




PAÄL ERZSI vendégelnek BRAUN-konyakkal kedveskedik 
(Foto Angelo) 



A Színházi Élet 
fcrjhezad egy leányt 

Zágon - István a Színházi Élettel, a Badlus-Metro Filmpalotával és a Kamarával 
együttesen 

a „Szegény leányt nem lehet elvenni" filmpremicrje alkalmából teljes lakásberen-
dezéssel és kelengyével ajándékozza meg az erre érdemesnek talált, férjhezmenés 

előtt álló leányt. 
Mindenki pályázhat, aki férjhez akar menni. A pályázatnak tulajdonképpen 

nincs is más feltétele, csak az, hogy a férjhezmenendó' leánynak szegénynek kell 
lennie. Jelentkezni a Színházi Élet Rejtett Kincs rovata utján lehet. Tessék levelet 
irni a Bejtett Kincs-hez, közölni az életkörülményeket és azokat az érdemeket, amelyek 
alapján az illető a nászajándékra igényt tart. A jelentkező Bejtett Kincsek igény-
jogosultságát előkelő irodalmi és társadalmi személyekből összeállított zsűri bírálja el. 
Természetesen a pályázaton résztvesznek azok ls, akik nem közvetlenül a „Szegény 
lányt nem lehet elvinni-pályázatra" jelentkeznek, hanem a Rejtett Kincs-rovatban je-
lenik meg hirdetésük. 

Kérjük azokat, akik pályázatunkon résztvesznek, hogy röviden és tömören, leg-
feljebb tiz nyomtatott sorban küldjék be életkörülményeik és igényjogosultságuk le-
írását, a borítékon „Szegény lányt nem lehet elvenni" jelzéssel. 

A pályázat nyertesének nevét egy héttel a film premierje előtt hirdeti ki a Színházi 
Élet, mert 

az esküvő a „Szegény lányt nem lehet elvenni" december 3-lkl premierjén zajlik 
le ünnepélyes külsőségek között. 

A menyasszony tanuja Zágon István, a szerző és a film Budapesten tartózkodó egyik 
főszereplője, Wolf Albach Betty lesz. 

Hogy az érdemesek kiválasztását megkönnylthessük, 
minden magyarországi nőegyletnek joga van a „Szegény lányt nem lehet elvenni"-

pályázatra egy-egy érdemes jelöltet állítani. 

„ S z e g é n y l Á n y í n e m 
Nagyon szeretnék férjhez-

menni, amire nem egyedüli ér-
demem, hogy szegény lány va-
gyok. Olyan jó feleség válnék 
belőlem, hogy a ,.Szegény lányt 
nem lehel elvenni" címszereplője 
kismiska hozzám képest. 

Azonkívül érdemem, hogy öt 
év óta változatlanul szeretek 
egy fiut. akivel megkötendő 
házasságunknak már csak a bu-
tor és kelengye-hiány az aka-
dálya. Most akar tuk közösen 
megvenni és az er re szükséges 
összegeket összerakosgatni. de 
sajnos, fizetésem elmegy szü-
leim háztar tásának állandó ki-
sebb hiányaira . Eddig majd-
nem kizárólag az én var rássa l 
megkeresett pénzecskémből élde-
géltünk, most az öcsém állást 
1.ápolt és ig.v pótolná a fér jhez-
menetelem állal előálló hiányt . 

Kedves jó Zágon István. aki 
rádión keresztül olyan sok szép 
kedves órát szereztél mindany-
nyiunknak, hozzád fohászko-
dom, hogy ezt a számomra oly 
nehezen elérhető boldogságot 
szerezd meg nekem. 

„Egy szegény lány 
akit el lehetne venni" 

(LÄv6, Sopron m.) 

Kimondhatat lanul szeretjük 
egymást egy fiúval, de szegény-
ségünk miatt nem tudunk há-
zasságot kölni. Én jegyző csa-
ládból származom, tulajdonkép-

I e h e < e l v e n n i " - p á l y á z 
peni foglalkozásom varrónő. A 
lhié uriszabó. Ma mint szoba-
lány keresem meg a kenyeremet, 
a flu mint szolga. P á r fillérün-
kéi pedig odaadjuk annak a ne-
velésére, akinek ezenkívül még 
egy kicsi ágyacskát sem tudunk 
venni. — IIa én lennék annyi 
nemes sziv kiválaszlott ja, meg-
hoesájlaná az ezer és ezer pá-
lyázó annak a kis ha rmadiknak 
kedvéért . 

T. Mária 
(Budapest) 

Apám vasúti alkalmazott . 19 
éves vagyok. Két év óta meny-
asszony. Rengeteg sorscsapáson 
mentem keresztül, amit bizonyí-
tani tudok. Vőlegényem szintén 
vasutas. Várunk a kelengyére, 
ami egy ötgyermekes családapa 
mélyen csökkentett fizetéséből 
nehezen állitható elő. 

B. Mária 
(Burgenland) 

18 éves, magas, szőke izr. 
leány vagyok. Iparmüvészettel 
foglalkozom. Talán akadna szá-
momra egy olyan férfi, akinek 
nem a vagyon, hanem a 'bol-
dogság kell. Jeligém: „Leona" . 

• 
Iíuszonkétéves Barna karcsú 

urileán.v, zene-művészet, sport-
kedvelő és kitűnő gazdaasszony, 
fér jhez menne komoly urifiuhoz. 
„Édes o l thon" jeligére. 

a < u n k { e l c n i k c x ő í : 
Ez a pályázatuk nekem nagyon 

kedves, 
S szeretném álmodni: én leszek 

a nyertes! 
Korom: 24 év. — tehát épp 

eladó . . . 
. . . De jaj!, a szegénység igen 

súlyos adó! 
I rodába járok: . . . ez a hozo-

mányom. 
De egész lelkemmel fér jhez-

menni vágyom! 
Az apám áll. tanár , — s oly 

keveset keres. 
Hogy nemcsak a zsebünk, — 

de a spájz is üres! 
Választottam van m á r . — csak 

épp az hiányzik, 
Amire most annyi szegény lány 

pályázik!! 
És hogy happy-enddel végződ-

jék regényem: 
Nem adnának fér jhez , igy, — 

nem is szegényen?? II 
E. Kató 

(Budapest, Soroksdri-ut) 

„Hátha éppen én! . . . " Any-
nyian vagyunk, akik a boldog-
ság kapu ja előtt állnuk és vár-
juk. szívszorongva, küzdve, re-
ménykedve és kétségbeesetten, 
hogy megnyíljék, mert elmúlnak 
az evek és soha sem ju tha tunk 
be a boldogság kapu ján , nincs 
egy parányi meleg fészek, ahol 
kis boldogságunk megbújhatna. . . 
Annyian vagyunk, de há tha ép-
pen én leszek az a szerencsés. 



akit egy jótett u j életre kelt. -
Négy éve vá runk a r r a a pilla-
na t ra . Szüleim mesél-
nek. de segiteni nem tudnak 
r a j iunk , vőlegényem el tudna 
tartani , munkámmal segítve 
neki. mindketten hivatalba já-
runk. Nagy szerelmünk egyelőre 
dacol az élet kietlenségével, de 
meddig b i r juk ezt . . . A Szín-
házi Elet már oly sok szegény 
lányon segített, há tha most ép-
pen énl 

Édesapám 16 éve hal t meg, 
14 éve magam keresem a kenye-
remet. Elmondhatom, keserű és 
nehéz kenyér ezl Anyámnak 40 
pengő nyugdija van. Bátyám 
állás nélkül. Én kézimunkázok. 

Négy éve menyasszony vagyok, 
de azok közül, akiknek még 
gyűrű je sincs, mert vőlegényem 
is szegény. Kelengyém eines 
pénzem sincs, most „Zágon- felé 
mutat egy halovány csillag". 
Szerző ur kérem, tessék r ám 
ragyogni. 

V. Janka 
(Ujdiósgyór) 

• 
Félárva vagyok, 6 testvérem-

mel együtt. Édesapánk 6 évvel 
ezelőtt hosszas, harc téren szer-
zett betegség után meghalt . 
Anyám munkaképtelen. Testvé-
reimet én tar tom el havi 100 P 
lizetésemből. 26 éves vagyok, 8 
éve menyasszony. Ha önök ész-
reveszik kis személyemet és 

nagy boldogtalanságomat, higy-
jék cl, hogy érdemesre pazarol-
lák szeretetüket. 

H. Ilus 
(Budapest, Vas-u.) 

A szegénység az oka, hogy ma 
is lány vagyok. 

Sajnos, még idáig sosem vol-
tam boldog. 

Korán r á m s z a i a d t a lé tfentar-
tás gondja . 

Osztályrészem nem volt: csak 
bánat és munka 

Hiába akar tam hü feleség lenni 
Mindig ez volt az ok: 
Szegény leányt nem lehet el-

venni. 
K. Erzsébet 

(Budapest, Dessewffy-u.) 

H Ü M 
m U K U M S v 

FérUak közül nknd-r még, aki 
nem pénz után, hanem megértő, 
szerény Igényű, hűséges feleség 
után vágyódik. Ha van Ilyen 
rokonlelkü, becsületes, egészsé-
ges, nyugdíjas állású úriember, 
SS—48 éves korig (lehet Özvegy 
1.') Írjon ..Megértő kis ottho-
nunk" jeligére. 

Mag., karcsú, vid., éret ts . 
izr. uril . tisztv. lev. kés hzsg 
c. (vall. klbs. nélk.) jóérz., 
müv., 33—34 é. úrral', ki nem 
pénzt, han szorg. h ü segítő-
társat , megértő • jópaj t . keres. 
Gyerinekszer., leh. özv., 1 
fiverm. , ,Szeretet" jg. 

New-Yorki, 30-as jómegjele-
nésü intelligens barna flu, leve-
lezne későbbi házasság céljából, 
fess, szép, mélijérzésü, szerény 
leánnyal, 28 évesig. Fényképpel 
ellátott levelet „New-York" jel-
igére kérem a kiadóba. 

21 é.. szők., olasz, f r . besz., 
zong., ki t . háziassz. szer. ho-
zom, fé r j . m. nyugd. áll. 
3 0 - 3 5 é, hiv.-hoz, leh. dipl.-
hoz. Jg.: „Szál lókér t" . 

28 év., 
köz. koru. 
ismerségét 
boldogság' 
kér. 

árv., szép hozammal, 
szerény, csaldias ur. 
kersi. ,.Karácsonyi 

' jelre Sz. Ë. szerkbe 

Hivatnő saj. lakkal tér. mena, 
oly. kom. rend. ur. emberhez, 
k| nyug.. megh. esaldi élt, tud. 
biztosni. „Családi kBr" jelre. 

LEVELE VAN: 
Alice Pestre vágyik. A hava-

sok alján. Angol. Aranyha-
lacska. Barna üu, szóké lány. 
Csak azért is. Darling. Diana. 
Dupla szekfü. Diskréció bizto-
sítva. Detroit . Elegáns kelen-
gyém és bútorom van. En"f'in 
még nem szeretett senki. Élet-
harmonia . Egv romániai . Elő-
ször Hollandiában. Főnyere-
mény. Fővárosi. Főhivatalnok. 
Galamb a v iharban. Házfel-
ügyelőnő. 22 éves. Házias. Ho-
zományom biztosan megfelel. 

25. iloi nálunk, hol náluk. Ide-
genlégió. Ideális asszony. Jó-
módú szülők gyermeke. Jó pa j -
tások. Jó család. Jelen és jövő. 
Kispolgári élet. Kiállóm a IÜZ-
próbát . Keresztrejtvény. Ko-
moly házasulandó. Kis masa-
mód. Ketten lányok. Keresem 
az igazit. Kedvező alkalom. Ka-
lapszalon. Klára dolgozni akar . 
Krizantém. König Endre. Kán-
tortanító. Karácsonykor két 
hétig Pesten. 2 x 1 : 7. I.aká-
som is van. Lili Fox. Mimóza 
16. Megfelelő hozomány van. 
Mecsekalja. Mad Ree. Mind-
egyik a sa já t j á t . Miramare. No-
vember 21. 40 éves. Nagy jég. 
Nem hozományvadász. Nyáron 
találkozunk. Nem kommunista. 
Ősztől tavaszig, őszi esküvő. 
Orvos, önköltséges. Örök hála. 
Pesti úriasszony. Rejtett kincs 
43. Rokonlelkek. Schön ist die 
liebe. Sok kell a házassághoz. 
Szerény 10.001. Szórakozva sze-
retnék tanulni. Szőke, barna . 
Szerencse próba Színésznő. 
100.000 pengő. Tánc a jég há-
tán. Téli szórakozás. Uri család. 
Ugyvédné. Vasárnap. Vizi/iu. 
Vagyon nem boldogít. Weekend 
villa. 

töLEVELEZES-ÖZENET 
NYELVEKET beszélő, jómeg-

jelenésü, kedves ur i pa r tne rnó 
társaságát keresi fiatal vegyész. 
„Feles költség" jeligére fő-
kiadóba. 

Prágába megyek tanúim, útra. 
Ottan) IDggetL magy. hölgy ír-
jon. Clm: Szemle kiadóhlv. 
Újpest. 

Bicsérdista t á r sa t keresek 
külföldön létesítendő vállaik.-
hoz tőkével. „Uj é le t" fő-
kiadóba. 

Ném. jól besz. par tnő t keresk, 
kitől könny, megtanulh. any. 
nyelvét. Lev. „Niebelung" je l re 
Sz. É. kiadba kér . 

Turisztik. kedv. vid. flat, nőt 
keresk áll. turai par tü l . „Kü-
lön kassza" jelre kérk . levt. 
Sz. É. szerkbe. 

Fel t . szépn. mond. zenei pály. 
mük., 2Û év. uril . vagy. 25—30 
év. jómegj., kom. gond., de 
szinh. járni , tánc. is szer. űr i -
em. ker . szórak. pa r tne rü l . 
„Ki-ki a saj . köl ts ." jel. h i rd . 
oszt. 

ÖRÖKBEFOGADNÉK 1 - 1 % 
ÉVES IZR. KISLEÁNYT „IGAZ-
GATO" JELIGÉRE. 

23 í. urif. megUm. 20 i. «in. nőt« 
úrilány kl tánc it uirmk. cálj. Fínyktp 
it eim. ellát. 1er. > kiad. ,.H»w«y 
gitárom" i<-r«. 

Lányok! Ki volna hajlandó 
cmi 22 éves vigkedélyü csinos-
nak mondott urifiuval németül 
levelezni. A leveleket lehetőleg 
fényképpel kérném a kiadóba. 
„Szeretnék egyszer kicsit sze-
retni". 

VIGK. FIAT. ULÄNYOK 
F.GYENL. LEV. PART. KE-
RESN. JG. „BIA MIA". 

IMS HMÍ\ %h, 
KETTŐ - SZOBÁS GYÖ-

NYÖRŰ GARSZONLAKAS 
AZONNAL KIADÓ. Város-
liget msVstti villában, tlSszoba, für-
dőszoba, fSzSfüllu is trWhlJ- V I I . 
Sunt Domonkos ». J . Tslrfon380-37 

flLMSHÖG 
A'atur. zong. okt. felnőtteknek 

garanciával. Damjanich-utca 54. 
Srücsm'. 

Perfekt kettős könyvelő és né-
met, horvát, szerb levelező, 
bank- és malomprakszissal, eset-
leg vidéken is. állást vállal. 
Ajánlatokat kér Kálmán. -
Színházi Élet címre. 

Kit. organiz., az adm. tev. 
minden ágában gyak. bir. 
Ajánlk. bármiféle irod. munk. 
Jy.: „Organizátor". 

OLASZNYELVOKT. VÁLL. 
ESETL. CSOPORTOSAN. KÖ-
ZÉPISK. TANÁR. KIV. EGYÉNI 
MÖDSZ. JG.: „OLASZUL". 

Gyermek mellé elhelyezkedne 
urlleány, kl a háztartás minden 
ágában jártas és mindennemO 
munkát szívesen vállal. Szíves 
megkeresések Szalay, Pesterzsé-
bet. BánDy-utea 22. 



Jobb csal. 1—5 é. gyerm, nev-
lést Till. „Hav. 4» P" jg. 

Kertészhdzaspdr, gyermekte-
len, lakásért uillában kertgon-
dozást vállal. Somogyi Gyula, 
Nürnberg-utca lt., III, e. 37-a. 

Nyug. postafelügyelő, tanítói 
diplomával, latin, német, f ran-
cia oktatást vállal, gimnazistá-
kat vizsgákra előkészít. Cim : 
Kreisler Gvula, VII., Nürnberg-
utca 36., II'. 15. 

ML-ELAfóS^ 
2 n u n modern, nagyon ké-

n>elmes pihenő íotőjt keresek 
megvételre, csak priváttól. Jel-
ige „Kényelmes". 

2 szé£ modern heveset hasz-
nált fotöjt hereeelt megvételre. 
Gim : G-ni Színházi Élet. 

Perzsaszőnyeget, zálogcé-
dulákat magas árban ve-
s z ^ Telefon 428—42. 
Elirbar íeresxtáuros xong. kii. 

állap. axon. olcs. elad.Jg. :„Keresxt~ 
fiuros". 

Pedigrés drótszőrü foxterrier 
kan, kitűnő leszármazásu, 4 hó-
napos, 50 pengőért eladó. 
Filankl, Pécs, Vámos-drogéria. 

M KINCSŐ 
Szcmfciszedés gyorsan, 

jól, olcsón. — „Sfcemfel-
szedő"-üzem, Akácfa-utca 
61. (Király-utcánál.) 

Divatos sacco-öltönj 
HARCSA tici szalonból 

IV., Városúáz-utca 16. 

Zongorát, vagy pianinót 
azonnali készpénzfizetéssel 
sürgősen vennék. Telefon: 
395—03. 

• 
Modern kozmetikára 

gyors kiképzés, mérsé-
kelt tandij. BÁNYÁSZ 
MÁRTA, Veres Pálné-
utca 16. 

6 drb. mfivészlap 4 pengő, 
gyermekfelvételnél is. Foto 
Sebes, Erzsébet-körut 20. 

I. emelet. 

Kinek mi a bogara: Roth-
schild gyűjti — Ditrichstein 
ir t ja! 41-6-55, 54 és 53. 

• 
Egyszer versenylen játszott 
elsőrangú D U N L O P-
1 ah iái rendkívül jutányos 
áron átadói. Érdeklődés a 

hirdetési osztályban. 

H a v i 5 0 * i i i i e r e r t 
béreljen VOGEL-csl l lárt . Vétel 
esetén a fizetett bérleti dijat a 

vételárba beszámítjuk. 
Modern csillárok,illó-
lámpák, falikarok 
nagy választékban ! 
VIII., Mária Terézia-
tér 3.Telefon : 30-1-23. 

Világmárkás 
zongorák 

hatszáz pengőtől, 
tisztviselőknek a legcsekélyebb 
részletre is. Opera Zongora-
terem. Klauzál-utca 35, 

• 
Alig használt Musica-pianinó 

olcsón eladó. Bővebbet a Szín-
házi Élet Boltjában. (Erzsébet-
krl 7.) 

• 
EREDETI PÁRIZSI 

modellek után kosz tü -
mök, köpenyek, angol és 
f rancia r u t á k a legszebb, 
legprecízebb kivitelben 
mérsékelt á ron készülnek 

a Morvá i szalonban 
Budapest , V . , S z t . I s tván-
té r 5. Te le fon : 8 0 - 0 - 9 2 

Rohács Ilona 
k o z m e t l k i | a 
E r a s é b o t - k r t H B . , I . 
JÓCSALADBíViA'ALO, gyermek-
szerető leány, ki kézimunkához 
és varráshoz Is ért. uriesalid-
nál teljes ellátásért és némi dí-
jazásért otthont keres. Cimem: 
H. I. Felsőgöd, Széchenyi-u. 88. 

• 

^ H Í V J O N 

KÖZPONTI 
BOYT Gvors 

Diszkrét 
Megbízható 

Telefon: 408-72 és 322-2C 

REJTETT HIRDETÉSÜNK-nek olyan rendkívüli sikere van és olyan tömegek-
ben érkeznek a megfejtések, hogy állandósítottuk ezt a kedves játékot és eien a 
héten Ismét 20 értékes dijat tUztUnk ki azoknak, akik a mostani szám hirdetései 
között elbujtatott, oda nem tartozó valamit megtalálják. 

Az előző szám Rejtett Hirdetése az ERMA hirdetésben elhelyezett keménykalap 
volt A megfejtők közül húsznak elküldtük az ajándékcsomagokat. 

A beküldési határidő mindig az uj szám megjelenését megelőzd keddi napon van. 



. • 1 

XXII. évfolyam Budapest, 1932 november 27—december 3-lg 49. szám 

S z í n h á z i é l e t 
SZÍNHÁZI, FILM. IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

S Z K R K E J Z T I i I N C Z E S Á N D O R 

LILIAN HARVEY 
két wniy»«l játaxik „Három «In siít" elmü uj Hímjében. Parinerei Will» Frltsch és Willi Forst 

(Foto Ufa) 



Asszony az égő házban 
Irta: KÖRMENDI FERENC 

Ez az asszony az égő monostori 
házban, akiért érdemes volt puskago-
lyók között kiszöknöd a megszálli vá-
rosból, hogy hozd a felszabadító ku-
ruc sereget, akiért érdemes volt életed 
kockáztatásával visszaszökni a falak 
mögé gondolatodban a megváltó 
gyúj tó csóvával, akiért érdemes volt 
gyilkolnod, noha ár tat lant öltél, akiért 
érdemes volt felégetned egy házat , 
noha saját házadat ; ez az asszony, 
akiért érdemes volt mindezt megten-
ned, vállalnod és elkövetned, holott 
nem téged szeret, sohasem téged sze-
retett és sohasem is fog téged szeretni: 
ez az asszony, Nagyszegi Gábor, a te 
feleséged, született Gálffy Zsuzsánna, 
ezerhétszáznégyben, a megszállott Ko-
lozsvárott, k o r a t a v a s s z a l . . . vagyis 
más szóval Bajor Gizi a Nemzeti 
Szinház színpadán, ezerkilencszáz-
harmincket tő későőszén, a „Tüz a 
Monostoron" cimü u j Indig-darab 
főszerepében. 

Olyan mindegy, hogy mit mond Ba-
jor Gizi: arról van szó, hogy hogyan 
mondja . Kijön a színpadra, s abban a 
pil lanatban tele van vele a színpad és 
nézőtér egyaránt; szemed és füled be-
telik minden kis hangjával , minden 
apró mozdulatával . Mintha valami 
csodálatos, beszélő képeskönyvet la-
poznál . . . nézzed csak, mit látsz. 

Megjelenik a színpadon, csendes 
hangon szól egy kis szót és tudod, 
hogy ez az asszony tul van már egy 
életet á t fordí tó megrázkódtatáson, ez 
az az asszony, aki máshoz ment fele-
ségül, mint akit szeret. S azt is tudod, 
micsoda mély megnyugvás, micsoda 
magas nyugtalanság vibrál benne, ér-
zed, hogyan küzködik benne az elful-
ladt hűség s a fel-felsajduló vágyako-
zás. Itt mered hagyni ezt az asszonyt, 
Nagyszegi Gábor? de százszorosan 
mered-e itthagyni, amikor megkér-
dezted tőle, hü marad-e hozzád, ha 
m a j d odaát leszel, tul a falon? és (más 
lap a képeskönyvben): Bajor Gizi 

— Csak azt mondd meg, Zsuzsanna, szeretsz-e niéli? 
LEHOTAY ARPAl) ÊS BAJOR GIZI 

.Nemzeti Színház: „Tüz a Monostoron" (László lel».) 
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„Itt Állunk a nyolc apró gye-
rekkel és elrekvlrálják még a 

gyerekcsizmákat is . . ." 
Bartos Gyula. Vasiary Pri és 

Győr y Katii 

a hadnagy a haz korul 
lebzsel, egy veszedelmes 
pil lanat: Zsuzsánnát az a 
másik, az igazi férfi menti 
meg a felizzott idegen 
udvarló zaklatásától, s 
most aztán Zsuzsánnán a 
sor, megmenteni az elfo-
gott Mikes Andrást. Most 
is csak kér, de hogyan! 
Lobogó tüz minden hang-
ja felgyúlt félelem min-
den mozdulata, ahogy 
bizonygatja idegen nyel-
vén, ismeretlen hangján : 
csak engem akar t megvé-
deni! Ugye, hogy a gaval-
lér hadnagy nem tagad-
ha t ja meg könyörgését?.. . 
Más kép: egy kislány be-
szél anyjával , egy kis-
lány, Zsuzsánna, aki ré-
gen hallgat s aki most, 
egy feltörő nagy sikoltás-

— Ich liebe Dick sehr! 
Bajor Gizi és Pethő Attila 
Nemzeti Szinház: „TUz a 

Monostoron" 
(László feiT.) 

[ 
nem felel. Leha j t j a fejét 
és elfordul. Van valaki, 
aki nem érti, aki valaha 
is elfelejti ezt a mozdula-
tot? Ezt a szavak nélkül 
zengő választ? Más kép: 
a megejtett hadnagy előtt 
kiesik az elrejtett kard a 
f é r j dolmánya alól: Zsu-
zsánna sa já t kenyérvágó-
késének vallja a tilos 
fegyvert. Ahogyan azt he-
begi: az enyém! . . . aho-
gyan érte nyul: ki az, aki 
nem hiszi el, hogy az 
övé? Ki az, aki nem adja 
oda neki, a k a r d o t . . . 
mindegy, mindent , amit 
kér? Más kép: a f é r j már 
odaát a kuruc táborban: 



ban mindent elmond, mégegyszer, 
utoljára, hogy ki az, akit mindig sze-
retett, akit mindig fog szeretni s akit 
— ezt igéri anyjának —- el kell most 
felejtenie. D e . . . nem felejti el. Az a 
könnyes, csendes „nem emlékszem"-
jelenet a második felvonásban a darab 
legszebb része: Zsuzsánna—Gizi hom-
loka körül mintha ott fénylett volna 
az örök-emlékezés glóriája. S meginl 
más kép: ott ül, este, a kemence pad-
káján és vár. Nem szól, 
nem mozdul, csak vár. 
Boldog lehet, akit igy 
várnak. Más kép, más 
alak: Zsuzsánna nekiül az 
esti biblia-olvasásnak. Ki-
vül-belül ezer félelem, 
ezer kétség. Arca a meg-
kínzott asszonyé, hangja 
a menekülő gyermeké. 
Hidd el, odafönt min-
denki őt figyeli most. És 
aztán, — uj kép, — a 
visszatérő férj, száz vé-
letlen, száz tévedés, száz 
látszat közepette ott áll, 
mint számonkérő, a szá-
motadó Zsuzsánna előtt. 
Ahogy először védekezik, 
ravaszul, ártatlankodva, 
elterelően, s aztán ahogy 
a védekezés vádba fordul 
át s a ravaszkodásból fel-
törő, harsogó, mindent 
elseprő igazság lesz, s 
ahogy aztán (s most 
majdnem azt mondhat-
nók: milyen kár, hogy 
újra csak egy vak vélet-
len, egy süket látszat kö-
vetkeztében) egyedül ma-
rad meggyalázva, össze-
törve, ártatlan bűnös s 
egyben méltatlan áldozat, 
az idegen halott mellett, 
az égő monostori házban: 
ez a legmagasabb színját-
szás. Ám . . . jön a (mi-
ért szépítsük? miért ne-
vezzük máshogyan?) — 
jön a happy end. De ez 
már nem fontos. A fon-
tos: Bajor Gizi, csodála-
tos százféleségében, ami 

bonthatatlan egység; 
kában, ami élő élet. 

álomszerű játé-

Hálás lehetsz, tisztelt, szigorú Kö-
zönség, Indig Ottónak azért, hogy uj 
színdarabjában, ebben az izzó drámá-
ban, közel három órára szemed elé 
idézte a színpadra Bajor Gizit. 

— KúkAczi hiv. Az éjjel átsztiköm a kurucokhoz 
Bajor Gizi és Kiss Ferenc 

Nemzeti Színház: „Tűz a Monostoron" (László tely.) 



Az utóbbi időben darabirással keresem 
a kenyeremet, természetes hát, hogy 
mint szakmámhoz tartozó területet, igen 
élénk érdeklődéssel figyelem a színházak 
nézőterét. Ml az, ami a publikumnak 
kell? Min nevet? Min sir? Mit nem vesz 
észre? Mit utasít vissza? Hiába a „szín-
ház" kollektiv művészet. Műfajánál 
fogva megköveteli, hogy az előadott 
színdarabnak necsak belső aranytartalma 
legyen, hanem olyan formája ls, amely 
nyelvének erejével és mondanivalójának 
világosságával szinte az filébe ül a kö-
zönségnek. «-Ha ez a magátólértetődő 
együttműködés nincs meg a darab és 
publikum között, a produkció megbukik, 
bármilyen költői szépsége legyen a szin-
mü szövegének. Mert, sajnis , a színpa-
don nagy távlatok szükségesek. A mi-
niatűr finomságok elvesznek rajta. Kü-
lönösen elvesznek a pesti színházakban, 
amelyek túlnyomórészt ezren fölüli né-
zőre, hangos beszédre és hatalmas effek-
tusokra vannak berendezve. 

A szerzőnek különben — azt hiszem 
ez nemcsak az én megfigyelésem — a 
legkfinnyebb dolga a Nemzeti Színház 
nézőterével van. A Nemzeti Szinház pub-
likumát valami aranyos jóindulat, vala-

mi általános, szívbeli melegség jellemzi. 
Ha már elfogadott egy darabot, föltétel 
nélkül teszi. Szereti minden porcikájá-
ban. Tapsa, könnye, kacaja egyformán 
könnyen fakad. Elég, ha egy kedvenc 
színésze ennyit mond — „Tegnap rántott-
csirke volt vacsorára!" — már kivilágít 
minden arcot a nézőtéren a lélekből 
jövő, tiszta moso ly . . . Az Isten tartsa 
meg ezt a publikumot szeretetteljes áhí-
tatában. Hiszen szebb is, jobb is, ha va-
laki azzal ül be a nézőtérre, hogy gyö-
nyörködni fog, hacsak lehet, mint ha 
azt teszi föl már előre, h o g y . . . „nahát, 
én bizony megkeresem ezen a kákán azt 
a csomót! . . . " 

A Belvárosi Szinház már idegesebb és 
türelmetlenebb kissé. Itt inkább a szin-
ház épületének előnye nyilatkozik meg. 
Az a szerencse, hogy az egész nézőtér 
voltakép egyetlen, keskeny, hosszú föld-
szint. Homogén terület, amelyet a dolog 
természete szerint, nagyjából egyforma 
igényű és izlésü nézők népesítenek be. A 
színházi matézis delikátabb, de köny-
nyebb ls az ilyen egységes publikum 
előtt, mint az olyan helyen, aboi a föld-
szinten kivül páholysorok, erkélyek és 
karzatok követelik meg a maguk külön 
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gusztusa szerint való eseményeket és 
párbeszédeket. 

A finom Kamaraszínházat, fájdalom, 
még nem ismerem elég Jól ahhoz, hogy 
szólhatnék róla. A Magyar Színháznak 
pedig hosszú ideig tartó homályos kor-
szak után ebben az évben kezdődött a 
reneszánsza. Mindenképpen ragyogó 
újjászületés, amelynek jeleiből arra kö-
vetkeztetek, hogy a „Magyar", most i s 
mint múltjának legdicsőségesebb ideje 
alatt a Vígszínházzal fog párhuzamosan 
haladni. Szép helyzet, de nagyon harcos 
poszt, mert szent meggyőződésem, hogy 
,»nehezebb" nézőtér talán a világon sin-
csen, mint a Vígszínházé. Budapest leg-
hirhedtebb „kákán csomót keresői" en-
nek a színháznak a premierjeire ülnek 
be. Mindenki csupa kritika, csupa fi-
nyásság. Mintha a meggyszin és arany-
szinház éppen az ápoltságával, maga fo-
kozná föl a vele szemben támasztott 
igényeket. Félelmes zsongás a premie-
rek szüneteiben. Itt aztán nincs „arany-
szív", itt nincs semmi elnézés. Szigorú 
biró külön-külön mindenki. Mintha ez 
volna az arcokra Írva, „ha már fölvet-
tem a szmókingomat, hát mutassátok 
meg nekem híresek, hogy mit tudtok?!" 

Istenem! A színház bizonyára iparko-
dik is. De szeretném, ha a produkciók 
ligalmatlan bírói sejtenék, hogy milyen 
hajmeresztően nehéz dolog egységes han-
gulatot teremteni az olyan diszparált, 
óriási nézőtéren, mint amilyen a Víg-
színházé. 

Ml minden van itt együtt! — A föld-
szint első sorában az arisztokrácia kon-
zervatív viiágszemléletü urai, akik azt 
akarnák, hogy a színház legalább is Ben-
czúr modorában fessen. A legjobb Lipót-
város Proust olvasói. Az erkélypáholyok-
ban párizsi kalappal a fejükön, rafflnált 
hölgyek, olyan gavallérokkal, akik az 
Ilyen rafflnált hölgyeknek valók. Ezt a 
legfelsőbb réteget guny, cinizmus, kiáb-
rándultság és legalább annyi szellem 
szikrázza át, amennyi egy francia víg-
játék dialógjaiban világit. — Mit lehet 
mondani az ilyen elkényeztetett és nagy-
igényű publikumnak? — Óh, sok min-
dent. Vannak olyan dolgok, amiket ez a 
legfelsőbb négyszáz szívesen honorálna 
finom mosolyával és temperált tapsával. 
De az ilyen csemege viszont nem kell 
hátul és fönt és középen. Nem kell kö-
zépen a régi jómódú polgárság megma-
radt töredékének, amelynek aktuális 

strófák kellenek a megboldogult Szenes 
Béla bevált melódusa szerint, könnyű 
lira és könnyű bölcsességek rózsavize. 
Nem kell fönt a karzaton, ahol felerész-
ben a legintelligensebb, felerészben a leg-
kevésbé intelligens publikum Ul. Ott vé-
res valóság kell, vagy ordináré vicc. És 
aztán itt van az erkély, meg az első 
emeleti páholyok sora, szent, családi 
szövetségeivel. Ezeken a foltokon más 
ritmusa van megint a vér lüktetésének. 

Valóban együtt van ezen a nézőtéren 
minden, amit csak egy nemzet társadal-
ma összefoglal. Gazdagság és szegénység. 
Finomság, olcsóság, cinizmus, roman-
tikus hajlandóság, műveltség, művelet-
lenség, hazafiasság, kozmopolitaság, ma-
radiság és progresszió. Ha teli van a 
szinház, ezerhatszáz külön sziv és érte-
lem. Rengő tenger, amelyben egymással 
homlokegyenest ellenkező áramlatok 
úsznak. 

Jól Ismerem magángyakorlatból ezt a 
nézőteret. Sokszor álltam a színpadon a 
függönybe applikált kis lyuknál és néztem 
a közönséget. Figyeltem, hogy robban 
föl egy vicc hátul, amelyet az első sor 
elbocsátott a feje fölött. És figyeltem, 
hogy éH meg és fogad el mosolyogva 
olyan ötleteket az erkélypáholy, amelye-
ket más területeken ásítva unnak. 

Nehéz dolog bizony egyszerre ennyi-
féle emberhez beszélni. Hiszen külön 
nyelve és lelke van mindenkinek. Két-
ségbe is esnék és lemondanék mind-
örökre a sikerről, ha nem vettem volna 
észre, hogy mégis csak van egy dolog, 
e g y e t l e n e g y , amely tökéletes biz-
tonsággal hat minden kedélyre. Ez az 
egyetlenegy dolog az, ha olyasmi törté-
nik a színpadon, olyaq. szó, vagy mozdu-
lat, amely a legmélyebb ember' becsü-
letből fakad. Az ilyen jelenet megmoz-
dít mindent. Elől és hátul és középen. 
Ez szép, ez jó! Jól esik nézni, ahogy a 
szemek ilyenkor kigyúlnak. Az ilyen pil-
lanatok azok, amikor az Író és színész 
egyformán megtelik bizalommal és 
örömmel. Az emberekben mégis van va-
lami gyémánt, amely mindannyiunkban 
közös. Az ilyen pillanat az, amelyekben 
a szinpad megérzi, hogy a nézőtér test-
vére, érdemes neki komédiát csinálni. 

it 



karcsú, szőke amerikai tenniszbajnokokat 
juttat eszünkbe, a mazochizmus bizonyos 
gyönyörével árulja el nekünk uj darab-
jában legbensőbb és legforróbb asszonyi 
tapasztalatát, hogy a szerelem nem füg-
getlen földi intézmény, fejleményeit, ese-
ményeit, derűjét, ború ját, földöntúli ha-
talmak: gonosz boszorkányok és jó tün-
dérek irányítják. Darabja tehát modem 

tündérmese, a tisztaszivü, 
szerelmes, ártatlan lelkü-
letű és te ..., illetve ... szó-
val az ártatlan lelkületű 
leányzóról — és a lelket-
len, romlott, cinikus, kap-
zsi, önző, telhetetlen, vér-
szomjas, poligám, fenevad 
férfiről, aki a szegény, hű, 
tisztességes, ragaszkodó le 
ánykát annál inkább és an-
nál azonnalabb hagyja fa-
képnél, mennél inkább és 
mennél többször ejti ki előtte 
a varázsigét, amely is igy 
szól: „Szeretlek, a tied va 
gyok, számomra nincs más 
férfi rajtad kivül..." 

Bevallom a legöszintéb 
ben, hogy a legutóbbi osz-
tálysorsjáték főhuzásának 
utolsó napja óta aligha 
keltett bennem valami 
olyan izzó várakozástt 
mint az a pillanat, amikor 
Góthné mint tündérnagy-
néni tisztaszivü, szerelmes, 
ártatlanlelkületü stb. uno-
kahvgát erről a tapaszta-
lati tényről néhány ellent-
mondást nem tűrő szóval 
felvilágosítja. Pokoli gyanú 
viharzott fel részint go 
nosz, kapzsi, cinikus stb. 
lelkületemben aziránt, hogy 
vájjon megfordítva nem-e 
áll a tézist? S ettől a má-
sodperctől kezdve ugy 
csüngtünk szerzőnő ajkain, 
mint... — a hasonlatot 

. . . És egyszer csak megjelent 
ai ajtóban a mesebeli királyfi... 
DAYKA MARGIT éa BOROSS ÉVI 
Vígszínház: Varázsige 

(László felv.) 

Megnéztük Hatvány Lili darabját a 
Vígszínházban és elmondhatjuk, hogy 
megrendülve távoztunk a tett színhelyé-
ről. Az elegáns és elmés bárónő ugyanis, 
akinek éjfekete olasz szépsége epedő fran-
cia attasékat, loopingozó olasz pilótatisz-
teket, reménytelen szerelmi bánatukban 
világkörüli útra induló angol vice-királyo-
kat és — last not least — kétméteres 





hagyjuk talán —, hogy megtudandjuk: 
nincs-e összefüggés saját ügyeinkben régi 
nagyhatalmi pozíciónk állandó gyengü-
lése és részint saját külön varázsigéink 
állandó hangoztatása közöttll Itt érkez-
tünk el a megrendüléshez: van! Van, van, 
van, a hétfüzfánfütyülő feketerigóját az 
összes varázsigéknek, állapítottuk meg 
tűzpirosán, mely színváltozást arcunkon 
viszont páholyVeli társnőnk állapította 
meg rólunk színváltozás nélkül, de annál 
gúnyosabb ajkbiggyesztéssel. E pillanat-
ban kedves Hatvany Lili vad szemrehá-
nyást éreztünk szivünkben a szerző nő 
iránt, hogy legalább baráti uton miért 
nem közölte velünk már hónapokkal ez-
előtt ezt az egész dolgot ezzel a varázs-
igével s miért kell nekünk, akik állítólag 
a szerzőnő baráti köréhez tartozunk, 
tikkor megtudni ezt az átkozott varázsige-
titkot, amikor már valószínűleg késő. 
Mindenesetre ... mindenesetre e sorok 
irása közben halk esküt mormolunk, 
hogy soha többé semmiféle nőnek, sem-
miféle varázsigét ki nem ejtünk a szájún 

— Gyurka bácsi csuk magát szereti 
MAKAY MARGIT ÉS GYERGYAY ISTVÁN 

kon, ott némuljunk meg, de abban a 
szempillantásban, ha mégis megtesszük, 
ámen. (Tudniillik hátha még se késő.) 

E személyes kérdésben való felszólalá-
sunk után pedig legyen szabad közölnünk 
nma véleményünket a nagyérdemű közön-
séggel. főleg annak női részével, hogy a 
darabot és annak tanulságait sürgősen ta-
nulják be, lehetőleg könyv nélkül. De ha 
e célból megnézik majd a darabot, a vi-
lág minden kincséért az érdekelt férfiút 
magukkal ne vigyék, mert akkor fuccs az 
egésznekI öférfiassága ugyanis abban a 
pillanatban, amelyben feltűnik majd neki, 
hogy a varázsige valamelyik nap elmarad 
a mindennapi telefonból, fölényesen fog 
mosolyogni: áhá, a Hatvany Lili megta 
nitotta az édest, hogy inkább a nyelvéi 
harapja le, semmint a varázsigét ki-
mondja. És az ügyre mit sem hederitve, 
még a ki sem hült telefonon azonnal fel 
fogja hivni a maga saját külön Makay 

— Fogadok veled, hogy huszonnégy órán belUl 
itt eljegyzés lesz 

GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA ÉS GOMBASZ0GI ELLA 
(László ielv.) 

14 



Margit ját, holott ugyebár az egész Va-
rázsige-darab azért íródott, azért szüle-
tett, azt propagálja, azért él, szenved, 
küzd és vérzik, hogy a férfiak lehetőleg 
— ne hívják fel varázsigés hölgyeik után 
a Makay Margitjaikat... És itt, eskü-
szöm szégyelnök magunkat, hogy mi fér-
fiak milyen disznók vagyunk, ha nem jöt-
tünk volna rá, mégpedig amint már emii-
tettem, megrendülve, hogy velünk férfiak-
kal Ugyanaz a baj van varázsige tekinte-
tében, mint a nőkkel. Hogy mi, ökrök, 
micsoda varázsigéket tudunk nekik kita-
lálni, te jó Isteni — ahhoz képest ez a 
Varázsige-beli varázsige valóságos esti ál-
dás. Például... De ezt hagyjuk. Ami pe-
dig most már magát a darabot, mint da-
rabot illeti: szavamra mondom, férfi-
bestia legyen a talpán, aki szivét és agyát 
físsze meri mérni a szerzőnőével. Ez a 
harci villanás a szemekben, ez a villám-
gyorsan pattogó assaut az ajkakon, ez a 
csípős spleen és ez a mézbemártott vit-
riolos guny, — na, köszönöm. Nevettünk 
mi is a nevető, sőt hahotázó nézőtérrel, 
(le közben a szivünk dobogott az izgalom-
tól, hogy vájjon nein-e önmagunkon ne-

vetünk anélkül, hogy tudnók, ami iránt 
halványlila gyanút ébresztett bennünk a 
társnőnk ajkai körül még mindig vibráló 
enyhe gunymosoly. 

Mindenesetre ugy a nők, mint a férfiak 
(bocsánat, de a szerzőnővel ellentétben, 
mi azt hisszük, hogy főleg a férfiak), há-
lásak lehetnek Hatvany Lilinek az okos, a 
szellemes és a szép asszonynak, hogy a 
legokosabb, legszellemesebb és legszebb 
asszonyok szerelmi diplomáciájának egyik 
bizonyára legdelikátabb, hét pecsét alatt 
őrzött titkát elárulta nekünk. Az asszo-
nyok úgysem fognak belőle tanulni, mert 
asszonyok. Na de, mi férfiak majd ... 

Itt említem meg, hogy a ruhatárban 
sanda oldalpillantást vetvén egy ismeret-
len, karcsú kis őzikére, kisérőnőnk szi-
szegő megjegyzésére ezt válaszoltuk: 
„Édesem, hova gondolsz, esküszöm, hogy 
csak onnét tudom, hogy rajtad kivül más 
nő is van a világon, hogy egyes egyének 
szoknyát viselnek ..." 

Egyed Zoltán 

Hatvany Lili, Góthné, Kertész Ella és Gombaszögi Ella a „V arázni ge' első felvonása után a függöny előtt 
(Gyen« felv.) 
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Igazat mesélek 
Kihűl már az őszi kék ég, 
Hogyne 'szeretnélek, 
Un is csak az apró-cseprő 
Felbök alatt élek. 
A nap fáradt pávamadár, 
Hold is jobban hallgat, 
Tejúton se jár a násznép 
Csillaglakodalmat. 

Majd az a nagy fiófiullás is 
Megjön némán, csendbe, 
Legszebb pille akar szállni 
Fekete szemedbe. 
Selyem Hajad szél szórja szét 
Igazat mesélek, 
Kifut! már az őszi kék ég, 
Hogyne szeretnélek. 

SÉRTŐ KÁLMÁN 

Vörös bőröm alá hallgatok 
Én 
Nem tudnék 
Vigan, kocsi elé fogni, 
Piros lovakat s fütyölve ostorozni, 
Oldalról pökni kilóméter kőre, 
Orrot kifujni nyikorgó tengőre, 
Szoknyalángos vásárokra járni, 
Ostorral egy kislányután vágni, 
Hogy fiopp : 
„ Megtetszöttél, kurta mindönségöm, 
Fényőset kacsints s leszöl feleségőm." 

Én, 
Ugy tudok búsan 
Oda gyalogolni, 
A lány szivéhez és erőtlen makogni, 
Szemébe suttogni hitvány nótaszóval, 
Kérlelni, megtömni édes csókbagóval, 
Vállát szagolgatni, illatát megmérni 
Hejfí de fia aztán rossz utca kell térni, 
Hát fiopp : 
Itt vagyok la! parasztlegény vagyok 
Vörös bőröm alá, véremre hallgatok. 

SÉRTŐ KÁLMÁN 



Greta Garbo II. me(«rk«<lk Pe.tr« 

Az ál-Greta Garbo pesti kalandjai 
Egész Budapestet izgalomban - tartotta 

az a berlini távirat, amelyben Greta Gus-
taffson nevében két lakosztályt rendeltek 
egyik előkelő pesti szállodában. A beje-
lentett érkezés időpontjában érdeklődőik 
lepték el a pályaudvart és a szálloda 
halljál; mindenki izgatottan várta Greta 
Garbo megjelenését, aki azonban ugy lát-
szik, egyelőre nem akar Pestre látogatni. 
Néhány nappal később Bécsben is hrrek 
terjedlek el a film koronázatlan király-
nőjének látogatásáról. Bécsi lap olt meg-
írták, hogy Garbo inkognitóban érkezik 
s hogy fel ne ismerjék és meg ne rohan-
ják, jellegzetes szőke haja felett fekete 
parókát hord. 

A riporter szerette volna kipróbálni, 
hogyan fogadnák Pesten Greta Garbót? 

Muráti Lili, a Belvárosi Szinház tehet-
séges fiatal színésznője, akit a Szinházi 
Élet már bemutatott egyszer, mint a nagy 

svéd csillag alteregója!, Garbónak masz-
kírozta magát s mi végig/átszőttük vele 
a filmvilághiresség megérkezését és pesti 
tartózkodását. 

• 
Befut a gyors a pályaudvarra: az egyik 

elsőosztályu kocsiból elegáns, tigrisbundás 
hőigy száll le titkárja kíséretében. 

— Te, ez a Greta Garbói — mondja 
kél fiatal lány, akik ugyanezzel a vonat-
tal érkeztek; a következő pillanatban 
azonban már a perronon várakozó szü-
lők nyakáha esnek s el is felejtik, hogy 
velük együtt ugyanazon a vonaton talán 
Greta Garbo érkezett Pestre. 

A pályaudvaron fellobban a magnézium 
fénye — néhányan kíváncsian odafordul-
nak, de nimcs tömeg, nincs különösebb 
érdeklődés. 

Beülünk az ál-Garbóval a nagy fe-
kete, csukott autóba: irány az előkelő 
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szálloda, ahova Garbót 
várják. Az ajtóban fotográ-
fus, a hallban imagnézium-
f elvétel s mégis alig kel-
tűink feltűnést. Csaík ami-
kor már kifelé megyünk, 
akkor kérdezi a portás: 

— Ez a hölgy talán 
Greta Garbói 

Most már egy pillanat 
alatt elterjed a ihir: meg-
érkezett Greta Garbo — 
szaladnak, jelentik az ér-
kezést — jón az igazgató 
— mire azonban felfedhet-
nék az ál Greta Garbo ki-
létét, gyorsan Ikocsiba ülünik 
és eltűnünk. 

Séta a Dunaparton, fény-
képezés a Halászbástyán 
— néhány kíváncsi ember, 

Aj ál-Garbo titkáriával a Dunapalota 
halljában 

de sehol semimi tömeg, 
semmi feltűnés, dacára, 
hogy Afuráti Uli majdnem 
tökéletesen Garbo illufióját 
kelti és csak angolul be-
szél titkárával. 

A riport poénje: az ál-
Garbo este megjelenik a 
Hadius-szinház előadásán, 
beül egy páholyba s néfi a 
Mata Hari előadását. Ami-
kor a szünetben lefotogra-
fálíák a páholyt, a magné-
Ziumfény egy pillanatra 
odairpnyitja a zsúfolt ház 
közönségének figyelmét, de 
senki sem ugriik fel 4 he-
lyérő), néni tolonganak az 
állítólagos Greta Garbo felé: 
folyik tovább az előadás s 
a közönség némán ül a he-
lyén. 

Tanulság; Greta Garl>o Garbo-Muráti a korión 
(Seidner felvételei) 

18 



inkognitóban nyugodtan el-
jöhetett volna Pestre, nem 
rohanták volna meg, nem 
szedték volnia szét, mert 
hiszen kipróbált dolog, 
hogy a közönség még leg-
népszerűbb kedvencét is 
csak akikor ünnepli, ha an-
nyik érkezését megfelelően 
előkészítik. 

Ezt fényesen bizonyítja 
például, hogy amikor Ha-
rald Lloyd szemüveg nil-
kßl érkezett meg a pálya-
udvarra, a tömeg bátyját, 
a szemüveges JAoydot ün-
nepelte. 

AM ál-Garbo • Halász-
bástyán 

(Seidner felv.) 

Greta Garbo jöhet I Ha 
nem hirdetik, mikor jön, 
hql látható, olyan nyugod-
tan sétálhat Pesten, mint 
amilyen zavaratlanul Muráti 
Lili sétált. 

