kiáltja: 

— Papai És te itt tud-

nünchatéves, a szája piros, a szem-
öldöke kék, a ha ja ondolázott és 
a grammofón legújabb slágerére tánc-
lépésekben vonaglik a teste. Tegnap 
este a vacsoránál a szomszédja vesze-
delmesen megrohamozta, még semmi se 
történt, de nincs kizárva, hogy valami 
még történni fog. Majd a nyáron. Az a 
terve, hogy ő és az unokanővére a gye-
rekekkel Cannes-ba mennek nyaralni, 
a férjek pedig csak maradjanak Lon-
don közelében. Cannes kívánatos hely, 
ott szép, izgalmas pizsamákban lehet 
heverészni a strandon. A gyerekek nem 
fogják zavarni őket. Hisz ezek a gyere-
kek még oly ártatlanok, oly gyanútla-
nok — angyalok. 

No és most megjön a papa a város-
ból. A negyven kétéves aggastyán, 
Somlay Artúr. Délceg, sugárzó, elegáns. 
Elég érdekes újdonságot hoz magával. 
Az üzlete tönkreiment, ultimóján fizetési 
kötelezettségeinek nem tudott eleget 
tenni, a bank hatalmas elnöke ugyan 
az utolsó pillanatban rendelkezésére 
bocsájtott egy csekket, amellyel rendez-

— A mi házasságunk a legideálisabb házasság 
Péeby Blanka és Rajnay Gábor 

Vígszínház: „A kenyérkereső" 
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— De hogy fogunk megélni 
hetvenötezer dollárból, az adók 
levonása után? Ez Igazán rej-

tély előttem 
Makay Margit és Somlay Artúr 

Az ilyen summázott be-
számoló műfajába ugyan 
nem illik szubjektív vé-
lemény, de ennek a 

Maugham-darabnak elementáris ha-
tása mégis .kihajszol belőlem egy kis 
megjegyzést. Ezt: 

Ez a darab elmés ségeivel, kacagtató 
ötleteivel a mulattatás érdekében 
nagyon is kihangsúlyozott és egyoldalira 
billent szatírává lett. De ép ezért aján-
lom minden fiatalembernek és minden 
fiatal leánynak, hogy nézze ímeg. Az 
egészet meg fogja tagadni, de mindenki 
fog találni egy mondatot, egy szót, vagy 
talán egy gesztust csupán, amely a 
lelkére tapint és utána egy kis bűn-
tudattal kap a lelkiismeretéhez és ha 
hangtalanul is, de mégis csak megálla-
pítja magában, hogy: 

— Hii, cz nekem szólotl ! 

nál hagyni bennünket"? 
Te nem szereted a gyer-
mekeidet? 

— Nem. Amig kicsik 
voltatok, szerettelek ben-
neteket. De most nem is 
tudom, kik vagytok. Ide-
genek vagytok! 

A felesége hisztérikusan 
támad rá: 

— És engem nem sze-
retsz? 

— Unlak, édesem. Na-
gyon unlak 1 

Csak a leánya szól 
hozzá szeretettel: 

— Papa, én megérte-
lek . . . Most látom, hogy 
te nem egy atya vagy, 
hanem egy emberi 

• 

Vígszínház: 
Péchy Blacka 

,A kenyérkereső" (Angelo loto) 



Rátlai 
Irta: EGYED ZOLTÁN 

Te Marci! Már most igazán kezdek 

zavarba jönni veled. Tudod, az ember 

lát itt ugy tiz, tizenöt esztendeje színé-

szeket a színpadon, nem mondom, sok 

szép és érdekes művészi produkcióban 

volt és van is részem, de valahogy majd-

nem mindenkinél tudom, hogy körül-

belül mit fogok kapni — ami ugyebár 

teljesen rendben is van, tulajdonképpen, 

mert hiszen a színpadon sincsenek nem 

tudom én milyen csodák. De Te kedves 

Marci, tenálad sohasem lehet tudni, 

hogy milyen maszkot csinálsz, milyen 

bajuszt ragasztassz, milyen ruhába öltö-

zöl, milyen u j attitude-del jössz, vagyis 

kedves öregem, Te egy kicsit mindig 

meglepetés vagy. 

26 

Na jó, hászen azért is vagy Te a 

Rátkai Marci . . . 

Tudod, eszembe jut, hogy ezelőtt ugy 

tizennyolc esztendővel, kevéssel a háború 

kitörése előtt, láttalak a bécsi Kärntner-

strassen, amint kiszálltál egy autóból Fe-

dákkal. Én akkor Récsben egészen más 

pályára készültem, édeskevés közöm volt 

még a ti mesterségetekhez, amelyhez, 

amint ezt nyilván Te is tudod, most ép-

pen elég sok és keserves közöm van. 

Renneteket akkor körülállt a jó bécsi 

nép: „die Fedak" — mondták és — „der 

Ratkai", — ezt is mondták, világosan 

emlékezem. (Igazán nincs kizárva, hogy 

ekkor fogamzott meg bennem titokban 

legelőször az a gondolat, hogy színigaz-

gató, rendező, színműíró vagy kritikus 

legyek.) Te akkor is éppen elég nagyfiú 

voltál, pályád zenitjén, tehetséged teljé-

. . . í-f a nadrágod 



bon, népszerűséged virágzásában és én 

csak azt akarom neked mondani, meg 

akarlak ezzel örvendeztelni, hogy azóta 

is folyton felfelé mész. Az ember mindig 

vár valahogy tőled valamit és tudod mi-

lyen nagy dolog kedves Marci, hogy 

sohasem csalódik benned . . .?! Most is 

a Ballerinában ezzel a maszkkal — hát 

tudod —, dehogyis tudod! — hogy mi 

minden van abban a lovasságira pödört 

bajuszodban p é l d á u l . . . Én nem is hi-

szem. hogy nem Debrecenből hozatott 

hajdúsági bajuszpedrőt használsz öreg 

lovassági generális létedre, amelynek 

használatát hadnagykorodban irigyelted 

és tanultad el valamelyik öldöklőre pö-

dört ba j szu káplárodtól . . . (Csak mondd: 

nem találja a kegyelmes asszony egy 

kicsit — illatosnak?) Na és tudod az a 

. . . na és Itiilod, az a frizura 

frizura . . . és a nadrágod azzal a Ra-

delzky-mars izü harmonika játékával és 

ahogy a kardodat viseled és ahogy a két 

kezedet hátrateszed: szavamra meghűl 

bennem a vér, mert eszembe jut, hogy 

egyszer Marenzi altábornagy ur őexcel-

lenciája hogy teremteltézte le a kolozs-

vári kaszárnya udvaron a tisztikart, mert 

. . . ahogy ;< kíl kezedet Imtra teszed 

valami nem tetszett neki . . . Hü, az nagy 

eset volt, barátom. 

Kedves Marci, egy darab korlörténelem 

van ebben a figurában, amit most a Bal-

lerinában kreálsz, vitatkoztam is a múlt-

kor rólad, gróf Almássy Pállal, (tudod: 

az urlovassal), hogy a karikatúra tul éles. 

Na de aztán megmagyaráztam neki, 

hogy hiszen éppen ez a művésze t . . . 

Na szervusz Marcikám, sietek, csak 

éppen mosolyogni akartam rád néhány 

pillanatig . . . 

. . . a lovasságira pödrött bajusz 
(Angeln felvételei) 
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Kőszegi Teréz — elvonult. Ugyan nem zárdába , hanem, mint a fenti kép m u t a t j a : San Remoba. 
Már fel is lépett : a san remoi kaszinó színpadán. Egy nagy koncerten énekelt. Igen szép sikerrel 

Zsoltné mérte össze a szerencséjét Beöthy 
Lászlóval és Harsányi Zsolttal. 

— Eredmény? 
— Az ünnepelt vesztett. Bizonyára 

szándékosan engedte nyerni a vendégeket, 
nehogy rosszkedvűen ünnepeljenek. 

— Ha már annyi szerző között töltötte 
az estét, meséljen valamit az uj darabok-
ról. 

— Nemcsak Budapesten dolgoznak 
lankadatlanul a magyar szerzők, hanem 
Mentonban is. Egy misztikus társaság 
kibérelte az üdülőhely legszebb villáját. 
A tengerrenyiló ablakokon keresztül 
délutánonként friss melódiák csendülnek 
ki. Ábrahám Pál, a Viktória komponis-
tája, dolgozik itt három liberettistájával, 
Földes Imrével, Beda doktorral és Grün-
walddal. 

— Mikor lesz kész az uj Ábrahám-
operett? 

— A H away két hét múlva próbára 
készen fog állni. Nagy kiállítású darab 
lesz, sok szereplővel. Már ebben is külön-
bözik attól a színdarabtól, amelyet a 
Nemzeti Színház három kitűnő művésze 
fedezett fel. 

— Milyen darabról van szó? 
— Tőkés Anna, Kiss Ferenc és Palágyi 

INTIM PISTA, hogy mi történt a llar-
sányi Zsolt tiszteletére rendezett banket-
ten? 

— Pompás szónoklatok hangzottak el 
az ünnepi vacsorán. Huszka Jenő, Kiss 
Menyhért és Porzsolt Kálmán prózában 
beszélt, Faragó Jenő versben. Huszka 
Jenő számára nevezetes volt a vacsora, 
mert szemközt ült élete legszebb operett-
jével: Lili bárónővel. 

— ? ? 

— Hatvany Lili bárónőről van szó, 
aki szintén résztvett a banketten, A hiva-
talos aktus lezajlása és a vacsora után 
kedélyes römi-parti keletkezett. Két 
hölgybajnok: Hatvany Lili és Harsányi 
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Lajos betanulták Wilhelm von Stolznak 
„Versenyfutás az árnyékkal" cimü darab-

i ját. Lnnek a miinek összesen három sze-
repi öje van. 

— Turnéra alkalmas. 
— A kis művészegyüttes köszöni a jó-

tanácsot, de már le is szegődött egy nyári 
körútra. Bejárják a darabbal a vidék 
nagyobb városait. 

— És mi, pestiek nem látjuk őket? 
— Dehogy nem! Az a terv, hogy előbb 

Budapesten mutatják be a darabot. 
— Más uj darabról nem tud? 
— Góth Sándor érdekes darabot kül-

dött a Kék madárnak. Szunyogh Fu-
dolfnß, az állami színházak tervezője 
irta az újdonságot és Molnár Imre kom-
ponálta a muzsikáját. Jusnij nagy öröm-
mel illesztette műsorába az újdonságot. 
A Kék madár előadásának az lesz az 
érdekessége, hogy az orosz színészek 
magyarul fogják énekelni a magyar 
dalokat. 

— Hogy került Góthoz a darab? 
— öt kérték meg, mint Jusnij barátját, 

hogy juttassa az orosz direktorhoz az 

újdonságot. Egyébként Góth mult héten 
el volt foglalva azzal az előadással, ame-
lyet a Cobden-szövetségben tartott. Olyan 
nagyszámú érdeklődő jelent meg az estén, 
hogy a megszokott kisterem helyett a 
nagytermet kellett megnyitni. Ez aztán 
meglehetősen zavarba hozta a művészt. 

— Miért? 
— Mint lelkiismeretes, kitűnő színész, 

terepszemlét tartott és „bepróbálta" a 
kistermet. Amikor kiderült, hogy egy 
sokkal nagyobb nézőtéren fog előadást 
tartani, csaknem megijedt és a feleségét 
kérte meg, hogy huzza ki a csávából. 

— Talán csak nem arra kérte Góthnét, 
hogy helyette előadást tartson? 

—- Dehogy! Góthnénak közvetlen a 
pódium mellé raktak egy széket és az 
urával előzetesen megbeszélt kulcs sze-
rint jelekkel mutatta, hogy mikor tul 
hangos az előadás, vagy mikor igen halk. 

— Mik voltak a titkos jelek? 
— Ha Góthné az állához nyúlt, az azt 

jelentette, hogy hangosabban, ha pedig 
az orrát simította meg egy szórakozott 
mozdulattal, akkor Góth mur tudiu, iu>t/;/ 

Chaplin Bécsben megnézte a „J im és J i l l " előadását és a szünetben lefényképeztette mag.lt a darab 
pr imadonnájával , Paláslhy Irénnel és a többi szereplővel. A kép közepén Chaplin, jobbján 

Palásthy Irén 
(Foto Willinger—Lechner) 
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hívási négy órára. Azzal kifiozlák őket, 
hogy elmesélték nekik a nagyszerű ebéd 
menüjét. 

— Van még valami jó étkezési törté-
nele? 

— Vacsorát rendezett a Nemzeti Szín-
ház bolos társasága a három Sándor 
tiszteletére. 

— Kik a Sándorok? 
— Hevesi, Garamszeghy, Mészáros. 

Érdekes ebéd volt ezenkívül az egyik 
berlini stúdióban. Hatvany Lajosné nem-
regen még Berlinben tartózkodott és ott 
há:iartást vezetett. Egy szép napon ren-
geteg mennyiségű igazi magyaros töltött-
káposztát főzetett a báróné s az egész 
készletet kivitette abba a stúdióba, ahol 
a fivére, Marton Endre készíti az uj fil-
meket. A töltöttkáposztát bevitték a 
konyhába és a pincérek azt a parancsot 
kopták, hogy ha a magyarok bármit ren-
delnek, töltöttkáposztái kell nekik adni. 
A Berlinben filmező magyar művészek 
csak ezekből a sorokból fogják tudni, 
hogy kinek a vendégei voltak töltött-
káposztára. 

— Mi hir van még Berlinben? 
— A nagy dicsőségben sütkérező ma-

gyar művésznő és a dúsgazdag bankár 
között komoly flört keletkezett. 

— Vaiami ísmeretetőjelet kérünk. 
— A bankár legutóbbi felesége is szí-

nésznő volt. 

fióth Sándor és Bús Fekete László darab já t , a „Fer ike mint vendég"-et Franzi alít Gast cimmel 
a uiull héten muta t ta be a bécsi Renaissance BUhne. A kép főszerepet Ja rno és Hansf Niese látszották 

(Foto Willinger—Leehnrr) 

a hang tulerős, valamivel halkabban 
kell beszélnie. 

— Milyen pletykákat tud e héten? 
— ó, még egész sereg komoly hírem 

van. A Szinész-szövetségben nagy örömet 
keltett, hogy dr. Némethy Károly lett a 
kulturtanácsnok a fővárosnál. Az uj ta-
nácsnok valóban méltó arra, hogy a 
kulturális ügyek mögött álljon. Több 
nyelvet beszélő, rendkívül müveit ember. 
A Színész-szövetség nevében Hegedűs 
G y ula, Gaál Gyula és Molnár Dezső üd-
vözölték az uj tanácsnokot. 

— A nézők nevében mi gratulálunk. 
— Gratuláljanak Honthy Hannának is, 

oki most már tökéletesen berendezte 
finom és ízléses budai lakását. A múlt-
kori házavató-vacsora után lezajlott a 
liázavató női ebéd is. 

— Névsor? 
— A háziasszony, Bajor Gizi, Gaál 

Franciska ... 
— Jaj, de drága szereposztás! 
— Képzelje, ha hárman fellépnének 

egy darabban. Nem szeretnék ott igazgató 
lenni! 

— Ne magáról beszéljen, hanem az 
ebédről. 

— Tehát, hogy a névsort folytassam: 
Gombaszögi Ella, Vaszary Piroska és 
Hermann Lipótné. 

— Férfiak nem is voltak? 
— A férfiak csak feketére kaptak meg-
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Fciks Alfréd fes tménye a „Lóver seny" , ai. Erns t -muzeum kiáll í tásán 

— Ugy látom, már áttért a pletyka-
rovatra. 

— Még előbb elmesélem Rákosi Szidi 
székesfehérvári kalandját. A nagy mű-
vésznő Székesfehérváron vendégszerepelt. 
Ugy volt, hogy délelőtt tiz órakor érke-
zik vissza Budapestre. A fia, Beöthy 
László várta a pályaudvaron. De Szidi 
mama a legnagyobb meglepetésre nem 
érkezett meg. Beöthy nyugtalan lett és 
felhívta a székesfehérvári Magyar Király-
szállodát, ahonnan a következőket mond-
ták neki: „A nagyasszony becsomagolt 
és tavival Budapestre utazott." 

— Taxival? 
— Igen. Erre nagy riadalom lett 

Beöthyéknél, nem tudták kitalálni, mi 
történhetett Rákosi Szidivel? Beöthy 
kétségbe volt esve, hiszen az édesanyja 
maholnap a nyolcvanadik esztendejébe 
lép. Végre eszébe jutott, hogy Székes-
fehérvár közelében ismerősök laknak, 
akiket az ősz művésznő nagyon szerei. 
Nyomban felhívta telefonon ezt a fami-
liát. Izgatott kérdezősködésére a házi-
asszony a legnagyobb nyugalommal fe-
lelte: „Igen, itt van a Szidi mama, éppen 
előadást tart az asszonyoknak a pesti 
divatról és mi mindnyájan nagy élvezet-
tel hallgatjuk." 

— Mikor érkezett aztán haza Ráköti 
Szidi? 

— A délutáni órákban, frissen és jó-
kedvűen. Amikor Beöthy László aggodal-
maskodva mesélte, hogy itthon milyen 

izgalmakat szenvedtek végig, Szidi mama 
könnyedén leintette: „Ugyan, ne mondj 
nekem ilyesmit! Már nem vagyok én gye-
rek, hogy elvesszek." 

— Jöhetnek a többi pletykák! 
— A fiatal Latabár Árpád, vagy ahogy 

a Lámpalázban hívják, a hosszabbik 
Lalabár vőlegény. Menyasszonya egy elő-
kelő bécsi bankigazgató leánya, a napok-
ban Budapesten járt, hogy megnézze a 
darabot és elsősorban vőlegénye elő-
adását. 

— Bizonyára meg volt elégedve. 
— Remélem, maguk is meg lesznek ve-

lem elégedve, ha még két pletykával szol-
gálok. Az első szól az ismert komikusról, 
akit a színházi törvényszék dorgálásra 
ítélt „gőrlháboritás" miatt. Mint vissza-
eső bűnösre mérték ezt a súlyos ítéletet. 

— Majd csak kiheveri valahogy. 
— Pláne a görlök kegyelmi kérvényt 

nyújtottak be az érdekében. 
— A zárópletyka? 
— A nagyvállalat vezérigazgatója sza-

kított a nemrégen még görlsorban tán-
coló, külföldön is sokat szerepelt mű-
vésznővel. A bajnak oka egy bajnok. A 
szakitásnak van egy érdekes pontja. 
Őnagysága a végkielégítésen kívül havi 
kétezer pengőt kap. de kötelezte magát, 
hogy „tiszteli a vezérigazgató emlékét" 
és szive szerelmével két éven belül nyil-
vános helyen nem mutatkozik. Kezeiket 
csókoloml 
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Tihamér költő volt s mint a nevé-
ből is sejteni lehet, igazi, ércveretü 
lirikus, aki nem ijedt meg egyköny-
nyen a saját árnyékától. Ez az ár-
nyék, amely Tihamért úgyis mint 
magánembert, úgyis mint költőt 
állandóan nyomon kisérte, annak 
az adósságtömegnek az egyre nö-
vekvő réme volt, amit Tihamér 
igazi költőhöz illő fölénnyel és elő-
kelőséggel egyszerűen csak máról hol-
napra szóló jelentéktelen tartozásnak 
minősitett s amiről még beszélni sem 
tartotta érdemesnek, ha valaki vélet-
lenül szóba hozta előtte. 

Tihamér csak irta verseit, hol jó-
kat, hol rosszakat, örült az életnek és 
lassan beleszokva a jólétbe, egész ter-
mészetes dolognak tartotta, hogy na-
ponként jóllakik, hogy inget szerzett 
a gallérjához, amit azelőtt madzaggal 
erősített a nyakára, a lábán cipő 
büszkélkedik, a lábszárain pedig nad-
rágnak mondható komoly ruhadarab 
lötyög. Mondom, lassan elragadta en-
nek a már-már emberhez méltó élet-
nek pajzán derűje és nemes önérze-
tet adó biztonsága, amikor egy na-
pon egészen váratlanul lecsapott a 
mennykő. A pucerájostól kezdve a 
szabóig, mintha csak előre össze-
beszéltek volna, egy reggelen felvo-

nult a hitelezők hada s a fekete se-
reg körülállva a költő ágyát, néma 
csöndben várakozott, hogy a nagy 
férfiú felébredjen. Tihamér álmában 
éppen sárkányokkal viaskodott, hát 
nem volt túlságosan meglepetve, ami-
kor a szemét kinyitva hitelezőit pil-
lantotta meg maga előtt. 

— Egészségére kívánjuk az éjszakai 
nyugodalmat! — nyájaskodott a leg-
öregebb hitelező s a többiek kedve-
sen mosolyogtak hozzá. 

— Köszönöm — törülte ki a sze-
méből az álmot a költő. — Nagvon 
örülök, hogy igy együtt láthatom az 
urakat, hanem egy keveset még 
aludni szeretnék. Ha lennének tehát 
olyan szivesek és á t fáradnának addig 
a másik szobába. 

A hitelezők hallatlan szellemesnek 
találták az előzékeny fogadtatást és el-
ragadtatásukban hangos kacagásra fa-
kadtak. A költő lakása ugyanis egy két 
méter hosszú és másfél méter szé-
les sötét kamrából állott, a közepén 
fürdőkáddal, amit ia jeles lirikus éjjel 
ágynak, nappal pedig fölfordítva író-
asztalnak használt. A hitelezők olyan 
jóizüen kacagtak, hogy egyik-másiknak 
egész táncot járt a pocakja, az időseb-
beknek pedig kicsordult a könnyük. 
Tihamér erre gvaiiut fogott és tanácso-
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sabbnak találta a fölkelést. 
Ásított, majd nyújtózkodott, azután 

óvatosan kikászimálódott a fürdőkád-
ból. Megmosdott, visszafordította a 
hálóingét, kihúzta a kád alól a nadrág-
ját, tiz ujjával hátrasimította a haját s 
amikor így vakítóan barna ingben, 
négyszögletesre kivasalva és megfésül-
ködve elkészült az öltözködéssel, meg-
eresztette a vízcsapot s egy mély léleg-
zetvétellel megreggelizett. 

— Szóval — fordult most már telje-
sen elkészülve a hitelezőkhöz — az 
urak a pénzükért jöttek? 

— Oh!. . . — hajlongtak szabadkozva 
és meghatva a hitelezők. — Igazán 
csekélység az egész. 

— Helyes — vágta el a költő. — 
Óra múlva meg fogják kapni v a l a m e n -
nyien a pénzüket. Hanem . . . 

A hitelezők ajkán egyszerre meg-
fagyott a mosoly: 

— Hanem? . . . 
— Hanem — folytatta Tihamér — 

be kell látniok, hogy nyakkendő, cipő 
és kalap nélkül mégsem mehetek ki az 
utcára. Már pedig nyakkendőm utolsó 
foszlánya éppen tegnap mondta fel a 
szolgálatot, cipőmet és kalapomat pedig 
annyira megviselték az utolsó hetek 
izgalmai, hogy ebben a pillanatban 
egyik sincs használható állapotban. Ha 

tehát önök, uraim, fontodnak tartják, 
hogy még ma a pénzükhöz jussanak, 
a k k o r . . . 

Elhallgatott s a hitelezőkre nézett. 
Azok tanácstalanul pislogtak egy-

másra. Végül természetesen mégis csak 
győzött bennük a nagylelkűség. A pu-
cerájos és a szabó ajánlották fel a ci-
pőket, az egyik a ballábast, a másik a 
jobblábast, a suszter a nyakkendőt, az 
időközben előkerült szobaúr pedig a 
kalapot. 

— Nos, uraim — szólt Tihamér, 
körülmustrálva magát, amikor tetőtől-
talpig felöltöztették —, most már raj-
tam a sor. Megyek és hozom a pénzt. 

Negyedóra múlva a kiadójánál volt. 
Amikor az aj tón belépett, a kiadó meg-
rettenve nézett rá: 

— Mit akar? — emelte fel tiltakozva 
karjait. 

Tihamér becsukta imaga mögött az 
ajtót és szilárd léptekkel ment a szoba 
közepéig. 

— Bocsánat . . . 
— Pénzt nem adok — hátrált a kiadó. 
— Hiába jött! 
Tihamér leült: 
— Megengedi, igazgató ur? 
— Tessék! 

— Egészségére kívánjuk az éjszakai n y u g o d a l m a t . . . 



Tihamér elhelyezkedeti a füleiben, 
darabig várt s azulán a világ legtermé-
szetesebb hangján megszólalt: 

— Olvasta igazgató ur Scott kapitány 
déli sarki útleírását? 

— Nem olvastam és nem adok egy 
vasat sem. 

Tihamér legyintett: 
— Ugyan kérem, ki beszél itt pénz-

ről? Arról van szó, hagy $cott, amikor 
elindult a Déli Sarkra . . . 

— Mondtam már, hogy hiába indult 
el, nem adok egy árva fityinget sem. 

Tihamérnak még a szemehéja sem 
rebbent meg. 

— Amikor elindult a Déli Sarkra, — 
folytatta — olyan feladatra vállalko-
zott, aminőre alig volt addig példa az 
emberiség történetében. Ötödmagával 
vágott neki az örök hó és az örök jég 
birodalmának és állandó viharokban, 
ölven-hatvanfokos hidegekben, alig táp-
lálkozva tették meg az utat a Déli 
Sarkra. A kutyák megdöglöttek, a 
szánkójuk összetörött, utolsó adag kon-
zervjüket elfogyasztották, aimikor meg-
érkeztek a Sarkra és egy hóbabára ki-
tűzték az angol lobogót. Félholtak vol-
tak mind az öten, de a hősi teljesítmény 
forró öröme, a dicsőség napsugara át-
hevitette egész lényüket és mámorral 
eltelve fordítottak hátat az örök csönd 
birodalmának, hogy szivükben a diadal 
hősies érzetével visszatérjenek téli szál-
lásukra. Saját maguk vonszolva szán-
jukat, harcoltak jéggel és faggyal, az 
elviselhetetlen hideget és az azzal járó 
kimondhatatlan szenvedéseket azonban 
nem bírhatták már sokáig. Szó nélkül, 
némán vonszolták magukat előre egyik 
depótól a másikig, minden nap ujabb 
csalódással és folyton fogyó remény-
nyel, mert a depókban, amiket a Sark 
felé vivő utjukban állítottak föl, mind-
össze ötven napra való élelmet és 
tüzelőanyagot helyeztek el, utjok pedig 
az állandó mostoha időjárás és az egyre 
megujuló borzalmas viharok következ-
tében máris több mint hatvan napja 
tartott. A hidegtől, éhségtől és a rájuk 
várakozó bizonyos halál kietlen borzal-
masságától az egyik hadnagy megőrült, 
egy másik társuk pedig nem birva 
tovább a gyaloglást, egy fergeteges éj-
szakán kirohant a vadul tomboló vi-
harba s nem is tért többé vissza. A 

nyolcvanadik napon azulán megközelí-
tették a téli szállást, ahol az expedíció 
többi tagja várakozott reájuk. Mind-
össze husz kilométerre voltak a szállás-
tól, lábuk csaknem elérte a szabadulás 
és az élei küszöbét, a kezüket kellett 
volna' csak, úgyszólván, kiinyujtaniok, 
négy vagy öt órát kellett volna még 
mindössze gyalogolniok, a szállás ormán 
látták a lobogó angol zászlót, de a bor-
zalmas viharban, amely váratlanul 
ismét meglepte őket, megfogyott és meg-
roLskadt életerejük utolsó szárnycsapá-
saival vergődött a hóbuckák között s 
erőtlenül földre rogyva, valamennyien 
örök álomra hunyták le szemeiket, 
mit sem sejtő bajtársak közvetlen kö-
zelében, egy sóhajtásnyira a helytől, 
amely a hirt, a dicsőségei és az életet 
jelentette volna a számukra. A bajtár-
sak nyolc hónap ,múlva akadtak rá a 
három megfagyott holttestre . . . 

Tihamér befejezte az elbeszélést és 
elhallgatott. Az igazgató felállott. 

— Azt akarja ugy-e, mindezzel mon-
dani, -— nézett merően a költőre— hogy 
a maga esete is hasonlatos Scottéhoz. 
Megjárta a szenvedések útját s most a 

— Kirí, dicsőségei és az élete! . . . 
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cél előtt áll, mindössze két hét választja 
el attól, hogy verskötete megjelenjék 
és halhatatlan müvét az ország első 
szinháza előadja, de elpusztul közvet-
lenül a boldogulás, a siker, a dicsőség 
és a jólét előtt, ha én nem segitem és 
nem teszem lehetővé, hogy ezt a két-
három hetet még valahogy kihúzza. 
Ezt akarta az értésemre' adni? 

— Ezt. 
— Helyes. Az ötlet testvérek között 

is megér kétszáz pengőt, hanem én 
magának pénzt mégsem adhatok. A 
költőnek legalább nem. Hanem, mint 
embernek kölcsönképpen, határidőre 
és becsületszóra — igen. Adok tehát 
kétszáz pengőt, ha becsületszavára 
fogadja, hogy a pénzt mához egy hétre 
visszafizeti. 

Tihamér felemelkedett a fotelból: 
— A föltétel elég kedvező. Elfogadom. 

Kérem a pénzt. 
— Tessék! Itt az utalvány, a pénzt 

a pénztár majd kifizeti. 
Tihamér fölvette a kétszáz pengőt s 

hazáig meg sem állott. 
— Uraim, — szólt, amikor a fürdő-

szobába belépett — az utolsó érték-

tárgyamat, a becsületemet tettem 
zálogba. Itt van a pénzük és most taka-
rodjanak! 

Egy hét múlva pedig elment az igaz-
gatóhoz: 

— Uram. ö n megmentette a becsü-
letemet. Most önnél van, nagyon ké-
rem, vigyázzon rá. Valamennyi hitele-
zőmet kifizettem, egyedül önnek tarto-
zom. A terminus ezelőtt tiz perccel le-
járt és én nem tudok fizetni. Az élet 
szép, de becsület nélkül elviselhetetlen-
nek tetszik. Bucsut kell tehát monda-
nom önnek, a sikernek és mindazoknak 
a gyönyöröknek, aimik a közeljövőben 
rám várakoztak. Az ég áldja meg önt 
és még egyszer kérem, őrködjék féltő 
gonddal a becsületeim f ö l ö t t . . . 

Az igazgató az asztalon babrált, nem 
nézett a költőre, ugy szólalt meg: 

— Elolvastam Scott útleírását, való-
ban megrendítő. Soha még emberi 
nagyság és hősiesség nem fogott és nem 
hatott ennyire meg. Leverő és fojtogató 
érzés még rágondolni is, hogy mindez 
rongyos, hogy is mondjam . . . hogy 
mindez 
mia t t . . 

Hogy mindez háromszáz pengő miat t 

rongyos háromszáz pengő 

— Háromszáz pengő 
m i a t t . . . — hebegte Ti-
hamér. — . De hiszen 
Scott kapitány és társai... 

— Igaz — rebbent meg 
az igazgató. — össze-
zavarom a dolgokat. Arra 
a háromszáz pengőre gon-
doltam, ami még önnek 
jár. 

EzzeS utalványt nyúj-
tott á'i Tihamérnak, aki 
átvéve a cédulát, dobogó 
szivvel az igazgató felé 
lépett, de látva, hogy az 
nem néz rá, lebirta magát 
és nesztelen léptekkel el-
hagyta a szobát. 
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Q UCPO/.Ö n 
Bármennyire is biztonságos már a 

repülés, bármennyire is biztonságo-
sabb, mint a szárazföldi utazás, az 
emberek nagy része még ma is bizo-
nyos csodálattal nézi a levegő hősei-
nek bravúrjait . Fokozott a csodálat, 
ha a bravúrokat nem férfi, hanem nő 
csinálja. Nem is olyan régen még azon 
is nevettek, ha egy fiatal hölgy bicik-
lire ült, ma azon sem csodálkozik 
senki, ha a repülőgép fogantyúi és 
kormánya mellett lát ja a sportladyt. 
Pedig látni őket. Elég gyakran. Annyi 
ma már a repülő nő, hogy fel sem le-
het valamennyit sorolni. A leghíre-

sebbeket mu-
tatjuk itt be a 
Szinházi Élet 
olvasóinak. 

Egyike a legnépszerűbbeknek, az 
amerikai Miss Amelie Earhart, aki a 
nők közül elsőnek repülte át az At-
lanti-óceánt. Igaz, hogy két férfi volt 
a kíséretében: Stulz pilóta és „Síim" 
Gordon mechanikus, azonban ez bi-
zonyára nem von le semmit a kitűnő 
hölgy sporteredményéből. Earhart kis-
asszony annyira hasonlit Lindberghre, 
az óceánrepülés felejthetetlen hősére, 
hogy az amerikai közönség Miss Lindy 
néven becézi. Egyidőben suttogtak 
arról, hogy Mr. és Miss Lindy össze-
házasodnak és megalapítják a Mr. és 
Miss Lindy repülőcéget, de aztán, 
mint ismeretes, Lindbergh elrepült 
Mexikóba, ott megismerkedett az 
amerikai követ leányával, beleszere-
tett és a Lindy & Lindy cégből semmi 

l ) r . Kunszt Jánosné, as első 
magyar pllótanő Herta Junkers , a legnépszerűbb német pllótnnő 



Lena Bernstein, Henry Bernstcfnnak. a drámairónak unoka 
huga, a tunis-párizsi időtar tamrepülés rekordere 

Miss Spooner, akt körülrepül te 
Európát 

sem lett. 
Ezen azonban az ame-

rikai követ lánya csep-
pet sem busult. Sürgő-
sen feleségül ment Lin-
dyhez és csakhamar 
hozzálátott a repülés tu-
dományának elsajátítá-
sához. Nászútra stílsze-
rűen repülőgépen men-

tek, sőt amikor a kis 
Lindy megszületett, az 
ajándékot repülőgépen 
szállították el a new-
yorki szanatóriumból. A 
kis Lindbergh alig volt 
két hónapos, papájának 
és mamájának társasá-
gában már felszállt. 

Amerikának és talán 
az egész világnak leg-
közkedveltebb repülő-



Schönberger Kramfeldt Allre 
báréné, a magyar származású 

replilőnő 

nője Miss Ruth Elder. 
illetőleg m a i nevén : 
Mrs. Walter Camp. A 
b á j o s repü lőnő , m iu t án 
j ó n é h á n y Óceánrepülés t 
h a j t o t t végre, berepül t 
a házasság biztos „légi-
k ikö tő jébe" . F é r j e , Wal-
ter Camp több dologról 
nevezetes. E l sőso rban 
Amer ika egyik leggaz-
d a g a b b embere . Még 
csak 32 éves, de m á r Eleonor Smith amerikai pilótanöt üdvözli édesanyja, a magits-

sági világrekord megjavítása után 

Bedford hercegnő, oki át akarta repülni az Óceánt és eltűnt 



Mrs. Lindbergh 

Misi Spooner, az európai körrepfllés női győztese 

óriási repülőgépgyára van, melyet 
sajátmaga igazgat. Az ejtőernyő-
rekordot ő tar t ja és évekig volt Ame-
rika főiskolai nehézsúlyú boxoló-
bajnoka. 

Eleonor Smith, a női magasságre-
pülés világbajnoknője, mint legutóbb 
kijelentette, egyáltalán nem törődik a 
repülésen kivül mással. Megteheti, a 
papája gondoskodott róla. Csekély 
másfélmillió dollár vagyon fölött ren-
delkezik, így tehát képzelhető, hogy 
a férfiak nem hanyagolják el túlságo-
san. ő viszont annál inkább a férfia-
kat. Csak a repülés érdekli. Ez annál 
érthetőbb, mert a Miss a legszebb 
férfikornak a felső határán van. 

A világhírű amerikai pilótanők so-

rát a szép Miss M. Crodson zárja le, 
aki számos időtartam-rekord után sze-
rencsétlenül járt. Tizenkilencedik szü-
letésnapján zuhant le Arizona egy 
kietlen pusztaságában. Csak napok 
múlva találták meg holttestét és gé-
pének roncsait. 

A franciák leghíresebb pilótanője 
Lena Bernstein kisasszony, Henry 
Bernsteinnek, a hires drámairónak 
unokahuga. Számos férfit megelőzve, 

Miss Ruth Elder , aki többször is á t repül te az 
Óceánt 
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megjavitolta a Tunis—Párizs időtartamrepülés re-
kordját. A repülés végállomásán, Tunisban lizen-
hat kalonaliszt kérte meg a kezét, de Bernstein kis-
asszony egyelőre hü marad a repüléshez. 

Az angoloknak két hires repülőnőjük van. Az 
egyik a .lures Miss Spooner, aki az európai időtar-
tamrepülésben számos férfit megelőzve, negyedik-
nek rej)ült be a célba, a másik pedig a Bedford 
hercegnő, aki pilótájával, a hires Barnard kapi-
tánnyal egy hét alatt repült Londonból Indiába és 
vissza. Megkísérelte az Óceán átrepülését is, de re-
pülőgépe szerencsétlenül járt és Bedford herceg-
nője eltűnt. 

A németek Hertha Junkerst, a repülőgépgyáros 
leányát tartják a legmegbízhatóbb női repülőnek. 
Nem is csoda, hiszen a szép szőke Hertha már 
beleszületett a szakmába. 

Mi magyarok sem szégyenkezünk. Óceánt ugyan 

Miss Amelie Herber t 

egyik női pilótánk sem 
repült át, de már né-
hány hölgy ismerkedett 
meg a repülés szépségei-
vel. Az első magyar női 
repülő a budapesti tár-
saság ismert és kedvelt 
szépasszonya, dr. Kunszt 
Jánosné volt, aki azon-
ban egy idő óta már fel-
hagyott ezzel a sporttal. 
De vannak követői. Filo-
tás Lili, a Sludió női be-
mondója is repülni tanul. 
Sőt: V. Tóth Jolán m á r 
pilótavizsgát is tett. Ő az 
első magyar nő, aki meg-
élhet a levegőből. 

Miss M. Crossen 
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HANGOS 
HETI 

HÍRADÓ 

mai Pá-
rizs az 

aranyal-
mát ? — 
ezt a kér-
dést tette 
fel egy los-
angelesi 
napilap. 
Joseph 

von Stern-
berg el-
nöklésé-

vel zsűri 
ült össze 
s ennek 
döntése 

— J a j . de ügyetlen vagyok! 
Dorothy Jordan , mint liftboy 

alapján Hollywood öt legszebb nője : 
1. Marlene Dietrich, 2. Greta Garbo, 3. Lily 
Damita, 4. Clara Bow, 5. Joan Crawford. 

* 

— AZ ANGOL KIRÁLY FILMEN. 
London, március. — Az angol király 
engedélyt adott, hogy a Hampton Court 
Palaceban hangosfilmet vegyenek fel 
róla. 

* 
— PETROVICH ÚJRA EURÓPÁBAN 

FILMEZIK. Hollywoodból jelentik: Pet-
rovich Szvetiszláv végleg otthagyja Ame-
rikát. Újra visszatér Berlinbe, ahol a 
Greenbaum-gyárnál fog filmezni. 

U. T. am Kurfürstendamm 
nagy sikerrel mutatta be 
Székely Istuán „Seiten-
sprünge" cimü filmjét, 
amelynek produkcióigaz-
gatója szintén magyar: 
Joe Pasternak. A film 
férfifőszereplője Mind-
szenti Tibor, aki Jarmilla 
Mártonnál, Marton Bandi 
feleségével játszik együtt 
a nagysikerű Székely-
beszélőfilmben. 

* 
* AZ ÖT LEGSZEBB. 

Hollywoodból jelentik: Ki 
a legszebb nő Hollywood-
ban? Kinek nyújtaná a 

Székely István, 
a „Sei tensprünge" rendezője 



— Nevess le is, Bobby! 
Gertie Messinger selyempincsijével 

(Folo M. G. M.) 

Hol lywoodi Rejtett Kincs 
A Színházi Élet karácsonyi számában 

közölt Hollywoodi Rejtett Kincs-pályá-
zatunkra rengeteg levél érkezett. A le-
velek beküldésének határidejét lezártuk 
és azokat megfelelőképpen rendezve és 
feldolgozva átadjuk a Metro—Goldwyn— 
Mayer budapesti vezérképviseletének. Az 
MGM budapesti sajtóirodája a Holly-
woodi Rejtett Kincs ügyében különben 
a következő levelet intézte hozzánk: 

„Hollywoodi Rejtett Kincs-pályáza-
lukra beérkezett leveleiket kérjük leg-
később április l-ig hozzánk eljuttatni, 
mert berlini központunk a különböző 
országokból beérkező leveleket össze-
gyűjti s azokat Hollywoodba továbbítja. 
Az esetleges válaszokat és az autogram-
mos fényképeket irodánk fogja a pá-
lyázóknak szétküldeni. Budapest, 1931 
március 22. Teljes tisztelettel: MGM 
sajtóiroda, Erb, s. k." 

* 
• CHAPLIN A LILIOMOT REN-

DEZI? Berlinből jelentik a H. H. H.-
nak: A berlini Liliom Hans Albers a 
Film Kurírnak adott intervjujában el-
mondja, hogy Chaplin Hollywoodba 
hívja. Chaplin Albers-szel a címszerep-
ben újból hangosfilmre akarja vinni a 

Liliomot. A Molnár-filmet Chaplin 
akar ja rendezni. 

* 
X Miss GERMANIA — FILMSZI-

NÉSZNŐ. Berlin, március. — Miss Ger-
mania az Universal „L'Inconstante" 
filmjében debütál mint filmszinésznő. 

* 

() EMIL JANNINGS AMERIKÁBAN. 
Hamburgból jelentik: Emil Jannings 
Kuxhavenban hajóra szállt. Newyorkba 
utazik s innét Hollywoodba. 

* 
= NEM SZTÁR legújabb filmjében 

Reginald Denny. A „Parlour, Bedroom 
and Rath" cimü filmben Buster Keaton 
mellett a második férfiszerepet játssza. 

)( A NÉMA MARLENE DIETRICH. 
Berlinből jelentik: Nagy sikerrel újítot-
ták fel Marlene Dietrich Németországban 
készült utolsó némafilmjét, amelynek 
Gefahren der Brautzeit a cime. A film-
ben, — amelyet nálunk Az ismeretlen 
asszony címen mutatnak be, Willy 
Forst Marlene partnere. 

Bemutatjuk Chevalier feleségét: 
Yvonne Valée. aki együtt játszik lérJéTel 

legújabb filmjében 
(Foto Paramount) 
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A U T Ó S - T Ö R T É N E T 

Rálka i Mar lon, aki 
szenvedélyes autós , az 
au tóke re skede l em k r a c h -
j á ró l a köve tkező k is 
tör téne te t ta lá l ta ki : 

Egy Citroën-kocsi ro-
bog a székes fehérvár i or-
szágúton. A f ehé rvá r i 
v á m n á l k iugr ik a v á m ő r 
és rák iá l t a vezetőre: . 

— Két pengő! 
Mire az au tós k iugr ik 

a kocsiból és igy szól: 
— Rendben! El van 

adva! 

DODONAI BÍRÁLAT 

Heltai Jenőnek, a Belvá-
rosi Színház igazgatójának 
véleményt kell mondania 
egy hozzá benyújtott da-
rabról. Az elnök ur a kér-
dést diplomatikusan igy 
oldja meg: 

— Ha az első és harma-
dik felvonás olyan jó vol-
na, mint amilyennek a 
második felvonásnak lennie 
kellene, akkor egész jó vol-
na a darab. 

A PAPAGÁJ 
Mama (a másik szobá-

ból): 
— Jancsi, csak nem ta-

nítod a papagájt károm-
kodni? 

— Dehogy, mama, épp 
azt magyarázom neki, hogy 
mit nem kell mondani! 

(London Opinion) 

A KANÁRI 
A mama: Tommy, a ka-

nári eltűnt? 
Tommy: Igazán? Pedig 

amikor az imént a porszi-
vógéppel lekeféltem, még 
itt v o l t . . . 

(The Passing Show) 

ÁPRILISI HANGULAT 

SKÓT 
A JELMEZBÁLON 

— Te milyen kosz-
tümben mégy a jel-
mezestélyre? 

— Mint Napoleon. 
— Miért éppen mint 

Napoleon1 
— Mert akkor a jobb-

kezemet állandóan a 
kabátom nyílásában 
tarthatom és vigyázha-
tok a pénztárcámra. 

A szél fu j , az eső esik, de azért több vigasztaló kö-
rülmény mégis jelzi a tavaszt. 

(Le Sourire) 
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BÉKÉS MEGOLDÁS 
Érczkövinél hónapok 

óta hasztalan kopogtat 
egy részletiizlet pénz-
beszedője. Az angyali 
türelmű ember végre is 
kifakad: 

— Hányszor jöjjek 
még kérem ezért a ron-
gyos pár pengőért? Ha-
tározzon meg ön egy 
napot, amikor jöhetek. 

Érczkövi gondolkozik. 
— Melyik nap volna 

önnek a legalkalmasabb? 
— Mondjuk szombat 

délelőtt — felel megbé-
kélve az inkasszáns. 

— Jó, hát ezentúl 
jöjjön minden szombat 
délelőtt. 

LEÁNYKÉRÉS 

Az ü z l e t e m b e r : Nagyon sajnálom, de nem 
adhatom magához a lányomat. Kérem azonban, 
hagyja itt a pontos cimét, ha pár hét alatt nem akad 
jelentkező, akkor újból tárgyalás alá vesszük az 
ajánlatát. 

(Passino Show) 

A DKÁGA AJÁNDÉK BÖRÖND-VICC 
Pest mindenből viccet 

csinál. Legújabban persze 
a bőröndviccek jöttek di-
vatba. Jávor Pál meséli: 

A bőröndöshöz beállit 
egy ember. 

— Kérek egy jó, erős 
bőröndöt. 

— Kövér vagy sovány 
hölgy részére? — kérdi a 
kereskedő. 

VIGASZTALÓ MOMENTUM 

A Lámpaláz ötvenedik előadását bankettel ünne-
pelte meg a Magyar Szinház. A banketten ugy a szer-
zők, mint a szereplők ajándéktárgyakat kaptak a bol-
dog igazgatóságtól. Stella Adorján, az egyik szerző 
ezüst öngyújtót kapott, amit — tekintve, hogy nem 
dohányos, — azonnal tovább is ajándékozott a felvétel 
balsarkában látható dr. Simon Béla fogorvos, egye-
temi tanárnak, akinek évek óta állandó páciense. 

— Köszönöm — mondta Simon Béla dr., — de ugy 
volna kedves, ha valamit belegraviroztatnál. 

— Kérlek — felelte előzékenyen Stella és vissza-
vette az öngyújtót. 

Harmadnap Simon tanár megkapta az öngyújtót. 
Ez volt belegravirozva: 

„Kvittek vagyunkI 
Stella Adorján." 

— Ne félj, drágám! A 
sofőrünk azelőtt pilóta 
volt! 

(1 Monis Sírén) 
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A HANGSZER 
Kerpely Jenő, a hires 

csellista meséli a Stú-
dióban: 

— Egyszer koncer-
teznem kellett volna a 
Zeneakadémián. Zuho-
gott az eső és se közel-
ben, se távolban nem 
volt taxi. Végül kény-
telen voltam csellómmal 
egy zsúfolt villamosra 
felkapaszkodni, ami 
természetesen nem ment 
simán. Magyaráztam a 
szomszédaimnak, hogy 
okvetlenül helyet kell 
kapnom, mert már vár-
nak rám a Zeneaka-
démián. Mire egy szom-
szédom méltatlankodva 
megszólalt: 

— Miért nem játszik 
flótán? 

A NAGY TIRÁDA 

Q O 

NAGY LMUli; 
AMERIKÁBAN 

Nagy Endre meséli ame-
rikai tapasztalatait. 

Egyszer puszta kíváncsi-
ságból fölmentem egy fel-
hőkarcoló hatvanadik eme-
letére látogatást tenni egyik 
u j ismerősömnél. Ahogy ki-
nézek az 'ablakon, azt mon-
dom neki: 

— Mégis nagy előnye 
van ennek a lakásnak. 

— És pedig? — kérdi 
amerikai ismerősöm. 

— Mindössze egy kő-
dobásnyira van tőle az 
utca. 

Molnár Ferenc minden látogatása alkalmával hoz 
néhány elragadó szinésztörténetet. Ez, amit most el-
mondott, a háború alatt történt. 

Frankfurtban a háború alatt a városi színháznál 
volt egy Plöckl nevü színész, akit az intendáns minden-
áron ki akart szekírozni a színháztól. Az Egmont 
cimü darabra készültek. Plöcklnek volt egy nagy tirá-
dája, amelyet a zsarnok kancellár fülébe kellett har-
sognia. „És ha nem hallgat meg — végződött a tiráda 
— kiállók a piacra a nép elé és a nép nekem fog iga-
zat adni!" 

Valahányszor a próbákon ehhez a passzushoz ért, 
megszólalt szenvtelen hangon az intendáns: 

— Herr Plöckl, bitte die Scene nocheinmol! 
Vagyis, hogy ismételje meg a jelenetet. így ment ez 

minden próbán, még a sajtóbemutatón is. Plöckl dü-
höngött, sirt, el volt keseredve, de a tirádát minden 
alkalommal meg kellett ismételnie. Elkövetkezett a 
premier estéje. Plöckl boldog volt. Most mondja neki 
mégegyszer az intendáns, hogy „Herr Plöckl, bitte die 
Scene nocheinmal!" 

Egy darabig minden rendben folyt. Plöckl kilépett 
a színpadra, hogy elzengje nagy tirádáját. De alig-
hogy az utolsó szavakhoz ért, valakinek az intézke-
désére hirtelen összecsapódott a függöny és a rivalda 
előtt megjelent az intendáns dult arca: 

— Hölgyeim és uraim! — kiáltotta. — Repülőtáma-
dás Frankfurt fölött! Kérem önöket, hogy míg a tá-
madás tart, vonuljanak le a színház pincéjébe! 

A közönség lement a pincébe. Egy fél óra múlva 
elvonultak a támadó francia repülök, az emberek fel-
jöttek a pincéből, elfoglalták a helyüket és az inten-
dáns megint a függöny elé lépett. 

— Hölgyeim, és uraim! A veszély elmúlt! De mi kü-
különben is németek vagyunk és nem ijedünk meg. 
Kívánják, hogy folytassuk az előadást? 

—' Igen! — dörgött egyhangúan a közönség. 
Mire az intendáns intett a függönyhuzónak és gú-

nyos hangon igy szólt: 
— Herr Plöckl, bitte die Scene nocheinmal! 

M 



AZ ISMERTETŐ JEL 
Alfred Kerr, a hires 

és szigorú német kriti-
kus, egy nap azzal lep-
te meg a világot, hogy 
leborotváltatta a szakál-
lát. Ez a tény méltó 
megdöbbenést keltett a 
színházi világban. Egyik 
barátja, aki másnap ta-
lálkozott vele, igy kiál-
tott: 

— Alfréd, te vagy az? 
Szinte meg sem ismer-
telek! 

— Igen — válaszolta 
a kritikus. — Én is ugy 
voltam Vele az első 
napon, amikor először 
néztem a tükörbe. Csak 
akkor ismertem fel ma-
gamat, amikor a han-
gomat meghallottam. 

KÖLTÖZKÖDÉS 

— És nem fog megdögleni a kismadár a költözkö-
dés alatt? 

— Na hallja? Ez direkt egy költöző-madár! 
(Meggendorfer BIJ 

ÖTÓRAI TEA 
— Ha magával táncolok, 

ugy érzem, mintha nem is 
a földön lennék! 

— Persze, mert a lába-
mon áll! 

(Le Péle-Méle) 

HELYZETKÉP 

FÉLREÉRTÉS 

Pólya Tibor a mult évben a szolnoki tanyák közt 
festegetett. Egyszer meglát egy kajlaszarvu tehenet, 
ami nagyon megtetszik neki. Odaszól a tehén mellett 
fekvő parasztgyereknek: 

— Eredj csak, kérdezd meg az édesapádat, hogy 
lefesthetem-e a teheneteket? 

A gyerek elszalad és néhány perc múlva lihegve 
visszatér a válasszal: 

— Idesapám azt mondta, hogyha nyolc évig megvolt 
a Hi ska ezzel a színnel, most már kár volna átfesteni. 

AMIKOK ANYÓS-VIC-
CET MONDANAK A SZÍN-
PADON. 

(Péle-Méle) 

EBÉD 
— Papa! — mondja 

Frici. 
— Csönd legyenl — szól 

rá a mama — a gyerekek 
nem beszélnek az asztalnál. 

— Ni mi az Frici? — ér-
deklődik a papa! 

— Már késő! Már lenyel-
ted a kukacot. 

(l'ester) 
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Mutasd a könyvtárad: 
megmondom ki vagy! 

Mutasd az Írásod: megmondom ki 
vagy. Mutasd a tenyered: megmondom 
ki vagy. Mutasd a könyvtárad: a legbiz-
tosabban megmondom, ki vagy! 

Ki a kedvenc irója? 
A kérdésre adott válasz természetesen 

már nagy mértékben jellemzi az olvasót 
is, mert hiszen minden embernek az lesz 
a kiválasztott irója, akinek gondolatai 
és mondanivalója legjobban közeliti meg 
az olvasó Ízlését, gondolatait, hangulatát 
és látókörét. Az iró és az olvasó között 
mindig van valami rejtett lélek-testvé-
riesség. 

De különösen meg kell lennie ennek 
a lélek-testvériességnek az iró és a szí-
nész között, minthogy éppen a színész 

az, aki művészetével és kifejezőkészségé-
vel megeleveníti és elénk jeleníti az iró 
elgondolásait. 

A könyv az irónak gyermeke, a szí-
nésznek testvére, a nagyközönségnek 
pedig barátja. Az pedig örök kíváncsi-
sága minden embernek, hogy milyen va-
lakinek — akit szeretünk — a barát ja , 
vagy a testvére. Itt eláruljuk milyen egy 
pár neves színészünknek — a könyv-
tára. 

Gál Gyula könyvtárában az óklasz-
szikusok találkoztak a XVIII. és XIX. 
század remekíróival, de a koszorús he-
lyet Shakespeare müvei díszítik. A köny-
veken meglátszik, hogy nem hevernek 
kínzó merevgörcsben a helyükön. Hasz-

Cs. At-zri Ilona 
(László lelv.) 
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dernek. Rengeteg a díszruhába öltözte-
tett, mert Cs. Aczél Ilona olyan szere-
tettel gondozza könyvtárát, annak min-
den kötetét, mintha mindegyik a férjé-
nek egy-egy nagysikerű darabja volna. 
Külön része a könyvtárnak Csathó Kál-
mán összegyűjtött müvei. 

Ha a könyv a színésznek testvére, ak-
kor Törzs Jenőck a legjobb testvérek. 

Gombaszügi Frida 

náltak, deápoltak. Rendben tartott könyvtár. 
Csathó Kálmán könyvtára mellett 

fényképeztük le Cs. Aczél Ilonát. A 
könyvtár? Egy elsőrendű író és egy 
elsőrendű művésznő közös könyviára. 
Minden van benne. Régi könyvek és mo-

Törzs Jen«} és Forrai Rózsi 
(László felv.) 

Gaál Gyula 

Ez mindent megmond. 
Nemzetközi könyvtár. Fran-
cia, angol és német köny-
vek. Gyönyörű dedikációk. 
A Per-Gynt, Hamlet és 
a Sasfiók diszkötésben. 

Gombaszögi Frida az öt 
világrész. Tanulmányt ír-
hatnánk róla „Utazás a 
világ körül" címmel. Talán 
még azután is maradna 
feldolgozatlan anyag. Me-
részség volna vállalkozni 
annak megállapítására, hogy 
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melyik a könyvtár legérté-
kesebb darabja. 

Aki ismeri Góthékat az 
már tudhatja , hogy mi-
lyen a könyvtáruk. Aki 
megnézi a könyvtár képét, 
az tudhatja, hogy milyenek 
Góthék. Előkelő, halk és 
uri könyvtár. 

Tolsztoj és Murger, Aeso-
pus és Wells, régiek és u jak 
gyönyörű, eszményi kc-

fióth Sándor 

ban — itt-ott orvosi könyvekre is buk-

kantunk. Freudra, Slekelre, Adlerre. 

Egészen mély, egészen komoly köny-

Yizvúry Mariskd 

Veredése, versek és lexikon-kolosszusok, 
albumok és miniatűrök, nagy szélsősé-
gek és egymáshoz simuló gondolat-töre-
dékek, a legharmonikusabb diszharmó-
nia: ez Somlay Arthur könyvtára. 

Somogyi Erzsi már az u jabb irodalom 
hive. Könyvtárában a szépirókon kivül 
a filozófusok is tekintélyes számban fog-
lalnak helyet. Sőt — de ezt csak titok-

Sonilny Arthur 
(László felv.) 
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vek. Aristoteles, Molière. A klasszikus 

színpadi irodalom úttörői. Lamarc, Las 
salle, Marx. Sok-sok filozófus, aztán 
Rousseau, Milton, Wedekind, a legvál-
tozatosabb műsor. Ez a felsorolás nem 
drámai színész könyvtárának katalógusa. 
Ez a könyvtár Hátkai Mártoné. 

Vizváry Mariska könyvszekrényében 
régi szép emlékek sorakoznak elénk. 
Csaknem az egész magyar irodalom. 
Balassa Bálinttól napjainkig. Ugy mond-
hatnánk: a magyar irodalom gyűjte-
ménye. 

Gázon Gyula könyvein alaposan meg-
látszik, hogy szereti a betűket. Mondhat-
nám, majdnem minden betű ki van ol-
vasva a könyvekből. A könyvszekrény 
tartalma egész változatos. Edgar Wal-
lace és Gerhardt Hauptmann. Hangulat-
ember könyvtára. 

SZINETAR GYÖRGY 
Rátkui Márton 

(László felv.) 

lióittn G y ulu 

• 4 



Ha irai tud - rajzolni is tud 
Itt adjuk a Színházi Élet 

amatőr rajziskolájának ne-
gyedik leckéjét. Ezzel egy-
úttal le is zárjuk az első 
tanfolyamot. A hozzánk 
beérkezett rajzokból meg-
állapíthatjuk, hogy olva-
sóink már eddig is elég so-
kat tanultak. 

Az u j leckét is igen 
könnyű lesz megtanulni. 
Ha mégis akadna olyan 
olvasónk, akinek nehezen 
megy, az — tanuljon meg 
előbb irni. 

Aki a rajzolásnak ezzel 
a módszerével komolyab-
ban akar foglalkozni, for-
duljon a berlini „ABC 
Stúdió"-hoz. Cimük: Ber 
tin SW 68, Markgrafen-
strasse 26. Ott nemcsak 
irni, rajzolni is megtanul. 
Egészen biztosan! 

Néhány egyszertt vonallal görl-ej»apattá változtathatjuk az 
betUket 

Chaplin kar ika túrá ja három belliből A hullám bçtUje: a . ,c" 

A bajusz: „ n " betű „ P " betUből — női (ej 
Klein Margit beküldött ra jza Neszményi Lujza bekUldött rajza 

„ G " betttből - Kabos Gyula 
Léder István bekUldött ra jza 
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Tavasz első n a p j a : márc ius 21. És mi a szép benne? Ez a c inikus egykedvű-
ség, ez a millióéves rut in , amivel visszajön. Minden t avaszkor v i ssza jön a tavasz. 
Visszajön illatos és virágos kötelességtudással , h iba nélkül el jön a r andevúra , 
ami t adtaink nek i tavaly i lyenkor . 