V. A. Greta Carba ultcregoja a Radius páholyában 
(LfaiH lelt.) 



VwTárjr Éva, Lrltnrr Mami, Tóth Csibi 
(Fgto Angela) 

E u r ó p a l e g s z e h b h o k i c s a f e a t a 

akin egy-egy forradás, daganat, vagy seb-
hely ne jelezné, hogy lelkes közreműkö-
dője a magyar gyephoki-sporlnak. 

A csapat valamennyi tagja al-round 
Bportlady. Nemcsak bokizik, hanem úszik, 
lenníszezik, viv, korcsolyázik ós golfozik. 
Legtöbbjük egy-egy «poriban már baj-
nokságot is ért el. A csapatkapitány, 
Stieber Lotti, a vegyésztudományok dok-
tora, Benedek János fulóbajnoik felesége. 
A kémia (helyett azonban jobban érdekli 
a sport: a „kapitány" a testnevelési fő-
iskola tanára, a MAC egyetlen aranyjelvé-
nyes hölgytagja. Az aranyjelvényt csak 
azok a versenyzők kapják, akik legalább 
húrom sportban bajnokságo-t nyertek. Stie-
ber Lotti korcsolybajnok, úszik, tcnnisie-
zík, kitűnően siel, ő a lelke a gyephoki-
csapatnak. Párizsban főiskolai világbaj-
nokságot nyert úszásban, Budapesten 
korcsolyázásban. Kitűnő soffőr. 

ür, Szláujf Béláné balösszekötőt játszik 
a gyeph ok icsa pa t ha 11. Nemrég hokink, 

mert kedvenc sportja a 
golf. Magyarország tizenkét-
szeres golfbajnoka, Ausztriá-
ban négy, Németországban Krixrbrt 

A legszebb női hokicsaput — igy írtak 
a MAC hölgygárdájáról, amelynek tizen-
egy tagja a legkitűnőbb eredménnyel sze-
repelt az osztrák gyephoki csapattal szem-
ben. A MAC hires női gyephokisai, a 
FröhMch-kupa háromszori nyertesei — az 
angliai hölgyek sikerein felbuzdulva kezd-
ték el ezt a veszélyes, fárasztó, de mulat-
ságos spoTtot. 

— Veszélyes a liakizás — mondja a 
csapat kapitánya, dr. Stieber Lotti —, 
inert nézze meg, alig van a csapatban nő, 



(Fol® Angelo) 
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Schmidt Ernébet, Lányi Lindner Marianne, Scabó Margit 

egy bajnokságot nyert és a csehszlovák 
bajnokságot is elnyerte. Dr. Szlávyné a hoki 
és golf mellett műkorcsolyázó, siverseny-
zö, kitűnő autóvezető és — last but nol 
least — bridzsba/noknő, Most rendezi 
sajtó alá könyvét a bridzsről. 

Lettner Manci a hokicsapat centere. 
Leitner táblabíró leánya. Egyike a csapat 
legjobb játékosainak. 

Dr. Silávy Béláné és dr. Stleber Lötty 

Lányi Lindner Marianne, a MiAC nép-
szerű Marcija, vitéz lovag Lányi Gusztáv 
tábornok leánya. Katonás kislány, flus 
allűrökkel. Kapust játszik a csapatban, 
kitűnően véd. Hogy a többi sporthoz is 
ért, azt bizonyítja, hogy a testnevelési fő-
iskoláit ,^tanársegéd" Stáeber dr. mellett. 

Báró Pittner Mária Terézia, a hoki-
csapat ceniterhalfja, osztrák diplomata 
leánya. Legjobb játékosa a csapatnak, 
már gyerekkorában játszott osztrák hoki-
csapatokban. A kitűnő sportlady motor-
kerékpárján száguld a városban, éppen 
olyan jó motoros, mint hokizó. 

— A hoki mellett — mondja — legszí-
vesebben leniniseeizem, én voltam egyike 
azoknak, akik a Színházi Elet nyári 
tenniszversenyén arany ütőt nyertem. A 
hoki és tennisz mellett legszívesebben eve-
zek, táncolok és bridzselek. A bridzst is 
sportnak számítom, mert nagyon komo-
lyan játszom és bridzsverseny-győzelmemre 
éppen olyan büszke vagyok, mint egyéb 
sporteredményeimre. 

Vawáry Éva karcsú, szőke, gyönyörű 
kislány, a legfiatalabb tagja a hokicsapat-
nak. Balszéls&t játszik. Még tizennyolc 
éves sincs, de máris mozgásművészeti ok-
levéllel dicsekedhetik. Vasvóry miniszteri 
tanácsos leánya. Édesapja Is ismert sport-
ember, a MAC régi gárdájának tagjia. 

Tóth Csíbi is ismert sportcsaládból 
származik, Tóth Gitta volt műkorcsolyázó 
bajnoknő huga. A hokicsapat kitűnő jobb-
hnlfja, a Pénzintézeti Központ tisztviselő-
nője. Irodai órái után nyáron uszóbajaok-
nő, kitűnő evezős, télen pedig slel. 



Vasráry ÉT« 

Bellonl Gyuliné 

Leltner Manet 

(Faló Angel») 

m â W b ó Matyit halhátvéd, 
a Jogbiztólfithi) A v&tetam a 
csapatban. K^gsu, «zőke 
leány, alkinek gyerekkora 
óta kedvenc sportja ia hoki. 

Schmidt Erzsébet egyike 

Báró Pitner Mária Teréila 

Tóth Ctibl 



Szlávy Béláné 

(Foto Angelo) 

Siabá Margit 

Lovag Lányi Undner Marianni 

^ a legismertebb tár-
saságbeli uri láí iyok-^B 
mak, kitűnő ba lha !k^ , , v ( m y G a í J U e M a ( 

nagyszerű tenniszező. 
G dl Ferencni, a hires régi IMAC-evezfts 

felesége, al-round sportlady, kitűnően 
evez és elsőrangú jobbhátvéd a csapatban. 

A gyep hoká csapatnak másik assizony-
tagja Beltoni Gyuláné — Juhász Bözsi, a 
MAC jeles futójának felesége, az Országos 
Testnevelési Tanács' tanára. 

g. a 
Dr. Stleber Lottl Schmidt Eristbet 



SREJBENZI DRÁMA 
Világcsoda a Belvárosi Színházban 

E t f y n e m l « i « s £ « z i n m û órikmi < t k e r e 

írja: J^eller Rózsi Ödön, született ToJsztojné Alajos 
ELSŐ OLDAL 

Színházi Főügynök (Bécsben diktál): 
Also, srejbenzi: Dráma e pillanatban nin-
csen raktáron. Az irók fütyülnek darabot 
irni, minden megbukik úgyis, még ha 
siker van, az se ér semmit, az írók hülye 
novellákat írnak, ezekért legalább meg-
kapja az ember a pár schillinget előre, ha 
ez így megy tovább, mindnyájan becsuk-
hatjuk a boltot. 

Ügynöktanonc (gyorsan gépel). 
Pesti alügynök (lihegve jön): Herr Kol-

lega, azonnal kérem a jelentést. Rettenetes 
Bárdos Cár most ébredt fel és dühöng, 
mert valaki pisszeg a nézőtéren. 

Főügynök (kikapja a tanonc kezéből a 
gépírást, olvassa): Srejbenzi: Dráma, e 
pi l lanatban. . . Mondja maga hülye, 
hova teszi maga a vesszőt — hiszen így 
nincs értelme, azonnal javítsa k l . . . 

Pesti Ügynök (kikapja a kezéből): Nincs 
időm várni, indul a vonatom, neked fél-
ötre Pesten -kell lenni. Rettenetes Bárdos 
Cár nem megy a maga kedvéért kalapos-
inasnak. (El.) 

MÁSODIK OLDAL 
Bárdos Cár (Harsányt fökomornyikhoz): 

H a h ! . . . Nézz ki az ablakon . . . Nem les-
kelődnek a többi szinházak igazgatói, hogy 
elrabolják tőlem Hörgenmörgen ó-skandi-
náv költő huszfelvonásos lirai költemé-
nyét a „Halálos unalom" cimü remek-
müvet? 

Rezső (lenéz): Nincs semmi nesz, felsé-
ges uram, sürü sötét az éj, csupán a Daily 
Mail csikorog élesen, hogy az u j Fodor-
darab megérkezett Londonba. 

Ügynök (lihegve jön): Cár, itt a jelentés 
a legfrissebb darabokról . . . 

Bárdos Cár (kikapja a kezéből): Mi ez? 
Shaw Bernát megveszett és megharapott 
egy színigazgatót? 

Ügynök (félre): Szent Isten, sajtóhiba. 
Shaw bernáthegyi kutyájáról van szó, 
nem őróla. (Hangosan) Cár, valami téve-
d é s . . . 

Bárdos Cár: Elég! Ne tanítson engem 
tévedni! Almomból felkeltve jobban téve-
dek magánál! Szegény Shaw megveszett s 
igy többé nem szerepelhet műsorunkon, 
legújabb darabját, amit próbáltunk, levesz-
szük a műsorról! Azonnal u j darabot tü-
zünk tehát ki. (Olvassa a jelentést.) Hm. 
Ez itt érdekesnek látszik, elme után 
ítélve. Ki irta ezt a „Srejbenzi" cimii 
drámát? 

ügynök (rémülten): Felség, azt hi-
szem . . . 

Hang az előszobából: Segítség! 
Ügynök (aki tudja, hogy odakint az 

egyik színésznő ordított, mert Meiler 
Ödönné született Frank hadnagy vegyész-
tábornoknő, véletlenül sósavval perme-
tezte le a ruháját nárciszparfüm helyett): 

Ugylátszik, a „Srejbenzi" cimü darab 
szerzője . . . 

Cár: Rendben van! A Shaw-darab nem 
megy, helyette azonnal műsorra kell tűzni 
a „Srejbenzi" cimü darabot. Reggel ol-
vasópróba, délután diszlelezés, két hét 
múlva sajlóbemúlató, premier. Abtreten! 
(Suite-jével, illetve ensuite-jével méltósá-
goson elvonul, miközben Ügynök és Rezső 
rémülten néznek egymásra.) 

HARMADIK OLDAL 
Színészek (bevonulnak a próbára). 
Főrendező (megjelenik, kezében egy 

üres füzettel). 
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Világosító (kimegy a kulisszák közé). 
Dlszletezfí (várja az utasításokat). 
Shaw Bernát (biciklin érkexik London-

ból): Good by, ladies and gentleman 
Azért jöttem, hogy résztvegyek darabom 
rendezésében, ahogy Francis Molnár 
szokta csinálni, külföldi előadásain. Ëljen 
Bárdos! 

Főrendező (hűvösen): Sajnálom, Mr. 
Shaw, de darabját levettük a műsorról, 
mivel ön megveszett és megharapott egy 
színigazgatót. 

Shaw (mérgesen): Mit jelentsen ez? 
Szemtelenségl Hogy éh haraptam? Örülök, 
ha rágni tudok! Rágalom, hogy haraptam! 
Adják vissza a darabomat, elviszem Már-
kus Lacinak! (Dühösen el.) 

Főrendező (sóhajt): Figy elemi Most 
pedig próbálni kezdjük Mellemé Frank 
Hermln, született doktor H« SO* „Srej-
benzi" cimü szabadalmazott egyetemi ve-
gyészköltő szublimátoldatát. Világosító — 
előre! Kellékes — a színpadra! Ossza ki a 
szerepeket! Olvasópróba! 

Színészek (mohón elkapják a szerepe-
ket, belenéznek, aztán csodálkozva néznek 
egymásra és a Főrendezőre): De kérem, 
főrendező ur . . . hiszen nincsen semmi a 
pap í ron . . . 

Főrendező (szigorúan): Egy szót se! 
Artúr cár azt parancsolta, hogy elő kell 
adni a világhírű vegymüvész darabját, te-
hát elő fogjuk adni! Nagyon egyszerű a 
dolog. Diszletmester, ön készít kilenc gyö-
nyörű díszletet, amelyek egy Hagada ki-
lenc oldalát ábrázolják — olvassa el 
akármelyik orosz meseíró darabját a ti-
zenhetedik századból és azokból vegye a 
rajztémát! Kellékes, ehhez vegye meg a 
„Jancsi és Juliska" cimü Humpernick-
opera gramofonlemezeit és azokat he-
lyezze el a szin mögött! A színészek pe-
dig ugy fognak tenni, mintha egy rendes 
darabot játszanának közben! Vigyázz — 
kész — rajta! (Próbálni kezdenek.) 

NEGYEDIK OLDAL 
(Shaut Bernát, Gerhardt Hauptmann, 

Molnár Ferenc, Hunyady Sándor, Fodoi 
László és más drámaírók, mint elvadult 
betyárok a hideg erdőben, összeesküsznek 
Bárdos Cár ellen.) 

Shaw: Fel, fel, barátaim! Meg fogjuk 
ostromolni a Belvárosit Szörnyű dolgok 
történnek ott — hallottátok? Főpróbát 
tartottak egy nemlétező darabból, ahol a 
díszleteknek, a zenének, a rendezésnek, a 
színészek játékának és a színésznők ru-
hájának olyan sikere volt, hogy ínég a 
gyakorlott kritikusok se vették észre, 
hogy dráma és darab nincsen. Voltak, 
akik ebből az alkalomból deresre fektet-
tek és alaposan eltángáltak bennünket, 
akik nem Is voltunk jelen. És azóta nincs 
többé siker, csak a Belvárosiban! Ensuite 
megy a darab legalább ezerszer, minden-
kit túlél, minden tönkremegy, koldusbotra 
jutottunk mindannyian, betyársorban 
tengődünk! Meg kell ostromolni a színhá-
zat és ledönteni az álnok Cár hatalmát az 
6 elszakíthatatlan Potemkin-darabjávai! 

UTOLSÓ OLDAL 
Arra a hirre, hogy Shaw Bernát negy-

venezer drámairó élén közeledik a Bel-
városi felé, Rettenetes Bárdos megrémül 
és kiküldi ellenük a „Srejbenzi" cimü da-
rab szerzőjét, Melier Mária Zsigmond 
Aladárt, akivel azonban, az utolsó perc-
ben, Shaw paktumot csinál, megállapod-
nak benne, hogy a nagysikerű szerző 
megengedi Shaw-nak és Molnárnak, hogy 
legközelebbi darabjukat az ő neve alatt 
hozhassák forgalomba, viszont az angol 
szerző keserűsó-shaw-készitményeit a jö-
vőben a kitűnő vegymüvésznő saját nevé-
ben szabadalmaztathassa s adhassa el 
vegyipari gyáraknak. Happyend, min-
denki megkapja egymást és a magáét, 
csak én nem kerestem semmit az egész 
üzleten. 



INTIM PISTA, hogy Gerhard Haupt-
mann valóban Budapestre tátogat? 

— Megígérte a Vigszinháznak. Ha 
össze tudja kötni jövő havi budapesti 
premierjét svájci körútjával, akkor 
minden bizonnyal útba is ejti a ma-
gyar fővárost. Wfeede, az ismert ber-
lini színpadi kiadó, azzal csábítja Bu-
dapestre a német költőfejedelmet, 
hogy itt lehet a legjobban enni. 

— Köszönet a magyar háziasszo-
nyok nevében! 

— Nono, az éttermek chefjei is meg-

érdemelnek tán egy icipici elismerést. 
— Maga talán Berlinben járt, hogy 

ilyen jól van informálva Hauptmann-
ról? Találkozott Fedákkat? 

— Csak futtában, mert a művésznő 
éppen csak megnézte az „Egy asszony, 
aki tudja, hogy mit akar" előadását 
és utána már robogott is tovább Pá-
rizsba. Lett is nagy sértődés az ügyből. 

— Hogyant 
— Massary megsértődött amiatt, 

hogy Fedák az előadás után nem ke-
reste fel öltözőjében. Remélhetőleg 
azóta megtudta, hogy Fedák egyenesen 
a pályaudvarra ment ki a függöny le-
gördülése után. 

— Milyen a darab ? 
— Igazi Fedák-darab, igazi Fedák-

szerep. Tartalma? A nagy színésznő 
szakit régi barátjával és meginvitálja 
vacsorára azt a kitartó, néma hódoló-
ját, aki hónapok óta minden este egy 
bizonyos páholyból nézi végig az elő-
adást. Megjelenik egy kislány és arra 
kéri a nagy művésznőt, hagyjon békét 
ennek a fiúnak, mert ez az 6 kiszemelt 

Qaál Franci berlini filmjét köiMtltette a pesti rádió is. K bemutató előtt lerMiteiMk a filmet neki 
i s BeSthy Babának, hogy ketten együtt Sssseáiiithassák a kísér« srfreget 



— Többszázszemélyes 
bankett1 

— Ne legyenek rosst-
nyelvüek! Hat-nyolc em-
berről van szó. Ez a 
tabló egyike a leghatáso-
sabb színpadi képeknek. 

— Pletykát is hallott 
Berlinben, vagy csak da-
rabokat nézett? 

vőlegénye. Csak később derül ki, 
hogy a művésznő a mamája a kislány-
nak. 

— No és tiem ismerte megi 
— Ne kössenek bele egff operett-

mesébe! Különben juszt sem ismerheti 
meg, mert a művésznő és a férje kü-
lönváltan éltiek és a sztár, csecsemő-
kora óta nem látta a gyermekét. Most 
mesélem tovább. A kislány férjhez 
megy szive választottjához, de ezt a fri-
gyet nagy veszély fenyegeti. Mint fiatal 
asszony megtudja, hogy az ifjú férj 
szeparéban együtt vacso-
rázott az ünnepelt mű-
vésznővel. Viszont nem 
tüdja, hogy a fétj a saját 
anyósával töltötte az es-
tét és ezért elhatározza, 
hogy visszacsalja a fér-
jet. No de az anya ezt is 
megakadályozza. 

— Okos aúyal 
— Vah a darabnak 

egy jelenete, amelyért 
magában érdemes meg-
nézni ezt ai operettet. A 
nagy művészti<5 vacsora 
keretében összegyűjti 
mindazokat a férfiakat, 
akikhez gyengéd szálak 
fűzték. 

— Az esküvő előtt csak eljön Buda-
pestre vendégszerepelni? 

— Szó sincs róla, az ura nem engedi 
Ez a házassági hír egyben megcáfolja 
azt a romantikus szerelmet, amelyet ál-
lítólag a Világhírű komponista táplál az 
ifjú magyar filmsztár iránt. 

— Mit csinál Berlinben Elisabeth 
Bergner? 

— Bözsi most Londonba indul, ahol 
Kordánál játssza a „Gyilkos asszony" 
cimü film női főszétepét. 

— Ismereni magukat, 
tudtam, hogy nem elég-
ézenek meg néhány új-
donság kivonatos tartal-
mával. Eggerth Mártáról 
például máris elárulha-
tom, hogy nemsokára 
véglegesen berlini illető-
ségű lesz. Férjhez megy 
Lüdtke ísnleíí filmíró-
hoz. 

Fedák Sári Berlinben volt az elmúlt héten. A berlini magya-
rok csodaszép krizantém-csokorral búcsúztak tőle, amikor Párizs 

felé indult 
(Wide World foto) 



A Si lnh í i l Élet már * mult héten megcáfolta Bfller Irén válásának hírét. íme, Itt • primadonna 
kábel-cáiolata It, amely sióról szóra egyezik a Színházi Élet közleményével 

— Mi van a hires magyarszárma-
zásu filmszlnésznővetf 

— Nagy Katóval? 
— Dehogy! Gaál Franciskávall Vagy 

maga nem hallotta rádión a filmet ? 
— Személyesen láttam Berlinben. 

Franciska elragadó. Már ugy is ét, mint 
egy hollywoodi filmsztár. Karácsonyig 
itthon marad, de nem szórakozni, ha-
nem tanulni és dolgozni. Korán kel, 
tornászik, nyelveket tanul, muzsikál, 
egyszóval a csillagok fárasztó munkáját 
végzi, még akkor is, amikor tulajdon-
képpen nem dolgozik. 

— Molnárral találkozott Berlinben? 
— Még Bécsben tartózkodik. Csak a 

Harmónia premierjére utazik a német 
fővárosba. 

— Ês a rendezés? 
— Elég jó kezekre van bizva. Maga 

Reinhardt dolgozik a színpadon kora 
reggeltől késő éjszakáig. Egyébként 
Molnárnak érdekes jubileuma lesz no-
vember 28-án. Ezen a napon lesz har-
minc éve, hogy a Vigszinház előadta a 
„Doktor ur" cimü bohózatot. 

— Bankett lesz ? 
— Óriási! Molnár adja a vacsorát a 

bécsi Imperialban és a nagy lakomára 

egyetlen résztvevőt hivott meg: Darvas 
Lilit. 

— Szóval teljesen zártkörű a dologi 
— A legnagyobb mértékben. A világ-

hírű iró mindig irtózott mindenfajta 
nyilvános szerepléstől és sohasem en-
gedte meg, hogy a barátai jubileumot 
vagy születésnapot ünnepeljenek. 

— Valami jó viccet tartogat nekünk 
n héten1 

— Még a komoly dolgokkal sem 
végeztem. Bassermann társulatot szer-
vezett főképpen bécsi színészekből és 
az együttessel Budapestet is megláto-
gatja. A turné egyik női főszereplője: 
Pécsi Blanka. 

— Szóval a sok bécsi között egy 
Pécsit 

— Viszont már bécsinek számit 
Paál Erzsi, a fiatal szubrett, aki pár 
napi pihenőre hazaérkezett. 

— Igaz, hogy feleségül megy Dénes 
Oszkárhoz? 

— Tudtam, hogy ez érdekli magu-
kat és ezért legelsősorban is ezt a kér-
dést intéztem az ifjú színésznőhöz. Mo-
solygott és igy felelt: „Egyelőre szó 
sincs róla". 

— Na, most már egy kicsit jöjjön 
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Alpár Gitta és férje Guitar Fröhlich Athénen ét Kairóba uHktek a k««elgfl tél elfil. Éllel robog-
tak ét Budapesten, Itt a Sxlnháxl Élet fotogratiua várta őket 

vissza Budapestre. Mikor érkezik 
Kiepurai 

— Azt nem tudtam, de már pusztán 
arra a hirre, hogy ide érkezik... 

— Lázba jöttek a nők! 
— Az egyik annyira lázba jött, hogy 

amint meglátta a plakátot és rajta nagy 
betűkkel Kiepura nevét, vasúti jegyet 
váltott és meg sem állott Párizsig. 

— Ki az, aki annyira haragszik ked-
vencünkref 

— Egy csinos fiatal hölgy, akiről a 
rossz nyelvek egy izben azt mondták, 
hogy az énekes menyasszonya'és most 
ezzel a demonstrativ utazással is cá-
folni akarja ezt a híresztelést. 

— Jó történetei vannak ? 
— Kitűnő tragikomikus história esett 

meg az ismert színpadi iróval. Nevez-
zük Ádám umak. A napokban hivatalos 
ügyben Bécsbe utazott. A felesége más-
nap vette észre itthon, hogy egy fontos 

szcenáriumot itthon felejtett. Felhívta 
tehát dringend a bécsi hotelt és kérte 
Herr Ádámot. A portás udvariasan fe-
lelte a telefonba: „Herr Ádám momen-
tán nincs itthon, csak Frau Ádám." 

— Kapcsoltaf 
— Hogyne! A dialógust mellőzöm! 
— Miért mondta erte, hogy tragiko-

mikus történet? 
— Mert csak a hallgatóra komikus, a 

szereplőkre rendkívül tragikus. 
— Mi volt a héten a legjobb vicc1 
— A Fészekben valaki megfogta a 

köztiszteletben álló idősebb vállalkozót. 
Természetesen az általános viszonyok-
ról panaszkodtak. Az öreg ur sóhajtva 
jegyezte meg: „Bizony kérem, nekem 
három felnőtt leányom van!" És otthon 
laknak mind a hárman? — kérdezte a 
klubtárs részvéttel. Mire az öreg ur re-
zignáltán felelte: „Dehogyis! Még egyik 
sincs férjnél!" Kezeiket csókolom! 



Itt láttuk rlüftiör u pingvineket 

A napilapok, sőt mondhatnók a napi 
lappok megírták; hogy Marton Bandi, a 
lehetséges magyar filmrendező, nemrég 
expedíciós filmet forgatott Grönlandban, 
a lappok és iramszarvasok földjén. 
Miután a film nagy iramban elkészült* 
Marton Bandi a feleségével együtt vissza-
téri bécsi lakásába, de a sarkvidéki élet 
érdekes élményein kivül egy kis sark-
vidéki nosztalgiát is hozott magával. 

A nosztalgiát azok a fölszerelési tár-
gyak ébresztették föl a házaspárban, ame-
lyek egyetlen sarkutazó kelengyéjéből 
st in hiányozhatnak. Mert hiszen mindent 
visszahoztak magukkal: bundákat, pré-
mekel, lábzsákokat, fülvédős sapkákat) 
vízhatlan sátrat, fókáprémtnel bélelt hó-
csizmákat, amelyekre az északi fény or-
szágában mindennapos szükségük volt. 
Itthon, ahol a napi kötelesség ezer gond-
jának szürkeségében valósággal vakáció-
nak látták a grönlandi életet, sóhajtva né-
zegették legnagyobb élményüknek relikviáit 
és szinte egyszerre jutottak arra az excen-
trikus gondolatra, hogy bécsi lakásukon 
visszaálmodják magukat Grönlandba. 

A hálószobában, — amelyet a stílszerű-
ség kedvéért nem fűtöttek be, — felállítot-
ták a sátrat. Megvetették az állatbőrökböl 
készült pompás fekhelyet, szétszórt vattá-

lUltKeli nagytakarítás Martunéknál 
(Futo Minds»«*III)) 



ból és splitterekből egy kis 
havas hangulatot rögtö-
nöztek, vacsorára egy .kis 
petróleumfőző mellett kon-
zervet melegítettek és meg-
kezdődött a modern lakás-
ban a sarkvidéki élet. 
Még az öreg jegesmedve-
bőr is szerepet kapott, 
umelyet annakidején egy 
bécsi szűcsnél vásároltak 
és amely sohase gondolta 
volna, hogy földi pályájá-
nak befejezése után még 
egyszer hazai környezetbe 
kerül. 

Nein sokáig tartott 
Matton Bandiék bécsi illu-
zió-élete. Beleuntak, mi-
után a villany sehogysem 
tudta pótolni az északi 
lényt. Levetették a jó me-
leg eszkimó-viseletet és 
visszhvedlettek a szellős 
európai ruháikba. A ked-
ves kaland emlékét mindössze ez a 
hány kép őrzi. 

A sarki felszerelési tárgyak jólmegér-
demelt pihenőre tértek. Nyugalomba vo-
nulhalnuk, hn Ugyan ujabb expedíciót 

61 kilométeres Iram — szarvas nélkül 

né- ném szerveznek Martonék. 
De azért az északsarki hangulat mégis 

megmarad Marton Bandiék lakásában. 
Csak nem Ök fognak ezentúl eszkimó-
ruhában járni, hanem a molyok. 

A sarki hálóicákban ugy aludtak, mint a bunda 
(Foto Mindszent}) 



L. RENATE MÜLLER 

e l rá l tSHav Amikor filmre akarták szerződtetni, szabadkozott! „MM M l m«Jd • • r l l l i l i rtTid j ^ H l i s után mágia fllmszlnésznő lett. Legújabb Hímjének, amelyben Q f l partnere, szintén „Mit szól majd a lérjemî" « c i U s*fl 
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Szeret — nem szeret ! 

l A ^ S O T T H O H U U ^ C S A L A J ) l • 
Múltbeli orákulumunknak rendkívüli sikere volt. Mindenütt, ahová a Színházi 

Elet eljutott, a „Tegye-netegye" játékot játszották. Ez indította a Szinházi Élet saját 

külön jősdáját arra az elhatározásra, hogy az élet legizgalmasabb problémájában, a 

szerelemben is tanácsot adjon a hozzáfordulóknak. 

A játék szabályai ugyanazok, mint az előző héten. Aki az orákulumtól tanácsol 

kér, vegyen ceruzát a kezébe, hunyja le a szemét, tartsa a ceruzát az ábra fölé s víz-

szintes irányban ide-odamozgatva szúrja le egy helyen az itt látható, belükkel tcleirt 

kockában. Azt a betiit, ahol a ceruza hegye megállt, ir ja le, ulána számoljon le jobb-

felé őt kockát abban a sorban, vagy folytatólag a kővetkezőben és az így nyert betűt 

irja az első mellé. Tovább ls ötönként haladjon, majd az utolsó sorból ugorjon 

vissza az elsőbe, mindaddig, amig a kezdőbetűhöz nem ér. Az egymásmellé állított 

betűkből egy sort fog kapni, amely valahol elkezdve értelmes mondatot ad. Ez lesz 

a Szinházi Élet orákulumának válasza a gondolt személlyel kapcsolatban. 

33 



Akit a nők szeretnek... 
A bécsi Van Dongen karrierje a főposta 

poste-restante osztályától a világhírig 
Bécs, 1932 november. 

Hárcum év előtt hirtelen fellendült a 
bécsi főposta poste*restaiite-osztályának 
forgalmai Ezt a hirtelen fellendülést a 
postaigazgatóság 145.673. szAmü rende-
lete okozta, amely Haivel Alfréd posta-
kezelőt a síirgöny fel vételítő 1 áthelyezte a 
poste-restante-levelek kezeléséhez, A posta-
kezelő a legszebb férfl volt az egész fő-
postán, Mit a főpostán? Egész Bécsben. 
Ilnwel Alfréd hamarosan a bécsi nő;k 
kedvence lett. A szerény és túlzottan ud-
vrtrius tisztviselő tneghódiMln uzokal a 

hölgyeket, akik szerelmeslevelekért jöttek 
tt posite-restante-ablakhoz. Mialatt átvet-
ték tőle a jeligés leveleket, beleszerettek. 
A hölgyek csakhamar rájöttök, hogy igen 
egyszerű módon lehet Hawel úrral gyak-
ran találkozni. Nem kell addig várni, 
ftmig válamelylk hódolójuk jeligés levelet 
küld nekik, hanem sokkal egyszerűbb, ha 
ezeket a jeligés leveleiket maguk írják 
meg, lehetőleg két-háromszor hetenként, 
s igy alkalom nyílik Alfréddel találkozni. 

Hawel népszerűsége nőttön nÖtti Az 
ctjyik bécsi ti/scig színes riportban leplezte 

le a postahivatal Don Jüan-
ját. Ez a cikk női körökben 
Hagy sikert aratott, de an-
nál rosszabb hatást váltott 
ki a postaigazgatóságnál. Az 
üreg postaigazgatók egyálta-
lában nem lelkesednek nő-
hódító tisztviselőkért, mert 
aki a nőknek tetszik, 
biztosan elhanyagolja a 
hivatali kötelességét. En-
nek következtében cél-
•sterühek látták Hawel Al-
frédot a poste-restante-
osstálytól elhelyezni, még 
pedig olyan beosztásba, 
ahol a felekkel nem érint-
kezik. 

Hawel Alfrédot nagyon 
bántotta ez az áthelyezés, 
de neun telhetett elleme 
semmit. Szorgalmasan el-
látta u j beosztásában is a 
feladatát és szabad idejé-
ben, mint eddig is, feste-
getett, Egyszer gondolt egy 
ineréizet és felkereste azt 
az újságírót, aki a „lelep-
lező cikkével" tönkretette 
karrierjét és megkérte, 
hogy jöjjön el hozzá és 
nézze meg a képeit. Az 
újságíró elment és felfe-
dezte Hawett. Ez alkalom-
mal nem mint nőihóditói, 

Darvas Lili 
(Hawel Alfréd fesIméuyO 



hanem mint Becs Van 
Dongenjét. Van Doiigera 
Párizs kedvence és legjob-
ban fizetett festője, mint 
vásárcsarnoki hordár ifcezd-
te a karrierjét, Hawel Al-
fréd valamivel felljebb 
kezdte, de karrierje sem-
mivel sem marad el Van 
Dongenté mögött. 

Az ujságiró cikke után 
Hawel po,ste-res tarnte ra-
jongói újra előkerültek és 
a postahivalalnoik-fest&mfl-
vész egymásután kapta a 
portrérendeléseket. Ezekért 
a képékért még nem ka-
pott sok pénzt, de a kevés-
pénzii rendelők lelkes rek-
lámmal pótolták az elma-
radt silMngeket, Az első 
kiállításán Hawel egyszerre 
befutott is amikor Bécs 
legérdekesebb asszonya, 
Meinl Gyula japánszárma-

Liesl Goldarbeiter, 
Misa Ausztria IMI 

(Hawel festményei) 

zásu felesége is modellt 
ült neki — Hawel Alfréd 
divat tett Bécsben. 

Hawel Alfréd körülbelül 
azt a szerepet tölti be ima 
Bécsben, amit Vati Döingen 
játszott fénylkoráhan Pá-
rizsban. Atelierja a leg-
szebb. A leggazdagabb és 
legdivatosabb nők nála 
rendelnek portrét, a világ 
nagy lapjainak állandó ri-
porttémája ez az érdekes 
és egyéni festő. Hihetetle-
nül gyorsan dolgozik, 
ontja á képeket, die a gyor-
saság nem megy a művé-
szet rovására. 

És ami a legérdekesebb: 
a nők kedvence nős és a 
leghűségesebb férj, akit 
nyárspolgári értelemben 
csak el tehet képzelni. A 
hölgyeik rajongása mindig 

Herta roil Haertjeni, 
Mis« Ausztria 1932 



Alfred Hawel négyszeres ilnareképe 

csak egyoldalú rtiarudt. 
Hawel nem viszonozta eze-
ket az érzelmeket. Hawel 
azt mondja, hogy feleségé-
nek köszönheti karrierjét. 
Az asszony velte rá, hogy 
szorgalmasan dolgozzon, 
képezze magái és a fele-
sége adott neki erőt, hogy 
a postahivatal egyforma, 
idegőrlő napi munkája 
után leüljön a festőállvány 
elé és késő éjszakáig dol-
gozzon. 

A bécsi magyar híressé-
gek közül eddig csalk Dar-
vas Lili ült Haweltiek mo-
dellt. Molnár Ferenc sze-
rint, ez a legérdekesebb 
portré, amelyet feleségéről 
készítetlek. 

(H. E.) 

Mieklko Meinl, a kávékirály 
japán felesége 

(Hawel festménye) 
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RÁDAY: 
RÓMÉÓ 

Márkus László, a 
Nemzeti Színház Igaz-
gatója a szezon folya-
mán a magánszínházak 
több tagját akarja a 
Nemzeti Színházban ven-
dégszerepeltetnl. Az első 
vendég Ráday Imre 
lesz, aki februárban 
mint Rómeó fog bemd-
taikozni á Nemzetiben. 

A mama színésznő, a papa 
színházi újságíró, a keresztapa 
szerkesztő. Stób Tomi keresz-
telőién mindenki megállapodott 
abban, hogy az ulsztllőtt, ha 
megnő, színpadi Merzt lesz 

rúliiikú» Irén, aki l'ulolás Irén 
néven tavaly szép sikerrel lát-
szőtt a Magyar Színházban, bú-
csút tnondott a Színpadnak és 
lérjhezment Wlndlseh Istvánhoz 

(Foto Kamara) 

A 
t r i a i H A L Á S Z I M R E . 

Uj darabom harmadik felvonását ifom. Ez az 
a stádium, amikor az embernek komoly gondot 
kezd okozni: mi legyen a darab cime? 

Mert a cim nagyon fontos. Ezt számtalanszor 
hallja az ember d szinház körül. Arra azonbán, 
hogy milyennek kell lenni a jó cimnek, még 
eddig senki sem tudott rájönni. 

En most rájöttem. A jó cimnek rossznak kell 
lenni. Nagy sikere csak rosszcimü darabnak lehet. 

A „Feketeszáru cseresznye" már magában véve 
sem jó cim, a darabhoz pedig csak annyi süál 
fiizi, hogy egy dalt, aminek ez a kezdősora, el-
énekelnek benne. A „Torockói menyasszohy": í>0 
év előtti népszintiiű-cim. A „Tűzmadár" szépen 
hangzik, de a darabhoz igazán kevés köze van. 
A legósdibb és legborzalmasabb cim: „Fizessen 
nagy.-ád" ! Most olvasom, hogy 30 német és 
osztrák szinpad kötötte le előadásra. 

Uj darabom ideiglenes cime: „Frivol ügy". Má-
sik ideiglenes cim: „Hallotta, mi történt Annié-
val?" Legideiglenesebb cim: „Egy férj, aki nem 
tiszteli a törvényt." 

Remek rossz cimek, ugy-e? 
Én azért nem vagyok megelégedve. Még töröm 

H f p l i ' i n r t hrtthn InlAlnlr tnói t rn«niT!ilihnt 



ÉLETVESZÉLY 
— Doktor ur, csakugyan 

veszélyben forgott az éle-
temi 

— De mennyire. Naponta 
kétszer voltam magánál. 

(Berliner 111. Zlq.) 
MUNKAKÍiZBF.iV 

KÉP AZ ÁLLATVILÁGBÓL 

Harnuilh luire gondolt egy merészel, itthagyta Pestet és Szokolay Olly, Kényes 
Szabolcs zeneszerző, valamint Gyarmathy Miklós díszlettervező társaságában Berlinbe 
ment szerencsét próbálni. Onnét küldte ezt a felvételt a Színházi Éleinek, a követ-
kező kis szöveggel: 

„Berlinben máris beérkezett emberek vagyunk. A felvétel azt a jelenelet őrökiti 
meg, aminl éppen beérkeztünk." 

— Talán egy ki-csit ud-
variasabban (koldulhatna! 

>— Asszonysági, maga 
igazán nem fog megtaní-
tani a saját mestersé-
gemre. NAGYMOSÁS SZ> .r i lÊKNAl. . . . 

y 



CSALÁDI TRAGEDIA 
SKÓCIÁBAN 

— Magáért képes volnék karkötőt is lópni, 
— Remilem, nem tőlemI 

(La \le Parisienne) 

Á megcsalt férji Álljatok 
egymás mtlgé, nyomorul-
tak, hogy egyetlen lövéssel 
végezhessek veletek! 

(Kölnische 111. Ztg.) 

Kérem, tegnap vásá-
roltam egy krémet piros 
orr ellen. Nézze meg, kék 
lett tôle az orrom. 

— Majd korrigáljuk. 
Milyen sziliben óhajtja 
uraságod? 

(Ric et Rae) 

— Rendben van Ella a vőlegényével? 
— Hogynel Egyik sem tudja a másikról, hogy nincs 

egy vasa sem is ezért elhatározták, hogy minden 
vagyonukat megosztják. (Punch) 

SZENZÁCIÓS 
MEGFIGYELŐKÉPESSÉG 

Pethes és Keleti « Kör-
úton megfigyelnek egy 
kutyatulajdonost, amint a 
kutyájával sétál. 

— Ez az ember nagyon 
settk lakásban lakhatik — 
mondja Pethes. 

— Miért? 
— Mert a kutyája felttl-

ről lefelé csóválja a far-
kát és nem jobbról balra. 

ÚRINŐ AZ APACSTANYÁN 
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— Valami szelídebb disznótág ellen nem lett volna kifogásunk. 
(la Vie Parisienne) 

C ALIGARY 
MINT TENYfiRJÓS 

A kél világhírű Caligary, 
•kiket civilben Lovas Endrének 
és Istvánnak hívnak, hatévi 
távollét után hazajött Pestre. 
Legutóbb három évig dolgoz-
tak egyfolytában Los Angeles-
ben, ahol a legnagyobb revilk 
iőattrakdója voltalt. Lovas 
Endre tele van a legaranyosabb 
történetekkel. Az egyiket l i t 
adjuk. 

1931 decemberiben az egyik 
Fox-szlnház revüjében Játszottuk 
a fősserepet. Premier után az 
igazgató magához hivatott, gra-
tulált a sikerhez, de ugyan-
akkor közölte, bogy a darab 
primadonnáját kl fogja cse-

rélni. Visszamentem a szín-
padra. Éppen szembe jött ve-
lem « primadonna, aki még 
semmit sem tudott • szomorú 
h Írről, 

— Mr. Callgary! — mondta. 
— Magának fogalma sincs, mi-
lyen vagyont fektettem a toa-
lettjeimbe! De remélem, kifize-
tődik. 

Nem volt silvem és nem vo|t 
meghatalmazásom, hogy közöl-
jem vele az Igazgatóság szán-
dékát. Később azonban erre is 
alkalom kínálkozott. A beszél-
getés folyamán' ugyanis azl 
találtam neki mondani, hogy 
kitűnő tenyérjós vagyok. Rög-
tön elém tartotta a tenyerét. 
Es én jósolni kezdtemi 

— Maga még ebben az évben 
nagyon kellemetlen tlzleti hirt 
kap, 

— Ebben as évben? — cso-
dálkozott. — De hiszen ma 
december harmincadika vant 

— Pedig ebben az évben meg 
fog történni p e azért ne Ijed-
jen meg, mert éppen ennek a 
rossz |ilrnek következtében rö-
videsen óriási szerencse fogja 
érni. 

Hitetlenkedve vált e] tőlem, 
de másnap ragyogó arccal ro-
hant felém. Nyitott levelet lo. 
bogfalott a kezében és boldo-
gan Így kiabált) 

_ Mr. Caligarlt Mr. Call-
garit Magának tökéletesen 
igaza volt! Kidobtak a szín-
háztól! 

SISTERS DIANA 

— Hol vannak a papír-
jai? 

— Azt hiszem a szmo-
kingom zsebében felejtet-
tem . . . 

(Rlc et Rae) 

IGAZOLTATÁS 
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A BERLINI „TÜZMADAR" 
A Deutsches Kunstheater mutatta be ZHahy 
Lajos Tűzmadarát. A két női főszerepet Leopol-

dine Konstantin é« Hilde Gebühr Játszották 
(Foto Schmidt) 

akarla házasítani Ilit. Már gazdag leányt is 
nézett kl neki, azonban a lia, André habozás 
nélkül nemet mond és a házasságból nem lesz 
semmi. Elmond ekkor valamit Madeleine a flu-
nak, amiről ait hiszi, hogy épp ugy log neki 
örülni, m kit fii érzi, hogy anya lesi. Fájdal-
mas meglepetésére azonban André, magából ki-
kelve, Igy kiált lel: Mindent, csak azt nel 

A leány lehajtja lejét, megérti. 
Tis esztendővel később bájos kit otthonukban 

látjuk viszont fiket. Nyolc év óta házatok, még 
mindig nagyon szeretik egymást > rendkívül 
boldogoknak látszanak. Madame Savtgnoll* el-
hunyta óta övék az üzlet, amely kitünfien megy. 
Madelelne-nek azonban titkos Bánata van. Stive 
sajog annak a véteknek az emlékétfii, melyet 
André kedvéért kfivetett el. Odaadná a lelke 
üdvösségét, ha anya lehetne, de már nincs 
ti'bbé remény arra, hogy gyermeke szülessen. 
Mennyire Irigyli barátnőjét, Évadiét, aki lérj-
hezment Charleshez és nemrégiben volt már a 
harmadik keresztelőjük. Folyton meg nem szü-
letett kislányára gondol Fixa Ideája végtelenül 
bántja a lérjét, aki túlzottnak találja felesége 
szűnni nem akaró bánatát. 

Harmincöt év telik el a harmadik és negye-
dik Kivonás között, IMí-ben vagyunk. Made-
leine ét André élete alkonyodik. A nyolcvanon 
tciüli lérfi beteges, lösvény vénember lett, tzi-
goru diétán él, lájdalmas rezignációval gondol 
hajdani dus lakomákra. Madeleine még tokkal 
betegebb, ágyban lektzik és oly gyenge, hogy 
alig tudja a szemét nyitva tartani. Férjét maga 
mellé hívja. Az aggastyán ágya mellé csoszog, meg-
ható szeretettel simogatja a homlokát. Made-
lelneben Ismét leitámad Jeanne emlékezete, a 
gyermeké, aki nem születhetett meg. Dellriumá-
ban kitárja a karjait; ugy szerelné látni, 
a meg nem született kislányát. E pillanatban 
szép kis serdülő leányka lép be, régi barátnő-
jének, Évadiénak az unokája. André, hirtelen 
inspirációval rámutat: Nézdd, lit van) Ét 

Mindent, csak azt nem! 
JEANNE, tzinmű 4 lelvonásban, Irta Henri 

Duvcrnols, bemutatta a Théâtre det Nouveautés 
Párizsban. 

Két szempontból Is rendkívül érdeket et a 
darab: Könnyű vígjátéknak Indul t a végén 
szinte tragikus magaslatokig emelkedik. Madame 
Savlgnolle, a tulajodnosnő, fiatal uj elárusltónőt 
logad lel; Madeleinet, aki Ízlését és ügyességét 
azonnal be is bizonyltja. Egy nehezen kielégít-
hető, gazdiig rásárlónőnek a kalapját szegfű-
virágokkal oly gyönyörűen diszlti lel, hogy a 
nfi oda van az elragadtatástól ét megli.gadja, 
hogy soha más virágüzletbe nem teszi be a 
lábát. Madame Savlgnolle rögtön bizalmába 
fogadja Madeleinet, elárulja neki legféltettebb 
üzleti titkait, aztán elmondja, hogy nagy fia 
van, André, akit nekt kell eltartani, mert nem 
rsinál mást, mint dalokat komponál. 

Három hónappal később Madeleine a i André 
burátnfije. A boltban van még egy kedves, 
vidám elárusítónő, Evadle, akinek viszont Char-
les, a bankhivatalnok udvarol. Négyen együtt 
járnak szórakozni. Ezt azonban megzavarja egy 
nap Madame Savlgnolle, aki mindenáron meg-

Hans Jaray, Bécs egyik legnépszerűbb fiatal 
színésze — darabot Irt Hans Honeg álnéven. A 
Deutsches Volkttheater mutatta be a vígjátékot 
szép sikerrel. A lérfi-lfisierepet a szerző játssza. 

Partnerei Luise Kalner 
(Foto Willinger) 

M 



Madeleine, ajkán boldog mosollyal leheli ki 
leikét: látta Jeanne-I! 

(Az újdonság nagy sikert aratott. A kOzfin-
ség sokat tapsolt a bemutatón, a sajtó elra-

gadtatással ir a darabról.) 

Végzetes hasonlóság 
HADI ZSÁKMÁNY, szinmű 3 felvonás-

ban, irta Luigi Pirandello, bemutatta a 
Théâtre Montparnasse Párizsban. 

Színhely: berlini mulató. Galter, az 
iró, elkeseredetten vitatkozik barátnőjé-
vel, Emmával, a táncosnővel, aki szándé-
kosan kinozza. Szemébe vágja, hogy 
gyűlöli, a férfi pedig megfenyegeti, hogy 
agyonlövi. Emma előtt hirtelen egv is-
meretlen férfi áll meg és így szól hozzá: 
„Boffi vagyok, a fényképész, ön meg 
Ersilia Pieri. Felismertem, kövessen. 
BoiTi ezután magyarázatot ad. A világ-
háborúban Ersilia férje bevonult az olav1' 
hadseregbe. Távolléte alatt megszállta a* 
ellenség vidéki kastélyukat s a h bur..1; 
végén magával vitte a nőt az egyik 
osztrák tiszt Bécsbe. Azóta nem éi IUTI'I 
róla hír, úgyhogy azt hitték, már 
nem él. Boffi azonban két-
ségtelenül felismeri és el van 
tökélve, hogy mindenáron 
visszaviszi a családjálhqz. 

— Mese — mondja dü-
hösen Galter —, az egészet 
csak azért találták ki, hogy 
engem gyötörjenek. 

Emma, aki kezdetben ta-
gadta, hogy Ersilia, imost 
már emlékezni kezd részle-
tekre a múltjából. Csak-
ugyan Ersilia volna? Vagy 
csak bosszút akar állná zsar-
nokoskodó barátján? Vagy 
tényleg fel akarja venni régi 
egyéniségét tíz esztendei ka-
landozás után? Mindeneset-
re kijelenti, hogy Iköveli 
Boffit és visszatér férjéhez, 
Brunohoz. 

Néhány hónappal ezután 
Itáliában vagyunk egy gyö-
nyörű villa terraszám. Er s i -
liât felismerte Bruno, vala-
mint nagybátyja és' nagy-
nénje is. 

A dolgok azonban nem 
mennek olyan simán. Gal-
ter, akit a nő elhagyóit 
Berlinben, levelet küld 
Brúnónak, amelyben azt 

A bécsi JoselstSdter Theater 
most mutatta he Paul tieraidy és 
Robert Spitzer vígjátékát, „Hu 
a k a r n á m . . . " címmel. A nfii 
lőszerepet Darvas Lili Játszotta. 

Partnere: Fritz Delhis 
(Foto Willinger) 

írja, hogy megcsalták és hogy áldozal 
egy szélhámosnőnek, aki megtéveszteti 
a feleségéhez való hasonlóságával. De <> 
megtalálta az igazi Ersiliál, még pedig 
Bécsben, a tébolydában. 

Csakhamar megjelenik a szerencsétlen 
őrülttel, akiből egyetlen szól sem lehet 
kivenni. Csak mikor a nagynénit látja 
meg, aki Ersiliát nevelte kiskorában, he-
begi az öregasszony becéző nevét: Léna, 
Léna! Vájjon honnan tudhatja? A csa 
ládtagokban kétség támad fel, sőt maga 
a fér j sem egész biztos már. És Ersilia, 
megbántva Bruno kételkedésétől, ujabb 
komédiába kezd. Azt állitja, hogy hazu-
dott, a szegény őrült az igazi Ersrlia és 
hogy ő csak tréfából tette őket bo'anddá. 
Most pedig elutazik Berlinbe GaHerreí. 
akinek erős akarata és szerelme v I 
hódította... Hol az igazság, vájjon ír lyik I 

a /InnoK H l » " 
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Egyetem! hallgatónő, zongoratanárnő, gépírónő, tej-
csarnoktulajdonos, í p a r m ű v é s z n ő , könyvelőnő, 

tanárnő, akik 
éjjel artistanőé... 

Bálint Kató tervező ta divatrajioló 
(Földiák IM loto) 

A napilapok megírták Havernyik Mária 
egyetemi hallgatónö esetét, akinek válasz-
tania ikeHett az egyetem és az artista-
pálya között. A szép, fiatal leány, ugyanis 
éjszaka egy előkelő fővárosi mulató tán-
cosnője voft, igy kereste meg egyetemi 
tanulmányaihoz szükséges pénzt. Az egye-
tem fegyelmi hatósága azonban túlontúl 

világinak találta a szorgalmas és tehetsé-
ges lilozoptrina mellékfoglalkozását. Ha-
vernyik Máriának döntenie kellett és ö 
inkább a diplomát választatta. 

A fiatal bölcsész-hallgatónő esete a 
pesti táncosnők világa felé fordította az 
érdeklődést. Vájjon vannak-e köztük Ha-
vernyik Máriák, akik a mai megneheze-
dett világban kénytelenek kettős életet 
élni: egy polgárit és egy mondaint, hogy 
a kettőből valahogy összefoltozzák élet-
stundardjukat. Mert kétségtelen, hogy 
nem egyedii) Havernyik Máriának súgta 
meg a létfenntartásért küzdő energia azt 
a tanácsot, hogy a polgári álmok meg-
valósításához hiányzó pénzt a parketten 
kelleme megkeresni. 

' A Színházi Élet munkatársa végigjárt 

Tapp Manci leJcsanioMulaidonos 
(Anffflo foto) 



Ilidiler Empty, tiiigal. fninci» és nénid lanárnű 

a mulatók frpnljiïn és összeállilql|a ezek. 
nek a kétéletű táncosnőknek érdekes' név-
sorát. 

A legérdekesebb közöttük kétségkívül 
l'app Manci, aikillek a Petőfi Sándor-utcá-
ban saját tejcsarnoka van. A szőke tán-
cosnő úgyszólván a parkellről láncol 
kis tejszngu birodalmát». 

Hidder Emjny civilben angol-francia é* 
nénnet tanárnő. Jelenleg kjlcnc tanítványa 
van. 

Koltza Zsuzsi nappalait aklákijak szen-
teli. Dr, Lédermann Imre ügyvéd Jókai-
ulcai irodájában van alkalmazva mint 

Mitufucr Margit zongoratanáról» 

•gépírónő. Ezzel a munkájával hetven 
pengőt keres havonta. 

Nagy Lucy inatyóhimzéseket és egyéb 
kézimunkákat szállít Bécsbe. Ö i\r. egyet-
len nagykereskedő a társasságban. 

Mautner Margit Zeneakadémiát végzett 
zongoratanárnő. Hál' Istennek, a nappali 
elfoglaltsága ellen sem panaszkodhat. 

Pilgy Cslbi, Iparmüvésüiiő 
(Fflldlák Ibi felvételei) 



Margot Fernónak kozmetikai 
intézete van 

Nagy Lury kereskedő 
(Földiák Ibi felvétele» 

Tizennégy tanítványa van. 
Bálint Kató civilben is 
művészetnek él. Tervező 

T K divatrajzoló. Több rajza 
t i p l i t meg a „Die Tani" 
' & a „Sport im Bild" cimü 
F'folyóiratokba ti. 
t . Uubényi Rózsi felelősség-
[L teljes nappali munkát vé-
Ï-&VI- », Könyvelönö az egyik 

íulpetti vasgyárban. Havi 
-Jjfeléic 110 pengő. 

Csibi iparművész-
I mr önálló üzeme van. F ő -

I leg vidékre dolgozik és 
igen szép klientélája van. 

A névsorban egy külföldi 
táncosnő is akad. Margot 
Fernónak hivják és Berlin-
ben, a Kanl-s-lrassén koz-
ii'c.ikai intézete van. 

llubényi IWZHI kSnyvelflno 

Kolrza Zsuzsi gépírónő 

A statisztika lényegéhez tartozik, hogy 
erek a hölgyek, akik éjszaka kedvet és 
vidámságot árasztanak imaguk körül, na-
pomként állagban tizennyolc órát dolgoz-
unk. 



ROBERT STOLZ Holly-
wood! utja előtt a svájci 
és német bemutatón sze-

bot az uralkodó ta-
lálja meg, s mint 
mesében, keresni 
a csipkeköltemény gaz-
dáját. Megtalálja. A 
tizenötéves Gloria els. 
mosolyával meghódítja a 
romlottszivü uralkodót. 
Leghappybb happy end. 
Nászinduló. Virágnyilás, 
madárfütyülés... és fütyülés 
a nézőtéren. A filmet még 
a liberális párizsi közönség 
is ellenszenvvel fogadta, s 
az egyik párizsi kritikus 
szerint Stroheimet a film 
után „elsöosztályu kény-
szerzubbonnyal" kellene ki 
tüntetni. 

BANKY VILMA 
szenvedélyes fényképész: állandóan macával visít 
fotogratáló-masináját és kis lllnif el vevőgépét, 
Berlinben, filmezés közben, ő Is olyan szorgal-

masan dolgozik, mint az operatőr 

AZ ISMERETLEN FILM 
Párizsban bemutatták ,,az ismeretlen 

filmet", Erich von Stroheim „Queen 
Kelly" cimü hangos attrakciójat. Ez a 
film tényleg hangos, mert aligha irtak, 
beszéltek, vitatkoztak moziképről any-
nyit, mini Stroheim legújabb munkájá-
ról. A film közel egymillió dollárba ke 
rült, de Amerikában nem matatták be és 
nem is fogják játszani soha. Nem me-
rik előadni. Valószínűleg Párizs az egyet-
len város, ahol Stroheim-produkciót ját-
szani fogják. A film főszerepét Gloria 
Stuans'on alakítja: mint tizenötéves kis-
lány jelenik meg a vásznon. Sétál az 
erdőben, ahol elveszíti habkönnyű csip-
kenadrágocskáját. A könnyű ruhadara-

WILLY FRITSCH 
Lillán Harwey amerikai utja előtt ezen a képen 
becsületszavára kijelenti, hogy Harvey kisasz-
szony — minden eddigi híreszteléssel szemben — 

nem a felesége 

mélyesen dirigálja Venus 
in Seide cimü operettjét. 



BRIGITTE HELMET a 
Paramount Amerikába szer-
ződtette. 

JIMMY WALKER sze-
repléséről Éjjeli polgár-
mester cimen film készült. 
A filmet eddig kétszer til-
totta be a cenzúra. 

LUBITSCH ERNŐ — aki 
egy hete Berlinben tartóz-
kodik — Amerikába szer-
ződtet te Fritz Schulzot, 

Eszterházy Agnes férjét. 
• 

1-től 10-ig... 
Zsoldos Andornak, a Berlin-

ben élt kitűnő tilmirónak és 
vállalkozónak van egy furcsa 
szokása. Azokról az emberek-
ről, akikkel érintkezik, listát 
vezet és osztályozza őket. 1-től 
10-ig tart az osztályozás és ter-
mészetesen az egyes a legjobb 
jegy. Az osztályzat aszerint vál-
tozik, hogy vele szemben az il-
lető hogyan viselkedik. 

A napokban lekötötte Szőke 
Szakállt egy epizódszerepre egy 
Rosen nevii filmes részére. .1 
szerződés perfckluálrísa körül 

MAUREEN (»"SULLIVAN ÉNEKLECKÉT VESZ 

zavarok keletkeztek. Ennek el-
lenére Zsoldos —-nkérte Szőke 
Szakállt, hogy a felvétel nap-
ján reggel öt órakor jelenjen 
meg a műteremben s ezzel is 
jelezze, hogy a megállapodást 
jogérvényesnek tartja. Szőke 
megígérte, de reggel nagyon ne-
hezére esett a felkelés. Egy ki-
csit gondolkozott, aztán nyu-
godtan visszafeküdt az ágyába. 

— Nem is mész el? — kér-
dezte a felesége. 

— Nem én. Azért keljek fel, 
hogy Zsoldos aztán beirjon egy 
tizest ennek a Rosennek 

ELKÉSZÜLT A 
„VÉN GAZEMBER" 

Antal József igazgató, Bársony 
Rózsi, Heinz Hille rendező, 
Ernst Hugo Chorell az Ufa gyár-
tási vezetője. Kun Magda és Wil-
helm Carol az Ufa berlini Igaz-

gatója 



cát, a tökéletes férfiarcot, 
amely szemünk előtt vál-
tozik át félelmetes szörnye-
teggé. Hallom, hogy Buda-
pesten hirek terjedtek el a 
Mamoulian-film bukásával 
kapcsolatban. Ezt meg kell 
cáfolni, még pedig nem 
kritikával, hanem számok-
kal: 67.100 dollárt Ilyen be-
vétele a Rivolinak fennál-
lása óta nem vott. (A Ma-
moulian-fümet Pesten is 
engedélyezte a cenzúra 
„Ember vagy szörnyeteg" 
cimen. Kíváncsian várjuk 
a premiert, s az amerikai 

- MAUREEN O'SULLIVANTÓL 
Érdekes trükk-kép: Miss O'SuUivan énekelés S 01 a 

V 

67.100 dollár 
New Yorkból irják a 

Hangos Heti Híradónak: A 
Broadway legszenzációsabb 
üzleti filmsikere a Dr. 
Jekyll and Afr. Hyde cimü 
film, amely 67.100 dollár 
bevételt ért el az első hé-
ten a Rivoliban. (A szín-
ház előző héten 14.100 dol-
lár bevételt csinált.) A film 
a legerősebb grand gui-
gnol. Főszereplője Frede-
ric March, aki a legutóbbi 
filmszínész kedvencverse-
nyen, amelyet az amerikai 

Photoplay, 
Film-Fun és 
lapok együtti 
tek, a legszeb 
cimet kapta. 
szavazat itéltí 
Mr. March-ot\ 
vitára ad alk 
zönség vélemij 
legyőzte azt £ 
telkedőt, aki 
sikerben. Rou 
lian rendkh 
munkát produ 
ciósan állítja 
Frederic Marc 



Petrovich Szvetiszlávval és 
Betty Byrddel a főszerep-
ben a Décsi, Omnia és 
Cor so mutatja be. 

• 
PALESZTINÁBAN meg 

kezdték a hangosfilm-gyár-
tást. Az első filmet a Pes-
ten is ismert Habima-tár-
sulat játssza. A film cime: 
Ohel. 

FREDRICH MARCH. 
« „legszebb amerikai filmszínész" 
k<| area „Ember vagy szörnye-

teg" című Hímjében 

MOLETT AZ UJ DIVAT? 
Ugy létszik, Cochran kiivér«égi akcióid Holly-
woodban is talajra talîlt. Marly Carlisle édes 

szőke dundit Játszik uJ filmjében 
(Foto Metro) 

Pesti Hangos Hiradó 
1. Németül, vagy angolulf Sokat irnak 

és vitatkoznak az amerikai hangosfilm 
legaktuálisabb európai problémájáról: 
maradjon-e a filmben az angol beszéd, 
vagy pedig készítsenek utólagosan német 
kísérőszöveget az amerikai színészek játé-
kához. Sok próbálkozás és kísérlet után 
a szinkronizálás kérdését tökéletesen ol-
dották meg a Mata Hari cimü filmben. 
Greta Garbo és Ramon Novarro saját 
hangján németül beszél, s csak a többi 
szereplő helyett mondatják idegen szí-
nésszel a német szöveget. Tökéletes az 
illúzió, s végre nem kell a közönségnek 
bosszankodnia azon, hogy a színész an-
golul nyitja ki a száját és németül beszél. 

2. Nagyon meg kell dicsérni egy fil-
met, amit az Uraniában láttunk. Hacsek 
és Sajó billiárdozik a cime. Rövid reklám-
film. Szénreklám, ötletes, kedves. A kö-
zönség végigneveti a jeleneteket, a kis 
film végén önkéntelenül tapsol, s biztosan 
arra gondol: miért nem csinál a tehetsé-
ges Major Dezső Herczeggel és Komlóssal 
egy hosszabblélekzetü Hacsek és Sajó-
filmetf Szén nélkül. — Egy másik „bri-
kett-filmben" Erdélyi Mici játszott. Pet 
hes Sándor ebből az alkalomból elne-
vezte őt — Briketté Helm-nek. 



A/jogy ők elváltak 
Novella 

Irta: Méray-Horvátú Káróly 

Egy asszonyismerősöm mesélte az ese-
tet Hogy azt még érti, hogy az embe-
rek a szerelemben mindenféle bolondé-
riákat csinálnak, sőt mentől bolondabbat, 
annál jobban élvezik — a szerelem talán 
a jótékony téboly — hiszen bennem ls 
meg volna a kíváncsiság mindent meg-
tapasztalni a szerelemben — de azért kor-
bácsot, kokaint még se kérek, — dehát 
mintha az emberek olyanok volnának, 
mint a falusi szolgáló, amikor uri kony-
hára kerül: neki az az élvezet, ha tele-
falja magát azzal, aminek eddig csak a 
hirét hallotta. 

Mégis, mégis, fordulnak elő Igen külö-
nös bolondériák. Például három bolond 
került össze Ouchyban és nem tudom, 
melyik volt a nagyobb bolond, — vagy én 
vagyok-e az ostoba? Például bolond volt-e 
az a férfi, aki szinte gondolkodás nélküi 
költötte óriási örökségét? 
Nekem azt mondta: 

— Kérem, nézze, olyan 
bizonyos, hogy ami ma 
pénz, az lehet hogy holnap 
már nem is lesz pénz. Én 
nekem kétségem sincs, hogy 
felfordulunk. No látja: ha 
én ezt Így tudom, mondja, 
ml egyebet kezdjek a pén-
zemmel? Menjen, menjen: 
csak épp olyanra nem ha-
jigálom, amlból örömöm 
nincsen. 

— No és miben van örö-
me? — kérdeztem. 

— Az embereknek örö-
mük Igazában véve, úgyis 
csak egyben van: a szere-
lemben. A többi öröm mind 
csak félretolódás attól az 
egyetlentől. Az amerikaiak-
nak a pénzhajsza tölti kl 
az életüket — és olvassa 
el, mit Írnak ők az életről, 
mikor vallomásokat tesznek 
magukról: hisz az borza-
lom, amilyen az élet a re-
gényeikben! Vagy kártyáz-
zak? Lóversenyezzek? Vesz-
teni ostobaság, nyerni nem 
akarok. 

A hotel előtt a tóparton 
ültünk és egy kis virágárus-
lány jött a virágait kínálni. 

Az én emberem belenyúlt a kosarába és 
egy marék virágot tett az ölembe, egy 
bankjegyet nyomott a lány kézibe és be-
küldte a hotelbe, mondja ott, hogy ő 
küldte és adjanak neki jó uzsonnát. 

— De jól lakjál! Kérj, amit kívánsz! 
A kis lány, mintha nem tudná, bolon-

dozlk-e ez az ur vele, zavartan állt, de 
aztán mégis mosolyogva a hotel felé In-
dult egy pincérhez. Az emberem még 
utána szólt: — Aztán holnap eredj a 
Speyrmagazlnbe, kapsz szép ruhács-
kát is. 

— Ez is szerelem? — kérdeztem ne-
vetve. 

— Igen. Kis lányoknak mindig kész va-
gyok mindent megtenni, hogy szépüljenek. 

— No és a fiuk ne okosodjanak? 
— Ugyan! Okosodni! Ha mi azt tudnók, 

hogy mint okosodjanak! Nem látja, hogy 

Ibolya<ilnben játszó széles nyakpánt volt Helénen . 
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az egész világ elvesztette az eszlt? KI Itt 
az okos? Én csak egy okosságot ismerek, 
az úristenét, hogy a nőket szépnek te-
remtette. No és e körül iorog az egész 
élet Hát érti most, ha én a pénzemmel 
nem is akarok okosan bánni? 

— Tudom, szórja a pénzt a nőkre. Elég 
hire van. 

— Nem szórom. Örömöm telik benne, 
ha mentől szebbek azok, akikben gyö-
nyörködni akarok. Soha másra nem szó-
rok, mint ami őket még szebbé teszi. 
Azt mondják, bolondja vagyok a nőknek. 
De ha egyszer a Teremtőnek a legszebb 
alkotása a női szépség: — nos, nekem ez 
a kultuszom! Miért ne lenne ez isten-
imádás is? 

— És elég változatos., ugy-e? 
— Végre minden művész, ha egy fest-

ménnyel készen van, máslkat kezd. Én 
nem vagyok bigott ember, hogy a fejembe 
vegyem, hogy csak az az egy van a vilá-
gon. 

— Mintha most ls uj témát keresne, 
hogy igy egyedül van itt. 

— Azt nem lehet keresni, azt találni 
kell. 

Én Territetből jöttem át Ouchyba, — 
folytatta az asszonyismerősöm — itt nem 
ismerkednek az emberek olyan köreire, 
mint Territetben és nekem abból a kö-
zelségből elég volt Még Territetből gra-
tuláltam egy fiatal lánynak a házasságá-
hoz. Tizenhat-tizenhét éves volt mind-
össze, gazdag árva. 

Amint másnap a hotel haliján keresztül 
megyek, kit Iátok? Az én kis Helénem, 
az alig pár napos asszonyka halad előre. 
Széjjel nézek, látok-e valaki férfit, aki 
vele van, hogy az lesz a férje. De mind-
össze valami komornaféle sürgölődött kö-
rülötte. Férfit nem is láttam mást, csak 
azt az én barátomat, Donlupot Helén 
nem vett észre, sietett befelé és most 
Donlup felkapott az asztalról egy bőrtás-
kát és utána sietett, odaadta Helénnek. 
Még hallottam, mikor azt mondta: 

— Jézus Mária! 
Ott felejtette az asztalon, bizonyosan 

az ékszerei voltak benne, azért mondta, 
hogy Jézus Mária. És amint most vissza-
nézett, meglátott Hozzám szaladt: 

•oi. 

— Hát te itt vagy? 
— Hol az urad? — kérdeztem. 
— Megszöktem tőle. Otthagytam. 
— Ezen kezdted? 
— Ezen. 
— Megáll az eszem. 
— No majd elmondom — és kacagva 

ott hagyott 
Donlup jött aztán hozzám, hogy kicsoda 

ez a hölgy? 
— Ez a hölgy? Egy pár napos asz-

szonyka. 
— Ez még nem asszony. 
— Olyan jó szeme van? 
— Mit tudom én, a szemem olyan jó-e? 

De ez még nem asszony. 
— Hallja, kezdem hinni, hogy maga 

nem közönséges ember. No majd bemu-
tatom magát. Ugy látszik, uj — thémat 

Heléntől aztán uj bolondériát kellett 
hallanom, ö is ugy adta, mintha az lenne 
a szent igazság és végfii azt kellett hin-
nem, hogy igazán buta teremtés lehetek, 
hogy nem értem. 

— Hát ml történt közted és az urad 
közt hogy mindjárt ott is hagytad? 

— Tulajdonkép magam se tudom. Te, 
nem buta állapot egy lány, aki nem tud 
férjhez menni? Mikor már mindig azon 
jár az esze. Tán már tizenhárom éves 
korom óta. És mindennek a vége az volt, 
h o g y . . . majd ha férjhez mégy! Te! az-
tán, ahogy dugdossák előlünk, ami csak 
akkor lesz, ha férjhez megyünk! Te, hát 
hogyne akartam volna férjhez menni, 
csak jöjjön már valaki. Csak szabadulni! 
Tulajdonkép ml közük hozzá, hogy én 
mit akarok, hisz nem akarok senkit se 
bántani. Egyszer csókolództam egy szép 
fiúval, csak ugy! — no micsoda patália 
lett belőle! Hogy beadnak valami inté-
zetbe! Ott vigyázzanak rám! Akkor 
tizenöt éves voltam. Tizenhat éves ko-
romban aztán ott tartottam, hogy csak 
kl, Id, ki innen! Ahol ugy vigyáznak rám! 
Tudod már álmomban is ugy voltam, 
hogy láttam valakit, aki vigyáz rám! így 
jött aztán egy ur, aki azt kérdezte, nem 
mennék-e hozzá feleségül? Hát hogyne 
mennék! Egészen fellélegzettem. 

— Szóval most már ne vigyázzanak 
rád! 



— Na ja, ha igy lett volnál De tudod, 
az esküvőmre eljött az a szép flu Is. 
Tudod, akit mondtam, hogy csókoiódz-
tam vele. Az odajött, kezetcsókolt és 
ugy giatulált. Hát nem mondom, hogy 
nem nyilait egyet a szivemben. Dehdt azt 
még lenyeltem volna. De láttam, hogy 
az . . . az „uram"... Igen, most már az 
„uram", micsoda szemeket meresz-
tett rá. 

— Az már kakastermészet a férfiak-
nál. 

— Ugy? Hát most mái- ö fog vigyáz-
ni? Hát mindig fog valaki vigyázni rám? 
Ezzel vége ls volt. Nem bírtam. A meny-
nyegzői ebéden ott ült a flu az asztal 
végén — a mamája miatt, ugylátszik, 
meg kellett hlvnl — és egyszerre csak 
kicsordult a könnyem. 

— M.íg mindig szerelmes voltál bele? 
— Dehogy! Csak hát tudja Isten, miért 

jött a könnyem. Talán csak 
azért, mert eszembe jutott, 
hogy akkor is hogy vigyáz-
tak rám. És hát most újra 
vigyázni fognak rám? Min-
dig vigyáznak? Amint át-
öltözködtem . . . egyszerre 

csak borzasztóan rámjött, 
hogy szaladnom kell in-
nen . . . ott hagytam csa-
pot-papot, az uramat... 
az „uramat"... épp az kel-
lett nekem! 

• 
Lent az ebédlőben este 

aztán bemutattam neki 
Donlupot. Helén mindjárt 
azon kezdte: 

— No hiszen, ha azt a 
táskát elvesztettem volna! 

Ibolyaszlnbe játszó szé-
les email-nyakpánt volt 
Helénen, egy hatalmas 
sárga topáz lógott róla alá. 

— Ez a Lallque ls ab-
ban volt? — kérdezte Don-
lup. 

— Honnan tudja, hogy 
ez Lalique-ékszer? 
— Talán az egyetlen, ami-

hez értek a világon, hogy 
mi szépíti a nőket. Egyéb 

úgyse ér semmit. Most ástak kl a rom-
jaiból egy hatezer év előtti összeomlott 
világot: mit csodálnak meg legjobban 
ma ls? Azt, hogy a knosszoszi dámák 
milyen gyönyörűen öltözködtek! Mikor a 
tüzet kitalálták, az ls volt akkora szen-
záció, mint a mai villany, vagy a rádió: 
— ki csodálkozik ma a tűzön? — de 
a női szépségtől mindig odavagyunk. — 
És az túlél bennünket. A ml világunk 
romhalmazából se a ml szobrainkat fog-
ják majd megcsodálni, hanem a ma-
gukét! 

Na, gondoltam, ez után a nyitány után 
ml lesz itt? 

— Szóval maga szerelmes minden szép 
nőbe, — vetette oda Helén. 

— Az ember mindig csak egy nőbe 
tud szerelmes lenni, és aki nem csak 
olyan smokkja a szerelemnek, annak az 
olyan szépségkultusz, hogy mindent meg-

Ai ebéden ott ült az a Ilu is az asztalnál 
(Tóth B. László rajza) 
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tesz, hogy az a szépség. . . ragyogjon, 
mint a maga nyakán a topáz. Látja, La-
lique soha se hajszolt vásári értéket, 
gyémántot: és az a topázkavics briUi-
ánsabban ragyog, mintha akármi bril-
liáns ragyogna ott. Ez a kultusz. Ez nem 
vásári Ízlés. 

— A mamámtói örököltem. 
— Bizonyos lehet, hogy nagy szere-

lemben kapta. 
— No, de ha én nem szorultam rá, 

hogy nekem ajándékot adjanak? 
— Maga vehet a pénzéért annyi bril-

liánst, amennyit akar: azt a topázt csak 
szerelein ajándékozhatta. 

— Szóval maguknak az a nagy szere-
lem, hogy mi mindent tudna rám ag-
gatni. 

— Meg mi mindennel tudnám körül-
venni. 

— No milyen kalitkát kapnék? 
— Olyat legelőször is, amelyiknek 

tárva-nyltva minden ajtaja. 
Közbeszóltam: 
— Hallatlan, hogy maguk ezt ilyen 

nyilvánosan tárgyalják. 
Helén felkacagott: 
— Hisz ez az! Tárgyaljuk! A szerel-

met tárgyaljuk! Na, most beszéljünk 
másról. 

Ez nap még egy meglepetés ért. A 
nagyteremben voltunk a szokásos esti 
táncon. Helén egyszerre megrezzent, fü-
lig pirult és egy úrra meresztette a 
szemét. 

— Az uram — súgta. Aztán elébe sie-
tett. Láttam a járásán, hogy inog is, de 
dacos is. 

Hogy ml történt közöttük, azt Hellén-
től csak hetek múlva tudtam meg. Még 
annyit láttam, hogy leUlnek. Helén igy 
mondta el: 

— Én mindjárt azt kérdeztem: válni 
akar? ö azt felelte: Ha én akarom. 

— Minek jött utánam? Lesni engem, 
ugy-e, vigyázni, hogy mit csinálok? 

— Dehogy. Hisz akkor nem jövök ide, 
hanem lesem, vagy lesetem titokban. 

— Hát nem azzal szöktem meg! 
— Kivel? 
— Senkivel. 
— De hogy azt mondja, nem avval. 
— No, nem azzal a fiatalemberrel. 
— Most se tudok többet: melyikkel? 
— Akit majd felöklelt a szemével az 

esküvőmön. Mert bizonyosan elpletykáz-

ták magának, hogy azzal egyszer, tizen-
négy- vagy tizenhároméves koromban, 
csókolództam. 

— Most hallom először. Nem néztem 
én senkire se dUhösen. 

— Arra a Waller Frigyesre. Aki kezet 
is csókolt nekem. 

— Nem is ismerem. Ma se tudom, ki 
az? Nem figyeltem oda. Én csak azért 
jöttem, hogy ha magának megváltozott 
a szándéka irántam... hisz lehet, hogy 
csak rábeszélésnek engedett, hogy hoz-
zám jöjjön feleségül. . . bármennyire 
sajnálom.. . ne legyek útjában magá-
nak . . . csak nem kényszerithetem, hogy 
engem szeressen . . . ha egyszer nem sze-
r e t . . . szégyenlem ugyan magamat . . . 
magam előtt i s . . . mások előtt i s . . . de-
hát ennél fontosabb, hogy a maga életét 
ne rontsam e l . . . ha egyszer szerettem... 
én efelől nagyobb bizonyságot nem ad-
hatok . . . maga kiskorú vo l t . . . talán 
nem engedték ahhoz, akit szeretett vol-
n a . . . most asszony . . . ezzel nagykorú.» 
most teheti, amit tetszik. . . ne maradjon 
rossz emléke fe lőlem.. . 

— Nem bánja, ha elválunk? 
— Hogyne, csak maga határoz. 
— Mondja, igazán nem nézett görbén 

arra . . . aki miatt be is akartak csukni 
egy intézetbe? . . . 

— Na, látja, most nem csukhatják be. 
— De Igazán elválunk? 
— Igazán. 
— Esküdjék meg. 
— Megesküszöm. 
— No jó, elválunk. Én nem akarom, 

hogy vigyázzanak rám! És nem fog lesni 
utánam? 

— Hogy lessek, ha egyszer elválunk? 
— No most várjon egy picit! 
Erre keltem fel mellőle. Erre mentem 

ahhoz; a Donluphoz mégegyszer. 
— Tudom, emlékszem. Mit mondtál 

neki? 
— Azt, hogy azt hiszi, hogy én csak 

egy szép kis majom akarok lenni? Lát-
tad, hogy szaladtam vissza az uramhoz? 

— Láttam, hogy ugy szaladtál, hogy 
egyenesen ki a teremből és csak integet-
tél neki, hogy jöjjön utánad. 

— No igen, ott csak nem ugorhattam 
a nyakába! 

Mit mondhattam erre? Azt, hogy bo-
londok vagytok ti ma mind. Egyik igy, 
a másik ugy! 
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— Mit tudtok ti angyalom arról, hogy 
mihez kezd Petrovics Vidor Párizsban, 
ahol sokkal nagyobb a konkurrencia, 
mint itthon, lévén ott nagy számban csi-
nos és jó táncos fiatalemberek1 

— Nem kell félteni barátunkat, meg-
állja majd ott is a helyét. Inkább azt ta-
láld ki, angyalom, hogy ki pakkolt be 
neki az emigrációs utazásra? 

— Tudom, de nem mondom, különben 
is mindenki kitalálhatja, ha egy kicsit 
gondolkozik. Egyébként egy másik emig-
ráció is küszöbön áll, de ez utóbbiról az-
tán sokkal szenzációsabb tudósítások fog-

nak megjelenni a lapokban, mint a Pet-
rovics kivándorlásáról. Ez az utóbbi 
emigráció szoros összefüggésben áll az-
zal az e*téllyel, amelyet egy pesti mulató-
helyen tartottak meg a nyilvánosság tel-
jes kizárásával s amelyet kifejezetten az-
zal a céllal rendeztek, hoa" egyszer fiatal 
lányok is elmehessenek lokálba. 

— No és elmentek? 
— Természetesen, hogy el, miután elő-

zőleg a lokált kiürítették s a ruhatárban 
szolgák őrködtek, hogy csak meghívottak 
léphessék át a küszöböt. Az ötlet nem is 
uj, hasonló bálokat többizben rendezett 
annakidején Ordódy Béla, — emlékszel, 
angyalom? 

— Hogyne emlékeznék, akkor még Ná-
dossy Imre adta a záróra-meghosszabbí-
tást. No de ne merengjünk a múlton, be-
széljünk inkább a jelenről. Hogy sikerült 
az első MAC-tea? 

— Kitűnően. Aránylag kevesebben vol-

A PESTI TÁRSASÁGBÓL 
Bárc i j Gusztivék leánya]: gr ól Gyürky Aladárné, Bárczy Hanna ét Sorg ienffné 

(Foto Angelo) 



lak, mtnt máskor, de annál jobban mu-
latlak s a MAC törzsleánygárdája teljes 
számban megjelent Wahlkampf Henrik 
hívására, aki az estin kijelentette, hogy 
nem nyugszik addig, amig meg nem ren-
dezi az Operabált. 

— Nagyon helyes is, ez tényleg olyan 
feladat, amit csak 6 oldhat meg. Egyéb 
farsangi hirf 

— A Széchenyi-bál rendezői bizonyosra 
vcszllc, hogy az idei farsang alkalmából 
sikerül teljesen békebeli Széchenyi-bált 
rendezni s már találtak is megfelelő bál-
elnököt ehhez a tervhez Széchenyi Károly 
gróf személyében, aki általános rokon-
szenvnek és szeretetnek örvend minde-
nütt. 

— És mit hallottál a Minta-teáról? 
— A Ritzben rendezik az összes bál-

elnökök. Nagyon érdekes lesz. Azonkívül 
a farsangi szezon folyamán lesz egy igen 
érdekes műkedvelő-előadás, amelyre már 
folynak az előkészületek. Egy háromfel-
vonásos operettet fognak előadni műked-
velők s a zenekar is csupa műkedvelő-
muzsikusból fog állni. A görlök szenzá-
ciósan szépek lesznek, ennyit előre el-
árulhatunk. 

— No és a primadonna ki leszi 

— Az, akit nemrég városszerte emle-
gettek, hogy rövidesen színpadra lép, de 
aztán a zord anyai tilalom rombadöntőtt 
minden reményt. 

— Nahát mégis tapsolhatunk majd a 
gyönyörű asszonynak. Karácsonyi készü-
lődésekről még nincs szó1 

— Én már láttam egy ajándékot, amit 
Karácsonyig egész biztosan odaadnak 
annak a bárónénak, akinek szánták. 

— Ki az illetői 

A PESTI TÁRSASÁGBÓL 
Dános Lássláné 

(Foto Angela) 

— Inkább azt kérdezd, hogy mi az 
ajándék? Egy drótszőrü foxi. 

— Drótszőrü foxikban most általános 
a kereslet. Jellemző, hogy e pillanatban 
nem kevesebb, mint három egyesület 
gyűjti a fox-terrierek barátait és tiszte-
lőit, a mult héten megalakult a fox-
ier rier-klub és a sima- és drótszőrü foxik 
tenyésztői ismét külön-külön egyesüle-
tekbe szeparálódnak. A drótszőrüek te-
nyésztői között óriást a versengés az első-
ségért, a mult héten például Zwinz ve-
zérigazgató kétezer pengőért importált 
egy angol tenyészkant, hogy fokozza ver-
senyképességét. Gyönyörű eredménnyel 
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tenyészt Sarlayné s az utóbbi időben — 

bár még csak rövid múltra tekinthet 

vissza — az elsők közé került Széchenyi 

Márton gróf, akit az utóbbi napokban 

nagy öröm ért: tenyészetének egy első-

rendű hölgytagja négy kis foxit hozott a 

világra, egyik szebb, mint a másik, anya 

és gyermekei kitűnően érzik magukat. De 

legjobban érzi magát Széchenyi Márton 

í/róf. 

— Most pedig valami Hymen-hirt 

kérünk. 

— Akad egy nagyon érdekes. Néhai dr. 

Králik Dániel miniszteri tanácsos és fe-

lesége verebélyi Marzsó Elvira leányát 

Gillyt, eljegyezte Pierre l'Espagnol de la 

Tramenje őrgróf. A szép menyasszony 

rendkívül okos, bájos, modern leány és 

egyik legkedvesebb hölgytagja a fővárosi 

társaságnak. A vőlegény viszont Francia-

ország vagyonban és tekintélyben egyik 

legnagyobb és legelőkelőbb családjának 

a tagja s az ottani mágnáscsaládok rang-

listáján történelmi múltja és vagyona 

alapján a harmadik helyen áll. A vőle-

gényt nemcsak menyasszonya hó-

dította meg, hanem Ma-

gyarország is, s esküvője 

után részt akar venni az 

itthoni aktiv politikában. 

— Teljes sikert és bol-

dogságot kívánunk. 

— Hallottad egyébként, 

mivel mentegetődzött a 

kikapós menyecske, mikor 

a barátnője szemrehányást 

tett neki, hogy tavaly egy 

államtitkárral flirtelt s az 

idén meg egy befolyásos 
t 

bankdirektorral kokettált 

— No mivel mentegetőd-

zött1 

— Azt mondta szendén 

és ártatlanul: — ne itélj el 

angyalom, pénzünk nincs, 

hát csak muszáj egypár jó 

összeköttetést hagynom a 

fiaimra. Adieu! 

A PESTI TARSASÁGBÓL 
Bíró Bornemlaza Llpótné 

(Angelo loto) 



H á l o j a í a s z e r e n c s e . • . 

magyar-olasz mérkőzés visszahozza az el-
pártolt tízezreket. 

A Derby-meccs különben az első perc-
től az utolsóig szép, nivós és a körülmé-
nyekhez képest fair küzdelmet hozott, 
l.'jpest lendületi többletét a Ferencváros 
nagyobb rutinja (és talán ezúttal hagyo-
mányos szerencséje is) ellensúlyozta. De 
igy volt jó, legalább a húszezer főnyi kö-
zönség elfelejtette, hogy a derűs idő elle-
nére csipős novembervégi hideg belopa-
kodott az átmeneti kabátok alá. A mik-
rofon a szünetekben csodatermoszt hirde-
tett, azt állilván, hogy Háda és a többi 
kapus szintén ilyen melegítő jószágot 
tart a kezében. 

— Lehetséges — mondta rá keserű hu-
morral egy Fradi-drukker —, mert más-
ként nem történhetett volna meg, hogy 
Háda az első könnyű labdát kiejtette a 
kezéből. A Ferencváros kapusa különben 
ezen a meccsen majdnem annyi gólt ka-
pott, mint az egész szezonban. Mikor a 
harmadikat is beengedte, valaki a tribü-
nön szomorúan dúdolni kezdeti: „Háló-
ját a szerencse ..." 

• 
A szünetekben a benfentesek a váloga-

tott keretről beszéltek. Salamon Béla 
közbeszólt: 

— ^lrf hiszem, hogy a közönséget nem 
^ádas kapitány, hanem a Színházi Élet 
kerete érdekli. 

És ebben talán igaza is volt. 

Az őszi futballszezon utolsó nagy iz-
galma is ellobbant vasárnap. A négy éll-
,csapat (mások „nagycsapatnak" nevezik 
őket, mi nem merjük ezt mondani) meg-
állapította a félidő helyezésének -sorrend-
jét. Első a Ferencváros, második a Hun-
gária, harmadik az Újpest és negyedik a 
Budai 11. Most már csak az a bizonyos 
narancshéj jöhet közbe, amely elég alat-
tomosan mindig olyankor szokott jelent-
kezni, amikor az ember a legbiztosabb 
talajon érzi magát. 

• 
Meg lehet állapitani, hogy az Újpest 

peches csapat az idén. A Ferencváros 
ellen kivívott eldöntetlen grafikonja pon-
tosan ugyanazt az ábrát mutatja, mint a 
Hungária elleni ugyanilyen számarányu 
mérkőzése. Először Újpest belőtte a két 
vezelőgólt, utána a Ferencváros egyenlí-
tett, majd ismételt újpesti vezetés után 
a zöld-fehérek beállították a végered-
ményt • 

• 
És még valamit meg lehet állapitani. 

Az idő sokkal kegyesebb volt. az őszi 
forduló meccseihez, mint a közönség. 
Kétségtelen, hogy ezt a változást a magyar 
futball presztízsének elhalványulása okoz-
ta. Egy kísnemzetközi siker igen elkelne 
most. Reméljük, hogy a vasárnapi milánói 
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A SZÍNHÁZI ÉLET FÉBJ-
HEZAD EGY SZEGÉNY 

LÁNYT 
• a klházasltásl »kelé ajándé-
kait moil válogatja össze Zágon 
lslrán, a „Siegény lányi nem 
lehet elvenni" és a „Dulmbl" 
szerzője, Titkos Ilona társasá-
gában. A Színházi Élei. a Ra-
dius és a Kamara kSzSs pályá-
zatának részletei Rejtett Klnes-
rovatunk elején olvashatók — 
Itt azokat a felvételeket klzBl-
jük, amelyeket a Színházi Élet 
fotorlportere a nászajándék be-
vásárlása kBzben készített. 

Titkos Ilona és Zágon István 
kiválasztja a ..Szegény leány-klválasztja a „Szegény leány-
pályázat" győztesének háló-

szoba-bútorát 
(Bútorcsarnok Otthon, 

Poér Vince. - l'Ilől-ut 18.) 

Csillárt és világítási felszerelést 
ls kap a gyóztes 

(Csillárok és Világítási r.-t., 
Erzsébet-kSrut 41.) 

Szőnyeg, függöny, ágytakaró, 
párna Is kell a stafirunghoz 

(Erma kézimunkaház, 
Józseft-körut 11.) 

Titkos Ilona és Zágon István menyasszonyi kelengyét állit »ssze a „Szegény lányt nem lehet elvenni-
nályázat" nyertesének _ 



B e r l i n t 
k a r r t e t * 

Nem csoda, hogy hallat-
lan érdeklődés kiséri az 
Ufa és a Színházi Élet 
sztárpályázatát. A pályázat 
dija — két heti berlini tar-
tózkodás —, többet jelent 
bármilyen más ajándéknál, 
hiszen a győztes Miss Ufó-
nak a két hét alatt alkalma 
lesz töviről-hegyire megis-
mernie az európai Holly-
woodot. „Miss Ufa" hires 
filmsztárok, rendezők és 
filmemberek társaságában 
töltheti napjait s berlini 
programjának egyik leg-
kedvesebb meglepetése —, 
amint már a Színházi Élet 
megírta —, az, hogy Willy 
F ritsch mutatja meg a pá-
lyázat győztesének Berlin 
szépségeit és érdekességeit. 
Ha Miss Ufának egy kis 
szerencséje van, 

a két heti berlini tar-
tózkodás karriert jelent 

számára, 
hiszen vendégül látják 
Európa legmodernebb han-
gos műtermében, Neu-
babelsbergben is, ahol pró-
bafelvételeket készítenek 
róla. Ha a felvételek sike-
rülnek s az Ufa rendezői-
nek megtetszik a győztes 
magyar lány, azonnal szer-
ződtetik s vezető filmszere-
pet biznak rá. 

A zsűri december elején 
ül össze, hogy a Színházi 
Életben megjelent fényké-
pek közül kiválassza azo-
kat, akiknek legtöbb esé-
lyük lehet a pályázat el-
nyeréséhez. A pályázaton 
bárki résztvehet, aki szép, 
fiatal és tehetséges. A fény-
képek teljes név és lakcim 
feltüntetésével, a fotográ-
fus engedélyével a Szín-
házi Élethez küldendők, a 
borítékon „U fa-pályázat" 
megjelöléssel. Fényképek 
megőrzésére és visszaadá-
sára nem vállalkozunk. 

FIMX Gizella 
(Foto Labort) 

Kurlnt. Emma 
(Fota Carola) 

Szegfl Zsuzsi 
(Foto FSIdiák) 

Stlebenhaus Kamilla 
(Foto RSmer) 

Boóth Magda 
(Foto Labort) 
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Aranyossy Renée 
(Foto Nova) 

Magyar Erisébet 
(Foto HéTirf) fírflRR Ilnnn 

ídlmán Ibolya 
. (Foto Kis) 

Somhegyi Olga 
(Unghváry fel*. 

Rhédey Erzsi 
(Foto Rozgonyl) 



Szalay Arany ' 
(EUte loto) 

Madár Gizena 
(Feto Erdős) 

Schwarez Olga 
Í V : i l n T n >1 n r í \ 

Grál Klári 
(Foto Labsri) 

Bradács Ilonka 
(Foto Anna) 

Lairan Beatrix 
(Foto Vera) 



Az elmúlt századoknak csak egy Don 
Jüanhoz mérhető szerelmi kalandora 
akad: seingalti lovag Casanova Jakab. 
Ez az úr végigölelte és csókolta Európát. 
A legnagyobb sikereket aratta a hölgyek 
körül. Akkor még a Jakab névvel is le-
hetett hódítani... 

Végigcsókolta a fél világot és hetven-
két éves korában elvonult Dux várkas-
télyába, megírni az emlékiratait. Ezek 
azok a híres memoárok, amelyek a nagy 
kalandor nevét halhatatlanná tették. Min-
dent őszintén megirt: csaltam, loptam, 
néha öltem is, hamiskártyáztam, szök-
tem és szöktettem ... de mindig és min-
dent csak az asszonyokérti 

Millió példányban forognak közkézen 
a nevezetes emlékiratok. De ami talán a 
legérdekesebb bennük, — egy kis külön 
Meditáció az elmúlt hetvenkét esztendő-
ről, — az hiányzik az ismert kiadások-
ból. Pedig ez a kis elmélkedés érdeke-
sebb és rendkivülibb, mint a 21 kötetes 
Memoár 3300 oldala, amelyen a csókos, 
pikáns, tréfás, izgató és esztelen kalan-
dok százai sorakoznak fel. 

Ezt a Meditációt, —• egy vén gazember 
vallomásait az életről és szerelemről, — 
nem ismerik. 

Mutatóba álljon egy részlet belőle. 

Jaltai a bölcs lovag 
Képzeljünk el egy havasfejü aggas-

tyánt a duxi vár könyvtár-termében. Hét 
elködlött évtizedre tekint ki a boltíves 

ablakon, ő ül ott, Jakab 
lovag, akiben valaha az 
Összes öregbűnök megtes-
tesültek, akinél kártéko-
nyabb csókördög alig sza-

ladgált a föld hátán. Cl és ír: 
„Én hiszek egy anyagtalan isten léte-

zésében. Ha bajba voltam, mindig hozzá 
folyamodtam. Meg is hallgatott mindig. 

Megfigyeltem, hogy az életben a jó 
mindig a rosszból és megfordítva a rossz 
mindig a jóból származik . . . 

Dacára a szilárd erkölcsi alapomnak, 
sajnos örökké az érzékeim áldozata vol-
tam. Sohase csináltam lelkiismereti kér-
dést abból, hogy könnyelmű, ostoba vagy 
jellemtelen embereiket rászedjek. Ajmi a 
nőket illeti, bátran elmondhatom, hogy 
kölcsönösen csaltuk meg egymást, tehát 
nem vethetünk egymás szemére semmit! 

Ha szükségét éreztem annak, hogy 
csókoljak és kacagjak, nem tudom miért 
vontam volna meg az élvezetet ma-
gamtól? 

A legtisztább hit mindig ha l lga t . . . 
Halálom után halhatatlan leszek. 
Imádom Istent és egészségesen tudok 

aludni. Sajnos fiatal koromban szangvi-
nikus vérmérsékletem, nagyon fogókony-
nyá tett az érzéki bűn bájai iránt. Ak-
kor rosszul aludtam, de sohase vettem 
észre. 

Sohasem ismertem fontosabb felada-
tot, mint a szépnem boldogitását. Szeret-
tem az ízletes asztalt, voltak barátaim, 
voltok hálistemnek ellenségeim és én el-
feledtem minden rosszat, amit ellenem 
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elkövettek. Szerettem az erősen fűszere-
zett ételeket: egy jó nápolyi szakács ma-
karóni-pástétomát, a spanyol olla potri-
dát, Newfoundland kövér halait, a vad 
csemegéket és az érett sajtot azokkal az 
apró, fürge áilalocskáikkal. 

A nők illatát mindig édesnek találtam. 
Az igazságot egész életemben szenve-

délyesen szerettem. 
Büntetésre méltónak tartanám magam, 

ha most gazdag volnék. De nekem sem-
mim sincs, 'én mindent elpazaroltam. Ez 
vigasztal és igazol engemet. — Ha ha-
lálom előtt megjön az eszem és időm lesz 
rá, mindent elégetek, amit most össze-
firkálok. De ma még nincs bátorságom 
erre. Az öregség csak az emlékezéssel 
tud élvezni . .. " 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Axért 
Casanova úr is boldogan belement volna abba 
ha a 21 halhatatlan kötet helyett 21 halandó 
évvel fiatalabb lehetett volna.) 

Papucs-férjei büntetése 
A nagy nőcsábásszal szemben a pa-

pucshősökről is maradt fenn valami. 
Nem huszonegy kötet, csak két rendelet. 

A Blankenburgi Statútum irta elő: 
„Ha egy férj meg hagyja magát verni 

a feleségétől, fogsággal büntetendő. 
Azonkívül a városi tanácsszolgának egy 
ruhára való gyapjúszövetet tartozik adni. 
A fogság alól csak akkor mentesülhet, 
ha egy szamár hátán megfordítva végig-
lovagol' a városon és az állatot az asz-
szony vezeti." 

A westfáliai Heiderecht igy rendel-
kezik: 

„Az a férj, aikit felesége kiikergetett a 
házból, köteles egy létrát támasztani a 
falhoz és a háztető zsuppját lehordani, 
hogy az asszony szabadég alatt marad-
jon. Azonkívül egy aranyforint ára bort 
kell fizetnie a városbírónak." 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: De ki 
Itta meg a bort, amikor a városbirót kergette kl 
a házból a felesége?) 

A királyi dobos 
A királyi dobos, a királyi dobos, — A 

dobos hazajött a csatából, — A királyi 
leány, a királyi leány, — Kihajolt a ki-
rályi szobából. 

— „Dobosom gyere fel, dobosom gyere 
fel, — Dobosom gyere fel a szobába! — 
Teneked dobol itt, teneked dobol itt, — 
— A szivem az arany palotába!" 

Odaszólt a dobos, a királyi dobos: — 
„Ki vagy ám, hogy hfvják az apádat?" 
— „Henriett' a nevem, Henry Quatre az 
apám, — A leánya vagyok a királynak!" 

Odaszólt a dobos, a királyi dobos: — 
„Az enyémnek nem Henry az atyja, — 
Eg veled Henriett', az enyém Juliett', — 
Nálatok az edényt mosogatja!" 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENT AKJA; Az ófran-
cia népmonda-hagyományok szerint a kedves kis 
eset valóban megtSrtént. Avval az eltéréssel, 
hogy a dohos legénykét Henriette utóbb megvá-
sárolta Juliette-től. Egy ezredtrombltást adott 
érte.) 

Elraboltak egy királynét 
Egy méla, mély zengésű név: Stuart 

Mária. A fehérarcú skót királyné, kései tra-
gédiák színpadi hősnője. Brantôme irja 
róla: „Már tizenöt éves korában olyan 
szép volt, hogy egyszer, amikor kezében 
égő gyertyával vonult a templomi kör-
menetben, egy egyszerű parasztasszony 
imádkozva térdreborult előtite. Azt hitt.», 
hogy angyali jelenést l á t . . . " 

A babonás szépségű királynéval tör-
tént, hogy egy alattvalója elrabolta: úgv 
lett akarata ellenére a feleségei 

Bothwell gróf volt az asszonyrabló. A1 

krónika feljegyzése szerint a legcsúnyább 
férfi. De férfi. Impozáns, elszánt, acélos ve-
retű. Amikor az özvegy Mária, — akinek 
első férjét Darnley lordot éppen Bothwell 
röpítette puskaporral a levegőbe, — kirá-
lyi hintóján a skót főváros felé közele-
dett, a foulbriggsi hídnál hirtelen egy 
hadoszlop toppant elébe a föld alól. Ezer 
fegyveres katona. A szoknyás skót harco-
sok közül kilépett Bothwell gróf, meg-
ragadta a királyné lovainak zabláját és 
megfordította a kocsit a dunbari kastély 
felé vezető útra. Mária nem mert ellen-
kezni . . . 

De Edinburg főváros lakói hirül vették, 
hogy a gróf elrabolta a királynét. Félre-
verték a harangokat. A férfiak fegyvert 
ragadtak. És mikor a városfalakhoz értek, 
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egyszerre megtorpantak: Bothwell előre 
lezáratta a kapukat, nem lehetett a város-
ból kijutni. 

Mi történt a dunbari várkastélyban? 
Mária maga irta meg a francia udvarhoz 
intézett levelében: 

„Bothwell nem törődött a tiltakozásom-
mal, nagyon erőszakos volt hozzám . . . 
de a leggyengédebben, legszerelmesebben 
beszélt. Bocsánatot ként, de — mondta — 
a szive kényszerének nem tud ellenállni. 
Hogy ez mennyire meglepett engem, el le-
het gondolni! Tizenkét napja tartja már 
személyünket a hatalmában és mindenki-
től elhagyatva, ebben a magányos várkas-
télyban, — én se tudtam neki ellen-
állni . . . " 

És Mária a tizenharmadik napon kezét 
nyújtotta férje gyilkosának. Feleségül ment 
a dunbari grófhoz. 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Bródy 
Sándor irta, egy másik nőrablásról: „Az asszo-
nyok semmit se kerülnek úgy, mint a botrányt. 
Már pedig nem a legnagyobb botrány lenne, ha 
egy asszony « y férfl ellen telles erejéből véde-
keznék?") 

Ä kés meg a "kenyér 
A skót-angol népmonda különös legen-

dát szőtt Stuart Mária utolsó éjszakája 
köré. íme a kép, amit az ódon ballada 
fest: 

Fortheringay vár börtöncellájában ült 
egy olajimécs világa melltett Mária ki-
rályné. Vállán a legyezős Stuart-gallér, 
nyakán apró golyókból font láncon az 
Agnus Dei. Fején csöpp korona: annyi 
mint egy ékszer. A menyasszonyi ruhája 
volt rajta, az a fehér álomruha, amelyben 
oltár elé vezette valaha a francia király. 
Künn csikorgó tél, benn a zárkában vas-
kos tölgyfa-asztal, kerek kis fa-tál, kő-
korsó . . . 