• 
Ver sac rum. 
Hogy lehet az, hogy a l a t inban a tavasz semlegesnemü? 
Na igen, éppen azér t . Mert t avaszkor a fé r f iak úgyis h í m n e m ű e k és a nők 

nőneműek . Ez az évszak b á t r a n megengedhet i m a g á n a k a semlegességet. Éppen 
azért , m e r t . . . 

• 
És a ki rakaí tokban nizzai eprek. Amelyek éppen olyanok, min t egy női a jk . 

É p p e n olyan párosak és éppen olyan d rágák . 
• 

De . . . h a l l o m . . . többévi szünet u t án az idei n y á r o n ú j r a divat a fehér női 
har i snya . A hölgyek, miu tán évekig beige-, por- , föld-, okke r - és krémszínű 

h a r i s n y á k a t h o r d t a k , az idén pudersz i -
nü ha r i snyáka t fognak viselni. • 

(Az első napsugár.) Az első n a p -
sugár dé lben érkezet t Budapes t r e . 
Tisz ta volt, langyos, szoányi rozot t 
és beé r te azzal, hogy a f ő b b u t c á k r a 
sü tö t t . A szűkebb me l l éku tcáka t 
gondosan elkerül te , éppen ugy a 
h á r o m szobán aluli l akásoka t . — 
Az első n a p s u g á r főbér le t i n a p s u g á r 
volt. Egyébként kicsit kényes volt, k i -
csit f innyás, nagyon a r r o g á n s és csöp-
pet sem melegí te t t . De b e n n e volt a 

fenyegetés, hogy el f o g múln i . És e r r e 



vártunk egy fé lévig . . . ! Egészében 
olyan volt, mint az első csók. Kicsit 
gyakorlatlan, kicsit affektáló, kicsit 
tartózkodó, de már benne minden jö-
vendő hűtlenség és árulás ize. 

• 

Ami azonban a tavaszban mégis nő-
nemű? 

Hogy mindenkire rámosolyog. 
• 

Ibolya az utcán, hóvirág és nefelejcs. 
A tavasz első kacérkodása a járókelők-
kel. Ismerkedése a nagyvárossal. Cso-
dáljuk. Egész Budapesten mindenki 
tud róla. Éppen a tavasz ne tudna a 
főkapitányi rendeletről, amely szerint 
tilos kacérkodni és ösmeretséget kötni az utcá 

* 

Azt, hogy tél van, az ember legföljebb lud ja. Hinni csak abban lehet, hogy 
tavasz lesz. Kisüt a nap és tavasz lesz. 

* 
Uj ruhák, u j iflörtök, u j menetrend a vasúton — ez a tavasz. Kék égen szőke 

nap — ez a tavasz. Uj gondok, u j tartozások, 'uj hajszák — ez a tavasz. Madár-
dal, barka, húsvéti harangszó — ez a tavasz. És tavaszkor minden tavasz. Egy-
általán a tavaszra arról lehet ráösmerni, hogy tavasz van. 

* 

Tavasz: nagy konjunktura Freudnak. Megvadult, kiirügyező álmok férfi és 
nő agysejtekben és a itudatalattiságban. Mert álmodni lehet tavaszkor. Aludni 
nem, de álmodni. Talán éppen azért lehet álmodni, inert nem lehet aludni. 

Naaa . . . Ki volt az a költő, aki a legszebbet énekelte, az a zenész, aki a 
legszebbet zenélte, az a fesíő, aki a legszebbet festette, az a 
tudós, aki a legmélyebbet állapította meg a tavaszról? 

Maga a tavasz. 
De azért a Faustban a „húsvéti séta" sem rossz. Ugy adjoi 

nekem az Isten szerencsét, nem egy rossz írásmű. És Szinnyei-
től a „Majális". És a Siegfriedből a Frühlingsschmelz. El 
lehelne fogadni ajándékba. 

Tavaszi vívmány: nem kell a nőket szeretni. Télen még 
nem mondom. Akkor nincs más. De tavaszkor lehet-a 
tavaszt is szerelni és micsoda barbárság elkeverni egy 
olyan gyönyörű tablót, mint a tavaszt és olyan gyönyörű 
élményt, mint a szerelem, egy zavaró mellékkörül-
ménnyel, amelynek biológiai elnevezése: nő. 



J^úilkj^h,aifotayici 
A grafológia irodalmában jelentős gazdagodást 

eredményezett dr. Max Pulvernak, a nagynevű né-
met grafológusnak nemrég megjelent munkája , 
amelynek egyik fejezetében különös figyelmet szentel 
a boritékcimzés karakterisztikumának. Összegyűjtöt-
tünk néhány iró és művész kezétől származó címzést és 
megkértük dr. Bendecz Móric grafológust, hogy dr. 
Max Pulver teórjái szerint analizálja ezeket a borí-
tékokat és mondja el véleményét a grafológiának 
arról a módjáról , ami nemcsak az írás vonalait, ha-
nem az egész külsőséget is figyelembe veszi. 

— Alapos analízis készítéséhez, mint azt már 
annyiszor megállapítottuk, legalább nyolc-tíz szó 
folyóirás szükséges, mert az írás kezdetén az író 
még nem olyan lendülettel ír, ami a megszokott 
í rásmódjának legjobban megfelel. Kizárólag boriték-
cimzés alapján én nem készítenék analízist, mert a 
legtöbbször éles ellentét van a címzés és a levél 
irásképe között. Pedig minden emberi megnyilatko-
zásnak kivetített képe bizonyos mértékben következ-
tetni enged az ember lelkületére és jellemére. Egé-
szen bizonyos azonban, hogy a boríték megcimzési 
módja is nagyon sok szempontból ad érdekes tükör-
képet a címző egyéniségéről. Max Pulver próbálko-
zása, hogy a címzés módjából az egyénre következ-
tessen, végeredményben nem is egészen u j gondolat, 
mert hiszen az alapos grafológus nemcsak a vona-
lakat, hanem az írással kapcsolatos mindenfaj ta kö-
rülményt figyelembe veszi, sőt nem ritkán éppen 
egy egész mellékesnek látszó mozzanat lendíti a fon-
tolgató grafológust egyik, vagy másik irányba. Gyak-
ran a tinta, vagy a papiros színe, annak formája 
sem közömbös a grafológus számára. A boriték-
cimzés meg különösen jellemző szokott lenni. Ennek 
megítélésénél azonban figyelemmel kell lenni arra, 
hogy a megszokott állandó borítékot használta-e az 
illető, mert szokatlan formájú borítékon nem tud 
sajátmagára jellemző tüneteket produkálni. 

— Nem közömbös az sem, hogy a levél megirása 
előtt, vagy után szokta-e az illető a borítékot meg-
címezni, mert ha valaki mindig előre szokta és vé-
letlenül most utólag irta a címzést, akkor már türel-
metlen lesz és nem gondol a címzés arányos elhe-



lyezésére. Viszont ha utólag szokta a borítékot cí-
mezni és véletlenül előre kell megírnia, akkor vagy 
szokatlanul gondos és aprólékos lesz, vagy túlságo-
san kapkodva írja, mert figyelmét már a megírandó 
levél veszi igénybe. 

— Ismeretlen kéztől származó levél kézbevételének 
első pillanatában már is valamilyen érzelmet táplá-
lunk a levél küldőjével szemben. Vagy nagyon ro-
konszenves és megnyerő, vagy a fantáziánkat izgatja 
a boríték, vagy megfélemlít és elidegenít, de majd-
nem minden esetben megérezzük a levélírónak azt 
a lelkiállapotát, amelyben a levelet irta. Mert persze 
nem szabad elfelejteni, hogy pontos egyformasággal 
senki sem cimez és ha követ is bizonyos megszokott 
módszert, éppen a cimzésbeli eltérés lesz a legjellem-
zőbb írója pillanatnyi lelkiállapotának. Az itt kapott 
borítékok nagyon érdekes emberektől származnak. 
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
Címzésnél nem tud ügyelni az elolvas-

hatóságra, de igyekszik kis térre korlá-
tozni a címzést. Ebből az következik, 
hogy tömörségre, áttekinthetőségre tö-
rekszik. Gondos és fegyelmezett a cím-
zés, mégis érezni benne a lüktető ele-
venséget. 
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KARINTHY FRIGYES 
Teljesen arányos és sablonos címzés, 

ami azt mutatja, hogy mellékes dolgok-
ban nem törekszik eredetiségre, másrészt 
azonban mindenben otthonos és min-
denre tud tekintettel lenni. 

ft £ 
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PÉCHY ERZSI 
Karakterisztikusan leegyszerűsített, 

mégis szinte Imponáló boritékcimzés. 
Arra mutat, hogy ifója teljesen tudatá-
ban van értékeinek és tehetségének. 

SZÉP ERNŐ 
Ez a címzés egy gyermekien áhítatos 

kedélyt tükröz vissza. Figyeljük meg, 
hogy majdnem a középen kezdi és a 
jobb margó mégis milyen széles. 

Beoszlottsága lelki harmóniára vall. 



FEJES TERI 
ÍRÓJA UGY KERÍTI HATALMÁBA A 

RORITÉK EGÉSZ TERÜLETÉT. MINT 
MIKOR VALAKI JÓKEDVÉREN VÉGIG-
HEMPEREG A GYEPEN. 

Tir. Xitfa £ur 

FEDAK SÁRI 
Szuverén módon tölti be mindig uzt a 

területet, amelyen mozog. Mindenben 
egyéni és nagyvonalú, semilyen megszo-
kottság nem feszélyezi a címzésben sem. 

O l w 
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HONTHY HANNA 
Szerény és megalkuvó természet, aki 

azonban erélyes és céltudatos is tud 
lenni. Általában inkább melancholiára 
hajló természet. 

RAJNAI GÁBOR 
E címzés Írója temperamentumos, de 

kényelmességre valló hajlam is fellel-
hető benne. Semmi könnyelműség, semmi 
póz. Harmonikus férfi. 

MAKAY MARGIT 
Egyszerű, póznélküli és harmonikus 

ember Írása. A külsőségekre nem sok 
figyelmet fordit, de azért sok érzéke van 
a harmonikus kiegyensúlyozottság iránt. 

/ 
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HEGEDŰS GYULA 
Kultúra, energia, koncentráltság! Ezt 

q három tulajdonságot tükrözi vissza a 
boriték. 



Maltony Mária 
(Tóth Margit felvételei) 

Tiz hosszú haj..„ ÍM/néíIIlő 
és 3 görl visai még Pesfe/v hosszú hajat 

Inkey Margit 

Még van. Kevés, nagyon kevés, de 
mégis akad egy-kettő. Vidéken még 
látni néha, Pesten már a legnagyobb 
ritkaság. Csak az iskoláslányok hord-
ják. ö k is csak azért, mert muszáj. 
Pedig kár érte. Van akinek direkt 
hiányzik. Például a költőknek. 
HOSSZUHAJ! . . . Mennyi vers éne-
kelte a nők szőke és fekete haját , az 
illatos selyemsátrat, az aranyzuhata-
got. A rövid hajról, bubifrizuráról nem 
lehet verset irni. Legfeljebb kupiét, 
Azt sem igen irnak róla. Hál' Isten-
nek. 

Kiváncsiak voltunk, a pesti színhá-
zak körül van-e még hosszú haj. Van! 
Kettő, összesen két szinésznőt talál-

tunk, akik hosszú hajat viselnek. A 
Vígszínházban Inkey Margit, az Ope-
rettszínházban Mattony Mária. Több 
nincs! 

Talán a görlök között, vagy a szini-
iskolákban? Ott tényleg találunk: 
összesen nyolcat. Gyorsan lefotogra-
fáltuk a tiz hosszú hajat . Azért gyor-
san, mert a tiz közül kilenc kijelen-
tette munkatársunk előtt, hogy jövő 
héten levágatja a haját . 
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Az iiju Madame Valmonger moso-
lyogva nézett ki az ablakon. A kert-
ből virágillat áradt és Madame Val-
monger még mindig azon a tréfás 
ötleten mulatott, amit a bolondos 
Margot Saint-Lambert mesélt el neki 
egy félórával ezelőtt, amikor mint a 
szélvész rontott be hozzá. 

Már ideje lett volna, hogy átöltöz-
zék és táncolni menjen, de Madame 
Valmonger még mindig elgondol-
kozva ült az ablaknál és nem mozdult. 

Hirtelen egy kcz lökte be kívülről 

— Ne mozduljon, mer i lüvökt 

az ablakot és az ablaknyilásban egy 
férfi jelent meg, revolverét Madame 
Valmongerre szegezve. Az idegen 
arcát selyemkendő födte és határozott 
hangon szólt rá a fiatal asszonyra: 

— Ne mozduljon és ne kiáltson, 
mert lövök. 

Madame Valmonger egy cseppet 
sem ijedt meg, sőt láthatólag kitűnően 
mulatott az eseten. 

A betörő nyugodtan járt fel és alá 
a szobában és mindent felkutatott. 

— A pénz a kézitáskában van az 
asztalon, az ékszer pe-
dig a kommód fiókjában 
— igazította útba Ma-
dame Valmonger nyája-
san a betörőt. 

A betörő mindent ösz-
szecsomagolt, aztán az 
ablakhoz ment és rápa-
rancsolt az asszonyra: 

— Most ne nézzen ide. 
Madame Valmonger 

mosolyogva fordította el 
a fejét és mire visszafor-
dult, a betörő már eltűnt. 
A fiatalasszony gúnyosan 
mosolyogva figyelte az 
alulról felhangzó zajt, 
aztán becsengette a ko-
mornájá t : 

— Átöltözöm. Ékszert 
nem veszek fel ma este. * 
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Madame Valmonger autóba ült és a 
Casinoba hajtatott. 

A Casino előtt hatalmas transzpa-
rens hirdette, hogy ma este apacsbál 
lesz. Madame Valmonger is apacskosz-
tümben szállott ki( a kocsiból. 

— Hogy megrémültem volna — 
mormolta maga elé, — ha az a bolon-
dos Margot el nem árulja nekem, hogy 
Robert a bál előtt meg akar tréfálni. 

A Casinoban csupa apacsruhába 
öltözött hölgy és ur fogadta a 
fiatal asszonyt, akit bókokkal árasz-
tottak el. Madame Valmonger való-
ban ennivalóan bájos apacslány 
volt. Madame Valmonger azonban 
egyenesen egy magányosan ülő hölgy 
felé tartott, aki unottan cigarettázott 
az egyik asztal mellett. 

— Nos? Ott volt — kérdezte érdek-

Madame Valmonger autóba ü l t . . . 

lődve, amikor Madame Valmonger 
odaért hozzá. 

— Hogyne. Kitűnően játszotta a 
szerepét. Ha nem tudtam volna, hogy 
az én betörőm nem más, mint a mi 
apacsnak öltözött Robert de Montreuil 
barátunk, igazán megijedtem volna. 
Ha látta volna, hogy felkutatott min-
dent a szobámban. Mindent elvitt: az 
egész pénzemet és minden ékszeremet. 

Margot Saint-Lambert jóizüen ka-
cagott: 

— Nagyszerű. És maga persze nyu-
godtan hagyta. 

— Természetesen. Csodálom is, 
hogy nem tünt fel neki. 

— Mekkorát fog nézni, ha meg-
mondjuk neki, hogy ön tudott min-
dent. 



—- Rögtön elmondjuk neki, aminl 
idejön. 

— Vagy holnap, ö n még nem is-
meri Robertet. Ez képes arra is, hogy 
ma este ne jöjjön el, csak azért, hogy 
a betörőhistóriát valószínűbbé tegye 
és önnek meg rossz éjszakát szerezzen. 

— No én azt hiszem, hamarább is 
hallunk róla. 

Margot Saint-Lambert kitűnően mu-
latott. Hirtelen azonban eszébe jutott 
valami. 

— Mondja csak — fordult Madame 
Valmongerhez. — És ha mégsem Ro-
bert lett volna a betörő? Hiszen nem 
bizonyosodott meg róla, hogy valóban 
Robert volt? 

Madame Valmongert azonban ez a 
lehetőség egyáltalában nem ijesztette 
meg. 

— Hát az biztos, hogy megesküdni 
nein mernék rá, nagyszerűen volt 
maszkírozva. 

— Mégis, mit szólna hozzá, ha most 
Robert beállítana és kiderülne, hogy 
közben meggondolta magát és nem 
tört be magához, hanem egy valódi 
betörő volt az, akinek éppen ma jutott 
eszébe magát meglátogatni? 

— Ez nem lehetetlen, de azért az 
eset épp olyan mulatságos. 

— Tessék? Ilyen könnyen beletörő-
dik abba, hogy elveszítse a pénzét és 
az ékszereit? 

— Dehogy veszítem. Akár Robert  
volt a betörő, akár más, az ékszereket 
és a pénzt mindenesetre visszakapom. 
Tudniillik, ahogy ön elment tőlem, 
kedves Margot, azonnal felhívtam a 
rendőrséget és bejelentettem, hogy be 
akarnak törni hozzám, figyeltessék a 
villa tájékát. így tehát a betörőt min-
denesetre elfogták. 

— Jó Isten, mit csinált? — kiáltott 
fel Margot Saint-Lambert halálsápad-
tan. 

— Ne izgassa ugy fel magát kedve-
sem. Róbertnek semmi baja sem tör-
ténik. Igazolni fogja magát és rend-
ben van. Kettőnk közül mégis az én 
tréfám . . . 

Madame Valmonger nem fejezhette 
be a mondatot. Két ur lépett az asz-
talhoz és mig az egyik Margot Saint- 
Lambert vállára tette a kezét, a másik 
odasúgta Madame Valmongernek. 

— Ne ijedjen meg, nagyságos asz-
szony, a rendőrségtől jövünk. Elfog-
tuk Julo-t, alias Robert Montreuilt a 
nemzetközi szélhámost és most visszük 
őnagyságát is, a cinkosát. Kitűnően 
kieszelték az önnél történt betörést, 
amit ön akaratlanul ol^an- ügyesen 
megakadályozott. 

Fordí tot ta : AUER. NE^LLY 
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»Angyalt« Itérés Joseph von 
Sternberg 

Josef von Sternberg 1929-ben már vi-
lághírű rendező volt. Legutolsó amerikai 
sikerét Emil Jannings „Az utolsó pa-
rancs" cimii filmjével aratta. Amikor 
Jannings az amerikai beszélőfilm-1'orra-
dalom után újból visszajött Európába s 
az Ufához szerződött, hogy itt készítse 
el első németnyelvű beszélőfilmjét, szer-
ződésében kikötötte: a berlini gyárnak 
Josef von Sternberggel kell rendeztetnie 
filmjét. 

Megindult a tárgyalás az Ufa és a Pa-
ramount között. A Paramount négy hó-
napra átengedte az JJfának Sternberget. 

A német származású Josef von Stern-
berget ünnepélyes külsőségek között fo-
gadták Berlinben s megérkezése után ö 
és Jannings az Esplanadeban sajtóteát 
adott. 

— Mi lesz az uj Jannings-filmt — kér-
dezték Sternberget az újságírók. 

A kérdésre sem a rendező, se Jannings 
nem tudott felelni. Janningsnak volt egy 
regi kedvenc témája : Rasputint akarta 
eljátszani, az Ufa azonban százszázaléko-
san mai témát akart. 

Hetek múlottak el, 'amig végre döntés 
történt, hogy mi legyen az első Jannings-
beszélőfilm. Heinrich Mann „Professor 
Unrat" eimü elbeszélését választották ki, 
amelyet Vollmoeller dolgozott filmre 
Der blaue Engel címen. Professor Unrat 

szerepére kitűnő volt Jannings, az Ufa 
vezérkara azonban nem talált megfelelő 
„angyalt" a női főszerep eljátszására. 

A neubabelsbergi műteremben egymás-
után vonultatták fel az ismert és isme-
retlen színésznőket, de ha a legtöbbje 
meg is nyerte az Ufa gyártási vezetősé-
gének tetszését, Josef von Sternbergnek 
mindig volt valami kifogása: 

— Egyik sem jó . . . ezt a szerepet va-
lami egészen különös egyéniségű, érde-
kes asszonnyal kellene játszatni. A Ber-
liner Theaterben pár nappal ezelőtt lát-
tam egy színésznőt... azt hiszem, Mar-
lene Dietrichnelc hivják: ilyen nőre gon-
dolok. 

Kit szeret T^larlene Dietrich ? 
Nagy estély Janningsnál. 
Az estélyre meghívták Marlene Dietri-

chet, Emil Jannings feleségének, Gusy 
f/o//-nak egyik legjobb barátnőjét is. Itt 
ismerte meg Josef von Sternberg Marlene 
Dietrichet, későbbi sztárját. Egymás mel-
lett ültek a vacsoránál. 

Sternberg feleségét is bemutatták Mar-
lenenek. A rendező felesége csak ango-
lul beszélt s angolul indult meg a cseve-
gés közte és Marlene között. Sternberg 
már az első percekben felfigyelt Marlene 
Dietrich tökéletes angol kiejtésére. 

A Kék angyal női főszerepének elját-
szására olyan színésznőt kerestek, aki a 
német mellett tökéletesen beszél angolul. 
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és alátámasztotta Josef von Sternberg 
feleségének váratlan elutazása. 

— Itthagyom Berlint — mondotta a 
rendező felesége baráti körben — én 
New Yorkba érve azonnal beadom a 
válópert férjem ellen. 

Elkészült a Kék angyal. Bemutatták. 
Marlene Dietrich neve egyszeriben világ-
hírű lett. 

A vöröses-szőke hajú, gyönyörű láhu 
színésznő világhírét nemcsak érdekes 
egyéniségének, forró, izgató asszonyías-
ságának köszönhette, hanem kétségtelenül 
azoknak a pletykáknak, újságcikkeknek, 
híreknek is, amelyek vele és Josef von 
Sternberggel kapcsolatban szárnyrakel-
tek. 

Amerika nemcsak a jó színésznőket 
szereti, hanem finom csemegeként hall-
gatja a róluk szóló szerelmi botrányokat. 
Marlene Dietrich „szerelme", Josef von 

hiszen ennek a nagy filmnek az elkészí-
tésénél az Ufa csak ugy találhatta meg 
számítását, ha a filmet Amerikában is 
játszhatják. 

Vacsora után Josef von Sternberg rö-
vid tanácskozásra vonult vissza a filin 
producerével, Erich Pommerrel és Emil 
Janninys-sznl és a tanácskozás eredménye 
az lett, hogy Marlene Dietrich még ak 
kor este ajánlatot kapott a „Kék angyal' 
női főszerepének eljátszására. 

A Kék angyal meséje nem végződik 
happy-end-del. Sternberg berlini kirándu-
lásának sem volt happy-end-je: arról be-
széltek, hogy a rendező és a primadonna 
között mélyebb, bensőségesebb kapcsolat 
alakult ki. A pletyka szerelemről sutto-
gott. Ezt a felelőtlen suttogást igazolta 

Garry Cooper és Marlene Dietrich a „MarukkA" tiinii Paraniount-filniben 
Bemuta t ja : I ' rán ia , Décsí 



M
ar

len
e 

D
ie

tr
ic

h 
 

M
ar

ok
kó

 
—

 
Pn

ra
m

ou
nt

-Ű
lm

 
—

 
D

éc
sl

, 
U

rá
ni

a 



Sternberg rendező feleségének válási 
szándékai, interveniálása a Woman Clu-
boknál Marlene ellen — kaviár volt az 
amerikai közönség számára. 

Jesse L. Lasky, a Paramount társ-
elnöke biztos coup-t játszott meg, ami-
kor Marlene Dietrichet Josef von Stern-
berg rendező tanácsára gyárához szer-
ződtette. A Kék angyal New Yorkban is 
óriási sikert aratott. Marlene Dietrich 
New Yorkba való érkezése már nagy 
esemény volt az amerikai sajtó számára 
s riporterek tömege rohamozta meg a 
kikötőben és szállodájában a német szí-
nésznőt. 

— Mesélje el szerelme őszinte történe-
tét — kérték az újságírók. 

— Igen, bevallom: szerelmes vagyok s 
azt hiszem, a férfi, akit szeretek, ugyan-
II g y imád, mint ahogy én szeretem öt 

— Természetesen Josef von Sternberg-
ről van szó . . . 

Marlene felkacagott: 
— Nem. Férjem, Rudolf Sieber az, akit 

mindenkinél jobban szeretek. Illetve ta-

lán van valaki, akit még nála is jobban... 
— Szóval mégis Josef von Sternberg! 
— Nem. A kislányom. Négyéves kis 

kincsem: Heidede. Itt van a fényképe. 
Rokonszenves nyilatkozatával Marlene 

Dietrich végleg megnyerte az amerikai 
közönséget. Férje van, kislánya: ez uj, 
érdekes, gyönyörű, szentimentális cse-
mege, amit mohó élvezettel falt az Új-
világ közönsége. 

Autódefekt — Anny Jolly — 
Marokkó 

Hollywoodban, a Paramount Stúdió-
ban lázasan folyt a munka. Készült Mar-
lene Dietrich első amerikai filmje. 

Első amerikai filmjének témáját ő 
maga ajánlotta a Paramountnak. 

— Évekkel ezelőtt, amikor még egé-
szen jelentéktelen, kis színésznő voltam, 
— mesélte Marlene Dietrich — egyik 
nyáron Westerlandba utaztam. Itt ismer-
kedtem meg Benno Vigny-ve 1, a fiatal 
íróval. Autókirándulásra mentünk. Út-
közben defektet kapott a kocsi: nem tud-

Jelenet a „Marokkó" clmü Paramount-fllmbtil 
Bemutatta az Uránia . Déesl 



Adolph MmJou és Marlene Dietrich 
Marokkó — Paramount-film — Déosl, Uránia 

tunk továbbmenni s a hibái sem leheteti 
egykönnyen kijavítani. „Vissza kell gya-
logolnom", — mondotta Benno Vigny — 
„hogy autószerelőt hozzak. Addig maga, 
Marlene üljön szépen a kocsiban s högy 
ne unatkozzék, olvassa ezt a könyvet." 
Az autó ülése alól elővette Amy Jolly 
cimü újonnan megjelent regényét. Ol-
vasni kezdtem a könyvet s annyira tet-
szett, hogy sokáig nem tudtam a hatása 
alól szabadulni. A Marokkóban játszódó 
történet asszonyhősében magamat láttam 
s mindig az volt a titkos vágyam: bár 
egyszer eljátszhatnám színpadon vagy 
vásznon ezt az asszonyt! És az álmom is 
teljesült, mint annyi sok más és most 
boldog vagyok és i/.gatott, hogy a Ma-
rokkót játszhatom és szívvel-lélekkel, 
minden tudásommal és tehetségemmel 
belefekszem ebbe az izgatóan érdekes, 
rendkívüli szerepbe. 

Marlene Dietrich és Josef von Stern-
berg első közős amerikai filmje, a Ma-
rokkó a hollywoodi Kínai Színházban 

rendezett premierjén olyan általános, 
döntő sikert aratott, hogy a Los Angeles 
Times kritikusa másnapi beszámolójában 
az elragadtatás hangján jelentette ki: 
„Ez a legjobb, legérdekesebb beszélő-
film, ami eddig Amerikában készült." 

Amerika után most európai hódító út-
jára indult a Marokkó és ragyogó hős-
nője, Marlene Dietrich. 

A színésznő a Marokkó befejezése után 
szabadságol kért a Paramounttól, hogy 
Európába utazhasson. Párizsba a férjé-
hez és Berlinbe legdrágább kincséhez, 
az „angyal" legdrágább angyalkájához, 
H eidedehez. 

S esténként leül a fehér ágyacska szé-
lére Marlene, hogy elaltassa a szőke 
gyermeket. Mesél. S ha a mese tetszik 
Heidedenek, erre a sikerére talán büsz-
kébb, mint arra. hogy a világ minden 
részén százezrek és százezrek ünneplik, 
tapsolják, imádják. 

(Vége) 
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A m i k o r n e m « i k e r d l 
& t r ü k k 

A VERÉB, operett 3 felvonásban, szö-
vegét irta Pierre Wolff és Henri Duver-
nois, zenéjét szerzette Louis Beydt, elő-
adta a Théâtre Marigni Párizsban. 

Ez az egyszerűségében 
is nagyon bájos kis ope-
rett a második császár-
ság idejében játszódik, 
ami alkalmat nyújt a 
színháznak arra, hogy 
«'•rdekes, festői kosztümö-

v«<" kct mutathasson he. 
Gaston Gilbert, a festő 

gyakran változtatja ba-
Nína Myral, a r á tnő i t . R e n d e s e n ugy 
" V s ï e r ë p l ô j e , i n három hónapos viszony 

után szakítani szokott, 
még pedig egy trükk segítségével, amely 
mindig bevált. Bejelenti a nőnek, hogy 
— amit eddig elhallgatott — házas em-
ber, öt gyermeke van és hogy a felesége, 
aki eddig külföldön tartózkodott, haza-
érkezik. Egy nőt ábrázoló, kitömött ba-
bát állit be a műterembe s ugy tesz, 
mintha beszélgetne vele. Mikor aztán 
belép a megunt barátnő, ugy megijed 
ettől, hogy sarkonfordul és többé nem 
mutatkozik. Ezután u j barátnő után néz, 
amire szintén megvan a saját külön 
módszere. A műterem utcai nagy ablak-
nyílásában mindenféle csecsebecsét he-
lyez el s az érdeklődőkkel, akik azt hi-" 
szik, hogy régiségkereskedő kirakatát 
nézik, társalgásba bocsátkozik, különö-
sen, ha kedvérevaló fiatal lány az illető. 

Ezen a módon kerül hálójába, mint 
veréb a lépvesszőre, Cécile, a szép mii-
virágkészitőnő. Hpgy egyesülésüket meg-
ünnepeljék, Gaston" és társasága lerán-
dul Tournebride-be, ahol „mennyegzői 
lakomát'" ' ünnepelnek. Ugyanabban a 
vendéglőben mulat egy igazi lakodalmas 
társaság is és a szegény kis veréb eláb-
rándozik, hogy milyen jó volna igazán 
férjhezmenni, milyen gyönyörű lehet az! 
Tudja, hogy Gaston rövid idő múlva el 
fogja hagyni, de amikor elérkezik a vá-
lás időpontja, mégis majd megszakad a 
szive. Froumentel asszony, a festő házi-
asszonya, megsajnálja. 

— Ne féljen, kicsikém, — biztatja — 
majd csinálunk valamit, hogy ne kell-
jen elmennie. 

Midőn aztán Gaston kiadja neki a 
parancsot, hogy hozza be a műterembe 
a kitömött babát, elrejti Cécilet a baba 
ruháiba. Gaston elkezd beszélni a babá-
val, bevallja neki, hogy soha életében 
nem fáj t még neki a szakítás ugy, mint 
most, hogy milyen gazembernek . érzi 
magát, mikor a szegény kis veréb szivét 
igy összetöri s hogy a legboldogabb em-
ber volna a világon, ha nem sikerülne 
a trükk. Nos, a trükk ezúttal nem sike-
rül és Cécile Gaston igazi felesége lesz. 

(A közönségnek tetszett az újdonság, 
amelynek kedves, fülbemászó zenéje 
van. A sajtó is hizelgően ir a pre-

mierről.) 

ANGLIA 
k i t f y c 

A KÍGYÓ ÉS A KARD, szinmfl 4 felvonásban. 
10 képben, Percival C. Wren regényéből Irta 
Kenneth Raiice. előadták Wolverhamptonban. 

Warrene ezredes felesége Indiában, a kert-
jükben egy mérges kobra kígyóra lépeti, ré-
mültében összeesett s koraszülöttnek adott éle-
let. 0 maga belehalt az Ijedségbe. A gyermek 
— flu volt s Damocles lett a neve — kiskorá-
tól fogva Angliában nevelkedett, dúsgazdag 
tábornok nagybátyjának a felügyelete alatt. El-
végezte a sandhurst i katonai iskolát s éppen 
azon a ponton volt, hogy a hadnagyi' rangot 
elnyerje és unokahugát , Lucillet, akibe halálo-
san szerelmes volt, elvegye, amikor várat lan 
esemény következeti be, amely egész életét fel-
forgat ta . 

A tábornok gnrden-partyt rendez kastélyában, 
amelyén igen előkelő társaság van Jelen. Golfot 
já tszanak. Damocles egy lyukból labdát akar 
kivenni, ainikor egy ár tat lan kis sikló bújik ki 
onnan. A flu irtózatosat kiált, megtántorodik 
s habzó szájjal á jul tan terül el a földön. A 
társaság összenéz. Ugyancsak bátor katona — 
suttogják —, aki egy apró kígyótól ennyire 
megrémül. 

Lucille, n menyasszonya, kétségbe van esve. 
Beviteti a kastélyba és gyengéden ápolja. Fél 
óra mul ra magához tér a flu. 

— Már semmi bajom! — nyugtat ja meg Lu-
cillet, de a világért sem akar többé lemenni a 
ker tbe . Szégyenli magát s ainf még súlyosabb, 
érzi, hogy tudatalutt rettenetesen fél valamitől. 
A kígyó, igen a kígyó! Ha megint lát egyet, 
egész biztosan ismét rá jön a roham. Ennek 
azonban nem fogja magát kitenni és reggelre 
megszökik u háztól. Búcsúlevelet küld Lucflle-
nek. amelyben megír ja neki. hogy sohasem 
fogják egymást viszontlátni. 

Mivel semmi máshoz nem ér t , álnév alatt 
beáll közkatonának. De itt is üldözi a kigyó. 
Elég, hogy egyik ba j tá rsának mellén meglássa 
az odatetovált kígyói, vagy egy drogéria cég-
tábláján a kigyó élethű mását s röglön rá jön 
a roham. A legkitűnőbb katona, de nem lépte-
tik elő; azt hiszik, hogy részeges. 

Lucille, aki nem tud ja elfelejtenf s aki az 
időközben elhunyt tábornok óriási vagyonát 
örökölte, mindent elkövet, hogy nyomára akad-
jon. Egész detektivhadat mozgósít, de mind 
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hiába! Végre ő maga akad rá véletlenül. Autó-
jából meglátja az utcán, azonban Damocles Is 
észrevette s mire megállt a gépkocsi, a flu már 
eltűnt. 

Ez a találkozás egy nappal az el6tt történt, 
mielőtt Damocles ezredét áthelyezték volna 
Indiába. Lucille habozás nélkül utána megy. 
.Nem messze egy kis indus falutól, a dzsungel 
szélén akad rá a táborban. Damocles nem akar 
hinni szemeinek, amikor Lucille belép a sát-
rába, hellyel kinálja meg s szótlanul hallgatja 
szemrehányásait . Egyszerre felfigyel, mer t va-
lami furcsa, zizegő mozgást hall; oda tekint és 
lát ja, hogy egy óriási kobrakigyó csúszik be 
a sátorponyva alatt. 

— Az istenért, meg ne mozdulj! — kiált rá 
Luclllere. azután felugrik és ka rd já t villám-
gyorsan kirántva, egyetlen vágással leszeli a 
kigyó fejét . 

Amint a hüllő véres fejét és még mindig 
vergődő testét nézi, óriási változáson megy át. 

— Felszabadult a lelkem! Ez volt a szörnye-
teg, amely szerencsétlenné tette az életemet! 
Boldogságunknak most már semmi sem áll az 
út jában. Szól Lucillehoz. 

(Az egzotikus történet mindvégig nagyon 
érdekelte a közönséget. A saj tó hatásos 
melodrámának minősiti és ebben a zsáner-

ben kitűnőnek találja.) 

NÉMETORSZÁG 
5 z i n J a i r a b k < i « l e l i 

a k d j > e n t c k f t « z é l k i m c « 
A KÖPENICKI KAPITÁNY, német rege 

3 felvonásban, 21 képben, irta Carl 
Zuckmayer, előadta a Deutsches Theater 
Berlinben. 

Wilhelm Voigtnak az a tragédiája, 
ami a legtöbb börtönviselt emberé. Min-
denütt elutasítják, képtelen kenyérkere-
sethez jutni. Végső elkeseredésében már 
a kivándorlásra határozza el magát, de 
itt ismét leküzdhetetlen akadály tornyo-
sul elébe: a hatóságok megtagadják tőle 
az útlevelet. Amikor rájön, hogy rendes 
uton semmi áron sem tudja azt meg-
kapni, szövetkezik egy hajdani fegyenc-
társával, akivel betör az utlevélhivatalba. 
Voigt csak útlevelet akar ott szerezni, 
de cinkostársa feszegetni kezdi a hivatal 
pénzszekrényét. Ez lett a végzetük, mert 
rajtacsípik őket s Voigt u jabb tiz esz-
tendőre a fegyházba kerül. 

A fegyház igazgatójának az a szenve-
délye, hogy folyton azokról a hőstettek-
ről beszél, amelyeket a hetvenes francia-
német háborúban mint dragonyostiszt 
vitt véghez és a fiatalabb fegyencekkel 
naphosszat katonai gyakorlatokat végez-
tet. Voigt kiválik fogolytársai közül s 
oly lelkiismeretes tanítványnak bizonyul, 
hogy kiszabadulása után annyit tud, 
mintha rendes katonai nevelésben része-
sült volna. 

Kálváriája megint élőiről kezdődik. 
Fixa ideája még mindig az útlevél meg-
szerzése, ami ismét elérhetetlennek bi-
zonyul. Ekkor eszébejut, hogy Német-
országban mindent megtud szerezni az, 

akin katonai uniformis van és elmegy 
a zsibárushoz, akitől kapitányi egyen-
ruhát vásárol. Azt mondja, hogy jelme-
zes bálra kell az neki. 

Érdekes epizód ennek az egyenruhá-
nak a története, amely mint az a bizo-
nyos vörös fonál, végigvonul az egész 
darabon. Látjuk, amint újkorában von 
SchletofT kapitány próbálja az előkelő 
katonai szabónál. Követjük aztán sorsát, 
amint a kapitány lemondása után kéz-
ről-kézre vándorol. 

Voigt a pályaudvar egyik raktárában veszi 
fel az uniformist. 

Ezután következik a köpenicki város-
háza ismert kirablása. Voigt megállít az 
utcán egy őrjáratot, azzal bevonul a 
városházára, letartóztatja az egész hiva-
tali személyzetet a polgármesterrel egye-
temben és átveszi a kulcsokat. Útlevelet 
keres: az egészet csak azért csinálta. De 
a városházán nincs útlevél. Erre magá-
hoz veszi a pénzkészletet. 

Hetek telnek el. Egész Németország 
lázban ég, mert a szélhámos kapitány-
nak nem tudnak a nyomára akadni. Ek-
kor beállít a berlini rendőrségre egy 
civilruhás ember s megkérdezi, hogy ha 
jelentkezik a kapitány, megigérik-e neki, 
hogy büntetésének letelte után útlevelet 
kap külföldre? Az igenlő válaszra be-
vallja, hogy ő azl 

(A közönség igen jól mulatott a vi-
dám epizódokon, de kellőképpen ér-
tékelte a darab komoly kvalitásait is. 

A sajtó rokonszenvesen ir róla.) 

Olga Augusztova, 
aki Prágában nagy sikerrel játszotta a 

„Viktór ia" címszerepet 
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rek, akik itt jár tak nálunk, 
azt mondják, hogy nincs 
még egy ország, ahol any-
nyir]a szeretnék a színé-
szetet, mint éppen Magyar-
országon. Igen sok műked-
velő színtársulatunk, elő-
adónk, szavalónk van. Még-
sem volt eddig olyan köny-
vünk, amelyben minden 
színészettel és színházzal 
foglalkozó olvasó megtalál-
ha t ja azt, ami érdekli. 

A színház számtalan rej-
télyét és titkát nehéz ki-
ismerni, még nehezebb 
megtanulni. Azoknak, akik 
nem juthatnak be a fő-
városi szinházak kulisszái 
mögé, hogy a titkokat ma-
guk ellessék és a színházat 
mégis ismerni akar ják , sőt 
maguk is meg akarnak ta-
nulni játszani, szavalni, 

Jnkuyemon, a leghíresebb japán színész, bemutatja a 
maszkirozás iskoláját . . . 

^maB^Bfe 

gos szinészeti lexikonra 
volna szükségük. 

A következőkben rövid 
vázlatot adunk egy ilyen 
lexikonból, amely biztosan 
mindenkit fog érdekelni. 

• 

A szavalás és 
előadó művészet 

Ir ta: Odry Árpád 

A szavalásnak, művészi szem-
pontból, két problémája van: az 
előadandó mü érvényesüljön-e, 
vagy az előadó? A nyugati né-
pek a kérdésnek inkább az első 
feleletéhez tartoznak. Minálunk 
a második megoldás a hódítóbb. 
Nyugati művész előadása után 
arról beszélünk, hogy mi ha-
tott leginkább a műsor számai 
közül, minálunk pedig arról , 
hogy mivel hatott legjobban az 
előadó. 

Központban áll, mint legtitok-
zatosabb jelenség, a vers és an-
nak előadása. Vers csak az, 
ami semmi más formában nem 
volna kifejezhető. Gondolat, 
mely együtt születik a formájá-
val. Tehát nem választható el 
tőle. Előadásának ennélfogva a 
foi ma a főfeltétele. A versnek 
másik sajátsága: minél kevesebb 
magyarázat van benne, annál 
inkább vers. Ez az oka annak, 
hogy ahány ember van, annyi-
féleképpen érzi. A szerelembe, 
bánatba, elégedetlenségbe, öröm-
be mindenki beleöntheti a 
magáét. 

Az előadóművész nein verset 
keres, hanem saját magát. Ta-
lálkozni akar a saját érzés-
világával és azt a versel t a r t j a 
meg, amelyikben azt fölleli. A 
forma, a rövidség és a hajlít-
hatóság — az eszköz, amivel 
rendelkezik. A közönség az előtt 
a feladat előtt áll, hogy pilla-
natok alatt megismerjen, fől-

- 1 « — 



fogjon és átéljen, sőt egészen 
magáévá tegyen valamit, amit 
nem ismer. 

Nagy izgalom nem tar that 
soká. Az előadó biztosságán és 
gyujtóercjén múlik, hogy a 
hallgatót pillanatok alatt bele-
helyezze egy képbe és elragadja 
a maga érzése javára. Ez a 
szinpadonkivüli előadás nagy 
nehézsége, de egyúttal páratlan 
gyönyörűsége is. Mert akkor 
válik tökéletessé, amikor a 
hallgató nemcsak megismeri, de 
át is éli a verset. Az pedig más-
kép nem érhető el, mintha az 
előadó maga is hatása alatt állt 
és aztán vele élt sokáig, mielőtt 
kivetítette magából. Hamarabb, 
mint egy évi ..ismeretség" után 
verset tökéletesen előadni nem 
lehet. 

• 

Maszkirozás 
Ir ta: Kürthy György 

A maszkirozás célja: olyanná 
alakítani a színészi fejet, aminővé 
a szindarab szerepe kivánja. A 
inaszk eszközei: festék és álhaj . 
A festék háromféle lehet: por-, 
zsíros rud- és vizfesték. Az elsőt 
főleg nők, a másik kettőt férfiak 
használják. 

Vigyázni kell a világítási effek-
tusokra és kerülni kell a tiszta 
fekete és tiszta fehér alkalma-
zását, amelyek rideg és való-
színűtlen hatást tesznek. 

Ha soványitani akarjuk az 
arcot, ugy sötétebb színeket al-
kalmazunk (a pofacsont alatt), 
ha nagyítani akarunk egyes ró 
szeket (orr , homlok, áll, fül 
stb.), akkor világosabb szinnel 
festjük azokat: világos „test-
szin"-nel. Szem nagyításához a 
pillát és szemöldököt feketével, 
a szemgödröt szürkéskékkel, 
vagy vöröses szinnel festjük alá. 
Fiatalosabb külsőt a rószaszin 
és világospiros ad, öregebbet a 
sárga. Beteg arcot a barna szin 
alkalmazásával, részeget, nát-
hásat, álmosat a szemhéj, orr 
és szájszeglet vörössel való meg-
festésével érhetünk el. 

A maszkirozás általában egyéni 
működést kiván; saját arcunk-
nak, a világítási hatásoknak 
pontos ismeretét. Más-más 

. . , és néhány pere után, tökéletesen megtévesztő külsővel, 
mint nő lép a színpadra 

ugyanannak az a l aknak maszk ja , 
h a az d r á m á b a n , opere t tben , 
Vagy kabarész i t ipadon f o r d u l elő. 

Sohasem ajánlatos túlzásba 
vinni a maszkirozást, mert 
könnyen komikus hatást érhe-
tünk el. Vannak, akik azt mond-
ják, hogy minden maszk feles-
leges és a színészt külseje sze-
rint kell a szerephez választani. 
Ez túlzás, mert hiszen mester-
séges világitásnál az arc rész-
letei elmosódnak, szinei pedig 
sápadtnak tűnnek fel. Maszkot 
tehát föltétlenül kell ké&záteni. 

• 

A két cikket természete-
sen csak kivonatosan kö-
zöltük, hiszen mindegyik 
több oldalt tenne ki a 
Színházi Életben. Hátra 
volnának még igy is a 
színpadi technikáról, ren-
dezésről, kosztümökről 
színpadi beszédekről és a 
színház más, ezer kérdésé-
ről szóló cikkek. Kénytele-
nek vagyunk beérni azzal, 
hogy felhívjuk olvasóink 
figyelmét arra a könyvre 
— a Győző Andor kiadásá-
ban megjelent kétköteles 
„Színészed Lexikon"-va. — 
amelyekből az itt közölt 
cikkeket és képeket átvet-
tük. 
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A SZÍNHÁZI ÉLET RÁDIÓJA 

Életemben először olvastam fel a 
Stúdióban, minap délután. 

Hát már ezt is ismerem. 
Volt egy kis adag merengeni va-

lóm, mikor a Muzeum-körut felől le-
sétáltam a Főherceg Sándor-utcába, a 
Rádió palotájához. 

Ott laktam tudniillik husz, vagy 
még huszabb esztendők előtt a Sán-
dor-utcában, mint kezdő szerkesztő. 

Elképzelhetik, milyen óriásiakat 
bámultam Ujházy Ede után, meg 
Gyulai Pál ur után, mikor néhanapján 
láttam őket a Sándor-utcában, ha el-
mentek hazulról. Ott lakott Lipcsey 
Ádám bátyánk is, szegény, tudom 
nagyba felejtik már a régimódi korpu-
lens férfiút, aki a Balaton kávéházban 
olyanokat hahotázott, hogy szemben 
az Ostende kávéházban a hangjától 
kihagyta a ziccert, aki ott billiárdo-
zott. Ott lakott a Sándor-utcában Far-
kas Imre a poéta is, akivel legelőször 
volt szerencsém személyes ismeretsé-
get kötni a Sándor-utca hírességei kö-
zül. Feledhetetlen, hogy a jószivü ifjú 
poéta, mikor szerelmi csalódáson ért, 
mindennap felhurcolt magához és 
zongoraszóval, dallal gyógyitgatott. 

Feledhetetlenek azok a művész-
esték is a Sándor-utcában, a Kispipá-
ban, ahol a Nemzeti Szinház statisz-
tái kadarka mellett énekeltek külön-
féle hazafias és bordalokat, mig a ven-
déglősné el nem tanácsolta őket. 

Ki álmodott még akkor rádióról? 
Még ezelőtt öt-hat esztendővel is, 

emlékszem, egy technikus jóemberein 
kitartóan magyarázta, mi az a rádió, 
s azzal végezte, hogy ha az elméletet 
nem is birom bevenni, majd megta-
pasztalom a valóságban, mert remény 
van rá, hogy a rádió Magyarországba 
is el fog érkezni. 

Hát -aztán bevonultam a Főherceg 
Sándor-utca 7. alá, a Stúdióba. 

Meglepő világ. 
A hosszú földszinti folyosón két-

három zárt aj tó mögül hallani egy-
szerre a hangszórót. 

Nyilik az ajtó, operistákat látok, 
rendezkednek, kották a kézben. 

A folyosó végéről Kiss Feri Nemzeti-
művész ur siet erre, nagy bekötött 
darab a hóna alatt: 

— Szervusz Ernő, hát te mit csi-
nálsz itt? 

0 a Tartuffe-öt rendezi, próbálnak 
abban a nagy teremben, ni. 

Belátok egy harmadik világított te 
rembe is, éppen ül le a zongorához 
két ismerős kedves fiu. Mocsányi-Lakos 
duo. 

Magamat a folyosó legvégébe 
kalauzolnak. 

Egy elegáns fiatal ur fogad, Gyar-
mathy titkár ur. 

Az én stúdióm szép nagy barna 
szoba. Alig van bútorzata. Itt is ter-
peszkedik egy zongora. A szövettel be-
vont, lámpáktól erősen sütött asztal 
elé kell ülnöm. Afölött az asztal fö-
lött, balfelől, valami kis misztikus 
rhombus lebeg. Nem is látom hirtelen, 
mi tartja. 

Ez a csuda, ami az ember hangját 
elviszi. . , 

Fehér csontpálcikák futnak a rhom-
bus sarkaiból a közepe felé. Mit tud-
nak ezek a pálcikák, nem érek rá so-
kat érdeklődni, rögtön kezdődnöm 
kell. 

Csak előbb a titkár ur megadja a 
tapasztalatlannak a szükséges utasí-
tásokat. 

Körülbelül annyi meg annyi távol-
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Ilyen nyugodtan folyik „Az idegesek" előadása a Stúdióban 
Surdou és Barrière mulatságos vígjátékát Náday Béla ir ta át a rádió számára. Szereplők (háttal): 
Petheő Attila, Pestby Kálmán, Beleznay Margit, Várady Aranka, Faragó Ödön. Nagy Ibolya, Ha jdú 

József, M. Iványi Irén és Náday Béla, a darab rendezője 

ságra kell a fejem tartani a fölvevő 
micsodától. 

A rhombus felé kell tartanom a 
szájnyílást. 

Az órám tegyem ki, kormányozni 
magam lassításra, vagy sietésre; pon-
tosan félóra lesz a felolvasásom. 

A papírral ne méltóztassam zörögni, 
ha egy levéllel kész vagyok, azt csúsz-
tassam le szépen a földre. Puha filc a 
padló. A lélegzetvételre is ügyelnem 
kell. Tudjam meg, hogy Kinában is 
meghallják a lélegzetemet, a Kinában 
élő magyarok, akik leültek Budapestet 
f o g n i . . . 

Szent Isten. 
Ha kiszárad a torkom, ihatom 

gyorsan egy pohár vizet. (Csak a kor-
tyomat meg ne hallják Kinában.) 

Kérem, délután 3 óra óta nem sziv-
tam egy árva cigarettet. Pemetefű-
cukrot szivtam. Nehéz nap bizony. 

Benyomul a Színházi Élet fényké-
pésze, lefotografál. 

Jön a speaker, bejelent. És átad a 
világűrnek. 

Ugy dobog a szivem, félek, hogy 
meghallják a Marsban is. 

És aztán hallom, hallom, hogy ol-
vasok hangosan, hosszú percek óta. 

Egyedül, az ismeretlen Távolsággal 
szemben. 

Olyan idegen, olyan ijedelmes va-
lami, hogy nem látok arcot, nem hal-
lok egy köhintést a hallgatóság közt, 
nem tudom kihez és hová beszélek. 

Ha most olyan buta kedvem jönne, 
hogy elkacagjam magam! belé a sö-
tét Amerikába, meg Kinába, hol nem 
tudom alkonyat van-e most, vagy dél-
előtt. 

Ha elordítanám magam földrészek, 
óceánok, csillagrendszerek felé, a bol-
dogságért, az igazságért, amiért szü-
lettem. 

Ha felbukna a zokogás a lelkemből, 
mint a gőz a fedő a l ó l . . . úgyis olyan 
nehéz a hangom tartani, minden perc-
ben affélét érzek, mintha apró finom 
gyöngy indul fölfelé a gégémben, 
mint a még meg nem békült szóda vi-
zes pohárban. 



VILLAMOS HÁZTARTÁSI 
CIKKEK 

VILLAN Y*RÁDIO * CSILLÁR 

CSILLÁROK, VILLAMOS 
BERENDEZÉSI CIKKEK. 

Budapest 
! iüzlet: VI . , Podmaniczky u. 3 9 . Csengery-u.sarok 
If ;okúzletek ; VI I . , Rákóczi -ut 3 0 . Nagydiófa-u. sarok 

Újpest, Árpád-ut 6 0 . 

Helle Gabriel la a ni ikroióu elútl 

Köhintés t ha l lok a h á t a m mögül . 
Ideben t m a r a d t a speaker . Vigyáz 

r á m . Fogházzal büntetik 
a rádiózavarokat 

Belgium az első állam, amely igazán 
erélyesen védi meg rádióhallgatóit. Min-
den hallgató tudja, hogy százféle mű-
szer és villamosgép zavarja a tiszta vé-
telt, holott ezeket egyszerű védőberende-
zésekkel könnyen ártalmatlanná lehet 
tenni. A belga törvény most nemcsak a 
gépeket, hanem azok tulajdonosait is 
ártalmatlanná teszi. Fogházzal büntet 
ugyanis mindenkit, aki nem szereli fel 
a védőberendezéseket. Dániában egyéb-
ként ugyanilyen szigorú törvény készül. 

Mi az a „Thedegea? 
Ez a furcsa szó a „Theater der Ge-

schlossenen Anstalten" rövidítése. Ma-
gyarul: a zárt intézetek színháza. Zárt 
intézet alatt fogházakat, börtönöket, 
fegyházakat és javítóintézeteket kell ér-
teni. A különös színházi vállalkozás tag-
jai szerződésnélküli német szinészek, 
akik a „zárt intézetek" lakóit akar ják 
szórakoztatni. Igazgatójuk: Hans Her 
hert Baer most tartott előadást a ber-
lini rádióban az érdekes vállalkozásról. 

Ez az a szinház, amelynek a közön-
sége akkor is a helyén marad, amikor 
az előadásnak már vége. 

I'cljgúr Tiburné Tóth törzsébe! operaénekesül! 
mellszobra, amelyet Gábor Mályás szobrász-

művész áll í tott ki a tá r la ton 



TÛBSflS ELET 
SZ<£Bk£.ÎZTI : CNDBÖDY BéLA 

ISERBÓ~BO~ÖAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, arról, hogy 

a Vanderbilt-unoka Széchenyi grófnő és 
Hadik Béla gróf esküvője Magyarorszá-
gon lesz-e, vagy Amerikában? 

— .4 Vanderbilt-család agy határozott, 
hoy y a vőlegényt nem engedik haza, ott 
tartják az esküvőig s a fiatal gróf majd 
csak az esküvő után hajózik át a konti-
nensre egy boldog rivierai nászutazásra. 
Erős tél volt, tele a tenger jéghegyekkel, 
az amerikai milliomos-familia most nem 
szívesen kelne át az Óceánon, így a 
Hadik-család, amely Hadik Barkóczy 
Endre gróf halála miatt mély gyászban 
van, Hadik Antal gróffal, a vőlegény báty-
jával képviselteti magát az esküvőn New 
Yorkban. Hogy aztán mi lesz, hogy lesz, 
vásárol-e a fiatal pár birtokot Magyar-
országon, vagy Hadik grófék valamelyik 
birtokán telepednek le — három is van 

s mindegyiken gyönyörű kastély áll ren-
delkezésére — mindez majd csak a 
nászút után vetődhetik fel, mint eldön-
tendő kérdés. 

— Köszönjük a részletes információt 
a tengerentúlról, S most vissza Európába, 
illetőleg Budapestre, ahol fagyok, hide-
gek, didergések ellenére mégis csak bon-
togatja szárnyát már a tavaszi szezon, 
ugyebár? 

— No, nagyon tétován bontogatja, ami 
nem is csoda, hiszen még alig látunk 
rügyeket a bokrocskákon s ha a hivata-
los tavaszérkezési dátum nem mult 
volna el, bátran tél derekán képzelhet-
nénk magunkat. De azért mégis ... 

— Hát persze, hogy mégis. Vagyis mi 
újság? 

— A Petrovich Vidorék tavaszi frak-
kos teájáról pár szót, a finom várbeli kis 
fészekbe a legszebb vendégkoszorut gyűj-
tötte össze a karcsú háziasszony, az 
érdekes és kedves Bársony Éva. Ott vol-

i i t . Koldus Béla nógrádmegyei főispán Installációja után Boros Józsefné, a nógrádi alispán felesége 
Balassagyarmaton vendégül látta a főispánnét és a környékbeli előkel« társaságot. A képen elől 
ülnek: Soldo* Arpádné, Soldo* Béláné, Molnár Józsefné, Huszár Aiadárné. gróf Almássy Imréné. 

Mögöttük: Boros Józsefné, Sztojkovits Józsefné. Baranyainé. Huszár Tibcrné, d r . Molnár Gyuliné 
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tak többek közt Oxilia ezredes, olasz 
katonai attasé és a felesége, Hatvany 
Lili bárónő, Horthy István és Miklós, a 
fiatal Bethlen grófok, Harsányi Zsolték, 
Tóth Lászlóék, Feiks Jenő, Farkas 
Emmy, Sacelláry Pál és nagyon sokan 
még a legjobb társaságból. Ugyancsak 
sokan voltak együtt az elmúlt héten Schell 
Dodó bárónál, aki a Gróf Karácsonyi-
utcai legénylakásán rendezett romi-partit, 
a játékosok bátorítására — francia pezs-
gővel. Mikor a vendégek elszéledtek, 
Dodó báró előhozatta a koffereit és — 
köd előttem, köd utánam — elutazott a 
Riviérára. 

— Utazásról lévén szó . . . 
— Igen, igen, azonnal. Kozma Miklósné 

utazott el a Semmeringre. S ugyanott 
időztek Ullmann György báró, Dőrg 
Mária bárónő is, viszont hazatért Kolle-
rich Pálné. Előbb azonban römi-partiról 
volt szó, ugy emlékszem, s ugyancsak 
römi-tea volt a héten Cséry Miklósnénál, 
akinél ez alkalommal jelenvoltak Kandó 
Lászlóné, Gaál Franciska, bisztrai Far-
kas Emmy, Rosner Ferenc, Nagy Pál és 
Kulcsár Miklós. A kártya-partikhoz tar-
tozik továbbá gróf Khuen-Héderváry 
Sándorné bridge-délutánja is. 

— Van még jelenteni valód ? 
— Egy igen örvendetes eljegyzési hí-

rem van. Zichy Erzsébet Gobertine gróf-

nőt eljegyezte Mósa Ádám, a gróf Nádasdy 
huszárok t. hadnagya. 

— Szívből gratulálok, mi van még 
irattáradban9 

— Legfeljebb egy végleg visszament 
eljegyzés, ami a férfi hibájából bomlott 
fel, illetőleg egy karcsú mannequin meg-
jelenéséből. A mult vasárnapi divat-
bemutató mágnásmatinéból eddig ezt az 
eredményt könyvelhetik el a társaság 
krónikásai a rivierai híreken kívül. 