Negyven biró, London városa, a Lordok 
Háza mondott rá szentenciát, hajnalban 
jön a sheriff, benyit a vörös ember és a 
„ikét britt sziget királynőjének" feje le-
hull a fűrészporos, kosárba. Holnap ilyen-
kor üvegládában fekszik, csipkepárnán, 
összekulcsolt kezekkel. 

És akkor jött Cecil gróf a mindenható 
lordkancellár, Mária legádázabb ellenfele, 
aki éveken át hasztalanul esengett a fehér 
Stuart-asszony szerelméért. Felolvasta 

előtte Erzsébet királyné nevében a halá-
los Ítéletet. 

Mária pedig felnézett rá: 
— Kár értünk Cecil gróf. Most már 

bevallhatom . . . nem szerettem az egész 
britt dominiumban senkit, csak téged. El-
vihettél volna, ebben a ruhában. Együtt 
betűzni, valahol délen, azokat a novellá-
kat, amiket a navarrai királyné irt. Ami-
kor én születtem . . . Mosit már vége. A 
gyűrűm a tied. Holnap viheted. 

Cecil gróf lóháton nyargalt Windsorba, 
esztelenül, hogy az Ítéletet visszavonassa. 
De Erzsébet odavolt vadászni, csak egy 
hét múlva került elő. 

. . . Bent a börtön kőpadlóján nesz sur-
rant. A királyné riadtan ugrott fel a 
deszka-ülőkére. Hu, egy egér! — — és 
akkor az ablak rácsos négyszögén túl meg-
pillantotta kinn a hópúpos vártornácon a 
topogva várakozó hóhért, a kétélű pallos-
sal. Kikopogott az ablakon, intett neki: 
behivta melegedni. Az ember belépett, leült 
a fatönkre, térdére fektette a tag ló t . . . és 
hajnalig beszélgettek egymással. A vörös 
ember elmondta, hogy Sam Bubble a 
neve, pamutszövő-mester a Marmaid-uccá-
ból; a hóhérság csak mellékkeresete. A 
családjáért dolgozik, van egy nagy lánya, 
meg egy kis beteg fia. Elmondta, hogy 
kedvenc étele a lúdpecsenye gesztenyével 
tö l tve . . . Aztán egyszerre felemelkedett: 
átmegy az őrséghez a kapualjba, — meg-
éhezett. 

Mária marasztalta. Nem akart egyedül 
maradni. Az asztalra tévedt a tekintete, 
ott volt a kerek fa-tál, benne egy rab-
kenyér, 

— Várj, — szólt az embernek, — itt ez 
a kenyér, felezzük el. Van zsebkésed? 
Hogy kétfele vágjam . . . 

Az ember tapogatta a zsebeit. Nem, 
kése az nincs. Mária, tanakodva nézett a 
kétélű pallosra: az jó éles. Lassan utána-
nyúlt, maga elé tette a kenyeret, keresztet 
vetett rá és szépen ketté szelte. 

Felét odanyújtotta a hóhérnak, másik 
felébe maga harapott bele . . . 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Az ó-an-
gol népballada evvel az epilógussal fejezi be: 
„Két férfl k5zt az igazságot — Stuart Mária Így 
felezte szét: — A lordkancellár szivébe kést 
Utëtt, — S a hóhérral megoszt« kenyerét.") 



Madame Paiva ezresei 
Paiva asszonyról, — nem: kisasszony-

r ó l . . . számtalan történetke keringett, ö 
volt a kor leglengébb erkölcsű divatihöl-
gye. ö volt a nagy traviata, Páris koroná-
zatlan szivkirálynője, akiről széltében be-
szélték, hogy tiz darab ezres bankjegybe 
kerül egy csókja. 

Egyszer Brancas vicomte látogatta ,meg 
a nagy garçonnet. Kurtán és kertelés nél-
kül szerelmet vallott neki. 

— Csak egy csókot istennőm! — ese-
dezett a kitűnő lovag. 

— Szívesen vicomte! — nevetett Paiva. 
— Tízezer livre! 

A lovag hangosan szivta a fogát. So-
kallotla a tiz darab ezrest. De Paiva áll-
hatatos maradt elveihez és a szerelmes 
vicomte végül is fanyalogva elővette tár-
cájából a drága papírokat. És akkor Paiva 
kisasszony, — hogy megbüntesse az elő-
kelő gavallért fukarságáért és hogy meg-
mutassa: nem a pénz fontos neki, hanem 
az elv, — egy nagystílű gesztust tett: 

— Nos kedves vicomte, én most össze-
sodrom ezeket az ezreseket. — így! — És 
most meg fogom gyújtani őket: egyen-
kint! . . . Addig amig mind a tiz darab 
hamuvá lesz, folyton csókolhat! 

A remek tromfon kacagott egy nagyot, 
aztán úgy tett, ahogy mondta. Maga mellé 
tette az asztalkára az összesodrott ezrese-
ket és mialatt Brancas vicomte sürgősen 
kezdte szaporázni a csókjait, a szép hölgy 
egymás után gyújtogatta meg a sodrott 
bankókat. Amint egy-egy bankjegy el-
hamvadt, Paiva fennhangon számolt: 

— Egy . . . kettő . . . három . . . 
Fel egészen tízig. És amikor az utolsó, 

— a tizedik, — ezres füstkarikája is el-
oszlott a semmibe, a kisasszony kisiklott 
Brancas úr karjai közül: 

— Nincs tovább. Kvittek vagyunk uram. 
Tilos a csók! 

Brancas vicomte hallgatott. Csak az 
ajtóban állt meg egy pillanatra: 

— Anropos madame. Hogy el ne felejt-
sem: a tiz darab ezres hamisítva volt. 
Direkt erre a célra csináltattam! 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Attól 
kezdve Paiva kisasszony, valahányszor egy imá-
dója letette elébe a tiz darab ezres bankjegyet, 

előbb elvitte őket az állami pénzverdébe, hite-
lesen megvizsgáltatni, nem-e hamisak? — Nem 
az imádók. Az ezresek.) 

A szé£ 
Allitólag a világ nemzetei közt a fran-

cia és a spanyol nőknek vanak a legszebb 
lábacskáik. „Csinosak, keskenyek, delikát 
formájúak" — mondja Rétif de la Bre-
tonne, a kor nagy lábszakértője. Egy 
Fanchette nevű párisi táncosinőnek olyan 
híresszép lábai voltak, hogy az érdemes 
Retif egy komplet regényt irt róluk. „La 
pied de Fanchette" cimmel. 

Anna Amália weimari hercegnő lábait 
ugyancsak közbámulat övezte. Az urak 
a hercegnő lábacskáinak aranyból öntött 
utánzatát óraláncukon viselték. Viszont 
Polignac hercegnő klasszikus lábformái-
nak -megóvására olyan nagy súlyt helye-
zett, hogy mindennap egy uj pár cipőt 
vett fel. Kétszer ugyanazt sohase. Páris 
hölgyei naponta megvették a hercegnő le-
vetett cipellőit és tüntetően hordták, — 
még akkor is, ha szorított egy kicsit. De 
elmondhatták: 

— Az én lábamon Polignac-cipő vanl 
Szabály volt: „A térd legyen finom, telt 

és kerek, isten ments, hogy a térdkalács 
hegyesen kiálljon." 

A spanyol nők, ha ki akartak tüntetni 
egy férfit, megmutatták neki a lábukat,— 
de csak bokáig. 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Ma már 
a mondain spanyol hölgyek Is engedtek ebből 
az álláspontból, a rövid szoknya-divatra tekin-
tettel _ telteié . . .) 

Egy csúnya, sovány lis £ú£os 
A szabad tes.t kultuszának egykori apos-

tolnője D'Esparbés asszony, mikor azt 
kérdezték tőle: „Vájjon ki jöhetett rá elő-
ször az öltözködés gondolatára?" — ezt 
a temperamentumos választ adta: 

— Egészen biztos, hogy egy cstúnya so-
vány kis púpos ember! Nem is férfi, ha-
nem nő. Mert egy jóalaku nőnek eszébe 
se juthatott, hogy ruhába rejtőzzék el a 
bámulói szeme elől! 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Arról el-
felejtkezett viszont D'Esparbés asszony, hogy 
egy szép nőnek egy szép ruha legalább annyi 
gyönyörűséget okoz. mint egy szép lérfl.) 

(Folytatjuk) 
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Élethez, azt a 
jük. Olvasóink 
kit, vagy kiket 

„Minden külön anzix helyett" cimü rovatunk erede-
tileg a nyaralók számára készült. A nyár elröppent, a 
rovat mégis megmaradt, mert sok örömet szerez még 
ma is azoknak, akik hosszabb-rövidebb utazásról érte-
sitik hozzátartozóikat, vagy állandóan külföldön lak-
nak és igy keresnek érintkezést az itthoniakkal. Ame-
lyik ilyen kategóriába tartozó olvasónk vagy előfize-
tőnk fényképe legkésőbb csütörtökig befut a Színházi 

következő szerdai számunkban közöl-
irják rá a kép hátára azt is, hogy 
üdvözölnek. 



Máriát keresi'in 
Azt a Máriát keresem én, e rovat veze-

tője, akinek a Színházi Élet egyik szá-
mában igy kezdődött a levele: 

„Nem akarok elveszni, küzdeni aka-
rok, folytm az édesanyámra gondolok, 
az ő önfeláldozó szeretetere. Francia 
gobelinszövést tudok, de nincs munkai" 

Erre a levélre fölhívtam a -Színházi 
Élet nagy nyilvánosságának a figyelmét 
és ime Svájcból jött egy kedves levél, 
Dotterné úriasszony emelkedett tollából. 
Említett úrhölgy a „Lelki klinika" né-
hány szavát idézi, melyet megszívlelt, oly 
kedves szavak kíséretében, amelyet külön 
hálásan megköszönök. Még kedvesebb a 
hálának az az előkelő formája, melyet 
ad nekünk, ezt az én szegény kis Máriá-
mat oltalmába óhajtja venni és munkát 
akar neki adni. 

Fölhívjuk tehát a levél íróját, közölje 
velünk a pontos cimét, hogy azt há lás 
köszönetünk mellett továbbithassuk Dot-
ter Frigyesné úrasszonynak. 
Gulliver 

LEVEL: Egy kis szemrehányás egy igeii ked-
ves levéliró-kéztől. 

VÁLASZ: Amit én nem érdemeltem meg. 
Hlgyje ei asszonyom, nagyon nehéz az én hely-
zetem. súlyos. Így az tin esetében is fölötte ne-
héz. Nagyon érdekelne az ön nem mindennapi 
lelke, nem mindennapi története, de nagyon 
meggondolandó, mit válaszoljak rá. amelyben 
meggyőződésem, a dologban való őszinte hitem 
bt-nne legyen. Azt hittem, ezt meg tudom előző 
üzenetemben értetni — ugy látszik nem sikerült, 
5n félreértett. Én — fájdalom — nem mozdul-
hatok el Pestről és ha a „hivatalos szerkesztő-
ségi órákat" neveztem meg üzenetemben egy ta-
lálkozás helyéül és Időpontjául, ezzel esak a föl-
fogásom komolyságát és rendességét akartam do-
kumentálni. de az nem jelenti azt. hogy nem 
egész szivemmel és minden jóakaratommal állot-
tam volna rendelkezésére. Amit velem közölt, 
teljesen el van temetve, effelől teljesen nyugodt 
lehet. 
Kelemen 

LEVÉL: A: előbbi levelemet tekintse meg nem 
írottnak. Hallom, hogy szerkesztő ur nős (s 
két kis gyermek atyja. 

VÁLASZ: Tévedés, asszonyom. Nem vagyok 
nős. 
Bús fekete ördög 

LEVÉL: Nem tudom, mit csináljak? Csak azt 
ne irja, hogu nyugodjak meg a sorsomban. 

VÁLASZ: Igazán nem tudok semmit sem Írni. 
A levél annyira hézagos, kapkodó, annyira csak 
érint egyes dolgokat, történetekel és aztán 
mindjárt tovább csapong (az igaz. hogy érdeke-
sen csapong további), hogy nem is tudom volta-
képpen mi a kérdése, mi az óhajtása? Szinte 
arra szeretném kérni, irja meg részletesen a 
dolgokat, hogy ugy mondjam, „dolgozza ki ezt 
i> vázlatot", meri Igeu érdekel a dolog. A Mlgéir 

különben rokonszenves, mert eszünkbe jut Üirs 
Fekete László, aki mint szerző: vidám lehér 
zászlói Várjuk levelét. 

Don 
LEVÉL: Verseket álmodok, érzek, versek zson-

aanak a szivemben. De sohasem ironi te őket 
VÁLASZ: Rég találkoztam Ilyen rokonszenvez 

költőnővel. 
Borsánatot kérek 

I.EVÊ.L: Az első feleségemtől elváltam, most 
udvarolok komolyan egy özvegy asszonynak, de 
közben rájöttem, hogy én még mindig az első 
feleségemet szeretem. Meg vagyok róla guőződve, 
bárhogyan is titkolja, hogy ő is szeret engem 

VÁLASZ: Uram, ön azok közé az örök nyug-
talan lelkek közé tartozik, akiknek sohasem elég 
»emmil Most ön megint kapkodva akar csele-
kedni, meglévő helyzeteket fölborítani, hogy az-
tán — újra megbánjon mindent. Önnek első kö-
telessége: határozottságot tanulni és ezt a hatá-
rozottságot konzekvensen keresztülvinni saját-
magával szemben. Először járjon egy biztos uton. 
egy Irányi követve — aztán határozzon. 

Kardos Géza és Jaekó Cia 
Debreceni Csokonay-szlnház: „Emmy" 

(Berzéki felv.) 
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A „Haway róziája ' premierje a kispesti Városi Színházban. A ifiszerepifik: l'axi Teri. Józsa Irma, 
Mészáros Ági, Tihanyi Piri, Deák Lfirlne, Huszty Róbert. Kfimives Sándor. Soór Jen«. Szabó Ernfi. 

Kertész Sándor, Horváth Jenő, Erdős Jenő és Eresei Barna 
(Foto Gaubek) 

Mikor fogad? 
LEVÉL: Szerelném személyesen elmondani pa-

naszaimat. 
VÁLASZ: Csak a szerkesztőségi órák alatt. Ké-

rem, előbb telefonon érdeklődni. 
Nem én voltam 

LEVÉL: ..Hiába minden — visszajár a múlt." 
VALASZ: „Tűrni, szeretni, megbocsátani!" 

Bizonytalan 
LEVÉL: Lehet-e bizni a mai idegorvosokban? 
VALASZ: Föltétlenül. Van egy régi megállapí-

tás: a jó orvosnak elsősorban Jó embernek kell 
lennie. (Ma már Így is fordíthatnánk a dolgot: a 
jó embernek elsősorban jó orvosnak keli lennie.) 
A mai idegorvosok elsősorban pszichiáterek, 
nemcsak a tudásukat, hanem a szeretet&ket, a 
megértő emberi mivoltukat Is latbavetik a tudá-
suknál. ö n egész nyugodtan megbízhat a kitűnő 
ónosban. Látja, hiszen máris jó hatással volt 
önre. 
Kaszás György 

LEVÉL: Fenti ur kéri B. Kálmán urat. akinek 
operettlibrettója van: lépjen vele közvetlenül 
érintkezésbe darabjának megzenésítése végett. 
Cim: K. Gg.. Veszprém. 
P. M. 

LEVEL: „Dolgozom egg özvegy asszonynál, ott 
lakom szépen, rendesen kijövök a fizetésemből. 
Bün-e az, ha nem megyek haza. 

VÁLASZ: Nem bOn. Az isten sdgitse Snt. 
B. S. 

LEVÉL: Pestre szeretnék jönni —állást szeret-
nék kapni. 

VÁLASZ: Kisasszonyom, tudja milyen szívesen 
állanék rendelkezésére? Dehát amit kér, amit 
kíván, az szinte lehetetlen. Mindenki elsősorban 
a közelállót, a családja tagjait szeretné elhe-
lyezni, — ha lehetne! De sajnos, azt sem lehet. 

Túl a nagy Krlvánon. 
LEVÉL: Dal a Balatonról. 
VÁLASZ: A költeményt elolvastuk, sok kedves 

szín és őszinte hangulat van benne. A közvetí-
téssel mi nem foglalkozhatunk — méltóztassék 
direkte az illetékes cimre beküldeni. 
Győzelem. 

LEVÉL: Egy táncos délután története. 
VÁLASZ; On tiilnagy fontosságot tulajdonit 

ennek az apró Incidens-sorozatnak. Ha valaki 
büszkén és gőgösen viselkedik velünk, ml le-
gyünk még büszkébbek és még gőgösebbek. Meg 
fogja látni, hogy ez a felfogás — pláne igy a 
kezdet kezdetén — az ön javára billenti a mér-
leget. 
Gálszécs. 

LEVÉL: Egy volt iglói diák irása. 
VALASZ: Uram. őszinte érdeklődéssel olvas-

tam a megható írásművet. Azonban — ezt őn is 
azonnal be fogja látni — témájánál fogva nem 
való lapunkba, sőt e pillanatban tanácsot sem 
tudnék adni, hova forduljon, hol helyezhetné el? 
Talán mégis az eredeti svájci tervet kellene 
megvalósítani. Szives üdvözlet. 

Juci, Szt.-Lőrtnc. 
LEVÉL: Nem késik el az éleitől egy zárkó-

zott természetű leány, aki 21 éves kordig nem 
szeretelt senkit? 

VÁLASZ: Egyáltalán nem! Az ilyesmi nem a 
kortól függ. sem a zárkózott, vagy a vidám, kö-
zeledni tudó természettől. A véletlen Irányítja 
sorsunkat, de azért az élet során azt tapasztal-
tam, hogy ebben a sorsirányitó véletlenben ha-
tározottan van valami rendszer. Tehát kedves 
Juci, csak türelem! 

Cucl! 
LEVÉL: Egy kis vers, a „Lelki klinika" ve-

zetőjének személyéről. 
VÁLASZ: Milyen helyes kis vers 

Még rimel is néha — 
Bolondos kis nóta. 
Szinte kár. hogy nóta. 
Szinte kár. hogy tréfa! 

Darling 
LEVÉL: ,.Hiányzik házasságunkból a lelki 

élet melege, amely belülről jön és nem néz a 
külsőségekre. — Végig lehet-e élni egy házas-
élelet tisztességben, becsületben, mikor a nő 
minden idegszálával megértés és idealizmus után 
vágyódik? 

VÁLASZ: Asszonyom, ön elérte azt a kort, azt 
a határmesgyét, amelyet a hires francia iró 
regénye után, Balzac-kornak neveznek és amikor 
az életproblémák váratlanul föltámadnak a szív-
ben és sokszor bizony robbannak. Az természe-
tes, hogy a házasság bizonyos fokig csalódással 
jár; gyarló emberek vagyunk és az emberek az 

embertársaikkal való vonatkozásban pláne töké-
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IiIftnek. De Un 101811e intelligens épp azért nein 
félteni, hogy ilhamarl odott lépésre szánná el 
magát. Kérem írja meg a további fejleményeit 
éleiének, n ert nagyon érdekei. Ha Pestre jön. a 
szerkesztőségi órák alatt szívesen állok rendel-
kezésére, de mindenesetre arra kérem, hogy 
előbb telefonáljon, mert nem vagyok mindennap 
benn a szerkesztőségben. Üdvözlet! 
Doktor — Praha 

LEVEL: Megpróbáltam az ön tanácsát követni 
— nz eredmény siralmas. 

VALASZ: Ne vegye rossz néven, doktorkám. 
de akármilyen uton haladt volna, az esemény 
egyiormán siralmas lenne, — mert tin a szenve-
dést, mint valami drágagyöngyükkel kivert mar 
sal.botot, — ugy cipeli a tarsolyában! Rég kap-
tam öntől tevelet. Pedig — higyje el — nagyon 
erdekei a sorsa. Ugy figyelem az ön esetét, mint 
a jó doí.tor egy egészen ritka és kedves betegé-
nek a sorsát, állapotát, gyógyulását. 
T. M. 

I.EVÊL: Színésznő szeretnék tenni 
VALASZ: Ugy kezdi a levelet: „Bizonyára le 

fog a szerkesztő ttr beszélni! ' Ellenkezőleg — 
m m beszélek le senkit, csak figyelmeztetem a 
rendkívül nehéz körülményeire a művészt pályá-
nak, nmi ma sokkal Inkább igaz, mint valaha. 
Az ön intelligenciája ezzel tisztában van. Így 
csak azt mondhatom: ha valaki komolyan akar 
valamit, azt vigye ls kérésziül. Elvégre: mindenki 
tarsolyában hordja — a nagy művésznőnek ki-
járó — tüskés babérkoszorút. 

Angolul tanulok 
LEVÉL: Mi a leabiztosabb módszer? 
VÁLASZ: Az, ami mindenben: a komoly el-

szántság és eltökéltség. Ezt a magam szomorú 
tapasztalatából Írhatom: már vagy tiz éve lorga-
tom a Berlilz-könyvet és bizony nem nagyon ha-
ladok. 

Fiatal flu 
LEVÉL: Csak mint jó pajtá-

sok levelezünk... <5 nem is 
tudja, hogy szerelmes vagyok 
belé. Nem találom ni/ugalmamat. 

VÁLASZ: Dehogy nem! Hiszen 
a legfontosabb; önnek alkalma 
van érintkezni a kisasszonnyal — 
egyszerre nem megy az ilyesmi, 
fiam! Minél értékesebb valaki, 
annál nehezebben hóditható 
meg. Tehát csak rajta! 

Gyöngyvirág 
LEVÉL: Unokahúgom elhódí-

totta tőlem az udvarlómat. Mit 
csináljak? Adjak két pofont 
neki? 

VÁLASZ: Minden tettlegesség 
önmagunkat üt meg, önma-
gunkra háramlik vissza. Ahogyan 
ezt a flut ön jellemzi (pedig ön 
elég Jól ismeri!), azáltal bünteti 
meg legjobban, ha szó nélkül át-
engedi neki. Higyje el. ez felér 
két pofonnal. 

Ketten vagyunk 
LEVÉL: Bródu Lili regénuének 

hősnője a „Manci" élő alak-e? 
VÁLASZ: Ha önök ezt kérdik, 

akkor már élő alak. 

Tecclk-e tudni? 
LEVÉL: 1. Ki volt békében a 

gigerli? 2. Ki a dandy? 3. Ki 
a feneleány? 

VÁLASZ: 1. Gigerli = finomabb 
jampec. 2. Dandy = finomabb 
gigerli. S. Feneleány? Ez volt a 
flapper. 

Napruforgó 
LEVÉL: Az idén már húrom nagy szerelmem 

volt 
VÁLASZ: A napraforgó elszégyelhefi magát 

ekkora forgalom mellett. Jó volna egy rendes na-
pot választani és akörül forogni. 
Pártában maradok? 

LEVÉL: Nem tud egy jó tippet? 
VÁLASZ: De igen! Komolyodjék meg. 

Rabuci 
LEVÉL: Én elképzeltem önt. Ha Pestre jövök, 

fölkert sem. 
VALASZ: Akkor — semmiesetre se keressen föl. 

Higyje el. jobb mind a kettőnkre nézve, ha el-
képzel tovább. 
Vlvóakadémla 

LEVÉL: Olyanok vagyunk, mint két jó vivó. 
akik vítőrrel dolgoznak . . . 

VÁLASZ: Rendben van. tudomásul veszem, hogy 
rövidesen házasság lesz ebből a lelki assautból. 
Csak aztán később box-meees ne legyen belőle. 
Neugassi 

LEVÉL: Mindenem megvan és mégis boldogta-
lan vagyok. Az uram szeret, de hiányzik az éle-
tünkből a zengő magyar szó, sőt a zengő magyar 
nóta. Honvágyam van és szinte fojtogat ez az 
idegen környezet. 

VÁLASZ: Az ön esete asszonyom, az a tipikus 
esel, amikor az embernek nincs baja — hát csinál 
magának. Rendezett anyagi körülmények között 
élnek, ez magában véve elegendő volna arra. hogy 
igen nagyon sokan Igy sóhajtanának föl: ..Ha ne-
kem Ilyen jó dolgom volna! * Azonkívül derék, 
jóravaló férje van. akit szeret és aki szereti önt. 
Higyje el. meg kell. a mai Időkben pedig pláne 
meg kell beesülnünk azt, ami van, hátha még 
valakinek viszonylagosan annyit adott az élet, 
mint magának? Nem szabad a sorsot kihívni fö-
lösleges és oktalan panaszkodással. 

„A méltóságos asszony trafikja" a pécsi Nemzeti Színházban 
Meiey Ede. Harezos Irén. Bende László. Vass Irma 

(Erzsébet loto, Pécs) 



OLGOZÛ NÖSEXAPPEAUE 

Kétségtelen, hogy a férfl a nőben oly 
intuitiv erőt keres, mely őt a leghatvá-
nyozottabb fizikai és szellemi képességé-
nek kifejtésére sarkalja. Ezt ma, a munka 
Világában, a férfi legnagyobbrészt esak a 
dolgozó nőben találja meg. A dolgozó nő 
éppen munkaértékének tudatában foko-
zottabban öntudatos és önérzetes, ami a 
veleszületett hiuságérzettel együti arra 
ösztönzi, hogy önmagával minél többet 
törődjék. Tehát elfoglaltsága mellett is 
feltétlenül szakit időt magának sportra, 
test- és szépségápolásra és miután kere-
sete elősegíti, hogy ruházata is Ízlésesebb 
legyűri:, a dolgozó nő igyekszik minél von-
zóbb lenni. 

A nem dolgozó, a ráérő, az állandóan 
önmagával foglalkozó és önmagái ápoló 
nő sex-appealje hatásában nem gyengült, 
de miután a inai világban a férfi a nőben 
segilő társat is Ikeres, a férfiak sziveseb-
ben keresik convpleinenler-jüke! a dol-
gozó nők körében. 

Varroda. 
• 

A sex-appeal kérdése azért Jött olyan igen na-
gyon divatba, mert uj kifejezése valaminek, ami 
az embernek, sőt az állatnak Is veleszületett tulaj-
donsága a világ teremtése óta. ösztönös test) és 
lelki tulajdonsága, mely természetesen korszakok, 
klímák, fajok és kulturák szerint váltakozott. 
Mindezeken felül karakter és vérmérséklet dolga 
is a megnyilvánulás mikéntje. Alkalmazva ezt a 
tételt abban az irányban, hogy van-e különbség 
a dolgozó és nemdolgozó nő sex-appealje között, 
nyugodtan állíthatjuk, hogy nemcsak elméletileg, 
de gyakorlatilag sincsen. Vannak hideg, vagy ha 
ugy tetszik, savanyu hölgyek a nemdolgozó nőne-
műek között, akik jóllehet nagyon Is ráérnek, ter-
mészetüknél fogra egy csepp fáradságot sem vesz-
nek maguknak avégből, hogy magukat meghódit-
tassák. Viszont ugyanolyan sokaji találhatók a 
nagyon elfoglalt, gondokkal küzdő fiatal hölgyek 
körében, akik egy pillanatra sem tévesztik szem 
elől azt az asszonyi rendeltetést, melyet betölteni 
kívánnak: hogy egynek vagy mindenkinek lesse-
nek. 

Csak egy nagyon alapos német statisztikus lehet 
hivatva a számtani arányt megállapítani, hogyan 
oszolhat meg a sexappeal aszerint, hogy a nő 
dolgozik vagy sem. Én a költővel tartok: a csó-
kot gyakorold és ne magyaráld! 

B. S. dr. 
• 

A sex-appeal csak akkor sex-appeal, 
ha találkozik a férfi reagáló érzésével. 
Hogy a kettő mikor és hol találkozik: 
bárban, bálban, munkahelyen, az már a 
sors dolga. A férfi kényelmes jószág és 
örül, ha hivatása közben találkozik sex-
appealjével s igy nem kell külön jár-
káVeia utána. Ebből következik, hogy a 
dolgozó nő sex-appeal tekintetében elő-
nyös helyzetben van a nemdolgozó típus-
sal szemben. „Ninus" 

Próbáljuk meghatározni a sex-appeal definíció 
Ját. Sex-appeal alatt azt a vonzóerőt értjük, amit 
egy személy az ellenkező nem minél nagyobb ré-
tegére fizikai külsőségei által gyakorol. Ez a sex-
appealnek nevezett vonzóerő egyáltalán nincs 
összefüggésben az egyén munkásságával, sőt jel-
lemével sem. 

Sokszor látni munkátlan, karaktcrnélkUll és 
mégis nagy sex-appeallel bíró egyéneket. Ahhoz 
tehát, hogy valakinek sex-appealje legyen, nem 
szükséges sem az észbeit tehetség, sem a szépség, 
sem pedig a munkásság. A sex-appeal definíció-
jánál fogva mindkét női típus lehet ideál. Hogy a 
két lipus közül melyik az „Ideálisabb". ez vita 
tárgyát képezheti. 

Szerény nézetem szerint a dolgozó nő Ideáli-
sabb ideál a szépségével törődő nőnél, aki az örök 
változás rabja. A szépségével törődő, munkátlan 
nőé ír Inden, amit az élet fényűzésben nyuit. Ez 
azonban mind kevés neki mert élete folytonos 
vágy és megunt beteljesülés. Ha elér valamit, el 
Is dobja magától. Zűrzavaros életszemlélete össze-
keveri a fogalmakat: a megunt holmik közé kerül 
a tavalyi bunda, ékszer, utána gyakran a férj. 
sőt a gyerek ls. Hiúság, felfelé züllés, másokon 
túlnőni akarás a vezérelve. Az Ilyen nő. aki kül-
sőségének többet köszönhet, mint egyéni tulajdon-
ságainak. nem lehet igazi Ideál. 

Rajnay Tibor (Cluj) 

% r s l 
NYILATKOZIK 
A SZAKÉRTŐ 

Rónay Mária újságírónő 
I mondja: 

A sex-appeal olyan 
adottság, amely vele-
születik a növel és füg-
getlen a szociális körül-

ményeitől. De mértéke fokozódhat és 
csökkenhet. Ezt a fokozódást, illetőleg 
csökkenést a testi kondíció befolyá-
solja elsősorban. Ez nem azt jelenti, 
hogy beteg nőnek általában kevesebb 
a sex appeal je, mert például lázas 
tüdőbetegeké rendszerint erős. Ellenben 
a testi fájdalom feltétlenül csökkenti, 
mert a sex-appeal a testnek egy bizo-
nyosfajta energia-kisugárzása és ezt 
gyengíti a fájdalom, mint ahogy ellan-
kasztja a fáradtság is. Es itt, ezen a 
ponton érezhető a dolgozó nő hátránya 
a sex-appeal-versenyben. A munkától 
kimerült test sex-appeal-kisugárzásu 
í/yengébb, mint a pihent testté. A külső 
körülmények: öltözködés és kozmetika 
inkább csak dekoratív keretei a sex-
appealnek. Akiben hiányzik az adott-
ság, az hiába öltözködik, vagy szépíti 
magát, akiben pedig megvan, arról ron-
gyokban is sugárzik, — amire egyéb-
ként naponta száz példát láthatunk 
magunk körül. 



(Angeln loi») 

SULYOK MAHIA 
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Lî1a, lî1a, lila 
a bíboros vörös püspökliláig. Gyönyörű 
volt egy lila muszlin uszályos estélyiruha, 
csavart vállakkal. Egyáltalában alig volt 
estélyiruha uszály nélkül. Egy másik lila 
estélyiruha fleur de soiből készült, hátul 
egészen sima volt a szoknya, elöl pedig 
legyezőszerü berakás diszitette, amely a 
ruha szélén ki volt vasalva. Nagyon ér-
dekes egy másik lila estélyiruha teljesen 
fénytelen bársonyból. Ennek a toilettnek 
elöl felsliccelt szoknyáját éppenugy, mint 
a ruha egész szélét, selyembársony fé-
nyes gloknis fodor szegélyezte és ez a fo-
dor volt a ruha uszálya. Édes egy vörös-
lila muszlin estélyiruha teljesen plissziro-
zott szoknyával, két különböző szinü csa-
vart bársonyövvel. De nemcsak az es-
télyi, hanem a nappali ruhák között is sok 
lila árnyalatot láttunk, szövetruhákat, 
uiïielyek közül különösen egy vízszintesen 
szegözött motívumokkal díszített ruha 
tetszett. A szövetruháknál a csípővonal 
vagy teljesen magasan, vagy néhány mo-
dellnél a normális helyen van. Majdnem 
minden rahát bőröv díszít. A délutáni ru-
hák feltűnően hosszúak. Nagyon gyakori, 
hogy a ruhát két-háromféle szinü szövet-
ből állítják össze. Gyakran a kabát telje-
sen elütő szinü, mint maga a ruha. A blú-
zok mindig más színűek, mint a kosztüm. 
,4 blúzt gyakran mellény helyettesíti bár-
sonyból, vagy szőrméből. 

Nagyon érdekes egy barna kordbársony 
kosztüm, beigeszinü hermelinmellénnyel, 
elől és hátul kerek hermelin-pelerínnel. 
Egy másik fekete kosztümnek a blúza 
breitschwantzból készült. A puha, vékony, 
fényes szőrme gyönyörűen simult a kar-
csú mennequin alakjához, semmivel sem 
volt vastagabb, mintha a bluz bársonyból 
készült volna. Az érdekes szőrmenyak-
kendő, amely a blúzt diszitette, a nyak-
nélküli kabátra volt kihajtva, mintegy pó-
tolta a prémezést. A kabát öve is breit-
schwantzból készült. Másik beigeszinü 
szövetkompié háromnegyedes kabátját 
rozsdaszínű kordbársonnyal bélelték. 
Ugyanilyen bársony diszitette a beige szö-
vetruhát is. 

A sportkosztümök között mindenkinek 
tetszett egy barna halszálkás tweed 
anyagból készült ensemblé, világoskék 
vékony jersey blúzzal, amelyet kivül a 
magas miderszoknyán viselt a mannequin. 
A háromnegyedes köpenyre érdekes kö-
nyökigérö kerek barna bőrpellerin volt 
gombolva. Ugyaniigen bőrből készült a 
kézitáska is. 

A kosztümök majdnem mindegyikének 
rí szoknyája míederszoknya volt, amelyet 
kivül a legérdekesebb változatban diszi-

Az Augustabernard divatszalonban Pá-
rizsban, most mutatták be az idei tél má-
sodik kollekcióját. Minden egyes darabja 
egészen uj, szokatlanul érdekes. Nekem 
az összes párizsi kollekciók közül Augusta-
bernardnál tetszett a legtöbb ruha. Egyik 
estélyiruhának az árát meg is kérdeztem. 
Világoskék muszlinruha volt, erősen hú-
zott passz-résszel a csípő körül, kétoldalt 
uszállyal. A két oldalrész is majdnem a 
térdig volt húzva. A ruha ára 5900 frank. 
Ezért a pénzért Budapesten öt estélyiru-
hát lehet kapni. 

A kollekcióban rengeteg sok lila toilett 
szerepelt <1 világoslila árnyalattól egészen 

Délelőtti sportruha 
(Galina Sazarina — Angelo loto) 



teltek bőrövek. Néhány modellnál mey-
lepő volt a rövid kis szőrme-bolero, vagy 
kabátka, amely éppen a miederszoknya 
végéig ért. A kábátokon a gallért nagyon 
gyakran különálló szőrmesál helyettesi-
tette. A modellekhez muffot is viseltek a 
mannequinek. 

Nagyon érdekes volt egy fekete rippelt 
szövetből készült kosztüm, élénkzöld fény-
telen bársonybluzzal, egy beigeszinü krep-
pes selyemruha, nagy kapucnis kivágás-
sal. sötétkék hosszú kabáttal, amelyet 
muffszerü manzsetták diszitettek. Egy 
szürke jersey kosztümhöz korállpiros matt 
bársonybluzt viselt a mennequin. 

A szövetruhák közül sokat diszitett 
plissé és szegő. A kabátok között nagyon 
sok egyenesvonalu kabátot láttunk, rá-
varrt zsebekkel és övvel. Egy egészen 
újszerű és érdekes ujjal ismerkedtünk 
meg Augustabernardnál. Az ujj a válltól 
magasan elállt, egészen tarajszerü volt, 
mint amilyent egyes magyar népviseletü 
ruháknál láttunk. Az anyagot ezeknél a 
modelleknél alul valami merev anyag 
tartja. Láttunk rővidujju ruhát is, ilyen 
tarajszerüen elálló ujjakkal, de láttunk 
hosszú ujjakat is, olyanokat, amelyek csak 
a váltnál voltak ilyen díszesek és az alsó 
karon teljesen a testhez simultak. . 

Nagyon szép volt egy-két bársony es-
tiruha ujvörös bársonyból készült tarajos 
ujakkal. Egy másik fekete bársony prin-
cess estélyiruhát a hónaljkivágás körül 
rozsdaszinü bársony diszitett, a vállrészen 
pedig jobbról balról rozsdaszinü kakas-
toll volt. Sok fénytelen bársonyból ké-
szült estélyiruha volt a kollekcióban, 
princess-vonallal és uszállyal. A legtöbb 
közülük lila, ujvörös, vagy lilásvörös ár-
nyalatú. 

Nagyon tetszett egy olívzöld uszályos 
estélyiruha, amelynek mély hátkivágását 
és kis kivágását elől satírozott rózsaszínű 
és vörösrózsa girland díszítette. Egy píros 
bársony estélyiruhát hátul sűrű szegőzés 
diszitett. A ruhán fehér és piros bársony-
ból készült csavart öv. Egy fekete muszlin 
estélyiruhát flitterből készült nagy rózsák 
diszitettek, ugyancsak flitterezés volt a 
karkivágás körül és a derékon is öv helyett. 
Ezüstszínű flitterből készült virágok di-
szitettek egy másik fehér muszlintoalet-
tet is. 

Az estélyiruhákon a legjellemzőbb az 
uszályon, a csavart öveken, sőt csavart 
derekakon kívül a négyszögletes kivágás. 
Az estélyi ruhákhoz gyönyörű szőrme és 
erősen szőrmézett bársony estélyikabáto-
kat viseltek a mannequinek. Az egyik le-
vendulakék bársonyruhához hófehér föl-
digérő driektoii szabású hermelinkabátot 
mutattak. Egy másik ezüstszürke estélyi-
ruhához szürke ezüstrókával gazdagon 
prémezett bársonykeppet viselt a man-
nequin. 

Estélyi köpeny kékróka tallérral 
(Mlle Saxarina — Angel» fofo) 

Láttunk pellerint ezüstrókából, gyö-
nyörű csincsilla-gallért, egy ezüstszínű, 
szoborszerüen az alakhoz simuló szatén-
ruhát, rövid hermelin keppel, amely az 
egyik oldalon stólaszerüen csüngött le, 
mintha a lecsüngő hermelinrész a ruhába 
volna beállítva. Egy levendulakék romain 
csavart derekú estélyiruhához ezüstös 
árnyalatú orosz coboly-keppet mutattak. 

Rendkívül szép és dekoratív darabja 
volt a kollekciónak egy burgundi vörös, 
fénytelen, földigérő bársonyképp óriási 
kékróka gallérral. Rövid szörmekeppet 
egyébként délutáni ruhához is mutattak 
Augustabernardnál, amelyek között külö-
nösen szép volt egy nagy nerc-pellerin és 
muff zőldszinű rojtos szoknyáju szövet-
ruhához. GUTHY BÖSKE 
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Budapest, 1932 november hó 
Illits Hotel Carlton. 

My dear Mama, 
már három napja vagyok itt Budapesten és csak most jutottam hozzá, hogy irjak 
Neked. Tudom, hogy ez nem szép tőlem, de nem tehetek róla. Három hónapja 
kóborolok Európában, de ilyet még nem láttam. Mikor megérkeztem, azt mondtam 
a sofőrnek, hogy vigyen egy egészen elsőrangú szállodába. így kerültem az Illits 
Hotel Carltonba. 

Amit itt láttam, az páratlan az egész világon. A hotel a Dunaparton fekszik, 
ablakai a korzóra és egy olyan panorámára nyilanak, amilyet a világ egyetlen fő-
városa sem tud felmutatni. Közvetlen szomszédságában van a Váci-utca olyan káprá-
zatos kirakatokkal, amelyek a párizsi Boulvardokkal is vetekszenek. A vidékről és 
külföldről érkező hölgyvendégek igy a legrövidebb idő alatt, fáradság nélkül bonyolít-
hatják le kommissióikat. 

Igen, a vidéki és külföldi vendégek... A nagy földbirtokosság, a kastélyaiban 
lakó arisztokrácia, a külföldről ideérkező iparmágnások és művészek úgyszólván vala-
mennyien az Illits Hotel Carltonban szállnak meg. Ez érthető, mert a szálloda a leg-
tökéletesebb komforttal van felszerelve. Minden szobája tökéletesen elegáns, hideg-
meleg folyóvízzel, házi, városi és interurbán telefonnal. A szobák közül majdnem száz 
fürdőszobás appartman. Konyhájának egyenesen legendás híre van. A budapesti 
politikusok, diplomaták, írók, művészek, híres színészek, a társadalmi és pénzügyi 
világ előkelőségei töltik meg délben és este az elegáns éttermet. Az egész szálloda 
berendezése és vezetése tökéletes nyugateurópai ízlésre vall. 

Mondhatom, igazán örülök, hogy Pestre jöttem, mert amióta New Yorkot elhagy 
tam, sehol nem éreztem magam annyira otthon, mint az Illits Hotel Carltonban. 
Ha átjöttök Apával Európába, okvetlenül keressétek fel ezt a várost és ezt a szálló 
dát. Megéri a fáradságot. 

Sokszor csókol szerető lányod 
MARY 



Nagyot-
hallóknak 
Phonophor 

Siemens 
Nagymező-utca 

4. szám. 

Kérjen ismertetést 

D í v a f m a z s t f l á k 
A biztosítótű divatba jött. Nemcsak 

mint praktikus és használható divatapró-
ság, .hanem imint dísztárgy is. A legválto-
zatosabb modelleket látni, a legkisebbtől 
egészen tenyérnyi nagyságig. Chanel a 
biztositótűt nagyon érdekesen használja 
fel egyik övén. A sötétkék an ti lop övben 
kis lyukak vannak, éppen ugy, mint a 
fűzős cipőben. A biztositótűt két ilyen 
lyukba tűzi és ugy kapcsolja össze. A tű 
az övcsatot helyettesíti. 

• 
A legújabb toalettekkel eggidőben meg-

érkeztek az uj divatos kézitáskák is 
Rosenstein, Apponyi-tér 5. szám alatti üz-
letébe. Végignézve a pompás és gazdag 
kollekciót, megállapíthatjuk, hogy a hüllő 
bőrök újra divatba jöttek. Szebbnél-szebb 
krokodil-, aligátor- és kameteon-táskákat 
láttunk, Ezek a táskák már nemcsak 
sportruhákhoz, hanem délutáni toalettek-
hez is elegánsak. Nagyon szépek a fekete 
bőr- és antiloptáskák, egészen uj vonallal 
és zárral. Szerencse, hogy a táskák ára 
nincs arányban a minőségükkel és a fa-
zonjukkal, mert már 12 pengőért olyan 
táskát lehet kapni, aminek eredeti mo-
dellje többszáz frankjába került Rosen-
sleinnek. 

• 
A legdivatosabb frizurát fiatal párizsi 

színésznő mutatta be. Saját kreációja. 
Széles szalag alatt láthatatlan fésűre lak-
úik vannak erősítve. Ehhez a frizurához 
a hajszalaggal megegyező színű szalagból 
készült turbánt viselt a fiatal színésznő, 
úgyhogy a turbán alól is láthatóak voltak 
a loknik 

• 
Schiaparelli legújabb sportruhái szürke-

és élénksárga szinüek. Ezt a két szint 
kombinálja legszívesebben a legautentiku-
sabb sportruhatervező. Az estélyiruhák 
majdnem mindegyikét Schiaparelli co-
holy disziti. 

A legújabb olasz óceánjáró óriás, a „CONTE 
Dl SAVOIA", négynapos nagy próbaútján az 
olasz trónörökös maga is résztvett és órákat 
töltött a gépteremben és a parancsnoki hídon. 

(Foto Cav. Mario Agosto) 

rfmostani„átmeneti időben ' 
a meghűlés napirenden van. Alig kez-
dődik a fUtés, m Ar Itt van a nátha meg 
az influenza. Gyorsan, hol a FORMÁN I 
A Formán a legjobb ós legegyszerűbb 
szer a nátha ellen. A Formán meg-
lepően hatl — A Formán kapható 
SO fillérért minden gyógyszertárban 

és minden drogériában. 
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,,Az AI-Greta Garbo pesti kalandjai" 
cltnü, lapunk 17. oldalán kezdődő riport-
ban lévő gyönyörű leopárd-bundát, ölter 
gallérral, a Kulneivsky-cég szállította. A 
bundaremek olyan feltűnést keltett, mintha 
az igazi Garbo hordta volna. 

LLOYD TRIESTINO 
• I MUNIT!-U0YO TPIttTIRB -MARITTIHA ITAtrnTHJUl 

EGYPTOM 
A NILUSVÖLGYÍBEN AFRIKA SZIVÉIG 

PARATtAN U L OLCSÓ 
ÁTALÁNY-ÁRAK 
FaVtLÁGOSIlíS. PROSPEKTUSOK 
BUDAPESTI IRODAINKBAN: 

THÖKOLY-UT 2isVACIUCCA 17. 

eoLDseRoeR 
gyártmányok 

R I C H A R D S R I C H A R D 
gyártmányok 

Csütörtökön, 
november hó 24-én kez-
dődik a minden vára-
kozást felülmúló 

NA6Y KARÁCSONYI 
OCCASIÓ ELADÁS 

NEUMAN LÁSZLÓ 
Rákóczi - ut 64. szám. 
(Régebben t Kálvin - téren) 

m i n i s o k m á s n a k , hogy rádió-
készüléke teljesítményét felfokozza. 
A l e g j o b b a k e d d i g is a 

TUNGSRAM-CSÖVEK 
v o l t a k , d e m á t ó l k e z d v e 

O L C S Ó B B A K 
is lettek. C s e r é l j e k i tehát régi 
rádiócsöveit modern T U N G S R A ki-
csövekre és készüléke újjászületik. 
Érdeklődjék kereskedőjénél vagy ná-
lunk a legújabb TUNGSRAM-típusok 
és a leszállított TUNGSRAM-árak iránt. 

COYKSÜLT IZZÓLÁMPA ÉS V ILLAMOSSÁGI RT. ÚJPEST 4 . 



A párizsi 
szörmebál 

Párizs vezető szűcsei körében rendkí-
vüli nagy érdeklődés és előkészület előzi 
meg a szőrmebált. Ezt a hires 'hált évről 
évre a legnagyobb érdeklődés közepette 
lartják meg. A bálon a francia társadalmi 
élet kiválóságai is megjelennek, élükön a 
köztársasági elnökkel. Belépőjegyet ter-
mészetesen csak meghívókkal adnak ki, 
meglehetős magas áron. A bálon felvonul-
nak a log ujabb kreációikkal Párizs leg-
előkelőbb szőrmeszialonjai és a modellek 
közül egyet a bálon választandó szépség-
királynő számára kisorsolnak. 

A párizsi ezeidei szőrmebálra főleg 
breitschwanz-bundák készülnek, mint az 
informátorunk, Dán Fülöp közölte velünk. 
A breitschwanzok közüJ főleg a fekete, a 
platina- és az ezüstszürkeszinü szőrmék-
ből készülnek modellek. Dán Fülöp évről 
évre megjelenik ezen a bálon és meg-
ígérte, hogy az idei modellekről fénykép-
felvételeket is küld a Színházi Életnek, 
legújabb modellu fényképezőgépével, 
amellyel pillanatok alatt lehet a báli vilá-
gításban képet készíteni. 

Dán Fülöp egyébként már a bálra ké-
szülő modellekről is kapott néhány rajzot, 
amelyek alapján gyönyörű kabátok ké-
szültek szalonjában. Az érdekes, szokatlan 
szinü breiíschwanz-kabátok mellett, na-
gyon szépek az u j modellek után készült 
perzsakabálok, a fényes selymes, teljesen 
moarirozott csikókabátok. Az árak után 
érdeklődve megtudtuk, hogy a perzsa-
kabátokat és a perzsaláb-bundáka t a cég 
propaganda áron bocsátja a közönség 
rendelkezésére. 

Ugy látszik, ez az oka annak, hogy a 
hölgyközönség legszélesebb rétegében nap-
ról napra nő az érdeklődés Dán Fülöp 
bundái iránt. Üzletében a budapesti tár-
saság legelegánsabb hölgyei vásárolnak, 
azokat, akik már rájöttek, hogy nemcsak 
a jóminőségii prém fontos egy bundánál, 
hanem éppen ilyen fontos a szabás is, 
nehogy a bunda kövérítsen. Szokatlan és 
érdekes a Dán Fülöp katalógusa, amely-
ben kitűnő fényképek mellett az árak be-
szélnek. Ilyen katalógust a cég díjtalanul 
küld az érdeklődő hölgyek számára. 
(Gim: Dán Fülöp, Dorottya-utca 1. szám. 
Gerbeaud-palata.)j 

ROZeONYI ÉS RÉVAI 
KOSSUTH LAJOS-UTCA 5 

RA 
lakásába. 

izletre is 



Vmerikában és az európai világvárosok-
ban már évek óta bevett szokás, hogy a 
nagyobb vállalatok a közönség tanácsát 
kérik ki üzleteik kirakatának berendezése, 
összeállítása, vagy átalakítása előtt. A vál-
lalatok vezetőit ilyen esetekben az az elv 
vezeti, hogy a közönség éppen ugy tud 
gyönyörködni egy szép kirakat művészi 
összeállításában, mint egy ízléses és tet-
szetős színpadi dekorációban. Annak a 
vállalatnak tehát, amely azt akarja, hogy 
a publikum kiralkatait és ezzel együtt áru-
ját is észrevegye, diszkrét, tartalmas, mű-
vészi kompozicióju kirakatot kell a közön-
ség elé állítania a hangos, rikitó, vissza-
taszító, vásári áruhalmaz helyett. 

Külföldi mintára most a Homocord 
gramofongyár is tervbe vette, hogy be-
-vonja a nagyközönséget munkájába. Ezért 
a Homocord gramofongyár elhatározta, 
hogy a főváros különböző pontjain tizen-
két ízléses és témájában is művészi kira-
katot rendez be, megrendezi a tizenkét 
kirakat szépségversenyét és pályázatot ir 
ki, hogy döntse el a nagyközönség azt a 
kérdést, melyik a legszebb budapesti 
Homocord-kirakat. Ezen a pályázaton 
esélye van minden olyan pályamunkának, 
mely tömören, Ikét-három mondatban 
megfelel arra, hogy melyik a legszebb ki-
rakat és megmagyarázza, hogy az általa 
kiválasztott kirakatban m i tetszik neki 
legjobban léjs végül, pontosan Ikörülirja 
azt is, hogy miért éppen a kiválasztott 
kirakatot tartja a legszebbnek. 

A beérkezett pályamunkákat zsüirí bí-
rálja el és a három legszellemesebb és 
legtalálóbb pályamunka szerzőjét egy-egy 
értékes, uj Homocord-gramofonnal jutal-
mazza. 

A pályázók munkájának megkönnyíté-
sére a Színházi Élet jövőbeli számában 
közölni fogjuk a Homocord-kirakatok 
fényképét is. A pályamunkákat „Homo-
cord-pályázat" jeligével a szerkesztőségbe 
kell beküldeni. 

Közludomásu, hogy a Homocord-gramo-
fon, amelyet az utóbbi időben Magyar-
országon készítenek, hanglisiztaságban és 
hangerőben a legkiválóbb külföldi gyárt-
mányokkal is felveszi a versenyt. 

Érdemes tehát megnézni a Homocord 
gramofongyár tizenkét kirakatát, mert a 
kirak'at szépségverseny pályázatának sze-
rencsés győztesei egy érdekes élménnyel 
és egy érdekes emléktárggyal lesznek gaz-
dagabbak. 

Maívarorszá í i központ : Mihály Ottó, MO h 5. gytftfy-
árunaíykereskedés Budapest Vi, Podmiiniczky- u. 43 

Dr. M. Albersheim, Frankfurt a. M., Pari», London 

mindenkinek kedves. Az ifjúság egész-
séges pirja az élet és a társaság örö-
kös, harcos versenyében tehát egy-
maga is hatalmas előnyt jelent. Más 
szóval: a szépségre való törekvés a 
sikerre és az érvényesülésre való törek-
vést jelenti. A Khasana Superb meg-
adja azt az egészséges üde és jólápolt 
külsőt, amely mindig hódit és amely a 
sikernek a nyitja. A Khasana Superb 
ajakpirositó minden szintónusu bőr-
höz pompásan alkalmazkodik. Tartó-
san, Ízlésesen és feltűnés nélkül lopja 
az ajakra az ifjúság hóditó üdeségét 
Aki látja, nem is sejti, hogy festett az 
ajka. Ehhez már csak a Khasana 
Superb Creme t kell eldörzsölnie az 
orcáján, hogy az egészség friss pír-
jától 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 moshnló le. 

KHASANA 
SIUIPIEIRIB É s a ^ i 

Mindenütt kapható! 

Még ma tegyen próbát egy kit csomag 
ajakirral, ara: P 1.21 lis arcpirosítóval, 



A tehetseges üzletember jelszava ma nem lehet más, mint ez a rövid mondat: Jót, 
olcsón! Ezt a programot tűzte ki magának a Nemzeti Ruhaház vezetősége is (Buda-
pest, Rákóczi-ut 7.), amikar elhatározta, hogy hatalmas férfiruha-osztályát feloszlatva, 
kitűnő minőségű léli és nyári férfiöltönyeit meglepő olcsó áron árusítja, de ezzel 
egyidejűleg a Icgválaszlékosabb selyem- és szövetkűlönlegességeit is a szokottnál 
olcsóbban bocsátja a vásárlóközönség rendelkezésére és szívesen mutatja meg raktárát 

bárkinek, természetesen vásárlási kötelezettség nélkül is. 
(Gyenes lelv.j 

> BT^rw M j ' « "" ' — m y/ 

C I T R O S A L 
az uj Ízletes citromos karlsbadi só 

használatban az üde citrom érzetét kelti. 
Világszenzáció ! 

Minden államban gyártás alatt! 
A modern ártalmatlan fogyókúra I 

6 - 8 hét alatt 6 - 8 kiló testsulyveszteség 
Fogyaszt, meghajt, ízletes, olcsó ! 

Táncosnőknek, sportot 
nmm Uzö kövér hölgyök-
nek, pehelysúlyú birkó-
zóknak, zsokéknak, 
kokszolóknak,vívóknak 

.Eredeti csavaros üveg 

9 8 fillér 
Nélkülözhetetlen kövér 
férfiaknak, Ulö foglal-
kozásúak nak székreke-
désben szenvedőknek. 
Karlsbadi kura otthon. 

E u r ó p a i k ö z p o n t i MIHÁLY OTTÓ KyÓKyárunasykereskfdés , Budapes t , Podmanlczky-utca 43. 
Kapha tó KyÓKyszertárakban és d rogé r i ákban 
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BALOG AGNES Ü 
Kesztyű müierme 

v., oeak Ferenc-utca I 6 - I 8 . 1 1 . 7 . 
T e l e f o n 8 1 2 - 0 0 

L E G Ú J A B B K R E Á C I Ó I 

DI» CAPO 
a rövid és hosszú bundához illő, kézelős 

divalkesztyü 

FIUE-O'CLOCK 
a legelegánsabb délutáni ínhakesztyO 

OPERA 
a nagy estélyi kesztyű b irsonv én csipkével 

HERKULES 
lérfikesztyíi kézzel varrva disznóbőrből 

Kézzel varrott kesztyűk ké-

szitését tanitiuk. 

Nagyothallók hallásukat megerősíti a 
Siemens-féle Phonophor készülék. Felvi-
lágosítást ad a Színházi Élet (Telefon: 
167—98.), vagy Siemens, Budapest, Nagy-
mező-utca 4. 

Szürke perzsa kucsma, FRIEDMANM-MODELL, 
VI., Király-utca 8. (udvarban), nagy választék 

egyéb szőrmesapkákban. 

AMINI HAUAZIK 
m i n d e n k i a l e g ú j a b b 

téli sport-
eszközt 
d i c s é r i , m e r t é l v e z e t e s , o l c s ó 
é s jó a s z a b . 

..SIKLÛ" 
G y e r m e k e k é s f e l n ő t t e k 
s z ó r a k o z t a t ó s p o r t j a 

pengtt 
G y á r t j a : j | H 4 a | t o r n a s z e r e k 

M l l t S I I é s s p o r t e s z k ö z ö k g y á r a 
Budapest, IV., Kammormayer KAroly.ulca 3 
Viszonteladóknak ma a lagjobb é < lognagyobb hasznot hajtó tömogclkk 
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Alkalmazkodtunk a viszonyokhoz 1 
Arainkat mérsékeltük 1 

Megszokott Liebner minőség maradt 1 

Már 5 pengős vásárlásnál is ily takarékpersellyel 
örvendeztetjük meg kis Barátainkat. 
Nagy képes árjegyzékünk megjelent. 

Kívánatra megküldi L,iebn«-r Z s i g m o n d 
Budapest, V, Szt. István-tér 4. 

az ország legrégibb és legnagyobb 
gyermekjátékáruháza. 

sdl egészen eggszerü sima. beszegve, semmiféle 
rojt vagu szabds nem díszíti. Egg másik sdl 
sárga, /ehér és barna diagonál kockás nuulször-
angagbál készült, egészen puha. Stop. 

• 
A legyező a nagyestélyi ruhákkal együtt ismét 

fdlünt Párizsban. Az egyik divatszalonban egy 
estélyiruhához nagy bársonyból készült legyezőt, 
ugyanilyen színű bársonyból készült nagy man-
zsettáju. de könyöknél rövidebb kesztyűt és sált 
mutattak. 

Seidner feto. 

Nagy veszélyben forgott egyik előkelő budapesti 
színház előadása az elu.ult hét egyik estéjén. Már 
8 óra volt és a darab főszereplője rr.ég mindig 
nem érkezett meg. Természetes óriás) volt az iz-
galom a színházban, mert nem tudták, hogy kit 
ugrassanak be a minden magyarázat nélkUl elma-
radt főszereplő helyére. 

8 óra után S perccel végre megérkezett a szí-
nész. Sápadt volt, szemet alatt mély karikák hú-
zódtak. 

— Halálosan fáradt vagyok — mondta a rátá-
madó rendezőnek. — Nem tudok játszani, telje-
sen kimerültem. Most akarunk berendezkedni és 
egész nap a bútorüzleteket bújtam. Rémes. Nem 
tudok dönteni, mert olcsó és jó bútorokat akarok 
vásárolni. Most is azért késtem, mert órák óta 
alkudtam egy hálószobára. Teljesen kimerített ez 
a hajsza. 

A rendező felnevetett. 
— Csak ez a baj? — mondta vidáman. Hála Is-

ten, ezen könnyen segíthetek. Menj el a „KIS-
IPARI TERMÉKEK BÚTORCSARNOKA R.-T.-hoz 
(Budapest. VII., Dohány-utca lt.), ahol kaukázusi 

; iliólából, kisiparosok által, nem gyárilag, készí-
tett, kitűnő minőségű bútorokat vehetsz, a legked-
vezőbb fizetési feltételek mellett. Menj oda és nem 
lesznek butorgondjald. 

KAPOSSY KATÓ 
divatos flanel-pizsamája, amelyet kabátkával 
együtt 12.8« pengőért vásárolt a Kálvin-téri 

FENYVES-ÁRUHÁZBAN 
(Foto Kis Pál) 

DIVAT TÁVIRATOK 
A hüllő-bőrök Ismét nagy divatba jöttek Párizs-

ban, Egyik legdivatosabb suszternál nagyon érde-
kes kivágott cipőt mutattak barna aligátorból, 
ugyanilyen bőrből készült táskával. A kézitáska 
zárja rézből és kromiumból készült. 

• 
Spor t ruhdhoz rendkívüli divatosak a sálak. 

Chanel két érdekes sálat mutat. Az eggík egg 
sötétkék kasmírból, piros petty,ékkel készült. A 



Véleményünk a női szépségről a korok 
és kulturák változása szerint alakult ki. 
Más volt a klasszikus idők, a középkor 
és más a huszadik század szépség elkép-
zelése. Sőt még napjainkban is más az 
ausztráliai törpe fajok, az ázsiai népek és 
az európai kulturember szépségideálja. 

A szépség értékelése mindig magunk-
ból indul ki, hiszen a fajok érthetetlenül 
állnak az idegen fajok szépségideáljával 
szemben. 

A szépről vallott felfogásunk átalakul-

r HAJFESTŐ M ESTER 
uri és női fodrász : 

Bellírt színű Tel. 580-09 
Kiszolgálási áruit leszállította. 

SANALBIN 
Általános sebészeti esriasziikai sebeszetí 
Gyógyintézet Ä W 1 1 " 86-S2ám-
Mindennemű plasztikai műtétek. Csont-, izület-
bajok részére specialis kórházi osztály. — Prospek-
tussal és felvilágosítással az igazgatóság szolgál. 

Szépségápolás 
Váradyné Pataki Aranka 
VII., Emébat-kSrut 8. Telefon: J. 43-6-81. 

Hajszálak, szemölcsök kiirtása. Esti ki-
készítések. Olcsó bérletrendszer. Elismert 
„Arany" szépitőszereim postai szétküldése. 
Ingyen prospektus és tanácsadás. Tanítvá-
nyok tökéletes kiképzése. 

Iiatott, de mindig változatlan marad a 
szépségnek, általában a szépnek a hatása 
és ez a hatás sohasem a szépségtől, ha-
nem mindig tőlünk, a szemlélőtől függ. 
A szép, — az, amit mi egy bizonyos kor-
ban szépnek Ítéltünk — az ősidőkben 
éppen ugy, mint ma, változatlanul ugyan-
azt a hatást keltette a szemlélőben: az 
örömérzés hatását. Ennek a szépség által 
keltett örömérzésnek mélysége és mi-
lyensége más az egyénnél és más a tö-
megnél, más a közvetlen és más a köz-
vetett érintkezésnél (kép, film, színpad 
stb.), de mindig attól függ, hogy milyen 
a néző esztétikai szemlélete és milyen az 
indulati beállítottsága. 

A tömeg elképzelése a szépről, valami-
lyen külső, szuggesztív hatás alatt (sajtó, 
film) határozott és kialakult, azonban a 
tömeg sohasem esztétikai, hanem mindig 
Indulati beállítottsága szerint értékeli a 
női szépséget. A tömegre csak a szim-
patikusán szép nő gyakorolhat hatást, 
mig az egyébként ellenszenves nőt, még 
ha szép sem értékeli. Ezt nagyon jól tud-
ják azok a film, vagy színpadi sztárok, 
akik a tömeg dédelgetett kedvencei és 
szépségideáljai voltak r lg szimpatikus 
szerepeket játszottak és mégis elvesztet-

Joan Crawford 
(Foto M. G. M.) 

A szép nő... 
Iüa: Dr. SZINETÁR ERNŐ 

HU 



ték szépségük varázsát, amint gonosz, 
vagy ellenszenves szerepben léptek a kö-
zönség elé. A tömeg teliát nem a szépet, 
hanem a szép nőben lakó szép lelket érté-
keli. Ez a magyarázata annak is, hogy a 
ritmust, mozgást, lelket nem mutató kép 
vagy szobor ' soha nem gyakorol olyan 
mély hatást a tömegre, mint az egyénre. 
A tömeg a hangos, életdus szépségért 
rajong. 

A tömeg a nő szépségében értékeli és 
rajongásával honorálja azt az ideált, 
amivé ő nem lehetett s benne az önmaga 
titkon vágyott s a külvilágba vetített 
fantázia tükörképét csodálja. 

A szépségnek az egyénre gyakorolt ha-
tásában jelentős szerep jut az esztétikai 
szemléletnek. De elhomályosíthatják Íz-
lésünket a szépség kvalitásával kapcsola-
tos indulati és érzelmi élményeink és em-
lékezéseink, sőt néha pillanatnyi érzelmi 
beállítottságunk is. Az első szerelemre 
való emlékezés például nagyon befolyá-
solhat bennünket későbbi szépségideálunk 
meghatározásában és megválasztásában. 

A szépség hatása tehát kisebb részt íz-
lésünk, nagyobb részt pedig Indulati be-
állítottságunktól függ. A szépség legfőbb 
hatása az a szeretetérzés, melyet a szép-
ség látása vált ki bennünk, viszont a sze-
retett személy mindig szép. 

EavheivetttSbbntt. 
ha e»ymaea Hséi lefőzik kellemetlen szőrszálat e'tA-
voltiásávHl. Szőrszálait, szemölcse i ! végle-
gesen , garancia mel le t t nyomtalanul el-
távolítja Dr. Kornernú kozmetikai Intezetében 

Erzsébet-Kfirut 52. Teleíon : 35-0-18. V i d é k l e k 
n e k RzIvesenacioktelvilágo8Ítá8t(válaszbélveg 

Kezelés legújabb párizsi és berlini módszer szerint. 

UJitás a kozmetika terén 
Teljesen uj módszer szerint szemölcsök, anya-
jegyek, bőrkeményedések és börkinővésck min-
den fájdalom és műtéti beavatkozás nélküli el-

távolítása kizárólag és egyedül: 
D E R M A K O Z M E T I K A I I N T É Z E T 
VIII., Üllői-út 14., n . 4. — Tel.: 31(1-75. 

Szépségápolás, quarzfénykezelés, diathermia, 
helyifogyasztás 

A Színházi Élet előfizetőinek egy szemölcs levé-
tele díjtalan. 

Tulajdonképpen minden szép, ami a 
természetből fakad és pszihológiai tapasz-
talásunk szerint minden szép, amit ér-
zelmi emlékezésünk és beállítottságunk 
szerint szépnek „kell" éreznünk. Rodln 
szerint az emberi test mindig tükre a lé-
leknek és ennek a szépségéből ered min-
den szépsége és amit mi az emberi test-
ben csodálunk és szeretünk, az nemcsak 
a szép formák Imádata, hanem az a belső 
tüz ls, amely kcresztülsugárzik rajta. 

K O Z M d T t K A J 
Ü Z £ N £ T £ K . 
Tájékozatlan, Kománia. Sajnos, lá tat lanba? ezt 

megállapítani nem lehel. Leghelyesebb, ha mi-
előbb szakorvoshoz fordul. 

Grál. Semmi hatása nincsen, sőt ártalmas a 
bőrre. 

örök hála. Várad, örvendünk, hogy jót tett a 
kúra, szíveskedjék további négy hétig ugyanazt 
a kúrát elvégezni és akkor beszámolni az elért 
eredménj ről. 

Szomorú. Diszkrét természetű kérdéseire csak 
levélben válaszolhatunk, ha kérdéseit megismétli 
és válaszbélycggel ellátottan cimét közli. 

Romániai állandó olvasó. Gőzöléstől eltekintve, 
hcl esen végzi arcának ápolását. A benzint fel-
válthatja alkohollal. Ha haja zsíros, ne mossa 
esővízben, hanem kulvizben. Többi kérdéseire, 
unnak diszkrét volta miatt csak levélben vála-
szolhatunk. ha kérdéseit megismétli és válasz-
bélveggel ellátottan cimét közli. 

Egészséges. Hat naponként lorró v zben mossa 
meg kénes szappannal, letörülközés után benzinnek 
és aelhernek együttes keverékével dörzsölje be. 
Nyolc hét múlva számoljon be az elért eredmény-
ről. 

•Nagy a bizalmam. 1. Ha hull a ha j s azt ide-
jében megfelelő kezelés és ápolás alá veszi, ugy 
reménye lehet, hogy a hajhullás megáll és haja 
megmarad. 2. A sorvadt hajpapillát, ami a haj-
szálakat növeszti, ez tehát a hajgyökér, semmi-
féle eljárással életképessé tenni többé nem lehet, 
ha az már elsorvadt. 

Zalarregyei. 13 százalékos hydrogén hyperoxid-
dal hetenként kétszer. 

Száraz. 1. Egyáltalában nem lehet űzni, mert 
az káros. 2. Zsíros ételeket és vajat ne egyék. 3. 
Ne alkohollal dörzsölje be, hanem aetherrel. 4. 
Nemcsak az arcbőrének, hanem egész szervezeté-
nek jót tenne. 5. Ezt ne használja soha. mert az 
mindig ártalmas. 

önben minden reményem. Sok nő azt hiszi, 
hogy a hűvösebb idő beálltával azért válik csú-
nyává a bőre, mert a hideg nem tesz jót a bőré-
nek és azért fáj, fázik és lesz érzékenv, holott 
legtöbbször ennek egyetlen oka az arcbőr száraz-
sága, amin ilvenkor már n púder sem fog. anv-
nyira szikkadttá válik. Minden mosdást hagyjon 
abba, megfelelő alapanyagú olajban mosdjon és 
nem avasodó zsiros kenőcsőt és zsíros gyógy-
pudert használjon. 

GRÉ KOZMETIKA 
IV., Petőfi Sándor-utca 10. (Párisi-utca 3.) 

Meglepő eredmények. — Tanítványok kiképzése. 

P o l l á k S a r o l t « m o d e r n n ö k o s e t i k u s a i : 
Szépségápolás. Hajszálak, szemölcsök, szeplők eltávolítása diathermiával. he l j i soványitás a legmoder-
nebb alapon. „Miracle" szépitőszerek. „Miracle" hajeltávolitószer vidéki • /étküldése utasítással. — 

Andrássy-ut 38., I. Párisi áruházzal szemben. /CTjv 
Kérjen prospektust! UTJÍW " " " " " " " " " 



A divat gyukori átformálódásával sokszor a/ 
általános szépségideál is megváltozik és a szép-
ség úttörőinek és testőreinek, a kozmetikusok-
nak minden tekintetben lépést kell tartaniok 
izekkel az átalakulásokkal, mert csak igy lát-
hatják el megfelelően feladatukat és szolgálhat-
ják maradék nélkül a női szépséget. 

Hogy ez mennyire igaz, azt legjobban a 
dr. Hörnerne kozmetikai intézet vezetője, 
dr. Körnerné igazolhatja, aki most érkezett 
vissza hosszú külföldi tanulmányútjáról, ahon-
nan a kozmetikai tudomány és művészet leg-
újabb produktumait hozta magával. Behatóan 
tanu'mányozta a legelőkelőbb külföldi intézetek 
munkarendszerét, a londoni és párizsi Dorothea 
Gray, Elise Borth, Elisabeth Arden, Institut de 
Benulf és a Cedil Université munkáit. 

Külföldi tapasztalatait dr. Körnerné most 
budapesti kozmetikai intézetében fogja értékesí-
teni és l'ozmetikul kezelését külföldi mintára és 
rendszer szerint látja el. 

„Igen Szivecském, most 
MINDIG SZŐKÉK 

MARADUNK" 
A napfény aranyában csillogó fürtös fejecske . . . 

elragadó szőke haj . Anya és lánya egyformán 
fiatalok maradnak — hála , ,Nurblond"-nak. Ez 
az egyetlen speciális shampoon a szőke ha j 
linóm, érzékeny struklurájának ápolására, mely 
megakadályozza a h a j megsötétedését, sőt már 
mogsőlélült, vagy elszintelenedetl szőke ha jnak 
is visszaadja eledeli aranyfényét. A h a j selyem-
puha lesz. Amerikában az asszonyok milliói és 
ma már Magyarországon is többezer szőke nő a 
legnagyobb sikerrel használják a ,,Nurblond"-ot. 
„Nurblond ' nem tartalmaz festőanyagot, sem 
hennát, mentes a szóditól és minden káros 
alkotórésztől. Az ön kis kedvencének szőke haja 
is a ,,Nurl>lond"-ot áhilozza. Mindenütt kapható. 
Magyarországi vezérképviselet: Zsoldos Sándor, 
Városház-utca 14. 

A NO 
EZERFÉLE BAJA AZ ÖSZÜLÉSSEL KEZD ELTŰNNI 

H E I N Z E L M Ä N N C H E N 

PHYSICHROM 
H A J E L I X I R 
csalhatatlan szer az őszülés ellen 
Ez a régi bevált hajviz riem festőszer. Biológiai 
folyamat adja vissza az egészséges, természetes 
hajszint. A hajvizet a ha j magába szivja és e 
táplálék az őszülő hajszálaknak rövid idő múlva 
visszaadja előbbi egészséges szinét. Ezenkívül u j 
erőt ad a sorvadó hajhagymáknak s igy gazdag, 

sürü hajnövést eredményez. 

PHYSICH ROM HAJELIXIR 
okozza a h a j növését és a legmagasabb korig 

megakadályozza az őszülést. 
Egyedüli készítő: 

Heinrich Männchen, Wien 
ÁRA * PENGŐ. 

főraktár: TÖKÖK PATIKA KUlön kozmetikai 
osztálya. Budapest, VI. ker. . Király-utca 12. sz. 

J u g O N Z l á v l á h a n : 
Kosmochemia K. D. Zagreb, Rackoga ul. 7. 

Konianláhan i 
Minerva gyógyszertár. Nagyvárad, Oradea, 

Piata Unirii 5. 
Csebszlováklában s 

Vörösrák gyógyszertár, Bratislava, Mihálykapunál 

Az e d d i g i 
s z e p s e g k i r a i y n ö k e i 
l a V e l o u t y d e D i x o r 

segítette győzelemre.Nem 
véletlen tehát,hogy mind-
nyájan ezt használjál?. 

La Velouty de Dixor egye-
síti a pudert és a crémet. 
Nem tapad, nem hagy 
foltot. Fölösleges a foly-
tonos kényelmetlen után-
puderezés. 

A bőrt bársonyossá, ham-
vassá és az egész meg-
jelenést tökéletessé teszi. 

E s t é l y e k és bálok előtt 
nélkülözhetetlen. 

Minden puderszinben kap-
ható. 

Mintasorozatot 50 fillér bekül-
dése ellenében küld a Töröh-patika 
kozmetikai osztálya, Budapest, 

VI., Király-utca 12. szám. 
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FUCWS-TOHflJI 

Nem kell többé aproia 
„TEIÏIPO" KOCKA pOtOlja 

Il üt. p'ecsenyebor ( ( fill. Telefoni 

0*7 > » édeskés M » rendelésre', 
0'7 « édes furmint ÍM » házhoz 
0*5 > Tokaji, aszú 181 > szállítjuk Lerakat : V., Nádor-utca 26. Telefon : 18-0-25' 

Uli begyújtás 30 fillér) 
l'YROCHEMIA, Aréna-ut «8. Telefon : 43-8-82. 

ÁNIZSKENYÉR 

Két egész tojást, négynek a sárgáját 
habosra verem 14 deka cukorral, azután 
lassan beleszórva 14 deka lisztet és fél 
deka ánizst, simára eldolgozom. Az úgy-
nevezett nyulgerinc-formát vajjal kikenem, 
liszttel meghintem, beleteszem a tésztát és 
mérsékelt tűznél ímegsütöm. Mikor kihűlt, 
szeletekre vágom. J61 felhasználható teá-
hoz így is, valamint ugy is, ha a felvágott 
szeleteket a meleg sütőben mindkét olda-
lán megpirítjuk, mint a kétszersültet. 

mindegyiket. Kettőt a tor-
talapokból megkenünk iz-
tésszerinti lekvárral, egy-
másra helyezzük őket, rá-
juk tesszük a harmadikat 
ós az egészet bevonjuk va-
níliás cukorral ízesített tej-
színhabbal, melyet durván 
megtört csokoládéval hin-
liink meg. 

BRAZILJAI TORTA 
15 deka lisztet, 15* deka hámozatlan 

örölt ipandulát, 21 deka cukrot, 21 deka 
vajat, 1 deka finomra tört szegfűszeget, 1 
egész citromnak a reszelt héját és levét 
félóráig keverem, azután kivajazott, lisz-
tezett tortapléhen 3 kü'.ön torta-lapot sü 
tők belőle. Nem egyben megsütni és há-
romfelé vágni, hanem külön megsütni 

MACSKANYELV 
25 deka liszlet 20 deka cukorral és ne-

gyedliter folyékony habtej színnel simára 
keverek, aztán hozzáadok 6 deka cukor-
ral izesitett, kemény habbá vert tojás-
fehérjét. Ebből vékony, keskeny, macska-
nyelvalaku lapokait formálok és ilangyos, 
vajazott plélhen, forró sütőben megsütöm, 
majd pedig — még azon melegen — le-
szedem őket a pléhről. 



VIG ÖZVEGY 
Négy tojásfehérjét és 14 deka cukrot a 

habüstben, gőz felett addig verek hab-
verővel, mig habzó vastag masszát nyerek. 
14 deka durván tört diót és 7 deka apróra 
vágott citronádot keverek bele az asztalon, 
tepsiben lévő oslyalapokra kis halmokat 
rakok belőle és lassú tűznél, mérsékelten 
meleg sütőben sárgára sütöm. 

SORRENTÓI LEVES 
Tiz deka füstölt hust megfőzök 2 és fél 

liter világos husievesben, 10 deka vajból 
és 6 deka lisztből készítek világos-piros 
rántást, belekeverek egy evőkanálnyi 
finomra vágott schnittlinget vagy reszelt 
vöröshagymát, felengedem 
a hűdével és jól összefor-
ralom, mig kb. 2 liter le-
veseim lesz. A levesestálban 
fillkeverek egy deci tejfelt 
öt deka apróra tört, sós-
vízben megfőtt makaróni-
val, a levesben főtt és apró 
kockára vágott füstölt hús-
sal, ráöntöm a forró levest, 
izlés szerint megsózom és 
folytonos keverés közt bele-
szórok öt de&a reszelt par-
mezán-sajtot. 

VELÖLEVES 
Egy szépen megtisztított 

borjuvelőt szitán áttörünk, 
összekeverjük 2 tojássárgá-
val és kemény habjával, 
valamint egy fél, tejbeázta-
tolt és kinyomott zsemlyé-
vel, 1 merőkanál hideg húslevessel, sóval, 
borssal és finomravágott zöldpetrezselyem 
inel. Vajból és lisztből piros rántást készí-
tünk, felengedjük húslevessel és mikor 
forr, folytonos keverés közt beleeresztjük 
a velős keveréket, azután 5 percig főzzük 
együtt. A levesestálban lévő egy deci tej-
felre öntve tálaljuk. 

ÉTLAP EGY HÉTRE 
SZOMBAT. Ebéd: Zöldségkrém-leves. Borjudió. 

kapros, tejfeles tökfőzelékkel. Salzburgi galuska. 

Herceg Esterházy 
Husárugyár 

Y e s t o r 
ÉM»k feljavítására kiváló I 

Vacsora: Mustáros vaddisznó. Gesztenye, méz. 
VASÁRNAP. Ebéd: Velőleves. Sonkás pala-

csinta kirántva. Galamb, Donizetti-módon. Ha-
bostőlcsérek. Vacsora: Kocsonyázott ponty. Ánizs-
k tnyér . 

HÉTFŐ. Ebéd: Husieves. Főtt hus, rizzsel és 
szardellamártással. Víg özvegy. Vacsora: Ká-
posztás gombóc. Alma, saj t . 

KEDD. Ebéd: Sorrentói-leves. Pulyka hátulja 
és aprólékja paprikásan. Túrós metélt. Vacsora: 
Hcimsi pulykamell. Sajtos cakes, tea. 

SZERDA. Ebéd: Francia tojásleves. Köményes 
borjúhús. Aranygaluska. Vacsora: Sonkás bur-
gonya. Birsalmasajt, sós mandula. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Kaszásleves. Tálban pirí-
tott csirke, ecetes uborka. Gesztenyeszeletek. 
Vacsora: Velő. Diderot-módon. Macskanyelv. 

FÉMEK. Ebéd: Sóskaleves, beleütött tojással. 
Kékre forrázott hal, bechamelles burgonyával 

körítve. Brazíliai torta. Va-
csora: Gombafelfujt. Befőtt, pis-
kóta. 

ÜZENETEK 
E rovat keretébe tartozó kér-

dések v VARI MARISKA laká-
sára (1. KK SZILARD-U. 18.) 
clmzendök. 

B. Ilonka, Poesony. Szóltam 
érdekében B. G.-nek. Elvesztette 
a cimét, azért nem teljesítette, 
amit igért. í r j a meg még egy-
szer és jelezze, hogy ez az amit 
én emiitettem neki. 

Hanna. Meleg sonkához jó a 
sóska, para j , zöldborsó, száraz 
borsópüré, burgonyapüré, ece-
tes torma, párolt káposzta és 
Madeira-mártás. A hideg son-
kához torma és aszpik illik. 

Szövetség. Hát igy bizony 
bajos. Mégis legjobban ajánlha-
tok egy libát. Az aprólékját és 
a hátát főzze meg levesnek, 
mint a marhahusievest. Utána 
adja a mája t rizzsel (májas 

risotto), azután a nyers combját és mellét da-
rál ja le, a levesben főtt hússal együtt és csinál-
jon belőle fasirozottat, adjon hozzá burgonyát 
és ecetes uborkát, utána almás- és túrós rétest, 
így azt hiszem elég lesz S embernek az elő-
irányzott összeg. És még zsírja is marad . 

Ada. A kérdezett receptek mind benne van-
nak a szakácskönyvemben. 

VÍZVÁRI MARISKA szakáeskBnyve „A KONYHA 
MŰVÉSZETE" kapható a Színházi Élet könyv-
boltjában (Erzsébol körút 7.) ARA 5 TENGŐ. 

marhahús srOMuonata 
t o r r ó v l z z e l 
e r ő l e v e s t 

Ö R Ö K 
AZ EMBER ELETE, 
HA R E N D E S AZ E M É S Z T É S E 

sonKapacoias sonkapáccal 70 
és 2 f tüfzerkereskedésekben. 

prágai módon, magyar 

J1, IY' -'A' ~J szertárakban, drogériákban. Szétküldés 
i i ^ i f f A i W Baross Illatszertár, Győr. Vigyázzunk, 

utánozzák. 
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„ESTÉI-YIKUHA". A lull az idei télen nein 
kijelenten divatanyag viszont a mostani divat 
minden cgvéni kreációt megenged, ha az ízléses 
s ami még enncl is fontosabb, stílusosan alkal-
mazkodik viselóje egyéniségéhez. Ha tehát o 
ruha jó kézből kerül ki s a fenti követelmé-
nyt knek megfelel, felveheti. A színekre nézve is 
U-!\anazt mondhat juk, mint az anyagra vonat-
kozóan. Minden szint viselhet, ami előnyösen 
Illik arcához. Határozott divatszin a feketén ki-
vül a pirosnak minden árnyalata, a fehér, pasz-
tellkék. ó rózsaszín. Különlegesebb szin a zöld 
és a li!a. Arra ügyeljen, hogy az estélyi számára 
való anyagot esti világitásnál vásárolja meg, 
mert kül nben kellemetlen meglepetés érhet i . 

.,KALAPGOND". A sötétkék kabdtiáhnz. melg 
szürke prémmel van disdtve. vagg sötétkék, 
vagg pcdiii szürke kalapot vegyen. Mindkét szin 
elén semleges ahhoz, hogu más öltözethez is 
felvehesse. Mindenesetre azt a szint válassza, 

ALSZIK 
s nem lesz ideges, aki valódi 

P I L A V I N 
tablettát használ fürdőiéhez, mert a 
Pilavin tengeri sót és szibériai fenyő-
kivonatot tartalmaz s á ra 4 0 M l e r . 

mein aicál loz jubban illik s végije tekintetbe át-
meneti holmijainak drngalatail is. A kalap 
unijaga finom filc leggen. Az idén naggon ele-
gánsak a bdrsonukalapok is. de nem bírják ang-
nuira a strapát, hogg egg kalap elég leggen 
egész télen s tavasszal. A formál illetőleg, nehe-
zen adhatunk tanácsot, mert azt csak kigus.tá-
Iás. illetve alapos próba utján lehet megállapi-
tani. hogg melgik forma legelöngösebb az arcá 
Iwz. A karimanélkűli formák mellett naggon 
divatosak a kis cloclie-ok, melgeket tctszésszerinl 
lehet jobb-, vaau baloldalt szemrehuzva. vaau 
pedig eggene: en viselni. Legmodernebb és egii-
ben legcélszerűbb az angolos szalagdisz. 

„SZÖSZIRE". 1. A tervezett fekete estélyiruha 
számára tinóm bársonyt, satint. vagy georgette-et 
ajánlunk. Hogy a ruha kur tauj ju . vagy teljesen 
ujjatlan legyen-e az attól függ, hogy úgyneve-
zett „nagv" ruhát akar-e. vagy pedig intim 
estékre illó táncruhát . Az el-bbi esetben termé-
szetesen ujjatlan ruhát ajánlunk, de csináltathat 
olyan modellt is mely uj ja t lan s mélyen dekoll-
tált. de kicsi bolerót. vagy pelerint is készíttet 
I ozzá. mellyel takarja a mély kivágást. így az-

Csodás melleket 
varázsol speciális melltartóval és Prineess-füzővel a 
HOFFE9 SZ4LOH Budapest. IV., Vá'l ncca 37.. 
Debrecen, Miklós-u. 6., Pozsony, Védcölöp-u. 5l> 

Lahasdehoracíű 
f ü g g ö n y ö k , s z ő n y e g e k 

UleíszMarisha 
V., L i p ó t - k ö r u t 22. sz 
I V . . K o s s u t h L a j o s - u . 7 

Használt autók 
g a r a n c i á v a l 

METROPOL GARAGE 
Budapest, 
VI., Lehel-utca 25 

Kérje legújabb 17. számú árjegyzékünket 

Budapest, VI., Podmaniczky-utca 8. 
Távirati cim: Hotelist, Budapest. Tel.: 20-2-43, 

29-4-34. 
Elsőrangú családi szálló a város központ-
jában. Nyugati pályaudvar mellett. Szo-
bákban hideg, meleg folyóvíz, központi 
fűtés, telefon, lift. Étterem, kávéház. 

American bar. 
Hónapos szobák 60.—, 80.—, 100.— P. 

Ó K S Z E R E K 
C Z Ü S T Á R U K 1 0 0 
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t án ké t legyet ü t egy csapás-
sal, m e r t vam „ n a g y " és „ k i s " 
r u h á j a is. 2. A be>lépő készül-
he t é lénkszinű, vagy feke te 
bársonyból . Ha> a célszerűségi 
szempontoktó l el tekint , a k k o r 
gyönyörű volna például egy 
korá l lvörös belépő', f ehé r , vagy 
feke te p r é m m e l . 3. Mélyen ki-
vágott feke te selyemcipó a leg-
szebb. 

,,]. D." 1. Bizony a beküldőiI 
kelmeminta nem valami jó-
minőségü, úgyhogy a csinálta-
tds költségét alig éri meg. A 
boluhos, cibelinszerü szövetek 
egyébként divatosak. Éppen, 
mert van egy szép bársony-
kabdtja, a másik kabát szá-
mára valami egész jó angol 
kelmét ajánlunk, amely birja 
a strapát, mert hiszen az a 
rendeltetése, hogy a bársony-
kabdtot megkímélje vele. A 
tzürke kombináció nagyon jó. 
mert ez az idén kijelentett 
divatszin s mindig elegáns, 
amellett célszerű is. 2. Az em-
iitett árban csakis áruházakban 
lehet kabátot vásárolni. Ter-
meszetes, hoyy a belvárosi üz-
letek jóval drágábbak. Elisme-
rő szavait köszönjük. Mindig a 
legnagyobb készséggel állunk 
rendelkezésére. 

„CSINOS ÉS CÉLSZERŰ" 1. 
Spor tcé lokra jó erós, d e puha 
angol kelméből készült szok-
nyát a j án lunk . Ezt cs inál ta t -
h a t j a végiggombolósra. de ak-
kor az előrészeknek nagyon 
mélyen egymásra kell borul-
niok. Ha nem szeret i a tn l rovid 
szoknyát . a k k o r cs inál tassa 
hosszabbra s az alsó 3 gombot 
ne gombolja be. 2. Kisebb tu-

Fekete sziivetkabát karaküilet 
(Molnár fiva rajza) 

r á k r a elég a jó erős, aingól 
regat ta-cipő, természetesen, spor t -
fazonban, Szögestalpu, roagas-
száru „ B e r g s t e i g e r " csak ko-
moly hegymászáshoz kel l . 

„SZCK RUHA". A tervezett 
ulakitás nagyon komplikált és 
kockázatos volna, a már meg-
lehetősen elviselt kelme ezt 
r.em éri meg. Ellenben azt 
ajánljuk, hogy a derék elő-
részét középen egyszerűen vágja 
lel s tegyen bele olyan szélet 
betétet, amilyen bele kívánko-
zik. A betét számára vehet ke-
resztben csíkozott selymet. Ha 
ió ízléssel harmóniát tud te-
remteni az uj anyag és a régi 
anyag színe között, egész csinos 
lehet a ruha, mert mindenféle 
betoldott elütő rész nagyon 
divatos. 

„KÉK ÉS ZÖLD". 1. Kár , 
hogy nem küldö t t be kis da-
rabká t mind a két szövetből, 
mert igy lá t t a t l anban nem ad-
ha tunk tanácsot . Minden a ké t 
szin á rnya la tá tó l függ . í gy 
nagy á l ta lánosságban csak anv-
iTy.it m o n d h a t u n k , hogy csak 
abban a i esetben dolgozza 
össze a kiét szint , h a az nem 
rikító, n em bántó , nem fe l tűnő . 
2. H a nagyon célszerű s emel-
lett e legáns esti r u h á t a k a r , 
akko r fekete csipkét a j án lunk , 
mérsékel t k ivágással . F inom 
vi rágtüzékkel 9 ugyano lyan 
szi nü szaüagövvel lehet élénkí-
teni. A virágot , övet vál tozta tni 
lehet s igy különböző jellegel 
lehet adni a r u h á n a k . 

„BORISKA". 1. Jerseuből ké-
szült, vagy kötöttruhát vegyen. 
V- utóbbi különösen rendkívül 

LMM, IHM!-
leies szabású 
J U H O 
F 0 Z fi 
m o d e m uonai, 
megbizhato jo 
minőség, első-

rangú Kivitel. 
igen m é r -
sékel t á r ! 

Neustadl es Herzog 
Budapest, V-, Béesl-utea 

m 
I SZÍNTARTÓ-SELYEMFÉNYŰ 

KÉZIMUNKA F O N A L A K 

NAGYATÄDI GYÁRTMÁNY 

Lag-
siaob perzsabundái 

legolcsóbban megb ízha tóságáró l köz i smer t 

B R Ü C K JÓZSEF cegnei vegyen 
képes í t e t t szűcsmes te r 

V., Vilmos esászá r -u t 54. Te lefon : 240-24 

[evő évi építkezésire 
m o s t i génye l j en k a m a t m e n t e s c sa l ád iházép i t é s i 

I JLfJL JM - kclc«cni 
Díjtalan felvilágosítást nyújt 

I BUDAPESTI INGATLAN BANK R - T , 
• ^ ^ V I I . . Rákócxi-ut 10. Xl.pitva 1906 

BIB 
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célszerű az irodába járáshoz. A 
íumper-fazon újra divatos, csak 
övet kell viselni hozzá. A fűző-
részes szoknyához is viselnek 
övet. de ezt csak akkor ajánl-
juk. ha alakja nagyon karcsú. 
2. Taftselumet csak akkor ve-
gyen, ha úgynevezett still-
ruhdt. vagy ehhez hasonlói 
akar csináltatni. Egyébként In-
kább ajánlunk valami finom 
puha selymet, esetleg bársonyt. 

„MODERN BAKFIS". 1. Higyje 
el nekünk, hogy a baikfisok ak-
kor a legelegánsabbak, ha jól-
dolgozott, egészen egyszerű, an-
golos holmikat viselnek. Még 
délután is csinosak a kedves 
angol ruhák , fehér gallérkák-
kal . Tánchoz már viselhet len-
ge selyemruhát, de ez is egy-
szerű legyen. Szalagdlsz, vagy 
fodor a legstílusosabb. 2. A 
modernséget ne tessék össze-
téveszteni a nevel etlenséggel. A 
feltűnő öltözködés és hangos 
viselkedés igazán nem a mo-
dernség jele. Ellenl>en ha al-
kalmazkodik a viszonyokhoz s 
a külsőségeknek nem tulajdo-
nit a kelleténél nagyobb fon-
tosságot, viselkedése pedii) 
minden körülmények között 
szerény, akkor elmondhatja 
magáról , hogy valóban modern 
bakfis. 

KÉZIMUNKA-ÜZENETEK 
„UJ LAKÁS". 1. Nem okvet-

len szükséges a függönynek és 

Fekete bársony estélylruha 
hermelinnel 
(Molnár Éva rajza) 

az asztalterítőnek egyformának 
lenni, csak az a fontos, hogy 
az egyes darabok szinben és 
stílusban harmooiá l janak egy-
mással. illetve lie zavar ják egv-
mást . 2. Kétszobás lakásban ma 
már teljesen felesleges a ki je-
lentett ebédlő. Az ls inkább 
nappali legyen, valamilyen kom-
binált loerevet-ággyal. így meg 
van oldva a külön hálószoba 
kérdése is. 3. Tény, hogy a 
szines faiak divatosabbak, mint 
a d rap fal. 4. Szó sincs róla, 
hog>" egy szobában minden 
kézimunkának egyformának kell 
lenni. Hiszen ez végtelen unal-
mas volna. Csak aiz a fontos, 
hogy rikitó darabok ne legye-
nek a kézimunkák között és ha 
a szoba meghatározott stílusban 
van tar tva, akkor a kézimun-
kák is ehhez a stílushoz alkal-
mazkodjanak. A vitrincsipkék 
minőségben és szélességben is 
különbözhetnek egymástól. 

„TANÁCSTALAN". Tessék 
próbaképpen egy betűt kibon-
tani. Ha az anyau valóban 
megrongálódik, akkor a többi-
hez nem kell hozzányúlni. Az 
uj házasok így is használhat-
ják majd a finom darabokat, 
hiszen azok a családban ma-
radnak. Ha az anyag birja a 
kibontást, akkor nincs problé-
ma. Csak az uj monogramot 
mds helyre kell majd hímezni, 
mert az öltések nyomán talán 
szakadna az anyag. 

Jelentős újítással lepte meg a Rádió 
tJjság legújabb számában száz-
ezernyi olvasóját, e héttől kezdve 
ugyanis a rádióhallgatók kényelmére 

külföldi állomások műsorát óra-
rendbe szedve is leközli. Az u j rend-
szer alapján 

bármely percben a legnagyobb 
kiinnyUs^ggel áttekinthető az állomá-
sok pillanatnyi műsora, eme'lett vál-
tozattanul közli az eddigi módon is a 
műsort, melyből még külön kiemeli 

a napi érdekességeket. 
Budapest műsora is a lapzáriáig 

közölt változások figyelembe vételével 
készült, azért pontos és megbízható. 

A legújabb szám érdekes beszámo-
lót közöl a Stúdió igazgatójának a 
rádiósajtó képviselői előtt szerdán 
este előadott terveiről a rádiószezon 
várható eseményeivel kapcsolatban s 
szám ta'an ismertető cikk, kritika-
hozzászólás, egész oldalas kotta, vers-
szövegek, rejtvény, novella s humoros 
cikk, valamint műszaki részében 
hasznos tudnivalók, tanácsok, rádió-
hírek teszik valóban értékessé a 12 fil-
lérért változatlanul 60 oldal terjede-
lemben már pénteken reggel minde-
nütt kapható e heti Rádió Újságot. 

EIHe penzió, Budapest , V., Bálvány-utca 24. 
Tel.: Aut. 14-2-55. 

HAJMOSÁS VIZ NlÜLKÜL a legcélszerűbb 
télen. Nem kell félni meghűléstől és nem kell 
Időt flillenl a haj száritgatásával. A „FEKETE-
FEJ!?" SZÁRAZ SHAMPOON-nal beporozza haját, 
utána kikeféli és haja laza, űde és illatos lesz. 

Ne fogadjon el mást , csak valódi Pilavin tab-
let tát , mert az tengeri sóból és szibériai fenyő-
kivonatból áll. 

E M M n U z a k r s 
Váel-n. 11/B. «/, e. 2. Tel. : 874-25. Tanítványok felvételnek 

Kopott bundäidt 
Pl iâ tes»! éw Tana i ' » WIMM 
szőrmefestő, VI., Dlós-ii 3. — Ant. 930-18 

Ebner keziyü S V 
Ernyő-, rozo-
hüiöniegessegek, 

Börheztyü P 5,-töl 
U., Lipót-Körűt 18. 
Hl. Zsigmoiid-u. 22 



/OgjcLnrmoz 
I R T A : 

(9. folytatás) 

13. A vőlegény megérkezik 
Jack Ramsey egyáltalán nem csodálkozott, hogy Clara nem várta a 

pályaudvaron. Nem is számitott rá, tudta, hogy a színésznő nem szeret 
korán felkelni. Bettytől szórakozottan kérdezte: 

— Nem jött táviratom? Hogy van a művésznő? 
— Jól van. Már izgatottan várja Ramsey u r a t . . . 
Clara ezalatt nyugtalanul aludt. Álmában a kis Micivel pörölt. 

Furcsa kép jelent meg előtte. A becsípett kis színésznő nemcsak a férfit 
halászta el az orra elől, hanem legújabb szerepét is. Ment a stúdióba 
felvételre, hát egyszer csak ott látja a kis színésznőt, amint partneré-
vel az ő nagy jelenetét próbálja. A partner arcvonásai egy kicsit hason-
lítottak Friedrichre, de azután amikor jól megnézte, inkább Ramseyre 
emlékeztetett. Ettől megijedt és felébredt. . . Megnézte az órát: nyolc óra. 
Rendkívül álmosnak és fáradtnak érezte magát. Sebtében felkelt és pár 
szót vetett egy levélpapírra: „Kérem, hagyjanak aludni!" Kiakasztotta az 
ajtókilincsre és nyugodtan visszafeküdt az ágyba. Attól félt, hogy a Ber-
linből érkező vőlegény felébreszti és idegesen találná fogadni. 

Délfelé járt az idő, amikor kábultságából felébredt. Csengetett Betty-
nek, aki mosolyogva nyitott be: 

— Végre jól kialudta magát! 
— Megérkezett? 
— Hogyne. Mindent elhozott. Most vasalgatom a holmit. 
— Hol van? 
— Egy üzletfelét látogatja, aztán lement a Hullámba. Azt üzente, 

hogy vagy tessék odamenni ebédelni, vagy ő feljön két órára. 
— Nem veszekedett, hogy miért maradok ennyi ideig Pesten? 
— Sőt! Nagyon jókedvűen érkezett. Azt mondta, örül, hogy a mű-

vésznő ilyen jól érzi magát. 
Kopogtak. Szállodai boy lépett be hatalmas csokor rózsával. 

Üzletből küldték .. ." 
Clara azonnal kitalálta. Friedrich. A békerózsák. Már meg is bocsá-

tott neki, ebben a pillanatban. Már fel is hivta. 
— Köszönöm, hogy megelőzött, — mondotta egyszerűen. 
— Én meg a szép virágokat köszönöm. Igazán meg voltam hatva . . . 
Köhécselés hangzott a másik oldalon. 
— Izé . . . miféle virágokat? — kérdezte Friedrich. 
— Ugyan Miklós ne vicceljen. Nem maga küldött nekem egy malom-

kerék nagyságú rózsacsokrot? 



A férfi dadogott: 
— Ilyen gyorsan odavitték? 
Clara abbahagyta az egész virágnyelvet. 
— Mikor látjuk magát? 
— Látjuk? 
— Igen. Tjük. Már mondtam, hogy megérkezik a vőlegényem. Ne 

féljen semmit, nem emberevő. Valahova elmegyünk vacsorázni. Maga is 
tartson velünk. Még elhívjuk Rózsit. 

— Hogy legyen nekem is valaki! 
I— Csacsi! Hogy a vőlegényem se unatkozzon. Meglátja, meg fogja 

kedvelni Jackot. Nagyon kedves flu, 
—r- Én mint micsoda fogok előtte szerepelni? 
— Hogy-hogy micsoda? Az igazat fogjuk megmondani. Régi barát, 

akivel már néhány nappal ezelőtt megbeszéltem ezt a vacsorát. 
Betty diskurzus közben, miután egy szót sem értett az egészből, a 

rózsacsokrot babrálgatta és egyszerre nagy felfedezést tett: 
— Névjegy is van mellette. 
Átnyújtotta az úrnőjének. Clara egy villámhazugságot menesztett a 

telefonba: 
— Pardon egy pillanatra. Táviratom jött, csak éppen átfutom . . . 
Kibontotta a kis kopertát. Csupán két szó állott a névjegyen: „Loves 

Jack." Nagyon szégyelte magát a tévedésért és a telefonhívásért. Fried-
rich türelmetlenül kérdezte: 

— Mi áll a sürgönyben? Csak nem valami rossz hir? 
— Dehogy . . . Kisebb csalódás . . . Semmiség az egész . . . Hét órakor 

okvetlenül telefonáljon ide és megmondom, hogy hova megyünk . . . 
Clara egy kicsit szomorúan nézte a bordóvörös rózsákat. Jack igazán 

kedves ember. Az első utja virágkereskedéshez vezetett, 
— Sikerült neki kibékíteni Miklóssal, — gondolta és kajánul neve-

tett hozzá. 
Nemsokára u j rózsacsokorral gazdagodott a szoba. Ezt már valóban 

Friedrich küldte. A névjegyére mindössze ezt irta; 
„Köszönöm az ötletet. Nekem is eszembe juthatott volna. Bocsánat!" 
—Meg van bocsátva! — válaszolt Clara az üzenetnek szinte félhan-

gosan. 
/Gyorsan fürdőruhába öltözött és lement a Hullámba üdvözölni a 

vőlegényt. Ramsey nagy adag borjupörkölttel birkózott és hangos halló-
val köszöntötte. 