— Mik ezek a rivierai hírek. 
— Az első, hogy minden egyéb szóra-

kozást kiszorítottak ott a hirtelen rop-
pant divatbajött cocktail-partik, amelye-
ket immár udvarképessé tett az, hogy a 
svéd király is rendezett egy nyolcvan-
személyes cocktail-partit a tenniszver-
senyzők tiszteletére, amelyen természete-
sen a magyarok is megjelentek Kehrling 
Bélával az élükön. A második hir, hogy 
a bakkbérlő Monsieur André eddig öt-
venmillió frankot fizetett rá a rivierai 
bakk-bankadásra s legnagyobb ellenfelei 
Madame Ricot és Mr. Goldwin voltak, 
mint pointeurök. A harmadik hir, hogy 
Kollerich Gyula, a Riviera legnépszerűbb 
gavallérja, fantasztikus borravalói még a 
legelkényeztetettebb személyzetet is meg-
lepik, a letört hölgyjátékosok pedig 
legendákat suttognak Monsieur Kollerich 
gyorssegélyeiről. Egyébként a magyarok 

Lillafüredi síelők a bánkuti menház előli: Gortvay Magda, Horn Flóra és Bodnár Marion 
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A. montecarlói nemzetközi verseny nagy diját Dóra Sándor (jobbról) nyerte. Balról állanak 
Lumniczer Sándor és Gáspárdy Béla 

már csomagolnak, innen-onnan itthon is 
lesz dolguk a Palatínus Klubban, nem-
csak a montecarlói Sportingban. 

— Hopp, mi van az uj Palatínus 
Klubbal, megalakult már hivatalosan is? 

— A jövő héten lesz az alakuló köz-
gyűlés. De ne vágjunk elébe az esemé-
nyeknek, majd március harmincadika 
után pontosan referálok mindenről. Ad-
dig egy érdekes eljegyzési hírrel kár-
pótollak: Kohner Adolf báró leányát, 
Kohner Kató bárónőt eljegyezte dr. Lu-
kács Antal, a Hermes-bank igazgatója. 

— A bankvilágban kalandozva most 
mindenütt csak a Horváth Lipóték fé-
nyesen sikerült estélyéről beszélnek. Ott 
voltál? 

—• Ott és hallatlan eleganciában gyö-
nyörködhettem; a vendégsereg a legtöké-
letesebb hölgy-toaletteket vonultatta fel, 
különösen Halom Imréné, Miklós An-
dorné, Szurday Róbertné, Horváth Er-
nőné, Halom Dezsőné, Kónyi Hugóné, 
Gerlóczy Endréné stb. stb. A hangulat is 
tökéletes volt ezen a szezonzáró estén, 
amelynél sikerültebbről még a farsang 
folyamán sem igen emlékezhettünk volna 
meg. 

— Pólói 
— Húsvét után, ha majd a pályát bo-

rító hó eltakarodik s helyet ad a lovacs-
kák nak. 

— Pletyka? 
— Egy nagyon érdekesre bukkantam, 

de bizony nagyon ügyes csomagolásban 
kell átnyujtnni minta érték nélkül fel-
írással, nehogy az igazi értékre ráismer-
jenek. 

— Nem baj, annál izgatóbb. 
— Tehát egy igen előkelő külföldi v.r 

feltűnően izgatott és rosszkedvű volt a 
múltkor az egyik budapesti klubban s 
bridgezés közben ez az összes partne-
reknek feltűnt. Illető ur többször felhi-
vatott egy telefonszámot a komornyik-
kal, de a szám soha nem jelentkezett, 
mire az egyik partner felhívta titokban 
a rendezőt s megkérdezte kié az illető 
szám? A válasz frappáns volt s most. 
már csak az maradt titok, miért volt 
olyan izgatott a külföldi ur? Erre is 
megjött a válasz, mikor a bridge felosz-
lott s az urak távoztak, illető külföldi 
kalap nélkül ugrott a taxiba s elrobo-
gott. A rendelkezésre álló adatokat azon-
nal összekombinálták a partnerek s a 
telefonszámot újra felhiva, a jelentkező 
hölgytől a külföldi ur kalapját kérték 
vissza az ő nevében, mire egy olyan vá-
lasz következett, ami mindent leleple-
zett. Hogy azóta egy válópör indult az 
ügyben, az mindenesetre a bridge-part-
ner ek indiszkréciójának köszönhető. 
Adieu! 
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Sarlós Viola, 
a Zuglói Szinház szubrett-

p r lmadonná ja 
(Sebes felv.) 

Sebők Stell, 
a Szegedi Színház koloratur-
énekesnője a Sevillai borbély 

Roslna szerepét énekelte 

Gergely Edith, Malecky Bianka 
taní tványa a Zeneművészeti Fő-
iskola estélyén a Trubadur 

Azucena szerepét énekelte 
(Vajda M. Pál felv.) 

Barna Endre 
t lzenhároméves szatmári gyerek 
a Nótáskapitányban nagy siker-
rel lépett föl. Most Berlinben 

fog filmezni 

Lux Baba és Für tös Asztrid, 
a Zalaegerszegi Kereskedők es-
télyén spanyol táncokat mutat-

lak be 
(Vajda lelv.) 

Misik János 
Jubilál, most i r ta őtezredlk 

versét 
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•HAJNAL LArZLÔ mm  

Megmondom, ki vagy 
(válogatott daktiloszkopia) 

Itt látható, kcrem, a prágai magyar 
legénység, amely azzal az elszánt elha-
tározással utazott Prágába, hogy győzni 
fog. Győzni sokféleképpen lehet, a mieink 
például idegekkel győzték legfőképpen. 
És nem győzték csodálni a fejlett cseh 

Angyal főleg vakítóan fehér fogsorá-
nak és markáns arcélének köszönheli 
válogatottságát. Nem beszélve arról, hogy 
formája is teljesen kielégítő. Angyal a 
szerencsével kissé hadilábon áll ugyan, 
ezzel szemben kecses piruettjei sokszor 
ragadtatják tapsra a közönséget. 

* 
Miután Angyal került a kapuba, 

Máriássy ugy tartotta, hogy az lesz a leg-
helyesebb, ha két szélén is angyal lesz. 
És, ha két szélén angyal, hát ugyan ki 
kerülhet a közepébe? Angyalföldi. Igy 
esett a választás Turayra, aki kreol 

A válogatod center: 
Turay 

játékkuliurát. Jól megnézték a cseh fő-
várost, ami tudásvágyukat igazolja. Lát-
tak is sok érdekességet, ez már maga is 
szép eredmény. Ehhez még tessék hozzá-
venni a mérkőzés eredményét, ami, te-
kintve az igen rossz gazdasági viszonyo-
kat és azt, hogy a csehek is győzni akar-
tak, szintén megnyugtató. 

• Angyal, a kapus 



Sárost 

arcával es életfelfogásával típusa a nagy-
szerű fulballislának. Elve: „szenesnek 
áll a világ" és miután sokszor meg-
csodált teherbiróképessége is a régi pom-
pájában kezdeti előbontakozni, könnyű-
szerrel foglalta el helyét a Nemzeti cen-
ter, Szenes előtt, akinek pedig szintén 
igen nagy sansza volt teherbírásával, a 
válogatott csapat centerposztjára be-
kerülni. Kettőjük között csupán annyi a 
különbség, hogy Turay már nem Szenes. 
Azaz jobb, mint Szenes. 

P. Siabó Vörös 

A védelemben először a Török—Biró 
hátvédpárra gondoltak, de aztán az a 
felfogás győzött, hogy a török biró már 
régen nem divat Magyarországon. Török 
igy is bentmaradt, de jobbhátvéd Mandl 
lelt, aki tényleg jobb hátvéd, mint Biró. 
Mandlnak régebben egy lábtörése volt s 
azóta a ballába valamivel rövidebb, mint 
a jobb. Künnyii megfigyelni nála azt, 
hogy futás közben mindig a rövidebbet 
huzza. De azért a ballába mindig tudja, 
hogy mit csinál a jobb. 

Török Kunipólh) Sáros 
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Avar Törölt Mindi 
(Paál Sándor felvételei) 

A baihalf Steiner, Sáros néven játszik, 
ő főleg a mai sáros pályaviszonyok miatt 
került a csapatba. Ha a pályák nem lesz-
nek a továbbiakban sárosak, megint ren-
des nevén fog szerepelni. 

• 

A jobbszélső Strock nagyszerű tangó-
szöveget ir. Néha a centerezései is sike-
rülnek, gyorsasága pedig közismert. Szé-
dületes sprinteket vág ki a mérkőzése-

ken. Prágában is azzal tünt fel, hogy 
inkább elhagyta maga elől a labdát, de 
12 másodperc alatt lefutotta a 100 métert. 

• 

Auer, a jobbösszekötő kistrafikról ál-
modozik. Néha meccsközben is egészen 
intenziven álmodozik, de ez nem vehető 
rossznéven tőle, hiszen a jövőjéről van 
szó. Ströckkel együtt nagyszerű szárnyat 
alkot és néha szárnyakat ad neki. Fan-

A csehszlovák válogatott keret: 
Alinak: Fait, Soltys, Junek, Bára, Cernicky. Nóvák, Puc, Plnnicka. Ülnek: Vodicita, Zenisek, 

Svoboda. Slmpersky és Joske 

Magyarország—Csehszlovákia 3:3 (2:2) ( F o t o I d e a 1 ' P a r h f l . »«tétele) 
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Svobodát ünneplik 

lázia is van benn« és ez nagyon fontos 

egy futballistánál. Fantáziájára jellemző, 

hogy a 16-os körüli szabadrúgásokat ő 

lud ja legmagasabban a kapu fölé lőni. 
• 

A balszárny is Újpestről került a válo-

gatott csapatba. Spitz a legsportszeriibben 

élő játékos, sohasem fut imuló délibáb 

után, néha egészen megáll meccslközben, • 
persze azért, nehogy kimerüljön és ez-

állat elrontsa a kondí-

cióját. Húzásai mesteriek, 

az öltözőben például 

ő tudja legjobban fölhúzni 

partnereit. A válogatottban 

neki van a legkisebb lába. 

talán éppen azéri a leg-

rendezeltebbek az anyagi 

viszonyai is, meri nem él 

nagy lábon. Nagyon csen-

des íiu. Csendes társa P. 

IMank-ka munkában 
(Fülöp István felvételei) 

Kannhauser, akinek beállítása 
körül annyi vibar kavargott 

Szabó, a balszélső, akinek 

a labdavitel az erőssége és 

nagyon szúrós nézése van. 

Rövidlátása közismert, min-

den mérkőzésen csak azl 

a rést látja meg a kapu-

, ban, ahová a labdát be 

lehet rúgni. Szerénységére 

jellemző, hogy neki ez i.« 

elég. 
* 

Olvasóink is legyenek 
szerények és legyen ebből 
is — elég. 

S'i 



DECOtoti! 

Szerencse 
szépség és fiatalság vár Önre a "4711" 
jegyében. Az elismert minőségű, valódi 
" 4 7 / / " kölnivíz a test- és szépségápolás 
alapja; fáradság és kimerültségtől meg-
óvja s uj életet önt elernyedt idegeibe. 
A "4'iit" világmárka egyéb készítményei 
is üdeségének és szépségének megvédésére 

szolgálnak. 
Csak eredeti üvegben valódi / Kimérve nem Xapfiatő l 



EGÉ5Z5ÉGí> 5ZÊPJÊG 
Vigyázat, mázolva van! 

Irta: HARNIK HELÉNA doktor 

/ 

Már a régi népeknél is szokásos volt az 
őszülő haj festése s modern hajfestö-
módszereink nagyrészt az egyiptomiak 
tapasztalatain alapulnak. A modern ké-
miai ipar a messze Keleten termő henna 
nevű növényből teljesen ártalmatlan, tö-
kéletes szinü hajfestéket állított elő, mely 
szer a szakértő kezében valóságos áldá-
sává vált az emberiségnek. Ezzel sikerült 
kiküszöbölni azokat az ártalmakat, me-
lyek az azelőtt használatos hajfestékek 
következtében keletkeztek. Ezek ugyanis 
különböző bőr- és szembántalmakat 
idéztek elő és így került a köztudatba az 
a tévhit, hogy a hajfestés „árt a szem-
nek". Teljesen fölösleges és tilos is ezeket 
az ártalmas szereket használni, mert az 
ujabbak nemcsak teljesen ártalmatlanok, 
hanem növényi eredetüknél fogva a hajra 
jó hatásuk van és amellett a régi vegyi 
festékekkel nem is tudtak oly tökéletes 
és természetes színárnyalatokat produ-
kálni, mint ezekkel. 

A hajfestés bonyolult eljárás és ezért 
nagy szakértelmet igényel, ezenfelül azon-
ban valósággal szeretet is kell rá fordí-
tani, hogy tökéletes legyen az eredmény. 

Mindig szem előtt tartjuk, hogy élő hajon 
dolgozunk s arra törekszünk, hogy a haj 
eredeti színét nyerje vissza. A „vörösre 
sikerült" haj, a „szénfekete", mind rossz 
festékanyag, vagy hozzánemértés követ-
kezménye, nem is beszélve azokról a sze-
rencsétlen esetekről, mikor fűzöld, lila 
stb. szinüre sikerült hajfestés valósággal 
lelki betegséget idéz elő. 

A tavasz beállta különös aktualitást 
jelent a hajfestés terén, mert a téli meg-
világítás jótékony félhomálya és az 
állandó kalapviselés mellett könnyű volt 
elrejteni az őszülő, vagy elfestett hajat, 
de az indiszkrét tavaszi napfény, a spor-
tolásnál fedetlen fej tökéletes rendet pa-
rancsol a frizura terén. 

Helyesen végzett hajfestés után a haj 
természetes szint és fényt kap s színét 
mosás után is állandóan megtartja, úgy-
hogy 4—6 hetenként kell csak utána-
festeni azt az 1—ty2 centiméternyi ősz 
csikót, amely a természetes növés követ-
keztében a hajzat tövén mutatkozik, 
ügyes nők ezt már maguk is el tudják 
végezni, ha jóindulatu, pontos utasítást 
kapnak. 

Hennával lehet a hajat 
világosítani is, amely szer 
igen szép, vörös fényt ad a 
hajnak, de az alapszint 
csak 1—2 árnyalattal teszi 
világosabbá. Igen nagy elő-
nye a hennának a szokásos 
hidrogénhiperoxiddal szem-
ben az, hogy teljesen ártal-
matlan, sőt jó hatással van 
a haj növésére. A hennát 
egyébként keleti hazájában 
hajápolószer gyanánt hasz-
nálják. 
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A Török Patika Külön Kozmetikai Osztálya 
Budapest, VI., Király-utca 12. 

a 

Csak eredeti 
L'Oréal Hennével 
festesse a haját! 

Ártalmatlan! 
Tartós! 

Természetes színek! 

Ügyeljen 
a KÉK dobozra! 

L ' O R E A L 
HENNE 
HAJFESTÉK: 
VILÁGCIKK! 

S o r o z a t o s s i k e r e k fűződnek a T ö r ö k P a t i k a K ü l ö n 
K o z m e t i k a i O s z t á l y á h o z , ahol mindenféle szépségápolási 

szer, kozmetikai cikk és illatszer kapható. 



COTV 
100 

A világhírű Coty-gyár magyarországi vezérképviselete ug\ 
ségét, hogy nyolc kiváló magyar iróval a nyolc világhíres Coty 

Hogy a költészet közel áll-e az illathoz, ítéljen a közönség! A v 
Akik a legrövidebben és a legtalálóbban tudják megírni, 

jellemzik a versek, azok között a következő dijakat osztjuk ki 
1. DIJ. EGY ÜVEG EREDETI 
2. DIJ. EGY NAGY ÜVEG ERI 
3. DIJ. EGY NAGY ÜVEG ERI 

4 - 1 0 0 . DIJ. EGY-EGY ÜVEG COTY' 
A pályázók nem kötelesek mínd a nyolc versről külön 

amely vers az ő általuk használt parfömöt jellemzi. 
A PÁLYÁZATOK FELETT PÁRTATLAN ZSŰRI DÖNT, 

Díjkiosztás a ROYAL-SZÁLLÓ FEHÉRTERMÉBEN lesz. 
A DIJAT NYERT PÁLYÁZATOK EGY RÉSZÉT A 

EHELYÜTT KÖZÖLNI FOGJUK A DIJAK SZÉTOSZTASANA! 
B E K Ü L D É S I H A T Á 1 

Cl a , 4 C^f1 Ck^utt _ É| 

f n v f i ^ a. „ a ^ . sty* " jo^jt j U , ^ a 

^-orrrtQ^ 

JLou }^ 
^L JLtsrT UA^JU. it 

aJi, K ^ 
I " 

A pályázatok a következő cimre küldendők: MIHÁLY OTTC 
A borítékon feltüntetendő 
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1 - U R ü l 
LAZ-

HűrnERO 
GARANTÁLTAN 

MEBBIZHATŰ 
m AR KA 

ARA 2"80 PEUGÖ 
Március 31-ig minden láz-
hőmérőhöz egy miniatűr 

szobahőmérőt adunk. 
„TURUL" Kötszergyár 

II., Erőd-utca 1 - 3 . 

Ha komoly szépségápolást akar végezni, ugy 
tegye azt Schröder-Schenke természetes szépség-
ápolási módszere szerint, aki feladattá tette a 
szépséghibákat nem eltakarni, hanem azt fel-
ismerni és kiküszöbölni. Főraktár az összes 
készítményekről: Török-patika külön kozmetikai 
osztálya, VI., Király-utca 12. 

A Palmlra-pályázatra beérkezett rengeteg 
pályamű szorlirozása és első selejtezése meg-
kezdődött. A zsűri e hó 20-ika körül kezdi meg 
a szűkebb osztályozásra érdemesített pálya-
müvek elbírálását. Az ezen időpontig még be-
érkező pályázatok is a zsűri elé fognak kerülni. 

D i v a t b a j ö t t 
a Pilavin fenyőszappan használata, mert I siti és frissiti. Gyermekek fürdőjé-
a Pilavin fenyőszappan nemcsak kelle- nél a Pilavin fenyőszappan szinte nélkü-
mes illatot ad a bőrnek, de azt erő- | lözhetetlen. 
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UOZmCTIKAI 

éfÜZCnCTCH 
M. L., Kuszlnszkó. Szeplöt ideiglene-

sen fehérítő kenőcs-receptet nem adha-
tunk, mert ami koncentrált erősségű, az 
szakorvosi kontrollt igényel, különben 
ártalmára válhat. Nem megfelelő erős-
ségű pedig nem használ semmit. Ez 
azon ritka szépséghibák közé tartozik, 
amit házikezeléssel még csak korrigálni 
sem lehet. 

Bánatos kislány. Ha a bőr teljesen be-
gyógyult, ugy 5—6 százalékos hidrogén 
hiperoxiddal pár hétig naponta egyszer, 
majd pár hétig naponta kétszer kenje át. 

Iréné 22. 1. Megfelel. 2. Szíveskedjék 
elolvasni M. L., Buszinszkó jelige alatt 
írottakat. 

Tlz éve példányonként vásárló. Kénes 
szappannal végezze a mosdásokat ugyan-
ugy, mint eddig, letörölközés után vegy-
tiszta benzinnel dörzsölje át arcát, majd 
higanymentes púderrel puderezze be. 

Zsíros ételeket ne egyen és gondoskod-
jon a napi jó emésztésről. 

Múmia. 1. Ezt belsőleg kell kezeltet-
nie, mert különben semmi foganatja 
nincs az egésznek. 2. Ártalmas. Olvassa 
el M. L., Buszinszkó jelige alatt Írotta-
kat. 3. Erre a kérdésre csak levélben 
van módunk válaszolni, ha kérdését meg-
ismétli és válaszbélyeggel ellátottan ci-
mét közli. 4. Se nem árt, se nem hasz-
nál. 5. A 3-as válaszunk erre is vonatko-
íik. 6. Nem regenerál. 

Alexa Ents t röm, német filmszinésznő, akinek 
állítólag a legszebb háta van Euróbában 

(Foto Manasse) 
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Fekete-rózsaszín scottls crepe-flamenga-ruha és kabát , rózsaszínű georgette blúzzal, F.hrenfest 
szalon modellje. Fekete antilop utcai kesztyű. Murányi Béla kesztyűs modellje 

(Angelo foto) 
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l'assy Mária, 
a Belvárosi Színház újdonságában „A törvény 

e lőt t" eioiii darabban 
Fekete antilop öv, fehér bőr applikációval 

(Angela foto) 

Óv, n i 
9°mb' virág 

Minden divathoz értő asszony tisztában 
van azzal, hogy mennyire fontosak azok 
a divatkellékek, amelyek nélkül a legszebb 
toalett is elveszti hatását. Az u j divat a 
vonalak lényegében nem mutatott igen 
jelentős változást, annál nagyobb a válto-
zás a színek összeállításában és a ruhát 
kiegészítő apróságokban, mint a cipő, 
táska, sál, öv, övcsat, virág és készlyü, 
nem utolsó sorban a kalap, amelynek 
divata azonban minden szezonban éppen 
olyan szeszélyes változást mutat, mint a 
ruháé. 

Legfeltűnőbb az u j tavaszi ruhákon 
az öv. Rengeteg sok tavaszi modellen 
látunk tenyérnyi, vagy még annál is szé-
lesebb öveket. A bőr- és a lakk-övek 
rendkívül divatosak, alig lehet elképzelni 
tavaszi köpenyt, kosztümöt, vagy szövet-
ruhát bőr- vagy lakk-öv nélkül. Nagyon 
érdekes, hogy már az öveknél is meg-
nyilvánul az élénk színek divata. Látunk 
piros-, kék-, fűzöld-, fehér- és rózsaszínű 
öveket, sőt nagyon sok modellen az öv 
háromszínű egymásra rakott bőrrétegből 
készül. A bőrövek mellett látunk a ruha 
anyagából készült szines öveket is, sőt 
némely Lonwm-flaminga kabátruhán a 
széles öv fekete-, zöld- és rózsaszínű min-
tás flamingából készült. A minta ugyanaz, 
ami a fekete-fehér flaniinga ruhaanyag 
mintája. 

Az övek csatjai feltűnően nagyok. Ezek 
fémből, gyöngyházból, gallalitból, fából, 
slrasszból készülnek. Patou egyik modell-
jén, egy eslélyiruhát diszilő szarvasbőr 
övön óriási strassz-csatot láttunk. 

Az övek mellett ezidén ismét nagy sze-
rep jutott a gyomboknak. Már évek óta 
nem láttunk annyi gombdiszes ruhát, mint 
most tavasszal. A gombok kis kerek vagy 
szögletes formájúak. A délelőtti és a 
sportruhákon nikkelből, az egyszínű fe-
kete ruhán szines és diszes csontból, a 
színük természetesen megegyezik a ruhát 
kiegészítő élénkszinü sállal, kézitáskával,, 
esetleg' kabáttal is. Egy fekete szövet 
Lanwin-ruhát nagy zöld gombok díszíte-
nek, ugyanolyan színűek, mint amilyen 
szinti a derékig érő és nyitott kabát, 
amely a ruhához járul. 

Az övek és gombok mellett nagyon fonr 
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tosak a virágok, amelyek a kosztümöket, 
az utcai ruhákat díszítik. Linonból, 
georgette-ből, pikéből, francia kockás 
parasztvászonból, csipkéből készülnek a 
gomblyukvirágok. Virágot a gomblyukba 
tűzni nem olyan kötelező divat, mint pél-
dául tavaly volt, amikor még Véletlenül 
sem leheteti kosztümöt látni az obligát 
piké-kamélia nélkül. Ezidén a virág csak 
egy bizonyos toaletthez szép, olyanhoz, 
amelynek stilusa azt megkívánja. A virá-
gok a szövetruhához leggyakrabban a ki-
vágásba tiizvc láthatók, ugyanabból az 
anyagból, amiből a szövetruha gallérja. 
Nagyon bájosak a linon-virágok, finom, 
keskeny valencien csipkedisszel és a tel-
jesen csipkéből készült dus, szekfühöz 
hasonló stilizált virágok. Angol kosztü-
mök reverjében gyakran lálunk piké gar-
déniákat, kimadeirázott, vagy kihimezelt 
szirmokkal, vagy bretagnei vászonból ké-
szült kék-, piroscsíkos Ttemény, kaméliá-
hoz hasonló virágokat. Roppant bájosak 
a délutáni ruhák tollból készült virágai, 
amelyek azonban olyan hűségesen utánoz-
zák a természetet, hogy a búzakék toll 
ból készüli buzavirágcsokrot alig lehel 
megkülönböztetni az élő virágtól. 

Patou az estélyiruhákon is nagyon 
gyakran alkalmazza a virágdíszt, a hal 
ványzöld ruhákon finom sárga tearózsá 
kat, a mell kivágásától egészen az övijj 
vezetve sokszor a hátkivágásban is 
némelykor az övbe dugva. Láltunk olyan 
tavaszi modellt, amelynél a ruha váll 
pántja teljesen virágból készült. 

A virágdivat egyébként tavasszal a leg 
aktuálisabb s valószínűleg a nyári ruhá-
kon már kevesebbet fogunk látni belőlük. 

Újdonság a tavaszi divatban a gyapjú 
csipke és a kötöttcsipke. Különösen a 
sportruhalervezők kollekciójában látunk 
gyapjucsipkéből készült blúzokat, teil 
részeket a derékban. A gyapjucsipke tel-
jesen az igazi csipke hatását kelti, azon 
ban annál vastagabb és sportszerűbb. A 
gyapjucsipke-bluz rendszerint angol kosz 
tümökhöz, vagy sportkoszlümökhöz ké-
szül, ugyanabból az anyagból, mint a 
bluz, a sál, sőt némelykor a sapka is. 

A gyapjucsipkét nyárra felváltja a se-
lyem- és cérnacsipke. Az u j kollekciók-
ban nagyon érdekes összeállítású selyem-
kosztümöket találtunk, amelyeknél rend-
kívül jól hatolt a fekete kosztümhöz 
fehér- vagy ekrüszinü nagy rózsásmintáju 
csipkebluz a rózsaszínű crepe-satin kom-

biné felett. A bluz zsabós reverjei a 
kabátra kihajtva élénkítették a fekete 
kosztümöt. Egy másik fekete maroccaine-
kosztümhöz — Goupy egyik modelljához 
— zöld csipkebluz készült, elől csuklya-
szerü kivágással és nagy puffos alsó-
ujjakkal. A kosztüm-kabát ujja csak 
könyökig ér és azt nagyon érdekesen 
egészítette ki a smaragdszinü zöld csipke-
d j -

Általában a blúzok anyagát illelően 
rendkívül nagy változatosságot enged meg 
az u j divat. Lálunk blúzokat crepe de 
Chine-ből1, maroccaine-ből, mosóselyem-
ből, pikéből, vászonból, organlinból, 
linonból, baliszlból és a koratavaszi kosz-
tümökhöz flanellből, jerseyből. iNagyon 
érdekesek és ujak azok a bluzszerü, egé-
szen rövidujju mellények, amelyeket a 
mosóselyem, vagy batiszt. hosszuujju 
blúzok fölé viselnek. Ezek a mellény-
blúzok rendszerint élénkszinüek és vasta-
gabb anyagból készülnek, mint az alap-
bltiz. 

^^ajanak 
hullámos 

teltseget, 
csah{ 
CA 
kJixanon • 

shampoon 
ad. 
1 csomag 36 fillér 
2 mosásra elég! 
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Síró Aima 
divatos ezüstróka sállal. Schmiedet Leó szőrme-

szalonjából (Párisi-utca «.) 

D«l*IN*l*IM*Z*a*hH 
Az idei párizsi tavaszi divatbemutató-

kon, mint érdekes újdonság tiint fel a vi-
lágos, sőt legtöbbször fehér kalap sötét-
szinü kosztümökhöz és ruhákhoz. A 
kalapkreátorok, szerint ezekhez a fehér 
kalapokhoz a trópusi sisakok adták az 
inspirációt. A párizsi elegáns uzsonnázó-
helyeken a sötétszinü kosztümökhöz leg-
töbször finom fehér filc, vagy egészen 
durvaszövésü fehér szalma klossokat visel-
nek, barna vagy fekete grosgrain szalag-
diszitéssel. A fehér-barna színkombináció 
rendkívül divatos. Nagyon gyakran látni 

^ nyári fehér santung-ruhákat rövid barna 
kis trikó-kabátokkal és barna kalappal. 

Poiret tavaszi kollekciójában egy na-
gyon érdekes fekete maroccaine-modell 
aratott nagy sikert. A ruhát derékig érő 
fehér, finom, vékony vászonpelerin di-
sziti. A pelerin tenyérnyi széles részekből 
van összeazsurozva, amelyek mindegyikét 
a legfinomabb fehérnemühimzéssel dol-
gozták ki, A pelerin szélén apró, húzott 
fodor van. A ruha szoknyarésze három 
egymásfőlöbt levő plisszirozott fodorból áll. 
Ezek körülbelül a térdig érnek. Az ele-
gáns délutáni ruhát rendkivül széles 

fekete lakk-öv egészíti ki. 
• 

Vionet kollekciójának egyik legnagyobb 
sikerű ensembleje a mauveszánü finom, ne-
héz crepe de Chine-ből készült ruha fü-
zöldszövetü köpennyel. A ruha derekát 
óriási masniban végződő nagy sálgallér 
di&ziti, szabása pedig a legötletesebb 
Vionet-szabás. Az ensemble rendkivül 
praktikus, mert a kabáttal együtt hordva 
a legelegánsabb délutáni toalett, viszont 
a kabát külön igen praktikus tavaszi fel-
öltő. A budapesti szalonok közül ezt a 
modellt az Ehrenfest-szalon vásárolta 
meg. 
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Az u j nyári estélyiruhák 
közül nagyon sok készül 
hatíszlból, organtiniból és 
linóból, svájci hímzéssel, 
valencien csipkével, szegők-
kel, vagy fodrokkal dí-
szítve. Az anyag lehet sima, 
de nagyon sok pasztell-
szinü'en mintázott anyagot 
is látunk. Ezek a ruhák 
fiatal leányok számára ké-
szülnek, mert nagyon üde 
és friss hatást keltenek. 

Fekete szövetköpeny, fehér hernielin prémezéssel 
Rosenbergné Breitfeld szalon modellje 

(Angelo foto) 

,,Peti| Mousse"-nak, „kis egérnek" ne-
vezi Martial & Armand egyik sikerült 
modelljét. A ruha kétrészes, fekete crepe-
flaminga szoknyából és fekete-piros scot-
tis crepe-flaminga jumperből áll. A jum-
pert pelerinszerü gallér disziiti sima fekete 
pántokkal és fekete bőrövvel. 

Az utcai cipők divatja tavaszra leg-
nagyobbrészt a paimps, azonban zártabb, 
magasabb, mint tavtaly, tekintve, hogy a 
nők egész nap ilyen cipőket viselnek. A 
nagy saines divatra való tekintettel a 
cipők is legnagyobbrészt kétféle szinii 
bőrből vannak összeállítva és az elegán-
sabb délutáni cipőket acél-, markazit-, 
vagy finom kőcsatok díszítik. 

Kcrités, kapu, acélbutor, kertibutor, Haidek-
ker-féle garantált márka. Képes árjegyzék in-
gjen. Kérje: Haidekker Sándor Rt.-tól, Buda-
pest, VIII., Üllői-ut 48'64. 

A párizsi ruhatervezők 
olyan fontosságot tulajdo-
nitanak a kesztyüdivatnak, 
hogy maguk is foglalkoz-
nak kesztyütervezéssel. Kü-
lönösen szépek és érdeke-
sek a Chanell kesztyűi. 
Chanell a rövid kabátujjak-
hoz nagy, suppos kesztyű-
ket készit, mintegy folyta-
tásául a kabát uj jának. A 
kesztyűk igen gyakran be-
rakottak, huzottak és bár 
bőrből készültek, kidolgo-
zásuk módja olyan, mintha 
selyemből volnának. Cha-
nellnál a kesztyűk ismét 
színesek, de a szinek min-
dig ugy vannak megvá-
lasztve, hogy teljes harmó-
niában legyenek a toalettel. 
Lanwin az egyik csipke 
estélyiruhához a ruha 
anyagából készült csipke-
kesztyűt mutat, amely a 
kéz ujjait szabadon hagyja. 
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il divatos fehérnemű vonala 
követi az oj divatos estélyi ruha vonalát 

Az igazán elegáns asszony éppen olyan 
gondot fordit a fehérneműjére, mini 
akár a toalettjére. Egészen természetes 
tehát, hogy Párizsban, a divat Mekkájá-
ban éppenugy vannak a fehérnemüter-
vezésnek és készítésnek koronázatlan ki-
rályai, mint akár a toaletteknek. Ezek a 
fehérnemü-modellek azonban csak a ki-
választott izlésű és érzékű asszonyok 
számára készülnek és éppen ezért sokkal 
ritkábban találkozunk velük, mint a jó 
ruhákkal. 

Budapesten csak nagyon kevés párizsi 
nivóju fehérnemü-szalon van és ezek kö-
zötl a legelső helyet kétségtelenül Feld 
Jenny szalonja foglalja el. Feld Jenny a 
budapesti társaság legelőkelőbb asszonyai 
számára készíti a lenge, finom csipkés 
kombinékat és hálóingeket és a legelő-
kelőbb leányok számára a finom kelen-
gyéket, hímzett ágynemüeket és asztal-
nemüeket. Ma már nemcsak az exkluzív 
vevői, de nagyon sok idegen is elisme-

réssel beszél arról a kiváló izlésü, igazán 
Párizsba való kis finom üzletről, amelyet 
Feld Jenny a Vörösniarly-tér 3. szám 
alatt berendezett. Ez az üzlel méltó ke-
ret a fehérnemüekhez, amiket benne 
árulnak. ízléses virágos tapéták, elegáns 
kis próbafülkék, finom régi bútorok, ké-
nyelmes karosszékek, kovácsoltvas csillá-
rok, sok-sok virág és a virágok közölt 
finom pasztellszínű, lenge selyem és 
csipkekomibinék, hálóingek, zsebkendők, 
hímzett- és csipke-zsurkészlelek, mind-
egyik a legelőkelőbb párizsi szalon leg-
újabb modellja. 

A vitrinekből egymásután kerülnek elő 
a triple voil, a crepe-salin, crepe de Chine 
hálóingek, újszerű vonalaikkal teljesen 
az estélyiruha vonalát követve. Az uj-
divatu kombinék szintén alkalmazkodnak 
a magas slusszu, hosszú ruhákhoz, az 
eslélyikombinék pedig a derékigérő hát-
kivágáshoz. 

A drága, ritka értékű csipkével díszí-
tett fehérnemük mellett azonban talá-
lunk rendkívül jóvonalu elegáns egy-
szerű és praktikus selyemfehérnemüt a 
szerényebb büdzséjüek számára. 

B O U R J O I S 

o J c k v c/e t-Zcitix^ 

M I G A KÉSZLET TART M I N D E N 

D O B O Z o / o i t PUDER 
VÁSÁRLÁSÁNÁL INGYEN ADUNK EGY 

ÜVEG J e PARFÜMÖT 

Hivatkozzék púder vúsárlásuiíl erre a hirdetésre! 
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azt mondja MOG * ha bolondnak tartasz is, — amióta 
úrnőm valódi Kayser-harisnyát hord, — képtelen vagyok 
hűtlenségre, bármint is bánik velem! 
azt mondja W O G * megértem és megbocsátom,— még 
egy kutya is elveszti a fejét, ha a nő művészettel fokozza 
szépségét! 

Mintha öntve lenne, ugy feszül térdtől a lábfejig. Csodá-
latosan takarékos a hordásban, mert valódi, hibátlan 
selyemből van. — Kayser-harisnyák, „Slendo"**- vagy 
„Slipper-heel"-lel*, a legdivatosabb és legfinomabb szín-
árnyalatokban kaphatók. Kérje az uj minőségeket, 
P. 10.50-től feljebb. 

"Védjegy bejelentve! 'Bejegyzett védjegyl 

Vezérképviselet: ERICH REICH & CO., WIEN VII, STOLLGASSE 3, Tel. B 36-1 -65 
A DIVAT KEDVENCEI • KAYSER-HARISNYÁK 



A tavaszi kosztüm 
Az aktuális tavaszi toalettek végtelenül 

nagy változatosságot mutatnak. A válto-
zatosság módot ad arra, hogy mindenki 
a maga életkörülményeinek és főleg a 
maga anyagi körülményeinek megfele-
lően válassza ki a toalettjét. Tavaszi 
szövetkosztüm ma is éppen olyan divat, 
mint évek óta minden tavasszal. A klasz-
szikus szabású angolos szövetkosztüm 
végtelenül elegáns, de a mi éghajlatunk 
mellett nem nagyon praktikus. Az, aki 
tavaszra csak egy ruhát akar csináltatni, 
nem választhat angolos szövetkosztümöt, 
mert az átmeneti idő, amelyben azt vi-
selni lehet, Magyarországon végtelenül 

Ákos Erzsi a Conto X-ben 
Dohánybarna georgette nyári ruha , narancssárga é* zöld 

georgette-iállal 

rövid és a kosztüm nagyon hamar meleg 
lesz. 

Ugyanez a helyzet az úgynevezett 
robemanteaux-va\, a kabátruhával is, 
amely szövetből készült és rókával vagy 
szőrmesállal rendkívül elegáns tavaszi 
utcai viselet. A párizsi nő garderobe-jának 
egyik legfontosabb darabja ez a szövet-
ből készült kabátruha, amelyből a nagy 
párizsi divatszalonok kollekcióiban ren-
geteg sokat látunk. Különösen Lanvin-
nak van az idén nagy sikere robeman-
teaux-ival, amelyek egészen élénkszinü 
korállpiros diagonál-szövetből készülnek, 
fehér linon-gallérral, vagy mellénnyel, te-

nyérnyi széles fekete lakk-
övvel, sokszor nagy gyöngy-
házgombokkal és a ruha 
oldalán zsebekkel. Nálunk 
a robemanteaux a legna-
gyobb luxusviselet, mert 
amint meleg lesz, nem le-
het szövetruhában járni. 

Az idei divat praktikus-
sága abban rejlik, hogy 
rendkívül divatosak a ta-
vaszí köpenyek. Ezek a kö-
penyek rendszerint min-
tázatlan, egyszínű szövet-
ből készülnek, búzakék-
ből, zöldből, barnából, szé-
les lakk- vagy bőrövvel, 
sokszor egészen klasszikus 
angol fazonnal. A köpe-
nyek alá a köpennyel meg-
egyező, • vagy harmonizáló 
színű selyemruhákat készí-
tenek és így a tavaszi 
ensemblé már egyúttal ka-
bát nélkül nyári délutáni 
ruha is. 

A selyemruhák anyaga 
végtelenül különböző. Le-
het az úgynevezett crepe de 
Chine-faconé, ami rendkí-
vül divatos ruhaanyag és 
amelynél az alapanyagba 
ugyanolyan szinü, de fé-
nyes minta van beszőve. 
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lia a szövetköpeny alá készült ilye» 
faconé selyemruhához egy rövid ujjatlan 
kis kabátot készíttetünk, akkor tökéletes 
tolettünk van tavaszra és nyári dél-
utánra is. 

A kiskabát a legtöbb modellen ujjatlan 
és a ruha gallérja, amely ráhajlik, adja 
meg a diszét. A ruha gallérja lehet me-
revített csipkéből, georgette-böl, vagy li-
nonból. 

Nagyon sokan, akiknek van tavaszi 
köpenyük, a tavaszi toalettjeiket nehéz 
selyemanyagból készítik. 

Talán még egy évben sem voltak a 
selyemkosztümök annyira divatosak, .mint 
ezidén. Természetesen a kosztümre szánt 
selyem egészen különös nehéz minőség, 
igen gyakran flaminga-anyag. Nagyon 
szép modellt láttunk barna apró fehér 
mintás flamíngából, klasszikus szab:f<su 
tailleurrel, kis fehér blúzzal. Végtelenül 
elegánsak a sima fekete selyemkosztü-
mök, elöl-hátul berakott szoknyával, há-
tul spanglis herrenfazonos kis kabáttal. 
A kosztümöt fehér crepe de Chine jum-
per egészíti ki, a kabát gomblyukában 
pedig fehér pikéböl készült cakkos virág 
van. Egyik előkelő bevárosi szalonunk 
egy ilyen fekete selyemkosztümöt kes-
keny nerz-sállal mutatott be, ami ezidén 
sokkal divatosabb, mint a róka. 

A tavaszi kosztümöknek egy másik igen 
praktikus fa j t á ja a vékony szövetruha, a 
rövid szövetkabáttal. Molineux kollekció-
jában rendkivül sok ilyen vékony szövet-
ruhát látunk, fekete szinben, fekete ka-
báttal. A kabát fehér selyemmel van bé-
lelve s ugyancsak fehér selyem disziti a 
ruha gallérját is. Ez a fekete-fehér toa-
lett, ha szövetből készül, délelőtt is dél-
után is elegáns viselet. 

Az ensemble eleganciáját fokozhatjuk 
ha ugy a ruha, mint a kabát uj ját rö 
vidre készítjük, úgyhogy azok hossza 
csak valamivel érjen a könyök alá. Ilyen-
kor a ruhát hosszú fekete, vagy elegán 
sabb alkalmakra hosszú fehér kesztyűvel 
viseljük. 

Ehhez a fekete toaletthez, ha büdzsénk 
megengedi, a rövid fekete kabát mellé 
csináltathatunk nehéz fehér selyemből 
egy rövid angol kiskabátot és a fekete 
ruha: a fehér selyem vagy vékony fehér 
szövetkabáttal, a legelegánsabb nyári, 
vagy tavaszi délutáni toalettet alkotja. 

GUTHY BÖSKE 

k e r 

h ó d í t á s t i t k a 
az egészség és az ifjúság. Határozottabbá 
és bátrabbá teszi a föllépését az a tudat, 
hogy arcán az egészség hamvas szine virul 
és telt ajkáról az ifjúság üde bíbora mo-
solyog. Ha nem szép, meg sem látják, de 
ha szép; az öné az egész világ. A siker 
és a hódítás győző fegyvere: a „Khasana 
Superb Creme" és a „Khasana Superb 

ajakpirositó". 

A Khasana Superb ajakpirositó min-
den szintónusu bőrhöz pompásan al-
kalmazkodik. Tartósan, Ízlésesen és 
feltűnés nélkül lopja az ajakra az ifjú-
ság hódító üdeségét. Aki látja, nem is 
sejti, hogy festett az ajka. Ehhez már 
csak a Khasana Superb Creme-t kell 
eldörzsölnie az orcáján, hogy az egész-
ség friss pírjától legyen százszor 
szebbé, mint volt. A Khasana Superb 
hatásán nem fog sem szél, sem eső, 
sőt a csók sem. Nem fest: az arcról és 
az ajakról csak szappannal és vízzel 
mosható le. KHASANA 
S U P E R S 

Mindenütt kaphatói 

Méfi ma lény m nrnVit rpjv lm c só rna Kimen m Subcrb 
ajakirral, ára: V 1.2U és arcpirosítóval, ára: 1' J.jO. 

Magyarországi központ: KIIMly OttO. 83 K 2. «V09V-
»runagyt t ra i iMf ta ludapMtv i . , Podmaniczky-u. 43 

or. IB. Mersheim, Frankfurt a, M. Paris. London 



Párizsba végérvényesen bevonult a 
nadrágszoknya. Ezalatt azonban nem a 
régidivatu szűk nadrágot kell érteni, 
hanem az olyan bő nadrágszárral ellá-
tott dus és gazdag esti toalettet, amely-
nél még a legszakértőbb szemű ember is 
csak akkor tudja megállapítani, hogy 
nem szoknya, hanem nadrág, amikor a 
hölgy például táncolni kezd. A szoknya-
nadrágnak rendeltetése nincs pontosan 
megállapítva. Eleinte csak otthoniruhá-
nak készült, az u j kollekcióban azonban 
még az olyan klasszikus szabónál is, 
mint Worth, az estélyiruhák között lá-
tunk olyanokat, amelynek szoknyája 
nadrágszerüen van elkészítve. 

A téli sporthelyeken, ahol a nadrág a 
nők számára már általánosan elfogadott 
viselet a sporthoz, a délutáni teánál is 
feltűntek a szoknyanadrágok. Madame 
Agnes, aki a legsikkesebben öltözködő 
hölgy s egyébként a legjobb párizsi ka-
laptervező, az ötórai teánál nagyon gyak-
ran jelent meg a sötétkék trikóból készült 
bő szoknyaszerü nadrágban, amelyhez 

PURGO CSOKOLÁDÉ 

Lehangoltságod megszűnik máris , 
mert a Purgó hasha j tó ideális! 

vilá-
goskék 
fényes 
satin-
ből ké-
szült egyszerű inget vi-
selt, a nyakon masniba 
kötött kis nyakkendő-
vel. 

A szoknyanadrág már 
Budapestre is bevonult, 
a színpadon először 
Somogyi Nusi viselte a 
Katókában, ma azon-
ban már társaságbeli 
hölgyek is viselik. 
A pesti divatszalo-
nok modelljei 
között is talá-
lunk szoknya-
nadrággal el-
látott toalet-
tet. Egyik 
pesti Szalon-
ban láttunk 
egy foga-
dóruhát, 

amelynek 
b6 szok-
nyaszerü 
nadrágja fekrte crepe-romainből készült, 
uj ja t lan dereka pedig rózsaszínű crepe-
romaine-ből. 

* 
Az amerikai Ziegfield Folies revüjének 

egyik legsikerültebb száma, amelyben a 
világhírű Ziegfield-görlök bemutat ják az 
elmúlt harminc év harisnyadivatát. Min-
den egyes görlön más és más harisnya 
van. Látni vastag pamutból készült csi-
kós, kockás, színes harisnyákat, fekete 
pamutharisnyát, fekete flórharisnyát, 
szines hímzéssel teljesen áttört azsuros 
harisnyát, csipke applikációju harisnyát, 
arannyal, vagy szines hímzéssel díszített 
estélyi harisnyát s végül következnek 
először a fekete selyemharisnyák, foko-
zatosan a ma divatos hajszálvékony test-
szinü harisnyákig. 

* 
A tavaszi divatot megelőzte a hír, 

hogy a párizsi divatkreátorok rendkívül 
sok scottis-anyagot dolgoznak fel. A bu-
dapesti szalonok kollekciójában alig for-
dult elő egy-egy scottis-toalett. Oka en-
nek, hogy a szalonok tartózkodtak at-
tól az anyagtól, amelyet a konfekciók 
könnyen kopiroznak. A scottist átenged-
ték a tömegdivatnak. 

A szoknyanadrag 

1(H) 



•>1W A T P O S T A 
Jubileumi számunkban kettős nagyságú kézimunkaivvel kedveskedünk hölgyolvasóinknuk. 

Célszerű, ízléses kézimunkák lemásolható rajzát , illetve ledolgozható mintáját adjuk ezen az „extra"-
iven, melyek között bájos, könnyen elkészíthető, legújabb divatú ruhabimzések is találhatók. A 
kézimunkák nagy része a Nádas kézimunka-cég modellje. 

„HÓVIRÁG." 1. Ha felöltője vau s most még 
egy tavaszi öltözetet akar csináltatni, akkor ez 
okvetlen kosztüm legyen. Ha a tervezett zöld 
szín mellett marad, ami egyébként most kijelen-
tett divatszin, akkor ezt nyári hűvösebb estéken 
is viselheti. Melegebb időre jó lesz a kék- s 
rózsaszín könnyű kompié. 2. A pettyes selyemből 
bluzruliát csináltasson berakott szoknyával. A 
bluz dísze fehér hímzett gallér s kézelő legyen. 
3. A gyikbőr-cipő most már nem olyan divatos, 
mint két év előtt volt, de ha van ilyen cipője, 
még bátran viselheti. 4. Bizony a rókát nehezen 
nélkülözheti a kosztümhöz. A vörös róka divatos 
ugyan, de nem minden öltözethez lehet viselni. 
Nézzen körül megbízható szücsüzletbcn, talán 
kap középárban valamilyen megfelelő darabot 

más ízben is. 5. Semmi kétség aziránt, hogy 
4 

a rövid haj továbbra is olyan divatos, mint 

eddig volt. 
„EGY ERDÉLYI OLVASÓ.4' A tavaszi férfi-

1'töltők tónusban árnyalt, úgynevezett ,, hal-
szálka" -mintás angol kelméből készülnek, egy-
soros, rejtett csukódással. 

„KOLOZSVÁRI FIATAL." 1,. Az esküvő utáni 

hivatalos látogatásokat a házasságkötést követő 
hatodik héten kezdik meg. Szülőkkel és egész 
közeli rokonokkal szemben nem keli betartani 
ezt a hivatalos terminust. Fér je szüleihez már 
az első héten elmehet. 2. Nyári látogatásokra 
mintás mousseline-ból készült ruhát csináltasson. 
De erre még ráér . 3. Hogy mennyi ideig tartson 
a látogatás, azt a hangulat szabja meg. Szigorúan 
etikettszerü látogatások nem tartanak tovább tiz 
percnél, de ezt ritkán tar t ják be. A feleség 
diszkrét intéssel jelzi, hogy távozni akar, a fér j 
az intés után bevárja, míg felesége feláll s akkor 
ő is feláll s rövid bucsu után távoznak. 

,,JUDITH.' 1. A kérdéses kosztüm anyagát 
nem kell átfesteni, mert most rendkívül divato-
sak az oluan kosztümök, amelyeknél a kabát 
s a szoknya különböző anyagból készül. Tessék 
a kabátot kurtábbra vágatni, a leeső kelméből 
esetleg a gallérrészt modernizáltaini s a szoknya 
számára megfelelő tönusu, sima, posztószerü 
szövetet venni. Ez utóbbinál modernebbek ugyan 
a mintázott angol kelmék, de miután a kabát 
tónusban mintázott (leveléből legalább is erre 
következtetünk), a másik fajta anyag csakis sima 
lehet. A zöld most nagyon divatos s ha itt egy 
elmosódott, szürkés árnyalatról van sző, ez alkal-

r ÖAj^-- KÖHÖGÉS r-

I 

REKEDTSÉG, TOROKFÁJÁS 
ELLEN 

ég*» f 

« 
t / t l C f l / l V l Ù T Y l & t â X f c a f l , Kaphnló gyógyszertárakban és ^ Ç Î ^ M j Û X f l C L S Z Î d l C L 

Ô l f o Z â t t Â À ô g & ' . drogériákban. û t t Â & ^ W ^ ^ j ^ 

Kökény Hona (Koto Paúl) 
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m. nidtiisAiui V Hu xt fein' í j'u/iu a <.1 pf*k 
h míyasa után tit—HO cm-rel fedi a té/dvolialat 
nkkor viselheti utcára. A tervezett mintás 
mousselint-kabáti nagyon szép lesz hozzá. 3. Szó 
sincs arról, hogy az ulcai ruháknak bokáig kell 
érni. h. Tény, hogy most nagy szalmakalapdivat 
van, de útra viselhet kis angolos filckalapot. 
5. Nyáron továbbra is a mintázott anyagok fog-
nak dominálni. Délutánra selycm-crcpe és 
mousseline-fajták, délelőttre legfőképpen nyers-
selyem és vászon. Ez utóbbi nagyon sokszor 
sima. 6. Egyelőre a közé pár nyalalu lábbeliek a 
legelegánsabbak. Nyáron valószínűleg sor kerül 
a világosabb cipőkre, és harisnyákra. Kivágott 
fekete antilop-cipi minden harisnyához és m/n-
r^e/i ruhához nagyon elegáns. 

,,S. E. B." Kér jük , hogy kérdését megismé-

telni szíveskedjék, mert legutóbbi soraiból nem 

tud juk megállapí tani , hogy miről van szó. 

„RIO DE JANEIRO." Miután utazását két évre 
tcivezi, természetes, hogy minden ruháját ma-
gával kell vinnie. Ha jelenleg elég jól el van 
látva, ne csináltasson uj holmit, ha azonban 
ugy van informálva, hogy ott nagyon drága az 
anyag, talán csak néhány ruhára való kelméi, 
egyszerűt, elegánsát, könnyebbet, nehezebbet ve-
ui/essen vigyen magával. Az ugyanis kőztudomásu. 

Kit lát vendégül a Színházi Elet 
a CONTINENTAL szállóban 

Ezen a hé ten Szántó Ármin, Szeged, előtizc-
lónket invi tá l juk h á r o m n a p r a Budapes t re és 
(e lkér jük , hogy megérkezésének pontos idejéről 
a Conünental-szállodát (VII., Dohány-u. 42-44.> 
értesiteni szíveskedjék. 

tí̂ UU U htlgl iZuksÀsok r/llfc C Jll/Uf dOua^tlíKl 
is mervudohbak s föltétlenül az oltani szokások-
hoz kell majd alkalmazkodnia. Elegáns és célszerű 
uriöltözetről kell gondoskodnia legelsősorban, A 
lobbit olt intézze el. 

„KARCSÚ BARNA." 1. A mousse l ine- ruhájá t 

dúsan ráncolt , vagy lapos ráncokba rakot t szok-

nyával s természetesen rövid derékkal csinál-

tassa. Bálba felveheti, ha igénytelenebb mulat-

ságról van szó. Nagy bálba kizárólag nagy 

eslé lyiruhában jelenhet meg. 2. A csipőfodor 

divatos lesz. 3. A szürke az idén ki jelentet t 

divaszin. 4. Könnyű tavaszi felöl tőjére ne dol-

goztasson prémet , hanem délelőtt sállal viselje, 

dé lután rókáva l . 

ÉSZAKI UTAZÁS1. Mindenekelőtt nagyon 
célszerű, finom utiruháról , kell gondoskodnia, 
mely angolos kosztümből, hozzáillő melegebb, 
kényelmes, vízhatlan köpenyből s esetleg egy-két 
ujjas és ujjatlan, elütő mellényből álljon. A 
kosztümhöz különböző színű és különböző minő-
ségű blúzokat kell csináltatni. Ezek kevés helyet 
foglalnak le s mégis lehetővé teszik, hogy öltö-
zéke változatos legyen. Gyapju-fumperek is jó 
szolgálatot tesznek. Elegánsabb blúzzal ldtogatd~ 
sokat tehet a kosztümben s előadásokon Is részt 
vehet. Vigyen ezenkívül egy jó kötöltruhdt is. 
mert ez rendkívül bírja a strapát s a köpeny-
nyel együtt második kompié szolgálatait teheti. 
2. Estére egy kis s egy nagy ruhát vigyen, meg-
felelő cipőkkel, apró díszekkel. 

„TAVASZI GOND." 1. Ha valami különleges, 

köpenyt akar , a most annyira divatos g elegáns 

opálzöldet a j án l juk . A fehér prémgal lér szép 

volna rá , de nem s tuar t - fazonban, hanem szép, 

sálszerú szabásban. Megjegyezzük azonban, hogy 

most a kosztüm sokkal divatosabb, mint a kö-

peny. 2. A sötétkék kosz tümhöi fehér l inon-, 

vagy természetes színű nyersselyem blúzt csinál-

tasson. X Középbarna cipő és ugyanolyan ha r i s -

nya illik hozzá. Kalapja lehet kék, barna vagy 

nyófs színű. 

„VIDÉKI OLVASÓ." Ruhatára nem teljes, mert 
hiányoznak belőle a könnyű, angolos holmik, 
melyekre nyári fürdőzése alatt okvetlen szűk-
sége lesz. Csináltasson tehdt egy-két nyers-
selyem ruhát, legalább egy vászonkosztümöt. 
Miután, ' mint irja, vászonruhái vannak, még 
csak egy könnyű kötöttkoszlűm beszerzését ajánl-
juk. Ha mondain helyre megy, két kisebb s egy 
nagyobb estélyiruhára is szüksége lesz, A strand-
holmik vásárlásával még várhat. 

„162 CM. MAGAS, 58 KGR. SÚLYOS." 1. A 

sötétkékkel díszített szürke r u h a a kék köpeny-

nyel tényleg jó. 2. A tervezett fekete maroccaine-

ruhá t bá t r an megcs iná l ta tha t ja , mer t es u 
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.ill)ág nagyon divatos s tippeli olyan elegáns, 
iiiint bármely ruas selyem. Inkább kabátot, mint 
köpenyt csináltasson hozzá, mert a kosztüm most 
sokkal divatosabb. 3. A georgette a nyáron is 
divatos les/z. Uj szin a zöldessárga és a sárgás-
zöld. Azonkívül mindenféle imprlmé-anyagot is 
fognak viselni. 4. A nyersselyem délelőttre a 
legelegánsabb s egyben legcélszerűbb viselet. 5. 
Levelében azt ir ja, hogy keveset jár társaságba 
s nincs sok alkalma a ruhák kihasználására. 11a 
ez valöban igy van, nem látjuk szükségét a má-
sodik. illetve harmadik ruha csináltatásának, 

1 • 
mert meglévő ruháival együtt az u j fekete 
maroccaine-kosztűm s a mintás georgelte-ruha 
egy szezonra teljesen elegendő. Inkább majd ősz 
fele csináltasson valami divatos ruhát , amilyenre 
éppen szüksége lesz. 6. A fekete cloche-szalma-
kalapon kivül később vehet széleskarimáju 
szalmakalapot, mely tónusban a georgette-ruhá-
hoz illik. 

„EGY ELKESEREDETT LEÁNY." Molett ala-
koknak csakis az angolos felöltők valók, azok 
is csak akkor, ha naguon jó szabásnak, A 
buretle-kopenijről határozottan lebeszéljük, mert 
az rettenetesen vastagit, különösen, ha trench-
coat fazont akar. Erről mondjon le. \eggen 
inkább vízhatlan selyemből készült esőkőpenijt, 
vulamilijen közép, vagy sötét árnyalatban. Be-
kötői bluz helyett kazakot, vagy jumpert csinál-
tasson. Utolsó kérdésére kozmetikai üzeneteink 
között találja meg a választ. 

„GABRIELLA 20." 1. Az esküvői ruha számára 
nagyon ílnom mintás georgette-t, vagy mousse-
line-! ajánlunk, megfelelő tónusu, sima anyag-
ból készült kabáttal. Ennek az öltözetnek aztán 
nyáron mindenütt jó hasznát • veheti. 2. A nyári 
utikosztüin számára nyersselymet ajánlunk, fehér 
és szines nyersselyem- és linon-bluzokkal. A piké 
is divatos leszr de utikosztümre nem alkalmas. 
A linon-ruhák rendkívül elegánsak lesznek, de 
bizony gyűrődnek, 

„G. B. RAJONGÓ." 1. A zöld szin az idén na-
gyon divatos s ha a ruha szabása jó, a hosszu 
derékon ugy lehetne segíteni, hogy slusszban 
övet tesznek reá s a csípőre eső sima részt szépen 
az alakhoz igazítanák. Nagyobb baj az, hogy a 
ruha kurta. De ha a másik zöld anyagból van 
annui, hogy a kis kabátkán kivül, ami készülhet 
ujjatlanul, miutáií a ruha ujjas, a szoknua aljára 
széles pántot kaphatnak belőle, akkor még menne 
valahogy a dolog. Természetes, hogy ezt a 
pántot is éppen ugy be kellene rakni, mint ahogy 
a szoknua be van ' rakva. Volna másik megoldás 
is, de ez csuk akkor lehetséges, ha a ruha 
anyaga elég er.us hozzá. A berakott szoknyát ki 
kellene vasalni s az egész ruhát át kellene szabni. 
Vagy ha a szoknua körül berakott, akkor csak 
a hátsó berakott részt lehetne kivasalni s az igy 

nyert anyagból kitoldom a szoknyát. 2. Ámentj-
nyii e a naguon kicsi, meglehetősen elpiszkolt 
minidből megítélni tudjuk, a két zöld szin jól 
illik egymáshoz. Az nem baj, ha a kabalka egy 
árnyalatiul sötétebb, csak harmóniában legyen 
euumással a két szin. Diszül fehér linon-yaHért 
s kézelőt ajánlunk. 3. Igaza van, hogy a fekete 
selyemnek a matt oldalát akarja feldolgoztatni. 
Csakis szegőzölt, vagy pántozott bluzfazont 
ajánlunk, fehér, vagy teslszinii georgctle-gallér-
kával. 4. A magassarku cipő nern angolos ugyan, 
de azért nálunk angolos ruhához is viselik. Csak 
sporthoz nem való, vagy szigorúan angol kosz-
tümhöz, különösen délelőtt. A fekete anlilop-
cipö naguon divatos. Utcára spanglis, délutánra 
és eslélure mélyen kivágott forma való. 

„FEKETE." 1. A beküldött szövetből nagyon is 
érdemes ruhát csináltatni, bár igaz, hogy nem 
divatos anyag. De miután fekete és finomnak 
látszik, szép rulia lehet belőle. Természetes, 
hogy csakis angolos fazont kell választani s 
díszül legszebb volna fehér piké-, vagy línon-
gallért és kézelőket venni. Sajnos, hosszu derekú 
ruha csináltatását nem ajánlhatjuk, mert az 
egyáltalán nem divatos, de ehelyett csináltat-
hatna inkább kurtakabátos kosztümöt s fehér 
kazak-, vagy jumperbiuzt viselhet hozzá. Ez a 
legmodernebb megoldás. Filckalapot most már 
nem igen viselnek, hanem inkábij szalmát. Meg-
lévő kalapját addig viselje, m.g az időjárás nem 
válik lavasziassá, aztán szalmakalapot vegyen. 

A régi jó Budapest kedves, finom szállója 
volt mindig a Pannónia. Gazdája az európai 
hirü szakíértiu: Glück Frigyes nemrég moder-
nizálta az egész hotelt, meleg hideg vízvezeték-
kel, légfűtéssel, fürdőszobákkal és számos más 
újítással látta el, de a kellemes régi tónus, 
amelyért a vidéki uricsaládok és a nivós kül-
földiek annyira kedvelték a Pannóniát, minden-
ben megmaradt. Az árakat — a gazdasági hely-
zethez alkalmazkodva — mérsékelték. 

SZÜLLÚ 
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 5 
Az előkelő családok régi, jóhirnevü találkozó 
helye a város szivében, a kél legnagyobb 
pályaudvar és a hajóállomások köz lél>en 

a villamos közüli vasutak csomópontjánál 
kényalmos közlekedés minden Irányban 

Logmodernebben átalakítva 
minden kényelemmel felszerelve. 110 szoba, 
180 ággyal. Központi fiités. Lift. Állami lele-
on, Hideg- és n.eleg folyóvíz-vezeték az 

összes szobákban. Szobák lürdőszobával é 
loilettel. Külön fürdőszobák. Kényelmes, izlé 
ses olvasóterem. — Fodrász, manikür és 
pedikür. — Pompás télikert, fényes éttermei-
különtermek, kávéház. Kitűnő magyar é 
francia konyha, kiváló magyar és külföldi 

fajborok. Figyelmes kiszolgálás. 
M * r « * k » l t t t k á r a i n k a t ! 

Szállótulajdonos: Glüek Frigyes. Az étterem 
és kávéház tulajdonosa: Pelzirann Ferfnc . 
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Tüf-Tcf 
— Kezeit csókolom, Nagyságos Asszo-

nyom. 
— Hová rohan oly sebesen? Csak nem 

a csillagturára akar benevezni-? 
— Onnan már rég elkéstem. Tizedikén 

lezárták a nevezéseket, addig három-
száznegyvenen jelentkeztek. Most — a 
versenyek nevezési zárlata lejárván, — 
csak a Zeppelin-utazásra, meg a Con-

.cours-ra lehet jelentkezni. 

— Az autókiállitás zárlata is megvoltt 
— Már nyomják is a kiállítás kataló-

gusát. A kiállítók száma, a nehéz viszo-
nyokhoz képest, elég tekintélyes. 

— Az autókereskedők persze mind. 
— Csekély kivétellel. Így a Bárdi cég, 

Hahnék, az Apart, az Unitas rt., Rei-
manék, Tichy testvérek, a Maybach-gyár, 
Urbán és Barna, Daimlerék és — last not 
least — a Fiat. 

— Az alkatrészkereskedelmet kik fog-
ják a kiállításon képviselni"? 

— Standja lesz a Bosch cégnek, Nagy 
Józsefnek, a Ferro-nuk, Szilárd Bélának, 
Cordaticéknak. Nagy Géza, mint egyedüli 
karosszériás, Urbach László, a motorosok 
és a Shell az üzemanyaggyárak képvisele-
tében vesz részt. 

— Hallom, hogy női kiállító is var 1? 
— Jó az információja, Reich Emiiné 

mezőkövesdi autóbabákat állit ki. 
. — Az eladásban biztosan ő fogja a leg-
nagyobb forgalmat csinálni. 

— Hallotta, hogy a Magyar Motorcsó-
nak Club megkapta a magyar motor-
csónaksport főhatóságát"? 

— Olvastam a hírt a klub közgyűlésével 
kapcsolatban, amelyen egyébként igen 
díszes vezetőséget választottak meg és 
sok olyan nevet láttam (a fiatalok között), 

Peerless, 
marínon. 

Dodge, 
Renault 

és egyéb márkáiu, vámolatlan uj 
és tökéletesen kijavított, használt 
személy- és teherautók, önköltségi 
áron alul, a legkedvezőbb fizetési 

feltételekkel kaphatók. 
Autûhltei r.-t eladási telepe 

vili., Tavaszmezft-u. 6. 

VËZÉKKÉPVI.M-XM : VI.. PODMAMCZKY-U. 17. 

SZ<£G.M<?SZT I : 
D O C Z I L A J O J 1 

Anita Tage kis kocsiját telje-
sen elborítják az Északainerika 
minden államából 5sszegyüjt5tl 

rendszámtáblák 
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amelyeket eddig nem hallottam motor-
csónaksporttal kapcsolatban emlegetni. 

— Ezekből is derék motorcsónakázólc 
nálhatnak még. Apropos, olvasás; olvasta 
már Illés István és Lindner Ernő nagy-
szerű jubiláris aranykönyvét1 

— Olvastam. Remek! 
— Most azonban szaladok, éppen sza-

badot int a derek K-rendör könyökigérő 
gyönyörű uj fehér kesztyűs kezével. Ke-
zeit csókolom. 

KI KINEK ESKÜDÖTT ÖRÖK HŰSÉGET 
Citroën 

Báró Forster Anna; ifj. Razgha Ernő; 
Feld Oly; Czigány Adél. 

Buick 
Patrick S. Szeriwencr; Ballay Mária. 

Fiat 
Bonta Armand; Kertész és Weszely; 

Scheiber Miklós. 
La Salle 

Dr. László Mihály. 

Mercedes-Bt n / 
Balatonhalászati rt. 

Renault 
Pannónia báránybőrnemesitő rt. 

Praga 
Steiner Vilmos. 

CITROEN 
vámolatlan, uj, gyári garanciás, 
valamint tökéletesen kijavított, hasz-
nált személy- és teherautók és motor-
kerékpárok önköltségi áron kapha-
tók a legkedvezőbb fizetési feltéte-
lekkel. Alkatrészek az összes kocsi-

tipusokhoz kaphatók. 
6ËPK0CSI IMPORT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

vil., nürnberg-utca 25/27. 

Közepeiirúpa legmodernebb 
es legoicsööD garázsa  
VIL KERTËSZ-U. 24-28. TEL. 372-93 

Angol Duniop 
A n g o l g y á r t á s S 
Angol m i n ő s é g i Arainkat 
24 szazaiéhhai leszaiiitottuh 
Ajánlatot és technikai Ismer-
tetést készséggel küld a 

Dunlop Rubber Co. Ltd. 
London s. m. i 
vezérképviselete: 

Atlas . 
GdpKeresKedeimi $ 
Részvénytársaság 
Budapest V, Szabadság-tér 18 
(Tőzsdepalota), Telefon 149-39 
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MERNI 
és NYERNI 
- |ú Idtgak kanénak ehhez: 

N e m r é g e n a newyorki árutőzsdén izgal-
mas árverés volt. Percről percre emelkedik 
az ár. Mindenki a végsőkig feszült. Ekkor 
— valaki felemelte az ujját és már ő lett 
az áru uj tulajdonosa. Az illető tagad, nem 
akart vásárolni, de a körötte állók bizo-
nyítják: felemelte ax ujját. Ha Öntudat-
lanul ls, mert idegei felmondták a szolgá-
latot — de a vétel érvényes. Es az árfolyam 
sülyedt, a következő napon is tovább és 
tovább. Amikor az Illető eladta a vásárolt 
árut, 150.000 dollárt vesztett el. 

A s ideges mindig vészit, legalább 
is azokat a kilátásokat, melyek 
e g y egészséges idegzetű ember 
előtt állnak. Ilyen lehetőségek 
gyakran sokkal többet érnek, mint 
150 000 dollár. Az idegek ápolása 
életbölcseség. Aki H A O - k á v é t 
iszik, mely koffeinmentes babkávé, 
óvja a szivét és idege i t Ne csak 
akkor kezdje inni, amikor orvosa 
óva emeli fel az ujját! Nem is nél-
külöz amellett semmit, mert a H AG-
kávét izben sem múlja felül semmi! 

HAG-káuéual kelni, aztán merni ós nyerni. 

:wu 

DOHÉM-TORTA 
7 tojássárgát, 20 deka cukorral habosra 

verek. Közben lassacskán beleszórok 7 
deka nagyon finomra őrölt tisztított mo-
gyorót, a 6 tojás keményre vert habját és 
5 deka lisztet. Ebből 10 tortalapot sütök. 
Ami kisült, azt deszkára borítva egy má-
sikkal lenyomtatom, hogy egyenes le-
gyen. Mikor mind a tiz lap kész, készítem 
a következő tölteléket: 20 deka cukorból 
sürü szirupot főzök és mikor langyosra 
hült, belekeverek 7 tojássárgát, 7 deka 
tisztított őrölt mogyorót, 6 tábla puhított 
csokoládét, 15 deka vajat és kevés törött 
vaníliát. Ezt a keveréket, habüstben, lo-
bogva forró viz fölött, folytonos keverés 
közt forralom, jó habosra. Kihütöm és 
egy deci kemény tejszínhabot keverek 
bele. Megkenek vele 9 tortalapot, a tize-
diket ráborítom és az egészet csokoládé-
mázzal vonom be. 

J Z i B W d J Z T h V l Z V Ä Ü Y M A Q I Í U . A 

ASZPIK KÉSZÍTÉSE KÉTFÉLEKÉPEN 
1. Két borjú- és egy disznólábat szépen 

megtisztítva megfőzök 2 liter vizben egy 
vöröshagyma, egy szál sárgarépa, 15 
szem egész bors hozzáadásával. Addig 
tőzöm, mig felére lefő. Kihütöm, lesze-
dem teljesen a zsírját és a zsírtalan ko-
csonyát lábasban ú j ra a tűzre állitom és 
mikor felolvadt, 2 tojásból vert kemény 
habet teszek bele és habverővel addig 
verem a kocsonyával együtt, mig forrni 
kezd. Akkor lefedem és lassú forrással 
főzöm, miközben 10 percenként szűrő-
kanállal leszedem többször a habját , mig 
tiszta lesz. Egy szitát nagy porcellán-
tálba állítok, lefedem egy szalvétával, 
amire még egy szűrőpapírt teszek és az 
aszpikot merőkanalanként átszűröm raj ta , 
vigyázva, hogy az edény alján lévő za-
varos, leülepedett rész bele ne kerüljön. 
Az átszűrt aszpikot igen pici sóval és egy 
kis citromlével izesitem, azután megfa-
gyasztom. Ha piros aszpikot akarok, ugy 



Karó  
Franck 

fóls/rrll tabaróhoy kiadós' 

íi finom kávéiiesitö 
pótkávé kockákban 
Fűinek Henrik íiui K i <jij<írlm(ímj<i 

alkörmössel megfesteni. Ez az aszpik 
kevés pénzbe és sok munkába kerül. 

2. Ez viszont drágább, de jobb és nem 
kell annyit pancsolni vele. Egy falun lakó 
barátnőm tanitott meg rá és én csak igy 
csinálnám, miután mind a kettőt kipró-
báltam, mielőtt Önöknek átadom. Ne-
künk városi asszonyoknak persze nem 
érdemes készíteni, mert az a pár fillér 
megtakarítás nem éri meg a sok időt, 
amit elpocsékolunk vele. Jó erős hús-
levest főzünk marhahúsból vagy tyúk-
ból. A levesből egy litert lesziirünk, meg-
fagyasztjuk, hogy a zsírt egy kemény, 
fagyott darabban levehessük róla. A le-
vesbe fél citrom levét csavarjuk, felmele-
gítjük és 4 lap fehér vagy piros zselatint 
olvasztunk fel benne, a szerint, hogy mi-
lyen színű aszpikot akarunk és emailirozott 
formában megfagyasztjuk. 

és finomra tört késhegynyi fahéjjal ízesít-
jük. A tésztát kinyújt juk l cm vastagsá-
gúra és pogácsaszuróval kiszaggatjuk. A 
kiszaggatott tészta felét jóval kisebb po-
gácsaszuróval a közepén ismét kiszurjuk, 
úgyhogy a kinyújtott tészta egyik feléből 
lapos pogácsákat, másik feléből kariká-
kat kapunk. A pogácsákat megkenjük 
vékonyan lekvárral, rátesszük a kariká-
kat, melyeknek közepét szintén megtölt-
jük lekvárral, ennek a tetejére tesszük a 
kis kiszúrt kerek tésztadarabkákat, meg-
kenjük tojássárgával, meghintjük, dara-
boscukorral és mandulával és sütőben 
megsütjük. 

TÖLTÖTTB.4RANY 

LINZI TÉSZTA 
10 deka vajat 10 deka 

cukorral habosra verünk, 
azután összegyúrjuk egv' 
egész tojással és kettőnek 
a sárgájával 10 deka liszt-
tel és 10 deka őröltmandu-
lával. Kevés citromhéjja! 

Szép kövér tejes bárányi 
besózok és megtöltők ugy 
mint a borjuszegyet szo 
kás, a következő töltelék 
kel: Zsírban megfonnyasz 
tok kis fej reszelt vörös 
hagymát. Sok finomra-
vágott zöld petrezselymet, 
10 deka vékony szeletre 
vágott gombát vetek belé 
és fedő nélkül addig pá-
rolom, míg a vizet, amil 
engedett, elfövi, azután a 
tűzről levéve, 2 tejbeázta 
tott, kinyomott zsemlyét, 2 
nyerstojást, sót, borsot, 
majorannát , 10 deka őröli 
füstölt szalonnát és ugyan 
annyi báránymájat keve-
rek össze vele. Mikor ez 
zel megtöltöttem a bárányt 
a bordái felett, tepsibe te-
szem, forró zsírral leön-
töm és a sütőben puhára 
és pirosra sütöm. 
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ÉTLAP EGY HÊTRE 
SZOMBAT. Ebéd: Borjube-

csinált, grenadiermarsch. Va-
csora: Vagdalt bélszín pirí-
tott burgonyával, céklával, te-
pertős pogácsa. 

VASARNAP. Ebéd: Zeller-
krémleves, velős fánk, borju-
szelet hercegnő módra, rizs, 
zöldsaláta, kávékrém. Vacsora: 
Kaszinótojás, turóskifli. 

HÉTFŐ. Ebéd: Paradicsom-
leves, kelbimbófőzelék kirán-
tott bor jumáj ja l , káposztás-
rétes. Vacsora: Paprikás bur-
gonya bécsi virstlivel, alma, 
sajt . 

KEDD. Ebéd: Husieves, főtt 
marhahús ecetes tormával, 
rizs, tarhonya és karfiol kö-
rítés, tejfeles laska. Vacsora: 
Hideg l ibamáj aszpikkal, ba-
nánsaláta. 

SZERDA. Ebéd: Gombaleves, 
vagdalt libamell • lencsepüré-
vel, örmény pa l t f s in ta . Va-
csora: LudaskásaXnarancs . 

CSÜTÖRTÖK, f b é d : Zöld 
borsóleves 
gulyás Inc 
(Csütörtök r< 
több menti! 
étel után 
kell a gyí 
Ha gyenge, 

PÉNTEK 
oeleütőtt 
sült egér. 
Dudding, 
rancs-jíun. 

), székely-
or módra. 

csinálok 
ezután az 

lg pihenni 
Ha jó! 

36 óráig! 
Sóskaleves 

rácponty, 
a: Karfiol-
ndula, na-

'KÖZPONTITEKSARNOK1 

BkULÜkk KÖZPONTI UAWAÔ UZiONNflQA1-

ma9yasr<0tot! 

kdztisctviseiÖk: 

^ H A V E J A 
IGAZAN JO 
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irrmrL 
E rovatban minden nyomtatott sor ára 50 fillér. Tekintve, hogy a nyomtatott sor 

32 betűből áll, mindenki kiszámíthatja, hogy megjelentetni kivánt közleményéhez 
mennyi pénzt, illetve levélbélyeget mellékeljen. 

ÉN 28 ÉVES, RÓM. KATH., SZŐKE, 156 CM. 
MAGAS, 54 KG. SULYU, CSINOSNAK MONDOTT 
UK ILE AN Y VAGYOK. TERMÉSZETESEN OTT-
IION- ÉS RENDSZERETŐ, SZERETEM A KIS 
GYERMEKEKET. JÓ FELESÉGE LENNÉK EGY 
JÓLELKŰ EMBERNEK, LEHET ÖZVEGY IS, 
1 - 2 GYERMEKKEL. FŐZNI TUDOK, KELEN-
GYÉM VAN. KOMOLY, BIZTOS EGZISZTEN-
CIÁJÚ ÉRDEKLŐDŐK LEVELEIT KÉREM 
„ŐSZINTE SZŐKE LANY 77" JELIGÉRE. 

Testvérem részére keresek egy jómodoru urat , 
valláskülönbség nélkül, JO—SS évig. Testvérem 
amerikai állampolgár, húszéves, szép, karcsú, 
magas, perlekl angul, de magyar születésű. Eset-
leg Amerikába vinné férjét . Csakis intelligens, 
némi vagyonnal biró urak válaszát kérem a 
Színházi Élethez „Amerikai leány" jeligére. 

LEVELEZÉS UTJÁN SZERETNÉK MEGIS-
MERNI EGY MÉLYÉRZÉSÜ, SZERÉNY, 
HÁZIAS, NEM ULTRAMODERN, CSINOS URI-
LEÁNYT, 24 ÉVESIG. VIDÉKI TISZTVISELŐ 
VAGYOK, KÖRÜLMÉNYEIM NEM ENGEDIK, 
HOGY TELJESEN HOZOMÁNY NÉLKÜL NŐ-
SÜLJEK, MÉGIS CSAK FENTI TULAJDONSÁ-
GOKKAL RENDELKEZŐK LEVELEIT KÉREM 
TELJES BIZALOMMAL. JELIGE „PRÓBA SZE-
RENCSE". 

Kincskereső urak figyelmébe ajánlom sógornő-
met, akiről bátran állithatom, hogy egy kiapad-
hatatlan kincsesbánya, mert annyi pénzt tud 
keresni, amennyit akar, amennyiben nagyon ügyes 
és izlcses, intelligens, kedves varrónő. Már évek 
óta saját szalonja van. Szőke, magas, 31 éves. 
Férjhezmenne olyan észak- vagy délamerikaihoz, 
aki eljönne érte. Komoly leveleket ..Happy fu-
ture" jeligére. 

Az én rejtett kincsem unokahugom, 28 éves, 
nagyon kedves és csinos, szőke úrinő, nem saját 
hibájából elvált asszony. Némi fekvő vagyona, 
pénzbeli hozománya, saját többszobás háza, finom 
komplett bútora van. Tízéves kora óta sajátmaga 
foglalkozik a háztartással, gyermektelen, első-
rendű kelengyéje van. Olyan fér je t kívánunk 
neki, aki eddigi életét boldog otthonnal cserélné 
fel és gondtalan életet biztositana neki. Kimon-
dott idősebb úriember legyen, akit jóságáért 
megbecsülne. Akiket ez a hirdetés érdekel, Írja-
nak Szv. Rózsa Pálné cimére Senta, Petra péra-
davitza ulica 42. sz. 

Egy közeli rokonomat szeretném ót megillető 
férjhez juttatni. Kisvárosban él, nincs alkalma 
nősülendő fiatalembereket megismerni. Rokonom 
30 éves, csinos, szépnek mondható, háziasan ne-
velt, intelligens urileány, aki egy komoly, meg-
értő férfit boldoggá tudna tenni. Hozománya 
felülmúl bármilyen pénzösszeget, mert ügyessége 
és Ízlése által a városka első keresett szabónője. 
azonkívül elsőrendű gazdaasszony, önálló elfog-
laltságát megfelelő parti esetén szívesen tovább 
folytatná. Keresek részére 35—40 évnél nem idő-
sebb, intelligens, biztos egzisztenciájú urat „Ideá-
lis" házasság" jeligére. 

• 
HALLÓ, ÁLLATORVOS URAK! KÉREM AZON 

URAT, AKI NÉIIANY HÉT ELŐTT FENTI FEL-
HÍVÁSRA SZÍVES VOLT ÍRNI, ISMÉTELJE EZT 
MEG, MIUTÁN SORAIT NEM KAPTAM KÉZHEZ 
„ISMÉTLŐ" JELIGE ALATT. 

• 
Egy fiatal, jobb családból származó, müveit, 

külföldi német flu, aki nyári szabadságát Magyar-
oi szagon szeretné eltölteni, ezúton keresi egy 
husz éven aluli csinos, társaságba járó, táncolnl-
tudó városi urileány egyelőre levélbeli ismeret-
ségét. Mert Magyarországról akar nősülni! Leve-
leket, ba lehet, fényképpel ellátva „Felieites" 
jeligére kérek. 

Kisvárosban élő 20 éves, fiatal, középmagas, 
szőke, nagyon csinos, karcsú és szépnek mon-
dott elvált asszony vagyok. Májusban Pestre jö-
vök és szeretném, ha addigra valakivel házasság 
céljából megismerkedhetnék. Jókedélyü, sportot, 
táncot kedvelő vagyok és nem éppen elmaradott 
a világtól. Szeretném, ha természetemmel egyező 
férfiak imának. Hatvanezer csehkorona készpénz-
hozományom és három szoba bútorom van. Lehe-
tőleg fényképpel ellátott leveleket kérek, annak-
idején cn is küldhetek fényképet. Leveleket ,,Pod-
karpalska Russ. Beregszász, poste restante ,,Jön 
a tavasz" jeligére kérek. 

Léderer Ibolya £« Grünfeld Pál nagybirtokos 
(Nagyveleg) házasságot kötöttek 



Vidéki előfizetőink figyelmébe! 
A mai napon postabefizetési lapot mellékeltünk azon előfizetőink lappéldányaihoz, akiknek elő-
fizetése március 15-én lejárt. Kérjük t. előfizetőinket, hogy a megújítást kellő időben küldjék be, 
nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen, a 8 j t | n h á s | É | e l k | a d 6 h | v a , . | a . 

KÖZÉPKORÚ, CSINOSNAK MONDOTT, INTEL-
LIGENS, NYELVEKET BESZÉLŐ, MUZIKÁLIS 
URINÖ VAGYOK, DE AZ IGAZI ELBÍRÁLÁST 
ARRA A VALAKIRE BÍZOM, AKIT E ROVAT 
RÉVÉN MEGTALÁLNI REMELEK. MÉG CSAK 
ANNYIT, HOGY IIOZZAMILLÖ KORÚAK VÁLA-
SZOLJANAK. AZ ILLETŐ ÖZVEGY IS LEHET. 
VÁLASZT „SZERETNÉK BOLDOGÍTANI" JEL-
IGÉRE. 

Kis barátnőm tudtán klvUI fordulok a Rejtett 
kincs rovathoz. A kisleány, akit ezúton szeretnék 
fér jhez adni, nagyon csinos, róm. kath. , 24 éve», 
a ranyha jú , kékszemű teremtés. Teljesen árva, 
jó családból való, müveit, házias urileány. Egy 
kisebb szlovenszkói városban nagynénjénél él, 
jelenleg irodába jár , bár gondtalan megélhetése 
biztosítva van, nem szeretné egyedül leélni az 
életét. Egyedüli hibája, hogy hozománya csak 
kétszoba butor és szép kelengye. Ha akadna olyan 
jólszituáll, biztos egzisztenciájú, 27—35 év köziflti 
úriember, aki ideálisan gondolkozik, Írjon „Fehér 
orchidea" jeligére. 

A kincskeresők figyelmét gyermekkori barát-
nőmre hivom fel, aki csinos, barna, molett, 33 
éves leány, . gyönyörűen énekel és zongorázik, 
emellett kitünö háziasszony. Jó családból szár-
mazik, szüleinek egyetlen gyermeke és hetven-
ezer pengőt érő házuk várományosa. Eddig csu-
pán azért nem ment férjhez, mert szüleivel 
visszavonultan élt. Pesti diplomás, vagy maga-
sabbrangu, kat. tisztviselők levelét „Próba sze-
rencse 1931" jeligére kérek. 

Az a férfi, akt meghitt, nyugodt családi boldog-
ságra vágyik, akinél az anyaglak nem fontosak, 
hanem megértő feleséget keres, ír jon 25 éves, 
164 cm magas, barna, csinosnak mondott, Intelli-
gens urlleánynak .„Nagyon szeretnék boldog 
lenni" jeligére. 

• 
URAIM, ÉN NEM KINCSET, HANEM JÓ FE-

LESÉGET AJÁNLOK EGY VIDÉKI VAROSBAN 
ÉLŐ BRONZHAJU, NAGYON HELYES, CSINOS, 
IIÁZIAS IZR. URILEÁNY SZEMÉLYÉBEN. TE-
KINTÉLYES KERESKEDŐ LEÁNYA, MAGA IS 
ELSŐRANGÚ ÜZLETI ERÖ, DE NEM KEVÉSBÉ 
KITtINŐ GAZDAASSZONY. IGÉNYEI IGEN SZE-
RÉNYEK. INTELLIGENS, KOMOLY GONDOL-
KOZÁSÚ 30-35 ÉVES JZR. FIATALEMBERNEK 
NEMCSAK MUNKATÁRSA, HANEM IGAZI IDEÁ-
LIS FELESÉGE LENNE. HOZOMÁNYA PÁR-
EZER PENGŐ ÉS GYÖNYÖRŰ KELENGYE. ÉR-
DEKLŐDŐK LEVELÉT „SZÉP IS, JÓ IS" JEL-
IGÉRE KÉREM. 

* 
Szilleim idősebb emberek. 2* dues, csinos, élet-

vidám, barna húgomat nem vihetik társaságba 
és ion e rovat utjdn kívánom felhívni rá a 
figyelmet. Jól főz, takarékos, pompásan ért a 
háztartás vezetéséhez, sportol (tennisr úszás, 
korcsolya, rödli). Németül jól beszél, hat gim-
náziumot végzett, zongorázik. Hozománya két 
szoba komplett berendezés, szép kelengye, apa-
nazs, örökség. Ilugom egyetlen leány, fivérei ket-
ten vagyunk, diplomás emberek-. A külső szép-
ségre nem sokat ad, inkább az intelligenciára 
fekteti a fősúlyt. Diplomás urak. Jobb állású izr. 
tisztviselők, lessék jelentkezni. Jelige „öntuda-
tos". 

Van egy nagyon bájos, nagyon 
sok jótulajdonsággal megáldott 
unokahugotn. Hugóm budapesti 
születésU, az angolkisasszonyok 
Intézetében nevelkedett, 28 éves, 
róm. kath., nagyon szépnek 
mondott, sőtétszőke, középter-
metű, karcsú, nyugati művelt-
ségű, kitűnő Ízlésű, feltétlen 
reprezentatív képességű uri-
leány. Tiz év óta egyik vidéki 
városban lakik. Árva. Minta-
gazdaasszony, páratlan jó fele-
ség és anya tudna tenni. A sor« 
egy egész sereg megpróbáltatás-
sal sújtotta, gazdag családja a 
háborút kővető időkben anyagi-
lag tönkrement, őszinte. Jelle-
mes és a i övéihez teljesen ha-
sonló tulajdonságokkal, tehát 
elsősorban lelki és nem anyagi 
gazdagsággal bíró férfiak Írjanak 
„Legdrágább kincs B. J . IM2" 
jeligére. 

A jaszkarajcnői műkedvelők, Brér József rendezésében bemu-
tatták Móricz Zsigmond ..Nem élhetek muzsikaszó nélkül" rimű 
darabját . Sehftnfeld Kaló (Pepi néni). Szokolay Erzsébet (Zsanl 

néni), Lánczy Mária (Mina néni). Gulyás fstvánné (ßirike) 
(Kis felv.) 

Jókedélyü vidéki bérlő vagyok. 
37 éves, modern gondolkodású, 
jómódú ós egészséges. Levelezni 
szeretnék házasság céljából olyan 
kedves, müveit és jómegjelenésü, 
jócsaládból való uiilcánnyal, aki 
ugy gondolja, hogy később meg 
tudja állni a helyét a háztartás-
iban, gazdaságban, de. ha kell a 
társaságban is. Nein rossz ém 
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A kolozsvári Montessorl óvoda jelmezes játékdélutánjáról 
1. o r : Rotschild Erzsi óvónő, Kapón József, Plotsintár Adrien, Löw Brigitte, Weres Zsófi, Deutsehek 
Ildikó, Berger Jancsi, Salamon Marcel, Farkas Ági, Klein Feri, Elcbner Ági, Boskovits Ella, Haray 
Mártha, Anca Pulu, II. sor: Hamburg Szerén, Tischler Erna, Rosenberg Judit, Izráel Judit, Grttn-
feld Bandi, Landesmann Lilly. Drecin Flórlka. Schmidlger Magda, Finkelstein Alice, Jaulus Jani, 
Izráel Évi. Mandula Gyuri, Terner Judit. Glasner Judit, Skaiiiperl Alice. III. sor: Kaulmann Oszl, 
Fenlchel Kató, Borsay Jen«, Adler Évi. Hamburg Hanna. Weisz Médi, Lévay Judit , Nagy Feri és 

Molnár Gyuri 

ittl Ha időnk engedi, sportolunk, télen-nyáron 
szórakozunk és rádión élvezzük a külföldi zenét. 
Szives válaszokat kérek „Négy szürke" jeligére. 

• 

KINCSKERESŐ, BIZTOS EGZISZTENCIÁJÚ, 
FINOMLELKÜ ÚRIEMBEREK FIGYELMÉT FEL-
HÍVOM 26 ÉVES, INTELLIGENS, ÉRETTSÉGI-
ZI-',TT, TÖBB NYELVET BESZÉLŐ LEÁ-
NYOMRA, AKI MŰVELTSÉGÉN KÍVÜL A HÁZ-
TARTÁS VEZETÉSÉHEZ IS JÓL ÉRT. ÉRDEK-
LŐDÖK ÍRJANAK „ERDŐK MADARÁNAK". 

Uraim! Én magamat szeretném férjhezadni. 
Ismerőseim között eddig még nem találtam meg 
azt, akit keresek. Meleglelkü,. ideális férfit, aki 
szivébe tudná zárni, egy szomorú, • szerctetre-
vágyó leányt. 23 éves vagyok, azt mondják szép, 
162 cm. magas, karcsú, barna hullámos haj jal . 
Sok jótulajdonsággal, a háztartás teljes ismereté-
vel rendelkezem. Szépen keresek. Vagyonom 
nincs, miért is "olyan úriemberek levelét kérem, 
akik nem anyagiakban keresik a boldogságot. 
Jeligém „Koldus grófkisassszony". 

Anyagi körülményeim nem engedik meg, hogy 
társaságba jár jak, 30 éves, barna, evang. leány 
vagyok, varrással és házimunkával foglalkozom. 
Ha találnék egy megértő férfit, örömmel és kedv-
vel dolgoznék közös otthonunkért. 35—40 éves 
férfiak jelentkezzenek „Rabmadár 13" jeligére. 

• 

Az én Rejtett kincsem, akire felhívom a figyel-
met kedves, okos nagy gyerek, Jócsaládból való, 
törékeny alakú, rózsásarcu, flnomlelkti, 23 éves, 
abszolút urileány. Szépen zongorázik, kézimunká-
zik. sütnl-lőzni jól tud, tekintve, hogy szülei há-
láin óta rokonai háztartását önállóan vezeti. Ma-
gyaron klvtll több nyelvet is beszél, szerény és 
finom viselkedése révén bárhol megállta a helyét. 
Dacára, hogy Jómódban él, Ismeri a pénz érté-
két. Komplett kétszoba bútora, gyönyörU kelen-
gyéje és tekintélyes hozománya is van, amelyet 
férjhezmenetelekor a bankban fel lehet venni. 
Jövendőbeli férjét igazi megértő, Intelligens, Jó-
módú 28—}< éves úriembernek képzeli. Jelige: 
„Mosolygó könnyek". ^ 

AZON JOBBHAZBÓL VALÓ, INTELLIGENS, 
30 ÉVNÉL NEM IDŐSEBB, IZR. FIATALEMBER, 
AKI NEM CSUPÁN HOZOMÁNYT, HANEM, 
IGAZI, FINOMLELKÜ FELESÉGET KERES, 
OLYANT, AKI A HÁZTARTÁSBAN ÉS A TÁR-
SASÁGBAN lá MEGÁLLJA A HELYÉT, AMEL-
LETT SZÉP IS ÉS KIFOGÁSTALAN ERKÖLCSŰ, 
AZ ÍRJON A KÖVETKEZŐ CÍMRE: BENEDEK 
J., POSTE RESTANTE SUBOTICA, JUGO-
SZLÁVIA. 

Érdemes elolvasni/ \ vállalkozó úriember az 
én személyemben mindent megtalálhat: szépsé-
get, csinosságot, fiatalságot, okosságot és ami fő, 
hozományt! A hozomány ugyan nem sok, csak 
egy sarokház. Ezt a rovatot azért veszem igénybe, 
mert vidéki vagyok s az idevaló fiatalemberek 
között nem találok megfelelőt. Ezúton keresem 
azt a csinos és szellemes úriembert, aki élettár-
sam és egyúttal a ház tulajdonosa lesz. Leveleket 
lehetőleg fényképpel ,,Nem mind arany, ami 
fénylik" jeligére kérek. 

• 
Tekintve a mai nehéz viszonyokat és azt, hogy 

szlovenszkói kis városunkban semmi társadalmi 
élet nincs, igy próbálok megfelelő élettársat ke-
resni leányom részére. Leányom 19 éves, szépnek 
mondott, barna urileány, aki a háztartásban és 
irodai munkában is teljesen otthon van, négy 
nyelvet beszél, szóban és írásban ,a társaságban 
feltalálja magát, zongorázik. Ezenkívül némi ho-
zománya is van. Olyan intelligens, biztos egzisz-
tenciájú izraelita férfiak, akik nemcsak az anyagia-
kat nézik, hanem komoly és tartalmas élettársat 
keresnek, iranak ,,Nem minden a pénz" jel-
igére. 

Ixom és izületi fájdalmadat 
és a fe j fá jás t csillapítják és megszüntetik a 
Togal-tabletlák. Kérdezze meg orvosát! Min-
den gyógyszertárban kapható. Ára: P. 1.80. 

ffl 



A kii ályháxaí reloimátu» egyházközség milked velő bemutatták a „üyurkovlcs lányuk ' -a t 
Alsó sor: Bokor L«nke, Vécsey Margit, Megyeri Jolán, Soós Margit, Szilágyi Juliska, Kászonyl 
Jokái<ka. Allé sor (Jobbról balra): Szabó Árpád. Bíró Margit, Kemniczky Gyula, Abel István, 

Lehotay Árpád, Pataky Ferenc, Kolozsváry Károly, Deák Ferenc. Bajza Klára és Pázsit Imre 

BIZTOS EGZISZTENCIÁJÚ, JÔMEGJELENËS0, 
KORREKT, ROMÁNIAI FIATALEMBER EZÚTON 
KERESI EGY MINDEN TEKINTETBEN KIFO-
GÁSTALAN, INTELLIGENS URILEANY ISME-
RETSÉGÉT HÁZASSÁG CÉLJÁBÓL. CSAKIS 
NAGYON SZÉP ÉS NAGYON CSINOS LÁNYOK 
FÉNYKÉPES LEVELÉT VAROM „SEX APPEAL 
S" JELIGÉRE. 

• 
Szimpatikus Miskolc, poste restante. Levelét 

posta nem kézbesiti. Kéretik a hölgy, ad ja meg 
teljes elmét. 

• 
Ezúton szeretném egy nagyon kedves unoka-

bátyámat megnósiteni. Az illető egészséges, kitünó 
alakú, megnyerő külsejű, 23 éves, nagykorúsí-
tott, ebben az életkorban szokatlan intelligen-
ciájú, világot is látott, korrekt , kiváló ember és 
üzletember, aki mindezen leiül némi vagyonnal 
is (liz-tizenötezer pengő) rendelkezik. Vélemé-
nyem szerint egy jó kereskedőházba való benő-
süléssel kitűnően tudná érvényesíteni páratlan 
koncepcióját. Tizennyolc-huszonegyéves, némi 
vagyonnal és hozzá megfeleli intelligenciával 
rendelkező csinos, izr. urileányok, lehetőleg tel-
jes cimü leveleit várom „Bontakozó szárnyak" 
jeligére. 

* 
Erdélyi leányok! 31 éves, izr., önálló lakeres-

kedő, 20—25 éves, intelligens izr. urileányt sze-
retne feleségül venni megfelelő hozománnyal. La-
kásom van. Levelet kér: Forestiera Valeeana R. 
Valcea B. Schönfeld eimre, fényképpel. 

A REJTETT KINCS POSTÁJA 
Levele van: Alea jacta est, Annuska, Arany-

bika, Amor jön velünk, Az esti dal, Ahol a láb 
a fontos, Ad vitám aeternam, Ars et labor, 

Aranka, Aki mer az nyer, Biztos örökség, Vilma 
Bánky, Bon courage, Bözsi 3, Bözsi 18, Boldog-
ság, Barna flu, Bácskai sportsman, Családi ott-
honra vágyom, Cherhez la femme, Compagnons, 
Carmen 1930, Csupa vágy, muzsika, Csak magas, 
Csupa sziv, Dreiviertel Takt, Dum Spiro sperrt, 
Együtt egymásért, Engem még nem szeretett 
senki, Ezüst bölcső, Eszményi feleség, Ember a 
talpán, Egyedül, Erika, Fátum, Flapper, Fekete-
szem éjszakája. Fekete gyémánt, Fehér szimfónia, 
Gyáros huszonötezer, Greta Garbo 20, Gyere élet-
társ, Göndőrhaju, Gondos öreg és szerelő apa, 
Gerlie Messinger, G. M., Hivatalnoknő próba 
szerencse, Hol a boldogság, Hópehely, Házias 
feleség, Igazi boldogság II, Igazi feleség, Jövő, 
Jobb jövő, Jó pajtás 30, Kitty, Kökényszemü, 
Kreola Temesvár, Különleges Naturmensch, 
Kételkedő, Külföld, Kék madár, Kincskeresés, 
Komoly, Komoly húszezer. Kölcsönős szimpátia, 
La premiere amour revient toujours, Lila ibo-
lyák 29, Megjött az én időm is, Mirtusvirág, 
Május 22, Margitka, Most vagy soha, Mausi. 
Maga lesz a végzetem, Mindent lehet, csak akarni 
kell, Nur du, Őszi napsugár, Okos mama, Omnia 
vincit amor II, P. X., Páros élet, Porszemek a 
napsugárban, Ritka szerencse, Realista, Rea 
Sylvia. Rejteti kincsek, R., R. K., Rajongó hit-
ves, Serieus, Sphinx, Susanne Lenglen, Sógornőre 
vágyó, Szlovenszkói előnyben, Szép az élet, Szeretet 
tanyája, Szép Helena, Száz szál piros rózsa, Sze-
rencse fel, Sziv a hó alatt, Tied a hatalom és 
enyém az utolsó szó, Titoktartó, Tökéletes bol-
dogság, Tannhäuser , Ugy tudnám szeretni, Vé-
nusz, Vadrózsaszirom, Várom a tavaszt, Választ-
hat, Városiak előnyben, Vidéki város, Zrinyi 
Ilona, P. J. Mellon jr. 

A P. J . Mellon Jr.-nak cimzett leveleket helye-
sebb volna egyenesen a megadott cimre küldeni, 
miután a hirdetésfeladó intenciója is ez volt, 
amikor teljes címét megadta. 

Rai» (Arbe) sziget Dalmáciában. 
PALACE HOTEL PRAHA + HOTEL. BRISTOL. 

Nemzetközi vezető szállodák, közvetlen a tenger mellett. — 300 ágy, - - Folyó viz. — 
Bécsi konyha. - Naponta szórakozás. — Tánc — Sport. —• Tennlsz. — Saját leg-
modernebb strandfürdő. — Mo'orcsónak-kirándulások. — Subtrópusi éghajlat. — 
Szobák teljes ellátással, fürdővel, kurtaxával és minden egyéb költséggel 

P 8 .50- tő l 13.— Pengőig. 
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I R T A : 

P O R Z S O L T K A LÍVIÁIM 
(h. f oly tat ás) 

Fedák Sárit ide osztottam be és tulajdonképpen o mindig egyedül 
öltözött. Az a természetesség és közvetlenség jellemezte Zsazsát az öltöző-
ben is, amit a színpadon produkált. Öltözője állandóan virágoskert, bár-
mely színházban öltözik. Mindig nagyon sok virágot kap, mert nemcsak 
a férfiak, hanem a nők is virágozzák. 

Mint igazi tehetség, szeret másokat pártfogolni és majdnem mindig 
van mellette egy barátnője, aki valósággal titkárnői szerepet játszik. 

Külön köteteket kellene irni Fedák minden egyes színházban leját-
szott műsoráról. A Népszínházból indult és minden budapesti színházon 
keresztül a Nemzeti Színházig emelkedett. Tulajdonképpen több Fedák 
Sári van. Az egyik operetteket játszik, énekel és táncol. A másik János 
vitézzel örökíti meg a magyar szellemet. A harmadik komoly drámákban, 
mint szalonhősnő teremtett örök alakításokat a Vígszínházban. 

Molnár Ferenc dicsőségét emelte sok darabban. Ennek a két zseninek 
szerelmi története kedvenc lélektani tanulmányom. Imádom mind a 
kettőt és mind a kettőről köteteket írtam. A legerősebb szerelem fűzte 
őket össze. Gyönyörűség volt őket nézni, mikor egymást szerették. Egy-
formán szellemes mind a kettő és társaságokban a legszerctetreméltóbb, 
legkedvesebb bohémek. Természetes, hogy meg kellett egymást szeretniük. 
De most tessék megmagyarázni, mért váltak el? 

Én abban látom ennek okát, hogy két egyforma nagy tehetség a 
mindennapi házaséletben nem egészíti ki egymást, hanem szinte konkur-
rál egymással. E házasságban valamelyik félnek el kell ismerni a másik 
fölényét. Erre nagy író és nagy művésznő nem képesek. Mindegyiknek 
önálló külön véleménye volt minden irott, vagy előadott miiről. Meg-
szokták a vagyoni függetlenség mellett a teljes önállóságot és elárulha-
tom a titkot, hogy amikor mind a ketten igen sok pénzt kerestek, külön 
kasszát vittek, sőt, mint említettem, nein is költöztek össze. Kár volt. 
Talán ezért váltak el. De szerencsére mind a kettő olyan erős természet 
és olyan nagy egyéniség, hogy a válás nem érintette egyiknek sem írói és 
művészi termékenységét. 
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Blaha Lujza életében Fedák keveset szerepelt népszínművekben. 
Ez nemes szerénység volt tőle. De később Kacsóh Pongrác „János 
vitéziével és főként a népdalciklusokkal legfőbb propagandistája lett a 
nemzeti Géniusznak. Ki kellene őt a programjával külföldre küldeni. 

Bámulatos dolog, hogy milyen finomsággal képviseli a szalondrá-
mát a Vigszinházban és ugyanakkor a Király Színházban, vagy a Budai 
Szinkörben a népies humort. Univerzális zseni! Itt az életének csak rövid 
tartalomjegyzékét jegyezhetem fel, de szeretném egy theatre paréc-n 
irótársaimmal együtt bemutatni és fejtegetni tehetségének sokoldalúságát. 

De mindennapi diadalához hozzá kell tenni azt, mint az ujságközle-
mények után szokás: (folytatása következik). 

• 

Blaha Lujza és Fedák Sári, a magyar Géniusznak két Istenadta tehet-
sége még ismerte és szerette egymást. Blaha Lujzának nemcsak a tehet-
ségét, hanem a karakterét is külön meg kellene irni. ő volt végre is a leg-
nagyobb primadonna és nagyságának az volt legnagyobb bizonysága, 
hogy nem primadonnáskodott. 

Ugyanezt lehet mondani a valóban nagy Írókról. Szerényebb embert 
el nem lehet képzelni, mint amilyen Jókai Mór volt. 

Kölyök ujságiró voltam Jókai lapjánál, „A Hon"-nál. Fretskay 
Jánosnak hívták a mindenható segédszerkesztőt és kezembe került Jókai-
nak egy tárcája és a mellé csatolt névjegye. Rajta ez állott: 

„Küldök egy elbeszélést, ha jónak találjátok, közöljétek. Jókai." 
És ezt a levelet irta Jókai Fretskayhoz! 
Mikszáth Kálmán is kedves, barátságos ember volt, valóságos palóc 

atyafi. 
A színészek között már nehezebb a szerénység. Nagyon elkapatja 

őket a mindennapi taps. Sok primadonna és ujabban férfiak is büszkén 
emlegetik, hogy ők tartják fenn a színházat, ők adnak kenyeret a szín-
társulatnak. A Népszínház primadonnái közül csak egy emlegette ezt néha, 
de a valóság, fájdalom, az volt, hogy én etettem az egész társulatot — 
váltókkal. 

Sok színésznek egy vasa sincs, de önérzettulajdonos. Jól is teszi, 
mert sokszor a világ is annyira tart ja az embert, amennyire az illető 
önmagát. Be lehet csapni a világot és a szerény ember önmagát temeti el 
az életben. Fedák Sári sohse hagyja magát eltemetni. 

• 

Blaha Lujzának szinházi titkára voltam már a millennium alatt, 
mikor a gyapjuutcai német színházban Feleky Miklós színtársulata ját-
szott. Attól kezdve mindig közel álltam a nagy művésznőhöz és már akkor 
feltíint, hogy nem volt gőgös a színház egyetlen tagjával szemben sem és 
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bár anyagi gondjai miatt ment játszani a nyári Budai Színkörbe és a 
gyapjuutcai színházba, mégis minden szegény embernek segítségére volt. 

Rudolf trónörökös abban az időben hozta először Budapestre gyö-
nyörű, fiatal feleségét, Stefánia trónörökösnét. Mint színházi titkár, én 
fogadtam és a szomszéd páholyból közelről gyönyörködtem a főherceg-
asszonyban. Hát olyan szép naivát nem festettek a világon, mint amilyen 
ő volt. Rudolf trónörökös pedig olyan jó magyar ember volt, akár egy 
kecskeméti huszártiszt. 

Emlékszem minden szavára, hogy dicsérte Blaha Lujzát, de már 
akkor hozzátette e pár jellemző szót: 

— Még mindig milyen szép — És Blaha Lujza e mondás után pár 
évtizedig még mindig szép volt. 

* 

A színházi toalett: külön fogalom. Harcnak és diadalnak, boldogság-
nak és szerencsétlenségnek okozója; varázslatos a színpadi ruha, drága, 
ha felveszik, még drágább, ha levetik . . . 

Volt a Népszínháznak a földszintjén néhány szobája, itt dőlt el sok 
színésznőnek egész sorsa. Itt voltak a szabómühelyek és az összes 
szabónők fölött teljhatalommal uralkodott egy kedves úriasszony, aki 
sohasem szabott és varrt, de izlésmester volt, aki minden primadon-
nának és kis táncosnőnek megvásárolta a legdrágább és legszebb 
anyagot és megvarratta a toaletteket. Stefi néninek hivta mindenki 
Porzsolt Jenő igazgató-tanár és esztétikus feleségét, akinek az volt a 
legnagyobb öröme, hogy minél szebb ruhákkal tegye boldoggá a prima-
donnákat is és a kardalosnőket is. A kedves Stefi néninek különös 
kedvence volt Fedák Sári. Nagyon szerette az isteni Zsazsát és minden 
drágaságot rárakott volna, éppen azért, mert Fedák mindig szerény 
igényű úrilány volt. Jól is állt neki minden. 

Ezek a müterem-szobák sok színházi titkot rejtegettek. Volt olyan 
primadonnánk, hogy három színésznőnek kellett belerázni a toalett-
jébe . . . Fedák Sári a „Bobherceg" trikóiba be leugro t t . . . A mai idők-
ben könnyebb az igazgatónak, az ízlés-mesternek és a szabónőknek a 
dolga, mert most az a divat, hogy minél kevesebb szövetje legyen a ru-
hának . . . Időközben azonban a szerény kis „Bobherceg"-ből Fedák 
Sáriból, jelmez-tudós fejlődött ki. Most már ő dirigál mindenkinek, 
főként a direktoroknak. 

• 

Most már végre fel kell derítenem a Népszínháznak azt a titkát is, 
hogyan lehetett a „Bobherceg" 100 telt háza és az összes többi darabok 
nagy sikere után mégis megbuknom. 

Egyszerű a dolog. A régi Népszínházban az egész földszinten, a 
középső ülések első soraiban, egy zsöllye ára papiroson egy korona 80 
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fillér volt. A valóságban azonban, mert ezeket bérletben vitték el kaszi-
nók, minden helyért 60—80 fillért kapott a szinház. Két oldalt a kör-
székek legdrágább helye egy korona 20 fillér volt. Egy proscenium pá-
holyra egy ur bérletben kevesebbet fizetett egy hónap alatt, mint a Víg-
színház egy páholyáért egy este fizetnek. 

Az egész szinház bevétele telt ház mellett 1200 forint volt és ezek-
ből az összegekből fizettem én 8—10 primadonnát egy elsőrendű szín-
társulat és nagy bér mellett. Természetesen, ismételten kértem a nép-
színházi bizottságtól a helyárak felemelését, amit mindenki indokoltnak, 
sőt kötelezőnek tartott. 

Faludy Miklós, a Vigszinház későbbi igazgatója csinált egy tervezetet 
a Népszínház helyárainak felemeléséről és ezt én kérvény formájában 
nyújtottam be legfőbb pártfogómnak, Kléh István bizottsági tagnak, aki 
a legnagyobb tekintélynek örvendett, mert ő még részt vett a Népszínház 
megalapításában Rákosi Jenővel együtt. 

Városligeti villájában fogadott az egykori Magyar Egyesület nép-
szerű elnöke. Most le sem ültetett, pedig máskor mindig uri módon foga-
dott. Az asztalra elém dobta helyáremelési kérvényemet a következő 
kijelentéssel: 

— Nem ajánlom és nem referálom kérvényét a népszínházi bizott-
ságnak, mert hallom, hogy ön zsidókkal tölti meg a Népszínházát. 

A torkomon akadt a szó. Megnémultam. Történeti pillanat volt ez. 
se letagadni, se eltitkolni nincs többé okom. De nyilvánosan be kell 
számolnom, kik voltak azok a „zsidók", akikkel én megtöltöttem a 
Népszínházát? 

Az első volt Rózsa Lajos, "a világhírű operaénekes, akinek hangját 
én fedeztem fel és a magyar Operaházból a newyorki Métropolitain 
Operahouseba jutott és világdicsőséget szerzett Magyarországnak. 

Ez a Rózsa Lajos Budapesten vaskereskedősegéd volt és nem volt 
semmiféle zenei műveltsége. De én hét évig mindenki hangját meghall-
gattam, aki jelentkezett nálam. Mikor a vaskereskedősegéd a zongora-
teremben egy karmesterem kísérete mellett előttem próbát énekelt, nem 
volt egy krajcárom sem. Ezer forintot vettem kölcsön váltóra, átadtam 
Rózsa Lajosnak, hogy tanuljon énekelni és azután jelentkezzék. 

Sose dolgoztattam le vele ezt az ezer forintot. Mikor először fellép-
tettem a „Ripp van Winkle" szellemében, Konti József, a zseniális, de 
ideges karmester ült a zenekarban. A Szellemnek vagy a süllyesztőből, 
vagy a hátsó diszlet mögül kell bevágni a zenei ensemble-ba. Természe-
tes, hogy zenei műveltség és jó hallás kell ahhoz, hogy a karmester 
vezénylőpálcájának látása nélkül tudja valaki, hogy mikor kell bevágni. 
Itózsa Lajos egy év alatt nem sajátíthatta el ezt a zenei műveltséget és 
hol előbb, hol néhány taktussal később vágott bele. Konti elvesztette 
türelmét és elkezdett kiabálni: 
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— Ezt a/, embert ki kell dobni. 
Idegesen rákiabáltam Kontira, akit pedig nagyon szerettem: 
— Előbb doblak ki téged, mint Rózsa Lajost. Ha nincs hozzá türel-

med, állitsd a hátsó függöny mögé Barna karmestert és az intsen Rózsá-
nak, mikor kell bevágni. 

így is történt és Rózsa Lajosból a világ nagy énekesét csináltam. De 
kikaptam érte Kontitól és Kléh Istvántól. 

A második tehetség, aki véletlenül zsidó volt, Szamossy Elza, az 
Operaház kiváló altistanője. A harmadik Komlóssy Emma, a népszín-
művek parasztlányainak legmagyarabb alakitója. akinek ma is ragyogó 
énekhangja van. 

Hát ezek miatt nem kaptam én meg hét esztendeig a Népszínház 
helyárainak felemelését és ezért kellett nekem megbuknom. 

Legfeljebb még egy másik titkot is el kell árulnom. Az összes üzlet-
társaim közül, akik mind kiváló emberek és nagyon gazdagok voltak, 
mindegyik cserben hagyott a legkényesebb fizetési napokon és nekem 
kellett magamra vállalnom hét év anyagi terhét, pedig ezen hét év alatt 
soha egyetlen egy napra sem tartottam zsebemben a Népszínház egész 
pénzét, pedig minden az enyém volt. Az egész pénzemet mindig mások 
kezelték és én magamnak csak egy kis fix fizetést adattam, mint bármely 
más tagnak. 

Az se légyen tovább titok, hogy ellenem és pártfogóm, Kléh István 
ellen nyilt hajszát indított Heltai Jenő, volt országgyűlési képviselő, a 
népszínházi bizottságban. Ez bérlet közben külön kauciókat kért tőlem 
és mikor láttam a hajsza személyes jellegét, elhatároztam, hogy per 
nélkül otthagyom a Népszínházát. 

Heltai Jenőnek ekkor a következőket mondottam: 
— Tudom, hogy ön engem akar agyonütni, figyelmeztetem azonban 

önt, hogy az én hátamon van a Népszínház, ön a Népszínházát fogja 
agyonütni, mert én kibújok alóla. 

Szó szerint az következett be. Én egy napon feltettem a kalapomat 
a fejemre a szobámban, otthagytam a Népszínházát és benne minden 
vagyonomat. Pedig akkor is megért a felszerelés néhány milliárdot. Egy 
tollvonással, per nélkül, átengedtem a Népszínházát, de a regényes és 
poétikus momentum az utolsó percben is elkisért. 

Előszobámba elémjött egy kiváló becsületességü uzsorásom. Ne tes-
sék megbotránkozni ezen a kifejezésen. Mikor a Népszínházban legjobb 
barátaim, üzlettársaim számláik kifizetése nélkül elhagytak, akkor tisz-
tességes uzsorások segítettek a Népszínház fenntartásában. Ennek az 
egynek a nevét megörökítem : Pauncz Manónak hivták. Müveit, kultur-
érzékü gavallér volt. Megállít az előszobában, előveszi a tárcáját és ki-
nyitja Tele volt ezresekkel. Azokat kinálta 
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— Nem hallotta, hogy lemondtam a Népszínházról és csődöt is kér-
tem magam ellen, tehát a váltóm úgysem érvényes? 

— Tudom, hogy kinek adom. ö n meg fogja adni, mihelyst tudja. 
Természetesen egy fillért sem vettem ki a tárcájából. 
— Hát akkor kérem, fogadja el. odalenn van a fogatom, üljön bele. 

az öné. 
Ott várt a színház bejárata előtt kétlovas fogatja. Azt sem fogadtam 

el. És ezt a gavallér embert, egy volt katonatiszt, aki minden pénzét el-
verte, feljelentette uzsoravétség miatt és elitélték. 

Le kell leplezni az összes szinházi titkokat. Csak ugy tudunk a szin 
házakon segíteni. Az a baja a legtöbb színigazgatónak ma is, hogy nem 
tud tisztességes bankoktól direkt kölcsönt kapni, hanem kerülő uton. 
vagy nagyon drága, vagy nagyon piszkos pénzt kaphat csupán. 

Részben azért alapítottam a Magyar Irodalom és Művészetpártoló 
Egyesületet, hogy itt a színigazgatókat egy választmányba összehozzam 
a bankigazgatókkal, a gazdag urakkal, mégnásokkal és politikusokkal. 
Hogy az előkelő világ közvetlenül érintkezzék Írókkal, művészekkel és 
színigazgatókkal és akkor megkapja minden színház a maga becsületes 
és olcsó pénzét. 

Kléh István nagykaliberii nemzeti politikus volt, dúsgazdag ember 
Elnöke volt a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnak. Engem szeretett, 
a Népszínházát imádta, de a Népszínháznak csak ugy adott a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár kölcsönt, ha előbb egy uzsorás ügynök elvitte a 
színház váltójait egy vidéki takarékpénztárnak és az küldte fel a Hazai 
Takarékpénztárnak. 

Az a vidéki takarékpénztár hűtlen kezelés jniatt meg is bukott. A 
Népszínház kifizette a tartozást, de sohasem adott kölcsönt neki direkt 
egy bank sein. És én hét esztendeig a magam munkájából és néhány 
szegény rokonom és testvérem váltójából csináltam az úgynevezett-
„nemzeti kulturát". 

Azt a hivatalos hibát követte el a népszínházi bizottság, hogy nem 
engedte meg, hogy az igazgató üzlettársai bejegyzett céget alakítsanak. 
Ettől engem eltiltott, pedig erre törvényben kellene kötelezni az üzlet-
társakat. A népszínházi bizottság hivatalosan volt az oka, hogy hét év 
alatt hét milliárdos üzlettársam otthagyhatta a színházat mindenkor a 
nyári gázsifizetés előtt. De most már rájönnek, amitől engem eltiltottak, 
hogy a pénzes embereket le kell kötni a szinház mellé, hogy ne hagyhas-
sák ezt el akármelyik percben, mikor a gusztusuk elment. 

Meg kell becsülni azokat az embereket, akik irodalmi és művészi 
vállalatba pénzt adnak. De vissza kell állítani azt az egyetlen örök sze-
relmet, mely minden színházat fenntarthat: Szerelmet a művészet és 
irodalom iránt. 