I— Hogy van, darling? 
— Mint látja pompásan. És maga? 
— Leruccantam. Gondoltam, mégsem lesz jó egy menyasszonyt 

ennyi ideig egyedül hagyni a tokaji és a cigányzene hazájában. 
— Féltékeny talán? 
— Isten őrizz! 
Ramsey jókedvűen nevetett. Beugrott a medencébe, a viz alatt 

úszott és általában jól érezte magát, Amikor később felmentek a szo-
báikba, jókedvűen jegyezte meg: 

— Remek ötlet volt ez a budapesti kirándulás! Eddig úgyis mindig 
csak üzletileg voltam itt, most legalább mulatunk egyet magyar módra. 

— Meddig maradhat? 
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— Két-három nap, aztán együtt megyünk vissza Berlinbe. 
— Még nem tudom, hogy én mehetek-e. A család. . . 
Ramsey nevetett: 
— A család egyik legfőbb tagja, a vőlegény azt akarja, hogy vele 

együtt menjen haza . . . 
Délután jelentkezett Rózsi. Mély megilletődéssel nyújtott kezet az 

amerikainak. Neki igazán imponált ez a széles vállú amerikai ur, aki-
nek a jövedelméről fantasztikus összegek voltak forgalomban. 

— Ich gratuliere! — rebegte meghatottan. 
— Wozu?! 
— Hát a jegyességükhez! 
— Óh, az már régi dolog. 
Rózsit bántotta, hogy a jegyespár egymással angolul beszél, amit ő 

nem ért. Azzal igyekezett egyensúlyozni a sértést, hogy ő állandóan ma-
gyarul szólt Clarahoz. 

Hét órakor a telefonébresztő pontosságával jelentkezett Friedrich. 
Betty adta át a hallgatót Clarának: 

— Herr Friedrich! 
— Clara röviden végzett: 
— Jöjjön értünk fél kilenckor, a többit majd megbeszéljük. 
— Hogy öltözzek? 
— Vegyen szmokingot. Egy csomó ruhámat hozták el Berlinből. 

Valamelyiket talán felveszem. 
Ramsey a szobában tartózkodott és újságot olvasott. Egykedvűen 

kérdezte: 
— Kivel beszélt? 
— Egy Friedrich nevü jóbarátommal. Már régebben megígértem, 

hogy egyszer együtt vacsorázom vele. Meghívtam estére. 
— Okéi 
— Rózsi is velünk jön. Hazament átöltözni. Öltözzön fel maga is 

szmokingba. 
— Természetesen. 
Általában csak Budapesten csinálnak problémát társaságbeli férfiak 

'az átöltözésből. Családi perpatvarok nagyrésze ugy kezdődik, hogy 
őnagysága nagyestélyi ruhában akarja mutogatni meztelen hátát és 
ehhez szüksége van dekórumra, egy szmokingra. A férjek kilencven szá-
zaléka undorodik az átöltözéstől és külön gyűlöli a kemény inget. Az 
amerikaiak már régen megoldották ezt a kérdést, puha inget és szabad 
hátú mellényt vesznek fel a szmokinghoz. Ez az öltözet szellősebb min-
den más ruhánál. Rarnsey azonban már teljesen európainak érezte magát 
és sem puha inget, sem dupla gallért nem hordott, ha szmokingba öltö-
zött. Joviális, meleg kézszorítással üdvözölte Friedrichet. 

— Nagyon örülök, hogy megismerhetem. A menyasszonyom régi 
jóbarátja, mint hallom. 

— Igen. 
Rózsi rákacsintott Friedrichre és a kezét ökölbe szorítva „ilyen 

vas"-t mutatott. A két férfi igyekezett egymást kikóstolni. A magyar 
udvarló láthatóan kellemetlenül lepődött meg. Amikor az amerikairól 
beszéltek, mindig elképzelt egy őszbecsavarodott, pléhpofáju, gumirágó 
alakot, aki a nagy jövedelmével szédítette meg a filmszinésznőt. Ehelyett 
kifogástalan megjelenésű disztingvált, rokonszenves férfi állott vele 
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szemben. Az ilyenfajta ember, — gondolta magában, — még mint 
munkanélküli is fel tudná venni egy nőnél a küzdelmet. 

Természetesen újra megindult a tanácskozás, hogy „hova me-
gyünk?" Mindenki az amerikaira nézett, aki széles mosollyal mondta: 

— Engem ne kérdezzenek, nem ismerem Budapestet. Oda menjünk, 
ahol jól lehet inni és enni. 

— Mindenütt jól lehet Pesten. Itt esznek-isznak legtöbbet. Nézze 
meg a karlsbadi fürdővendégek statisztikáját. A legnagyobb percent 
magyar. 

Friedrich sokat beszélt és igyekezett a vőlegényt is bűvölni. Jól 
tudta, hogy az elkövetkező néhány napot csak ugy töltheti Clara társa-
ságában, ha a vőlegénnyel is megkedvelteti magát. Ramsey belekarolt a 
menyasszonyába : 

— Ha engem kérdeznek, hogy hova menjünk, akkor azt felelem, 
hogy a vasúti vendéglőbe. Pár esztendővel ezelőtt ott ettem nagyszerű 
bécsi szeletet. 

A két hölgy neveitett. Friedrich közbevetette: 
— Ezen ne kacagjanak. Vidéken az a szokás, hogy a mulató társasá-

gok a vasúti vendéglőbe, azaz restibe mennek szórakozni. 
— Hát majd vidéken mi ás elmegyünk a restibe, Most pedig gyerünk 

a Szigetre! 
Clara különösen szép volt ezen az estén. Nagy párizsi ruhát hordott, 

s igazi rue de la Paix-modellt, amit ma már a Kurfürstendammon kreál-
nak a németek és alig lehet megkülönböztetni Worth mester alkotásától. 
Jól érezte magát a két szmoking között és egy kicsit sajnálta, hogy 
Rózsit is meginvitálta. Határozottan rontotta az általános hatást. Mint az 
ilyenkor társaságban gyakran előfordul, a két férfi kizárólag egymással 
foglalkozott. Ramsey elragadóan kedves embernek találta riválisát és 
amikor megtudta, hogy Friedrich angolul is jól beszél, egyenesen elraga-
dónak találta. Amikor egy óra múlva az Admiralban szürcsölték a pezs-
gőt, a vőlegény odasúgta Clarának: 

— Nagyon kedves ember a maga barátja. Milyen bizniszben van? 
Clara egy kicsit zavarba jött. Pontosan nem is tudta megmondani 

Friedrich foglalkozását. 
— Autós — szólt röviden. 
Ramsey nagyon örült az u j fordulatnak. 
— Hallom, Mister Friedrich, ön autóval foglalkozik. Egy bátyám 

Fordnál van, a reklámosztály főnöke. Azt mondta a múltkor, hogy 
jövőre u j tipusu kocsikat fognak gyártani, feleannyiba kerül, mint az 
eddigi legolcsóbb márka. A gyár nem akar a kocsin keresni, sőt szivesen 
rá is f i z e t . . . Az alkatrészeken és a benzinen megtérül a de f i c i t . . . 

Csinos szőke nő telepedett a szomszédjukba két gavallérral. Ramsey 
csettintett: 

— A magyar nők valóban nagyon csinosak! 
Mindenki odanézett. A szőke magyar tündér kifogástalan angol 

nyelven beszélt kísérőivel. Nevettek. 
— Egy magyar nő tetszik magának — mondta Clara — és az is 

angol. 
Ramsey Friedrichet kezdte ugratni: 
— Ha én szabad fiatalember volnék, mint maga, az ilyen nőt azon-

nal elhóditanám a két gentlemantől. 
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— Igen ám — mondotta nevetve Clara —, csakhogy Friedrich ur 
halálosan szerelmes. Mindenki tudja Pesten. 

Friedrichen végigborzongott a hideg. Miféle tréfák ezek? Ramsey 
hahotázott: 

— Kár, hogy nem vagyok pesti, mert akkor én is tudnám, hogy kibe. 
— Elárulom a barátunkat. Egy kis színésznőbe szerelmes. Na, csak 

ne szabadkozzon, nagyon édes teremtés . . . tegnap este láttuk játszani. 
Nem nagy szerepet, de ügyesen fordult elő . . . Igazán aranyos pofa . . . 
És milyen közvet len . . . Kár, hogy nem hozta el, sokkal jobban mulat-
nánk, ha ő is itt volna. Nagyabb volna a hecc! 

Ramsey nem vette észre a kiélezett mondatokat. Friedrich zavara 
sem tűnt fel. Joválisan igyekezett a rokonszenves fiaitalembernek szolgá-
latot teljesíteni: 

— Telefonáljon érte! Szívesen látjuk! Ugye Clara? 
— Hogyne. Nekem nagyon hiányzik. 
— Talán elmegyek érte! — mondotta élesen Friedrich. 
— Nem, nem! 
Clara érezte, hogy egy kicsit túlzásba vitte a tréfát. Sejtette, hogy a 

férfi sértve érzi magát és ha elmegy, nem jön többé vissza. Gyorsan kell 
vele beszélni. Négyszemközött. 

— Maga nem táncol ma este, Miklós? 
— Dehogynem. 
— Akkor mit engedi, hogy petrezselymet áruljak. Azonnal kérjen fel! 
Már fel is állt a tangóhoz. A férfi karjaiban megbánta a heccet: 
— Bocsásson meg! 
— Nem haragszom. Voltaképpen igazat mondott. Én valóbaft szerel-

mes vagyok, csak nem a kis színésznőbe, hanem egy nagy művésznőbe. 
De ezt talán ne mesélje el a vőlegénynek. • 

— Úgyis észre fogja venni. Sokkal okosabb ember, mint maguk 
hiszik. Amikor én pesti lakos voltam, én is azt hittem, hogy csak Pesten 
vannak okos emberek. Csak mi tenyésztjük ki a jó értelemben vett „link" 
embert, aki zsebrevágja az egész világot. Ne higyje. Másutt is vannak 
olyan bölcsek, mint nálunk, ha nem is olyan nagy számmal. A vőlegényem 
néha a gondolatomat is kitalálja. 

Az arcát odaszorította a férfi arcához. 
— Nem szeretném, ha most is kitalálná a gondolatomat. Ebből bot-

rány lenne. 
Ramseynek esze ágában sem volt féltékenykedni. Egykedvűen hall-

gatta Rózsi németnyelvű előadását a mostoha színházi viszonyokról, 
amelyek olyan rangú művésznőt, mint ő, tétlenségre kárhoztatnak. 

— Azt hiszem, Berlinben karriert csinálnék. Van ott pár jóbarátom. 
Magukat is közéjük számítom. 

Ramsey bizonytalanul bólogatott és fenékig ürítette a poharát. Most 
kezdte szemügyre venni a táncolókat. A lila-vörös félhomályban feléjük 
kigyózott Clara odasimulva a táncosához. Rózsi extázisban mondatta 
Ram sey nek : 

— Milyen gyönyörű pár! 
Vannak mondatok, amelyek lényegében ártatlanok, mégis nagyobb 

pusztítást visznek végbe az emberi szervezetben, mint közismerten ártal-
mas mérgek. Ez a három szó egyszer befúrta magát az egészséges és 
józan gondolkozású amerikai férfi idegeibe és ott rettenetes rombolást 
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csinált. Most egyszerre felébredt benne a féltékenység. Ki ez a férfi? 
Miért beszélt Clara olyan feltűnő lelkesedéssel a kis színésznőről? Miért 
diskurálnak egymás között folyton magyarul, amikor angolul is, németül 
is jól tudnak? Igyekezett női szemmel végigmustrálni Friedriohet. Bizony 
ez tetszhetik az asszonyoknak! Remekül illenek egymáshoz. „Gyönyörű 
pár!" Most már csak egyetlen cél lebegett előtte. Minél gyorsabban haza-
vinni Berlinbe Clarát. 

Befejezték a táncot. Friedrich ártatlan arccal mondotta: 
— Képtelenség itt táncolni. Tiz centiméter hely jut egy párra! 
Hátha csak helyszűke miatt simultak egymáshoz? Ilyesmi is előfor-

dult már. És hátha valóban csak régi barát, művészetének rajongója. 
Ramsey sokat olvasott önzetlen barátságról és sok olyan amerikai filmet 
látott, amelyen fiatal férfiak és nők rokonszenve fehéren végződött. 
A maga részéről nem nagyon bizott ezekben a históriákban. A férfiak 
voltaképpen nem szokták magukat udvarlással fárasztani, ha csupán 
tiszta hódolat fűzi őket a nőkhöz. A realitások embere volt. Azzal tisztá-
ban volt, hogy ezt a férfit minél gyakrabban meg kell hivni. Ha eltiltaná, 
mit érne Vele? Találkoznának délután, titokban. Mégis csak jobb ha tár-
saságban vannak együtt. Elhatározta, hogy forszírozni fogja Friedrich 
barátságát. 

Rózsi éppen a fivéréről tartott előadást: 
— Profi-futballista. A legjobb balösszekötő az országban. Nem tud-

nátok neki valami jó elhelyezkedést Berliniben? Itt már a végét járja a 
profifutball. Nyolcvan pengő havi fizetést ajánlottak neki. 

— Hány éves a gyerek? 
— *Husz. ő a legfiatalabb öcsém. 
Friedrich majdnem elnevette magát. Rózsi mindig görcsösen ragasz-

kodott ehhez a fiatal fivérhez, holott az egész város tudta, hogy nem 
öccse, hanem a fia, ifjúkori, balul sikerült házasságának gyümölcse. De 
még mint öccsöt is fiatalitotta, mert a kiváló futballista már legalább 
huszonhárom esztendőt számlált. 

Ramsey golfról beszélt, azután a horgászásról, a legnemesebb sportról. 
— Szenvedélyes horgász vagyok! Órákig tudok ülni a viz partján. 

Itt nem lehet jól horgászni? 
— Dehogyisnem ! Holnap úgyis vasárnap, lemegyünk a Balatonra. 
— All right! 
— Hánykor indulunk? — kérdezte Rózsi. 
— Tiz órakor. A hotel majd gondoskodik autóról. Remélem, Mr. 

Friedrich, velünk tart? * 
Friedrich Glarára nézett. Kedvező üzenetet olvashatott ki a kék sze-

mekből, mert egyszerre gyorsan integetni kezdett a fejével. 
— Hogyne, h o g y n e . . . Nagyon megtisztelve érzem magam. Boldo-

gan felajánlanám az én kocsimat, de hát ez tulkicsi négy embernek . . . 
— Majd mi gondoskodunk autóról. Hova menjünk magáért tiz 

órakor? 
— Én jelentkezem a hotelben. 
Ramsey elégedetten szürcsölte az italt. Ezt a napot legalább elintézte. 
A hétfő mégcsak eltelik valahogy Budapesten és kedden föltétlenül 

visszautazik Clarával együtt. Clara ismét magyarul beszélt Friedrichhel. 
Ramsey most már nem birta tovább a számára idegen beszédet és félig 
tréfásan odaszólt: 
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I Végh Sári u™ Just h Giiuta 
ró la . H a m Gdrdonui Laíos 

, „ Somló István 
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M i n t h a _ » 
A férfi mi telVOnaB 
el semmit K Ä P -

_ ff bérház léposöhúzAnak földszinti 
Ran,'térben, a középen lift. Mellette 

,, , i lépcső, amely az emeletre vezet. 
aaossagf ár xéposöfok vezet e a folyosóra, 
nál fWctgében a ház kapuja van. Jobbolda-

— lies számú földszinti lakás lépcsö-
Róz?a- — Az aii6n- tábla: „Dr. Fuchs 

XT éd". Baloldalon üveges ajtó, „Hás-
" felírással. 

függöny felmegy, a lépcsőház fél-
an, a kapu zárva. — Megszólal a 
ie. Bövid szünet után kigyullad a 

, icsőházban és a háemesterlakásból 
háemesterleány. Egyébként színi-

KOCSI lelkigyolában van és papucsban, de a 
az a u t ó u atos vihar-frizura és a szája erő-
a k a r és 'estve. Megy és kinyitja a kaput. 
set A vcJP a Mpviselő. 
. j . , Jőestét, képviselő úr. 
t u a j a , r.^LŐ: Jóestít, Mancika. Bemélem, 
van tév<55l riasztottam fel? 
donyt i Nem. Még nem feküdtem le. 
alkotn i ! : Olvast Valami izgalmas re-
volt M> szerelemme '> a végén házassággal? 

' . Nem, Szerepet tanulok, 
gépet ISJELÖ; Bravő. Remélem, nemsokára 

M<pn üdvözölhetem, mint hazánk szin-
kiü l t auek uj csillagát, 
közöt t : vagyok én még attól. 

SELŐ : No, no . . . Ugy tudom, hogy 
Szeren yggzetj Akadémiát igen szép ered-
része fyégezte el. 
igen k i : Igen. Csak szerződést nem kaptam 
Í Ü r d Ö 1 TSELŐ: Nem féltem magát. Aki 

Feri 
MJci 
Tóni 
Apolónó 
Szobalány 
Szobalány 
Pincér 
Ruhatáros 
Fizető 

Hajmássu Miklós 
Tamás Mária 
Pálóczi László 
Kende Paula 
Pártos Erzsi 
Szalai Mária 
Peti Sándor 
bárdi Odűn 
Szegő Endre 

tettek nos és ügyes kislány . . . 
megl ivü ; Nem. Éppen ez a baj. Hogy nem 

— ügyes. Engem a színigazgatók olyan 
is hal? lerágnak. 
előszói 

Kokott Eszterházv Hona 
Történik: ma, Budapesten. 

KÉPVISELŐ: Hát ne hagyja magát. Álljon 
a sarkára. 

MANCI: Sajnos, ők nem azt akarják, hogy 
a sarkamra álljak. Ellenkezőleg. 

KÉPVISELŐ: Tisztességtelen ajánlatot tet-
tek magának! 

MANCI: Igen. 
KÉPVISELŐI Szemtelenség. (Kozzlálép.) 

És miért nem fogadta elf 
MANCI: De, képviselő ur . . . (Át.) 
KÉPVISELŐ: Megjegyzem, igaza v a n . . . 

Magának valami színházon kivül álló, befolyá-
sos egyén támogatását kellene elnyernie . . . 
Nem? Nekem igen jó barátom a kultusz-
miniszter . . . (Megfogja az állát.) .. .Esetleg 
a Nemzeti Színháznál lehetne valamit csi-
nálni... Nem? (Simogatja) 

MANCI: Ott, igen, de nálam nem lehet csi-
nálni semmit. (Megfogja a képviselő kezét, 
amely már eltévedt ) 

KÉPVISELŐ: Nem akar bekerülni a Nem-
zeti Színházihoz? 

MANCI: Én táncos szubrettnek készülök. 
KÉPVISELŐ: Na és? Most úgyis nyug-

díjba megy egy pár színésznő . . . akik ezeket 
a szerepeket játszották ... Majd elintézzük... 
Nézzen be hozzám holnap délután. 

MANCI: A parlamentbej 
KÉPVISELŐ: Nem. Ott bajos az ilyen 

dolgokat elintézni... Legyen szerencsém itt... 
(félfélé mutat). A lakásomon. 

MANCI: Oda nem mehetek. 
KÉPVISELŐ: Miért? Csak egy emelet az 

egész. Felmegy egy emeletet és feljebb fog 
jutni. 

MANCI: Én inkább idelent maradok. 
KÉPVISELŐ: Miért? Idelent olyan jó? 
MANCI: Nem. De én tisztességes akarok 

maradni. 
KÉPVISELŐ : Ah . . . Ezek olyan jelszavak-
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ség . . . Valamikor én is evvel a programmal , . . 
Na, de hagyjuk a politikát. . , Nézze kislány... 
(Csengetnek) 

MANCI: Bocsánat. . . Megyek kaput nyitni. 
KÉPVISELŐ: Higyje el, ez nein magának 

való foglalkozás. Mindenkinek kaput nyit, csak 
maga elől zárja el az érvényesülés ú t j á t . . . 
Hahaha . . . Ez olyan jé, hogy ezt el fogom 
mondani a parlamentben... (Indul fel a lép-
csőn.) 

MANCI: Csak az én nevemet ne tessék emlí-
teni. 

KÉPVISELŐ: Kis csacsi . . . Jóéjszakát. 
(Megy fel.) 

MANCI: Jóéjszakát, képviselő ur. (Megy 
kaput nyitni. Bebocsátja Margitot.) Jőestét. 

MARGIT : Jóestét. Ma adós maradok a 
kapupénzzel. 

MANCI : Nem tesz semmit. 
MARGIT: Ugy siettem, hogy beérjek kapu-

aárás előtt, de nem sikerült. 
MANCI: Hol volt! 
MARGIT: Moziban. 
MANCI: Szépet adtak! 
MARGIT: Nem tudom. 
MANCI: Szóval kettesben volt! 
MARGIT: Nem. Egy állási miatt voltam 

ott. A tulajdonossal tárgyaltam. .Pénztáro n3t 
keresett. 

MANCI: Na és sikerült! 
MARGIT: Nem. Nem talált megfelelőnek, 

mert nem engedtem a combomat megfogni. 
MANCI: ó, a disznó. 
MARGIT: Ez már ma a tizedik hely, ahol 

igy járok. Délután egy ügyvédnél voltam, 
aki kijelentette, hogy ő olyan jó ember, hogy 
nemcsak a munkáját, hanem a szórakozását is 
meg akarja osztani «z alkalmazottaival. 
Olyan gépirőnflt keres, aki a hét végén együtt 
megy vele week-endezni. Mit gondol, hova! 

MANCI: A Balatonra. Vagy a Tátrába. 
MARGIT: A Margitszigeti Nagyszállodába. 
MANCI: Nem rossz. — Száz pengőért ha-

vonta! 
MARGIT: Csak nyolcvanért. I)e ezzel szem-

ben megtiltja, hogy más férfival barátkozzam. 
MANCI: Ugy! — Szóval nem elég. hegy 

nem fizeti meg a becsületes munkát, hanem mfg 
azt is meg akarja akadályozni, hogy más' o! 
keressen az ember. 

MARGIT: Voltam egy fakereskedőnél, rki 
nem volt kíváncsi a bizonyítványaimra, d? a 
mellemet mindenáron meg akarta nézni. 

MANCI: ó, a disznó. 
MARGIT: Egy rádióüzletnek tulajdonosa 

szónélkül bezárta az ajtót és gombolni kezdett. 

MANCI: Megszokta a rádiónál. Mindjárt 
fogni akart valamit. 

MARGIT: Képzelheti. Mikor a hatodik hely-
ről kijöttem, már megfájdult a kezem. 

MANCI: A keze! Mitől! ', 
MARGIT: Attól, hogy mindig pofon kellett 

vágnom a főnököt,. 
MANCI: Maga pofoz! Margitka, magának, 

soha nem lesz álláía. 
MARGIT: Hát mit csináljak! 
MANCI: Én nem akarom rábeszélni magát. 

De higyje el, hogy minden nő igy vau evvel a 
mai világban. A tisztességtelenség olyan mo-
dem dolog, mint az autó. Aki be'eül, az gyor-
sabban megy és hamarabb célhoz ér. 

MARGIT: Maga mondja e z t ! . . . Hiszen 
maga is . . \ 

MANCI : Igen. Én is buta voltam . . , Illetve 
inkább megriadtam . . . amikor kikerültem a 
sziniiskoláből és be akajtam jutni a színház-
hoz . . . A portástól kezdve az igazgatóig min-
denki igínyt tartott rám. 

MARGIT: Na lótja. 
MANCI: A mai világban nem könnyű egy 

nőnek boldogulnia. Ha csak nincs valaki, aki 
támogatja. 

MARGIT: Miért nem kell a férfiakat támo-
gatni! 

MANCI: Egy férf i és egy nő, az egészem 
más. Pláne, ha a nö csinos. Van egy barát-
nőm, olyan ronda, mint az éjszaka és olyan her-
vadt. mint a falevél. Attól nem akar lenki sem-
mit és mégis minden sikerül neki, mert sajnál-
ják. 

MARGIT: Engem nem sajnál senki. 
MANCI: Majd bolondok leszmík. Egy 

csinos nőt mindenki meg akar kapni. Avval 
szemben nincs kímélet és nincs sajnálkozás. 

MARGIT: Mennyire igaz ez és milyen un-
dorító. 

MANCI: Ne higyje. Eleinte én is azt gon-
doltam. De a múltkor olvastam egy könyvet, 
ami egészen felvilágosított. 

MARGIT: Nem kell hinni a léha köny-
veknek. 

MANCI: Ez nem léha könyv volt. Söt. 
Tudományos. Bölsche: ,,Szerelem az élők vi-
lágában' ' . Az áll ebben a könyvben, hogy a le-
velet megetzl a hernyó, a hernyót megeszi a ma-
dár, a madarat megeszi a n'ka és jön a va-
dász és lelövi a rókát és egy csinos nő Rt 
nyakába akasztja. Ez a létért való küzdelem. 

MARGIT: Ne mondja. Ilyenek vannak 
benne! 

MANCI: Igen. A pszichopatológia szexuá-
lisban pedig az van, hogy a természetben 
nincs sajnálkozás, csak étvágy ron. Az ember 
csak olyan dolgokat sajnál, amelyekre nincs 
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étvágya, ßn például sajnálom a madáifiókot, 
amely kiesett a fészekből, de a mniliafagylal-
tot nem sajnálom. Mert igy kívánja a létért 
val (5 küzdelmem. 

MARGIT : Maga nagyon okon, Mancika... 
MANÓI: Ige a. Az utóbbi időben 6okat 

okosodtam. Megsúghatom magának, én már 
nem sokáig fogom itt nyitogatni a kaput. 
Miért éppen én pusztuljak bele a tisztességbe t 
Hogy jövök én ahhoz, hogy mártír legyek! 

MARGIT; Lehet, hogy igaza van.. . De én... 
Én nem tudom . . . Inkább a halál... 

MANCI: Meghalni ráér az ember. Azután 
is. 

MAKGIT : Mondja, Mancika... Szeretnék 
magától kérdezni valamit. . . De ne haragud-
jon. . . 

MANÓI: Miért haragudnék? 
MARGIT: Maga még... ártatlant 
MANCI: Már nem. De nvég tisztességes 

vagyok. 
MARGIT: Akkor magának már könnyebb. 
MANCI: Maga ártatlan» 
MARGIT (igent bólint). 
MANCI (önkéntelenül is őszinte részvéttel): 

Szegény... 
MARGIT: Én nem tudnám megtenni egy 

olyan emberrel, akit nem szeretek... Ezért 
dobtak ki a bankból.. . Ezért n*ïm kapok ál-
lást. . . Ezért nincs egy barátom sem. . . Nincs 
senkiin . . . Mert mindenki ugy kezel, mint egy 
ellenséges várat, amelyet be kell venni... 

MANCI : Én ismerem ezt az ostromot..., 
Engem rohammal vettek be . . . De magát 
úgylátszik körülrárták és ki akarják éhez-
tetni . . . 

MARGIT: íin magam tartom el magamat... 
Két hónapja nem fizettem lakbért.. ' Minden 
percben kidobhatnak az utcára. (Sir.) 

MANCI : Ne sir jon, Margitka . . . Maga 
két évig refndesen fizette a lakbért . . . Most 
nesm lehet csak ugy egyszerűen kidobni. (Csen-
getnek.) 

MARGIT: Olyan szerencsétlen vagyok. 
MANCI : Margitka. . . Én adhatok magá-

nak kölcsön 1.50 pengőt. Több nekem sincs. 
MARGIT : Nem . . . nem . . . Úgysem tudom 

megadni.., 
MANCI: Nem tudja megadni! Nem b a j . . . 

(Ujabb erős csengetés.) Jól van. Jövök már. 
Nem szabad elcsüggedni ! . . . 

MARGIT: Jóéjszakát. (Indul fölfelé.) 
MANCI: Várjon egy pillanatra. Pölviszem 

liften. Ingyen. Csak előbb kaput nyitok. 
(Megy.) 

MARGIT (megtörh a szemét). 
MANCI: (kinyitja a kaput és bebocsátja 

Horvátot). 
HORVÁT (fiatal ujságiró. Cinikus és öntelt) : 

Kezeit csókolom, művésznő. 
MANCI: Jóestét, szerkesztő ur. 
HORVÁT : Jóestét. Nyugodtan szólíthat 

főszerkesztő urnák is, ha én magét művésznő-

nek szólítom. Előlegezzük a bizalmat, kedvesem. 
(Megfogja a» állát.) 

MANCI: Engedje el az arcomat. 
HORVÁT : Még mindig ilyen vadt Szóval le-

het, hogy ma sem lesz az enyém! 
MANCI: Ne legyen szemtelen. 
HORVÁT i Rosszul teszi, hogy ennyire mel-

lőzi a sajtót. A művészet mennyország. De mi 
adjuk hozzá a szárnyakat... Hallgasson rám. 
— Igaz, hogy nem vagyok nagy wnber a lap-
nál, de miígis sokat tehetek. (Megfogja a ke-
zét.) 

MANCI: Egyet mindenesetre tehetne. 
HORVÁT: És az! 
MANCI: Eressze el a kezemet. 
HORVÁT: Ki» csacsi. (Elengedi a kezét.) 

Ma adós maradok a kapupénzzel. 
MANCI: Azt sejtettem. 
HORVÁT : Tudja, nincs apróm.... 
MANCI: Nem kell indokolni. 
HORVÁT (észreveszi Margitot) ; A, az orle-

ánsi szűz. Kezét csókolom. 
MARGIT: Jóestét. 
MANCI: Bemegyek a liftkulcsért. (El balra.) 
HORVÁT: Maga liften megy! Mi az! örö-

költ! Vagy állást kapott! 
MARGIT : Sajnos, még nem. 
HORVÁT: Sejtettem. Elhoztam magának a 

holnapi lapból1 az összes apróhirdetések kefe-
levonatát. (Átadja.) line. Hogy holnapra is le-
gyenek csalódásai. 

MARGIT: Köszönöm. 
HORVÁT: Nincs mit. Szokásomhoz hiven, 

ma éjjel is kopogtatni fogok a szobája ajtaján. 
MARGIT (átveszi): Miért fárasztja magát 

hiába! 
HORVÁT: Az ajtók olyanok, mint a virá-

gok. Egyszer kinyiinak, ha eljön az ideje. 
MANCI (jön vissza. Kezében egy Írás) : Mar-

gitka, elfelejtettem, délután egy hivatalos irás 
érkezett magának. A papa vette át. (Át-
nyújtja.) 

MARGIT: (átveszi, elolvassa. Nagyot só-
hajt). 

HORVÁT: Mi az! Valami kellemetlen dolog! 
MARGIT: (fejével bólint, hogy igen.) 
HORVÁT: Kilakoltatáíi végzés! 
MARGIT: (bólint, hogy nem), 
HORVÁT: Szabad! (Kiveszi kezéből ai 

irást. Olvassa.) A... ez kedves... Adóintés... „Fel 
szólitjuk t, cimet, hogy az 1931—32. évre ter-
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hére kivetett 60 pengő kereseti adót, május hó 
16-tól számított késedelmi kamatokkal együtt, 
azaz összesen 78 pengő 55 fillért az V. ker. adó-
pénztárnál (V., Szalay-u. 8. I I I . 427) S napon 
belül különbeni végrehajtás terhe mellett fizesse 
be." Olvashatatlan aláirás. E'mosódott pecsét. 
Tökéletes. 

MARGIT; Most tó fogják vinni a búto-
rokat ? 

MANCI: Nem kell ezt olyan, komolyan 
venni. t 

MARGIT : Minden összeesküszik ellenem . . . 
Minden. 

HORVÁTH: Nézze, holnap reggel szépen el 
fog menni az adóhivatalba... 

MARGIT: Ne folytassa. . . A többit már 
tudom. Múltkor a gázmüveknél voltam, hogy 
haladékot kérjek. Valami ellenőr volt ott, aki 
hívott, hogy menjek vele moziba. Nem men-
tem. Másnap lezárták a gázt. 

HORVÁTH: Ezek buta és aljas emberek. 
MARGIT : Maga mondja e z t . . . Hiszen 

maga. is . . . maga is . . . Azért, mert elhozza 
nekem ezeket az apróhirdetéseket, hogy meg-
spóroljam azt a pár fillért... Maga is min-
den éjjel kopogtat a szobám a j t a j á n . . . Két-
három apróhirdetésért... „ 

HORVÁT: Na, na, ím is vagy húszat 
hoztam. 

MARGIT: Nem szégyenli magát? 
MANCI: Na, maga ie csak olyan, mint a 

többi. I 
HORVÁTH: Nem. Mert ez egészen más. 

őszintén szólva, nincs is gusztusom magája. 
Maga nekem nagyon komoly . . . Nem az ese-
tem . . . Én csak emberszeretetből tenném. 

MANCI: Ezt még nem is hallottam. 
MARGIT: Embem.eretetbő! ? 
HORVÁTH: Igen. Magánál ez egy defek-

t u s . . . Ha így fo ly t a t j a . . . ebből1 nem lesz 
semmi jó . . . S ő t . . . Tragédia .lesz belőle 
Ezt szeretném megakadályozni... Én úgy te-
kintem magát, mint egy súlyos beteget. Mintha 
vakbélgyulladása volna... És nagyon szívesen 
ingyen megoperálnám... 

MANCI: Ingyen megcsinálná? Igazán? 
HORVÁTH : Nézze, Margitka . . . (Megfogja 

a kezét.) 
MARGIT: Csak semmi testi közeledés. 

Tudja, hogy ezt utálom. 
HORVÁT: Én nem értem magát. 
MARGIT: Mit nem ért? 
HORVÁT: Ezt a hiábavaló küzdelmet. 

Minek ez? 
MARGIT: Hogy élni akarok? Hogy dol-

gozni akarok? Hogy ez minek? Ember va-
gyok. A nő is ember. Jogom van egy 
falat kenyérhez, anélkül, hogy hust adnék 

érte . . . Engem nem fognak megtörni . . . In-
kább meghalok.,. 

MANCI: Ugy van. Mi inkább meghalunk. 
Azaz, hogy én nem. (NyiJik a jobboldali 
lalcás ajtaja és a küszöbön megjelenik a házi-
úr. Kövér, cvikkeres ember. Eázikabátbm 
van.) 

HORVÁT: Ezek szamárságok... 
MANCI: P s z t . . . A háziúr. 
HAZIUR: Mi az, kérem? Mi van itt? 

Tiz óra elmúlt már. 
HORVÁT: Jóestét, ügyvéd ur. 
HAZIUR: Jóestét. Lakbért azt nem tud-

nak fizetni... De hangosan társalogni a lépcső-
házban . . . Amikor más becsületes emberek 
már alszanak . . . 

HORVÁT: Más becsületes emberek? Téved 
•az ügyvéd ur. A mai világban a becsületes em-
berek nem tudnak aludni. 

HÁZIÚR: Ez nem társalgó. 
MANCI : . . . Már megyünk fel a liften. 

(Kinyitja a liftajtót.) Tessék. 
HORVÁT: Jóéjszakát, ügyvéd ur. Szép ál-

mokat. ((Belép a liftbe.) 
MARGIT (indul a lift felé.) 
HÁZIÚR: A kisasszonnyal szeretnék be-

fizélni 
MARGIT: Kérem. (Megáll.) 
MANCI: Addig felviszem a szerkesztő urat. 

Aztán jövök vissza. (Bemegy a liftbe. Be-
csapja as ajtót. A lift zúgva elindul.) 

HÁZIÚR: Kegyed egy levelet i r tnekem. 
' MARGIT: Igen. A" lakbér~miatt . . . Most 

nem tudok fizetni... 
HÁZIÚR: Nem is tudtam, hogy maga 

ilyen csinos. 
MARGIT: Ugyanis, most nincs állásom . . . 
HÁZIÚR : Annyi baj legyen.. . Minek 

magának állás? 
MARGIT : Minek nekem állás? . , . Hogy 

meg tudjak élni. 
HÁZIÚR: Ha én ilyen csinos lennék, mint 

kegyed, én a jég hátán is megélnék. 
MARGIT : Az ügyvéd ur biztosan.. . De 

nekem ehhez nincs tehetségem. 
HAZIUR: Ugyan . . . Ugyan . . . Tehetsége 

minden nőnek van . . . Csak nem éppen tehet-
ségnek nevezik... (Butâm nevet.) 

MARGIT : Kérem, amint lesz pénzem, rög-
tön fizetni fogok. 

HAZIUR: Miért? Kértem én magától pénzt? 
Sürgettem én? (Megfogja az állát.) 

MARGIT : Nem, de . . . Kérem, engedje el 
az arcomat. . . 

HÁZIÚR: Kegyed akkor fizet, amikor 
a l ta r . . . Helyes? 

MARGIT: Nagyon lekötelez az ügyvéd ur... 
HÁZIÚR: Nem vagyok én rossz ember. Aki-

ben én egy kis jóindulatot látok, azt élni ha-
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gyom. . . Csak lássam azt a kis jó-iu-du-la-
t o t . . . Hehehe •.. (Csipkedi az arcát.) 

MARGIT : Ügyvéd ur . . . 
HAZIUR: Tudja, hogy maga nekem nagyon 

tetszik f . . . Semmit sem tudnék megtagadni 
magától. 

MARGIT: Kérem, én csak egy kis haladé-
kot kérek . . . 

HAZIUR: Mit, haladékot? Csak egy szavába 
kerül és elengedem az egész lakbért. J á t . . . 
(Huzza maga felé.) Legyen okos . . . Csak 
egy szót kell mondania és ön már nem tarto-
zik nekem , . . S ő t . . . Én tartozom önnek. . . 
Tudja, mi ez a szól 

MARGIT : Nem tudom . . . Engedjen e l . . . 
HAZIUR: Majd megsúgom. (Magához huzza 

âs a fittébe sug valamit.) 
MARGIT (ugy pofon üti, hogy a evikkere 

leesik.) 
HAZIUR (elengedi) : Mi volt ezl... 
MARGIT: Bocsánatot kérek. 
HAZIUR: U g y . . . (Dühösen, nézi, majd 

lehajol és felveszi a cvikkertét.) Legyen szíves 
tudomásul venni kisasszony, hogy a legrövi-
debb időn bellii ki fogom lakoltatni. Szemte-
lenség. (Méltóságteljesen felteszi a ovikkerét 
és bemegy a lakásba.) 1 

MARGIT : Istenem . . . (Zugán. Nyilik a 
liftajtó és kilép Manói.) 

MANCI: Mi az? Mi történt? 
MARGIT: Semmi. 
MANCI: Az első emelet és a félemelet kö. 

zött valami csattanást hallottam. Csak nem 
ütötte pofon?.. . Margitka? 

MARGIT (igent bólint) ; . . . És most nincs 
lakásom. 

MANCI: Te jó I s t en . . . 
MARGIT : Nem baj . . . I t t vannak ezek az 

apróhirdetések . . . Még holnap megpróbálom . . 
Ha nem sikerül . . . Akkor . . . 

MANCI : J a j . . . Ne mondjon ilyeneket.. 
Okosnak kell lenni . . . Jöjjön, Margitka. 

(Belép a liftbe. A lift ajtaja becsapódik. 
A lift zúgva elindul.) 

(Függöny) 

2. KÉP. 
Modernül berendezett .orvosi rendelő. — A 
háttérben ajtó, amely a váróterembe nyilik. 
Baloldalt egy kisebb tapétaajtó, mely a többi 
szobákba vezet. — Mikor a függöny fölmegy, 
Jánossy a fali mosdónál a kezét mossa. 36 
éves, igen szimpátikus és megnyerő külsejü 
fiatalember. A szin közepén egy fiatál és csi-
nos asszony, alci most esett tul az orvosi 
vizsgálaton és akinek minden, jel szerint 
semmi komolyabb baja nincs, a kacérságon és 
a kivámcsisáyon kivül. Kombinéban van és 

céltudatos lassúsággal öltözik. 
ASSZONY: Higyje el, doktor ur, más or-

voshoz nem is mertem volna fordulni ebben 
az esetben. — Az orvosnőkben nincsen bi-
zalmam . . . A férfiak pedig olyan komiszak 
általában . . . Még akkor is, ha orvosok . . . 

JANOSSY: Asszonyom, az orvosi mester-
ségnek van egy bizonyos etikája, amely fe-
liil&ll a férfinak és nőnek minden vonatkozá-
sán . . . 

ASSZONY: Neon is képzeli, hogy milyen 
rettenetes, amikor agy férfi előtt le kell vet-
köződnünk. 

JANOSSY (Kezeit törli): El tudom kép-
zelni. 

ASSZONY: Pláne, mikor az ember ilyen 
panasszal jön, mint én . . . Amikor tulajdon-
keppen neim ia az én egészségi állapotomban 
van a hiba, hanem talán a. férjem egészségi 
állapotában . . . 

JANOSSY: Érteim, asszonyom . . . De 
ennek a bajnak az orvoslása nem tartozik az 
orvostudomány hatáskörébe. 

ASSZONY: Én olvastam a doktor ur köny-
vét: a Szeielem élettanát". 

JANOSSY : Nagyon hizelgő, asszonyom. 
ASSZONY: Azért fordultam pont a dok-

tor úrhoz . . . Maga bizonyára ért ezekhez a 
dolgokhoz. Hiszen könyvet is irt róla. — Gon-
doltam mag fog érteni . . . 

JANOSSY: És most ugy érzi, hogy inem 
értettem meg? 

ASSZONY: A doktor ur könyvének az 
egyik fejezetében arról ir . . . hoigy kielégi-

elsőrendü jutakanavára a legnemesebb gyapjufonállal 
kontúrozva, megkezdve, teljes hozzávaló anyaggal együtt, 
darabonként : 

Agyelő, 60X90 cm. keleti mintával P 1 2 . 8 0 
Ugyanaz, virágos Biedermeyer mintával P 19.— 
Összekötő, 80X120 cm. keleti mintával P 24 .— 
Ugyanaz, virágos Biedermever mintával P 3 1 . 8 0 
Összekötő, 80X150 cm. keleti mintával P 8 0 . — 
összekötő, 100X150 cm. keleti mintával P 8 5 . 5 0 
Falvédő, 80X195 cm. keleti mintával.. ' P 4 0 . — 
Ugyanaz, virágos Biedermeyer mintával P 4 8 . 5 0 

Vidékre utánvéttel. — Nem tetszőért a pénzt visszaadom 
Petőfi Sándor-utca 10" 
Fiók : Calvin-tér 7. z l D . S á n d o r 
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tetlen vágyai milyen . . . izé . . . milye-n ká-
ros hatással vannak a szervezetre. 

J ANOSSY : Megnyugtathatom asszonyom, 
hogy ez az ön esetében nem (Ul. — Ez csak 
a pubertás korabeli gátolt vagy visszafojtott 
vágyak káros hatására vonatkozik. — ön már 
ezen a koron meglehetősen túl van. 

ASSZONY; Szóval!, akkor mit tegyen az 
emberi 

JANOSSY: Semmit, asszonyom. Én önt 
mindeu tekintetben egészségesnek1, találtam, 
és kizártnak tartom, hogy ebből a szempont-
ból az egészségét a legkisebb veszély ia fe-
nyegetné. Mint orvos, nem adhatok önnek ta-
nácsot, legfeljebb mint ember. 

ASSZONY (Akit ez látszólag érdekel, meg-
áll az öltözködésben) : Mint emberf 

JANOSSY: Igen. — Szokott ön táncolni 
asszonyom f 

ASSZONY: Imádom a táoicot. 
JANOSSY: Akkor hát valószínűleg sokat 

táncol! 
ASSZONY: Sokat. 
JANOSSY: A férjével! 
ASSZONY: Nem. — Nem a férjemmel. 
JANOSSY: Modem táncokatt 
AJSSZONY : Csakis moderneket. 
JANOSSY: Bumbát ia! 
ASSZONY: Főleg. 
JANOSSY: Bridgezni szokottt — Bridge-

szalonba jár t 
ASSZONY: Igen. 
JANOSSY: Szóval flörtöl is. 
A S S Z O N Y : M o n d j u k . 
JANOSSY: Moziba szokott járni! 
ASSZONY: Minden ujabb filmet megné-

zek. 
JANOSSY: Kettesben? 
ASSZONY: Előfordul. 
JANOSSY: A férjével! 
ASSZONY: Nem. Soha. — öszegény, késő 

estig bent van a bankban. 
JANOSSY: Értem. — Kérem a dolog na-

gyon egyszerű. Az ember épp ugy maga 
gyártja a vágyait, imint például az étvágyát 
. . . Aki sokat dolgozik, annak nagyobb az 
étvágya . . . Aki sokat foglalkozik az ilyen 
. . . Nem tudom, hogy mondjam önnek . . . 
Az ilyen dolgokkal, amelyek a testi vágyakat 
ingerlik, unnak szintén nagyobb a ai étvágya. 
— Természetesen ön a férjével nincs összhang-
ban . . . Ne keresse benne a hibát. Azt hi-
szem, hogy az ön férje mindent megtesz, ami 
egy asszony boldogságához szükséges. — ön-
nek nincsenek gyermekei! 

ASSZONY: Nincsenek. 
JANOSSY: De lehetnének, ugy-e! 
ASSZONY: De mennyire. 
JANOSSY: Nos hAt, az egy igen üdvös és 

áldásos dolog volna és Önt is megnyugtatna 
mindenféle szempontból. 

ASSZONY : 6, nem. Köszönöm. Nem aka-
rok gyereket. — A könyve után önt moder-
nebb embernek gondoltam. 

JANOSSY : Asszonyom, a sexuális Jetben 
nincs modernség. A nő viszonya a férfihez 
örök és egy. (Kopognak a tapétaajtón. Jár 
nossy az ajtóhoz megy, kissé kinyitja és ki-
néz.) Rögtön. (Becsukja az ajtót.) Sajnál-
nám., ha ön csalódott volna bennem... De mi 
még nam vagyiunk olyan modernek, mint 
önök. 

ASSZONY: Nem ir nekem valaimi receptet! 
JANOSSY: Nem. Amire önnek szüksége 

van, az patikában úgysem kapható. 
ASSZONY: És mi az! 
JANOSSY: Nyugodtabb életmód és egy 

kis elfoglaltság. 
ASSZONY: Köszönöm. (Közben már fel-

öltözött.) Ajánlom magamat. (El.) 
JANOSSY: Kezét csókolom. Viszontlá-

tásra. (Az ajtóig kíséri. Visszajön és ki-
nyitja a tapétaajtót.) Parancsolj, öregem. 

MATÉ (belép. Fiatalember. Kissé oinikus és 
szarkasztikus): Fiatal hölgyek mindig ilyen 
sokáig időznek nálad! 

JANOSSY: Saaimárság. 
MATÉ: Pedig annak, aki ennyit foglalko-

zik a szerelem és az anyaság problémájával, 
mint te, annak nem ártana egy kis gyakor-
lati tapasztalat. 

JANOSSY: Miben! A szerelemben, vagy 
az anyaságban! 

MATÉ: Nem értem, hogy egy népszerű és 
divatos nőorvos, hogy lehet ennyire bornirt! 

JANOSSY: Ezt én sem értem. Parancsolsz 
egy cigarettát! 

MATÉ: Köszönöm. (Rágyújtanak.) Vé-
geztél ! 

JANOSSY: Még nem. 
MATÉ: Kár. — Pedig ed akartalak csalni. 
JANOSSY: Hova! 
MATÉ: Valami szamárságra vagyok meg-

hiva, egy uricsaládhoz. — Tánccal és bridge-
zsel egybekötött vacsora. 

JANOSSY: Borzalmas. 
MATÉ: ;Ott lesz az egész Lipótváros. — 

Könyörögtek, hogy téged is hozzalak ma-
gammal. — Mindenki olvasta a könyvedet : A 
Szerelem élettanát. A nők ismerni szeretné-
nek. 

JANOSSY: Jól tudod, hogy ilyen helyekre 
nem járok. 

MATÉ: Bémes ember vagy. — Panaszko-
dott nekam az „Esti1 Újság1 ' szerkesztője, 
hogy már a harmadik munkatársát dobod ki, 
akit hozzád küld interjúért. Azt mondja, 
hogy ötven éves közéleti múltjában csak két em-
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ber volt, aki nem akart interjút adui. Ai 
egyik a perzsa sah volt, a m isik a dánosi 
rablógyilkos. De mind a kettőt megtörte. — 
Tehát "te is el lehetsz készülve a legrosszabbra. 

JANOSSY: Nem nyilatkozom lapoknak. 
Mindig mást írnak, miat amit az ember 
mond. 

MATÉ: Szóval nem jössz a vacsorára! 
JANOSSY: Nem. 
MATS: Bosszul teszed. Kihasználhatnád a. 

sikeredet. A nők határozottan buknak rád. 
Csak a. ikezedet kellene kinyújtanod értük. 

JANOSSY: Nincs szükségem erre! 
MATÉ: Mire! 
JANOSSY: Erkölcstelen viszonyokra. 
MATÉ: Miért? — Láttál már erkölcsös vi-

szonyt ist — De naiv vagy. 
JANOSSY: Miből gondolod, hogy naiv 

vagyok ! 
MATÉ: Miből» — Elca&bitotttl már ogyet-

len nőt i«t 
JANOSSY: Nem. 
MATÉ: Ártatlan lánytt 
JANOSSY: Nem. 
MATÉ: Férjes asszonyt! 
JANOSSY: Nem. 
MATÉ: ígértél már házasságot! 
JANOSSY: Nem. 
MATÉ: Csaltál már! Megcsaltak már? 

Volt már viszonyod éltes asszonnyal? Serdü-
letlen lánnyal! 

JANOSSY: Csak nem képzeled! 
MATÉ: Nem. Épp azért > mondom, hogy 

naiv vagj^ — És te mersz irni a szerelemről! 
Te mersz írni a nőkről! Te még nem tudod, 
hogy mi a nő. 