— Vége — 
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Végre egy nő! 
Bohózat egy felvonásban 

Irta: Békeffi László 
Ezen darab előadási joga kizárólag dr . Marton Sándor szinpadi kiadóvállalatától (Budapest IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t - e 

Copyright 1930. by dr . Alexander Marton. 
Szinrekerült az ANDRASSY-UT1 SZÍNHÁZBAN a következő szereposztásban: 

Méla Béla Békeffi László Dr. Szekeres Szigfrid . . . Páger Antal 
Zizi, görl. a ,,Kék macská"- Pálföldy Pálma, a felcs/-gc . Ákos Erzsi 

ból Ditrói Ica Paroka, mindenes Kéry Panni 
Boka Pál Abonni Tivadar 

(Szin: Elegáns uriszoba, a háttérben hatal-
mas sezlón. Jobbsarokban íróasztal telefon-
nal, balsarokban dohányzógarnitura. Jobb-
oldalt az előszobába nyíló ajtó, a baloldali 
ajtó a hálóba vezet. A jobboldalon a do-
hányzóasztal mellett állólámpa, amelyben 
kék és vörös körték is vannak, hatásvilágitás 
céljából. Amikor a függöny felmegy, Méla 
és Boka a dohányzóasztal előtt fotelokban 

ülnek és cigarettáznak.) 

BOKA: Na és mikor utazott el a feleséged? 
MÉLA: Ma nyolcadik napja. Nyolc év óta 

vagyok nős és most vagyok először szabad. 
Nyolcadik napja, hogy szabad vagyok és 
most, amikor nyugodtan végigélhetnék egy 
kis kalandot, hát nem akadok senkire! 
Nyolc évig nem mertem megcsalni a fele* 
ségemet, most meg nincs kivel megcsalni. 
Pedig elhiheted öregem, hogy nyolc nap óta 
mindent megteszek a dolog érdekében. 
Ismersz, milyen romantikus hajlandóságú 
vagyok, ezérl hát először a jobb társasá-
gokban néztem nő után. Azon a napon, mi-
kor a feleségem elutazott, belekerültem egy 
társaságba éjjel az Abbáziában, ahol meg-
ismerkedtem egy férjes asszonnyal. Te ben-
ned bizhatom öregem, hát neked elárulom 
diszkréció mellett. 

BOKA: Egész nyugodtan, kérlek. Veled 
érzek. Én is nős voltam tizenegy évig. 

MÉLA: Tehát az illető hölgy Szekeres 
Szigfridné, született Pálföldy Pálma. 

BOKA: Szép neve van. 
MÉLA: Hát még a nő, barátom! Gyönyörű! 

Karcsú, vékony, finom, kissé degenerált. 
Szóval esetem. Főztem a nőt éjjel tizenegy 
órától hajnali háromig. Sajnos, reményte-

nül. Nem csalja meg az urát, bár nem él 
boldog családi életet. 

BOKA (szenvtelenül): Ki él boldog csa-
ládi életet? 

iMÉLA: Senki. A boldog családi élet éppen 
olyan mese, mint a kacsalábon forgó tün-
dérpalota, vagy mint Hófehérke és a hét 
törpe. 

BOKA: Vagy mint a külföldi kölcsön. 
MÉLA: A házasság von Haus aus nem 

lehet boldog! Csak ha kérdezik i»z embert, 
hál mondja. Van aki bevallja, van aki ta-
gadja. 

BOKA: Szóval, hiába főzted a nőt. 
MÉLA: Hiába! Másnap újra találkoztam 

vele a Váci-utcában. Elkísértem gyalog 
hazáig, pedig jó messzire laknak. A Lőportár-
dűlőnél. Olt van egy kis villájuk. Elővettem 
minden ékesszólásomat, nem beszélve arról, 
hogy mélyen elhallgattam, hogy nős vagyok. 
Gondoltam, ráérek neki beval lani . . . azután 
is. Nem akartam elrontani az esélyeimet. 
A nő azonban hajthatatlan maradt, dacára 
annak, h<>KV minden kétségei kizáróan 
észrevettem rajta, hogy kezd bedűlni. Majd-
nem merem állítani, hogy egy kicsit szerel-
mes is belém. Elpanaszolta persze, hogy az 
ura durva és brutális ember, sirt és búcsú-
záskor erősen megszorította a kezemet és azl 
mondta: „Ha valaha otthagyom az uramat, 
csak a magáé leszek, Béla." Másnap a fele-
ségem egyik barátnőjénél próbálkoztam. Ez 
nem lett volna nehéz eset, de ő egyszerűen 
kinevetett és azt mondta: „Na hallja! annyi 
zsiványbecsület csak van bennem, hogy nem 
fogom megcsalni magával a legjobb barát-
nőmet". A következő napon jelentkeztem 

DAIIAII OAMIIIA k o z m e l i k a i intézete: Hajszálak kiirtása arcról, karról, szépség-
• llllflK \dPlllld ápolás, helyi soványitás legmodernebb alapon, szemölcsirtás, hám-I UIIIIll Ulli Ullll lasztások. (Díjtalan tanácsadás). „Mtraele" hajeltávolilószerek szét-
MMNHMMBBMmMmMHHH küldése utasítással: Andrássy-ut 38, I. Párisi Áruházzal szemben. 

HOTEL ASTORIA, VELENCE 
• • • • • • M H H H B H I K f t U n ó m a g y a r c s a l á d i h á » . H i d e g , m e l e g f o l y ó v í z a 
I M M H n H H H H M H M I » o b á k b a n . M é r s é k e l t A r a k a S z t . M á r k - t é r m e l l e t t . 
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három apróhirdetésre. Kettő közülök pro-
nonszirozott démon volt. Sőt anonszirozott. 
Ezeket pedig nem szeretem, nem beszélve a 
mai gazdasági viszonyokról és saját gyenge 
anyagi helyzetemről. A harmadik kissé tul 
volt már a legszebb férfikoron és nagyon 
hasonlított az anyósomra. Igaz ugyan, hogy 
anyagi rekompenzációkkal kecsegtetett, no 
de itt még nem tartok. 

BOKA: Szóval pech az egész vonalon. 
MÉLA: A legnagyobb. Most, amikor a 

feleségem végre távol van, messze, kelle-
mesen távol: Brassó mellett, szerető édes-
mamájánál , bámulja a mármarosi havasok 
csúcsait, m o s t . . . most itt ülök a tehetsé-
gemmel. Tegnap éjjel végső elkeseredettsé-
gemben bementem egyik éjjeli lokálba és 
megismerkedtem egy kis görlicével. Nagyon 
édes, bércig kis lány, fiatal, üde és buta 
mini az éjszaka. Gondoltam, hogy ugy sem 
akarok nagy lelki emóciókon keresztülesni, 
hát ezzel a kis lánnyal remekül eltölthet-
ném imég ezt a két hetet. Erre pechemre — 
a kis görlicének természetesen barátja van 
— a barát betoppan éjjel a lokálba, a nő 
még pár percig ült az asztalomnál, majd 
olt hagyott, kérlek, faképnél s átült 
a barátjához. A barát ugyan később távo-
zott, mire a nő visszajött az asztalomhoz és 
hosszú főzés után megígérte, hogyha a ba-
rátjával nem kell ma délután találkoznia, 
akkor idetelefonál. Persze, ez csak olyan 
kibeszélés. 

BOKA: Nahát, nagy pecched van, öregem. 
Pedig annyi a nő Pesten, mint a fii a réten. 

MÉLA: De mind a másé. Bevallom neked 
őszintén, hogy már odáig vetemedtem, hogy 
îtf a házban a háztartási alkalmazottak közt 
néztem széjjel. Ill a szomszédban van egy 
nagyon csinos kis szobalány, akinek félre-
érthetetlen anspielungokat tettem, meginvi-
táltam valamelyik délután egy kis teára . . . 

BOKA: A szobalányt? 
MÉLA: Te nevetni fogsz, nagyon csinos 

és nagyon hercig kis teremtés és egész jó 
házból való. Elszegényedett jobb család 
gyermeke. Sajnos, nála is reménytelen a 
dolog, meri ő csak este ér rá és este pedig 
itthon van az én donnám, ez a ronda min-
denes trampli, akire rossz ránézni és akii 
este nem tudok semilyen ürüggyel elküldeni 
hazulról. Rettenetes helyzet ez, barátoml A 
napok múlnak, az idő halad, még tizenkét 

I >0 

nap, a feleségein itthon van és vége a gyö-
nyörű szabadságnak. (Éles telefoncsöngetés.) 
Hát ez kicsoda? (Telefonhoz megy, fel-
emeli a kagylót.) H a l l ó ! . . . Kicsoda?! . . . 
(Izgatottan, imgy örömmel.) Halló! . . Maga 
az, drága Zizike? . . Na, erre igazán nem 
gondo l t am! . . . (Integet Bokának.) Egész 
k o m o l y a n ? . . . Ma d é l u t á n ? . . . Mikor jö-
h e t ? . . . Hány óra m o s t ? . . . (Az óráját nézi.) 
Négy óra . . . Mikor? . . . Félötre itt lehet? . . . 
Nem . . . Jöjjön azonnal, drága! . . . Most 
r ö g t ö n ! . . . Most, mostl . . . Csóko lom! . . . 
Mill iószor! . . . Édes, kicsi angya lka ! . . . (Le-
teszi a kagylót.) öregem, jön a nő! (Boka 
nyakába ugrik.) öregem, jön a nő! . . . A 
drága, isteni kis görlice! . . . Tudod te mi az, 
egy görl?! . . . A görl a közvetlenség, a görl 
a fesztelen öröm, a görl az édes csacsogás, 
a görl a tiz percig tartó puszi, a görl a ka-
cagás, a görl a fiatalság . . . a görl a köny-
nyehnü, gondtalan ölelés . . . 

BOKA: Attól se kapsz mást, mint a tisz-
tességes asszonytól. 

MÉLA: Hanem most öregem, távozás, tá-
vozás!. . . (Eszibe jut valami.) Szent Isten, 
hogy fogom elküldeni hazulról a tramplit?!... 
(Fejére csap.) Megvan! (Az asztalról levelet, 
borítékot vesz elő, villámgyorsan ir, Boká-
hoz.) Te addig csöngess! 

BOKA (csönget). 
PANKA {szörnyű ronda, piszkos paraszt-

lány, jobbról jön): Tecoik parancsóni!? . . . 
MÉLA: Azonnal öltözzön föl, Panka. Ezt 

a levelel elviszi Jablanek Márton kályhás-
mester urnák Újpestre, Latyak-utca 710. és 
még külön is megmondja neki, hogy holnap 
reggelre jöjjön be, hogy a hálószobában a 
kályhát megcsinálja, de siessen, egy-kettő! 
Már itt se legyen. 

PANKA: Igenis kérem. A naccságos ur 
már fűteni akar? Olyan fázósnak teccik 
lenni? Hiszen még nincs is tél! 

MÉLA: Ne beszéljen olyan sokat, egy-
kettő, siessen a levéllel. Ha nincs otthon a 
kályhásmester, megvárja, mig hazajön. 

PANKA (szörnyű ronda, piszkos paraszt-
zósnak teccik lenni. Persze, most nincs, aki 
megmelegítse a naccságos urat. 

MÉLA: Na menjen, menjen, egy-kettő! 
PANKA: Igenis, kérem. (Kioldalog a szo-

bából, közben vissza-visszanéz Mélára.) 
BOKA: Na, most már nem panaszkod-

hatsz, jön a görlice. 
MÉLA: Igaz, igaz, öregem, jön a görlice, 

jön a kis angyal, jön a kis drága, ő jön, ő 
j ö n . . . (Bokához.) És te mégy drága egyet-
len barátom, de máris, öregem, mert a nö 
minden percben itt lehel. 

BOKA: Hát szervusz, pajtás, kívánok ne-
ked . . . 



V i d é k i e l ő f i z e t ő i n k f i g y e l m é b e ! 
A mai napon postabefizetési lapot mellékeltünk azon előfizetőink lappéldányai-
hoz, akiknek előfizetése március 15-én lejárt. Kérjük t. előfizetőinket, hogy a meg-
újítást kellő időben küldjék be, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen, 

m Színházi Élet kiadóhivatala. 

MÉLA (közbevág): Ne kivánj, öregem, ez 
rossz kabbala. Vadásznak, szerelmes ember-
nek ne kivánj szerencséti 

BOKA (el). 
MÉLA (izgatottan le, föl szaladgál, ren-

dezget a szobában, purfömös üvegből parfő-
rnöt szór szét, pizsamát hoz elő a hálóból, 
csöngetés kivül, jobbra el). 

ZIZI és MÉLA (jobbról jönnek). 
MÉLA: Csakhogy itt van, drága! őszintén 

bevallom, nem vártam. 
ZIZI: Nem várt? 
MÉLA: Azaz, hogy azt hittem, hogy nem 

jön el. 
ZIZI: Amit én megígérek, drágám, az tuti. 

(Méla közben lesegíti róla a kabátot, a ka-
lapját leveti és az egyik fotelba dobja.j 

MÉLA (gusztálja a nőt): Becsületemre, 
nagyon hercig maga! Még szebb, mint es-
U'lyiruhában. 

ZIZI: Igen, mindenki mondja, hogy a 
kosztüm jobban áll, hogy igy van bennem 
valami előkelő. (Leül.) Foglalj helyet és 
yyujts rá. 

MÉLA: Megengeded, hogy tegezzelek . . . 
ZIZI: Ó, csak tessék! Később úgyis te-

gezni fogsz! 
MÉLA (folytatva): Tulajdonképpen ki is 

vagy te? Mi az igazi neved? 
ZIZI: Hogy őszinte legyek, az igazi ne-

vem Spitzer Malvin. 
MÉLA: Ismert név. A Spitzer külön és a 

Malvin külön, direkt bájos. Csak a kettőnek 
együtt van egy kis mellékize. 

ZIZI: Az lehet, de a puszimnak, amit 
kapsz tőlem, annak nincs mellékize. Annak 
csak egy ize van. Édes. 

MÉLA: Szellemes vagy, drágám és her-
cig. A Kék macska összes macskái közt te 
vagy a legcsinosabb . . . Na és hogy megy 
egyébként a dolgod? 

ZIZI: Otthon? A papa nyugdíjas. A 
Komplett-áruháznál volt árukihordó negy-
ven évig. Onnan kapta a nyugdiját. De a 
Komplett-áruház tavaly tönkre ment és 
azóta nincs nyugdíj. Igy aztán az egész 

család komplett. De azért nem panaszkod-
hatom. Vannak állandó barátaim. De köz-
ben akad egy-egy kis kaland, olyan szim-
patikus pasasokkal, mint te . . . 

MÉLA: Szimpatikus vagyok? Ezt komo-
lyan m o n d o d ? . . . 

ZIZI: Nagyon. Te drága pofa vagy. Már 
megmondtam neked tegnap a lokálban is. 
Tudod, hogy elvállalnálak állandó barátnak 
is? 

MÉLA: Na jól néznék ki. Mit csinálnék a 
feleségemmel? 

ZIZI (felugrik): Te nős vagy? Neked fe-
leséged van? 

MÉLA: Nyolc éve. Nyolc éve egy és 
ugyanaz. 

ZIZI (hátralép): E*. komoly? 
MÉLA: Miért? Csak nem feszélyez ez 

téged? 
ZIZI: Nem! Sőt, nemcsak hogy tetszel ne-

kem, hanem most már egyenesen tisztellek. 
Nyolc éve vagy nős és egy és ugyanaz! Én 
szeretem a vitéz, hős férfiakat! De ha eddig 
kibírtad, mért akarod megcsalni velem? 

MÉLA: Elutazott, kérlek. Hosszabb időre. 
ZIZI (meggyőződéssel): Akkor igazán nem 

is tehetsz egyebe t . . . Mondd, hasonlítok rá? 
MÉLA: Ezt nem merem á l l í t an i . . . De 

hagyjuk ezt drága. Hát nem ezért jöttél ide. 
(Visszaül a fotöjbe.) Gyere ide angyalkám. 
(Megfogja Zizi kezét, lehúzza magához és az 
ölébe ülteti.) Édes vagy! . . . Olyan szemeid 
vannak, mint az achát. 

ZIZI: A tavalyi barátom ígért nekem egy 
szép achálköves g y ü r ü t . . . 

N e m h e l l k t t l f U l d i s ó s l t t r d t t t 
O t t h o n k é s z í t s e e l a 

„ L U C l i L I X S " 
<»V6<»V1ÍIUM>SÓVAI. 

1 ke-os eredeti dobozban P 1.— 
Vidéken P 1.20.Mindenütt kapható! 

VezérképvisHőség : 
M I H Á L Y OTTrt gyógyárunagykereskedés, Buda-
pest, VI. Podmaniczky utca 43. Telefon : Aut. 122-44 

ZONGORÁK, GRAMOFONOK1 
és minden más 

hangszer Reményinél B U D A P E S T . 
Vb47 Király-utca 58—60. sz. 



MELA: En is Ígérek. 
Z1ZI: Es meg is kapum? 
MÉLA: Mindent, mindent, drága! Add ide 

uzt az édes piros ki/s szádat. Látod, ezt sze-
retem, hogy nem használsz rúzst. 

ZIZI: Te se szereted? Alfréd sem szereti. 
MÉLA (extázisban): Hagyd a frászba Al-

frédetl Milyen gyönyörű kis fogaid vannak, 
mint egy gyöngysor. 

Z1ZI: Azt ígért Alfréd karácsonyra. 
MÉLA: Tőlem húsvétra kapsz. Te édes...l 

Te drága . . . Te kis görlöm-börlöm! . . . Pu-
szit, puszit, egy édes puszit akarok! (Szen-
vedéllyel megcsókolja Zizit, kivid erős csön-
getés, hirtelen felriadnak). 

ZIZI: Szent Isten, ki az? (Ujabb csönge-
tés). 

MÉLA (dühösen): A mennydörgős ménkű.... 
Ki lehet ez? (Ujabb csöngetés). 

ZIZI: Nagyon sürgős lehet neki. 
MÉLA: Várj szivem egy pillanatra. (Kiro-

han, pillanatnyi szünet után kívülről izga-
tott beszélgetés hallatszik: Igen, rögtön, ho-
zom a kulcsot. Rohanva visszajön a szo-
bába.) Drága, egyetlen gyönyörű angyal-
kám, borzalmasan kellemetlen eset. A fele-
ségemnek egyik barátnője. Nem hiszem, 
hogy soká fog maradni. U-u-u-ugy lá-á-á-ál-
szik, ő még nem tudja, hogy a feleségem el-
utazott, Hát drága egyetlenem, menj át ad-
dig a hálószobába, vagy a fürdőszobába, 
nem, nem, m é g s e . . . a fürdőszoba nem jó . . . 
menj a h á l ó b a . . . de ne marad j a szobá-
ban, hanem buj j az ágy alá, drágám . . . 

ZIZI: Micsoda? 
MÉLA: I - i gen . . . az ágy alá, mert hátha... 

véle t lenül . . . ez a hölgy esetleg benyit a 
h á l ó b a . . . nehogy ott találjon. Legjobb 
lesz, igen, igen . . . bu j j az ágy alá. 

ZIZI: Azt már nem! Elvégre nem azért 
jöttem ide, hogy az ágy alá b ú j j a k . . . 

MÉLA: Tedd meg nekem, drága angya-
lom (összetett kézzel könyörög.) Nézd, 
adok ötven pengőt, ha megteszed. 

ZIZI (gyorsan elteszi az ötvenest): Hát 
nem bánom, de aztán siess és ne hagyj soká 
egyedül ! . . . 

MÉLA: Nem, nem, drága, csak fogadj szót 
és csöndbe légy. (Kituszkolja.) 

ZIZI: Na, ilyen esetem se volt még! 
MÉLA (kirohan jobbra, kint kulcscsörgés, 

zárnyikorgás hallatszik). 

Jó fellépésű hölgyek és urak 
kiterjedt ismeretségkörrel, társadalmi uton gya-
korolható könnyű és di»krét propagandával 
fényes jövedelemhez juthatnak. Érdeklődők 
küldjék címeiket „ S z ö v e t k e z e t " V I I I . 
Ü l l ő i - u t 16 b , f é l e m e l e t 4 . a l á . 

PALMA Es MÉLA (jobbról jönnek/. 
MÉLA: Az Istenért, drága Pálma, hűt mi 

ez? Hát mi történt? Hogy-hogy maga most 
itt? Ez a kedves és váratlan meglepelés! 

PÁLMA (romantikus, holdvilág faló egyéni-
ség, tragikus hangnemben): Barátom, ked-
ves barátom. Bocsásson meg, hogy ilyenkor 
zavarom, a férjem, az a gyáva gazember . . . 
(Zokogva.) Megütött. Most először ütött 
meg, de utoljára. Idejöttem magához, itt ke-
resek menedéket. 

MÉLA: Boldog vagyok, hogy rámgondolt. 
PÁLMA: Ki másra gondolhattam volna, 

mint magára, aki egy hét óta olyan hűség-
gel és kitartással kiséri lépteimet, mint az 
árnyék és a k i . . . és a k i t . . . most már be-
vallhatom, akit én is szeretek. Mert itt 
a nagy pillanat, amikor őszintén ikell beszél-
nem, B é l a ! . . . a magáé vagyok. (A karjaiba 
omlik.) A magáé vagyok és a magáé akarok 
maradni örökre, Béla, Béla! 

MÉLA (zavartan, miközben öleli a nőt, 
félre): Na, ez jókor jött, mondhatom! 

PÁLMA: Mondja, mondja, nem boldog? 
Ugy-e boldog?! . . . Hiszen az álmát tartja 
karjai közt. 

MÉLA: De i i . . . igen, na . . . na . . . 
n a g y o n . . . boldog . . . vagyok! 

PÁLMA: Ó, ha sejtené, mennyit küzdöttem 
m a g a m m a l . . . Amig egy asszony eljut 
o d á i g . . , 

MÉLA: De a végin mindig eljut. 
PÁLMA (folytatva): De most aztán vége 

minden tépelődésnek. Végre a magáé vagyok 
és a magáé akarok maradni örökre. Ma dél-
után és ma éjszaka és holnap dé le lő t t . . . 

MÉLA: Jól nézek ki! 
PÁLMA (folytatva): És holnapután dél-

után . . . és holnap éjszaka . . . . 
MÉLA: De ma nem, drága egyetlenem. 

Ma nem ! . . . 
PÁLMA: Ma nem lehet? 
MÉLA: Nem, sajnos, n e m . . . hiszen ezt 

valahogy elő kell késziteni. (örült zavarban 
van-) Esetleg a férje . . . 

PÁLMA: Ne beszéljen nekem erről az 
emberről. Gyűlölöm és megvetem. Le is ve-
tem a kalapomat. (Leveti a kalapját és a 
fotelbe dobja.) 

MÉLA: Milyen szép, mikor haragszik! . . . 
Csak félek, hogy ez magánál csak egy hirte-
len fellángolás és nem szeretnék visszaélni... 

PÁLMA: De csak éljen vissza, össze-vissza 
éljen . . . csak egészen nyugodtan. 

MÉLA: Sokkal jobb lenne, ha holnap dél-
után jönne, várni fogom . . . 

PÁLMA: Nem, az lehetetlen. Most már 
nem mehetek haza és máshova hova men-
jek? Vagy talán attól fél, hogy más valaki 
jön ide? Talán vár valakit? 



MELA: Dehogy, d e h o g y . . . szavamra, 
senki. 

PÁLMA: Ilát akkor méri akar elküldeni? 
Vigyázzon, holnap esetleg már késő lesz? 

MÉLA (látszik, hogy küzd magával, hoijy 
a nőt itt tartsa-e, mert végre, is nem akarja 
elszalasztani u kedvező alkalmat, majd hir-
telen): Hál nem! Hál nem küldelek el, 
imádlak és szeretlek! Szerellek és imádlak!.... 

PÁLMA: Ugy, ugy, hadd halljam a hango-
dat, hát csókolj . . . 

MÉLA: Igen, csókollak, te édes, te gyö-
nyörű. (Nagy csók, hirtelen kinn éles csön-
getés.) Reggelig csöngethet. 

PÁLMA (rémülten bontakozik ki Méla 
karjaiból): Jézus Máriám, hát ez ki lehet? 
(Újból éles csöngetés.) 

MÉLA: Nein bánom, akárkicsoda, csönges-
sen, amig megszakad! Majd megunja. (Újból 
éles csöngetés, majd kividről Szekeres 
hangja.) „Nyisson ajtót, gazember, a törvény 
nevében!" 

PÁLMA: Megváltó Isten, a férjem! 
MÉLA (ijedten): Ugy-e mondtam, hogy 

inkább holnapi 
PÁLMA: Ne nyissa ki! 
MÉLA: Azt nem lehe t . . . akkor pláne 

tudni fogja, hogy itt van! . ... 
PÁLMA: Rémes, borzasztó! . . . 
SZEKERES (hangja kividről): Nyisson 

ajtót, mert betöretem! 
PÁLMA: Mi lesz velem, jaj, mi lesz ve-

lem?! . . . Mát csináljon valamit. . . mentsen 
m e g . . . ez az ember mindkettőnket megöl! 

MÉLA: Még csak az hiányzik . . . Menjen 
be a hálóba . . . azaz, hogy ne a hálóba, ha-
nem a hálóból nyiltk a fürdőszoba, oda 
menjen! 

PÁLMA: De hátha oda is bejön! 
MÉLA: Ne féljen, oda nem fog bemenni, 

arról gondoskodom! . . . Legyen nyugodt, 
meg fogom menteni! De ki ne jöjjön a fürdő-
szobából! (Elrohan jobbra, kint tovább be-
szél.) Mindjárt nyitom, csak megkeresem a 
kulcsol. (Kint zárcsörrenés.) 

SZEKERES (dühöngve berohan). 
MÉLA: De az Istenért, Szekeres ur, mi 

van magával? 
SZEKERES: Mintha nem tudná! Ne is 

próbálja tagadni . . . Már napok óla figyel-
telem a feleségemet. Mióta ön megjelent a 
társaságunkban. És most, hogy engem ott-
hagyott, azonnal iderohant magához, a de-
lektivek látták. A feleségem itt van! 

MÉLA: A maga felesége? Uram, ön meg-
őrült! Csak nem tételezi fel, hogy a nagy-
ságos asszony . . . 

SZEKERES: Hallja! Ne adja itt nekem a 
hülyét. Maga a feleségem szeretője. Kö-
szönje abszolút higgadtságomnak és elegáns 
nyugalmamnak, hogy nem veszem le a fejét 
Hol a feleségem? 

MÉLA: Dehát uram, értse m e g . . . 

SZEKERES (ellöki az útból): Félre innen 
rongy alak! . . . 

MÉLA (a háló ajtaja elé ugrik): Csuk a 
leslemen keresztül! . . . 

SZEKERES: Inkább egy szemétdombon 
megyek ál, mint az ön vacak testén. (Ellöki 
az ajtótól és berohan a szobába.) 

MÉLA: Te jó Isten, mi lesz itt? 
SZEKERES (belülről): Itt sincs senki! . . . 

Hah, mit látok! . . . Egy női láb az ágy alatt, 
gyerünk csak kifelé! . . . A hajadnál fogva 
húzlak elő, le bestia! (Bent dulakodás, Zizi 
hangja: „Jaj, ne bántson, hagyjon bélcibe!") 

ZIZI (akit Szekeres hajánál fogva cipel 
kifelé): Mi ez itt kérlek, mii akar ez az 
e m b e r ? . . . 

MÉLA: Ne ijedj meg drágám, csak egy 
barátom, aki fontos ügyben felkeresett. 

ZIZI: De mit akar tőlem? 
MÉLA (Szekereshez): Hát nézze már meg, 

maga ő r ü l t . . . ez a maga felesége? 
SZEKERES (aki már közben észrevette, 

hogij tévedett, dadogva): Nem . . . nem . . . 
igaza v a n . . . ez nem ő. Kérem, bocsásson 
meg, de szentül meg voltam győződve, hogy 
a feleségem megcsal. 

ZIZI (magában): Na, ezt igazán nem cso-
dálom. 

SZEKERES: Ilyen körülmények közt ért-
hető, hogy eljöttem ide önhöz . . . 

MÉLA: Ez igazán neve tséges . . . méri ép-
pen hozzám jött volna a nagyságos asszony? 
Talán a detektívek t éved tek? . . . Ha ebbe 
az utcába látták valahova eltűnni, lehet-
séges, hogy a szemközt levő szállodába 
ment, olt tölti az éjszakát s majd reggel 
szépen hazamegy . . . 

SZEKERES: T é n y l e g . . . ez esetleg lehet-
séges . . . Azonnal utána nézek a dolognak. 
Volt szerencsém . . . Még egyszer bocsánat... 
(El.) 

ZIZI: Na ezt jól bediitötted . . . 
MÉLA: Zseniális fiu vagyok, mi? Hanem 

kis drágaságom, most leszel szives és szé-
pen visszamászol az ágy alá . . 

ZIZI: Az ágy a l á ? . . . Megőrül té l? . . . 
MÉLA: Dehát értsd meg, el kell intéznem 

azt a másik nőt! 
ZIZI: Nem bánom, visszamegyek, de ad-

jál még ötven pengői. 
MÉLA: ötven pengőt? Kicsikém, az sok. 
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ZIZi: Már akkor pedig itt maradok. 
MÉLA: Hallgass ide kicsikém. Azt hiszem 

összevissza még nyolcvan pengőm van. Oda 
adom neked a felét . . . 

ZIZI: Nem drágám, ilyen árleszállításba 
nem megyek bele. 

MÉLA: De értsd meg, ha nincs több. Hál 
nem maradhatok itt egy vas nélkül. Na ne 
légy olyan szívtelen. Hiszen eddig ugy 
megértettük egymást . . . 

PÁLMA (kilép balról): Elment az a 
gazember? (Felsikolt.) Mit csinál itt ez 
a nő? 

MÉLA: Egy . . . hölgyismerősöm . . . 
PÁLMA: U g y ! . . . És honnét került ide? 
MÉLA: Találtam. Egyszerűen fölfedeztem. 

Belátja kérem, hogy elvégre kellett vala-
mit csinálnom, hogy megmentsem magát?! 
És miután a kedves fér je nem magát, hanem 
egy más nőt talált nálam, megnyugodva 
távozott. 

PÁLMA: Ugy! Szóval maga nőket tart itt 
tartalékban! 

MÉLA: Tar ta lékban?! . . . Igen, eltalálta. 
Ez a helyes kifejezés: Damen in der Re-
serve. 

PÁLMA: És ezt a hülyeséget akar ja maga 
nekem beadn i ? ! . . . 

MÉLA: Dehát gondolja, micsoda véres 
tragédia lett voua, ha ez a drága kis nő 
nincs kéznél. Talán már mindketten halot-
tak lennénk. És holnap már a, jégen úszkál-
hatnánk a niorgban! 

PÁLMA (egy fotöjbe roskad): Maga nyo-
morult! Ez a nő itt volt, amikor becsönget-
tem magához! Azért nyitott nekem olyan so-
kára ajtót. (Sírva.) És maga eltűrte volna, 
hogy ennek a nőnek én lépjek a helyébe. 

ZIZI: Na és mit gondol a naccsád . . . 
PÁLMA: Hogy én mit gondolok? Az ilyen 

kis nöcskékről megvan a véleményem. 
ZIZI (Mélához): Hallja, fogja be ennek a 

nőnek a száját, mert én leszedem az arcá-
ról a bőrt. 

PÁLMA: Mit szed le m a g a ? . . . Maga kö-
zönséges t y ú k ! . . . 

ZIZI: Mit szól hozzá?! . . Hát igenis tyúk 
vagyok! . . . és kotkodácsolok. És mindjárt 
kikaparom a szemit! 

MÉLA: De az istenért hölgyeim. (Közibük 
áll, de azok ellökik és újból szemközt for 
dúlnak.) 

PÁLMA (Mélához): Kögtön utasítsa ki ezt 
a n ő t ! . . . Mert nem állok jót magamért! 

MÉLA: De k é r e m . . . 
ZIZI (Mélához): Kuss! . . Majd én magam 

intézem el! . . . ez a mamuskál! 
PÁLMA: É n . . . (Levegő után kapkod.) 

Én . . . mamuska! . . . Megőrülök! . . . 
ZIZI: Mi az, hogy Mamuska? Sőt! 
PÁLMA (felsikolt). 
MÉLA (újból közéjük ugrik): De az Isten 

szerelméért hö lgye im! . . . 
PÁLMA (ellöki Mélái, Méla egy fotöjbe 

esik): Gazember, ezt magának köszönhetem! 
Utolsó, közönséges ripők! (Felkapja a ku-
bátját és kalapját.) Bitang csirkefogó, aljas 
nőbolonditó! Minden férfit fel kellene akasz-
tani. (Elrohan). 

ZIZI (közben ö is veszi kabátját és kalap-
ját): Ezért kellett nekem idejönni, hogy 
egy ilyen vacak privát macskával ideálljak 
dumálni! . . . Ezért áldoztam fel a a délután-
nomat. 

MÉLA: De drága, édes kicsikéin, hiszen 
most már elment, nincs semmi ba j . . . 

ZIZI: Nemcsak ő ment el, maga hülye, de 
én is e lmentem! . . . Már itt se vagyok! Más-
kor invitálja meg randevúra a Panca-
márit . . . Jónapot! . . . 

MÉLA: Dehát ez mégis csak. 
ZIZI: Elég! Nem érdekel. 
MÉLA (hirtelen átöleli, vehemensen, tűz-

zel): De drága, kicsi Zizikém, hát ne menj 
el az Istenért! . . . 

ZIZI: Ne nyúljon hozzám! . . . Látni se 
akarom többé! . . . Nekem be ne jöjjön a 
lokálba, inert kirúgatom a portással! . . . 

MÉLA (még mindig átölelve tartja). 
ZIZI: Engedjen el, mert orditok! . . . 
MÉLA: De nem engedlek e l . . . le drága, 

te egyet len! . . . Hát ne hagyj igy i t t ! . . . Hát 
megőrülök utánad! Hát szerel lek. . . Hát 
nem é r t e d ? . . . Hát nem birorn ki nélküled! 

ZIZI: Akkor menjen a fürdőszobába és 
eresszen magára zuhanyt. Részemről volt a 
térzene és a szépségverseny. (Hirtelen el 
jobbra). 

MÉLA (néhány percig megkövülten áll, 
majd összeszedi magát és elindul jobbra, 
kinyitja az ablakot, legyezi magát). 

PANKA (visszajön a levéllel): Nagyságos 
ur kérem. Visszahoztam a levelet, Újpesten 
nincs Latyak-utca. 

MÉLA (nézi, elfintorítja az arcát): Nem 
baj. (Újra nézi.) Panka! M o n d j a . . . 

PANKA: Tessék nagyságos ur? 
MÉLA: Tudna maga engem szeretni? 
PANKA (felderülten): Igen, nagyságos ur 

kérem! 
MÉLA (öleli, meg akarja csól .,lni, az ar-

cán látszik, hogy undorodik l»l<\ Zsebken-
dőt térit az arcára és megcsókolja). 
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Dolgozó szoba. A fenéken és balról1 aj'tó. Jobboki ait széles, nyitott ablak. Íróasztal, egy kis 
asztal, székek, stb. 

(Mikor a függöny fölmegy, csuk az íróasztalon 
ég a lámpa és az állólámpa ég.) 

TAMÁS (az íróasztalnál. Egy megkezdett 
levelet olvas, halkan saját magának): 
„Amikor ezt a levelet olvasod, már nein 
élek. — Elbuktam. Ehhez az órához roha-
mosan közeledtem azóta, hogy az- a rossz 
asszony .. ." 

INAS (benyit): Nagyságos ur! 
TAMÁS (felkapja a fejét): Mit akar? 
INAS: Egy hölgy. » 
TAMÁS: Ki az a hölgy? 
INAS: Kérdeztem, de azt felelte, ilyen 

későn nem illik kérdezni a nevét egy hölgy-
nek, aki egy garzonhoz jön. 

TAMÁS: Engedd be. 
INAS (el.) 
TAMÁS (feláll, megigazítja nyakkendő-

jét, végigsimítja a haját): Egy hölgy? Mit 
kereshet? 

EMILIA (belép, az ajtó becsukódik mö 
götte s nyugodtan megáll). 

TAMÁS (pillanatig meglepődve áll, majd 
felháborodva kiált az asszonyra): Hogy 
merészel bátorságot venni, hogy idejöjjön? 
Takarodjon! 

EMILIA (beljebb jön): Engedje meg, 
hogy leüljek. Négy emeletet jöttem gyalog. 
(Leül.) 

TAMÁS (tehetetlenül áll, akar valamit 
mondani, de nem jön ki szó a torkán). 

EMILIA: No, mondja ki, aztán könnyeb-
ben beszélgethetünk. 

TAMÁS: Csak egyet mondhatok. Távoz-
zon! 

EMILIA: Ez már enyhébben hangzik. 
TAMÁS: Ismétlem . . . menjen el! 
EMILIA: Ez már egészen szelid. Magá-

hoz ugy jön az ember, hogy előbb fölmegy 
az első emeletire, aztán a másodikra, aztán 
a harmadikra, végül a negyedikre. Maga 
fordítva indul. A negyediken kezdi és a 
földszinten végzi! Remélem megért? 

TAMÁS: Én végezhetem a földszinten; 
még mindig jobb, mint ahogy maga végzi.. 
Az utcán! 

EMILIA (elneveti magát): Odáig még 
nem jutottam, kedves Tamáis! Azért, mert 
egy-két barátom volt azóta . . . 

TAMÁS: Elvetemült. 
EMILIA: Már megint az emeleten!. . . 

Ha gorombáskodik, otthonosan találnám 
magam érezni! Ezt pedig csak nem akarja? 

TAMÁS: Nem, ezt nem alkarom! 
EMILIA: Beszéljen hát illedelmesen, úr-

hoz méltóan s mindjár t elfelejtem, hogy 
magánál vagyok. 

TAMÁS: Mit akar? 
EMILIA: Hallottam, hogy bajiban van. 
TAMÁS: Kitől? 
EMILIA: Mindegv. Bajban van — ez a 

fő! 
TAMÁS: Hát ba jban vagyok. Az én dol-

gom. Nincs szükségem a részvétére. 
EMILIA: A részvétemre? (Hosszan ka-
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tay , fel4.ll.) Ürülök, hogy hajban van! 
Csak nem gondolta, hogy zokogni fogok? 
Hogy kétségbeesem? Magáért. Ébredjen, 
kedves! Az öröm kényszeritett ide! Látni 
akartam, amint nyakán a hurok! 

TAMÁS: Aljas. 
EMÍLIA (mérsékelt csendes hangon): 

Kijöttem, pedig az utóbbi időkben csak 
előkelő és tisztességes emberekkel érint-
kezem. 

TAMÁS (elfordul. Szája szélét rágja). 
EMÍLIA (hirtelen feláll. Körülnéz a szo-

bában szikrázó szemmel): Minden azon a 
helyen van itt, mint akkor volt, amikor 
kidobott. Mindennap emlékeznie kell itt 
az én megaláztatásomra! . . . Ahogy térdre 
esve könyörögtem és rámtaposott! Az er-
kölcsösség szavai dörögtek magából és én 
olyan alávalónak éreztem magam, mint — 
mint most maga! Szívtelen volt, kérlelhe-
tetlen volt, mint — mint most én! Erre a 
napra vártam azóta mindig! Hogy lenn le-
gyen, hol én vagyok! Ma még nem tudják, 
de holnap már az újságok is kürtölni fog-
ják, hogy (kellemetlen, éles hangon) sik-
kasztó, sikkasztó! 

TAMÁS (egy támadó mozdulatot tesz 
Emilia felé). 

EMILIA (mosolyogva): Tudja , ugy tör-
tént n dolog, hogy van egy u j barátom. 
Gazdag, ibőkezü, de nem gavallér. Érdekes 
összetétel. Ez az ember elmondta nekem 
ma, hogy holnap igen kellemetlen dolga 
lesz, mert valakit le kell csukatnia, aki 
harmincezer pengőt sikkasztott tőle. S 
mert már semmi reménye se volt, hogy ezt 
az összeget megkapja, azt Ígérte, hogy ne-
kem adja azt a" pénzt, ha mégis megfizeti 
az a bizonyos úriember! És megmondta a 
nevét is. (Nevetve.) Nem is sejtette, hogy 
már ezzel is egy nagy ajándékot kaptam! 

TAMÁS: Elvégezte? Vagy toválbb is van? 

Akkor folytassa! Itt vagyok, mint a vad, 
ketrecbe zárva! Minden gyáva gyönyör-
ködhetik vergődésemben és ingerelhet a 
rácson keresztül. 

EMILIA (szelídebben): Ez u hang már 
jobban illik magához. Nevetséges is, mikor 
a vad a ketrecben a fenevadai játssza és 
alig várja, hogy jöjjön az etető. Az etető, 
ime én vagyok! 

TAMÁS (sértődötten Emiliához fordul): 
Mi? Nem értem! 

EMILIA (borzasztó közönségesen): Adni 
akarok magának pénzt, hogy kifizethesse! 

TAMÁS: Olyan pénzt, amit ugy keres-
nek, ahogy maga! Olyan szennyes pénzt! 

EMILIA: Mindegy, milyen pénzről van 
szó, ha silkkaszlót akarnak vele megmen-
teni! 

TAMÁS: Hogy meneküljek a halálból, 
egy borzalmasabb öngyilkosságot kövessek 
el? 

EMILIA: A fuldokló azt a kötelet is 
megragadja, amelyre a parton felkötik. 

TAMÁS: Hát, én nem ragadom' inéig! 
EMILIA: Ha még öt percig kinálnáin, 

elfogadná. De nem akarom megalázni. Old 
juk meg máskép a dolgot. Veszek magától 
valamit. 

TAMÁS: Harmincezer pengőéri? 
EMILIA: Annyiért. Amennyit sikkasztott. 
TAMÁS: Ne használja ezit a szót annyi-

szorl 
EMILIA: Bocsánat. Tehát annyiért vá 

sárolok magától valamit, amennyire szük-
sége van, hogy becsületbeli adósságát meg-
fizesse. így jól van? Megveszem a lakását, 
bútoraival egylitt. Most, rögtön,. Ilit van 
nálam a pénz . . . 

TAMÁS: A felét sem érik . . . 
EMILIA: Nekem többet is ér. Ezek kö 

zött a bútorok között voltam úrinő. Hatá-
rozzon. Igen, vagy nem? (Feláll.) 

TAMÁS (vállát vonogatja). 
EMILIA: Üljön le s ir jon nyugtát har-

mincezer pengőről, mely összeget tőlem — 
tudja, hogy csak a lánynevemet használ-
hatom — a lakásáért és teljes berendezé-
seért a mai napon hiánytalanul és tiszte-
lettel felvett. Az benne legyen, hogy „tisz-
telettel!" 

TAMÁS (vontatottan az íróasztalához 
megy. leül és ir). 

Grafológiai szeludnv 
amelynek beküldése ellenében Bendetz dr.. 4 
Színházi Élet grafológus*, mindenkinek Ingyen 
gratolőglzát egy írást. ak| act válascbélyeggel. 
(vagy megtelelő érlékö pénzzel) és megcímzett 
borítékkal. „ G R A F O L Ó G I A " Jelzéssel szer-
kesztőségünkbe (Aradl-u. 8.) eljuttatja. Vonalo-
satlan papiroson, tintával írott pár sor szükséges. 

Kor és nem küzlését kérjük. 
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t.YllLlA (a retiküljéből az asztulru teáz 
egy csomó pénzt). 

TAMÁS (feláll, a nyugtát az íróasztalon 
hagyja és odébb megy az asztaltól). 

EMILIA (a nyugtáért megy és a kézi-
táskájába teszi). 

TAMÄS (féloldalt nézi a pénzt, majd 
odamegy és a zsebébe gyűri, szünet). 

EMILIA (hirtelen nagyon édesen, derű-
sen, kedvesen): Tamást Tudja mi újság? 
Maga hirtelenében a vendégem lett! Ez 
inegér mindent! Foglaljon helyet, Tamás! 
(Miután Tamás nem mozdul.) No üljön 
már le, az isten áldja meg! Vegyen leckét 
tőlem, hogy kell vendéget látni? Foglaljon 
helyet, uram! 

TAMÁS (tétovázva leül): Köszönöm. 
EMÍLIA (Tamás mellé dl): Meg voltam 

gjőződve, amikor jöttem, hogy innen már 
csak maga megy el! (Nevet.) 

TAMÁS: Nem csodálkozom. Egész élete 
tervszerűség volt! 

EMILIA: Igazán? Én ezt nein figyeltem 
meg! 

TAMÁS: Én igen. 
EMILIA: Hogy fel volt háborodva, ami-

kor beléptem! 
TAMÁS (ingerülten): Mert még nem fe-

lejtettem el. (Elhallgat.) 
EMILIA: Hosszadalmas betegség a hiú-

ság! 
TAMÁS Amikor sikerült bebizonyíta-

nom, hogy mcigcsial . . . 
EMILIA: Nem! Nem magának sikerült 

bebizonyítani, hogy megcsalom! Nekem 
nem sikerült bebizonyítanom, hogy nem 
csalom meg! 

TAMÁS (felugrik): Megint kihoz a sod-
romból, mint akkor, amikor . . . 

EMILIA: Amikor ridegen kidobott! 
TAMÁS: Oly ridegen, hogy — hogy majd 

megszakadt a szivem! Mintha most tör-
ténne .. . 

EMÍLIA: Mindenre emlékszik? 
TAMÁS: Mindenre! 
EMILIA: Hadd lám, csakugyan einlék-

szik-e mindenre? Minek szokott nevezni? 
TAMÁS (kesernyésen): Angyalnak. 
EMILIA: Akkor szebben mondta! Ha be 

tudom bizonyítani, hogy nem csalom meg, 
még mindig ennek hívna. De annak is örü-

lök, hogy még emlékszik erre. Figyelje 
meg Tamás, hogy nincs oly viszony, ami-
nek vége volna! Mindegyik folytatódik va-
lahogy. Érzésben, emlékezésben, jól, vagy 
rosszul, de folytatódik. Nehéz végezni vele. 
S ha egyáltalán vége lehet viszonynak, ha 
valahogy elszakadhat a viszony minden 
láthatatlan szála, ugy legalább részemről 
— ez az eset az! 

TAMÁS (kissé sérti a dolog): Pedig én 
még követelhetnék magától valamit! 

EMILIA: Tőlem? 
TAMÁS: Feleségem volt és megcsalt. Az 

asszony hűsége a férj tulajdona. A hűtlen-
ség tehát megrablása a férjnek. Maga 
megrabolt és mindazt, ami enyém volt és 
másnak adott — köteles volna visszaadni! 

EMILIA (elneveti magát): Értem! Magá-
nak tehát joga volna most erygem köve-
telni! 

TAMÁS: Igen. 
EMÍLIA: Nos? Követel, vagy nem? 
TAMÁS (megragadja Emilia csuklóját). 

Követelem! 
EMÍLIA: Ak'kor felelek a teóriájára. Ha 

az asszony annyira nem kötelességtudó, 
hogy megrabolja a férfit, amikor az még 
férje, miért legyen kötelességtudó akkor, 
mikor már nem a férje? (Kirántja a kezét Ta-
más kezéből.) 

TAMÁS: De nagy kérdést csinál ebből! 
Éppen csak én nem kövelelhetem? Mindenki, 
csak én nem? 

EMILIA (cinikusan): Követelni, vagy vá-
sárolni, barátom, az nagy különbség! 

TAMÁS (indulatosan): Hát vásárolom! 
EMILIA: Drága! 

! Vi lágmárka! 
Eau de 
Cologne 
NARCISSE 

BLEU 
óé MURY 

PAJRIS 
Csak eredeti 

csomagolásban 
va*ódij 

Kapható mindenütt. 
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TAMÁS: Megfizetem! 
EMILIA: Harmincezer pengői 
TAMÁS (kirántja a zsebéből u pénzt s 

az asztalra dobja): Itt van! 
EMILIA (pillanatig farkasszemet néz Ta 

mással): Az más! (A pénzt felveszi.) És 
most? 

TAMÁS: Megvásároltam. 
EMILIA: Ennyi p é n z é r t . . . legalább egy 

évre! 
TAMÁS: Köszönöm. Csak ma estére. 
EMÍLIA: Ó . . . ez igazán nagyúri gesz-

tus! Tudja, hogy ez milyen ritka? Meg-
alázó ugyan — de mégis csak harminc-
ezer pengő! (Pillanatnyi csend.) Pardon! 
Csak egy pillanatra, drágám! (Mialatt sietve 
kimegy.) Halló, hé, inas, hogy is hivják 
magát? (El.) 

TAMÁS: (önérzetesen, dacosan tesz né-
hány lépést, majd hirtelen megáll. Mély 
ráncokba fut o homloka. Hosszasan maga 
elé mered, látszik, hogy csak most gon-
dolja át a történteket. Reszkető mozdulat-
tal előveszi zsebkendőjét és megtörli vele a 
homlokát. Leomlik egy székre). 

EMILIA (visszajön. Nagyon vidám): Már 
itt vagyok, drágám! (Tamáshoz siet, át 
öleli a nyakát és az ölébe ül.) Oly jó igy 
kettesben ülni! Égő kályha közelében!. . . 
amikor kint már kezd sirni a szél . . .Ol-
vastam egyszer egy mesél . . . Az ősz szerel-
mes volt! a nyárba . . . mindig üldözte . . . 
mindig el akarla f o g n i . . . de mire elérle... 
a nyár eltűnt . . . Azért van az ősznek oly 
szomorú, siró hangja . . . Ez olyan meg-
ható! 

TAMÁS (kínosan gyötrődve, nyugtalanul 
megmozdul). 

EMILIA (észreveszi): Csak nem vagyok 
nehéz! (Feláll.) Pedig a nyáron hét kilót 
fogytam. 

TAMÁS: Nézze . . . hagyjuik ezt a tréfát. 
EMILIA (csodálkozva néz rá): Tréfát? 

Milyen Iréfát? 
TAMÁS: Amit müveüi. . . Engem holnap 

letartóztatnak! 
EMILIA (mozdulatlanul, érzéketlenül néz 

maga elé). 
TAMÁS (gyűlölettel nézi): Nem hallja? 

Letartóztatnak! 
EMILIA (halkan, hidegen): Nekem . . . 

ahhoz . . . semmi . . . közöm . . . . 

TAMÁS (idegesen feláll): Ej, rossz 
tréfa! Eladtam magának a lakásomat! 

EMÍLIA: És én megfizettem. 
TAMÁS: Igen, de a pénz macánál van! 
EMILIA: Mert maga is megfizetett. Meg-

vásárolt. Mint én a bútort. 
TAMÁS: De én a k k o r . . . Ej ! Adja vissza 

a pénzt! 
EMÍLIA: Amit ugy keresnek, ahogy én? 

Azt a szennyes pénzt? 
TAMÁS: Azl! Azt a szennyes pénzt! Meg-

szédített, megcsalt! Hozzá akart jutni me-
gint a pénzéhez! 

EMILIA: Mondtam, hogy ahhoz köny-
nyebben is hozzájuthattam volna! Az az 
ur, aikinek tartozott vele, nekem adta 
volna. Én komolyan adtain el magam. 

TAMÁS (fenyegetően Emíliához lép): 
Ej, ide vele! Innen a d d i g . . . 

EMILIA (gúnyosan, kihívóan): Kedve-
sem, az én pályámon óvatossá válnak a 
nők! Kevés emberben bizunk! Ma,ga nem 
tartozik azok közé. Nem mertem volna 
magával egy éjszakát eltölteni ennyi pénz-
zel a zsebemben! Már elküldtem az előbb, 
igen jó helyre, azzal a nyugtával együtt, 
amit a lakás vételéért adottl 

TAMÁS: Hazudik! 
EMILIA: Az inasa vitte el. (Nyugodtan 

leül.) 
TAMÁS (az ajtóhoz ugrik, felszakítja és 

kiált): János! János! (Csend. Visszatámo-
hjog.) V é g e . . . (Rábámul Emiliára. A fo-
gai között szűri ót a szót, gyűlölettel.) 
Szörnyeteg. (A ablakhoz ugrik, felszakítja 
és egy lendülettel a párkányon terein.) 

EMILIA (pillanat alatt Tamásnál van). 
Tamási (Megragadja a kabátját és lerántja 
az ablakról.) Már megint a negyedik 
emeleten kezdi és a földszinten akar ja vé-
gezni ! . . . . A pénzt elküldtem . . . annak az 
emberneik . . . akinek tartozik vele. Meg van 
mentve! Kezdjen uj életet. É s . . . t a l á n . . . 
én is. 

TAMÁS: Emilia! (Megragadja a kezét.) 
EMILIA: Azelőtt máshogy hivottl 
TAMÁS (elragadtatással, magához ölelve): 

Angyal! 
EMILIA: Igy hívtál h a j d a n ! . . . Ezért az 

egy szóért jöttem vissza. 
FÜGGÖNY. 
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Jucika Beke Aliz 

(Történik napjainkban, egy budapesti irói 
kávéházban. Az asztaloknál gyéren ülnek 

a vendégek, jönnek, mennek.) 
KENDERESSY (eldobja a berámázott uj-

sáoof. lehajtja fejét a márványasztalra és 
sir halkan): Ja ja ja j , de szerencsétlen va-
gvnk, be boldogtalan. Mint a rajongó ke-
resztény Jeruzsálembe, ugy jöttem ide, 
brühühü . . . 

GILICE: Nyilvános helyen, férfi létedre 
sirsz, szégyenlem magam helyetted, azon-
nal telefonálok a mentőknek . . . 

KENDERESSY (zsebéből kutyanyelveket, 
ceruzát szed elő az asztalra): Három órán 
át beteszem, kiveszem, kiveszem, beteszem 
a papírjaimat, a ceruzámat. Ráhajolok, ha-
jamba fúrom ujjaimat, mozgatom, táncol-
tatom a ceruzámat, hogy ki í r jam a szivem-
ből, ami bent van . . . s nem megy, sehogy 
se megy. Pedig van, sőt vannak bent szen-
vedélyek, tüzesszemü fenevadak, csak nem 
tudom versbe gombolyitani. Hát nincs 
okom zokogni? Brühühü . . . 

GILICE: A férfi mégse zokog. Láttad 
Odryt a Nemzetiben a Julius Cézárban? Le-
szúrják! Már markolatig benne van a tőr, 
mégse sir. Mogorva, sötét, ijesztő . . . de 
nem sir. Hol benned a mérgezett, marko-
latig bemártott tőr? 

KENDERESSY: Bennem van, csak te, a 
gömbölyű nyárspolgár nem látod. Ahogy a 
hentes nem látja a tinó mélabuját, mikor 
vágóhídra viszi. Bennem van a mérgezett 
tőr . , . Négy éve mindennap megesküszöm 
Jucikámnak, hogy egy héten belül kinevez-
nek s aztán elveszem, és tegnap kidobott ... 
Ne hazudozzon, maga hochstapler . . . Szi-
szegte. Menjen tőlem a fészkes fe . . . üle-
milébe , . . 

GILICE: Eltévesztetted a házszámot. Ide 
jöttél a Kafé Centrálba. Egy tisztességes, de 
reménytelen cipészsegéd ily válságos pilla-
natban a Dunának megy. Fejest ugrik egy 
titokzatos folyóba. Te egy forró kapuci-
nerbe ugrottál fe jes t . . . 

KENDERESSY: Nem értesz meg. A fecske 
a sárfészkére száll, a ruca a káka tövére, 
ha költeni akar. Nem a te szép ökörsze-
meid miatt jöttem ide, az irodalom berkébe, 
hol a halhatatlan müvek születnek. Mielőtt 

meghalnék, költeni akarok. A hatlyu is ha-
lála előtt s ir ja első, s egyben utolsó dalát 
Itt termékenyülnek meg az írók, ilt szülik 
meg halhatatlan müveiket . . . Azért jöttem 
ide, azért ittam három feketét és négy ka-
pucinert, hogy én is megtermékenyüljek és 
szüljek. Három órája lesem, epedem, szom-
júhozom, hogy a Múzsa kikezdjen velem. 
Rám se néz. Elkerül. Itt ülök pártában, 
árulom a petrezselymet. Sőt az a hunyori 
kasszatündér se néz rám, ott, a . . . 

GILICE. De minek akarsz költeni dru-
szám? Ma a köllök olt állanak, ahol a pesti 
kiskereskedők, a Duna szélén — egy lépés 
é s . . . inkább árul j könyveket, vágj fát, 
hordj téglát, fogd meg az ekeszarvát. . . 
griindolj szappangyárat! 

KENDERESSY: A miniszter azt mondta 
a papámnak, hogy most a kihalási rend-
szer van a minisztériumban, azért nem ne-
vezhet ki. Előbb kihalnak valamennyien, 
s aztán a kihaltak helyére pályázatot hir-
detnek. Azonban — mondotta — ha a fiad-
nak jogi tudása mellett valami fölénye is 
lenne. Például irói, művészi, tudósi fö-
lénye. Akkor talán menne. Akkor — 
mondta — megindokolhatnám soronkivüli 
kinevezését. Jó a diploma, de ha mini iró, 
művész, költő, tudós is megnyilatkoznék . . . 
Micsoda kultur-többlet, Dante és Machia-
velli, Deák és Petőfi, ecsetelte . . . Ezért aka-
rok megtermékenyülni. Költeni. Mert állást 
akarok. Mert a Jucikámat akarom. Mert 
harcolni akarok az egyke ellen' 

GILICE: Leborulok a gondolat nagysága 
előtt. És fogadd őszinte szerencsekivánatai-
ínat is az eljegyzésedhez. Egy hónapon be-
lül meglesz. 

KENDERESSY: Ugyan ne viccelj, nem 
vagy kabaréban. Rájöttem, hogy a minisz-

lábápolás a Kezelés k é s n é t k Q I ! Nincs 
többé tyukszemfá|dalom! Kö-

römbonövés teljes gyógyítása. 
Svájci lábápolási mülntézet, 
Greppmayr J. Budapest, V., Vil-
mos császár-ut 22, I. emelet 
lelefon: Automata 286—72 
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1er csapdába ville a papámat. Belátom, 
hogy nincs tehetségem. Aki három óráig 
rágja a ceruzája hegyét, annak van foga és 
ceruzája, de nincs tehetsége. 

GILICE: Nem fájna a fejem, ha oly biz-
tosan megnyerném a főnyereményt, amilyen 
biztos a le kinevezésed, ha rám hallgatsz. 
Hisz atyád a honnak atyja. Te a honatyá-
nak a fia vagy. Tehát lovon ülsz, mint Ár-
pád apánk. Akkor heten, ma valamivel 
többen ülnek lovon. És még az állatvilág-
ban is a hangya a hangyafiókáknak cipeli 
a kukacokat, mért ne használnád ki te a 
papa összeköttetéseit? Ami a tehetségedet 
illeti, az van, mert kételkedek A kétely 
egy bizonyos számú pozitívum és negatí-
vum keveréke. Tagadod a tehetségedet, 
mint az igazi gazdagok a vagyont. Ott az 
arany, ahol letagadják. Menj csak Weisz 
Fülöphöz, s ké r j tőle százezer pengőt. Azt 
mondja, nincs. Pedig van. És azért van, 
mert nincs . . . 

KENDERESSY: Szóval van tehetségem? 
GILICE: Nincs, fiam, de van lehetősége 

s ez a szerencséd. A mai korban a tehet-
ség a legnagyobb szerencsétlenség. Ezer 
irigy, ezer akadály, ezer konkurrens. B-lista, 
C-lista, köznyomor. Az éppen a szerencséd, 
hogy tehetségtelen vagy. A tehetségtelen-
séged: a tehetséged. A hivatalos költők, a 
beérkezett irók felszisszennének és meg-
ennének, ha üstökösként előrobognál. így, 
nem fogod zavarni a köreiket, az elejtett 
zebrát nem eszed ki a fogaik közül. Le-
ereszkedőn mosolyognak rád: Szervusz öcs 
kös. Van tehetséged, kiáltják, csak semmi 
túlzás . . . 

KENDERESSY: De a közönség kinevet, s 
a guny ö l . . . 

GILICE: Persze, hogy k ineve tnek . . . de 
ez már s i k e r . . . Mert megnevettetni az em-
bereket: a legnagyobb siker. A guny pedig 
nem ö l . . . régi éícelők vicce . . . Jókai ko-
rából. ö l az, ha agyonhallgatnak, ha nem 
vesznek tudomást rólad, öl, ha nem kapod 
meg az állást, s nem veheted el Jucikát, 
öl a vilamosszék, a guillotin, a m. kir. ál-
lami hóhér, itt-ott az autó, a végrehajtó, a 
nyitvahagyott gázcsap. A guny, barátom, 
a legnagyobb propaganda . . . 

KENDERESSY (éledni kezd): Erre letör-
löm szemem gyöngyharmatát és kezdek bizni 
jövőmben. Ezekután kijelenthetem, hogy 
zseni vagyok? . . . 

GILICE: Nono, lassan a lesttel előt-
tem. De jól kezdted, most folytasd. Ha va-
laki kételkedik, annak be kell bizonyítani 
az ellenkezőjét. Hosszú és költséges az ko-
mám . . . A büntető jogból tudod, hogy nem 
az igazság az igaz, hanem amit bebizonyí-
tanak. 

KENDERESSY: Milyen fej, inilven agy . . • 
de fel is viszed . . . 

GILICE: Fel, a — padlásra De addig is 
hogy megismerjenek, rendezzünk egy Szerzői 
Estet Addig nincs iró, költő, zeneszerző, 
mig Szerzői Estet nem rendez. 

KENDERESSY: Semmit se szereztem, csak 
tüdőgyulladást, csucshurulot. 

GILICE: Hál szerezni fogsz . . . szerzel egy-
kéi verset, egy-két dalt. S írsz egy elbeszélést 
az évszakokról. Régi francia hetilapok bekö-
tőn példányait a Nemzeti Muzeum hírlap-
osztályában á tböngészed . . . A francia alma 
nem hasonlít a magyarhoz? A Julielle nem 
ugy szeret, mini a Juliska? A Jean nem ugy 
eped, mint János? Te zseni! 

KENDERESSY: Szóval lefordilom? 
GILICE: Lefordítod — helyesebben átfor-

dítod — vagy kifordítod — befordilod, 
ahogy a francia irók lefordítják a „Theatre 
Nouvoté"-ban a magyar irókal, mint társ-
szerzők. ő k öt perc alatt szikráznak ötletet 
s a magyar irók megírják a darabol 

KENDERESSY: Nein lopás ez? 
GILICE: Nem. ő azt írja: ősz. Te elébe 

irod: magyar ő s z . . . Mennyire más. ö azl 
mondja : illatos dinnye a fűben. Te azt irod: 
hevesi sárguló dinnye a sátor alátl." Más, va-
donatúj. Különben is kétféle novella van. 
Jancsi szereti Juliskát. Akadályok ulán egy-
máséi lesznek. Ez a boldog megoldás. Jancsi 
szereti Juliskát. Juliska nem szereti Jancsii, 
másé lesz. Ez a boldogtalan megoldás. Nincs 
több. Shakespeare, Jókai, Ibsen ezt nyúzzák. 

KENDERESSY: Szóval verseket s egy no-
vellát kell elkövetnem? 

GILICE: Sokkal nagyobb komiszságokal 
követtél te c l . . . Most szere lmedér t . . . egy-
gyel több, vagy kevesebb . . . 

KENDERESSY: De a verssel bajok lesz-
nek. A költészettanból megbuktam. 

GILICE: Vivát! Petőfi óta minden költő olt 
kezdődik, hogy megbukik költészetből. Le-
írod: árva, lárva, zárva, borsó, korsó, szórl 
só, kendő, bendő, bent ő, alap, harap, kalap, 
cifra szavakat irsz: aranyszirom, rózsaillal. 
kéjgáz, bűbáj, bájbü. Pelenka, Helenka, je-
lent a: — beteszed egy kalapba, összerázod 
jól s ahogy egymásulán kiszeded a kalapból: 
kész a vers. 

KENEDERESSY: De nem lesz értelem 
benne. 

GILICE: . . . Ha lesz, akkor még egyszer 
beteszed, még jobban összerázod. Te sza-
már vagy, te azt akarod, hogy értelme le-
gyen? Akkor i r j egy nyugtát, vagy adás-
vételi szerződést, ne verset. A verset nem 
szabad megérteni. Akkor néznek ugy rád, 
mint a borjú az u j kapura, ha nem értenek 
meg. Mért bámulod meg az angolt? inert 
nem érted. A bűnös jelen csak a jövendőben 
emelkedhet fel oda, hogy a költőt meg-
él tse. 

KENDERESSY: Szóval értelmetlennek kell 
lennem? 
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GILICE: Könnyen fog m e n n i . . . Magadat 
keli adnod. 

KENEDERESSY: S ha még értelmetlen se 
tudok lenni? 

GILICE: Akkor jön a Móricz, a titkos 
költő, ki mindenkit ismer, az istenek és új-
ságírók pohárnoka, a kapuciner- és ötlel-
szállitó. őtőle veszel p é n z e n . . . (Kocog gyű-
rűjével a vizespoháron.) Mórkáin, merre 
j á r s z . . . 

MÓRIC (tálcán két pohár friss vízzel. 
Hosszú haj, karikás szemek): Parancs, nagy-
ságos u r a m . . . Itt van, bár f á j a térdein, ho-
zom s igy enyém az érdem . . . 

KENDERESSY: Rímbe b e s z é l . . . Borza 
l o m . . . Ez összeüti, ami nekem kell. 

GILICE: No sörényes Pindár, költs egy 
verset mindjár! 

MÓRIC: Ha jó pénz üti a markom, sze-
rencsémnek tartom. — Minthogy becsaptak 
eleget, előbb kérek e lő lege t . . . 

KENDERESSY: Nézze Ilorácius Catullus, 
én megadom az ötletet, s maga mint társ-
szerző feldolgozza. Szükségem van egy 
versre — ez az ötletem — egy olyan versre, 
amin a kritikusak összevesznek, hogy mit 
is akart a költő mondani? Tudna ilyet 
társszerezni? 

MÓRIC (Kifordított szemmel): A cimet 
kérdeznem szabad? Ugy készen lesz: öt perc 
alatt. 

KENDERESSY: Ovidius-Livius mester, Je-
gyen a cime: Ami Van . . . 

GILICE: Szerintem érdekesebb lenne: Ami 
nincs . . . 

MÓRIC: A kettőt kössük össze szépen. 
(Csengetnek poháron másutt.) S mert a po-
harak zengnek éppen, most el kell tűnnöm 
a balfenéken. 

KENDERESSY: No és az ár iá ja? 
MÓRIC: Strófánként két pengő elég? de 

stammgasztnak husz százalék kedvezmény-
nyel szolgál a költő. Hogy annyit kapjon, 
mennyit költ ő . . . 

KENDERESSY: Na ne sirjon Lessing ur, 
itt van tiz pengő előleg. Az ötlet, a szerzői 
jog az enyém, a kivitel s a tizpengő az öné. 
Ferstanden? 

MÓRIC: F e r . . . kezét c s ó k o l o m . . . Ot 
perc múlva kész . . . jól jött ez a péz . . . 
(El.) 

GILICE: Most pedig Mucuska hivja tel 
telefonon a J. 362—60-al. „Miénk a Babér" 
Irodalmi Társaság elnökét. 

KASZIRNÓ (telefonál): J. 362—60? Itt 
Centrál kávéházból Gilice Pál tanár titkár-
nője. A tanár ur a kegyelmes úrral óhajt 
beszélni . . . igen . . . személyesen. Rögtön 
jön a tanár u r . . . Tessék, itt is van 
m i n d j á r t . . . . 

GILICE (felveszi a kagylót): Kenderessy 
képviselő ur őméltósága megbízásából. A 
pártkörben majd bővebben fog beszélni er-
ről. Az Elemér szerzői estjéről van szó, hogy 

méltóztatna bevezető beszédet mondani . . . 
hogy nagy csacsi és gyerek? . . . i g e n . . . le-
esett a szénásszekérről a f e j é r e . . . igen, ő 
az, aki minden osztályt kétszer j á r t . . . há-
romszor is . . . verseket i r o g a t . . . igen . . . 
hogy mitől jött rá? . . . A rothadt körtétől, 
mint Sch i l l e r . . . a sok pálinkától, mint Poe  
E d g a r . . . az asszonyoktól, mint Verlain. Ma 
tökrészegen irt egyet . . . csoda, csoda . . . Kö-
szönöm . . . Tiz perces . . . Több is lehetne... 
Ezer köszönet . . . Óh, kegyelmes uram . . 
neked köszöni mc a halhata t lanságot . . . 
Méltóztatol megengedni, hogy a plakátokon 
arany betűkkel nyomassuk a nevedet s a 
kommünikéken is hangsúlyozzuk . . . igen 
hálás köszönettel, alázatos tisztelettel. . . 
(Leteszi a kagylót.) 

KENDERESSY: Te S o b r i . . . csak a négy 
felsőt jártam k é t s z e r . . . az ölöt háromszor. 

GILICE: Az a fő, hogy őexcellenciája be-
szédei mondjon. Akkor máris fent ülsz a? 
Olimpuson . . . A halhatatlanok k ö z ö t t . . . Itt 
hozza Móric a szárnyaidat. 

MÓRIC (álad egy papírlapot): Oh, drága 
szfcllemgyermekem, eladni vagyok kényte-
len. Enyém a pénz, az is papir: öné a dicső-
ség a hir. (Műkönnyezik.) 

KENDERESSY: Ne bőgj tacskó, akarom 
mondani Tassó. Még tiz pengő áll a házhoz, 
de az Szerzői Est után. (Gilicéhez.) Felol-
vassam közös kincsünket, mely most már 
enyém, a régi éneklő iskola hagyományaihoz 
hiven? 

GILICE: És reinhardti rendezésben. Kék-
zöld félhomály, moraj ló bucsu-tönieg, távoli 
harangszó, vajúdó távlalok. mámoros szinek. 

KENDERESSY (olvassa): 

AMI VAN, AZ N I N C S . . . 
Óh az van, az van, ami nines, 
S ami nincs, mégis az van, az vant 
Ami a másé. ja j , az a kincs, 
S rút hazugság van az i g a z b a n . . . 

Óh, az a gyönyör, ami f á j , 
Sirásra késztet vad he jehuja . 
Bosszant botorul buta bá j . 
Bús beteg bánat bántó buja . . . 

Ha kéket látok, zöldet mondok, 
S mondom: jégmezőn járok nyáron, 
Ma józanok csak a bolondok. 
S azért is kétszer kettő három . . . 

A hétköznap visítja: megveszett! 
Vágóhidra, Lipótmezőre! 
Egri bikavér nem ecet, 

. S honi kuvasznak nincs teveszőre . . . 

MÓRIC: Nos? 
GILICE: Lassan ocsúdom fel a gyönyör-

ből. Böbetüs alliteráció: szenzáció! Arany és 

D A R M O L 
Ica* eredeti csomagban vaiOpi) 
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Babits megfordulnak sírjukban az irigv-
ségtől. 

MÓRIC: Arany úrtól tegnap is kaptam 
egy cigarellet, Babits régi klasszikus Virág 
Benedek korából. Nem olvasom. Csak en-
magamat olvasom. 

KENDERESSY: S z e r é n y . . . nagyon sze-
rény . . . 

MÓRIC: Most olvassa fel modern műnép-
dal szövegünket. 

KENDERESSY (olvassa): 

T i i > « » s z h I hideg van. de meleg is olykor. 
Néha havazik is ét> az eső (oly toly. 
Közben kizöldülnek bokrok és virágok. 
S a tű ím. mit tavaly a esorda kirúgott . . . 

Nyáron a csordás, ha j , berúg szombat esle, 
S intgveri az asszonyt, h<»*y kék egész teste. 
ősszel takarodnak, s m|re itt december. 
Süvölt a bölcsőben egy kis pólyás ember . . . 

GILICE: Ez olyan etre-elre-etre, megyek 
Margi tsz iget re . . . Tátra, Fáira, Mátra: told 
a képecskéd h á t r a . . . Nagyon primitív. Ez 
érthető. Ez világos. Nekünk érihelellen és 
vaksötét kell. 

MÓRIC: Erre dallam jön, vigoporai ária 
s egy rníífogas, öblös szájpadlásu énekesnő. 
Szöveg onnan ki nem jön, csak ária. Az 
ária halálos ellensége a szövegnek. Hát Sán-
dor Erzsi, vagy Németh Mária mondanak 
szövegel? Majd bolondqk lesznek! Hogy el-
rontsa a trilláikat, fiórjturáikal? Énekelnek 
s kész, (Csengetnek egy asztalnál.) Egész 
nyugodtnak lenni lessék, megyek, mert hív 
a kötelesség. (Iii.) 

GILICE: Mórkám, küldd ide a másodpri-
mást a kártyaszobából. 

KENDERESSY: Most Jionnan veszünk nép-
dalt? Most légy okos Domokos. 

GILICE: A Savov-jazztól nem vehetsz. Le-
hártól se. Kálmán Imrétől se. ök is a nép-
dalból veitek. Olt veszpm a kincsei, ahol 
lalálom: lopáson érnek, azt se nagyon bá-
nom, dalolta a költő. Nincs más : vagy a nép, 
vagy a cigány. 

CIGÁNY (óvakodva belép): Nagyságos ur, 
hivatni tetszett. 

GILICE: Maga a Magya i bandájában ját-
szik? Hány magyar nótát iud? 

CIGÁNY: Két-három ezret. Ami volt, van 
és lesz. 

KENDERESS: Tud szerezni? 
CIGÁNY: Bocsánat, éji tisztességes cigány 

vagvok. nem szoktam lopni. # 
GILICE: Tud költeni? 
CIGÁNY: Ha van miből. De mióta ez a 

veszekedett néger jazz fiival lelt, alig kere-
sünk. Miből költeni? 

KENDERESSY: Na, ugy ériem, tudsz-e 
nóli't csinálni? Uj nótát erre a szövegre. 

CIGÁNY: Hát hogyne tudnék, instálom, ha 
stz urak nem sajnálnák a dohányt. Tegnap 
szülelelt egy r a j k ó . . . a h e t e d i k . . . egy kis 
előleget, ha kapnék . . . 

KENDERESSY: Itt van husz pengő. (Átad 
5 pengőt.) A többit, ha leszállítottad. 

GILICE: De megállj, füstös, feladom a lec-
két, nehogy valami cigány-vecsernyét hozz 
ide. Hasonlítania kell így régi magyar dal-
hoz: Végig menteni a*, ormódi temelőnWiz, 
vagy a Hullámzó Balaton tetejéhez. Egy 
kissé emlékeztetnie kell a Katicabogárhoz, 
vagy a Banánhéjhoz. Na mit hápogsz? így 
parancsolom. Mars. 

CIGÁNY: Bolond, aki jobbal csinál annál, 
amit lud. öl perc múlva készen hozom. (El.) 

KENDERESSY: Te csacsi, meg vagy hib-
banva. Kiadod a drága pénzt s valami zagyva 
zenei sülellenséget vetetsz meg velem? 

GILICE: Tudom én, fiam, mitől hullik a 
légy. A nagyközönségnek nem Barlók, Ko-
dály, Erkel, Debussy kell. Jazzband és 
Fráler, Balázs, Zerkovitz. Ök tekmlcly. A 
tekintély alapja a tisztelet és félelem. Kel-
tőnek kard lóg az oldalán. Egyik huszár, 
másik főfőrendör. Egyik mögött a huszárság, 
másik mögött a rendőrség, a harmadik mö-
gött a kereskedővilág. Mindenikből kivesz-
szük, ami bennük a legjobb. Aztán össze-
keverjük s e három elemből állítjuk elő 
a mi szerzőinket. A mi szerzőinket is a 
tekintély és félelem kell, hogy körül-
ragyegja. Kii tisztel és kit fél legjobban 
Budapest népe? A huszárt? Nem. A rend-
őri? Nem. A kereskedői? Nem. A forgalmi-
és vigaliniadóell: nőrökel. S a székesfővárosi 
közalapítványi vámőrséget. Innen fognak a 
szerzőtársak kikerülni. 

KENDERESSY: Mily huncut kanyarulatai 
vannak elmédnek. 

GILICE: Ne idézz senkit. Maradjunk a 
tárgynál. Nem az eredetiség a siker leg-
nagyobb lilka. A legnagyobb siker titka az 
hogy a dalnak egy kissé emlékeztetnie kell 
a közönségei egv előbbi slágerre. A közönség 
szereti, ha emlékezőtehetsége kitűnően funk-
cionál. Ah, ezl már hallottam . . . kedves . , 
igazán kedves ellől a zeneszerzőtől . . , 
Direkt jólesell feleleveníteni . . . 

KENDERESSY: De uj nevekre a közönség 
nem tölti meg a Zeneakadémiát. 

GILICE: Nem tölti meg? Hát meg kel) 
hosszabbítani a Liszt Ferenc-tér közepéig, 
vgy lele lesz. Szeretném én látni, lia Waszi-
licvics Allila bemegy Kohn Mórhoz a Doh-
utcába, hogy megtekintse a forgalmi köny-
veit s akkor azt mondja : majd elfelejtettem 
megemlíteni, hogy a jövő héten Szerzői F.s-
Icm lesz a Zeneakadémiában, szeretik a 
finom zenél, talán vennének néhány jegyei? 
20 darabot? Inkább 30 darabot nehogv a 
rokonság megnehezteljen, ha nem kap jegyet. 
Tetszik tudni, elővételben elkapkodják, úgy-
hogy a nagyközönség hiába ostromolja a 
jegvpénzlárakal. 

KENDERESSY: S mily ulálattal hallgat-
ják meg! 

GILICE: Csendes utálattal. Nem mondják 
hangosan s ez a fő. Mii tudod le. mi van 
a Vezuvban? Ugy-e, nem lörödsz vele? Mert 
nem jön ki. Ezzel se fogsz törődni. 



CIGÁNY (a kottát lobogtatva jön): Kérem 
a pénzt, itt van a nóta. Szebb, mint a kis-
leányom fekete szemel 

KENDERESSY: Várj. Kisasszony! Hivja 
fel Automata 521—33-at. Brunhuber Zoltán 
dr. visalmiadóellenőr urat. 

KASZIRNŐ (telefonál): Tessék, itt a dok-
tor ur. 

KENDERESSY: Szervusz, Zoltán. Ez a 
szamár Gilice egy dalt komponált, volnál 
szives kijavítani, s a társszerzőséget vállalni. 
Az én Szerzői Estemen . . . hogy csak fütyül-
ni, verklizni tudsz? Annál jobb. Minden 
zeneszerző fütyül, a karmester teszi le. A 
papa is k é r i . . . na nem azért, mert ő nevez-
tetett ki. Hát akkor köszönöm, köszönöm. A 
jegyek egyrészét átküldőm. Viszlát. (Leteszi 
a kagylót.) 

GILICE: Tiindérkirálylány, most zörgesse 
fel a József 370—76-ot. Waszilievits .Attila 
forgalmi ellenőr urat a hetedik kerületből. 

KASSZÍRNŐ (telefonál): Tessék. Itt a for-
galmi ellenőr ur. 

GILICE: Szervusz, Sobrikám, Kenderessy 
képviselő ur őméltósága megbízásából kér-
lek. Üzeni, hogy szólt a pénzügyminiszter-
nek, hogy berendeljenek a minisztériumba. 
Édesapám, ilyen zseni a minisztériumba 
való. Arra kér, hogy ennek a csacsi Elemér-
nek légy a szerzőtársa. Te szólót énekelsz a 
belvárosi templomban. Aki igy tud énekelni, 
az úgyis komponál. Hisz egy a kettő . . . Va-
lami randa cigány is belekonlárkodott. Át-
nézed s feldíszíted a neveddel. Botrány . . . 
dehogy. . . Bár lenne, nem irják meg a la-
pok. Csak az van, amit megírnak. Köszö-
nöm. Átadom az öregnek. Szervusz Sobri-
kám (leteszi). Most halljuk a fülemilét. Kis-
asszony szálljon le a kassza lombjai közül 
és csicseregje el a cigány szörnyszülöttét. 

KASSZÍRNŐ: Ami a művészet, abból nem 
maradhatok ki. Hétszer buktatott meg az 
irigység és n konkurencia a Színiakadémia 
felvételi vizsgáján. 

GILICE: Nonó, kisasszony, most dül el a 
szerencséje. 

KASSZÍRNŐ: Van annyi hangom, mint 
Fedáknak. S tudok ugy játszani, mint Né-
meth Mária. (Feltűnő hamisan énekli el a 
műdalt. Utána) Mért nem tapsolnak? 

KENDERESSY: Megdermedtünk a gyö-
nyörtől. Kisasszony, a blokkok, likőrös üve-
gek, cukorporciók nem vesztik el önt. Majd 
a Nemzeti Szinház drámai hősnője fog ne-
künk hamisan énekelni, kishamis. 
(Kenderessy átkarolja a kasszirnőt. E pilla-
natban belép Jucika kisasszony egy idősebb 

hölggyel.) 
JUCIKA: Gazember! . . . Nekem esküdözik 

és Ígérget és itt csókolódzik és gyakorlato-

Okos asszonyok 

kat vesz! Soha többé be ne tegye a lábát! 
(Lesújtó végignézés után távoznak.) 

KENDERESSY: Végem van. Kidobott. Me-
hetek a Dunának. 

CIGÁNY: De elébb tessék kifizetni a lóvét! 
KENDERESSY: A dal nem ér egy faga-

rast. De ha megígértem, odaadom. Itt a 
husz pengő. (Átad tizet.) A többit utána. 

CIGÁNY: Sép az, ha sépen eldanolják. 
Köszönöm. Alá'szolgája (el). 

GILICE: A drámai hősnő fogja eldanolni. 
KENDERESSY: Megbolondul Iái? Hiszen 

nyávog. 
GILICE: Igen. De a dal rossz. Azonban ha 

rosszul adják elő, nem veszik észre. Sőt azt 
gondolják, hogy a dal jó, csak az énekesnő 
rontolta el. S Csókfal vy Elvira drámai hősnő 
született énekantilalentum. De ezl még nem 
tudják róla. A botrány kitör, de ez kell, 
mert ez egyfelől neki nem árt, másfelől az 
énekszáma sok kíváncsit hoz, végül eltereli 
rólad a közfigyelmet. Azt fogják mondani: 
Ez a Kenderessy egy kezdő hüllő, de hogy 
egy hanglalan drámai szende, az ország első 
színházának hősnője ennyire megfeledkezzék 
magáról. . . skandalum . . . 

KENDERESSY: Csodállak. Nem fogsz 
vízszintesen meghalni. 

AZ ŐSZ KÖLTŐ (szakállas, kopott, malac-
lopó köpeny, táska): Uraim, a Móric szives 
volt közölni, hogy az urak verset vesznek. 
Hozok eredetit, fordítást Rabindranath 
Tagorétól, Ada Negri tői, Moor lói, Poe Ed-
gárdtól, Wildélől, Annie Viventilől, franciák-
tól, svédektől, oroszoktól. Velem lehel be-
szélni . . . 

GILICE (dühösen): Minek néz bennünket? 
Mit akar ön az ön akadémiai fércelményei-
vel? Vén csacsi . . . 

ŐSZ KÖLTŐ: Amit önök. 
KENDERESSY: Én házasodni akarok. Ezért 

kell költőnek lennem. Egy öreg ember korá-
hoz nein illik ez a léha foglalkozás. Szé-
gyelje m a g á t . . . 

ŐSZ KÖLTŐ: Bocsánat, pénzt akarok ke-
resni. 

GILICE: Verssel pénzt keresni? Alvó 
fakir, Rip van Winkle. 

KENDERESSY: No csak álmodozzon kis 
ö r e g . . . mig éhen nem hal. Ha egy-két szép 
kritikát elhelyez a Szerzői Estémről, ugy 
apám, aki tudja, hogy ki, hogy ma ki, be-
protezsálja magát a Hajléktalanok Men-
helyére . . . Ki öreg korában is költ, oda-
való . . . Oszolhat. 

GILICE (elragadtatással): így kezdődik. 
Goromba és szemtelen . . . Mindenüvé betolja 
magát . . . Mennyire igaz, hogy poela non fit, 
sed nascitur . . . 

FÜGGÖNY 

mindenkor „L«ADY" -sósfürdőt használnak. 
Ára 3 pengő utánvéttel, utasításokkal. Doktor 
Hegediis, Budapest, Szövetség-ulca 10. szám 
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A kalap 
Irta: Vaszary János 

Ezen darab előadási joga kizárólag dr . Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engcdélynélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LiV. t.-c. 

Copyright 1930. by dr . Alexander Marton 

Szinrekerùlt a TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON a következő szereposztásban: 
Fér j Boross Gáza 
Feleség Lengyel Gizi 
Fiatalember Berki/ József 
Szobalány Bodó Ica 
Szerelő Barna Lajos 

Szin: Polgári ebédlő. A háttérben jobb- és vagy Arisztidnél, tudom. 
baloldalon ajtó. Mikor a függöny fölmegy, SZOBALÁNY: Nem. Felicián. 
a hátulsó ajtón belép a szobalány és beengedi FÉRJ: Mindegy. Nem fontos. Nálunk nem 

a férjet, aki egy csokrot hoz. kell ilyen nagy mókát csinálni. Hazajöttem, 
SZOBALÁNY: Erre tessék. slussz és punktum. 
FÉRJ: Ne fáradjon szivem, tudom az utat. SZOBALÁNY: Őméltósága a gróf mindig a 
SZOBALÁNY: Kit jelentsek be? kiszabott időben érkezeit és ment. Ha sza-
FÉRJ: Senkit. bad ezt a kifejezést használnom, olyan volt, 
SZOBALÁNY: Kit tetszik keresni? mint egy élő óra. 
FÉRJ: Senkit. 1 FÉRJ: Kedvesem, én nagyrabecsiilöm 
SZOBALÁNY: Kihez van szerencsém? Arisztidet. 
FÉRJ: Ne untasson, fiam. Én ennek a ház- SZOBALÁNY: Felicián, ha szabad kérnem, 

nak az ura vagyok. Inkább azt mondja meg, FÉRJ: Nem fontos. Szóval nagyrabecsü-
hogy maga kicsoda. Ma látom itt először. löm, de most már elég volt. Én nem vagyok 

SZOBALÁNY: Én az uj szobalány vagyok. óra, engem ne húzzon föl, mert akkor maga 
Ma délben álltam be. Azelőtt gróf Abakovics fog rosszul járni. 
Feliciánnál szolgáltam. SZOBALÁNY: Szabad érdeklődnöm talán, 

FÉRJ: Nemi érdekel. Elmehet. valami rendkívüli esemény történt, hogy 
SZOBALÁNY: Engem a nagyságos asszony ilyen időben tetszik hazajönni? 

ugy informált, hogy ön csak a késő esti FÉRJ (kétségbeesetten): Nézze fiam, mit 
órákban szokott hazajönni. akar tőlem? Ne őrjítsen meg. Ha mindenáron 

FÉRJ: Ugy informálta? Mi maga, ininisz- tudni akar ja , ma van a házasságunk ötödik 
ter, hogy magát informálni szokták? évfordulója. 

SZOBALÁNY: Ha emlékezőtehetségem nem SZOBALÁNY: Bocsánat uram, ezt nem tud-
csal, önnek kesztyükereskedése van a tam. Engedje meg, hogy a személyzet nevé-
Király-Utcában, ahol üzletzárásig el van fog- ben kifejezzem legjobb kívánságainkat, 
lalva. FÉRJ: Személyzet? Hát hányan vannak 

FÉRJ: Ha emlékezőtehetsége nem csal, azt maglik? / 
mondtam magának, hogy elmehet. SZOBALÁNY: Csak egyedül vagyok. En-

SZOBALÁNY: Ne vegye rossznéven uram, gedelmet, hogy ezt a szót használtam, de 
ha meglep, hogy önt ilyen szokatlan időpont-v megszoktam, hogy több alkalmazottal szol-
ban látom belépni. gáljak együtt. 

FÉRJ: Hát ezt még életemben nem láttam. FÉRJ: Hát itt majd le fog szokni eTről. 
Mondja, minek fogadta fel magát a felesé- Szóval azért jöttem haza egy percre, hogy a 
gerft. Társalkodónőnek vagy szobalánynak? feleségemnek átadjam ezt a csokrot. 

SZOBALÁNY: Szobalánynak. SZOBALÁNY: Azonnal jelenteni fogom. 
FÉRJ: Helyes, tehát menjen a dolgára. FÉRJ: Mit? 
SZOBALÁNY: Legyen szabad megjegyez- SZOBALÁNY: Hogy meg tetszett érkezni, 

nem, hogy úrnőm nincs elkészülve az ön FÉRJ: Hagyja csak. Nem kell engem a 
fogadtatására. feleségemnél bejelenteni, majd én magam 

FÉRJ: Úrnője? Ki az? megyek. 
SZOBALÁNY: Az ön becses felesége. SZOBALÁNY: Sajná'om, de nem Íriszem, 
FÉRJ: Vagy ugy? Nem tudtam, hogy urnő hogy úrnőm abban a helyzetben van, hogy 

lett belőle. Hál legyen szives és húzassa fel önt fogadhassa. 
a vártoronyba a zászlót és vonják be a fel- FÉRJ: Hát milyen helyzetben van? 
vonóhidat. Hogyan? 

i .OBALÁNY: Hogy tetszik ezt érteni? Nem SZOBALÁNY: Amennyiben éppen fürdik, 
értem. FÉRJ: Fürdik? Ma, szerdán? Ugylátszik itt 

FÉRJ: Nézze, menjen a fenébe. az egész házirend felfordult. Hát legyen szi-
SZOBALÁNY: Kérem, én ezelőtt gróf ves és vigye be neki a névjegyemet a fürdő-

Abakovics . . . kádba (álad egy névjegyet) és tudassa vele 
FÉRJ (közbevág): Siegfriednél szolgált, azon elhatározásomat, miszerint örvendete-
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sen lepne meg az a lény, ha személyesen 
szine elébe bocsátana. 

SZOBALÁNY: Uram, higyje el, hogy min-
dent el fogok követni az ön érdekében. 

FÉRJ: Mindent? Nem r o s s z . . . Izé, hogy 
hívják magát, fiam? 

SZOBALÁNY: Euridike. 
FÉRJ: Mi? Euripides? Hisz az egy egyip-

tomi Isten volt. 
SZOBALÁNY: Nem. Euridike. 
FÉRJ: E ü . . . ridikiil? Na nem fiam. Én 

ezt képtelen vagyok kimondani. Nincs valami 
rövidebb neve házihasználatra? 

SZOBALÁNY: De igen, a becézőnevem az 
rövidebb. 

FÉRJ: Hagyja hallanom. 
SZOBALÁNY: Eü. 
FÉRJ: Na beszéljen, mi az? 
SZOBALÁNY: Eü. 
FÉRJ: A becézőnevét kérdeztem. 
SZOBALÁNY: Hát azt mondom. Eü. Ez a 

becézőnevem, Eü. ' 
FÉRJ: Pardon, azt hittem, hogy köhög. 

Eü? Na jó, hát csak menjen, fiam. 
SZOBALÁNY (el.) 
FÉRJ: ő r ü l e t . . . őrület. (A csokrot az asz-

talra teszi, közben észrevesz egy férfikalapot 
az asztalon.) Hál ez mi? Hogy kerül ide. 
(Fölveszi a kalapot és felpróbálja. A kalap 
a nyakáig csúszik.) Egy idegen férfi kalapja. 
És milyen nagy feje van. (A jobboldali ajtót 
belülről bezárják. Erre a neszre felfigyel.) Mi 
az, bezárták az ajtót? (Odamegy és nyitni 
próbálja.) Igen. Bezárták. Ez mégis csak 
hallatlan. Halló, mi az? (Döngeti az ajtót.) 
Ez mégis csak sok. (A szobalány bejön a 
hátulsó ajtón.) 

FÉRJ: Mondja, mi történik itt? 
SZOBALÁNY: Semmi. 
FÉRJ: Ki zárta be a hálószoba a j ta já t? 
SZOBALÁNY:' Én bátorkodtam bezárni, 

engedelmével. 
FÉRJ: S mely szempontból? 
SZOBALÁNY: Eddigi tapasztalataim arra 

tanítottak, hogy az együttélés harmóniájára 
nincsen kedvező benyomással, ha hölgyek 
dex-angirt állapotban mutatkoznak az érdekeli 
férfi előtt. 

FÉRJ: Ugy? Hát majd én mindjárt meg-
zavarom a maguk harmóniáját. Kié ez a 
kalap? 

SZÓBALÁNY: Egy k a l a p . . . ah. 
FÉRJ: Semmi ah. Arra válaszoljon, hogy 

kié ez a kalap? 
SZOBALÁNY: Uram, ez az én kalapom. 
FÉRJ: A magáé? Maga férfikalapokat hord? 
SZOBALÁNY: Kegyed ugylátszik nincs tisz-

tában a legutolsó női divattal. Ez egy kis 
sportkalap. 

FÉRJ: Hogy sportkalap, abba még bele-
megyek, de hogy k i c s i . . . Hát ha ez a maga 
kalapja, akkor legye fel, hadd lássam. 

SZOBALÁNY: Voila. (Kecsesen felteszi, a 
kalap nyakáig becsúszik.) 

FÉRJ: Ugy? Maga ilyen kalapokat hord? 
SZOBALÁNY: Kissé neuraszléniás vagyok 

s azért mindig egy-két számmal nagyobb ka-
lapot veszek, hogy ne nyomja a nyűtt agya-
mat. 

FÉRJ: Mondja, maga azt hiszi, hogy én 
hülye vagyok? 

SZOBALÁNY: Bocsánat, én még csak ma 
álltam be és nem vagyok mindennel tisztában. 

FÉRJ: Szóval azt hiszi, hogy hülye vagyok. 
SZOBALÁNY: Ezt a nagyságos urnák job-

ban kell ludnia. 
FÉRJ: Ugy? Adja ide ezt a kalapot és 

tűnjön el. Kéretem a feleségeimet, hogy jöj-
jön ki a harmóniából és a kádból, de azonnal. 

SZOBALÁNY: Igenis. (El.) 
FELESÉG (be a jobboldali ajtón): Mi az, 

szivem? Miért jöttél ilyen korán haza? Talán 
valami bai van? 

FÉRJ: Nincs baj, csak lesz. {A kalapot 
mutatia.) Mi ez? 

FELESÉG: Ez? Valószínűleg egy kalap. 
FÉRJ: Több mint valószínű. Ez egy kalap. 
FELESÉG: Hál jó, egy kalap, azért ne 

izgasd magad, drágám. 
FÉRJ: Kié ez a kalap? 
FELESÉG: Honnan tudjam én azt. 
FÉRJ: Ezt a kalapol itt találtam az asz-

talon. 
FELESÉG: Ne mondd. 
FÉRJ: De mondom. Kié ez a kalap? Hogy 

kerül ide ez a kalap? 
FELESÉG: Csak nem gyanúsítasz? 
FÉRJ: Arra felelj, hogv kié ez a kalap? 
FELESÉG: Fogalmam sincs róla. 
FÉRJ: Ugy? Akkor miért csuktad be a 

hálószoba aj ta já t? 
FELESÉG: Mert cug volt. 
FÉRJ: Es ezért be kellett zárni kulccsal? 
FELESÉG: Édes szivem, még meg sem csó-

koltál engem. 
FÉRJ: Most ne enyelegjünk. Itt most sok-

kal fontosabb dologról van szó. Miért záriad 
be az ajtót? 

A mult eseményeit 
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FELESÉG: Bezártam? Én zártaim be? 
FÉRJ: Na ná, a walesi herceg. Ne tettesd 

magadat. Miért kellett bezárni az ajtót? 
FELESÉG: Nem ke l l e t t . . . d e h á t . . . de-

h á t . . . 
FÉRJ: Dadogsz? Helyes. (Indul a: ajtó felé.) 
FELESÉG (elébe áll): Hova akarsz menni? 
FÉRJ: A hálóba. 
FELESÉG: Nem lehet, nem lehet. 
FÉRJ: Miért? Mi van odabent? 
FELESÉG Rendetlenség. 
FÉRJ: Ugy? Megnézem azt a rendetlensé-

get. Talán az övé ez a kalap? 
FELESÉG: Adolf. 
FÉRJ: Hagyj, (Félrelöki és bemegy a 

hálóba.) 
FELESÉG (leborul a díványra és sir.) 
FÉRJ (jön be, a karjánál fogva beráncigál 

egy fiatalembert): Jöjjön csak, jöjjön. Legyen 
szives és fáradjon ki. 

FIATALEMBER: ö n most azt hiszi, hogy 
én izé . . . (Erőitetten nevet.) 

FÉRJ: Ne röhögjön, mert a torkára fa-
gyasztom a mosolyt, maga csirkefogó. 

FIATALEMBER: Ön most azt hiszi, hogy 
én i z é , . , pedig csak optikai csalódás. (Erői-
tetten nevet.) 

FÉRJ: Fogja be a száját, cinikus gazember. 
FIATALEMBER: Velem ilyen hangon nem 

lehel beszélni. 
FÉRJ: Nem? Talán kezet csókoljak magá-

nak, amiért megcsal a feleségemmel? 
FIATALEMBER: Biztosilom, hogy nem 

történt semmi. 
FELESÉG: Esküszöm, hogy ártatlan va-

gyok. 
FÉRJ: Mit keresett ez az ember a háló-

szobában? 
FELESÉG: Adolf, én mindent el fogok ne-

ked mondani. 
FÉRJ: Ne mondj el mindent. A részletekre 

nem vagyok kiváncsi. Csak arra válaszolj, 
mii akar itt ez az ember. 

FELESÉG: Adolf, te most nagyon izgatoll 
vagy. 

FÉRJ: Nyugodt vagyok, mini a sir. Be-
szélj, Mii keresőit ez az ember a háló-
szobában? 

FELESÉG: Hit megmondanám, ugy sem 
hinnéd el. 

FÉRJ: Mégis próbáld meg. Hátha olyan 
marha vagvok, hogy elhiszem. 

FELESÉG: Én téged nagyon szeretlek. 
FÉRJ: Tudom, de légy szives a tárgyra 

térni. 
FELESÉG: Meg akartalak lepni téged. 
FÉRJ: Köszönöm. Én is meg akartalak 

lepni, de neked jobban sikerüli. Mindig 
ilyen ügyes 'nő vollál, te, le bestia. 

FELESÉG: Nem tűröm, hogy sértegess. Ez 
az ur az angol tanárom. 

FÉRJ: Angol tanár? 
FELESÉG: Igen. Elhatároztam, hogy örö-

met szerzek neked és titokban megtanulok 
angolul. 

FÉRJ: Hál ez gyönyörű. Pont ez az egy 
dolog hiányzott a boldogságomhoz, hogy te 
angolul tudj. Csak az a kár, hogy nem egy 
nagyobb marhához menlél feleségül, aki ezt 
elhinné neked. 

FELESÉG: Tudtam, hogy nem fogod el-
hinni. 

FIATALEMBER: Uram, biztosítom, hogy 
ez az igazság. Én angol tanár vagyok. 

FÉRJ: Ugy? Furcsa metódusa van magá-
nak, hogy hálószobában tanil. 

FIATALEMBER: Ott voll legjobb az 
akusztika. 

FÉRJ: Majd adok én magának akusztikát. 
Pimasz fráter. Nekem akarja beadni ezt. 

FIATALEMBER: Ez a tiszta igazság . . . az 
angol egy világnyelv . . . és én iparkodtam 
őnagyságá t . . . persze csak amennyire tőlem 
tellell. 

FÉRJ: Ugy? Majd mindjárt meglátjuk. 
(Csönget.) 

FELESÉG: Mii akarsz tenni? 
FÉRJ: Ma'd mindjárt meglálod. 
SZOBALÁNY (be): Tetszik parancsolni. 
FÉRJ: Kedves E u l á l i a . . . 
SZOBALÁNY: Euridike. 
FÉRJ: Nézze, ilyen nehéz pillanatokban ne 

bosszantson a nevével. Hozza be a könyv-
szekrényből a nagy angol szótárt. Egy olyan 
nagy fekete könyv. 

SZOBALÁNY: Milyen célból letszik az angol 
szótár? 

FÉRJ: Evvel az úrral akarok egy kicsil 
csevegni. 

SZOBALÁNY (a fiatalemberhez): Do you 
speak english Mister? 

FIATALEMBER: Nézze, maga ne szóljon 
egy szót sem. Maga csak leljesilse, amit a 
nagyságos ur mond. 

SZOBALÁNY: Kérem én perfekt angol va-
gyok. 

FIATALEMBER: Ajvé. 
FÉRJ: Hát akkor csevegjenek evvel az 

úrral. 
SZOBALÁNY: I am galed lo make your 

acquaintance. 
FÉRJ: Én is ezt akarlam mondani . . . Na. 

fiatalember. 
FIATALEMBER: I z é . . . cselédekkel nem 

állok szóba. 
SZOBALÁNY: Ezl kikérem magamnak. Én 

gróf Abakovics . . . 
FÉRJ : Tudom, tudom, a Felicián. Fiam, 

most nincs idő visszaemlékezésekre, majd 
aztán kiöntheti a szivét, de most hozza el az 
angol szótárt. 

SZOBALÁNY: Velem igy nem lehel be-
szélni. Megengedem, hogy néha őméltósága a 
gróf ur is kissé goromba volt . . . 

FÉRJ: Feliciánról vagy jót, vagy semmit. 
Fiam, tegye azt, amit mondlain. 

SZOBALÁNY: Igenis. (El.) 
FELESÉG: Adolf, mit akarsz lenni? 
FÉRJ: Le fogom vizsgáztatni ezt az ural, 

hogy tényleg egy angol tanárral, van-e dol-
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gom. vagy egy csirkefogóval? 
FIATALEMBER : Kérem, én most nagyon 

^ meg vagyok zavarodva, igazán nem is tu-
dom . . . és én csak kezdőket tanitok, nem 
haladókat. 

FÉRJ: Majd azt később fogom megállapi-
tani, hogy a feleségem egy kezdő-e vagy egy 
haladó. 

FELESÉG: Ha szerelsz, akkor hiszel ne-
kem. 

FÉRJ: Sokkal jobban szeretlek, sem mint 
hogy hinni tudnék neked. 

SZOBALÁNY (be): Tessék, itt a szótár. 
FÉRJ: Köszönöm, maga elmehet. 
SZOBALÁNY (el.) 
FIATALEMBER: Uram, ez a dolog annyira 

halott rám. 
FÉRJ: Maga csak akkor beszéljen, ha kér-

dezem. (Lapozgat a szótárban.) Mi az ango-
lul, hogy poloska? 

FIATALEMBER: Izé . . . na . . . én csak iro-
dalmi angolt tanitok. Ez még nem fordult elő 
a praxisomban. 

FÉRJ: Mi? Maga ágyban tanit és a poloska 
még nem fordult elő a praxisában? Maga 
nem lehet régen tanár. 

FIATALEMBER: Urain, engedje meg. 
FÉRJ: Csend, most én beszélek. Maga iro-

dalmi angolt akar, na jó. Mi az, hogy kályha-
. cső? 

FIATALEMBER: Angliában nem ismerik a 
kályhacsövet. T. i. olt kandalló van csak, 

FÉRJ: Hát akkor, mi az, hogy kandalló? 
FIATALEMBER: Illetve a kandallót sem 

ismerik . . . Angliában t. i. olyan éghajlat 
van, hogy nem kell fűteni. 

FÉRJ: Na jó, akkor mondja meg nekem 
azt, hogy mi az éghaillat angolul? De ne 
mondja nekem azt, hogy Angliában nincs ég-
hajlat, mert akkor baj lesz. 

FIATALEMBER: Éghajlat . . . Az ilyen csil-
lagászati dolgoknak mindnek latin nevük 
van Angliában. És én sajnos, nem tudok 
latinul. 

FÉRJ: Helyes. Még egy kérdést adok. 
Mondja meg nekem, hogy mi az a pofon? 
De ugy gondolkodjék rajta, hogy ha hem 
tudja megmondani, akkor én kézzelfoghatóan 
fogom megmagyarázni cs ha Angliában nin-
csen pofon, hát itt lesz, de akkora, hogy cso-
dálkozni fog. 

FELESÉG: Adolf. 
FÉRJ: Te ne szólj közbe. 
FIATALEMBER: Uram, be kell önnek val-

lanom, hogy én egy szót sem tudok angolul. 
FÉRJ: Ugy? Akkor mire tanitolta maga a 

feleségemet az ágyban? 
FELESÉG (sirni kezd.) 
FIATALEMBER: Urain, rendelkezésére 

állok. 
FÉRJ: Mi az, hogy rendelkezésemre áll. 
FIATALEMBER: Hajlandó vagyok önnel 

megverekedni. 
FÉRJ: Velem? Nagyon kedves, ne mondja. 

FIATALEMBER: Karddal, vagy pisztollyal, 
ahogy akar ja . 

FÉRJ: Maga nagyon téved. Azt hiszi, hogy 
tetejébe még lehagyom magamai lövetni? So 
ein Vieh bin ich nicht. 

FIATALEMBER: Hát akkor csináljon ve-
lem, amit akar. 

FÉRJ: Jó vicc, mit csináljak magával? 
Löjjem le talán? Először is honnan vegyek 
én egy revolvert, másodszor el sem találnám. 
Amilyen pechem van, biztos valami bulort 
lőnék széjjel. De vegyük a legjobb esetet, 
mondjuk, hogy pont szivén lőném magát, 
mondja már, van nekem ar ta szükségem, 
hogy a Markóba menjek alsózni? Nekem itt 
is jó a kávéházban. 

FELESÉG: Hát löjj le engem. 
FÉRJ: Auch gut. Nem teszek én egy szí-

vességet a lapoknak. 
FELESÉG: Hát akkor váljunk el. 
FÉRJ: Ne mondd. És adjam vissza az 

apósomnak az üzletet és kezdjem élőiről, mint 
ügynök. Mindezt azért, mert a feleségem an-
golul tanul egy sliferlitől. 

FIATALEMBER: Uram. 
FÉRJ: Ne izgassa magát, ez egy angol szó. 

Ezt maga ugy sem érti. 
FELESÉG: Csinálj velem, amit akarsz. 
FÉRJ: Ugyan ne beszélj ilyen ostobaságo-

kat. Csinálj velem, amit akarsz? Könnyű 
neked azt mondani, ilyen buta dolog és most 
itt állok evvel a csokorral. Ha ezt egy órával 
előbb tudom, legalább ezl a tiz pengőt meg-
spórolhattam volna. És pont ma van öt éve, 
hogy elveltelek. Akkor jó volt neked magya-
rul is. Mi lesz a 100 éves évfordulón, ha már 
az ötéves igy kezdődik. Egy pár napig iga-
zán várhattál volna. 

FELESÉG: Kérlek, ne gúnyolódj. 
FÉRJ: Hát mit csináljak? 
FIATALEMBER: Én most elmenjek? 
FÉRJ: Miért? Itt akar maradni vacsorára? 
FIATALEMBER: Uram, én vigasztalan va-

gyok. 

S z é p k e b e l 
Dr. B i e r t a n á r szerint JOLI-
FEMME utján. Természetes készít-

mény, mely külsőleg használandó. 
Teltség híján, 

azaz, ha a kebel fejletlen maradt vagy 
betegség avagy gyermekágy folytán be-
esett, 4—6 hét alatt normális, telt, ke« 
mény kebel érhető el anélkül, hogy A 
test vagy csípő cseppet is erősödne. 
Már az első használat után eredmény. 

Ára P 16.— 
PETYHÜDT KEBEL 

„ « T U N C v a l néhány hét alatt visszanyeri teltségét 
és ruganyosságát. Dr. med. Funke tria: „At Önök 
„ J U N O ^ - j a páratlan a női kebel tnegerősitésére". 

Ara: P 8.— 
Sehröder-Schenke, Wien, Berlin, Zürich, Bratislava, 
B u d a p M t , V I . , K i r á l y - u t c a 1 2 . u . 
Török patika kUltin kozmetikai osztálya 
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FÉRJ: Ne mondja, (alán azl akarja, hogy 
én vigasztaljam? 

FIATALEMBER: Én mindenesetre vállalom 
a felelősséget. 

FÉRJ: Nagyon megnyugta t . . . Hát most 
mit tegyek? 

FIATALEMBER: Hát akkor éti most me-
gyek. 

FÉRJ: Megál l jon. . . Ilyen könnyen akar 
szabadulni? 

FIATALEMBER: Kérem, ha tetszik, én ma-
radhatok. 

FELESÉG (sírva): Én hazamegyek a 
mamához. 

FÉRJ: Ilyen buta dolog. (Fól-alá jár.) Izé . . . 
na . . . 

SZOBALÁNY (be): Nagyságos ur kérem. 
FÉRJ: Na most mit tenne Felicián? 
SZOBALÁNY: Mikor kérem? Ha szabad 

érdeklődnöm? 
FÉRJ: Ha a fe lesége . . . i z é . . . a felesége 

angolul tanulna. 
SZOBALÁNY: Ez a gróf ur őméltóságával 

nem fordulhat elő. A grófnő őméltósága 
minden élő nyelven beszél. 

FÉRJ: Az se lehet egy kellemetlen feleség. 
De az enyém még csak egy kezdő. (A fele-
ségéhez dühösen.) Egy kezdő bestia, aki ga-
ládul megcsal. 

SZOBALÁNY: Legyen szabad megjegyeznem, 
hogy ez a gróf ur őméltóságával sohasem 
fordulhatott volna elő. 

FÉRJ: Mi? Olyan izé volt a felesége, 
olyan hü? 

SZOBALÁNY: Nem. De a gróf ur őméltó-
sága sohasem érkezett haza a kiszabott idő 
előtt. 

FÉRJ: Nem is volt olyan buta ember az 
a Felicián . . . Izé . . . Mit keres maga idebent? 

SZOBALÁNY: Nagyságos ur, a villany-
szerelő van itt. 

FÉBJ: Mit akar? 
SZOBALÁNY: Nem tudom, délután itt dol-

gozott. 
FÉRJ: Talán a pénzért jött? 
FELESÉG (sírva): Én már kifizettem. 
FÉRJ: Hát akkor mit akar? 
SZOBALÁNY: Nem tudom. 
VILLANYSZERELŐ (belép): Bocsánat, uram. 
FÉRJ: Maga a villanyszerelő? 
VILLANYSZERELŐ: Igen. Délután itl dol-

goztam. Azért jöttem vissza, mert itt felej-
tettem a kalapomat. 

FÉRJ: A kalapját? 
VILLANYSZERELŐ: Igen. Ez itl az aszta-

lon. (A kalapért nyul.) 
FÉRJ: Megálljon. (Elveszi a kalapot.) Ez a 

maga kalapja? 
VILLANYSZERELŐ: Igen, az enyém. Benne 

van a monogramom C. B. Capek Béla. 
FÉRJ (megnézi): Tényleg. Ez a maga ka-

lapja? . . . Maga . . . Maga marha. 
VILLANYSZERELŐ: De kérem. 
FÉRJ: Maga barom. Miért nem vigyáz a 

kalapjára? Maga állat. 

1ÜÍ) 

VILLANYSZERELŐ: De kérem szépen . . . 
FÉRJ: Ne kérjeri s e m m i t . . . Mit tanult 

maga az iskolában? Ott hagyni idegen helyen 
a kalapját? Maga gyilkos. 

VILLANYSZERELŐ: Kérem a ka l apomat . . . 
Én igazán ; . . 

FÉRJ: Itt van. (Hozzá vágja.) És mit csi-
nálna, ha most magát feljelenteném kártérí-
tésért? Maga Csirkefogó. 

VILLANYSZERELŐ: Kérem, én nem ér-
tem . . . Bocsánat a háborgatásért. Jó éjsza-
kát. (El. A szobalány szintén el.) 

FÉRJ (hülyén bámul): Ez nem a maga 
kalapja volt? 

FIATALEMBER: Nem, én nem hordok 
kalapot. 

FÉRJ: Egyáltalán nem hord kalapotő 
FIATALEMBER: Még télen sem. 
FELESÉG: A Pista nem hord kalapot soha-

sem. 
FÉRJ: A Pista? Ha maga Pista, akkor nem 

lehet a magáé a kalap. A kalapbn C. B. volt, 
mi a maga másik neve? 

FIATALEMBER: Ha meg tetszik engedn i . . . 
Kubanek István. 

FÉRJ: Nagyon örvendek, Schwartz Adolf. 
Szóval a kalap nem a magáé? 

FIATALEMBER: Nem. 
FÉRJ: Hát mért nem mondta ezt mindjárt? 
FIATALEMBER: Hát kérdezte? 
FÉRJ: Én azt hittem, hogy a k a l a p . . . de 

ha nem a magáé a kalap . . . 
FIATALEMBER: Sohasem hordok kalapot. 
FÉRJ: Igaza van, nagyon buta szokás. Hogy 

ilyen marha mászkáljon a földön. 
FIATALEMBER: Én? 
FÉRJ: Nem, az a szerelő. Ha nem lett volna 

olyan erős ember, adtam volna neki egy olyan 
p o f o n t . . . (Hirtelen.) Uram bocsásson meg, 
hogy ártatlanul gyanúsítottam. 

FIATALEMBER: Hogyan? 
FÉRJ: Mindennek ez a buta kalap az oka. 

Vegye ugy, mintha nem történt volna semmi. 
FIATALEMBER: Kérem. 
FÉRJ: Nem, ne szóljon egy szót se. Ugye-

bár a látszat megtéveszti az emberi? Meg tud 
nekem bocsálani? 

FIATALEMBER: Kérem, a legnagyobb 
örömmel. 

FÉRJ (c feleséghez): És te meg tudsz ne-
kem bócsájtani? 

FELESÉG: Hát mit tehetek, megbocsátok. 
Látod, mindig ilyeneket csinálsz. Ez a le ok-
talan féltékenységed. 

FÉRJ: C. B. és K. I. tisztára lehetetlenség. 
Nem is tudom, hogyan íudtam erre gondolni 
egy percig is. Bocsáss meg. 

FELESÉG: Megbocsátok, de avval a föl-
tétellel, hogy többé nem fog előfordulni. 

FÉRJ: Nem fog előfordulni, mert ha ez a 
szerelő még egyszer beteszi ide a lábát, ugy 
kirúgom, hogy a lába sem éri a földet. 

FÜGGÖNY. 



Szanálták a színhazat I 
Irta: Hcrczeg Jenő 

Ezen darab előadási joga kizárólag dr . Marion Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest. IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető ineg. Az engedclynélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-c. 

Copyright 1930. by dr . Alexander Marton. 
Szinrekerült a TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON a kővetkező szereposztásban: 

Titkár Mészölu Tibor 
Tanácsnok Rollkó József 
Primadonna Rajna Alice 

Szín: A városházán. 
TITKÁR: Egy félóra múlva kezdődik a 

közgyűlés tanácsnok u r . . ma kell dönteni 
tanácsnok ur a színház s o r s á r ó l . . . 

TANÁCSNOK: Fene ette vôlna meg, aki 
a színházat k i t a l á l t a . . . Nem tudja ki volt 
az? 

TITKÁR . . . V a l a m i . . . ejnye . . . pedig 
t u d t a m . . . 

TANÁCSNOK: Én mondom magának, 
akárki volt, link ember l e h e t e t t . . . ilyet ki-
találni . . . hogv egy épületbe esténként be-
menjen kétezer ember és ez kerüljön a vá-
rosnak annyi pénzébe . . . 

TITKÁR: Tanácsnok ur op t imis ta ! . . . Mi 
az, hogy kétezer ember? Én tegnap este be-
mentem a színházba, becsületszavamra, 
minden színésznek a nyakába lógott egy 
g u k k e r . . . avval keresték azt az embert, 
aki tegnap jegyet váltott, meg is találták, de 
csak a fináléban, amikor már körülbelül 
negyvenen voltak a színpadon . . . 

TANÁCSNOK: És hol találták meg? 
TITKÁR: ö is bejött a k ó r u s s a l . . . be-

sodródott . . . félt egyedül a nézőtéren . . . 
TANÁCSNOK: És nincs j e len tkező! . . . 

Nincs, aki vállalkozni merne! 
TITKÁR: Ugy tudom tanácsnok ur, hogy 

Pók Imre a híres librettista beadott egy 
a j á n l a t o t . . . 

TANÁCSNOK: Ugyan menjen, egy vasa 
s i n c s . . . Tudja mért adta az be az ajánla-
tát? . . . Hogy, amig várakoznia kell az 
ügyosztály folyosóján, legalább fűtött he-
lyiségben lehessen! Amikor elment, az al-
tiszttől kért kölcsön villamospénzt! 

TITKÁR: És Rekettye János, az a vidéki 
direktor? 

TANÁCSNOK: Az bélyeg nélkül küldte be 
az a j á n l a t á t . . . fizettünk érte 32 fillér bűn 
t e t é s t . . . az a Reketye azt irta az ajánlatá-
ban, hogy ha egy kis reményt nyujtunk 
neki, akkor nyujtsuk azt sürgönyileg, mert 
akkor ő gyalog elindul Dunaföldvárról, 
hogy jövő hét végén Pesten lehessen . . . 

TITKÁR: De most azt hiszem tanácsnok 
ur, egy komoly jelentkezővel állunk szem-
ben . . . 

TANÁCSNOK: Hogyhogy? 
TITKÁR: Egy hölgy van kint, aki haj-

landó szanálni a sz ínháza t . . . Volt 
vidéki jónevü primadonna, akiről azt 
mondják, hogy rengeteg pénze van . . . 

TANÁCSNOK: Maga szerencsétlen és ezt 
most mondja?! 

TITKÁR: Szándékosan, tanácsnok ur: 
Mért higyje az a nő, hogy ez nekünk olyan 
sürgős . . . ? 

TANÁCSNOK: Küldje be! 
TITKÁR: I g e n i s . . . de szabadjon meg-

jegyeznem, hogy tanácsnok ur jóltenné, ha 
nem lenne mindjárt barátságos a hölgyhöz. 

TANÁCSNOK: iBizza rám! 
TITKÁR: Igenis! (El.) 
TANÁCSNOK (egy aktába merül, rágyújt 

egy cigarettára). 
FLÓRA (be. Feltűnően Ízléstelenül öltö-

zött, tipikus vidéki primadonna, sárgára 
festett haj, tarka szalagok stb.) Pá édes i 
Azt hiszem, ismerjük e g y m á s t . . . Ha nem 
csalódom 908-ban Hoinoród-Okládon a 
szolgabiróék disznótorján . . . 

TANÁCSNOK (most nézett fel az aktái-
ból, réirülten): Te j ó s é g o s . . . 

FLÓRA (édesen kacag): ... Vagy nem, 
már tudom . . . 902-ben, amikor nagy siker-
rel vendégszerepeltem Csóton a Bobherceg-
ben, emlékszik é d e s ? . . . Az egész intelli-
gencia engem ü n n e p e l t . . . emlékszik a nagy 
bankettre előadás után a Zöld ökörben! 
(Kacag.) Óh, milyen szép idők voltak! 