JANOSSY: Nekem mondod ezt!... A nő-
orvosnak! Aki a női test minden porcikáját 
ugy ismerem, mint a zsebemet ! 

MATÉ: Te szerencsétlen... Neked fogalmad 
sincs arról, hogy a nőkben mi lakik. Nem is 
sejted, hogy milyen megbízhatatlan és vesze-
delmes bestiák. 

JANOSSY: Ugyan kérlek. — Ezek mind di-
vatos ostobaságok. — Éii 'éppen úgy nem hi-
szek a nők veszedelmességében, mint ahogy 
egy csillagász nem hisz «.bban, hogy az üstö-
kösök szerencsétlenséget hoznak a földre. 

MATÉ: Gyönyörű hasonlat és tökéletesen 
igaz volna, ha a nök is olyan messze járná-
nak tőlünk; mint az iitökösök. — De mit. 
szólna az a csillagász, akinek egy üstökös a 
nyakába borulna. Azt hiszem, lényegesen meg-
változna a véleménye. 

ÁPOLÓNŐ (belép): Doktor ur, kérem. Egy 
csomó hölgy várja önt. Az újsághirdetés 
miatt. 

JANOSSY;* Rögtön. Egy pillanat. — Ké-
rem, válogassa tó a legflatalabbakat ós a 
legcsinosabbakat és először azokat eressze bo. 

ÁPOLÓNŐ : Igenis, doktor ur. I (El.) 
MATÉ (meglepetten) : Újsághirdetés! 
JANOSSY: Igen. 
MATÉ: A legfiatalabbakat és a legesiao-

sabbakat! öregem, te fejlődsz. Visszavonom 
minden rosszakaratú .kijelentésemet. Pardon. 

JANOSSY: Nemi kell mindjárt rosszra gon-
dolnod. Egy élettani kérdésről van szó. 

MATÉ : Mindjárt sejtettem. De mióta hir-
detsz te az újságokban! 

JANOSSY: Egy u j elmélet igazolásira 
akaiom, szakszerűen megfigyelni az anyaság 
állapotát, lehetőleg az első napoktól kezdve. 

MATÉ: Kórleik, És miért kell az illetőnek 
fiatalnak és csinosnak lennie! 

JANOSSY: Mert bizonyos erkölcsi köteles-
ségeket kell vállalnom a születendő gyermek-
kel szemben. — Meg fogsz engem érteni... 

MATÉ: iMi!... Csak (nem!... Te szóval... 
JANOSSY: Nem... nem... nem... Félre-

értesz. 1 
MATÉ: Orvosi gondolatnak kiválói 
JANOSSY: öregem, akarsz i t t maradni, 

nniig fogadom őket! 
MATÉ: Isten ments.'Nem. Én megyek. Ne 

zavartasd magadat. A viszontlátásra. J ó mu-
latást. 

JANOSSY: Szervusz. (Máté cl a tapéta-
ajtón, Jánossy az ajtóhoz megy és hissól.) 
Lehet, kérem. Kéretem az első hölgyet. 

ALIZ (belép. Jól öltözött fiatal lány. Ti-

Margit: A doktor ur olyan jó hozzám. 
JAnossy: Ez kötelességem. 

Dayka Margit és Rajnai Gábor 
(Liuló (elv.) 
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pusa ae úgynevezett modern lánynak) : Van 
szerencsém, doktor ur. 

JANOSSY: Van ,szerencséin. Tessék talán 
közelebb fáradni és helyet foglalni. 

ALIZ (közelebb jön, de .nem ül le) : Olvas-
tam az ön hirdetését az újságban. Meglehe-
tősen furcsa hirdetés. (Kezében az újság. Ol-
vassa a hirdetést.) „Jő házból való, megtévedt, 
fiatal úrilány, aki balépése következtében anyá-
nak érzi magát, gondatlan életet, könnyű álllást, 
teljes ellátást és jó javadalmazást nyerhet. 
Cim a kiadóban.' ' 

JANOSSY: Igen. Ezt a hirdetést vén tet-
tem közzé. 

ALIZ:. Olyan állásról van szó, amelyet 
csalt egy olyan nő (tölthet be, aki..i Izé...t 

JANOSSY: Igen. 
ALIZ s fis csak lány lehet ez illetőt Agz-

szony nemi 
JANOSSY: Asszony nem. 
ALIZ: Szóval lánv legyen és mégis izé... 
JANOSSY: Eltalálta., kérem. De térjünk 

a tárgyra. 
ALIZ; Bocsánat, de nines ez összefüggés-

ben valami orvosi dologgal t Mert én olvastam 
az ön könyvét: a Szerelem élettanát. — ön 
a szabadszerelem hivet 

JA-NOSSY: Nem. fin a muszájszerelem hive 
vagyok. 

ALIZ: firdekes. És hogy képzeli ez t . . . t 
JANOSSY: Bocsánat, ön kérdezősködni jött 

vagy jelentkezni? 
ALIZ : fin . . . én . . . jelentkezni jöttem. 
JANOSSY: Akkor, ha megengedi, majd én 

teszek fel önnek kérdéseket. 
ALIZ: Kérem. 
JANOSSY: Hány évest 
ALIZ: Husz leszek. 
JANOSSY: Tudja ezt igazolni valamivel! 

Van magánál születési bizonyitányt 
ALIZ: Nincs. De egész komolyan csak hu-

szonkettő vagyok. 
JANOSSY: Tehát huszonkettő. 
ALIZ: Mondjunk huszonhármat. 
JANOSSY: Kérem ne tréfáljunk. Ez az 

adat nekem tudományos szempontból fontos. 
ALIZ: Hát tudományos szempontból való-

ban huszonnégyéves vagyok. 
JANOSSY: Szóval huszonnégy. Ez már vég-

legest • 
ALIZ: Igen. De igazán csak a doktor ur 

kedvéírt. 
JANOSSY: Nagyon lekötelez. — Mi a fog-

lalkozását 
ALIZ: Muszáj ezt megmondanit 
JANOSSY: Miértt Olyan foglalkozása van, 

hogy szégyelli t 
ALIZ: Isten ments. Csak nem tetszik rólam 

hinni Î 
JANOSSY: fin csak azt hiszem, amit tudok. 

Mivel foglalkozik f 
ALIZ: Gépírónő vagyok. 
JANOSSY: Helyes. Szóval intellektuális pá-

lyán működik! 

ALIZ: Igen. 
JANOSSY: Férjnél még nem voltt 
ALIZ: Nem. 
JANOSSY: Gyereke még nem voltt 
ALIZ: Nem. 
JANOSSY: Akkor vetkőzzék le. 
ALIZ: Tessékt 
JANOSSY: Vetkőzzék le. 
ALIZ: Komolyan gondolja ezt a doktor ur t 
JANOSSY: Meg akarom vizsgálni. 
ALIZ : (Jsak hogy . . . Az van benne . . . 

Hogy izé . . . 
JANOSSY: Nem akar levetkőznit 
ALIZ: fin még férfi előtt nem vetkőztem le 

soha. 
JANOSSY: Hát kérem, ez igen valószínűt-

lenül hangzik, miután ön erre az állásra jelent-
kezett. De lehet, hogy igy történt. Azért a 
vizsgálathoz ragaszkodom. 

ALIZ: Nem gondoltam, hogy ez ilyen kö-
vetkezményekkel fog járni. 

JANOSSY: Ha az ember előre tudná a kö-
vetkezményeket, akkor sok mindent nem tenne. 
— Ha szégyelli magát elfordulok. (Elfordul:) 

ALIZ (habozik. Fölhúzza a szoknyáját. 
Majd újra leereszti) : Doktor ur kérem . . . 

JANOSSY: Készen vant 
ALIZ: fin egy vallomással tartozom önnek. 

(Jánossy visszafordul.) 
JANOSSY: Miért nem vetkőzik kérem. Ne 

huzzuk az időt. Nekem még rengeteg dolgom 
van. 

ALIZ : fin szeretnék előbb . . . 
JANOSSY: Ne gyerekeskedjék kérem. 
ALIZ : De meg kell mondanom . . . 
JANOSSY: Vetkőzzék, ha mondom. 
ALIZ (vetkőzni kezd): Én nem bánom, ha 

erőszakoskodik... De a doktor ur meg fog le-
pődni? 

JANOSSY: Hogy hogy meg fogok lepődnit 
ALIZ: Hozzám még férfi nem nyúlt soha. 
JANOSSY: Hogy hogy, nem nyultt 
ALIZ: Nekem még soha nem volt férfivel 

dolgom. 
JANOSSY: Milyen dolgát 
ALIZ : Én még ártatlan vagyok.. . 
JANOSSY: Hát akkor ez hogy történt ma-

gával t 
ALIZ : Velem nem történt semmi. . . Egyál-

talán semmi. 
JANOSSY: Hát akkor minek jött idet 
ALIZ: fin újságírónő vagyok. 
JANOSSY: Micsodát 
ALIZ: Az „Esti Újság" munkatársa. Más-

kép nem tudtam ide bejutni. Meg fogja ér-
teni . . . 

JANOSSY: Hallatlan. (Csenget.) 
ALIZ (noteszt vesz elő): Szeretném, ha egy-

pár szót mondana nekem . . . A véleményét... 
JANOSSY: Ne kívánja. 
ALIZ: Miért net 
JANOSSY: Mert föl fog jelenteni becsület-

sértésért . . . Ez mégis csak szemtelenség... 
ÁPOLÓNŐ (belép) : Parancsol, doktor ur t 
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JANOSSY: Vezesse ki ezt a hölgyet. (A 
szomszéd szobából csengetés hallatszik.) — A 
telefon. — Rögtön jövök. Addig bocsássa be a 
következő hölgyet. (El balra.) 

ÁPOLÓNŐ (az ajtóra mutat): Tessék paran-
csolni. 

ALIZ: Kombinéban mégsem mehetek el. Vár-
jon. (öltözik.) 

ÁPOLÓNŐ: Kérem. (Kinyitja az ajtót.) A 
következő. 

MARGIT (félénken belép. Zavartan megáll). 
ÁPOLÓNŐ: Tessék csak várni. Rögtön jön 

a doktor ur. (El.) 
MARGIT (ijedten nézi az öltözködő Alizt). 
ALIZ: Mindjárt átadom a terepet. 
MARGIT: Le kell vetkoződni? 
ALIZ: Ne féljen. Csak orvosi szempontból. 
MARGIT: Maga nem kapta meg az állást ? 
ALIZ: Nem. Én nem vagyok rá alkalmas. 
MAKGIT: Miért? 
ALIZ: Mert én ártatlan vagyok. 
MARGIT: Igen? Ne mondja. Akkor én sem 

fogom megkapni. 
ALIZ: Mi? Csak nemf Maga is ártatlan? 
MARGIT : Fájdalom. (Lehajtja a fejét.) 
ALIZ (nevet): Nem rossz. Hogy fog a pali 

dühöngeni. Maga is? Hogy jut akkor eszébe 
jelentkezni egy ilyen hirdetésre? 

MARGIT : A közgazdasági viszonyok . . . 
Gépirónö voltam .. . Leépítettek . . . Azóta nem 
tudok álláshoz j u t n i . . . Holnap kidobnak a 
lakásomból . . . Nincs egy krajcárom se. Olvas-
tam ezt a hirdetést. És nagyon elkeseredtem, 
hogy még a bukott nőkön is akarnak segiteni, 
aki rossz és züllött, azt is pártolják, esak a 
tisztességessé-- nem törődik senki. Gondoltam, 
ide jövök. Miért ne segítsenek rajtam. Nem kell 
azt tudni, hogy én tisztességes vagyok. Majd 
eltitkolom. 

ALIZ: Azt hiszi, olyan könnyű azt titkolni? 
MARGIT: Miért! Mit kell itt csinálni! 
ALIZ: Gyereket kell szülni. 
MARGIT: Te jó Isten. 
JANOSSY (belép. Alizhoz): Mi az? Maga 

még itt van? 
ÁLIZ: Ajánlom magamat. (El.) 
MARGIT (félénken meghajol): Van sze-

rencsém. 
JANOSSY: Van szerencsém. Az újsághirde-

tés ügyében, ugyebár? 
MAKUIT: Igen. 
JANOSSY: Megértette a hirdetést? 
MARGIT: Igen. 
JANOSSV: Kemélem, maga nem ártatlan 

és nem újságírónő? 
MARGIT : Nem, kérem . . . Újságírónő nem 

vagyok. 
JANOSSY: Parancsoljon helyet foglalni. 
MARGIT (ijedten leül). 
JANOSSY: Hány éves? 
MARGIT: Husz. 
JANOSSY: Szóval huszonnégy? 
MARGIT: Nem, kérem. Itt van a születési 

bizonyítványom. (Iratokat vesz elő.) Erkölcsi 
bizonyitvány. 

JANOSSY: Erkölcsi bizonyitvány. (Gúnyo-
san bólint.) 

MARGIT: És a bizonyítványom, hogy mint 
gépirónö voltam egy banknál. 

JANOSSY: Gépirónö? (Belenéz az ira-
tokba.) Igen. Szóval intellektuális pályán mű-
ködik? 

MAtóUlT: Sajnos. A banknál leépítettek. 
Azóta nincs állásom. Pedig magam tartom el 
magamat. Nincs senkim. Nagyon nehéz a hely-
zetem, azért gondoltam . . . 

JANOSSY: Helyes. . . A szülei nem élnek! 
MAtóGIT: Nem. 
JANÖSSY Közeli rokonai nincsenek! 
MARGIT: Vidéken. De igazán csak a leg-

utolsó esetben fordulnék hozzájuk. 
JANOSSY: Értem. 
MARGIT: Ez az állás volt az utolsó remé-

nyem. Ha ez nem sikerül, igazán.' nem tudom 
mi lesz velem.. . A Dunának megyek. 

JANOSSY: Nyugodjék meg. Ön azt hiszem, 
meg fog felelni. Ideális eset. Szülei nincsenek, 
a rokonai vidéken. Minden attól függ, hogy 
hajlandó-e alávetni magát a feltételeimnek! 

MARGIT : Hát kérem, én mindent megteszek, 
amit tudok. 

JANOSSY: Ide fog költözni. I t t fog kapni 
egy szobát és mindaddig itt marad, amig ezt 
az állapota kivánja. 

MARGIT: Az állapotom! 
JANOSSY: Igen. Szigorúan követni fogja az 

általam előirt életmódot. 
MARGIT: Igen. 
JANOSSY: És rendelkezésre fog állni az én 

megfigyeléseim számára. 
MARGIT: Meigffigyelés! 
JANOSSY: Igen. Ezzel szemben én a dup-

láját fizetem annak, amit a banknál kapott. 
Azt hiszem, ez elég méltányos ajánlat? 

MARGIT: Igen. 
JANOSSY: Ha. pedig eltelt ez az idő, akkor 

állásba fogom juttatni. Söt, ha ugy kivánja, 

ARANY ! • esak akko r ér ték, 
ha van h o » á |ó EGÉSZSÉG. 

H a s z n o s t u d n i 
hogy a derűs hangulat, a jó fcttz-
érzés mindig a gyomor és belek ki-
fogástalan működésétől ütigg. Szo-
rulásban szenvedőknél, emész-
tési hiányoknál pedig 

mtnauer Igmándi 
természetes 

keseriivize legjobban beválik 
Az iRmàndi viz használati utasítással mindenütt 
kapható ! 
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esetleg a gyerekét is «1 foigpm helyezni, egy 
erre alkalmas intézetben. 

MARGIT: A gyermekemet» 
JANOSSY: Persze, csak abban az esetben, 

ha a gyerek apja időközben nem jelentkezik és 
nem tart igényt a gyerekre. 

MARGIT: Nem. ö semmiesetre sem fog je-
lcntkêziii 

JANOSSY: Annál jobb. — Hát körülbelül 
ezek a feltételeim. — Ugylátom, maga jobb 
nevelésben részesült. 

MAlWxlT: Igen. Zárdában, nevelkedtem. 
Valamikor máskép képzeltem el az életemet.. . 

JANOSSY: Az életben sok a kísértés. . . 
(A kezét mossa.) De nem kutatón az okokat 
és a körű ményeket, amelyek önt idáig juttat-
ták . . . Erre borítsunk fátylat. Engem az ön 
esete csak tudományos szempontból érdekel. De 
mindenesetre nagyon örülnék, ha nem csak ne-
kem volna hasznos, hogy ön itt van, hanem egy 
embert, — sőt esetleg két embert — megment-
hetnék velç bizonyos ostobaságoktól és szeren-
csétlenségektől, amelyek ilyenkor szinte elkerül-
hetetlenek. 

MARGIT: Igen. 
JANOSSY: Megértett engem» (Törli a 

kezét.) 
MARGIT: Igen. 
JANOSSY: Férjnél nem volt» 
MARGIT: Nem. 
JANOSSY : Gyereke még nem volt?, 
MARGIT: Nem. 
JANOSSY: Helyes. Vetkőzzék le kérem. 
MARGIT: Ezt kérem muszáj» 
JANOSSY: Feltétlenül, mert meg akarom 

vizsgálni. 
MARGIT : Nem lehetne . . .1 
JAJS'ÜSSY: Nem lehet. Csak vetkőzzék le. 
MARGIT: Ne kivánja ezt tőlem . . . Nem tu-

dom megmagyarázni... Nagyon kinos vofna 
nekem. 

JANOSSY: Remélem, maga nem tartogat 
meglepetéseket számomra» 

MARGIT: N e m . . . nem. . . 
JAJNUSS Y : ±iát akkor nem értem, hogy 

mitől fél. 
MARGIT (leborul a díványra és zokogni 

kezd). 
JANOSSY (tanácstalanul nézi): Miért sir» 
MARGIT : Én olyan . . . olyan szerencsétlen 

vagyok. 
J A N O S S Y (melléje lép. Megsimogatja a 

fejét): Nem baj, kislányom. Lesz idő, amikor 
máskép fog gondolkodni. Lehet, hogy a társa-
dalom elitéli önt. De egy magasabb erkölcsi 
szempontból ön a legszentebb állapotban van. 

MARGIT : Nem vagyok szent állapotban . . . 
JAWOSSY: Csak fel a fejjel, ön bátran néz-

het az emberek szemébe. 

MARGIT: Én tudom, hogy maga mit gon-
dol rólam. 

JAW USSY: Semmit. Csak sirja ki magát. 
A szenvedés megokosítja az embereket. A bol-
dogtalansági — hála Istennek — éppen olyan 
kevéssé tartós, mint a boldogság. 

MARGIT : Doktor ur, ön olyan jó hozzám . . . 
JANOSSY: Ez kötelességem. 
MARGIT : Maga megértene engem . . . Ha 

mindent elmondanék . . . 
JANOSSY: Nincs szükség rá. Ezzel csak fö-

löslegeseti izgatja magát. Majd beszélni fogunk 
róla,, ha ugy k ivánja . . . Majd később. 

MARGIT : Ha mindent elmondanék . . . Nyíl-
tan és őszintén . . . Én nem vagyok rossz. 

JANOSSY: Tudom. Ne higyje, hogy én el-
itélem . . . ön talán nem is bűnös . . . 

MARGIT : Én ártatlan vagyok . . . 
JANOSSY: Tudom.. . Lehet, hogy hibázott, 

de az vesse maijára az első követ . . . 
MARGIT : Nem . . . rem . . . Meg kell en-

gem hallgatnia . Az ugy vo l t . . . 
JANOSSY : Ne izgassa magá t . . . Engem a 

történet nem érdekel. . . El tudom képzelni... 
Maga egyedülálló l ány . . . Az emberek kb-
miszak. ' 

MARGIT : De milyen komiszak . . . Kérem 
az én életem . . . 

JANOSSY: Hagyjuk e z t . . . Majd később el-
mondja . .. Ha már megnyugodott... Álljon 
f e l szépen. (Megfogja a kezét.) 

MARGIT : Nem. Ne nyúljon hozzám. Én nem 
akarok levetkőzni. 

JANOSSY : Ha ennyire ideges, akkor ma nem 
is bántom. Majd holnap folytatjuk a beszélge-
tésünket. (Csenget.) 

MARGIT (csendesen sir). 
ÁPOLÓNŐ (belép). 
JANOSSY: Elküldheti a hölgyeket, akik 

kint várakoznak. Az állás már be van tölive. 
MARGIT (felugrik) : De kérem.. . én nem 

maradhatok itt. 
JANOSSY: Dehogy nem. (Az ápolónőhöz.) 

Csak menjen és mondja meg. 
ÁPOLÓNŐ (elmegy). 
MARGIT: Doktor ur, bocsásson meg ne-

kem, hogy hiába zavartam... De én... én nem... 
J a j , nem merem megmondani... 

JANOSSY: Kérem, csak mondja meg őszin-
tén, amit mondani akart. Csak őszintén, mert 
semmit sem utálok jobban, mint a hazugsá-
got. 

MARGIT: (Én azt hittem, hogy ennek a 
hirdetésnek nincs más célja, csak segiteni 
akar egy szerencsétlen teremtésen... És én is 
szerencsétlen vagyok... De ón erre nem tudok 
vállalkozni... 

JANOSSY: Dehogy nem... 
MARGIT: Én nem engedem magamat vizs-

Azonnal szee lesz HOLLOS ERZSI kozmetikai intezetében 
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gálni és... izé... Erre nem vállalkozom... Mert 
szégyellem magamat. Maga, mint orvos, nem 
sokat törödik a női szégyenérzettel. Talán nem 
is tudja megérteni. A mai társadalomban sok 
minden eladó. De bár milyen szomorú helyzet-
ben lennék is, sohasem tudnék annyira elvete-
medni, Ihogy magamat, az énemet, az anyasá-
gomat, minden vajúdásomat, fájdalmamat és 
boldogságomat pénzért mutogassam. 

JANOSSY: Nem értett meg. De meg fog 
érteni, mert elég intelligens hozzá. Nézze ké-
rem. Én egy könyvet akarok írni az anyas'4§' 
állapotáról. Mivel ezen a. téren nekem nincsenek 
tapasztalataim és nem is lehetnek, szükségem 
van egy megértő és okos segítőtársra, aki 
anya. 

MARGIT:, Hogy tudjak én az anyaságról 
valamit is mondani? 

JANOSSY: Majd ón szépen rá fogom ve-
hetni. 

MARGIT: Nem. Köszönöm, ön nagyon jó 
ember, doktor ur, de... 

JANOSSY: Semmi de. 
MARGIT: De én félek. 
JANOSSY: Nem kell félni. Aki az életben 

boldogulni akar, annak mindent merni kell. 
MARGIT: Azt hiszi, hogy nem szeretnék 

iitt maradni. 
JANOSSY: Nem bízik bennem? 
MARGIT: De... 
JANOSSY: Akkor hát legyen bátor és ma-

radjon. 
MARGIT: Bátor leszek... De ne felejtse 

el, hogy maga tanácsolta nekem, hogy bátor 
legyek. 

JANOSSY: Szóval, marad? 
MARGIT: Igen. 
JANOSSY: Helyes. Érezze magát otthon 

nálam. Legyen bizalommal hozzám és legyen 
mindig őszinte, mint most. 

MARGIT Ezt megígérhetem. 
JANOSSY: Ne tekintse bennem soha a 

férfilt. Én itt önnel szemben nem is vagyok 
férfi. Én a,tudomány vagyok. 

MARGIT (mosolyogva) : A tudomány? 
JANOSSY: Igen. (Csenget.) Szeretném, ha 

már ma itt maradna. Van "ennek akadálya? 
MARGIT: Nincs. Holnap úgyis kidobnak a 

lakásomból. 
JANOSSY: Nagyszerű. 
MARGIT: Csak a ruháimat kell elhozat-

nom és a holmimat. 
SZOBALÁNY (belép). 
JANOSSY: Kérem, a kisasszony itt fog 

lakni nálunk. Az erkélyes szoba lesz az ő szo-
bája. Majd a kisasszony megadja a cimet, 
ahova el ikell menni /a holmiáért. 

SZOB ALANY : Igenis. 
JANOSSY: Nekem, sajnos, most el kell 

mennem. Csak késő éjjel jövök haza. Egy szü-
lésem lesz. 

MARGIT: Szülése? 
JANOSSY: Igen. (A szobalányhoz.) A 

kisasszony egyedül fog vacsorázni. Pontosan 
nyolc órakor. Majd leirom a menüt. Adja át 
Eliznek. (Az íróasztalhoz ül és vr.) Tejbe 
griz. Egy pohár tej. (Gondolkodik.) Ez elég 
is. I gy ni. (Átadja az írást a szobailánynak. 
Ma/rgithoz.) Zongorázni tud? 

MARGIT: Muszáj? 
JANOSSY: Nem muszáj, de a szobájában 

van -zongora. Ha olvasni akarna, a könyvtá-
ram rendelkezésére áll. Azzal a feltétellel, 
hogy nem olvas orvosi könyvekot. Megigéri? 

MARGIT: Igen. 
JANOSSY: Majd a szobalány megmutatja, 

hogy hol vannak a könyvek. De szeretném, ha 
kilenc órakor már ágyban lenne. Reggel hét-
kor reggelizünk. Akkor majd találkozunk. A 
viszontlátásra. (Kezet nyújt.) 

MARGIT: Nagyon köszönöm, hogy... 
JANOSSY: Ne köszönjön semmit. Azt nem 

" szeretem. 
MARGIT: a viszontlátásra. (Jánossy el-

megy. Margit elgondolkodva mered maga élé.) 
SZOBALÁNY: Tetszik jönni, hogy meg-

mutassam a szobát? 
MARGIT: Nem... Várjon... Én igazán nem 

tudom... (Leül ás a fejét a kezébe hajtja.) 
SZOBALÁNY: A doktor ur nagyon jé 

ember. 
MARGIT (töprengve) : Igen? 
SZOBALÁNY : Minit egy falat kenyér. 
MARGIT: Nős? 
SZOBALÁNY: Nem. 
MARGIT: Vőlegény? 
SZOBALÁNY: Nem. ő, kérem, egy nőgyű-

lölő. Legalább is mindenki azt mondja. 
MARGIT: Nőgyűlölő? (Feláll.) Menjünk. 

Mutassa meg a szobámat. 
Függöny 

II- felvonás 
Margit szobája Jánossy lakásában. Jobbolda-
lon ajtó, mőly az előszobába vezet. Baloldalt 
üveges ajtó, amely egy erkélyre nyilik. A 
szoba bútorzatában a fehér szin a domináló. 
Fehérselyem lámpaernyők, fehér csipkefüggö-
nyök, csipketeritők, rokokó bútorok. A falon 
egy nagyon szép Madonna-kép. Több kedves 
gyerek-portrait. Több vázában fehér rózsa-
csokrok. Az asztalon babakelengyék. Mikor a 
függöny fölmegy, Margit egy vastag orvosi 
könyvet olvas. Kopognak. Hirtelen eldugja a 

Szenvedő nőknél a természetes „Ferenc 
József" keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül 
való bélkiürülést idéz elő és ezáltal sok 
esetben rendkívül jótékony hatással van a 
beteg szervekre. A női betegségekre vonat-
kozó tudományos irodalom több megalko-
tója irja, hogy a Ferenc József viz kitűnő 
hatásáról a saját kísérletei alapján is al-
kalma volt meggyőződést szerezni.. A Fe-
renc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben kapható. 
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Uiftiifvet és- .felveszi a babaloeleiiirfyéből egy! 
fejkötőt és azt horgolja. 

MARGIT: Szabad. 
MÁTÉ (belép, kezében egy piros rózsa): 

Kezeit csókolom. 
MARGIT : Maga az! Isten hozta. 
MATÉ: Én vagyok. Ha megengedi, én is 

hoztam egy rózsaszálat ehhez a rózsaerdöhöz. 
(Átnyújtja.) 

MARGIT: Köszönöm. Mit akar ez jelen-
teni t 

MÁTÉ: Semmit. Egy rózsával több vagy 
kevesebb, úgysem számit. 

MARGIT: De ez piros. 
MÁTÉ: Nos és? 
MAEGIT : Nem veszi észre, hogy itt min-

den fehér? A csipke, a selyem, a, bútorok, 
a rózsák? Minden fehér. 

MATÉ: Legalább egy kis változatosság. 
MARGIT (sóhajt): Változatosság. (Leteszi 

a rózsát az asztalra.) 
MATÉ: Mivel szórakozik? (A könyveket 

nézegeti az asztalon.) Dickens, Alfred Musset, 
Petrarca. Azt hittem, hogy Jezekelt már nem 
olvassa senki. 

MARGIT: Én olvasom. Orvosi rendeletre. 
MATÉ: Ne mondja. Képzelem, hogy unat-

kozik. De látom, hogy gramofonja is van. Ez 
enyhitő körülmény. 

MARGIT:, Nézze meg a lemezeket. 
MATÉ (nézegeti a lemezeket): Chopin, Mo-

zart, Haydn... Grieg... Gounod...: „Ave Ma-
ria..." Hü ha... Maga szereti az ilyen zenét? 

MARGIT: Orvosi rendeletre. (Leül, fel-
veszi a varrást.) 

MATÉ: Borzalmas. Hiszen ebbe bele lehet 
halni. És ez a babakelengye ?_. Ez is orvosi 
rendeletre? 

MARGIT: Igen. Az ön barátja azt mondja, . 
liogy ez nőies foglalkozás és jó gondolato-
kat ad. 

MATÉ Nos és tényleg jó gondolatokat ad? 
MARGIT: Nem mindig. 
MATÉ: Nem mindig?, 
MARGIT: Nem. Ez a sok fehérség és sze-

lídség elálmosit, untat... Tudja, én alapjában 
jó vagyok, szelíd vagyok, türelmes... De ittt 
néha elfog valami vad vágy... Türelmetlenség, 
kétségbeesés... El innen... megszökni... mene-
külni... 

MATÉ: Menekülni? Hová?... 
MAKGJ.T : Mit tudom é n . . . Vissza... 

az életbe, a nyomorba, a piszokba... Ezerszer 
inkább, m i n t G z t . . . Mórt ez rémes. 

MATÉ: Miért? 
MAKÓIT : Nem tudom. . . Lázit ez a sok 

fehérség . . . Ez a j ó ság . . . 
MATÉ: Szóval lázad? 
MARGIT: Igen 
MATÉ: Ebben az esetben engedje megje-

gyeznem, hogy a piros rózsaszál, amelyet hoz-
tam, a lázadás szimbóluma. 

MAKÓIT: Igen? Akkor kitűzöm. (Kitűzi.) 
Tudj.", én magam sem tudom, hogy mit akarok. 
De ha ezt a sok fehérséget nézem . . . Szeret-
nék rossz lenni, komisz lenni . . . Szeretnék 
valami gazságot elkövetni . . Megérti ezt? 

MATÉ: Nagyon is megértem. Sőt. Ha vala-
miben segítségére lehetek.. . Rendelkezzék ve-
lem . . . 

MARGIT: Nem lehet egy nőtől kívánni, 
hogy é l j en . . . 

MATÉ: Ez a legnagyobb hülyeség. 
MARGdT: Hallgatom itt a gramofonon az 

Ave Mar iá t . . . s tudja, mire témád vágyam? 
MÁTÉ: Jazz zenére. 
MARGIT : Honnan tudja? 
MATÉ: Ismerem a nőket. 
MAKÓIT : Igen. Jazz-re vágyódom . . . Zül-

lött mulatókba szeretnék j á r n i . . . Kumbázni 
szeretnék . . . pezsgőzni, flirtelni, cigarettázni. 

MÁTÉ (elébe tartja a tárcáját): Parancsol-
jon. 

MAKGIT : Nem, nem kell. 
MATÉ: Mi ez? Gyávaság? 
MARGIT: Adjon egyet. (Kivesz egy ciga-

rettát.) 
MATÉ: Parancsoljon tüzet. (Meggyújtja a 

oiga/rettát.) 
MARGIT (pár szippantás után köhög) : Azt 

tudja, hogy én még sohasem cigarettáztam? 
Sohasem jutott az eszembe. Csak most, itt. 

MÁTÉ: Ez érthető, az ön állapotában. 
MARGIT: Az én állapotomban?... Maga 

is kezdi. . .? Hagyjon békét az állapotommai. 
(Eldobja a cigarettát.) Ja j , milyen szerencsét-
len vagyok. (Sir.) 

MÁTÉ: Én elviszem magát. 
MARGIT: Hová? 
MÁTÉ: A barátom holnap inspekciós a kli-

nikán . . . A szobalánynak adunk tíz pengőt. 
Sohasem fogja megtudni. 

MARGIT: Mit? 
MÁTÉ : Maga nagyon tetszik nekem . . . Di-

rekt vágyódom maga ú t i n . . . Nem kell olyan 
komolyan venni ezt a d ié tá t . . . A lándékozzon 
nekem éjszakát. 

MARGIT : Egy éjszakát ? . . . É n ? . . . Ma-
gának? 

MÁTÉ: Nézze, magának már úgyis mind-
e g y . . . Mit veszthet?.. . 

MARGIT (alig talál szavakat) : A l j a s . . . 
szemtelen... Csirkefogó . . . 

MÁTÉ: Miért van ugy felháborodva?... — 
Én csak a javát akarom . . . 

MARGIT: Maga i s ? . . . Mindenki csak a 
javamat a k a r j a . . . Ebbe fogok tönkre 
menni . . . Gazemberek. 

MÁTÉ: Ezt nem értem. 
MARGIT (kiabálva): Boldogtalan vagyok. 

Nem érti, hogy boldogtalan vagyok? 
MÁTÉ : Hát ezt nem csodálom . . . Ilyen 

hülye életmód mel le t t . . . Szégyelem magam, 
hogy egy orvos ilyen ökör l ehe t . . . 

MARGIT: Ne szidja a barátját, ö százszor 

6 



különb, mint maga. "Drága, kedves jó ember. 
Az egyetlen férfi, aki nem akar tőlem semmi 
al jasságot. . . ő esak jót akar . . . Igazán ne-
mes gondolkozású, becsületes ember. 

MÁTÉ: Sajnos, a becsületes emberekből 
rendszerint nem sok hasznuk van a nőknek. — 
Ha nem volna ilyen becsületes, talán radikáli-
sabban tudna segíteni magán. 

MARGIT: Radikálisabban! — Hogyan! 
MÁTÉ: Műtéttel. 
MARGIT: Műtéttel! — Hogy mer ilyeneket 

mondani! — Miosoda szemtelenség! 
MATÉ: Hagyjuk, ezt a műfelháborodást. — 

Az anyásig gyönyörű intézmény, de nem 
fiatal lányok számára. — Azt hiszi, nem tu-
dom, hogy maga mennyire szeretne szabadulni 
tőle. — Ezért boldogtalan. 

MARGIT: Ellenkezőleg. 
MATÉ: Ellenkezőleg! 
MARGIT: Tudja milyen boldogan csinál-

nék mindent ugy, ahogy ő akarja . . . Ha le-
hetne . . . Milyen boldogan szülnék neki gyere-
ket . . . Ha tudnék. . . De sajnos, nem tudok.... 

MATÉ: Nem tud! Miért! 
MARGIT: Mert én még lány vagyok. 
MATÉ: Azt tudom. — Na és! 
MiARGIT: És tisztességes lány vagyok. 
MATÉ: Na és! . 
MARGIT: Én még ártatlan vagyok. 
MATÉ: Hogy-hogy ártatlan! — Ne viccel-

jen velem. 
MARGIT: Ez nem vicc. — Ez nagyon szo-

morú dolog. — Ártatlan vagyok. — Nem 
érti! —> Ártatlan vagyok. 

MATÉ: Ár ta t lan! . . . E j h a . . . Ez lehetet-
l e n . . . És ő a vizsgálatnál nem vette észre! 

MARGIT: Nem. — Mert nem engedtem 
magamat vizsgálni. Mióta itt vagyok, egyebet 
sem teszek, csak küzdök az ellen, hogy meg ne 
vizsgáljon. — Mert akkor vége van. 

MATÉ: Hát ez kolosszális!... És akkor 
miért jelentkezett a hirdetésre! 

MARGIT: Mert a legnagyobb nyomorban 
voltam. — És azt hittem, hogy csak egy ál-
lásról van sző. 

MATÉ: Remek. — És most mi lesz! 
MARGIT: Azt én is szeretném tudni. — 

Azt hiszem, legjobb lesz, ha mindent őszintén 
meg vallok neki. 

MATÉ: Tönkre lesz téve. — Nekem már el-
dicsekedett, liogy magánál olyan megfigyelése-
ket tett az nnyaság érzelmi világát illetőleg, 
amelyek az eddigi összes elméleteket meg-
döntik. 

MARGIT: Elhiszem. — Mert olyan buta 
vagyok, hogy mindig összezavarom, amit a 
könyvből tanulok. 

MATÉ: Milyen könyvből! 
MARGIT: Ebből. (Előveszi az eldugott 

könyvet.) 
MATÉ (nézi): „Szülészet mint olyan." — 

óriási. Maga könyvből tanulja az anyaságot! 
Csak egy nő lehet ilyen aljas! Pardon. Bo-
csásson meg. 

MARGIT: Tudom, hogy aljas vagyok, de 

jóvá teszem a bűnömet és bevallók mindent. 
MATÉ: Csak azt ne. — A barátom mindent 

megbocsájt magának., esak azt az egyet nem, 
hogy ártatlan. 

MARGIT: Gondolja! 
MATÉ: Bizonyos vagyok benne. — Szá-

mára ez a legnagyobb csalódás lenne. — Nem 
csak mint férfit, hanem mint orvost is az orrá-
nál fogva vezették. Nem tudna töbtet ma-
gára nézni. 

MARGIT: Hát akkor mit tegyek! 
MATÉ: Mit! — Valami mást kellene csi-

nálni. — Persze a dolog nem könnyű, de rám 
számíthat. Én minden tekintetben a rendelke-
zésére állok. 

MARGIT: Szemtelen. Hogy érti ezt! 
MÁTÉ: ügy, ahogy gondolta. Ugyan nem 

szivesen vállalkozom ilyen feladatokra, de 
maga olyan csinos, kedves kislány és nekem 
annyira tetszik . . , 

MARGIT: Ne folytassa. 
MÁTÉ : "Kérem, legyen okos . . . 
MARGIT: Nem. Én buta vagyok. — Csak. 

egy buta nő kerülhet ilyen helyzetbe. 
MÁTÉ: Hát ebben van valami! . . . Ne 

haragudjék, de egy okos nő már régen . . . 
MARGIT : Tudom . . . Azt hiszi, hogy maga 

az első férfi, aki engem okosságra akar tani-
tani! — Maguk mind egyformák.. . Még nom 
beszéltem egy férfivel öt percig, hogy ez ne 
lett volna a vége: Hogy legyek okos & legyek 
a szeretője. 

MATÉ : Bocsánat . . . Én csak az ön érdeké-
ben . . . 

MARGIT: Tudom, mindenki csak az ón 
érdekemben. 

MARGIT : Csak azt nem tudom, hogy miért 
nevezik ezt okosságnak. Hát a tisztesség buta-
ság? 

MÁTÉ: - Vannak esetek, amikor igen. 
MAKUiT: Hát ártatlanul nem lehet élni! 

Nem lehet dolgozni!.. . Nem lehet semmit 
sem! 

MÁTÉ: Dehogy nem. Ártatlanul sok min-
dent lehet, de egyet egészen biztosan nem le-
het: gyereket szülni. 

MARCIIT : öh, milyen szerencsétlen vagyok. 
(Az utolsó szavakat már sírva mondja.) 

MÁTÉ: Ne sirjon. (Megsimogatja a fejét.) 
JANOSSY (belép): Mi az! Mi van itt? 
MATÉ: Sir. 
JANOSSY: Azt látom. De miért? 
MÁTÉ : Ártatlan ..-. I z é . . . Egy nagyon 

megható történetet meséltem el neki. 
JANOSSY: Milyen történetet? 
MATÉ: Moziban láttam. 
JANOSSY: Ugy? És mi az, hogy ártatlan? 
MATÉ: Micsoda árt at! an ? 
JANOSSY: Az előbb azt mondtad, hogy ár-

tatlan. 
MÁTÉ: J a . . . Az a c íme. . . Ártat lan.- , 

leányzó .... Buta cím. Mi? A végén mindenki 
boldogtalan lesz. Nincs happy end. 

• JANOSSY: Ugy? 
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MATE: Ugy. És ezt annyira a szivére vette. 
JANOSSY : Micsoda ökörségeket csinálsz! 

Ên a legnagyobb gonddal vigyázok rá. Mindent 
elkövetek, hogy harmonikus legyen az élete és 
te erre jössz ilyen rémhistóriákkal és fel-
izgatod! 

MATÉ: Ez nem rémhistória. Mindennapi 
történet. Halál nincsen benne. 

JANOSSY: Mindegy. Nagyon kérlek, fáradj 
át a dolgozószobába. 

MATÉ: Azért jöttem, hogy felajánlkozzam 
kísérőnek egy kis sétára. 

JANOSSY: Nem hiszem, hogy erről sző le-
het. 

MATÉ: Miért! Te magad kértél arra, hogy 
néha szórakoztassam a kisasszonyt. 

J A i N U S S ï : Meggondolatlanság volt. Ugy-
látszik, nem egészen ártalmatlan a társasá-
god . . . 

MATÉ: Kérlek. . . 
JANOSSY: Ne sértődj meg. Nem reszkíroz-

hatom meg azt, hogy te összerombold mindazt, 
amit én nehezen épitek. 

MATE: Ugy! Legalább tudod, hogy mit 
épitesz! Ismered te a nőket! 

JAJNUSSX: .Laikusokkal nem vitatkozom. 
Fáradj át a dolgozószobába és várj meg. 

MATÉ: Kérlek. (El.) 
JANOSSY: No mi baj, kislány? 
MAKGIT: Már semmi. (Letörli a höny-

nyeit.) 
JANOSSY: Milyen a közérzet! 
MARGIT: Nagyszerű. 
JANOSSY: Nincs semmi panasza! 
MARGIT (nagyot nyel): Nincs. 
JANOSSY: A háta már nem f á j ! 
MARGIT: Sohasem fá j t . 
JANOSSY: Múltkor azt mondta . . . 
MARGIT : Ja, persze . . . Már elmúlt. Csak 

egy egész kicsit néha . . . alig érzem . . . 
JANOSSY: A gyomra nem émelyeg! 
MARGIT: N e m . . . I g e n . . . 
JANOSSY: Furcsa. Maga semmiben sem 

biztos. 
MAEGIT: De. Biztos vagyok benne. Éme-

lyeg. 
JANOSSY: Miért sírt az előbb! 
MARGIT: OÍyan nagyon szomorú vagyok. 
JANOSSY: Igen. Azt látom. (Leül.) És 

meglehetősén nyugtalanít a maga szomorú-
sága. Gondolkodtam azon, hogy nem ebben az 
életmódban van-e a hiba! Ugylátszik, a nőket 
nem elég minden szükségessel ellátni. A nők 
betegesen vágyódnak felesleges és haszontalan 
dolgok után. Állítólag ebből a vágyakozásból 
fakad az egész kulturánk. Nem tudom. De 
mindenesetre. . . (A zsebéből kivesz egy cso-
magot. Kissé zavartam, bontogatja.) 

MARGIT: Mi est 
JANOSSY: Iparkodtam összekötni a kelle-

mest a hasznossal... Gondoltam, hogy örömet 

szerzek vele magának. . . (A csomagból elővon 
egy gumipelenkát.) 

MARGIT: Mi ez! 
JANOSSY : Nagyon praktikus dolog... mert 

vízhatlan . . . Hat darab van belőle. . . És van 
még itt púder . . . 

MARGIT: Coty! 
JANOSSY: Nem. Höf fer hintőpor. . . Meg 

ez . . . (Csörgőt vesz elö és megrázza.) 
MARGIT (komoran): Kedves. 
JANOSSY : És még valami . . . (A mellény-

zsebéből elővesz egy kis selyempapirba bur-
kolt csomagot. Kivesz belőle egy vékony arany-
láncot, amelyen négylevelü arany lóhere lóg.) 
I t t van ez az . . . izé . . . 

MARGIT: J é . . . Mutassa. . . (Kikapja a 
kezéből.) Négylevelü lóhere. . . Jó, hogy nem 
malac lóg raj ta . . . 

JANOSSY: Lehet, hogy nem Ízléses... De 
az Üzletben nagyon ajánlták. 

MARGIT : Nem baj . . . Nekem kedves 
lesz, mert magától kaptam. (Nyakába akaszt-
ja.) 

JANOSSY: Csakhogy ezt nem magának 
V6tt©Dl 

MARGIT: Nem! Hát kinek! (Le akarja 
venni.) 

JANOSSY: A kisgyereknek. 
MARGIT: Milyen kisgyereknek! 
JANOSSY: A magáénak. . . Hogy szeren-

csét hozzon a kicsikének . . . 
MARGIT (elkomolyodik): Nem érdemlem 

meg doktor ur jóságát. 
JANOSSY: Dehogynem... Különben is 

ezt nem magának kell megérdemelnie, hanem 
majd neki. 

MARGIT : Szegénynek . . . Nelhéz lesz . . . 
A doktor lur olyan j ó . . . 

JANOSSY: A* csak természetes, hogy már 
előre szeretem azt az apróságot. . . 

MABGIT: Előre szereti! 
JANOSSY: Mintha csak én lennék az apja. 
MARGIT (hirtelen keservesen, zokogni kezd). 
JANOSSY (feláll, megütköeve) : Mi az! 
MARGIT (feláll) :Ugy f á j . . . Ugy f á j . . . 
JANOSSY: Fájdalma v a n ! . . . Hol f á j ! . . . . 
MARGIT: Sehol. (Letörli könnyeit.) Ide-

ges nagyok. 
JANOSSY: Ideges! Na majd segítünk 

rajta . , . Jöjjön i d e . . . Üljön le szépen a dí-
ványra . . . (Margit leül.) Na most' dűl jön 
szépen h á t r a . . . így . . . Tegye fel szépen a 
l ába i t . . . így ni . . . (A ruháján kezd bab-
rálni.) 

MAKGIT: Mit akart 
JANOSSY: Hol lehet ezt kigombolni! 
MARGIT: Mit akar kigombolni! 
JANOSSY: A ruháját. 
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MARGIT: J a j . . . (Hirtelen felülj Le 
akar vetkőztetni? 

JANOSSY: Igen. Legyen okos. 
MARGIT : Legyek okos. . . (Felugrik.) 

Nyomorult gazember... 
JANOSSY: Mit képzel maga? 
MARGIT: Ismerem a férfiakat. Mind-

egyik igy kezdte. 
JANOSSY: Mit? Kikérem magamnak, hogy 

engem összehasonlítson a múltjában szereplő 
kétes alakokkal. 

MARGIT: Szemtelen. Az én multamban 
nem szerepeltek kétes alakok . . . 

JANOSSY: Hagyjuk e z t . . . 
MARGIT : Ne hagyjuk . . . Nincs mit szé-

gyeinem a multamban . . . 
JANOSSY: Ez izlés dolga. De engem nem 

a múltja érdekel, hanem a jövője . . . Vannak 
tünetek, amelyek nyugtalanítanak... Alá 
kell vetnie magát egy általános vizsgálatnak. 

MARGIT: Nem. Nem engedem magamat 
vizsgálni. 

JANOSSY: Kérem. Esetleg komplikációk 
léphetnek fel. 

MARGIT: Nem lesz semmi komplikáció. 
JANOSSY: Maga azt nem tudhatja. 
MARGIT: De én tudom. 
JANOSSY: Furcsa, hogy milyen hewsen 

ellenzi mindig a vizsgálatot. Mondja, nincs 
magának valami különös oka erre? 

MARGIT: Különös okom? Az nincs . . . 
JANOSSY: Kénytelen vagyok azt gon-

dolni . . 
MARGIT: Mit? 
JANOSSY: Mondja, fehérneműt nem ren-

deltünk magának? 
MARGIT: Nekem? Van nekem rendes fe-

hérneműm. Csak nem gondolja? Felháborítói... 
Idenézzen... (Felemeli a szoknyáját és mu. 
tatja a kombiné ját.) 

JANOSSY: Igen. De végeredményében nem 
a fehérneműjére vagyok kiváncsi. Most szépen 
le fog vetkőzni. 

MARGIT: Nem. 
JANOSSY: Su orvos vagyos. Nem értem 

ezt az álszemérmet. 
MARGIT: Ez nem álszemérem. Ez va-

lódi. Én mégis fiatal leány vagyok és maga 
férfi. 

JANOSSY: Megnyugtathatom, hogy előt-
tem nyugodtan levetkőzhet, engem ez a lát-
vány olyan hidegen hagy, mintha egy meg-
hámozott krumplit néznék. 

MARGIT: Meghámozott krumplit? Akkor 
pláne nem vetkőzöm le. 

JANOSSY: Ne gyerekeskedjék. (Indul fe-
léje.) 

MARGIT: Ne nyúljon hozzám, mert össze-
karmolom. 

JANOSSY: Furcsa szemérem az, amely az 
orvossal szemben ilyen vadul jelentkezik, amig 
másokkal szemben . . . 

MARGIT : Nem igaz . . . nem igaz . . . Ha-
zudik . . . 

JANOSáY : Kérem, tartózkodjék az ilyen 

kifejezésektől. Holnap reggel nyolc órakor be 
fog jönni a klinikára. Majd megvizsgáltatom 
a professzorral. A professzor öreg ember. Fe-
hér szakálla van. Remélem, ez megnyugtatja? 

MARGIT: Nem. Én nem megyek a klini-

JANOSSY: Nem jön? 
MARGIT: Nem. 
JANOSSY: Hát ehhez pedig ragaszkodom. 
MARGIT: Akkor elmegyek innen. (Jánossy 

eléje áll.) 
JANOSSY (szünet után): Mi van magá-

val? Olyan furcsán viselkedik. 
MARGIT: Doktor u r . . . Én nem tudok 

aludni é j j e l . . . 
JANOSSY: Miért nem mondta? Majd föl-

írok valami altatót. 
MARGIT: Doktor u r . . . Én minden éjjel 

nedvesre sirom a vánkosomat... 
JANOSSY: És nedves vánkoson alszik? Ez 

nagyon egészségtelen. 
MARGIT: Doktor u r . . . Nekem olyan ál-

maim vannak. . . 
JANOSSY: Almiai vannak?. . . Nem szere-

tem. Majd esténként hideg lemosást fog kapni. 
MARGIT : Doktor u r . , . Én olyan nyug-

talan vagyok.. . 
JANOSSY: De hát mi az, ami nyugtala-

nítja? 
MARGIT: A doktor u r . . . Hogy mindig 

vizsgálni akar. 
JANOSSY: Ezt nem értem. Én eddig min-

den betegre megnyugtató hatással voltam. 
MARGIT: De én nem vagyok beteg. 
JANOSSY: Még azt mondja, hogy nem be-

teg? Ezek után a tünetek után? Nekem 
mondja? Az orvosnak? 