TANÁCSNOK: Ha szabadna k é r e m . . . 
FLÓRA: Akkor még megbecsülték az 

igazi művészetet, uram! Tavaly nyáron 
ugyancsak a Bobherceget játszottam Mó-
ron . . . Röhögtek, uram, az emberek röhög-
tek. Mit ért a mai nemzedék a színházhoz?.. 
Mintha az a Bobherceg azóta rosszabb da-
rab lett volna . . . 

TANÁCSNOK: Talán szabadna a tárgyra.. 
FLÓRA (dühösen): Én, aki a jutalomjá-

tékomon Mohácson, a Háromlábú Kenguru 
cimii operettben egy olyan v i r ágkor ra l 
kaptam uram, hogy annak a szalagjából 
még ma is ö l tözködöm. . . (Könnyezve.) 
Mit tudják a mai fiatalok, hogy mi volt az 
igazi művésze t? . . . A Denevér Adéljíban 
19-szer ismételtem azt a dalt, hogy (ször-
nyű hamisan énekel.) Nevetséges hahaha, 
ez a dolog hahaha, soha ilyet hahaha (tril-
lázik). 
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TANÁCSNOK (kétségbeesve): De kérem, 
az idő rövid . . . 

FLORA: Tudja ön, hogy mire voltam én 
képes uram? 99-ben, az akkori urammal, 
aki neves vidéki igazgató volt, hárman vol-
tunk a társulatnál, én : és az igazi fele-
s é g e . . . hárman játszottuk el Hiru nagy-
bcrcegnőt Szlatinán . . . Akinek hármunk 
köziil nem volt dolga a színpadon, az ki-
férte az énekszámokat a kulisszák mögött 
egy fésűre ragasztott flusspapiroson éne-
ke lve . . . (mutatja). 

TANÁCSNOK (homlokát törli): De ké-
rem, kedves művésznő . . . 

FLÓRA: Tudja uram, hol van Brád? . . . 
Brádon én 903-ban ugy eljátszottam a Do-
lovai nábob leányában a Merlin bárót, 
hogy előadás után, miután az öltözőben 
nem volt tükör és én elfeledkeztem arról, 
hogy aznap férfiszerepet játszottam, elő-
adás után eddigérő (mutatja) ősz szakál-
lal mentem a helybeli nagyvendéglőbe 
vacsorázni . . . a főpincér, szegény ugy 
megijedt tőlem, hogy 16 évig feküdt ideg-
sokkal a Lipótmezőn . . . 

TANÁCSNOK (bevesz egy piramidont): 
Szabadna könyörögnöm . . . 

FLÓRA: Tudom, hogy térjek a tárgyra... 
Hisz folyton arról beszélek . . . Színház, 
hogy kell színházat veze tn i . . . Tudja, mit 
csináltunk mi 901-ben B a j á n ? . . . Uram, a 
pesli személyvonat reggel 5 órakor indul 
B a j á r ó l . . . Mi akkor épp játszottunk a 
vásártéri szinkörben és minden reggel 
V<5-kor kimentünk a vasúti restibe ját-
szani. Háromnegyed óra alatt lejátszottuk 
mi a leghosszabb darabot is . . . Egyszer a 
Bánk bánt játszottuk és mert az tulhosszu 
darab és az utolsó felvonásra már nem ke-
rült a sor, előre elkészített levelet kapott 
mindenki, aki jelen volt az előadáson, 
hogy mi történik az utolsó felvonásban.... 
Mondták aztán, hogy aznap az egész har-
madik osztály végigsirta az utat Peslig, 
mikor megtudták, hogy Melinda is meg-
hall! . . . 

TANÁCSNOK: De talán most m á r . . . 
FLÓRA: Tudom, hogy a tárgyra térjek... 

Hát kérem, most hallom, felelevenítik a 
színházban a Szép Helénát. Tudja uram, 
hogy milyen szerepem volt nekem Szép 
He léna? . . . Faddon a gyógyszerész 97-ben 
ugy beléinszerelett a Szép Heléna után, 
hogy hazament és megmérgezte magát . . . 
Még szerencse, hogy méreg helyett vélet-
lenül egy hajnövesztőszert vett be, ami-
től másnap csinos angol bajusza nőit. 

TANÁCSNOK (üvöltve): És most mit 
akar tőlünk? 

FLÓRA (ártatlanul): Mért tetszik olyan 
mérgesnek lenni? Épp el akartam mon-
dani egypár epizódot az életemből! Például 
Bátaszéken 89-beni. . . 

TANÁCSNOK (ordítva): Ne menjen még 
hátrább a történelemben. . . Hiszen magá-
hoz képest a Wells időgépe egy közönsé-
ges ping-pong ütő . . . Mondja meg, hogy 
mi5 akar? 

FLÓRA (megsértve): Kérem, kérem, 
azért nem kell ugy ordítani. Én azt hittem, 
ha a színházra egy komoly reflektáns jelent-
kezik örülni fognak n e k i . . . 

TANÁCSNOK: Szóval ön pályázik a szin 
házra? 

FLÓRA (büszkén): Tudja uram, mikor 
voltam én már igazgató? Amikor 83-ban 
Érsekcsanádon . . . 

TANÁCSNOK (ordit): Elég, ne kezdje 
é lő i rő l ! . . . Azt tudja ugye, hogy a szín-
házhoz most pénz kell!? 

FLÓRA: Hogyne! Azt hiszem, 200.000 
pengő nem megvetendő összeg! 

TANÁCSNOK (enyhülve): Na, nein éppen 
sok, de hát valamire mégis jutunk igy! Szó-
val 200.000 pengő, ugy-e? 

FLÓRA: Ugy van! . . . Majd én kérem, le-
egyszerűsítem a kiadásokat. Primadonna 
például nem kell! Én minden primadonnasze-
repet kívülről ludok . . . 

TANÁCSNOK: Az kérem a maga do lga ! . . . 
Ebbe nem avatkozunk bele! Csak az operai 
előadásoknál fogunk . . . 

FLÓRA: Azt tessék csak rámbizni . . . oly -n 
operát csinálunk mi uram, a férjem és a két 
lányommal, hogy a Wagner ugy log forogni 
mint egy trenderii . . . 

TANÁCSNOK: Szóval az elvi kérdésekkel 
körülbelül rendben is vo lnánk . . . 

FLÓRA: Igen. Na és mikor vehetem fel? 
TANÁCSNOK: Mit? 
FLÓRA: A 200.000 pengőt? 
TANÁCSNOK: Milyen 200.000 pengőt? 
FLÓRA: Hát a szubvenciót? Amiből a 

színházat szanálni akarom!? 
TANÁCSNOK: Te jó Isten! Hál maga arról 

a kétszázezer pengőről beszél? 
FLÓRA: Hát persze! Miért maga mi. gon-

dolt? 
TANÁCSNOK: Én azt hittem, hogy magának 

van pénze! 
FLÓRA: Nekem? Ha nekem pénzem volna 

uram, akkor nem akarnék direktor lenni, 
hanem leszerződnék . . . 

TANÁCSNOK: Minek? 
FLÓRA (ábrándosan): Na ivának . . . még 

egyszer az éleiben naivának! 
TANÁCSNOK (mérgesen): De kérem szé-

pen, mi olyan embert keresünk, aki hoz 
pénzt, nem olyat, aki kér . . . 

FLÓRA: Akkor szerződjön maga is el! 
TANÁCSNOK: Minek? 
FLÓRA: Maga is naivának! 

FÜGGÖNY. 
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Nyári estén furulyaszó... 
Irta: Kcllér Dezső 

Zenés vígjáték egy felvonásban 
Zenéjét szerezte: l íetényl Heidelberg Albert 

Ezen da rab előadási joga kizárólag dr„ Mar ton Sándor színpadi k iadóvál la la tá tól (Budapest , Wl , 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi U V , t.-c. 

Copyright 1930. by d r . Alexander Mar ton . 

Szinreker0.lt a BETŰ LEN-TÉRI SZÍNPADON a következő szereposztásban: 
Bárdi Baba Lészau Kató Rhimenitai Somlár Zsigmond 
Esztike Kapossu Kató Szent i rmai Zombori Zoltán 
Sírni Beltag Andor Barma Pé te r Sárosan Mihálu 
Berta nagysád Percnyi Sári Malvin, kenyeres lány Gergelgi Vilma 
Saroglya Iványi Dezső Béla. pincér Kazal László 

Történik egy vidéki kisvárosban, a Korona étteremben). 

Szin: Az étterem egyik része a kasszával, 
amelyben Berta nagysám trónol és egy di-
ványpárnát kézimunkázik. Az előtérben két 
asztal, az egyik fehér abrosszal, a másik koc-

kással leteritoe. 

1. JELENET 
Berta, Béla, később Malvinka 

BÉLA (csáringer vrágos vázát tesz a fehér 
asztalra): így ni! (Pár lépést hátrál és gyö-
nyörködve nézi.) Jó lesz igy, Berta nagysám? 

BERTA (kaszirnő kontyos frizurával): 
Fogvájó van? 

BÉLA: Az nincs. Ahová a Barna ur jár, 
ol| nincs fogvájó. Barna ur eszi a fog-
vájót. 

BERTA: Eszi? 
BÉLA: Ezt csak ugy mondom. Inkább 

töri. Naponta húszat, meg harmincat. Esős 
időben még többet. Barna ur nagyon sze-
relmes lehet. 

BERTA: Hogy jön a fogvájó a szerelem-
hez? 

BÉLA: Mert csillapító. Negyven éve vagyok 
a szakmában, praxisom van már ebben. 
Amely vendég töri a fogvájói, az szerelmes. 

BERTA: Ezt eddig nem is tudtam. 
BÉLA (súgva, mintha pletykázna): Barna 

ur tegnap 52 fogvájót tört össze részletben. 
Ugy sajnálom. 

BERTA: A Barna urat? 
BÉLA: Nem, a fogvájót. 
MALVINKA (csinos kenyereslány, be): Jó-

eslél! 
BÉLA: Jó, hogy jössz, kislány. Mignyonod 

van? 
MALVINKA: Micsoda? 
BÉLA: Mignyon. Az a kicsi, aminek man-

dula szok a tetején lenni. 
MALVINKA: Minek köll az neked? 
BÉLA: Nem nekem köll, a vendégnek. 
MALVINKA (megvetéssel): Ezeknek? Há-

rom éve hordom ezl a Pischingert, az Isten-
nek se tudom eladni. 

BÉLA: Az lehet, De ma társaság jön. 
Pestiek. Ugy-e, Berta nagysád? 

BERTA: Bizony. Előkelő vendégeket vá-
runk. Egy színészt, meg egy színésznőt. 

MALVINKA: Tyű, csak nem azok, akik 
most a színházban vendégfellépnek? 

BERTA: De éppen hogy azok. Elő&dás után 
idejönnek. 

MALVINKA: Akkor lény leg kell olyan 
mandulás izé. Rohanok a cukrászdába, hogy 
kell azt kérni, Béla bácsi? 

BÉLA (hangsúlyozza): Mignyon. Gyere, 
majd leirom neked. De várj csak, tudod te, 
hogy kell pesti vendéggel viselkedni? 

MALVINKA: Ugyanúgy, mint a vidékivel. 
BÉLA: Hogyne! Majd ér» kioktatlak. Három 

évig voltam egy pesti restibe. 
ÉNEK: 

Egy jó kiis kricsmi, 
Régi kricsmi, Óbudán . . . slb. 

(Utána tánc és el.) 

2. JELENET 
Berta és Esztike, később Béla 

ESZTIKE (vidéki bakfis, be): Jóeslét, 
Berta nagysám! 

BERTA: Esztike, hozta Isten. Honnan ilyen 
későn? 

ESZTI: Az állomásról. Mösl jött be a vonat, 
amely az esti leveleket hozza. 

BERTA: Talán levelet vár valakitől? 
ESZTI: Sajnos, nem. 
BERTA: Hát akkor miért megy ki az ál-

lomásra? 
ESZTI: Én ugy teszek, minlha várnék. 

Tudja Berta nagysám, én minden este ki-
megyek az állomásra és amikor ez a vonat 
elmegy, kihúzok a zsebemből kél rózsaszínű 
kovertát, ugy viszem végig a főutcán, hogy 
mindenki lássa. 

BERTA: De hát mi szüksége van erre? 
ESZTI (szemlesiitve): Minden lány kap 

levelel, csak én nem. Hadd higyjék, hogy ne-
kem is van valakim. 
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BERTA (nevetve): J a j Esztikém, nem sza-
bad olyan türelmetlennek lenni. Várja ki 
szépen. Az a valaki biztos el fog jönni, el-
végre szépek is vagyunk, fiatalok is vagyunk, 
ami aztán a fő, a papáé ez az (étlerem. 

ESZTI: És mégsem udvarol senki nekem. 
BERTA: Majd fog. 
ESZTI: Téved Berta nagysád, ő nem fog. 
BERTA: ö t Ki az az ő? 
ESZTI (zavartan): Azt mondtam, hogy 

ő? Á, nem ől ő az senki. Illetve fl az ő. 
(Kérve.) J a j édes Berta kisasszony, ne 
mond ja el a papának. 

BERTA: Egy feltétel alatt, ha nekem meg-
súgja a nevét. 

ESZTI: A papának egy szót se. (Sug.) 
BERTA: Ugy? Hát akkor gratulálok. 

Esztike, illető ur halálosan szerelmes. 
ESZTI: Megint? Ugyan, rám se néz. 
BERTA: Nem hiszi el? Azonnal bebizonyí-

tom. (Csönget.) Béla! 
BÉLA (be): Parancsol, Berta nagysám! 
BERTA: Mondja Béla, a Barna ur tegnap 

hány fogvájót tört össze? 
BÉLA: Kereken 52-őt. 
BERTA (diadalmasan): No, Esztike, hát 

ehhez mit szól? 
ESZTI (ijedten): Azt, hogy szólok a papá-

nak. hivassa el gyorsan az orvost, mert meg-
bolondult a személyzet. (Elrohan.) 

BERTA (utánanéz): Csacsi kislány, szerel-
mes a Barna urba. 

BÉLA: Akkor mégis csak gondoskodni kell 
u j fogvájókról. 

3. JELENET 
Előbbiek és Simi 

BERTA: Tiz óra, Siminek már régen itt 
kellene lenni. 

BÉLA (kinéz az ablakon): Miért nem szólt 
előbb, Berta nagysám, ott jön a Simi. (El.) 

SIMI (cigány hegedülokkal a hóna alatt, 
kopottan): Alázatos jóestét kivánok. 

BERTA (dühösen): Ilyenkor kell jönni, 
Süni? Én a helyedbe már be se jöttem volna. 

SIMI: Ja, a kisasszonyka az más, de én 
tudom, hogy mi a kötelességem. 

BERTA: S micsoda ruha van raj iad? Iga-
zán felöltözhettél volna, hiszen hallottad, 
hogy milyen vendégeink lesznek? 

SIMI: Na és osztán hát? Még ha maga a 
kinai anyóscsászárné is jön. mi baja van 
ennek az öltönynek? Nem azért mondom, de 
becsület szent szavamra, csak ma három éve, 
hogy pucolva lett, azóta nem is volt többször 
raj tam, csupán minden áldott nap. 

BERTA: És a cipőd, az miért olyan pisz-
kos. 

SIMI: Arról aztán igazán nem tehetek, 
hogy megázott egy kicsit. 

BERTA: Mikor ázott meg? 
SIMI: Mikor az az országos esőzés volt, 

talán tetszik emlékezni, tavaly áprilisban. Kü-
lönben pedig, kikérem magamnak, ne tessék 
kriminizálni az én toalettcikkeimet. 

BERTA: Na, hogy kibékítselek, a zoknid 
az igen, nagyon szép stráfos zokni. 

SIMI: Látja, milyen maga, kisasszony. 
(Sértődötten.) Ezt is csak most veszi észre, 
pedig már három hete hordom. Gondoltam, 
hogy máma ujat húzok, de azlán eszembe ju-
tott, hogy milyen vendégek jönnek, hát gon-
doltam. akkor még máma utoljára maradjon 
ez ra j iam és majd csak jövő héten húzom fel 
az ujat, mivel úgyis csak ez az egy van. 

BERTA: Na. csak azlán szégyen! ne vall-
jál a vendégek előtt. 

SIMI: Én szégyent vallani? Én, aki a leg-
előkelőbb budapesti kávéházakban játszottam. 
Én már külhonban is játszottam. Berlin-
országban, meg Elzász Lotaringiában . . . Azt 
hiszi Berta nagysád, hogy nekem imponálnak 
ezek a vendégek. Én már olyan urak előtl is 
játszottam, mint a lengyel király, aki úgy-
szólván nem akart a palotájából se elengedni. 

BERTA: Ne beszélj! 
SIMI: Előbb meg kellett neki Ígérnem, 

hogy többet be nem teszem a lábam. 

4. JELENET 
Előbbiek, Barna és Béla 

BÉLA (előrejön, hajlongva): Pszt, vendég 
jön. Alázatos szolgája, van szerencsém Barna 
url 

BARNA (bricseszben, tollas kalappal, szo-
morúan be, leül az asztalhoz és pincér felé): 
Féllitert a savanyúból! 

SIMI (odalép): Jóestél kivánok. lekinleles 
uram! 

BARNA: Na, mi újság, Rácz ur? 
SIMI: Ajajaj . 
BARNA: Na, mi van veled? 
SIMI: Ha egy tekintetes ur azt mond'a a 

cigánynak, hogy Rácz ur, akkor annak a 
cigánynak már régen rossz, kéremalássan. 
Nekem csak mondja azt a tekintetes ur, hogy 
gyere ide le büdös roma, vagy azt hogy 
erigy abba a fiszkes pokolba, te fiislösképü 
vályogvető gazember . . . mert letszik tudni, 
én azt szeretem, ha velem finoman társalog-
nak. 

BARNA: E j Simikém, rég nem beszélek én 
már így a cigánnyal. 

SIMI: Nahát, én emlékszem arra, mikor .mi 
így diskuráltunk egymással. Hol a tekintetes 
ur mond la nekem, hogy gazember disznó, hol 
pedig én mondtam a tekintetes urnák, hogy . . . 

BARNA (szigorúan ránéz.) 
SIMI: . . . h o g y milyen nótát húzzak a 

fülibe. 
BARNA: Ja. más idők voltak azok 
SIMI: Kéremalássan, ne lessék rám meg-

neheztelni, de volna nekem egy szerény in-
dítványom. Ha a tekintetes urnák egyszer 
mégis csak kedve szottyanna kihágni a rum-
ból, akarom mondani kirúgni a hámból, hát 
csak tessék nyugodtan hozzám fordulni. 

BARNA: Na és? 
SIMI: Én ugyanis a régi gavallér-
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jaim számára tekintettel a rossz gazdasági 
viszonylatokra, bevezettem a részletfizetést. 
Hal havi részletre elhúzom a kedvenc nótáját. 

BARNA: És mi lesz, ha egyszer kimara-
dok a részlettel? 

SÏMI: Akkor majd a végrehajtó huzza el a 
nótáját. 

BARNA: Hát Simikém, ez a kirúgás most 
nagyon esedékes volna. 

SÏMI: Csak nem szerelmes az ur? 
BARNA: Szerelmes? Az nem szó! örül t 

vagyok. 
SIMI: Azt én mindjárt észrevettem, kérem-

alássan. 
BARNA (közelebb huzza a cigányt, átöleli): 

Te, micsoda egy nő, miatta' járok minden 
héten Pestre. Te, ha látnád, van neki egy 
nyaka, az olyan minj az alabástrom. Van 
neki egy szája, az olyan mint a cseresznye. 
Van neki egy szeme, az . . . 

SIMI: Azért kár, hogy csak egy szeme van. 
BARNA: Ne kotyogj te utolsó vályogvető 

gazember, mert fasírtot csinálok belőled. 
SIMI: Na végre valahára, ugy-e tud finomul 

is beszélni. 
BARNA: Ma este idejön 
SIMI: Kicsuda? 
BARNA: Az az édes, az az angyal. Isten-

kém. ha én gazdag lennék most, megismer-
kedhetnék vele. Te, ilyen nő nincs még egy 
a világon. 

SIMI: Azt éppen nem lehet mondani. Ha 
a tekintetes ur látná az én lányomat? 

BARNA: Olyan szép? 
SIMI: Hát azt honnan tudjam, amikor még 

én se láttam. Dehát egy ilyen apának ugy-e 
nem lehet csúnya gyereke, ö is már meg-
lehet vagy husz éves. 

BARNA: És ki az anyja. 
SIMI: Hát azt nem mondhatom meg, mert 

én nem akarok indisgréc lenni. Egyébkent 
Kódoménak hívják, A Rottenbiller-utcában 
lakik, az ötvenkettő számba, második em<;Iet 
14. De engem ugvis hiába vallatt, nem mon 
dorn meg, hogy kicsoda. 

5. JELENET 
Berta, Béla, Saroglya és Blumental 

BÉLA (hajlongva kívülről): Asszogája, 
jegyző ur. Stét kívánok gyógyszerész ur. 

SAROGLYA (spiccesen Blumental felé): 
Komáin vagy, vagy nem vagv komám? 

BLUMENTAL: Kérlek, Pista bátyám, várj, 
mig leülünk. 

SAROGLYA (ordít): Azt kérdem: komám 
vagy, vagy nem vagy komám? 

BERTA: Nézze gyógyszerész ur, mondja , 
hogy a komája, addig ugy sé nyugszik meg. 

BLUMENTAL: Komád "vagyok. 
SAROGLYA: Ez biztos? 
BLUEMNTAL: Mérget vehetsz rá. Naponta 

háromszor étkezés után egv-egy evőkanál-
lal. 

SAROGLYA: Az már más. (Le akar ülni 
a fehér asztalhoz). 

BÉLA (odaugrik): Bocsánat, jegyző ur, ez 
az asztal fenn van tartva. Tessék talán eh-
hez . . . (A kockásra mutat.) 

SAROGLYA: Micsoda? Odaülök, ahova 
akarok. Nekem nem lehet parancsolni. Fic-
kó, tudod ki vagyok én? (Blumentalhoz.) Ne 
haragudj, kérlek alássan, hogy is hivnak 
engem? 

BLUMENTAL: Saroglya István jegyző. 
SAROGLYA: Köszönöm. (Homlokon csó-

kolja. A pincérhez.) Egy Saroglya István 
odaül, ahova akar. 

BLUMENTAL (belekarol): Az én kedve-
mért. Pista bátyám 

SAROGLYA: Az más. (Homlokon csókolja.) 

6. JELENET 
Bárdi Baba. Szentirmai, előbbiek és 

Malvinka 
MALVINKA (berohan): Berta nagysám, 

jönnek a színészek. 
BERTA (a frizuráját igazgatja): Béla, haj.-

longanil 
BÉLA: Kisztihand, művésznő! Nagyságos 

uram! Tessék, itt terítve van. 
BABA (Szentirmaihoz): Nézd, milyen ara-

nyos kis hely. 
SZENTIRMAI (hencegös fráter): Hát, ami 

azt illeti, én inkább ülök a Newyorkban. 
BÉLA: Csókolom a kezeit, alázatos tiszte-

lettel, elsőrangú panirozott bécsi szeletünk 
van; vagy talán . . 

SZENTIRMAI: Mi vacsora után vagyunk. 
Hozzon egy pár vislit szaftban. Parancsolsz 
édesem? 

BABA: Köszönöm, én este csak egy csöp-
pet szoktam enni, mert fogyókurát tartok. 
(Pincérhez.) Csináltasson hat tojásból rán-
tottát, meg egy kis imbiszt. 

BÉLA: Igenis, Kisztihand. 
SAROGLYA (Blumentalhoz): Azt kérdem, 

komám vagv, vagy nem vagy komám? 
BLUMENTAL (csendesíti): De Pista bá-

tyám! 
' SZENTIRMAI (idegesen fészkelődik): Et-
től igazán megkímélhettél volna. Az ember-
nek idegei is vannak. Pláne ezen a pályán. 

BABA: Engem szórakoztat. Én szeretem a 
részeg embereket. 

7. JELENET 
Sírni és előbbiek 

SIMI (jön, megáll a fehér asztal előtt, 
muzsikál). 

SZENTIRMAI (idegesen): Még csak ez 
hiányzott. 

GE-III HARISNYA 
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BABA: Ne légy már olyan fád. Egész szé-
pen játszik és én imádom a cigányzenét. 

SIMI (mikor meglátja Babát, szinte kővé 
mered, leejti a kezéből a vonót, ugy meg-
lepődik). 

BABA: Azt játssza, hogy . . . (Észreveszi 
Simi arcát): Mit bámul maga ra j tam? 

SIMI (zavartan): I z é . . . semmit, semmit 
kérem a l á s san . . . azaz. hogy ha nem tet-
szene haragudni, olyan nagyon ismerős ne-
kem őnagysága arca alkotmánya. Nem tanál-
koztunk mi már valahol? 

BABA: Nem. (Nevetve.) Egész biztos, hogy 
nem. Most vagyunk ebben a városban elő-
ször. 

SZENTIRMAI: És utoljára. 
SIMI: Hát attól még találkozhattunk vol-

na. muzsikáltam én már Pesten is a legelő-
kelőbb kávéházakban. 

BABA: Hát az lehet, hogy Pestről ismer. 
SIMI: Tudniillik én játszottam Pesten a... 
SZENTIRMAI: Na, eleget locsogott már. 

(Pénzt ad neki.) Menjen a dolgára. 
SIMI: Köszönöm alássan. (Elteszi a pénzt 

és uj dalba kezd.) 
SZENTIRMAI: Nem mondtam, hogy men-

jen már? 
SIMI: Nem áll módomban kéremalássan. 

Még három nóta van rendelve. 
BABA: Nahát ez kedves. 
SZENTIRMAI: Azt mondja, hogy kedves. 

En a maga helyében fel lennék háborodva. 
BABA: Az illető ugylálszik tudja ezt és 

azért rendel nekem és nem magának. 
SIMI (mig játszik, le nem veszi szemét 

Babáról): Egy és ugyanaz. Különösen a szája 
körül az a két vonalzat. mintha csak őt lát-
nám személyesen. 

BABA: Mondja csak. kedves cigány ur, ki 
huzatja a fülembe? 

SIMI: Azt kéremalássan nem mondhatom 
meg. Tiltja a becsületszó. 

BABA: A becsületszavát adta? 
SIMI: Nem én. hanem ő. Azf mondta, ha 

megmondom, becsületszavára kitapossa a be-
lemet 

BABA: Mégis, milyen ember. 
SIMI: Ó, nagyon egy gazdag úriember. 

Többszörös gavallér és háziúr. Van vagv 
kétezer katasztrofális föld holdja, amin «a-
játmaga garázdálkodik. 

SZENTIMREI (érdeklődve): Ne mondja, 
ilyen gazdag? 

SIMI (leinti): A tekintetes ur csak legvi-n 
felháborodva. 

BABA: Na drága cigány ur, mutassa meg. 
hol ül az illető? 

SIMI: Azt éppen meglehetem, látja ott az 
asztalnál azt a kövér urat? (A jegyzőre 
mutat.) 

BABA (szomorúan): Igen. 
SIMI: Hát az nem az. Hanem olt messzebb 

látja azt a magas szép szál embert, aki min-
dig idenéz? 

BABA: Az sem az? 
SIMI: De az az! De én nem szóltam semmit! 
BABA: Miért van ugy megijedve'' 
SIMI: Bocsánal, mégis csak a beleim fo-

rognak kockán. 

8. JELENET 
Előbbiek és Barna 

SAROGLYA (Blumentalhoz): Azt kérdem, 
komám vagy, vagy nem vagy komáin? 

BLUMENTAL: De Pisla bátyám, csende-
sebben, mellettünk is ülnek. 

SAROGLYA: Ejnye az árgyélusát, hadd néz-
zem közelebbről azl a mumUsI? Kitől kell 
nekem megijedni, hogy az a mennybél i . . . 
(O lafántorog a fehér asztalhoz.) 

SZENTIRMAI (felugrik): Szent Islen, ez 
belém akar kölni. 

SIMI: Na látja, most már fel lehel hábo-
rodva. 

SAROGLYA: Ez itten? Ez a színésznő. 
Hahaha! Ettől kell nekem félni? 

SZENTIRMAI: Hívjanak rendőrt. Szakasz 
rendőrt. 

SAROGLYA: Szép kis pofikája van az an-
gyalnak. Ejnye, hogy a darázs csípje meg. 
(Megcsípi a Baba arcát.) 

BABA (felugrik): Szemlelen fráter, (őrült 
ribillió. mindenki berohan.) 

BARNA (a gallérjánál megfogja a jegyzőt 
s elhúzza Babától): Vén disznó, takarodjon 
innen. 

SAROGLYA: Hogy merészeli? 
BABNA: Ha be nem fogod röglön a szádat, 

ugy kiváglak, mint a huszonegyei. 
BLUMENTAL: Ne bántsa, Barna ur, kicsit 

többet ivott a kelleténél. 
BARNA: Nem bántom, de azonnal kotród-

jon innen. 
SAROGLYA (Blumentalhoz): Gyere ko-

mám, hiszen ez részeg. (El.) 

9. JELENET 
Előbbiek 

BARNA (összecsapja a bokáját): Bocsássa-
nak meg, hogy beleavatkozlam, d e . . . 

SZENTIRMAI: Egészen felesleges volt. Ha 
még egy percig kiabál, én összetöröm a csont-
ját. 

BABA (kezet fog): Hálásan köszönöm, 
igazán kedves voll, hogy így megvédett 
bennünket. Köszönöm. 

BARNA (kézcsók után): Nincs mit, min-
denki ezt telte volna a helyembe, (össze-
csapja a bokáját.) Barna Péler! 

BABA: örvendek. Bárdi Baba! 
SZENTIRMAI: Szentirmai. 
BARNA (indulni akar. még egyszer): 

Kezilcsókolom, jómulatást. 
SIMI (összenéz Szentirmaival): Izé, Barna 

ur, egy pillanatra! 
BARNA: Parancsoljon velem. 
SZENTIRMAI (feláll): Pardon, de nekem 

telefonálni kell. (El.) 
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BABA (Barnához): Üljön csak lel 
BARNA (leül.) 
BABA: Meg akarom mosni egy kicsit a 

fejét. Mondja, miért dobálja maga a pénzét? 
BARNA: Én? 
BABA: Maga! Maga! Azért, inert sok van, 

még nem kell dobálni. Nem mondom, jól-
esett, de teljesen felesleges volt. 

BARNA: De drága művésznő, igazán nem 
tudom miről van szó! 

SIMI (a hátuk mögött, félre): Ájvé, mi lesz 
ebből. 

BABA: No csak ne tetesse magát, a cigány 
mindent elárult. 

BARNA (Simire néz): Mii? 
SIMI: Bocsánat, de nekem is telefonálni 

kell. (El akar szaladni, Barna visszarántja.) 
BARNA: Ittmaradsz, gazembert Mit fecseg-

tél? 
BABA: Ne bántsa, nem haragszom, de 

azért elég lett volna egy nóta is. Vagy mond-
juk kettő, de három . . . 

BARNA: Esküszöm, hogy nem tudok 
semmiről. 

BABA: Jó, jó, hát persze, hogy nem vallja 
be, az érthető. 

SIMI: Szégyenlős ember. 
BARNA: Erigy, mert kettéhasitlak. 
BABA: Igen, a cigány az mindent elmon-

dott, 
BARNA: Ijedten, mindent? 
BABA: Ne ijedjen meg, nem haragszom, 

s ő t . . . 
BARNA: Hát utóvégre nincs azon mit ta-

gadni, az utóbbi hónapban már tizszer vol-
tam Pesten . . . 

BABA: Hogyan? 
BARNA: Hát ezt nem mondta el, az a ci-

gány? 
SIMI: Az is baj, ha mondok valamit, az 

is baj, ha nem. Ezt az egyet kifelejtettem. 
BARNA: A teremburáját, akkor nem szól-

tam semmit. 
BABA: Folytassa kérem, folytassa! 
BARNA: Semmi az egész, tudniillik, minden 

szerepében megnézem a művésznőt, 
SIMI: Most jön a kukorica. 
BABA: Ugy, hát nem is tudtam, hogy ilvc ^ 

régi keletű a dolog. 
BARNA: Egy éves. De bevallom, nem is 

álmodtam erről, hogy egyszer igy szembe fo-
gunk ülni egymással, közel egymáshoz, szem-
től szembe. (Megfogja a Baba kezét, kéz a 
kézbe.) 

BABA: Maga nagyon gyorsan álmodik. 
BARNA: De félek, .hogy hamar felébre-

dek. Még egy kicsit nézni akarom azt az ápolt 
arcát, ezeket a manikűrözött kezeket, kicsit 
szagolni akarom a parfőmjét, néha rápillan-
tani kivillanó selyem kombinéjára és aztán 
tudom, úgyis jön a kisváros, sok csipásszemü 
lány, sifoning, meleg harisnya. 

BABA: Persze. Naiv vidéki flu, ez a kis 
parfüm megszédítette, ez a kis rúzs elvakí-

totta, pedig higyje el nekem, a rúzs mögött, 
a rúzs alatt néha cserepes a szám. 

(Ének: Ne legyen a másé . . . stb.) 
BARNA: Művésznő! Művésznő! Én szere-

tem! 
BABA (nevetve): Jól van, aztán majd fel-

ébred. 
BARNA: Nem én. Vegye tudomásul, hogy 

ebből az álomból soha nem akarok felébredni. 
Azt akarom, hogy örökké tartson. 

BABA: Kis csacsi! Kár lenne magáért. Ma-
gának nem ilyen nő való. Nekem szeretőm 
van! 

BARNA: Nem igaz! 
BABA: De igaz! Az az ur, aki itt ült. 
BARNA: Nem igaz! 
BABA: De igaz! Azért ment ki, hogy én 

megfőzhessem magát. 
BARNA: Hogy mondja? 
BABA: Ejh, mit ért maga ehhez, a maga 

tiszta egészséges fejével. 
BARNA: Mindegy, nem törődöm semmivel, 

elveszem tőle, az enyém lesz, az enyém lesz! 

10. JELENET 
Előbbiek, Szentirmai 

SZENTIRMAI (visszajön): Nem felelt a 
szám, 

BABA (gúnyosan): Biztosan mással beszél. 
(Barnához.) Hát akkor a viszontlátásra, na-
gyon örültem a szerencsének, majd egyszer 
ha Pesten jár, keressen fel az öltözőmben. 

BARNA: Kezitcsókolom. (Szentirmaihoz.) 
Volt szerencsém. (El.) 

SZENTIRMAI: Részemről. 
SIMI: Mindjárt jön a bélkitaposás. 
BABA (sokáig bámul Barna után): Csacsi 

gyerek, hogy csillognak a szemei, hogy remeg 
az ajka. 

SZENTIRMAI: Kedves voltál hozzá? 
BABA: Kedves. Egy kis pesti színésznő-

nek muszáj mindenkihez kedvesnek lenni. 
SZENTIRMAI: Majd még a szállodában 

beszélgetünk. Fizetek! 
BÉLA: Tessék parancsolni. 

Különleges modell, amely ideálisan 
karcsú alakol kölcsönöz, kosaras 
melltartó és egy pár harisnyatartó-
val elöl, fekete vagy rózsaszín satin-
ból Frs. 300.— 

BOUCLETTE ÉS A FÜZÖJE 
A füzös-füző. — A megszorított derék. 
— Szép modern különlegességek. — 5 
kiadatlan fényképet tartalmazó kol-
lekció Frs. 30.— 
Chevreau glasszé-kesztyfi különleges-
ségek. — Modern vagy klasszikus 
fehérnemű. — Selyen harisnyák. — 

Magas sarkok. — Jelmezek. — Fűzök. — Fürdő-
ruhák. — Pizsamák. 

AZ ESTI FEHÉRNEMŰ ALBUMA 
Az egészen modern fehérnemű, valódi műremek, 
íényképek és krokik . . . franco . . . 35 f rank. 

Megküldés, ajánlva, zárt borítékban. 
Küldemények külföldre mindenfelé. 

YVA RICHARD 9. rue Pillet-Will R. 12., Paris. 
IS év óta áll fenn. 
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BABA (mig ő fizet): Cigány ur, jöjjön csak! 
SEMI: Igenis, kezitcsókoloin. 
BABA: Olyan nehéz a szivem. Itt ugrál a 

torkomban, jöjjön, játssza el nekem az édes-
anyám nótáját, azt hogy aszongya: 

SIMI (belevág): Nyári estén fu ru lyaszó . . . 
BABA (dúdolja): Nyári estén furulyaszó. 

(Most eszmél fel.) Várjon csak! Hiszen én 
nem mondtam, hogy mit játsszon! Honnan 
tudja, hogy ez volt az édesanyám nótája? 

SLMI (nem felel, végigjátssza a dalt, hátra-
fordul és ugy törülgeti a szeméi, aztán): 
Tetszik tudni, egy ilyen öreg cigány, az min-
dent megérez. Csak ránéz egy önagyságára és 
már tudja, hogy mi volt a kedves mamájának 
a nótája. 

BABA: Furcsa. És milyen könnyes a szeme. 
SIMI: Nem könny az kérem, belement egy 

kis gyanta. Izé — azt akarom mondani, én 
előbb hazudtam. Az illető nem gazdag. Egy 
föld holdja sincs. Az sem igaz, hogy ő ren-
delte a három nótát, azt én szállítottam díj-
mentesen. Nem tetszik rám haragudni. 

BABA (feláll és egy rózsát tüz a cigány 
gomblyukába, hogy lássa, hogy nem harag-
szik.) 

SZENTIRMAI: De én haragszom. Ezért 
mentem én telefonálni? Na gyerünk ebből a 
lebujból. 

BABA: Igen, megyünk már. Isten vele! 
SIMI (kézcsók): Kezitcsókolom, alászolgája. 
BABA (ugy megy ki, hogy folyton Simít 

nézi.) 
SIMI (néz utána): Jobb, hogy nem mond-

tam meg neki. 
BARNA (berohan): Elment? 
SIMI: El. tekintetes url 
BARNA (kinéz az ablakon): Ott megy, foly-

ton visszanéz. Hát mondd cigány, van még 
ilyen lány a világon? 

SIMI: Talán csak az én lányom. 
BARNA: E. hiszen azt még sohse láttad. 
SIMI: De igen. Egyszer már láttam. Csak 

ö nem látott engem. 
(Barna leül az asztalhoz. Simi fogvájókat 

rak elé.) 

11. JELENET 
Eszti (jobbról) 

ESZTI: Barna ur itt van? 
BARNA (szomorúan ül az asztalnál): Kezit-

csókolom, Esztike kisasszony. 
ESZTI: Nem haragszik? Egy tanácsot sze-

retnék kérni 1 
BARNA: TessékI 
ESZTI: Én szerelmes vagyok valakibe. Mit 

csináljak? 
BARNA: Pont jókor kérdi, lőjje főbe ma-

gát. 
ESZTI: Ez az egyetlen orvosság? 
BARNA: Nem. Jó a gyufa is, a lugkő, meg 

a Duna se rossz. Lehet válogatni. Én is éppen 
most választok. 

ESZTI: Maga is szerelmes? 
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BARNA: Cefetüll 
ESZTI: Reménytelenül? 
BARNA: Reménytelenül. 
ESZTI: Fogjunk kezet. 
BARNA: Maga is? 
ESZTI: Én is. 
BARNA: Reménytelenül? 
ESZTI: Igen. 
BARNA: Kibe? 
ESZTI: Egy szép, magas fekete emberbe. 

És maga? 
BARNA: Én egy szép, magas, szőke lányba. 
ESZTI: Az nem én vagyok. 
BARNA: eltalálta! 
ESZTI: Hát akkor fogjunk kezet. 
SIMI: Ennek mániája a kézfogás . . . 
BERTA (kíváncsian Esztihez): Na? 
ESZTI (vidáman súgva): Nem engem sze-

ret? 
BERTA: És Esztike ennek örül? 
ESZTI: Igen, örülök. Az olyan jó, este 

belesirni a dunhába, rágni a párnát, hallgatni 
az éjjeli zenél, amit másnak adnak, nézni a 
holdat, amikor s ü t . . . Berta nagysád, én ugy 
szeretek reménytelenül szere tn i . . . 

BEBTA: És most mi lesz? 
ESZTI: S e m m i . . . Az, ami eddig v o l t . . . 

Ezután is mindennap kimegyek az állomásra 
és hazafelé lobogtattam a két rózsaszínű ko-
v e r t á t . . . Erről már le sem tudnék mon-
dani . . . 

BARNA (rávág az asztalra. Simihez): T e . . . 
mikor az kijön a színpadra és aszongya, hogy 
kukorica közt születtem . . . 

SIMI: Ne tessék folyton a famíliámat sérte-
getni . . . 

BARNA: Te . . . S i m i . . . hozd vissza . . . 
SEMI: Hogy hozzam, vissza . . . hiszen el-

mentek m á r . . . 
BARNA: Hozd vissza . . . erigy ulána . . . 

hozd vissza. 
SIMI (kinéz az ablakon. Meglepődik és 

kajánul mosolyog): Hogy hozzam v issza? . . . 
BARNA: Hozd vissza . . . Menj utána . . . 
SIMI: Nem kell nekem utána m e n n i . . . 

visszahozom én anélkül is. (Halkan játssza a 
Nyári estén furulyaszót. A refrénnél Baba be-
lép az éttérerr.be.) 

BARNA: Művésznő. . . hát visszajött? 
BABA: Vissza . . . lekéstem a vonatot 
BARNA: A menetrend miatt? 
BABA: N e m . . . (Szerelmesen.) Maga 

m i a t t . . . 
BARNA: Tyü, a l e remburá já t . . . Simi, hány 

havi részletre húzod el a nótámat? 
SIMI: Hat havira, de az első részlet rögtőn 

esedékes. 
BARNA: Hát akkor huzd, mert ilyen szerel-

mes még sose voltam. 
BÉLA: Berta nagysád, holnap felutazom 

Pestre és rendelek egy vagon fogvájót. 

FÜGGÖNY. 



B o r b é l y b o s s z ú 
Víg tragédia 

Irta: Faragó Sándor 
Ezen darab előadási joga kizárólag dr . Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, UV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti az 1821. évi LTV. t.-c. 

Copyright 1930. by dr . Alexander Marton. 
Szinrekerült a TERÉZKÖRUTl SZÍNPADON a következő szereposztásban: 

Doktor Lengyel, állatorvos . . Rolllcó József Adél, szeretője Sass Ollu 
Topler Ferenc, borbélymester Berky József 

Történik: ma, Budapesten. 

Történik ma, Budapesten. 
ADÉL: Életem legszebb éjszakája volt ez. 

Eszembe jut az első éjszaka, az első férfi . . . 
már az is a második volt! Én megbolon-
dulok! 

Dr. LENGYEL: Majd ha hazaé rkez té l . . . 
ADÉL: Szeretlek! 
Dr. LENGYEL: Ezt már mondtad 1 
ADÉL (nyakoncsókolja): Jaj , milyen bo-

rotválatlan vagy! Egyedül borotválkozol? 
Dr. LENGYEL: Nem! Az inasom rendsze-

rint itt van a szobában . . 
ADÉL: Imádom azt a borotvált nyakadat... 

szeress vissza! 
Dr. LENGYEL: Most nem! Már dél van és 

nemsokára dolgom lesz a páciensekkel. 
ADÉL: Páciensek jönnek? Hiszen állat-

orvos vagy! 
Dr. LENGYEL: Kedvesem, nem az állatok 

jönnek hozzám, hanem én megyek az álla-
tokhoz. Nekem ma még tiltott műtétet kell 
végrehajtanom egy fókán . . . 

ADÉL: Rémes! De nekem is haza kell 
mennem, az a buta fér jem már biztosan 
sejti, hogy nem voltam otthon éjjel. Furcsa 
ember a férjem, ha nem talál éjjel otthon, 
akkor mindjár t gyanakszik. Olyan pedáns. 
Tegnap is nagy muri volt otthon, mert meg-
találta a leveledet . . . 

Dr. LENGYEL: Miért nem vigyázol job-
ban a leveleimre? Hiszen annyi bizalmas 
dolgot irtani neked és a megszólítás? . . . 
Édes cicáin! stb. slb. 

ADÉL: Kimagyaráztam a dolgot. Azt 
mondtam, hogy egy hülye vagy, aki nem 
tudja, hogy mit ir. Szónélkül bevette. Pe-
dig nagyon veszedelmes ember! Már ba ja 
is volt. 

Dr. LENGYEL: Micsoda baja? 
ADÉL: Rövidzárlat! 
Dr. LENGYEL: Rövidzárlat? Megütötte az 

áram? 
ADÉL: Dehogy! Nyolc hónapig be volt 

zárva! 
Dr. LENGYEL: Sikkasztás? 
ADÉL: Hova gondolsz? Ilyet csak nem 

csinál? Gyilkosság! 
Dr. LENGYEL: Hát ez igazán kedvesl 
ADÉL: Hirtelen felindulásban elkövetett 

súlyos emberölés. Különben rendes ember. 
Azóta nem ölt meg senkit. Te! Ha az én szen-
vedélyemmel fűteni lehetne, akkor a házi-

urunk megspórolta volna idén a gőzfűtést. 
Vigyázz, nehogy a fér jem megtudja! 

Dr. LENGYEL: Én nem félek senkitől 
sem. Siess drágám, félek, hogy b a j lesz az-
zal a fókávall (Kopogás.) Ki az? 

FÉRFIHANG: Doktor ur kérem, itt van 
a borbély! 

Dr. LENGYEL (kiszól az ajtón): Mondja 
meg neki, vár jon egy kicsit, mert páciensem 
van. 

ADÉL: Remek! Hát én állat vagyok? 
Dr. LENGYEL: Igen! Egy kis madárka! 
ADÉL (nevetve): Már ideje, hogy meg-

borotválkozz, hiszen egészen benő a nya-
kad . . . amig borotválkozol, én bemegyek a 
másik szobába és rendbeszedem magam. 

Dr. LENGYEL: Gyere holnap megint. 
ADÉL: Vad leszel? 
Dr. LENGYEL: Mint egy vadrózsa. 
ADÉL: Te édes! 
Dr. LENGYEL: Loca-poca! (Kiszól.) Jöhet 

a borbély! 
TOPLÉR: Jónapot. Alászolgája! 
Dr. LENGYEL: Ki maga? 
TOPLER: Topler vagyok, borbély és fod-

rász! 
Dr. LENGYEL: Miért nem a Jani jött? 

Hiszen mindennap ő jön. 
TOPIJER: A mester ur engem küldött, 

mert a Janinak ma ünnepe van. 
Dr. LENGYEL: Micsoda ünnep van ma? 
TOPLER: Mit tudom én! A Jani baptista, 

köteles vagyok én ismerni a baptista ünne-
peket? 

Dr. LENGYEL: Tud maga borotválni? 
TOPLER: Első dijat nyertem. Számos kö-

szönőlevél, elismerő okirat. 
Dr. LENGYEL: Kérem, én nagyon kényes 

vagyok a bőrömre. Hol tanult maga? 
TOPLER: Szegeden! 

Hölgyek ielszaua: 
Minden cikket legjobban vásárolhatunk 

d l v a t n a g y á r u h á x á b a n 
Király-utca 53. (Akácta-utca sarok) 
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Dr. LENGYEL: Szegeden? 
TOPLER: Igen! A Csillagbörtönben! Van, 

aki kosarat csinál, van aki borbély. Ré-
szemről a borbélymesterséget tanultam ki 
Szegeden. Volt időm. Nyolc hónap. 

Dr. LENGYEL: Le volt csukva? 
TOPLER: Lehet úgyis mondani, de már 

kijöttem. 
Dr. LENGYEL: És miért volt lecsukva, 

ha szabad érdeklődnöm? 
TOPLER: Nem titok! Gyilkosság. 
Dr. LENGYEL: Na hallja! Ezt csak ugy 

bevallja? 
TOPLER: Miért ne? Nem diffamáló do-

log! Az egész a nejem miatt történt. 
Dr. LENGYEL: Megölte a feleségét? 
TOPLER: Nem is rossz ötlet, doktor ur. 

Sokkal jobb is lett volna, ha őt ölöm meg. 
Dr. LENGYEL: Hát kit ölt meg, az Is-

tenért? 
TOPLER: A nejem szeretőjét! Erős és hir-

telen felindulásban. 
Dr. LENGYEL: Borotvával? 
TOPLER: Nem kérem. Akkor még hen-

tes voltam. Böllérkéssel. 
Dr. LENGYEL: Böllérkés? Az sem rossz! 
TOPLER: Ki mit szeret. Embere válogatja. 

Volt egy kartársam Szegeden, aki zicher-
heiztüvel ölte meg az anyósai. Az sem 
rossz. Részemről a böllérkést a jánlom, 
inert az áldozat még csak nem is nyikkan-
t o l l . . . Erősen szappanozzam? 

Dr. LENGYEL: Lehet, lehet, de gyorsan! 
TOPLER: Kérem, azt nem lehet felfújni . 

Én szeretem a gondos, preciz munkát . Ne-
kem egy kuncsaft se jöj jön azzal utólag, 
hogy szőrös a pofája . Ezt jól megtanultam 
Szegeden. 

Dr. LENGYEL: Legyen szives, a számat 
hagyja ki a játékból. 

TOPLER: Szappan ment bele? Bocsánat! 
Van aki szereti. Bajuszt le? 

Dr. LENGYEL: Hát persze. 
TOPLER: Ki volt az a marha, aki urasá-

godat tegnap megborotválta? 
Dr. LENGYEL: Tegnap magam borotvál-

koztam. 
TOPLER: Meg is látszik! Micsoda piszok 

munka. Csupa pörsenés az arca. Uraságod 
netán nőtlen? 

Dr. LENGYEL: Hála a jó Istennek! 
TOPLER: Bár én mondhatnám ugyanezt 

magamról! 
Dr. LENGYEL: Mondani mondhat ja! 
TOPLER: Nem mondhatom, sajnos. Meg-

vert engem az Isten. Ahogy igy megnéz en-
gem a nagyságos ur, egy szerencsétlen fér-
fit lát maga előtt. 

Dr. LENGYEL: Ne mondja! 
TOPLER: Tessék elképzelni, tegnap este 

még négy fejem volt. Nyolckor készen let-
tem, kilenckor hazamentem és akit nem 
találok otthon, az a nejem. Várok egész éj-
jel. Várok reggelig és nem jön. Hát illik 

ez? Szabad egy tisztességes asszonynak 
reggelig házon kivül maradni? Tessék meg-
mondani őszintén, szabad ezt? 

Dr. LENGYEL: Nem! Nem mondom, 3-ig, 
4-ig, de reggelig . . . 

TOPLER: Na ugye! Ezt teszi meg velem, 
aki már nyolc hónapot ültem miatta! 

Dr. LENGYEL: Nem jött haza? 
TOPLER: Nem! 
Dr. LENGYEL: Majd hazajön! 
TOPLER: Tudom, hogy hafcajön. A végén 

mindig hazajön. De nem ugy jön haza, 
mint ahogy elment. Tessék elképzelni, teg-
napelőtt egy levelet találtam a retiküljében. 

Dr. LENGYEL: Egy levelet? 
TOPLER: Látom, a doktor ur jóérzésű 

omber, hogy fel van háborodva. Tessék csak 
ülve háborodni, mert igy ,nem tudom szap-
panozni. . . Bizony, egy idegen levelet, 
amelyben az az állat ugy szólítja a nejemet, 
hogy „Cicám". 

Dr. LENGYEL: Cicám? 
TOPLER: Hallott ilyet? Cica! Igazán 

mindent lehet rá mondani, csak azt nem, 
hogy Cica! Oroszlán, azt lehet rá mondani. 

Dr. LENGYEL (dadogva): Mondja, hogy 
is hivják? 

TOPLER: Nevem Topler. 
Dr. LENGYEL: Igen. Topler. Maga u j 

házban lakik? 
TOPLER: Sajna, most vettük ki. Arany-

béres! 
Dr. LENGYEL: És fűtenek? Fülenek? 
TOPLÉR: Igen. Olt egye a fenel Ha tudná 

az ur, hogy hány pofát kell nekem levakar-
nom, amíg összehozom azt a 25%-os culágot 
a gőz fű t é sé r t . . . De az ember mindent 
megtesz a nejéért. Nagyon intelligens asz-
szony, hat polgárit végzett és egy bába-
képzőt. 

Dr. LENGYEL: És maga most meg akar 
engem borotválni? 

TOPLER: Ne tessék félni, én még nem 
váglam meg senkit! Egyszer véletlenül bele-
vágtam valakinek a szemibe, de ott is sze-
rencsém volt, mert üvegszeme volt az ille-
tőnek! 

Dr. LÈNGYEL: Még nem elég puha a 
szőr . . . talán inkább szappanozna egy ki-
csit? 

TOPLËR: Már elég puha! 
Dr. LENGYEL: Nem elég puha! 
TOPLER: Ne tessék félni! Tessék rám-

bizni! Ez már megérett a vágásra! 
Dr. LENGYEL: Eressze el a nyakamat! 
TOPLER: Kiborotváljam? 
Dr. LENGYEL: Ne, n e . . . 
TOPLER: A nyakat kiborotváljam? 
Dr. LENGYEL: Csak a nyakat ne! 
TOPLER: Hátul a nyakat. Ez most a di-

vat. Az asszonyok szeretik. A feleségem 
direkt megbolondul érte . . . 

Dr. LÈNGYEL: Nem kell! Szakállt nö-
vesztek . . . 
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TOPLER : A nyakán? 
LENGYEL: Hát persze! Hol van az meg-

írva, hogy csak az államon növeszthetek 
szakállt? Én a nyakamon akarok szakállt 
növeszteni . . . 

TOPLER: Az ma nem divat. Engem ne-, 
vetnének ki. Nem azt mondanák, hogy ki ez 
az állat, aki szakállal jár a rádió századá-
ban, hanem azt kérdeznék, hogy ki lehet 
ennek a komikus figurának a borbélya. 

ADÉL (hirtelen benyit a szobába, csak a 
fejét dugja be és gyorsan visszahúzódik. 
Csak az állatorvos látja őt, kétségbeesetten 
int neki. Visszahúzódik). 

TOPLER (most felnéz és csak az asszony 
ruháját látja): Nő? 

Dr. LENGYEL: Nem nő, hová gondol? 
TOPLER (manipulál a borotvával): Lát-

tam, doktor ur! 
Dr. LENGYEL: S e m m i . . . s e m m i . . . csak 

egy páciensem . . . 
TOPLER: Páciens? Hát a doktor ur nem 

állatorvos? 
Dr. LENGYEL: De i g e n . . . igen! 
TOPLER: Hát a nők állatorvossal is gyó-

gyíttatják magukat? 
Dr. LENGYEL: Hogyne! Ha valami állat-

betegségük van. Például jelen esetben a 
hölgy bárányhimlős. Ez hozzám tartozik. 
Bárányhimlő, szamárköhögés . . . 

TOPLER (a borotvát feni): Érdekes! Csak 
a ruháját láttam a h ö l g y n e k . . . Ugyanilyen 
anyagot vett részletre a feleségem. Az em-
ber küzd, mint egy marha, az asszony miatt, 
akit imád az ember. Milyen szép asszony! 
És az ember várja otthon. Vár az ember 
egész éjjel, hogy a napi munkától elfáradva, 
hozzásimuljon a nyoszolyán. Múlnak az 
órák, de nem jön, nem jön az a csodálatos 
kis asszony, hogy a nyavalya tör je ki a 
p o f á j á t . . . 

Dr. LENGYEL: Bele tetszik könnyezni a 
számba . . . 

TOPLER: Hát hová könnyezzen a szegény 
ember? Csak nyugodtan kérem, röviden 
akarok végezni . . . 

Dr. LENGYEL: Röviden? 
TOPLER: Még csak egy-két húzás a nya-

kon . . . és elbucsuzhatunk . . . 
Dr. LENGYEL (hirtelen felugrik és kia-

bálva): Nem! Nemi 
TOPLER: Mi baja van a nagyságos ur-

nák? Megvágtam? 
Dr. LENGYEL: Hát azt hiszi, hogy én le-

hagyom magam vágni, mint egy marha? 
Előre megfontolt szándékkal akar engem le-
saklolni? Maga orgyilkos! Maga kéjgyilkos! 
Én nagyon jól tudom, maga azért jött, hogy 
megöljön! Párbajra szívesen kiállók uram, 
kint a nyilt mezőn, háromszori golyóváltás, 
de lemészárolni nem hagyom magam. Ha 
kivánja, elveszem feleségül, ha kívánja kár-
térítést is adok, de lesaktolni, azt nem! 

TOPLER: Kiről tetszik beszélni? 
Dr. LENGYEL: Topler, ne játssza a hü-

lyét, a feleségéről van szó! 
TOPLER: A feleségem? Az a nő ott benn 

a feleségem? 
Dr. LENGYEL: Mintha nem tudná. 
TOPLER (egy székbe hanyatlik és zokog): 

Tudtam, hogy megcsall De hogy egy ven-
déggel csaljon meg! Egy állatorvossal! Iste-
nem! Hogyan fogom én ezt túlélni? 

Dr. LENGYEL (lovagiasan): Nos, mit kí-
ván? Elválik tőle, vagy pedig megelégszik 
anyagi kártérítéssel? 

TOPLER: Miért váljak el? Csak nem ha-
gyom el hütlenül szegénvké t . . . 

Dr. LENGYEL: Tehát itt vagyunk? Meny-
nyit kér? 

TOPLER (siri hangon): Kérem én nem 
tudom, hogy mit adnak ma az ilyesmiért? 

Dr. LENGYEL: Ezen pengő elég? 
TOPLER: Az sok! Ennyit az egész nem ér 

meg . . . 
Dr. LENGYEL: Nyolcszáz . . . 
TOPLER: Hétszázért megcsinálom! 
Dr. LENGYEL: Tessék, itt vanl És most 

mi a szándéka? 
TOPLER: Hazaviszem az asszonyt. Út-

közben megmondom neki a véleményem, 
otthon megpofozom, aztán megbocsátok 
n e k i . . . 

TOPLER: Ezt el is v á r o m . . . 
Dr. LENGYEL: Nos! Essünk tud a dolgon! 

(Beszól az ajtón.) Adél! 
TOPLER: Adél? 
ADÉL (kijön, teljesen felöltözve): Hivtál 

drágám? 
Dr. LENGYEL: Adél! Köztünk vége min-

dennek . . . Szépen hazamész a férjeddel, vele 
már elintéztem a dolgot. Próbál j a jövőben 
hü lenni hozzá, Adél! 

ADÉL (tátott szájjal néz hol az egyikre, 
hol a másikra). 

TOPLER: Kérem doktor ur, én meggon-
doltam a dolgot. Nyugodtan itt maradhat 
ez az asszony . . . 

Dr. LENGYEL: Itt maradhat? 
TOPLER: I g e n . . . Azt sem bánom, ha 

nappal otthon van és az éjszakát a doktor 
úrral t ö l t i . . . 

Dr. LENGYEL (felháborodottan): Hát mit 
gondol, hogy én belemegyek ilyen aljasság-
ba? Hát micsoda morálja van magának? 

TOPLER (már összecsomagolt és az ajtó-
ban áll): Kérem doktor ur, én nyugodtan 
megtehetem ezt az ajánlatot . . . 

Dr. LENGYEL (ordítva): Miért? 
TOPLER: Mert a hölgy nem az én felesé-

gem . . . Alászolgája1. . . 
FÜGGÖNY. 

ADRIATiCA PENSIO, ABBAZIA 
Minden komforttal ellátott magyar ház a napos déli 
részen. Már 26 líráért is adnak elsőrendű ellátást. 

Kívánatra prospektust küldünk. 
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Szép volt 
KÉRDÉS: Az úgynevezett legelőkelőbb körökhöz 

tartózó családból származom, külföldön nevelkedtem. 
Beleszerettem még mint gininazistalány, egy fiatal-
emberbe. Szüleim a házasságot ellenezték, de én 
határtalan rajongással és kitartással, évek szívós 
munkájával kiverekedtem, hogy a felesége lehessek. 
A/, első hónapok boldogsága után megszületett a 
gyermek. És itt ért életem nagy csalódása. Fér jem 
féltékeny a gyermekre, azt akar ja , hogy csak vele 
foglalkozzam. Most már haza sem jár , okul azt hozza 
fel, hogy zavarja a gyermeksirás. Én pedig teljesen 
elhagyottnak, elhanyagoltnak érzem magam és ugy 
érzem, hogy erősen veszélyben van az a boldogság, 
amelyet annyi könnyel, szenvedéssel harcoltam ki. 
Mi a teendő? 

VALASZ: A gyermekére féltékeny apa semmi-
esetre sem lehet normális ember. Hiszen nemcsak a 
nőnek, hanem a férfinek is természetes ösztöne, hogy 
gyermekét szeresse. Aki azt veti felesége szemére, 
hogy a gyermek elrontja az alakját és aki a r ra kéri 
az anyát, hogy ne foglalkozzon sokat gyermekévet, 
annak súlyos lelki zavarai vannak és szakkliejezés-
sel élve a „nárcizmus" egyik fa j t á jában szenved. 
A nárcizmus az önimádat, a hiúság és önzés ama 
foka, amikor az ember magát hiszi a világ központ-
jának és a teremtés koronájának, nem tttrl, hogy 
a nő másnak is juttasson szeretetéből. Ebben van 
egy kis korlátoltság is, makacsság és még néhány 
ilyen deflektus. A baj. ha nehezen is, de feltétlenül 
gyógyítható. Ebben Ön Is segítségére lehet. Mert 
minél több társaságbeli sikert ér el. annál büszkébb 
lesz fér je önre és annál jobban kielégül hiúsága. 
Vigasztalja Önt az a tudat, hogy ez a beteges tünet 
elég gyakori és igen sok olyan férfi van, akiben 
ilyen kényuri és önimádási haj lamok vannak. 

Anna Mária. 
KÉRDÉS: Édesatyám házasságkötésem után ta-

karékkönyvet adott át, melyben nagyobb összeg 
volt bútorvásárlás céljaira. A könyvbe tett összeg 
felett csak én rendelkezhettem, amit az uram rend-
kívül rossz néven vett ugy, hogy egyébként jó vi-
szonyunk e perctől kezdve feltűnően rosszabbodott. 
Kérdem, joggal érezhette-e magát sértve az uram? 

VALASZ: Ha azokat a sértődésekéi, viszályokat 
akarnánk csokorba kötni, melyek a hozománnyal 
kapcsolatban merülnek fel. ugy igen megdöbbentő 
adatok kerülnének napvilágra. Túlzás nélkül merem 
állítani, hogy a hozomány adásból sokkal több rossz 
keletkezik, mint jó. Ha a hozomány eltogy, ugy a 
nő teltétienül szen.ére hányja a tériének, hogy el-
költötte a pénzét. Ha viszont a nő a pénzt magánál 
ta r t ja és maga kezeli, akkor meg a f é r j orrol meg, 
hogy benne nem biznak és a felesége gyámság alatt 
t a r t ja . A leghelyesebb a hozományt már kezdettől 
iogva elvesztett pénznek tekinteni. Tisztára sze-
rencse kérdése, hogy olyan t é r j kezébe jut-e, aki 
azzal bánni tud és ért ahhoz, hogyan kell helyes 
célra fordítani és szaporitanl. Egy azonban bizo-
nyos: ha hozományt adunk, ugy adjunk a fér jnek 
korlátlan rendelkezési jogot. Más kérdés az, hogy 
a f é r j él-e ezzel a joggal? Mert valóban önérzetes 
férfi maga mond le erről a jogáról és helyezi el a 
pénzt felesége nevére. Kivétel kereskedőkre és ke-
reskedelmi vállalatok tulajdonosaira áll lenn, akik 
a hozományt a vállalatba ruházzák és az asszony 
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ilyenkor vagy együtt szaporítja vagyouut a férjjel , 
vagy véle együtt megy tönkre. Egyébként a hozo-
mány felhasználásának nincsen értelme. Mert aki 
szabad pályán mozog, az nem alapithatja jövőjét 
a r r a , hogy a felesége hozományából él meg. Ez an-
nál inkább képtelenség, mert hiszen nincsen olyan 
nagy hozomány — legalább is a mindennapi élet-
ben —, amely egy életre szóló megélhetést biztosít-
hatna. A fér jnek magának kell állást, pozíciót ki-
verekedni. J a j annak, aki ugy házasodik, hogy 
majd az apanázsból, vagy hozományból fogja a 
háztartást vezetni. A megalázásnak, veszekedésnek, 
keserűségnek, elhidegülésnek minden poklát végig 
f<>gja szenvedni. Ami már most az ön esetét illeti, 
férjének azért nincsen igaza, mert ez a takarék-
betétkönyvben elhelyezett összeg határozott célra 
adh'ntt , nevezetesen bulorok vásárlására. Ez tehát 
másru nem is fordítható és ön jól teszi, ha ehhez 
az ereöeti rendeltetéshez ragaszkodik. A megvásá-
rolt bútorok ugyanis az ön tulajdonát képezik ugy 
a házasság alatt, mint annak megszűnése után is, 
tehát az ön magánvagyonát szaporít ják. Ezt a ta-
pintatos, gyengéd és feleségét szerető fér jnek meg 
kell értenie, ön pedig kedvesen magyarázza meg, 
hogy szó sincsen sértésről, vagy ehhez hasonlóról. 
Hiszen ön a bútorokat csak azért nem kapta ter-
mészetben, mert nem volt még megfelelő' lakásuk. 
Amint tehát a fér je nem költhette volna el a búto-
rokat , ugy helytelen lenne az is, ha a bútorokat 
helyettesítő pénzhez akarna hozzá nyúlni. 

Ba nkigazgatóné. 
KÉRDÉS: Ügyetlenségem folytán olyan látszatba 

keveredtem, hogy fér jem jogosan azt hihette, hogy 
hűtlenséget követtem el, holott ez nem igaz. Ma-
gyarázkodásom után ugy tett, mint aki elhiszi 
szavaimat. De azóta egészen megváltozott. Rossz 
hozzám, szavaival agyongyötör, elmarad hazulról. 
Mit tegyek, hogy ismét a régi legyen? 

VALASZ: Induljunk ki először abból, hogy fér je 
csakugyan elhitte az ön magyarázatát és nem ké-
telkedik az ártatlanságában. De hát akkor, miért 
viselkedik mégis igy? Magyarázat: igen sok ember 
boldog, ha magát tragikus hősnek, ártat lan már-
tírnak képzelheti és ezt a nagyszerű ütőkártyát 
nem hajlandó kezéből kiadni. Gondolja meg, mi-
lyen kényelmes és kellemes dolog most számára, 
hogy mindig ő lehet iefül, mindig van egy érve, 
m e l l e l önt elhallgattatja. A másik feltevés: nem 
hitt az ön szavainak, csak azért tesz ugy, mintha 
hinne, mert nem akar ja teljesen felborítani a csa-
ládi életet. De a lelkét egyre rágja a gyanú, a 
hiúsága halálra van sértve. Ebben az esetben ön-
nek kell sokkal erélyesebben fellépnie. Határozot-
tan jelentse ki férjének, hogy ezt a lehetetlen hely-
zetet nem birja tovább. Magát sérti és megalázza 
a lappangó gyanú. Ha tehát lér je nem jelenti ki 
nyíltan ú j ra , hogy nem kételkedik ártatlanságában, 
ugy ön ezt a házaséletet nem hajlandó folytatni, 
mert asszonyi és hitvesi önérzetét sebzi. És nem 
türl azt sem, hogy az ön rovására ilyen ravasz 
trükköt találjon ki ura a r ra , hogy eddigi rendes 
életmódját megváltoztatva, hozzá nem illő, méltat-
lan módon éljen. Majd meglátja, hogy a ha-
tározott, energikus fellépésnek meg lesz a kelifi 
hatása annál inkább, inert a fér je jogosan fog ugy 
okoskodni, hogy aki ilyen önérzetesen száll vele 
szembe, az nem lehet bűnös. 

B. A. 
KÉRDÉS: Egy barátom vőlegény. A mátkaságuk 

már három éve tart, de nem tudják megtenni a 
döntő lépést, a házasságot egyre húzzák, halaszt-



ják. Közben a leány megtetszett nekem és én a 
leánynak. Egymásnak vagyunk Icrerntve, de cso-
dálatos módon, a leány nem tud szakítani vőlegé-
nyével, noha nein szereti. A barátom — a leány 
vőlegénye — már sejt valamit, de ő is azt mondja, 
amit a leány: kezdje a másik a szakitástl Mit 
legyek? 

VÁLASZ: Mindenekelőtt egyáltalában nem vagyok 
meggyőződve, hogy a szóban forgó hölgy valóban 
olyan nagyon illik magához, mint ahogyan i r ja . 
Mert gondoljon arra , hogy első házasságának tragé-
diáját az okozta, hogy maga nem tudott felejteni 
és megbocsátani. Most pedig ú j ra olyan házasságra 
készül, »hol megint felejtenie kellene. Mert aki 
olyan léilékeny és rágódó természetű mint ön, az 
előbb utóbb leltétleniil számon fogja kérni azl a 
három évet, melyet ideálja mostani vőlegénye ol-
dala mellett töltött. Szóval a régi bajok ui tálalás-
ban. De ettől eltekintve, nem rokonszenves az a 
játék, amely most folyik. Vagy komoly az önök 
érzése, vagy nem. Ha komoly, akkor mit jelent ez 
a különös taktikázás, amelyei kölcsönösen fiznék? 
Nem érzi kérem, hogy ön barát jával szemben nem 
viselkedik helyesen, amikor annak menyasszonyá-
val házassági terveket sző? Ha pedig ugy érzi, hogy 
az ön szerelme mindennél crősebb és a leány csak 
magát szereli, akkor nem Is a leánynak, hanem 
önnek a kötelessége a bará t ja elé állni és meg-
mondani neki, hogy miről van szó? Mindenesetre 
nagy kérdés, hogy a leány csakugyan olyan nagyon 
szereln.es magába? Mert ha igy lenne, akkor kép-
telen lenne ina îs a menyasszony szerepét betöl-
teni a barátja oldalán. Ilyen kettős szerepre és 
alakoskodásra legfeljebb a férfiak képesek, de a 
nők, ha valóban szerelmesek, sohai 

Kíváncsi. 
KÉRDÉS: Miben látja ön a magyarázatát annak 

a gyakori jelenségnek, hogy fiatal hölgyek náluk-
nál jelentékenyebb idősebb férfiak iránt érdeklőd-
nek? Nem természetellenes ez? Hiszen a fiatalság-
hoz fiatalok illenek! 

VALASZ: Elméletileg önnek tökéletesen igaza 
van. Gyakorlatilag azonban nem. A helyzet ugyanis 
a kövelkező: a leányok általában húszéves koruk-
ban már eléggé érettek lelkileg n szerelemre. 
Hangsúlyozom: lelkileg. Tehát gondolkozásuk, élet-
felfogásuk, jellemük már olyan kialakult és ko-
moly, hogy a házasság és szerelem etikai szépségeit 
nemcsak megértik, hanem azokat megvalósítani is 
igyekeznek. Egészen másképpen áll ez a férfiaknál. 
A férfiak szerelmében harmincéves korukig majd-
nem mindig a hiúság játssza a döntő szerepet. Di-
csekedni akarnak a barátok előtt. Azzal kérkednek, 
hogy ők cinikusok, akik Játszi könnyedséggel hódi-
tanak és még könnyebben szakítanak. A nőket 
szerelik kissé gúnyosan kezelni. A harminc éven 
aluli lérfiakban tulleng az önzés, nem tulajdonit 
nagy értéket a szerelemnek, amelyet néki nyújta-
nak, mert ugy tapasztalja, hogy az elvesztettet min-
den pillanatban pótolhatja. Az érett férfi ezzel 
szemben a szerelmet egészen másképpen értékeli 
és egészen mást keres benne, mint a nagyon fiatal. 
Az élet harcaiban bölccsé érlelődve és a szenvedé-
sekben megedződve már megtanulta azt, hogy a 
szerelemben olyan nagy szépségek vannak, melyek 
sokkal értékesebbek és sokkal több boldogságot ad 
nak, mint az egyszerű fizikai érintkezés. Ezek a 
nagy értékek: a gyengédség, a kölcsönös aggódás 
egymásért, a közös tanulások, célkitűzések, a két 
léleknek valóban eggyé forrasztása. Az érett ember 
nem keresi már vad mohósággal a társasági sike-
reket, nem akar mindenkit meghódítani, nem esik 
áldozatául fantasztikus álmoknak, megtudja be-
csülni a meglévő értékeket. Ezt tudják a nők és 
ezért keresik önkénytelenül az ilyen emberek tar-
saságát. 

Huszonkétéves asszony: Valaki szívességet tett az 
urának, aki ezt egy ajándéktárgy elküldésével kö-
szönte meg. Az ajándékot azzal küldték vissza, 
hogy a szívességért nem jár ilyen szép ajándék, 
azt nem érdemelték meg. Most magát nagyon 

bántja a dolog és azt kérdezi: hol volt itt a hiba? 
Kezdjük az ajándékozáson. A jelen esetben, mikor 
a szívességet tevő rokon volt, fér je nyugodt lélek-
kel viszonozhatta a számára tett szolgálatot egy 
ilyen kis figyelmességgel, mint amilyen az ajándék 
volt. Az ajándék visszaküldése már kinosabb, de 
nem feltétlenül sértő. Mert könnyen képzelhető, 
hogy csakugyan vannak olyan puri tán lelkű embe-
rek. akik még a látszatát sem akar ják annak, 
hogy ők ajándék reményében tettek valamit. Noha 
nincsen igazuk, ugy fogják fel az ilyen kedveske-
dést. mintha azzal őket megfizették volna. Már 
pedig ők éppen abban találnak örömet, hogy ők 
viszontszolgálat nélkül adlak. Minthogy végered-
ményben igen kedves levél kíséretében kapták 
vissza az ajándékot, térjen napirendre a dolog fe-
lett. — Pénz az élet: ,,Tizennyolcéves, középiskolát 
végzett, zenél tudó, sportoló szegény leány vagyok, 
aki özvegy édesanyámmal és kis testvéreimmel 
nagy gondok között élek. Most jött egy fiatalember 
és feleségül akar venni. Ez nagy tehermenlesitést 
jelentene családomra nézve, de én nem tudom ma-
gam elhatározni, mert arra gondolok, hogy még 
alig éltein, szórakoztam. Szeretném kicsit a fiatal-
ságomat élvezni, társaságba járni . Kérem, mi a 
véleménye?" — Az én véleményem, hogy nincsen 
igaza. Az ön súlyos gazdasági helyzete minden 
valószínűség szerint nem fog változni, tehát az el-
képzeli szórakozásokhoz, társasági élethez nincs is 
pénze. De ettől eltekintve azok a szórakozások 
csak az ön elgondolásában és gyermekes fantáziá-
jában olyan értékesek. Higyje el, az összes flörlök 
nem érnek annyit, mint a reális, komoly házasság, 
örül jön, hogy ilyen fiatalon módjában van már 
lérjhezmenní. Hányan, de hányan irigyelnék magát 
ezért! És ne felejtse el, hogy a házasság egyáltalá-
ban nem jelenti azt, hogy akkor már vége minden 
örömnek, mulatságnak, sportnak, társasági élet-
nek. Miért? Mint fiatal asszony még sokkal foko-
zottabban kiveheti a részét az effaj ta örömökből, 
ha férjében erre alkalmas, kedves par tner t talál. 
Az egyetlen problémája tehát e percben csak az 
lehet: jellemes, megbízható, megfelelő jövedelmü-c 
a férfi, aki megkérte a kezét? Ha igen, habozás 
nélkül mondjon igent! — Stella 24: Semmi oka 
nincsen ar ra ( hogy ilyen felesleges módon gyötörje 
magát. Ez tipikus neurózis. A helyzet az. hogy 
önérzetesen és határozottan kell élnie ura oldala 
mellett. Tízezernyi asszony mondhatná el ugyanezt 
magáról, mégsem jut eszükbe ennyire elkeseredni. 
Aggodalma, félelme teljesen indokolatlan és csak 
régi rossz regények kitörülhetetlen nyomai ezek. — 
Lantos: Nem sikerült. — Melyiket a kettő közül?: 
Az egyik leány, akiről szó van elhagyta magát 
egy másik liu kedvéért, ugy viselkedett, mintha 
annak menyasszonya lenne és most, mikor a liu 
szakított vele, megint vissza akar pártolni magá-
hoz. A másik egy nagyon kedvére való leány, de 
nem tudja elszánni magát a r ra , hogy feleségül 
vegye, mert még mindig az első számú leányt sze-
reti. Kérdezi, mit tegyen? Egyiket se vegye el. Az 
elsőt azért, mert az nem szereti magát, a másikat, 
mert azt viszont maga nem szereti. Vár ja meg az 
igazi harmadikat . — Edith 1#31: ,,21 éves vagyok, 
tudok németül és angolul, ha a tükörbe nézek 
nem kell busulnom. De hát mit ér mindez? Itt 
élek egy kis városban, mint egyik cég önálló ha-
táskörű alkalmazottja és ugy vagyok, mint egy el-
átkozott Csipkerózsika, mert senkit sem szerethe-
tek. Anyuskátnon kívül itt senki sincs, akivel 
meghitt, pajtási viszonyban lehetnék, aki az én 21 
éves élelembe végre belopná a szerelmet, amelyre 
ugy vágyódom. Hát mi lesz velem? Így múlik el 
az életem?" — Megértem a szomorúságát, kedves 
kisasszony. A maga nagy lázadó fiatalságában tel-
jesen jogos a felkiáltás és természetesnek találom, 
hegy a munka nem töllheti ki egész életét. De a 
megoldást — sajnos — mégis csak magának kell 
megtalálnia. Mert ugy-c innen a szerkesztőségi Író-
asztal mellől nem indithatom el Önhöz a megváltó 
királyfit? Viszont tárgyilagosan nézve a dolgot, nam 
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találom a helyzetet reménytelennek. Mert az a jó 
Isten olyan helyes ösztönnel és erős energiával ál-
dotta m», g a nőket, hogy nemcsak egy kis város-
ban, de Alaska végtelen hómezőin és Afrika ős-
erdejében is megtalál ják a fériit , akire szükségük 
van. ö n meg éppen nincsen vigasztalan helyzetben, 
hiszen gyakran megy szabadságra, elmegy fürdő-
helyre, feljön a fővárosba. Egyébként legyen egy 
kicsit fatalista. A véletlen és a jó szerencse sok 
szomorúnak látszó helyzetet varázsolt inár vi-
dámmá. 

Alkoholista: Az alkoholizmus megszüntetésénél 
nagyon lontos annak a kivizsgálása, hogy miképpen 
lett valaki iszákos? Lehet ugyanis, hogy a kicsa-
pongó élet és az azzal kapcsolatos részegcsség va-
lamely testi degeneráltság következménye, csökkent 
erkölcsi érzéssel, szervi elváltozással, vagy rendelle-
nességgel függ össze. A legradikálisabb gyógyítása 
természetesen a zárt helyen való szanatóriumi ke-
zelés, amikor is hosszú időn át lehetetlenné teszik 
a betegnek azt, hogy italhoz jusson. Ha azonban 
e r r e pénzük nincsen, ugy megpróbálkozhatnak a 
hipnotikus uton való gyógykezeléssel is. A hipnózist 
természetesen többször meg kell ismételni. — 
Laikus előfizető: Fénykép alapján nagyon nehezen 
lehet megítélni, hogy valaki valóban mennyire 
szép. Ne lelejlse el, hogy például az arc szine, a 
szemek ragyogása, az a lenyűgöző báj , melyet csak 
az eleven élet, a mozgás adhat vissza, nem érvé-
nyesülnek a fényképen. Továbbá a legbájosabb ar-
cot is el lehet torzítani ha rossz világításban ve-
szik fel. vagy ha a fényképész nem mestere a 
mas iná jának . Abban teljesen igaza van önnek, hogy 
a szépség szükségszerű kiegészítője a bá j és ked-
vesség, de ha ez utóbbiak nem látszanak a fényké-
pen, ugy ez még nem jelenti azok hiányát , csupán 
annyit, hogy a fénykép tőkéletlenül adta vissza a 
lefényképezett egyéniségét. — Kodból is van kiút: 
Azt kércezi . hogy az or rán mutatkozó kis szépség-
hibát operáció u t j án hozassa-e rendbe? ö n filozófiai 
sz mpontból ugyanis nem t a r t j a ezt lényegesnek, 
viszont panaszkodik, hogy ezért már sok kellemet-
lensége volt. Azt ajánlom, hogy az operációt fel-
tétlenül ha j tassa végre, ö n ugyanis, mint leveléből 
kitűnik, ha j lamos bizonyos kényszerképzetekre és 
mozdulatokra, hiszen or ra megduzzadását is az 
okozta, hogy állandóan érintette egyik uj jával . Az 
ilyen kényszermozdulatnak természetesen meg van 
a maga magyarázata is, melyet könnyen ki lehet 
analizálni. Ezt is meg kell gyógyíttatnia. Ha már 
most az operációt nem végezteti el, ugy van egy 
örökös gátlása és kényszereszméje, melynek lényege, 
hogy maga nem érvényesülhet társaságban or rának 
formátlansága miat t . Minek ezt a kellemetlen ér-
zést hordoznia , h í van mód a r r a . hogy megszaba-
duljon tőle? — Élnivágyó leány: „Nem tudom ma-
gam senkivel sem megkedveltetni, aminek az oka 
abban rej l ik, hogy társaságban nincsen témám, ami 
egészen feldúlja lelkemetI Mit tegyek?" — Ha az 
embernek társaságban nincsen témája , nem azt je-
lenti, hogy műveletlen, vagy ostoba, hanem csak 
azt. hogy nincsen kellő társaságbeli ru t in ja és még 
nem jött rá , hogy azoknak sincsen témájuk, akik 
fecsegnek. Sajnos, csak nagyon kevés szalonban 
valósítják meg azt az ideális állapotot, hogy való-
ban komoly irodalmi, társadalmi vagy más közér-
dekességü kérdésekről vitatkozzanak. A témákat 
egyébként nem kell keresni, mert minden dolog, 
amiről gondolkoztunk és amiről mondanivalónk 
van: téma. Sót igen érdekes és izgalmas. Mert pél-
dául egy szobában álló asztalról is lehet órákon át 
érdekesen beszélni, ha ismerjük a bútorok stílusá-
nak történetét, az anyag jelentőségét és azt a kor t , 
amelyben az a bizonyos butor készült. A téma 
tehát a műveltséggel kapcsolatosan önként jelent-
kezik. Arra a kérdésére, hogy miket olvasson, 
ajánlom Knut Hamsun, Wilde, Shaw, Jack London, 
Str indberg müveit, továbbá feltétlenül olvasson cl 
néhány művészettörténeti és természettudományi 
problémákkal foglalkozó könyvet. — K. Lili: A be-
küldött két ra jz határozot tan nagyon tehetséges és 
osztjuk tanárának nézetét, aki a jövő egyik jeles 
arcképfestőjét sejti önben. — Félek a jövőtől: 
Menyasszony, aki ra jongva szereti vőlegényét, de 

mit ér ez, ha a vőlegény retténetes féltékenysége 
ürmöt kever ebbe az édes mézbe? Féltékenysége 
olyan nagy és indulatos, hogy maga már jóformán 
nem is mer senkihez sem szólni. Azt kérdezi, hogy 
mit tegyen? Érdekes véletlen folytán éppen a fél-
tékenység kérdésében kezd a Színházi Elet húsvéti 
számában nagy ankétet és ezt a kérdést fogjuk 
minden oldalról megvilágítani. Talán a bölcs hozzá-
szólások során és különösen ha vőlegénye önma-
gá ra fog ismerni a beérkezendő pályázatok tükrén 
keresztül, megtaláljuk a ba j orvosságát is. Addig is 
önérzetes viselkedéssel és türelmes gyengédséggel 
próbál ja helyzetét elviselni. Vigasztalja az a gon-
dolat , hogy ha vőlegénye viselkeüése fá jda lmas is, 
for rása mégis a szerelem, — Dr. M. K.-né: A Ma-
gyar Fiknegyesület elnöke d r . Lázár Lajos, Buda-
pest, VI., Andrássy-ut 40, aki a kivánt felvilágosí-
tásokat készséggel megadja . — Feketeszáru cse-
resznye: Amit ir, abban nincsen semmi nyugtala-
nító vagy meglepd. A husz esztendősök közös sorsa 
ez. A nagy megrémülés, elcsüggedés, amikor elő-
ször veszik fel az élettel a harcot . Bizony a fiatal-
ság nem olyan szinig gyönyörűség, mint amilyennek 
az i rodalomban szokták festegetni. A legnagyobb 
lelki megrázkódtatást az okozza, amikor az ember 
először tapasztalja azt, hogy a jóakarat , buzgalom, 
igyekvés mennyire nem elegendők ahhoz, hogy 
sikert é r jen . Ez a nagy katasztrófa: a mások rész-
vétlen ridegsége, a lelkes és buzdító barátok 
hiánya. Mindenkinek szüksége van a r ra , hogy buz-
dítsák, hogy bizonyos eredményeket könyvelhessen 
el, különben cél talannak és meghiúsultnak lá t ja az 
életét. Ha az emberek jobbak lennének egymáshoz, 
a maguk életét könnyitenék meg. De fájdalom, 
majdnem mindenki ellenségesen és gyanakvóan vi-
selkedik másokkal szemben és ez az oka annak, 
hogy az ember terveinél régi tapasztalataira emlé-
kezve, m á r előre fél és ret teg attól, hogy valahol 
valaki el fogja gáncsolni. J a j azoknak, akik finom 
és gyengéd lelkűek, érzelmesek. Tehát fel a fővel! 
Tudomásul kell venni, hogy az Élet nem üvegház 
és nem számithatunk a r ra , hogy csupa tapintatos 
és jóakaró ember vesz körül bennünket. Szerelném 
ha szeretnének! — irta könyve elé Ady Endre , a 
nagy költő. És ez mindenki t ragédiája . Szeretné, ha 
szeretnék! Ezt kell kiharcolni, néhány ember sze-
retetét , akik a milliók ridegségéért kárpótolnak. 
IIa ezzel a reális és lefokozott vággyal indul cl, 
akkor mindjá r t nem érzi magát annyira szeren-
csétlennek és ráeszmél a r ra , hogy ami magával 
történik az nem kivételes balsors, hanem az élet 
rendes fo rmá ja és megnyilatkozása. — Márin Éva, 
fehér orchideák: Levelére okvetlenül válaszoltam a 
szerkesztői üzenetek között. De ha elkerülte volna 
a figyelmét, ugy ismételje meg a kérdését , mer t 
természetesen nem tudok visszaemlékezni az egyes 
levelekre. — Szerencsétlen asszony: A helyzet az, 
hogy fé r j e az egész hozományon házat vásárolt, 
melyet a saját nevére Íratott . A házasság balul 
végződött, maga visszament szüleihez és nem tudja 
igazolni a pénz átadását , sem azt, hogy a fér je a 
házat ezen a pénzen vette. Mondhatom, ez olyan 
könnyelműség, amelynek nem igen akad mása. De 
hát most már nem errő l van szó, hanem a válás-
ról. A f é r j ugyanis nem akar válni, mert e réven 
még további hasznot remél. Minthogy azonban ön 
azt állít ja, hogy fér je önhöz hűtlen lett, igyekez-
zék legalább ezt a körülményt tanukkal, vagy más 
elfogadható módon a bíróság előtt valószinüsiteni. 
Akkor a házasságot felbontják. Azt igen helyesen 
tette, hogy máris önállóan üzletet nyitott és igy 
keres független, u j boldogulást. Valószínű, hogy 
igy visszanyeri nyugalmát. — Spero, Satu-Mare: A 
levél, melyre ön válaszolni szeretne valóban érde-
kes, de őszintén szólva az abban foglaltak megha-
ladják az ön élelismeretcit , tapasztalatait és ha 
ilyen alapon akarna levelezni, akkor életébe olyan 
nyugtalanság fog költözni, amely nem kívánatos és 
nem végződhetik jól. Aki ilyen leveleket ir . azt 
nem érdeklik a« ön szelid, leányos rajongásai és 
nem is ezekre kíváncsi. Ez az ember nem önnek 
való par tner . — Valami kínoz! (A. L.): A bekül-
dött vers nem sikerült . Hogy kézzel irt tíz iv hány 
gépelt oldalnak felel meg, azt nem lehet eldönteni 
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látat lanban, mert hiszen függ a sorok sűrűségétől 
és a betűk, valamint az oldalak nagyságától. Leg-
helyesebb próbaképpen egy oldalt legépelni, akkor 
már biztos alap van a számításra. — Ego sum via: 
Nagyon okosan és helyesen gondolkodik. Valóban 
helytelen lenne magát évekre lekötnie akár az 
egyik, akár a másik íiu mellett. A barátságot ter-
mészetesen fenn ta r tha t j a , de minden kötelezettség 
nélkül és magának teljes szabad mozgást és rendel-
kezési jogot biztosítva. Aggódó asszonyka: Hogy 
a fér je más nőket is észrevesz, ebben még nincsen 
semmi rossz, mert ez általános íérl i tulajdonság és 
a hiánya még nagyobb b a j lenne, mert fásult, 
unott, öregedő lélekről lenne tanúságot. A b a j ott 
van, hogy állandóan elmaradozik. De hát ezt is 
tárgyilagosan kellene megbírálni. Mert a férfi élet-
tanához tartozik, hogy bizonyos szabadságra, egyéni 
társaséletrc szüksége van. Tehát az a kérdés; mi-
lyen időben marad el? Hol és kikkel tölti ilyenkor 
idejét? Ártatlan kaszinózás vagy kávéházi újság-
olvasás, sakk, igazán nem nagy bűnök. Ha azonban 
nem ilyen veszélytelen dolgokról van szó, ugy ma-
gának kell megtalálnia azt a határozott és mégis 
kedves hangot, mellyel megakadályozza azt, hogy 
az elmaradozások rendszeresekké vál janak. Talál-
jon ki programmokat , melyeket együttesen kell 
végrehajtaniok. Kirándulások, mozi, közös látogatá-
sok stb. — Hiába való élet, Timisoara: Levelének 
meleg, közvetlen hangja nagyon jól esett és örülök, 
hogy múltkori üzenetem egy kis örömet vitt éle-
tébe. Mégogyszer alaposan fontolóra vettem az ön 
állal felhozott összes körülményeket és ugy látom, 
hogy a leghelyesebb megoldás, ha fér jhez megy. 
Hiszen vőlegényjelöltjét nem találja ellenszenvesnek 
és magának most valóban nincsen más lehetősége, 
minthogy igy változtasson mai helyzetén, melyet 
elviselhetetlennek talál. Fér je , aki szereti, bizo-
nyára sok gyengédséggel fogja feledtetni mai gyű-
lölt helyzetét és a becsűlésből, çnelyet már most is 
érez iránta, könnyen kifejlődhetik a szerelem is. 
— Céltalan bolyongás: Milyen leverő, szomorú so-
rok: „Harmincéves férfi vagyok. Hat évig küzdöt-
tem egy leányért, hat évet raboltam el életéből és 
most még sem tudom feleségül venni, mer t még 
mindig nem tudtam álláshoz jutni, csak alkalmi 
üzletekből tengődöm. Szakitottunjc. És most egy 
nálam jóval idősebb gazdag leányt a jánlanak. El 
vegyem? Én nem tudom magam erre elhatározni ." 
— Teljesen igaza van. Micsoda megalázó érzés 
1. nne az, szerelem nélkül elvenni egy leányt és 
egyre azt érezni, hogy ón tulajdonképpen a k i ta r -
tott ja. Ennél az életnél ezerszerte boldogabb a leg-
szükösebb tengődés is. Én ne veszitse el reményét. 
Harmincéves férfinél ez jelenti az élet harcának 
kizdetét . Még győzhet erős akara t ta l , csak akar jon 
törhetetlenül és lehetőleg ne forgácsolja szét erejét , 
hanem egy határozott cél felé tör jön. — Z. B. F. 7.: 
Versei nagy intelligenciájú és mélyérzésű ember 
munkái. — Sz. Rimaszombat: Bizony nagyon el-
szomorító, hogy az Élet ilyen bizarr dolgokat pro-
dukál. Nézzük csak, hogy miről van szó. Azt i r ja . 
hogy halálosan szerelmes a vőlegényébe. A fiu pe-
dig már kétszer akar t szakítani magával, mert az 
a rögeszméje, hogy maga őt nem szereti. Azt kér-
dezi: mivel és hogyan bizonyítsam be neki, hogy 
csakis őt szeretem? Feltéve, hogy komoly férfiről 
és nem éretlen gyermekemberről van szó, a meg-
oldás csakis az lehet, hogy ön nem védekezik vád-
jaival szemben, hanem azokat erélyesen kikéri és 
a gyanúsításokat méltóságteljesen visszautasítja. 
Megmagyarázza neki, hogy az ilyen gyanúsítás 
mennyire méltatlan és sértő dolog és hogy ilyen 
alapon házasság nem jöhet létre. Ha ilyen magya-
rázat után is változatlanul gyötri magát, ugy bi-
zony legjobb ha szakítanak, mert nyilvánvaló, hogy 
betcglelkü, veszedelmes emberrel került össze, akit 
csak hajszálnyi különbségek választanak el az őrül-
tektől. — Harminc ötéves idealista: Azt kérdezi, 
hogy 18 éves leánv feleségű! mehet-e szerelemből 
egy harmincötéves férfihez! De még mennyire. Hi-
szen mindennapo; dolog, hogy éppen a fiatal 
leányok feltűnően vonzódnak az érettebb férfiakhoz. 
Harmincötéves férfi csak nem idős? Másik kérdése, 
hogy ahol több leány van, ott lehetséges-e. hogy a 

szülők a fiatalabb leányi adják előbb fér jhez? Fel-
téve, hogy okos emberek, igen. Mert a leányt — 
amint helyesen mondják —. akkor kell fér jhez adni, 
amikor kérik. És mi történik? Legfeljebb az idő-
sebb leány lesz attól kezdve a fiatalabbik. Csaló-
dott 26.: Ebben az ügyben sa já l magát kell alapos 
vizsgálat alá vennie. Önnek kell tudnia, hogy mi-
lyen a természete? Valóban olyan ember , aki meg 
tud bocsátani és el tud felejteni? Ha igen, akkor 
a barátság folytatásának nincsen akadálya . De ha 
az, ami történt állandóan rágódik a lelkén, akkor 
jobb, ha szakítanak, mer t barátságuk már nem örö-
met, hanem örökös civódást, szemrehányást jelen-
tene. — Többeknek: Műkedvelő zeneszerzők zon-
g o r á k tétéit ki javít ja, esetleg teljesen ú j r a á thar-
monrzálja és zongorára, vagy zongora és énekre, 
esetleg más hangszerekre, vagy zenekarra elké-
szíti- Ber tha István karnagy, Ullói-ut 16/a. III. 1. — 
P. E., Oradea: 1. Nőtlen. 2. Berlinbe készül. 3. Tas-
nády Fekete Mária, Jókai-u. 26. — S. M., Prese-
lany: Szívesen közöljük. — N. I.-né: Nincs. — Sz. 
I.: Honlhy Hanna, Naphegy-u. 21. Az U j Színház 
igazgatója: Vitéz Miklós, Damjanich-u. 26/b.; Baló 
Elemér, Margit-körut 64/a. — L. I., Munkács; Rónai 
Géza. Hernád-u. 19. festménye. Feltéllenül értékes. 
— Üzenet: 11-ik számunk 25-ik oldalán Dömjén La-
jos és Nagy József nevei fölcserélve jelentek meg. 
— B. M.» Egy német újságíróval. — N. L.: Kérjük, 
hogy mielőbb küldje be. — K. R., Zagreb: Színházi 
Élet, Aradi-u. 8. és a cím fölé irni feltűnően: Koz-
metikai üzenet. — Hadirokkant ; Vecsey Leó, Bu-
dapest, Magyarság szerk., Aradi-u. 8. — K. N.: A 
rajzok nagyon ügyesek, megfelelnének, azonban 
helyszűke miatt sajnos már nem közölhetjük. E 
számunkban jelenik meg ugyanis a rajziskola utolsó 
leckéje. 

Filmüzenetek 
A filmrovatot szerkeszti: VÁRÓ ANDOR 

L. Melinda: Cime: Berlin SW. 48., Markgrafen-
strasse 27., Superfilm A. G. — Nyitrai szőke: 1. 
Címe; Universum Film A. G., Berlin SW. 68., Koch-
strasse 6—8. 2. í r ha t magyarul . 3. Igen, győri 
leány. 4. Nincs fér jnél . — Filmé a iövő: Mielőtt 
kérdéseire részletesen válaszolnánk, engedje meg, 
hogy pályaválasztására vonatkozólag tanáccsal lás-
suk el. Csak akkor menjen filmszínésznek, hogy ha 
feltétlen tehetséget érez magában s ezt a tehetséget 
mások is rendkívülinek ta r t j ák . A beszélőfilm kor-
szakában természetesen elengedhetetlen kelléke u j 
pályájának, hogy valamilyen világnyelvet (németet, 
angolt, f ranciát) tökéletesen beszéljen, mer t enélkül 
nem viheti semmire. 1. Budapesten több filmiskola 
van. Címüket a telefonkönyvben megta lá lhat ja . 2. 
Csak hangos próbafelvételnek van értelme s ezt is 
idegen nyelven kell készíttetnie, ha külföldre a k a r j a 
küldeni. Ez természetesen költséges dolog. 3. Ne 
is gondoljon a r ra , hogy vaktában külföldi utazásra 
szánja el magát, hiszen a hasonló céllal Berlinbe, 
Párizsba, Hollywoodba vándorolt magyarok száza 
bánta meg ezt a könnyelmű lépést. — Szőke kis-
leány, Oradea: 1. A film főszerepét Emil Jannings 
játszotta. 2. Címe: Paramount Studios, Los Angeles, 
Marathon Street, Calif. 3. Megnyerte a fogadást. 

Ditrichstein? 
tsa 



FEJTORNA 
SZERKE/ZTi: 

TÓTH MARGIT FELV. 

KAKTYABÜVÉSZET 
EGY KITÜNÖ B L Ö F F ! 

(Ur. Nostradamus) 
Az itt közölt ká r tya t rükk egyike a legrejtélyeseb-

beknek. Olvassuk csak figyelemmel a x effektust. Két 
nézőt kérünk fel a z asszisztálásra. Egyik nézőnek 
á tadunk egy kár tyacsomót, azzal a kérelemmel, 
hogy alaposan kever je meg. Ezután a r r a kér jük , 
hogy a csomót színével lefelé nyissa szét legyező 
alakban, hogy a másik néző húzhasson egy lapot , 
melyet rögtön mutasson fel a közönségnek, termé-
szetesen ugy, hogy mi azt ne láthassuk. Első asz-
szisztensttnket, most a r r a ké r jük , hogy kever je meg 
ú j r a a kár tyáka t és AZTÁN VEGYE A CSOMÓT 
HATA MÖGÉ: ott nyissa szét Ismét legyező mód-
já ra , hogy a második asszisztens a húzott kár tyát 
visszadughassa. Végül harmadszor is kever je meg 
a csomót. Csak most vesszük ismét kezünkbe a kár-
tyákat , melyek átnézése után megtalál juk a válasz-
tott lapot . 

Hogy ezt a szép trükköt előadhassuk, olyan kár-
tyacsomóra van szükségünk, melynél valami szubti-
lis jelből fe l ismerhet jük azt a lapot, melyet kihúz-
tak és aztán MEGFORDÍTVA tettek vissza. Ilyen 
jel többféle is van. Például a magyar kár tyáknál , 
melyek r a j za be van keretezve, a keskeny oldalon 
lévő szegély r i tkán egyforma alul és felül. Rend-
szerint a z egyik oldalon keskenyebb, mint a mási-
kon. Ha ugy rendezzük a csomót, hogy minden 
keskeny szegély felül legyen, aztán egy kár tyát ki-
huzunk és fordí tva tesszük vissza, enuek a lapnak 
SZÉLES FELSŐ SZEGÉLYÉRŐL könnyen rúísme 
rönk . Ha a kártyák szegélye alui-felül egyforma 
széles a pakliban, nagyon könnyen prepará lha t juk 
olyan módon, hogy minden kár tya EGYIK KES-
KENY OLDALÁT egy parányi ponttal , vagy karco-
lással megjelöl jük. A csomót természetesen ugy 
rendezzük, hogy a megjelzett szegélyek minr} egy 
oldalon legyenek. Ha egy kár tya forditva kerül 
vissza a csomóba, a jelzés megmuta t ja , hogy ez a 
kereset t ká r tya . 

Van még egy nagyon szubtilis jel, mely ha neiu 
is minden, de a legtöbb kártyacsomón meg van. Ha 
a kár tyák HATLAPJAT NAGYON FIGYELMESEN 
MEGNÉZZÜK, azt tapasztal juk, hogy a há t lap 
r a j zának két oldala, (melynek teljesen azonosnak 
kellene lennie), rajzolási , vagy nyomtatási hiba 
következtében VALAMI APRÓ ELTÉRÉST mégis 
muta t . Néha oly csekély a z eltérés, hogy csak nagy 
keresés után találunk r á . Például a ra jz egy vonala 
kissé vastagabb a* egyik oldalon, mint a másikon, 
vagy a görbületben van egy kis eltérés. Az a fon-
tos. hogy megtalál juk ezt a szabálytalanságot. Ha 
egyszer tud juk a helyét, nem kell keresgélnünk. A 
hamiskár tyások régen felhasználják ezt a trükköt 
és a nyomási szabálytalanságok kihasználásával a 
kár tyáka t ugy r a k j á k össze, hogy há t lap jukról fel-
ismerik a z értéktelen lapokat . Minthogy nagyon 
nehéz olyan kár tyákat gyártani , melyek há t lapra jza 
teljesen szabályos, a montecarlói Játekbankbun a 
Trente-et-quaranle já téknál tiszta fehér hát lapu 
ká r tyáka t használnak. 

A most szóban forgó mutatványnak az a szelle-
mes lényege van, hogy az első asszisztens akkor , 
mikor a paklit há ta mögé veszi, önkéntelenül meg-
ford í t j a a csomót. Ez a megfordí tás akkor követ-

kezik be leitélien biztonsággal, ha a kár tya kl-
hnzása után meg is keveri a paklit . Tessék egy 
próbát tenni és ki fog derülni , hogy a csomó meg-
fordulását csak teljesen nyakateker t mozdulattal 
lehel kikerülni. 

A kárty»bűvésznek tehát csak a r r a kell ügyelnie, 
hogy a mutatvány kezdetén a kártyák ugy legye-
nek rendezve, hogy egytől egyig ugyanazon az ol-
dalon viseljék a jelzést. A kár tyák utolsó megkeve-
rése után csak át kell néznie a kár tyákat , (esetleg 
hát lapjukról) é» a megfordítot t jelzésű kártyát ugy 
kell megkeresnie, hogy ne legyen szembeötlő, hogy 
jelzést keres. Ennek elérésére alkalmas félreveze-
tés! mód, a kár tyáka t egyenként az asztalra tenni 
és eközben a második asszisztáló pulzusát fogni, 
mintha az érverésből következtetne. 

SAKK 

• ' m mm 

Világos indul és 2 lépésben mattot ad. 

„NE IZÉLJEN!" 
Következőkben öt közmondást adunk, 

melyekben az összes szavakat „izé" meg-
felelő alakjaival helyettesitettük. (Pél-
dául: nagy == izés, hogyan = izéül, to-
ronyra = izére, de = izéül, stb.) 
1. Izé izéül izéli izéjét, izéül izéli izéjét. 
2. Izés izé izéiül izél. 
3. Izé izéül izél, izéül izél. 
4. Izé izének izét izél, izé izél izébe. 
5. Izés izékor izényi izé, izéül izékor 

izényi izé. 
Tessék eltalálni az eredeti közmondá-

sokat! 
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Történelmi hűség? 
(Váradi Edit, Budapest) 

Fenti hat kép egyikére sem foghat juk rá, hogy rosszul rajzoltunk valamit, 
mindössze párszá? vagy ezer évvel „tévedt" a rajzoló. 

Mik ezek az anakronizmusok? 
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Legjobb az egyenes uí? 
(Hiruy Margó, Gindy) 

Merre gurithatja a munkás a hordót a legrövidebb uton a hajóhoz? 

ELLENTÉTEK 

SZÁMTANI FURCSASÁGOK kül, hogy akár fejben számolnál, akár 
papiroson, akár bármilyen más módon, 
pusztán azáltal, hogy a 8 és a 3 kockáját 
átveszed." 

Mit kellett tennie a lovagnak? 

A képen látható varázsló a lovagnak, 
aki számmágiát jött tanulni hozzá, elő-
ször a következő példát mutatta: 

„Állitsd elő 41096 és 83 szorzatát anél-

gyflrőtt 
csendes 
elpuhult 
hangos 
meddő 
felemelő 
áldott 
nevető 
nyitott 
vak 
merész 

A fenti szavak ellentéteinek kezdőbetűi a 
szavak sorendjében egy árpádházi király 
nevét adják. 
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BetCi- és képrejtvények 





Keresztrejtvény 
(MATSKASSY JÓZSEF, BUDAPEST) 

Megfejtésül elegendő beküldeni a vízszintes 1., 133. és a függőleges 1., 31.. 78. 8. szavakat. 

VÍZSZINTES: 
1. Idővel ez lesz nz újságokból 

14. Van ilyen rsapás is 
15. A „Kaszás" 
I«. Sir 
18. Szó — franciául 
19. Arpádbázi király 
21. Idegen birtokos névmás 
22. Igevégződés 
23. Istenhez száll 
25. Hires ágyúgyár 
27. Világnyelv 
28. Korszak 
30. Anyáink kontya 
32. Színházaknál, moziknál sze-

repel 
33. Férfinév 
35. Veszedelmes betegségek jel-
.1 zője 

37. Kólákon olvasható 
38. Áradás ellen véd 
39. Noe egyik fia 
40. Sokan kötve vannak hozzá 
41. Modern magyar zeneszerző 

monogramja (Viktória) 
42. Némely ló 
44. Régi hangszer 
46. Az Olymposon trónol 
48. Egymásra tesz 
50. Testrész 
51. A szakácsnő is 
53. Idegen névelő 
55. Téves 
58. Hátrafelé megy 
59. Hel j határozó rag 
60. Mutatónévmás tárgyesete 
62. . . . vonal 
63. . . . -hlp-hurrá 
65. Olasz skála egyik hangja 
66. Cigaretta — csibésznyelven 
68. Az öntözőcsőből tör elő ilyen 

alakban a vlz 
76. Idegen személyes névmás 
71. Bizalmas megszólítás 
72. Táncot lejt 
74. Becsuk 
76. Régészeti lelet 
79. Időhatározó 
86. T . . . a (női név) 
81. Angol fiunév 
83. Segítségkérő jelzés 
84. . . inoza 
85. . . . intézkedés 
87 est omen 
89. Dohányos ige 
99. Görög eredetű férf lnér 
92. Dunántull tyúk 
93. Bibliai király 

95. Színárnyalat 
96. Sportmüszó 
99. Játékban az egyik fél 

101. Ásvány 
102. Egyik tölgy mássalhangzói 
103. Azonos mássalhangzók 
104. Fiatal lány természetes arc-

színe 
105. Fővárosi színházigazgató mo-

nogramja 
106. Szobaleiszerelés 
108. Küzdőtér 
110. Némely fe j 
112. Dupla szinonimája 
115. A vásárt szokta megelőzni 
117. Nyakravaló 
119. Hivószó 
121. Kihúzó tinta 
122. Óriás az 1001 éjben 
123. Lóversenymüszó Is 
125. Verő 
126. Rag 
128. A világháborúban szerepelt 

olasz folyó mássalhangzói 
129. A háború előtti Románia neve 
131. Rabmadár lakása 
133. Krúdy Gyula egyik könyvé-

nek cime 

FÜGGŐLEGES: 

1. Fegyházáról hire« 
2. Kicsinyítő képző 
3. Dunanienti német város 
4. Spanyolországi tartomány, 

régebben önálló katolikus ki-
rályság 

5. Hivatal idegen nyelven 
6. Személyes névmás 
7. Az ős-székelyek főpapja 
8. Olasz folyó 
9. Kar — németfii 

10. Sakkflgura 
11. Görög néptörzs 
12. R. N. 
13. Kisgazdapolitikus előneve 
17. Mutatószó 
19. Angol területmérték fonetiku-

san 
20. Elhunyt magyar költő 
22. Keresztnév 
24. Menyasszony 
25. Ez is az 
26. Vissza: király — franciául 

(fon.) 
27. Gyakori szláv névvégződés 
29. Százszemü mitológiai alak 
39. Gondnok 
31. Eső után — az utca 

32. Nem vérrokon 
34. Bő 
36. Gyök ellentéte 
42. Utca idegen nyelven 
43. Keleti uralkodó 
44. Kaptár 
45. Utazóböröndön is van 
47. Nem szalonképes beleegyező 

szócska 
49. Doliány különlegesség. 
50. Zsiradék 
52. Rag 
54. Női becenév 
56. U. a. mint 71. vízszintes 
57. Lehet a tojás is 
60. Hun király 
61. Dohánynemfl 
63. Anyaföld 
64. Főváros 
66. Német megszólítás 
67. Modern kocsma 
68. Fanyar gyümölcs 
69. Király idegen nyelven fon. 
73. Hirdetőoszlopokon, újságok-

ban olvasható 
75. „Mur i ' ' rokonértelmü szava 
77. Kéz kezet . . . 
78. Nagy ünnep (jelzővel és név-

elővel) 
79a) Üdvözlégy — latinul 
81. Halféle 
82. Igekötő 
84. Apró kártékony rovar 
86. Vért, vagy k ö n n y e t . . . 
87. Magyar költőnő álneve 
88. Idegen tagadószó 
89. Fon 
91. Alvilág 
92. Kár tyajá ték (az utolsó betű 

duplázandó) 
94. Ékszer 
95. Küzdőtér 
97. „ V a n " idegen nyelven 
98. Geraldy színmüve 

100. Férfinév 
106. Lehet tag Is, terület is 
107. Időhatározó 
108. . . . ista 
109. Női hang 
H t . A „ fogas" ember 
113. Félkesztyü 
114. A Jó tanács sokat . . . 
116. Mértani test 
118. Éneklő madár 
120. Helyhatározó 
123. Takar 
124. Nagy edény 
126. Bányásszák 
127. Shakespeare-király (Ion.) 
129. Görög betű 
130. Személyes névmás 
131. Kérdőnévmás 
132. Azonos mássalhangzók 
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Megfejtési határidő 1931 április t . A postán 
beküldött levelezőlapokra rá írandó „FJíJTORNA". 
Személyesen is bevihetők a szerkesztőségbe (Aradi-
utca 8.) vagy a fiókkiadóhivatalba (Erzsébet-körut 
14. szám). 

Heti ajándékot nyerhetnek a Színházi Élet olvasói 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyes megfejtést 
küldenek be. A közölt keresztrejtvények készítőjének 
pedig joga van a heti ajándékok közül bármelyiket 
választani. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1931. 12-ik számból: 

Helycsere: Eset, Bolgár, Elem. Makacs, Tetem, 
Mered, I ram = ELEKTRA. 

Szinonimák: Pisze, Adakozó, Lenéző, Lankás. Al-
kalmas, Sajátos, Apró, Tüskés. Heves, Esztendős, 
Nótás, Elhibázott = PALLAS ATHENE. 

Bújócska: Alfonz, Borisz, Károly. 
Ruha teszi az utast: 
1-es a gighez tartozik. 
2-es a kocsihoz. 
3-as (boltiszolga) a háromkerekű biciklihez. 
4-es a motorbiciklihez. 
5-ös (pilóta) a repülőgéphez. 
6-os a vitorláshoz. 
7-es az autóhoz. 
8-as (urlovas) a lóhoz. 
9-es a csólnakhoz. 
Betű- és képrejtvények: 1. Bábolna. 2. Borzasztó, 

3. Komárom, 4. Törmelék, 5. Jules Verne, 6. Halál, 
7. Muzsika, 8. Feneketlen bendő, 9. Kovcrkot, 10. 
Ebugatlát , 11. Glória, 12. Útmutató. 

össze-vissza: 1. írókéz, 2. Nostraó'amus, 3. Nem-
zeti Szinház, 4. Hadrianus. 5. Keresztrejtvény, 6. 
Olaszország, 7. Felkelő nap országa, 8. Karinthy 
Frigyes, 9. Több nap mint kolbász, 10. Hanyag 
(Hangya), 11. Emancipáció, 12. Tadzs Mahal. 

KERESZTREJTVÉNY: 
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ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK: 
(Postán küldjük el) 

RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 jegy: 
HERMANN BELLA. Szövetség-utca 5. II. 31. 
DRABANT ANDRÁSNÉ, Budapest. Szondy-u. 66.1.2. 

2 óriás tubus „OTO" fémtisztitó és 3 tubt 
„ERA" cipőápoló: 

SÁP Y DEZSŐNÉ, Kondó (Borsod megye). 
KAMARA filmszinházbc 2—2 jegy: 
PllTER JÁNOS, Vilmos császúr-ut 34. félemelet 
JÁMBOR ELEK, Vörösmarty-utca 15. / . 5. 
DREHER-MAUL* luxuskeverék, diszdoboz: 
VADÁSZ MÁRTON, Budapest, Lipótvárosi Kaszin 

Zrinyi-utca 5. 
PALACE filmszínház előadására 2—2 jeg^ 
IIERMAN N-BRANDEIS H ELÉN, Szövetség utca 5. ) 
GOLDMANN GIZELLA, Nádor-utca 14. 
VANCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban; 
nemes KAPU GYULA, Cegléd, Kazinczy-utca !). 
Dr. NOSEDA 3 fiirdőszappana, fogassal: 
GUZIKOVSZKY FERENC, Rákospalota, MÁV-tele 

1. szám. 
B O O N ' S kakaókülönlegesség, fél kg: 
SÁItMEZEY ENDRÉNÉ, Kaszaper, u. p. Kovácsház 

(Csanád megye). 
Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő 
VADÁSZ MÁRTONNÉ, Bpest, Vas-utca 3. 111. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
KÁSSA JOLÁN, Abony, Szolnoki uti tanya. 
MEISTER terpentines szappan, 5 doboz: 
MOLNÁR OLGA. Tamási. 
Dr. NOSEDA 3 fiirdőszappana, fogassal: 
VERMES GYÖRGY, Visegrádi-utca 14. 
SAVOLY FLORIDADOBOZ (1 üveg kölni és 

2 drb pipereszappan): 
SFAGATNER RÓZSI, Gablonz aiN. (Csehszlovákia). 
VANCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
VIDOVIC1I LÁSZLÓ. Szentes, Vásárhelyi-utca. 
URANIA filmszínházba 2—2 jegy: 
SZILÁGYI BLANKA, Bpest, Lendvau-utca 2. 
PINTÉR BÉLA, Bpest, Erzsébet-körut 40. 111. 20. 
KIS PAL (Király-u. 51.) 3 művészi fénykép: 
EICHEL MARGIT, Újpest, Attila-u. 45. 

Foto KLÁRA (Erzsébet-tér 3.) művészi portré: 
VADÁSZ ELZA. Bpest, Damjanich-ulca 26lb. I. 7. 

Nagy üveg YESTOR ételizesitő huskivonat: 
CECÍLIA BIASKE, Siófok. 
SAVOLY FLORIDADOBOZ (1 üveg kölni és 

2 drb pipereszappan): 
MARTON MARIA, Bpest, Népszinliáz-u. 38. Hl. 5. 
CLERMONT ET FOUET: Hygis crém: 
Sz. WIESEL BORISKA. Soltvadkert. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
Baseh Veriea, Novisad, Vilson trg. 5. 
Dr. Legmanné, Mező Bánd, (Románia). 
Dr. Altstädler Arnoldné. I la jnacka, (Csehszlovákia). 
Percgrlny Lili, Tatranska Domov, (Csehszlovákia). 
Ujsághy Magda, Brassó, Katalin-u. 29. 
Tilly András, Kopácsevo, (Jugoszlávia). 
Schumann Gyula, Turda, Calea Ferdinand 43. 
Janócsik Béláné. Királyhelmec, (Csehszlovákia). 

SZERKESZTŐSÉG fiVlVUÍ 7 1 IT" 1 • ? V A SZÍNHÁZI ÉLET 
ÉS KIADÓHIVATAL: » A I H I I A . Ä I . I j J . BOLTJA ÉS JEGYPÉNZ-
Aradi-utca 8. Telefon: Megjelenik minden vasárnap TÄR : Erzsébet-körut 14. 

• Automata 167—90 SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP Telefon: József 421—72. 
Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. — Laptulajdonos: a SZÍNHÁZI ÉLET RT. — 

Felelős kiadó: INCZE SÁNDOR. 
Levélcim: Budapest 62. Poslafiók 186. 

GLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT.. BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M. 



Bérbeadunk telefonberendezést 
Készülékeink ugy az állami, mint 
a házibeszélgetésekre alkalmasak. 
Kombinált készülékeinken városi 
telefonbeszélgetések tar tama alatt 
házibeszélgetések is folytathatók 
az összeköttetés meg-zakitása nél-
kül. — Bankok, gyárak, kis- és 
nagyüzemek, gazdaságok és ma-
gánháztartások részére létesítünk 
legmodernebb a u t o m a t i k u s , 
f é l a u t o m a t i k u s , soroskap-
csolásu vagy vonalváltós te-

lefonberendezést. 
Ajánlattal díjtalanul készségesen szolgálunk 

fiiuiesi Priteo 
Egyesi magyar magânteieion  

fis Elehlromos ipar Ri. 
Budapest, V., Zrínyi-utca 1. szám. 
S o r o z a t o s telet'ooszám * a u t 858—60' 

N ö i r u l i á i S c 
V I P S Z I U I I I O K 

T a v a s z i k a b á t o k 
ő s s i ë r m e à r u k 

n a g y v á l a s z t é k b a n 

Foludszámlahilelre is 
a l e g o l c s ó b b a n v á s á r o l h a t a 

H A V A S Á R U H Á Z B A N 

Férfiszabóságomban tiszta gyapjuszövetöltönyök 
már 80 pengőtől készülnek 

H a v a s L á s z l ó 
B u d a p e s t , I V . , C a l v i n - t é r 1 . 

A legjobb, 
legolcsóbb és 
legliberálisabb 

napilap 
a 

M R I Ä P 
Előfizetési ár 1 hóra P 2.90 
n e g y e d é v r e 8.— pengő 

Egyes szám ára 10 fillér 

M e g r e n d e l ő c i m 

Magyar Hirlap kiadóhivatala 
Budapest, VI., Aradi-utca 10. szám 
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