MARGIT : Doktor ur . . . Maga nagyon rossz 
orvos. 

JANOSSY: Mi?. . . Én rossz orvos vagyok? 
Hát kérem, ha nem engedi magát megvizsgálni, 
akkor nem tudom megállapítani, hogy mi 
baja van. 

MARGIT: Én egészséges vagyok. De a 
maga kezelésébe bele fogok halni. 

JANOSSY: ügylátszik, magát valaki elle-
nem hangolja. 

MARGIT: Nem. 
JANOSSY: Ma délelőtt volt sétálni? 
MARGIT: Igen. 
JANOSSY : Mennyi ideig sétált? 
MARGIT: Másfél óráig. 
JANOSSY: Hol volt? 
MARGIT: A Városligetben. 

Selyem, szövet, bársony, csipke 
lehérnemü, vászon a legolcsóbban 
és legjobban vásárolható 
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JANOSSY: Találkozott valakivel! 
MARGIT: Nem. 
JANOSSY: Nem! És honnan szerezte ezt 

a piros rózsát! 
MARGIT: Kaptam. 
JANOSSY: Férfitől! 
MARGIT: Igen. 
JANOSSY: Köszönöm. — Nincs több kér-

désem. 
MARGIT: Nem érdekli, hogy kitől kap-

tam! 
JANOSSY: Nem érdekei. Holnap reggel 

bejön velem a klinikára . . . Vagy pedig . . . 
MARGIT: Kidob! 
JANOSSY: Nem. Végkielégitem. Ajánlom 

magamat. (Elmegy.) 
MARGIT: (letépi magáról a piros rózsát és 

összetiporja, leül a díványra.) 
MATÉ (belép): A barátom elment. Hiába 

szóltam hozzá, nem válaszolt. Bevágta az 
ajtót és elrohant. Történt valami! 

MARGIT: (hallgat). 
MATÉ: Maga szerencsétlen. Maga bevallott 

neki mindent. 
MARGIT: Nem. Semmit. 
MATÉ: Hát akkor nem értem. 
MARGIT (feláll): Én elmegyek innen. 
MATÉ: Bravó! 
MARGIT (leül/: Én nem akarok innen el-

menni ! 
MATÉ: Bravó 1 
MARGIT: Mit csináljak! 
MATÉ: Tőlem ne kérdezze, mert én 

megmondom (leül). Mire vár i t t ! Csodára! 
Ha valaki nem Mózes, az ne akarjon a sziklá-
ból vizet fakasztani. Pláne amikor ott a 
vízvezeték és csak meg kell fordítani a csapot. 

MARGIT: Mit akar evvel mondani! 
MÁTÉ: Bizza magát rám. Én mindent 

elintézek. 
MARGIT: Mit gondol! Ki vagyok én! 
MAT(5: Azt hiszem, nő. Vagy nem! Mert 

akkor tényldg baj van. : 
MARGIT: Szemtelen csirkefogó. 
MÁTÉ: Nézze, engem hiába sérteget. Én 

nem sértődöm meg. Én segiteni szeretnék ma-
gán. Mi a fenének ragaszkodik maga előítéle-
tekhez! Vannak bizonyos dolgok, amelyek ki-
mentek a divatból. A kinai nők már nem 
nyomorítják el a lábukat. Miért akarja maga 
elnyomorítani az életét! 

MARGIT: Hát mit csináljak! 
MÁTÉ: Az előbb azt mondta, hogy sze-

retne züllött mulatókba menni. Nos, én elvi-
szem. Azt mondta, szeretne táncolni. Én tán-
colok magával. Azt mondta, szeretne pezsgőt 
inni. Inni fogunk. A többit majd meglátja. 

MARGIT: H a l l j a . . . Hagyjon nekem bé-
k é t . . . 

SZOBALÁNY (belép)-. Kisasszony kérem, 
itt tetszik vacsorázni, vagy az ebédlőben! 

MARGIT: Nem kell még a vacsora. 
SZOBALÁNY: Kilenc óra van. 
MARGIT: Majd megvárom a doktor urat. 

Beszélni akarok vele. 

SZOBALÁNY: A doktor ur nem jön haza 
vacsorára. Szülése van. 

MARGIT: Már megint szülés! 
SZOBALÁNY: Behozhatom a vacsorát! 
MARGIT: Mi van vacsorára! 
SZOBALANY: Amit a doktor ur reggel 

előirt. Csirkebefesinált és tejbegriz. 
MARGIT: Nem ikell becsinált és nem kell 

tegbegriz. 
SZOBALANY: De kérem, a doktor UT ezt 

rendelte. 
MARGIT: Akkor sem kell. Elég volt- És 

nem kell Diekens és Pe t ra rca . . . (Földhöz 
vágja a könyveket.) És Chopin sem kell. 
(Földhöz vágja a lemezeket.) És nem kell a 
babaruha. (Szétdobálja a varrást.) És nesm 
kell semmi sem. . . 

SZOBALANY : De kisasszony, kérem . . . A 
doktor ur . . » 

MARGIT : Nem kell a doktor ur sem . . . 
(Mátéhoz>.) Azt fogom csinálni, amit maga 
tanácsolt . . . (Hirtelen vetkőzni kezd.) 

MÁTÉ: Az Istenért, mit csinál! 
MARGIT: Levetkőzöm. 
MÁTÉ : De gondolja m e g . . . I t t mégsem 

lehet . , . (A szobalányhoz.) Menjen ki. 
MARGIT : Maradjon. Csak másik ruhát 

veszek. (Már veszi is az estélyi ruháját.) 
MÁTÉ: Minek! 
MARGIT: Elmegyek innen. 
MÁTÉ: Velem! 
MARGIT: Magával. 
SZOBABLANY.-; És mit mondjak a doktor 

urnák! Hogy hçva tetszett menni! 
MARGIT: Mondja, hogy a Moulin Rougeba 

mentem. (Elmennek.) 
Függöny. 
2. KÉP 

Egy éjjeli mulatóhely egyik sarka,. — Jobb és 
baloldalon, az előtérben egy-egy páholy. — 
A háttérben asztalok, azokon tul a parkett és 
a zenekar emelvénye. — Baloldalon a bejárat 
függönnyel. — Jobboldalon ajtó a konyha félé. 
Mikor a függöny fölmegy, a zeneka/r éppen 
rumbát játszik. Az egyik zenéin tölcsérrel a 
szája előtt énekli a rumba szövegét. — A par-
ketten táncoló párok. — A hangulat emelke-
dett. — Margit, Mátéval a jobboldali páholy-

ban ül. — A baloldali páholy üres. 
MÁTÉ: Megbánta, hogy eljött! 
MARGIT: Nem bántam meg. 
MÁTÉ: Jöjjön, igyunk. 
MARGIT: Be akar rúgatni! 
MÁTÉ: Szeretném. Akkor könnyebbem 

menne a dolog. 
MARGIT: Gratulálok az önbizalmához. 
MÁTÉ: Szervusz. (Koccint.) 
MARGIT : Na nem . . . Azt nem . . . Egész-

ségére. (Kocomt. Isznak.) j 
(Egy estélyi ruhás lány jön két szmokingos 

fiatalemberrel. — Mögöttük a pincér.) 
FERI : Mici baba, Tóni, itt üljünk l e . . . 

(A jobboldali páholyhoz lép.) 
PINCÉR: Ez foglalt, kérem. 
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FERI: Hogyan? Nem ül itt senki. 
PINCÉR: Egy képviselő foglalta le a tár-

sasága számára. 
FERI: Nem érdekel. Hof vagyunk a par-

lamentben! (Leül.) 
PINCÉR : Bocsánatot kérek . . . De nem 

lehet . . . 
FERI: Hozzon egy feke té t . . . Mici baba, 

Tóni, gyertek. Mit isztok? 
MICI: Metgyünk táncolni),.. (Egymásba 

karolnak.) 
PINCÉR: Lent, a földszinten még van egy 

pár asztalunk. 
MICI: Remek a zene. (Eltáncol a fiwal.) 
FERI (feláll): Hát akkor adasson lent egy 

asztalt. És küldje oda a feketémet. . . (IndvX 
és megpillantja Mátét.) Szervusz, öregem. 

MÁTÉ : Szervusz, Feri. 
FERI (odalép az asztalhoz, kezet fog Máté-

val) : Hogy vagy? Bocsánat. . . Légy szives 
bemutatni őnagyságának . . . 

MÁTÉ : Ha megengedi . . . Feri barátom . 
MARGIT : örvendek. 
FERI : Kezét csókolom . . . (Kezet csókolj 

Nem táncol? 
MARGIT: De igen. 
FERI (Mátéhoz): Megengededf 
MATÉ : Parancsolj . . . (Feri elmegy Mar-

gittal táncolni. — Jobboldalról jön a kép-
viselő, Horvát, a házüir és Manci.) 

PINCÉR: Tessék parancsolni, kegyelmes 
uram. 

KÉPVISELŐ: Honnan ismer maga engem? 
PINCÉR: ó, a kegyelmes urat ine ismer-

ném? 
KÉPVISELŐ: Csak azért kérdezem, mert 

nem vagyok kegyelmes ur. 
PINCÉR: Nem baj, kérem. Ajni késik, az 

nem múlik. 
KÉPVISELŐ: Szellemes ember. 
HÁZIÚR (Mancihoz): Foglaljon helyet, 

Mancika. (Leülnek.) 
PINCÉR: Méltóztassék parancsolni a bor-

lapot. (Átnyújtja Horvátnak.) 
HORVÁT: Parancsoljon, képviselő ur. (Át-

nyújtja a borlapot a képviselőnek.) 
KÉPVISELŐ (átveszi és belenéz) : Igen . . . 

Talán bizzuk az ügyvéd úrra. (Átadja a házi-
úrnak.) 

HÁZIÚR (aggódva nézi az árakat). 
PINCÉR: Természetesen, pezsgőt. 
MANCI: Természetesen. 
HÁZIÚR: Nem is olyan természetes. A 

pezsgőtől megfájdul az embeT feje. 
PINCÉR: A francia pezsgőtől? Az teljes-

séggel ki van zárva. 
HÁZIÚR: Inkább valami könnyül bort. 

Nem? 
MANCI: Nem. Francia pezsgőt. Hogy ne 

fájjon a fejem. 
PINCÉR: Tessék rám bizni. Van egy már-

kánk. (Csettint műnyelvével.) Kivételes esetekre 
tartogatjuk. 

MANCI: Hozhatja. Ez éppen egy olyan ki-
vételes eset. 

HÁZIÚR: Várjon csak. Melyik az a pezsgő? 
(Kézi a borlapot.) 

PINCÉR: 6, az nincs bent a jegyzékben... 
HÁZIÚR: És milyen árban; van az? 
PINCÉR: Tessék ,rám bizni. 
HÁZIÚR: Nem szeretem az ilyen dolgo-

kat v . . De mindenesetre hozzon egy üveggel. 
MANCI : öt üveggel hozzon.... És kiérek 

sós mandulát is . . . és mignont . . . Fagylalt 
via:n,í 

PINCÉR: Nincs. De hozathatunk. 
MANCI: Hozassanak. És mondja, jár ide 

olyan kucséber, akitől nyerni l ehe t? . . . Páros 
vagy páratlan? 

PINCÉR: Nem. Ide nem jár. 
MANCI: Kár. 
PINCÉR: De rögtön telefonálok érte. 
HÁZIÚR: Talán nem olyan fontos ez most? 
MANCI : Nekem fontos. Csak telefonál-

janak . . . És kérek konfe t t i t . . . Meg olyan 
dobálni való labdákat..-. ' Meg luftballono-
kat . . . Meg papirossapkákat... Meg olyan 
szines szalagokat... És küldjék ide a virág-
árust . . . És küldje ide a t r a f ikos t . . . Van 
rózsalevelü Abdullájuk? 

PINCÉR: Hqgyne volna, kérem . . . Azonnal 
küldöm. 

MANCI: És küldjön egy doboz Havanna szi-
vart. 

HÁZIÚR: Hogyan? Maga szivarozik? 
MANCI: Nem. — De a papa szereti a Ha-

vanna, szivart. 
PINCÉR: Egy doboz Havannát a papának. 

(El.) 
KÉPVISELŐ : Brávó . . . Mancika . , . Maga 

tud rendelni.-(.. 
MANCI: Én ma mulatni akarok. . . Én ma 

részeg akarok tenni. Én ma minden jóból 
ki akarom venni a részemet.. . Szerkesztő 
ur . . . Menjen oda a zenekarhoz, mondja, hogy 
hagyják abba ezt a vacakot és játsszák a Fies-
tát. 

HÁZIÚR: De, Mancika. . . Nein lehet ilyen 
önzőnek lenni . . . Mások is vannak itt. 

MANCI : Fütyülök rájuk . . . Csak menjen. 
HORVÁT: Kérem. (A zenekarhoz megy.) 
HÁZIÚR: Nem kell egyszerre annyi min-

dent . . . A pezsgőből is öt üveggel. . . Meg 
sem birjuk inni . . . 

MANCI : Hát akkor nem isszuk meg . . . 
Bele fogom önteni a vödörbe és pancsolni fo-
gok benne. , . 

KÉPVISELŐ: Bravó!. . . Ez kialakult pro-
gram . . . Magának miniszternek kellett volna 
lennie. . . Bravó 1 

HÁZIÚR : A képviselő ur még b i z t a t j a . . . 
PINCÉR: (hozza a pezsgőt és poharakat 

tesz az asztalra), 
MANCI: Mondja, szabad itt poharat törni? 
HÁZIÚR: Ugyan Mancika, hogy kérdezhet 

ilyet? 
PINCÉR: Csak nyugodtan tessék összetörni 

mindent. Annyi baj legyen. 
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AlANCI (Mögtön a földhöz vág egV po-
harat.) 

HAZIUR: Mancika, én igazán barátja va-
gyak a jókedvnek és a mulatságnak... De 
vannak bizonyos mértékek. 

MANCI: Nem azért hallgattam meg magát, 
hogy mértékletes legyek.. . 

HAZIUR: De, Mancika. . . 
MANCI: Ha maga mértékletes akar lenni, 

akkor maradjon otthon a felesége mellet t . . . 
KÉPVISELŐ: Ugy v a n . . . ugy v a n . . . 
HORVÁT: (jön vissza). 
MANCI: Mi van a Fiestával? 
HORVÁT: Mindjárt befejezik ezt és akkor 

a Fiestát fogják játszani. 
MANCI: Helyes. Akkor igyunk. (Lehúzza a 

két cipőjét és felteszi az asztalra.) Töltsön. 
KÉPVISELŐ: Bravó. . . 
HAZIUR: Mi az? 
MANCI: Remélem, hogy az urak a cipőm-

ből akarnak inni. .1 
HAZIUR : De, Mancika . . . feltűnést akar 

kelteni? 
MANCI : Igy, ahogy mond ja . . . Feltűnést 

akarok kel teni . . . Nem azért tértem le a tisz-
tességnek becsületben magőszült útjáról, hogy 
szolid legyek. . , Egy f r á sz t . . . Én tobzódni 
akarok . . . Azt akarom, hegy körülöttem orgiá-
kat üljön a bün . . . 

KÉPVISELŐ : Bravó . . . Ez a helyes.. . Jól 
beszól. 

HAZIUR (csendesebben) : . . . M6g biztatja. 
HORVÁT: A képviselő ur minden gazságot 

helyesel... Megszokta a parramentben . . . 
HAZIUR : P s z t . . . ne olyan hangosan. 
MANCI : Erkölcstelen életet akarok é ln i . . . 

Ti mondtátok, hogy az erény hülyeség... 
A tisztesség bornirtság , . . Mit szégyenkez-
tek most?... Tessék szembenézni az erkölcs-
telenséggel, amelyet kivántatok.. . amelyet 
neveltetek . . . amely az elemetek... 

HÁZIÚR: P s z t . . . (Horváthoz): Barátom, 
huzza be a függönyt. 

H O R V Á T : (behúzza a függönyt. A páholy-
ban ülők nem látszanak. A zene elhallgat. Kis 
idő múlva felhangzik a Fiesta). 

M A R G I T : (jön vissza Ferivel, Máté aszta-
lához). 

FERI: Gratulálok öregem, őnagysága re-
mekül táncol. 

MÁTÉ: Gyere Feri, ülj le hozzánk egy 
kicsit. 

FERI: Attól füg, mit isztok. 
MÁTÉ: Pezsgőt. 
FERI : Akkor lehet. (Leül.) Tudod, a coctai-

let nem birom. Attól igy felfelé forog a 
szoba. (Mutatja.) Én maradi ember vagyok. 
Én már megszoktam ezt a lassú körforgást, 
amit a pezsgő okoz. Mintha ringlispilen ülne 
az ember. 

MÁTÉ: Pincér. Még egy poharat. És kérek 
még egy üveggel. 

PINCÉR. Igenis. 

FERI : Egyszer május elsején kint voltam 

12: 

a ligetben. Olyan otthonosan mozogtam a 
ringlispilen, hogy csodálkoztak a hintáslegé-
nyek. — Ja, barátaim, — mondtam nekik, — 
nekem saját ringliispilem van otthon. Jó mi? 

MÁTÉ: Ragyogói 
P I N C É R : (hozza a pezsgőt és tölt). 
MARGIT: Én nem iszom. 
MÁTÉ: Miért nem? 
FERI: Ha maga nem iszik, akkor meg-

eszem az összes poharakat. 
MARGIT: Ne ijesztgessen. Csak nem? 
FERI : Maga még nem ismer engem. (Máté-

hoz.) Mi, öregem? Emlékszel, mikor az Ottó-
nál megettem a puncsos poharat. Pedig azt 
nem is szeretem, melt annak talpa van. Az 
olyan, mint a jó húsban a mócsing. Jó, mi? 

MÁTÉ: Ragyogó. Ne kérdezd mindig, hogy 
jő, mi? Mert ezt nem birom idegekkel. 

FERI: Bocsáss meg öregem. (Bmeli a po-
harát.) Éljen Montecuocolil 

MÁTÉ: Miért éppen Montecuccoli? 
FERI : Kedvencem. Ez volt az a pali, aki 

azt mondta: az élethez három, dolog kell: 
pénz, guba és dohány. — Éljen. 

MATÉ: Jó pofa vagy. 
FERI: Pardon. 
M I C I (az asztalhoz lép, Ferihez) : Mi az 

apuskámíl Hát ez is lehet? 
FERI: Mici baba, egy pillanat és ott va-

gyok. Egy régi haverral dumálok itt. 
MICI: Nem érdekel. (Elmegy.) 
FERI : Reklamál a nő. Sajnos. 
FERI: Lerázom és jövök vissza. Pá. (El-

megy.) 
MARGIT: Ki volt ez a fiatalember? 
MATÉ: A Feri. 
MARGIT: Milyen Feri? 
MÁTÉ: A másik nevét nem tudom. Feri. 

Remek pofa. 
MARGI: Most mit fogunk csinálni? 
MÁTÉ: Hogy-hogy mit fogunk csinálni? 

Ez maga előtt még egy percig is kétséges? 
Igyék. (Tölt neki.) 

MARGIT: (iszik). 
MATÉ: Figyelje a zenét. — Érzi ezt a rit-

must. Ettől mámoros lesz az ember vére. 
MARGIT: Eressze el a térdemet, mert po-

fon ütöm. 
MÁTÉ: Kétségbeejtő, hogy maga milyen 

józan. 
MANCI (jön lei a páholyból a háziurral) : 

Jöjjön, kis kapitalista. . . Majd leépítjük a 
pocakját i s . . . 

HÁZIÚR: Előre kijelentem, hogy forogni 
nem fogok. 

M A N C I (észreveszi Margitot, felsikolt) : 
Margi tka . . . 

MARGIT: Manci 1 
MANCI (odarohan hozzá): Nahát ez nagy-

szerű . . . I t t kell találkoznunk?... Ennek örü-
lök . . . Szóval, maga is? 

MARGIT: Még nem egészen . . De már 
nem sok hi ja van . . . 

MANCI: Ki a pali? 



MÁTÉ: Bocsánatot kérek. . . Dr. Máté. 
MANCI : örvendek.. . Ha megengedik, le-

ülök egy pillanatra. 
HÁZIÚR: Mancika, nem táncolunk? 
MANCI : Rögtön jövök . . . Addig táncoljon 

egyedül. . . (Margithoz.) Hogy van? — Jól 
van? — Margitkám, hogy én mennyit gondol-
tam magára . . . 

MARGIT : Szép ruhája v a n . . , Fess a 
f r i zu rá j a . . . És ez a gyürü.... Boldog? 

MANCI: Már egy he t e . . . és most már bá-
nom, hogy nem előbb kezdtem . . . 

MARGIT: Ne mond ja . . . És ki? — A 
képviselő? 

MANCI: Nem. 
MARGIT: A háziúr? 
MANCI: Nem. 
MARGIT: Csak nem a kis szerkesztő? 
MANCI: Nem. Mind a három. — Mit 

kezdjem kicsibe. — Sokáig haboztam. A házi-
úr a tőke, a képviselő a hatalom, a szerkesztő 
a hir. — Egyesitettem őket. Persze ők nem 
tudnak róla. — Alapítottam egy kis társasá-
got. A háziúr a pénzember, ő adja a dohányt. 
A képviselő a diszelnök, ő reprezentál. A 
szerkesztő a sajtófőnök, ő csinálja a reklá-
mot . . . 

MARGIT (nevet): Nagyszerű... Maga mi-
lyen okos. 
" MANCI: És maga? 

MARGIT : Én? . . . Nem tudom . . . 
MANCI : Még mindig habozik . . . Nézzen 

körül. Nézze ezt az életet. . . Nem ragyogó? 
De apropos, . . Miért magázzuk mi egymást. . 
( Felemeli Máté poharát.) Szervusz. 

MARGIT : Szervusz . . . (Koccintanak és isz-
nak.) 

HÁZIÚR (elsétált és most visszásétól): 
Mancika . . . Drága. . . 

MANCI: Rögtön. . . Türelmetlen a p a l i . . . 
Majd későbben visszajövök... Olyan ez, 
mint a foghúzás. Minél előbb ki vele. . . ' Szer-
vusz, édesem. 

MARGIT : Szervusz . . . (összecsókolóznak.) 
MÁTÉ: Aranyos kis p o f a . . . Ki volt ez 

a nő? 
MARGIT: Egy okos n ő . . . Igaza v a n . . . 

Szerelem? (Legyint.) Töl tsön. . . Inni aka-
rok . . • 

MÁTÉ:, Bravó . . . Végre . . . (Tölt.) 
MARGIT (iszik. Hátradől): J a j . . . (Be-

hmyja a szemét.) 
MÁTÉ (szájon csókolja). 
MARGIT: Mit csinál? 
MÁTÉ : Semmit. 
MARGIT: Most magát pofon kellene üt-

nöm. 
MÁTÉ: De nem üt, ugy-e? 
MARGIT (hirtelen): Igen. Inni akarok. . . 

Töltsön.. . 
MÁTÉ: Bravó. 
MARGIT: Mondja, szép vagyok? 
MÁTÉ : Nagyon szép. 
MARGIT: Hogy hatok magára? 

MÁTÉ: Izgalmasan. 
MARGIT (hangosan felnevet). 
MÁTÉ: Mit nevet? 
MARGIT: Ait mondta, hogy meghámozott 

krumpli. 
MÁTÉ: Kicsoda? 
MARGIT: A b a r á t j a . . . Ez hülye. Becsü-

letszavamra hülye. 
MÁTÉ : Hát ha nem is épen hülye . . . 
MARGIT: De igett. Hülye. Mondja, hogy 

hülye . . . Akarom. 
MÁTÉ: Hát akkor hülye. 
MARGIT: Igen, de én is ostoba voltam. 

— Buta voltam. — Mondja, ,olvasta maga 
Bölschét? 

MÁTÉ: Futólag. 
MARGIT: Én voltam az az ostoba hernyó, 

aki nem ette meg a levelet. Sajnáltam szegény 
kis levelet. — És most a kis levél esz meg 
engem. 

MÁTÉ: Ez kissé homályos. 
MARGIT : Én szerelmes vagyok. 
MÁTÉ: Bravó. . . Éljen! 
MARGIT : Nem magába . . . Maga hólyag. 
MÁTÉ: Hát kibe? 
MARGIT: Eddig azért nem adtam maga-

mat oda senkinek, mert vártam valakire, akit 
szeretni t udok . . . Most végre szeretek vala-
kit és odaadom magamat másnak . . . Érti ezt? 

MÁTÉ : Hogyne. — Ez is olyan hernyó dolog. 
MARGIT: Rumba . . . rumba . . . Jöjjön 

rumbázni. 
MÁTÉ: Nem gondolja, hogyha ebben az ál-

lapotban még forogni is fog . . . 
MARGIT: Jöjjön rumbázni, mert pofon-

vágom. 
MÁTÉ: Ejha. (Feláll.) 
MARGIT ü Rumbal... rumba . . . (Eltán-

colnak.) 
JÁNOSSY (belép balról kabátban és kalap-

ban. Dühösen néz körül). 
PINCÉR: Tetszik parancsolni? 
JÁNOSSY: Keresek valakit. (Meglátja 

Margitot.) Igen . . Ott van. (A pincérhez.) 
Látja azt a kékruhás hölgyet, aki ott bent tán-
colt 

PINCÉR: Látom, kérem. 
JÁNOSSY: Hívja ide. — Beszélni akarok 

vele. 
PINÉR: Megjegyzem, ajánlhatok egy jobb 

nőt. 
JÁNOSSY: Micsoda szemtelenség. Hivja ide 

azt a hölgyet. 
PINCÉR: Tessék talán megvárni, amíg be-

fejezik a táncot. 
JÁNOSSY: Nem várok. Csak menjen oda. 
PINCÉR: Tánc közben nem szabad zavarni 

a vendégeket. — Tessék talán valahol helyet 
foglalni. 

HLEINiEFDZD különlegességek 
és seiyem Miér-
nemllek nauy vá-
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RUHATAROS (Jánossy háta mögött) : 
Ruhatár. 

JANOSSY: Hol ül az a hölgy? 
PINCÉR: Itt éppen ebben á páholyban. 
JANOSSY: Helyes. (Leül.) 
PINCÉR: Kérem, az asztalnál mások is 

ülnek. 
JANOSSY: Nem baj. 
RUHATAROS: Ruhatár. 
JANOSSY: Mit akar? 
RUHATAROS: A ruhatájt nem tetszik 

igénybe venni? 
JANOSSY: Nem. 
PINCÉR: Mivel szolgálhatok? 
JANOSSY: Nem kell semmi. 
PINCÉR: Tessék parancsolni. (Átnyújt 

egy füzetei.) 
JANOSSY: Mi ez? 
PINCÉR: A borlap. 
JÁNOSSY: Nem érti, hogy nem iszom? 
PINCÉR: Nem értem, kérem. 
RUHATÁROS: Szabad a kabátot és a ka-

lapot? 
JÁNOSSY: Mennyi itt a ruhatári dij? 
RUHATÁROS: Tetszés szerint kérem. 
JÁNOSSY: It t van tetszés szerint egy 

pengő és menjen a fenébe. 
RUHATÁROS: Köszönöm. (Elmegy.) 
PINCÉR: Akkor mit hozzak, kérem? 
JÁNOSSY: Már megmondtam: semmit. — 

Csak addig óhajtok itt tartózkodni, amig a 
hölggyel beszélhetek. 

PINCÉR: De azt mégis csak be méltózta-
tik látni, hogy ezt a helyiséget nem azért ala-
pitották, hogy uraságod itt hölgyekkel be-
szélgessen. Nekünk rezsink is van . . . ugyebár? 

JÁNOSSY: Ne beszéljen annyit. — Hoz 
zon, amit akar. Nekem mindegy. 

PINCÉR: Igenis. (El.) 
MARGOT (Idősebb, élénkszinü estelyirvhába 

öltözött kokott. — Megáll Jánossy mellett): 
Meg fog fázni, Pubi. 

JÁNOSSY (végigméri, de nem felel). 
MARGOT: Sprechen Sie deutsch? 
JANOSSY (most már fel sem néz). 
MARGOT: How do you do? 
JANOSSY : Hozzám " beszél ? 
MARGOT: Igen. — Látom, hogy egyedül 

szomorkodik itt. — Akarja, hogy ide üljek? 
JÁNOSSY: Ne fárassza magát. Én imá-

dom a magányt. 
MARGOT (leül): Csalódott valakiben? — 

(Szünet.) Ne is mondja. Az arcára van irva. 
JÁNOSSY: Hagyjon kérem békében. 
MARGOT: Alfred Musset mondja: A sze-

relem hasonlatos ahhoz az indiai kigyóhoz, 
amelynek marását csak annak a bokornak a 
levele gyógyítja, amelynek tövében fészkel. 

JANOSSY: Nézze, mennvit akar keresni 
ezen a do gon? Inkább odaadom. 

MARGOT: Pukkadjon meg. Szemtelen. 
(Feláll és elmegy. Véget ér a zene. Margit és 
Máté jönnek vissza.) 

MARGIT: De mondja tneg előbb, hogy 
hova akar vinni? 

MATÉ: Egy intim helyre. 
MARGIT: Mi az, hogy intim hely? 
MÁTÉ : Ahol nincsenek ilyen, sokan . . . 

Csak m i . . . Csak mi ke t t en . . . 
MARGIT: Szálloda? 
MATÉ : Isten ments, — Hotel. 
MARGIT (nevet) : Hallja . . . maga egy 

csirkefogó . . . Ju j , de szédülök . . . 
MÁTÉ: Lehet, hogy csirkefogó vagyok. . . 

De kedves csirkefogó... Ugy-e? 
MARGIT: Igen. (Meglátja Jánossyt. Ijed-

ten megáll.) 
MÁTÉ (odanéz, ö is megdöbben). 
JÁNOSSY: Igen. — Lehet, hogy nem is 

kedves, de mindenesetre csirkefogó . . . 
MÁTÉ : Kedves öregem . . . Szervusz . . . 

Hogy vagy? . 
JÁNOSSY: Jól vagyok. Ülj csak le. 
MÁTÉ (leül): N a h á t . . . ezt az i z é t . . . 
JÁNOSSY (Margithoz): Maga is foglal-

jon helyet. Nem veszem sokáig igénybe a tü-
relmüket. 

MARGIT: Doktor u r . . . Maga most azt 
gondolja . . . 

JÁNOSSY: Nem fontos, hogy mit gondo-
l o k . . . 

MÁTÉ : öregem . . . 
JÁNOSSY": Te ne szólj közbe. 
MÁTÉ : Csak meg akarom magyarázni. . . 
JÁNOSSY: Ne magyarázz semmit.. Csirke-

fogó vagy. 
MÁTÉ: Kér lek . . . Ha sértegetsz... (Fel-

áll.) 
JÁNOSSY: M a r a d j . . . Előbb intézzük el 

ezt a dolgot. Ezért jöttem. — Egyébként nem 
szoktam iiyen helyekre járni és mi sem 631J 
tőlem távolabb.. . mint az éjszakázás, az 
esztelen mulatozás és a szeszes italok élvezete. 

PINCÉR: Tessék parancsolni. (Ezüst tál-
cán egy poharat hoz, amelyben valami vörös 
lé van, a tetején égő lángok lobognak. — Le-
teszi Jánossy elé.) 

JÁNOSSY: Mi ez? 
PINCÉR: Mersaillesi puncs. — L'enfcr 

f lamboyant . . . Lángoló pokol. 
JÁNOSSY: Vigye a pokolba. 
PINCÉR: De kérem. 
JANOSSY: Micsoda viccek ezek? Hogy 

mer nekem ilyen égő vacakot hozni? 
PINCÉR: Azt tetszett mondani, hogy ura-

ságodnak mindegy, akármit hozok. 
JANOSSY: Azonnal oltsák el. 
PINCÉR: Kérem, ez elalszik magától is. 

(Elmegy). 
MARGIT (harsányan kacag). 
JANOSSY: Miért nevet? 
MARGIT: Hogy maga tüzet iszik. (Nevet.) 
MÁTÉ: Ilyen dolgokat rendelsz és még te 

mersz prédikálni? 
JÁNOSSY: Ne térjünk le a tárgyról. 

(Fújja a puncsot, a láng még jobban lobog.) 
MARGIT (kacag): Megőrülök! 
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JANOSSY (dühösen) : Halló pincér . . . Jöj-
jön ide valaki és oltsák el ezt a vacakot.. \ 

MARGIT (fuldoklik a kacagástól): Meg-
őrülök . . . 

FERI (búgva,, mint a sziréna) : Tü . . tii . . . 
t i i . . . jönnek a tűzoltók . . . (Odarohan és 
zsebkendőjével eloltja a tüzet.) 

JÂNOSSY : Mi az kérem 1 
FERI: A puncs lokalizálva van. 
JANOSSY: Hogy képzeli eztí Hogy jön 

maga ehhez? 
FERI: Pardon, azt hittem, a lángokat nem 

eszi meg. — Be ha parancsolja. . . <Meg-
gyújtja öngyújtóját és elébe tartja.) Egyen, 
amennyit akar. 

JANOSSY: Kicsoda maga? 
FERI: Én vagyok a Feri. 
JANOSSY: Micsoda Feri? 
MATÉ : A Feri . . . Régi barátom . . . Remek 

p o f a . . . Nem lehet rá haragudni. . . 
JANOSSY: Mégis csak fu rcsa . . . 
FÉRFI (leül): Végre leráztam a nőt. — Lá-

tom, a hölgy körűi azóta megszaporodtak a 
palik. 

JANOSSY: Kihez van szerencsém? 
FERI: Ja ugy? Ragaszkodik a formasá-

gokhoz? (Meghajol és egy érthetetlen nevet 
hadar.) 

JANOSSY: Doktor Jánossy. 
FERI: Orvos? 
JANOSSY: Igen. 
FERI: Azt hittem, hogy fakir. Béküljünk 

ki. Ha parancsolja, újra meggyújtom a pun-
csát. 

JÂNOSSY: Köszönöm, ne fáradjon. 
FERI: Orvosra bármikor szüksége lehet az 

embernek. 
JANOSSY: Sajnálom, de nem vagyok 

elmeorvos. 
FERI : Vicces f i u . . . De még nem ismer 

engem . . . Engem akar megsérteni . . . A Fe-
r i t . . . Engem csak egyszer sikerült valakinek 
megsértenie. —Akkor is csak szódásüveggel. 
Jó, mi? 

JÂNOSSY: Nagyon jó. — De, sajnos, nincs 
kéznél szódásüveg... És igy arra kell kér-
nem, hogy távozzék el önként, mert nekünk 
bizalmas természetű tárgyalásunk lesz i t t . . . 

FERI: Bizalmas természetű tárgyalás a 
Moulin Rougeban? Ennél csak egy jobb van: 
tánccal egybekötött kabaré a parlamentben. 
Jó, mi? 

MÁTÉ: Ferikém, gyere egy pillanatra. Be-
szélni akarok veled. (Feláll.) 

FERI: Megyek. (Jánossyhoz.) ön az előbb 
azt mondta, hogy nem elmeorvos. — Ne hara-
gudjék, de ez meg is látszik magán. Mert ha 
elmeorvos volna, akkor nem járkálna ilyen 
aggyal. — Pá. (Elmegy Mátéval.) 

JANOSSY (dühösen feláll. Majd erőt vesz 
magán és leül): Hogy ide micsoda alakok 
j á rnak . . . 

MARGIT (nevet). 
JANOSSY: Jellemző, hogy maga ezen mu-

lat. — Jellemző, hogy maga itt jól érzi ma-
gát. — Ebben a fertőben. 

MARGIT: Miért fertő? 
JÂNOSSY: Azt hittem, hogy meg tudom 

magát menteni egy jobb élet számára. — De 
hiába; a. vér szava. 

MARGIT: A vér szava? 
JÂNOSSY: Igen. — A lejtőn, sajnos, nem 

leihet megállni. 
MARGIT: Hagyja ezeket a mozicimeket. 

-— Mit óhajt tőlem? 
JÂNOSSY: Mi egy megállapodást kötöt-

tünk egymással. — Ebben a megállapodásban 
nem volt szó arról, hogy ön az éjszakáit a 
Moulin Rougeban dorbézolja át. 

MARGIT: Sajnálom, de meguntam a pe-
lenkahimzést. 

JANOSSY: Helyes. — De nekem köteles-
ségem, hogy figyelmeztessem valamire. Az or-
vos hivatása félig-meddig olyan, mint a papi 
hivatás. 

MARGIT: És most prédikálni akar? 
JÂNOSSY Csak fel akarom ébreszteni ma-

gában az anyát. 
MARGIT : J a j . . . hagyja ezeket a hülye-

ségeket . . . 
JÂNOSSY: Ez magának hülyeség? Elfe-

lejti, hogy maga nemcsak a saját egészségi 
állapotáért felelős, hanem felelősséggel tar-
tozik egy másik lénynek is, aki még nincs 
ugyan. . . • 

MARGIT : Én nem tartozom felelősséggel 
senkinek. 

JANOSSY: íme: a mai nö. Micsoda, jövőt 
várhat maguktól az emberiség. 

MARGIT: Tőlem ne várjon jövöt az em-
beriség. Előbb biztosítsa a jelenemet... 

JANOSSY: Micsoda egoismus. És maga 
akar anya lenni? 

MARGIT : Nem akarok. . . És nem is le-
szek . . . Érti? — Nem is leszek. 

JANOSSY: Hogy-hogy nem lesz?. . . Ez 
ellen a leghatározottabban tiltakozom . . . Fi-
gyelmeztetem, hogy én ismerem a maga álla-
potát . . . És én orvos vagyok . . . Ha nem fog 
megszületni ez a gyerek, én magát fel fogom 
jelenteni. . . 

MARGIT: A rendőrségen? Mi? Hahaha . . . 
JÂNOSSY: Miért nevet ilyen erőltetettent 
MARGIT : Mert mégsem lesz gyerekem . . . 

És azt se bánom, ha fe l je lent . . . Mert tör-
vényesen nem lesz gyerekem. 

JANOSSY: Hogy-hogy törvényesen nem 
lesz? 

MARGIT: Mert lán^ vagyok. . . És tisztes-
séges lány vagyok. . . És nem tűröm, hogy 
sértegessen . . . 

JANOSSY: Ha nem tudnám, hogy az al-
kohol mértéktelen élvezése megfosztotta a he-
lyes Ítélőképességétől... 

MARGIT: Nem vagyok részeg. — Tudom, 
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hogy mit beszélek. Mindenki azt szeretné, ha 
romlott lennék. Maga is. — De mit csináljak, 
ha tisztességes vagyok t Én még ártatlan va-
gyok. 

JANOSSY: ügylátszik, itt egy alkohol-
mérgezéssel állunk szemben. (Egy arra ha-
ladó piaucérhee.) Halló pincéri 

PINCÉR : Tessék parancsolni. 
JANOSSY: Hozzon egy jó nagy pohár fe-

ketekávét, cukor nélkül. De gyorsan. 
PINCÉR: Igönis. 
JANOSSY: Majd szépen meg fogja inni a 

feketét, azután kijön a levegőre. 
MARGIT: Nem megyek a levegőre. — Én: 

itt táncolni akarok. Én itt dorbézolni aka-
rok. Én itt el akarok zülleni. 

JANOSSY Helyes. Fizetek. 
KÉPVISELŐ (Mlêp a páholyból). 
JANOSSY (pincérnek nézi): Volt egy pun-

csom és egy feketém.. . 
KÉPVISELŐ: Nem érdekel.. . Margitka. 
MARGIT : Nini..•>. a. képviseiő ur az első 

Emeletről... 
KÉPVISELŐ (tánora kéri Margitot): Sza-

badi 
JANOSSY: Nem szabad. 
KÉPVISELŐ: Hogy-hogy nem szabadi Én 

táncra kértem a kisasszonyt. 
JANOSSY: A kisasszony nem megy idegen 

urakkal táncolni. 
KÉPVISELŐ: Először is nem vagyok ide-

gen ur, másodszor is maga az idegen ur. 
(Margithoz.) Jönt 

MARGIT: Boldogan képviselő ur. (FeláU.) 
PINCÉR (jön. Hozza a feketét): Tessék 

parancsolni. (Leteszi Jánossy elé.) 
JANOSSY (önkéntelenül iszik egy kortyot 

a feketéből. Kiköpi) : Miért olyan keserű ezl 
PINCÉR: Cukor nélkül méltóztatott ren-

delni. 
JANOSSY (dühösen): Fizetek. 
PINCÉR: Igenis. Azonnal. (El.) 
MATÉ (odamegy): Mi történt! 
JANOSSY: Táncolni ment. Menj oda és 

mondd meg neki, hogy jöjjön vissza, mert be-
szélni akarok vele. 

MATÉ: Ezt nem lelhet csinálni. Menj oda 
és kérd le. 

JANOSSY: Hogy-hogy kérjem lel 
MATÉ: Menj oda és hajolj meg. És tán-

colj vele te tovább. Aztán majd visszahozod. 
JANOSSY: Ezt lehet? 
MÁTÉ: Hogyne. 
JANOSSY (rohan ki a parkettra). 
MATÉ (leül az asztalhoz és iszik). 
MARGOT (az előbbi kokott, belép): J é es-

tét, Pubi . . . Egyedül szomorkodik i t t ! Akarja, 
hogy ideüljek! (Leill.) 

MATÉ: Hagyjon békében. 
MARGOT: Csalódott valakiben! Ne ils mond-

j a . . . Az arcára van irva . . . 
MATÉ: Nézze, fiam... 
MARGOT: Alfred Musset mondja, a szere-

lem hasonlatos ahhoz az indiai kígyóhoz, mely-
nek marásá t . . . 

MATÉ: Menj a fenébe, fiam. (Elmegy.) 
MARGOT: Pukkadjon meg, szemtelen. 

(Utánasétál.) 
JANOSSY (hozza vissza az asztalhoz Mar-

gitot). 
MARGIT: Mit akar tőlem! 
JANOSSY: Elviszem innen. Ha kell, erő-

szakkal. — Meg akarom magát menteni. 
MARGIT : Én menthetetlen vagyok. 
JANOSSY: Gondoljon .arra, hogy van va-

lami, amit ugy neveznek, hogy erény. . . Le-
het, hogy ezt maga ostobaságnak t a r t j a . . . 

MARGIT: Fogalma sincs arról, hogy mek-
kora ostobaságnak... Az erény öl, butit és 
nyomorba dönt. 

JANOSSY: Ezek Mhaságok . . . 
MARGIT : Engedje el a karomat . . . Me-

gyek vissza táncolni . . . 
JANOSSY: Nem engedem, hogy eWel aa 

öreg hülyével ugráljon i t t . . . Mit akar tőle! 
MARGIT: Mit akarhatok!. . . Kenyeret . . . 
JANOSSY: Magának van kenyere nálam... 
MARGIT: Akkor bundát. 
JANOSSY: Minek magának bunda! 
MARGIT: Ne kérdezzen ilyen butaságokat. 
JANOSSY: Veszek magának bundát is. 
MARGIT: I g e n ! . . . Azt l ehe t . . . Egy fel-

tétellel. 
JANOSSY: Mi az! 
MARGIT: A magáé leszek. 
JANOSSY: Szégyelje magát. (Elfordul 

tőle, be a páholyba.) Fizetek. 
MARGIT: Elmegy! 
JANOSSY: Igen. És nyugodt lelkiismeret-

tel megyek e l . . . Én mindent megpróbáltam. 
MARGIT: Csak egyet nem. 
JANOSSY: Mi az! 
MARGIT : Hülye . . . (A puncsos pohár 

után nyul.) 
JANOSSY: Tegye le kérem a puncsomat. 
MARGIT: Maga úgysem issza meg. 
JANOSSY: Mindegy. Én nem akarom elő-

segíteni a maga romlását. (Elveszi a puncsos 
poharat és egy pálmafa tövibe önti.) 

FIZETŐ (jön) : Nagyságos uram, a pálmá-
kat a személyzet szokta öntözni minden reggel. 

JANOSSY : Volt egy puncsom . . . Egy fe-
ketekávé . . . (Észreveszi, hogy Margit a pezs-
gős üvegért nyul. Elveszi.) És egy üveg 
pezsgő. (A pezsgői is a pálmafára önti.) 

FIZETŐ: A h á . . . összesen 157 pengő 50 
fillér. 

JANOSSY: Hogy lehet az! 
FIZETŐ: Egy puncs 10 pengő, egy fekete 

2.50, egy üveg pezsgő 45 pengő. Egy pálma 
100 pengő. 

JANOSSY: Tessék: (Pénzt ad át.) A többi 
a magáé. 

FIZETŐ: Köszönöm. Legyen szerencsénk 
máskor is. (Elmegy.) 

JANOSSY (indulni akar, de meggondolja 
magát. Margithoz lép. Megragadja a karját): 
Ki volt a,7. az ember! 
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MARGIT: Micsoda embert 
JANOSSY: Ki volt az a gazember, Aki 

elrontotta az életét és ilyen állapotban el-
hagyta I 

MARGIT: Miért érdekli ez magát? Ufey-
sem látjuk többé egymást. 

JANOSSY: De én tudni akarom. 
MARGIT: Noe. — Egy férfi volt. 
JANOSSY: Azt sejtem. — De kicsodát 
MARGIT: Fontos azt 
JANOSSY: Igen. Maguk mai lányok mind 

olyan okosak és fölényesek, hogy van az 
mégis, hogy az első csinosabb kereski'dösegéd-
nek odaadják magukat? 

MARGIT: Ez nem kereskedösegéd volt. 
JANOSSY: Hát? 
MARGIT : Művész. 
JANOSSY: Képzelem. Biztosan színész. 
MARGIT: Ugyvan. Szinész. 
JANOSSY: Szégyelje magát. Persze, a 

kulisszák festett világa. Ez megszédít minden 
nőt. Odaadják magukat egy kifestett senkinek. 

MARGIT: Ezt kikérem magamnak. Ez nem 
senki volt. Komoly nagy movesz . . . 

JANOSSY: A nevét . . . 
MARGIT: Azt nem mondom meg. 
JANOSSY: Egy szinész. Persze, délceg 

huszártiszteket játszott. . . Üresfejű bonvivá-
noka t . . . 

MARGIT : Nem. Hamlete t . . . Cyranot . . . 
JANOSSY: U g y t . . . Szóval a Nemzeti 

Szinház tag ja t 
MARGIT: Nem. 
JANOSSY: Ezeket a darabokat nem játsz-

szák máshol. Miért hazudikt 
MARGIT: Ha ezen a hangon folytatja, itt 

hagyom. 
JANOSSY: Folytassa. . . 
MARGIT: Az egyik előadás után megvár-

tam a kis kapuban . . . ő nagyon megnézett. 
Észrevette, hogy szép vagyok, hogy fiatal va-
gyok . . . hogy nő vagyok . . . Hosszan a sze-
membe néizett... 

JANOSSY: A vizenyős szmeivel . . . 
MARGIT: Honnan tudja, hogy vizenyős a 

szeme ? . . . Nem is ismeri. 
JANOSSY: De el tudom képzelni... Na 

és? 
MARGIT: Aztán felmentem a lakására. 
JANOSSY: Csak igy? Minden bevezetés 

nélkül? Hosszan a szemébe nézett és erre fel-
ment a lakására? 

MARGIT: Nem. Tudniillik zuhogott az 
eső . . . Igen . . . fis ő felajánlotta, hogy el-
visz a kocsiján . . . A kocsiban hirtehrti átölelt. 
Lázas, forró szavakat sugdosott a fülembe . . . 
Hogy ő egy elveszett ember, aki a mocsárban 
é l . . . És én olyan vagyok, mint egy havas, 
fehér csúcs. . . 

JANOSSY: Mocsár. . . Havas fehér csúcs... 
Ne folytassa, mert felfordul a gyomrom . . . 
Szóval fölment a lakására. 

MARGIT: Igen. 
JANOSSY: Persze aztán többször járt nála 
MARGIT: Nem. Soha. 

JANOSSY: És ő tudja, hogy magával mi 
történtt 

MARGIT: Nem. Nem tudja. 
JANOSSY: Tudomására kell hozni . . . 

Végre is nem lehet igy elintézni egy dolgot . . . 
Beszélni kell vele . . . 

MARGIT: Nem. Soha. 
JANOSSY: Legyen nyugodt. Majd én el-

intézem. Mondja meg a nevét . . . 
MARGIT : Nem. Nem akarom . . . 
JANOSSY: Kérem. Ezt meg kell mondania. 

(Megfogja a kezét.) Érti t 
MARGIT: Eressze el a kezemet. 
JANOSSY: Ez az ember felelős a maga 

sorsáért . . . Nem engedhetem tov&bb lefelé 
a lejtőn . . . 

MATÉ (jön Ferivel. A zene megszólal.) 
MARGIT: Eressze «1 a kezemet. 
JANOSSY: Mondja meg a nevét. 
MARGIT : Feri, akar táncolni velem? 
FERI: Gyönyörrel. Föltéve, ha a doktor ur 

elengedi a kezét. Mert hármasban nem tudom 
a rumbát. 

MARGIT (Jánossyhoz) : Legyen szives. 
JANOSSY: Tessék. (Elengedi. Margit és 

Feri elmennek táncolni.) 
JANOSSY: Ez a te müved. 
MATÉ: N e m . . . Ez a természet müve, 

amely diadalmaskodik a teóriák felett. 
JANOSSY: E l é g . . . A hely és az idő nem 

alkalmas arra, hogy felelősségre vonjalak, kü-
lönben is mennem ke l l . . . 

MATÉ: És mi legyen a nővel? 
JANOSSY: Haza fogod vinni. 
MATÉ: Hozaámt 
JANOSSY: Nem. Hozzám. Holnap reggel 

mehet, ahova akar . . . De majd előbb . . . 
MATÉ: Mi lesz előbbi 
JANOSSY: A történtek után még azt vá-

rod, hogy bizalommal legyek hozzádt 
MATÉ: Kérlek. 
JANOSSY (a táncolókat nézi): Nézd, hogy 

simul hozzá. Hogy sugdos a fü lébe . . . Ezt az 
alakot mégis fel fogom pofozni. 

MÁTÉ: Mi azt Féltékeny vagy? 
JANOSSY: É n . . . ? Féltékeny? Nem. Csak 

nem tudom nézni . . . Hogy igy tönkre tegye 
egy nő az életét. Te nem ismered ennek a 
lánynak a tragédiáját. 

MATÉ: Én nem ismerem?... 
JANOSSY: Mondd. . . Ki játssza a Nem-

zeti Színházban Hamletet és Cyranot? 
MATÉ : Mi ? . . . Ezt nem értem. 
JANOSSY: Mit lehet ezen nem érteni? Ki 

az a szinész, aki a Nemzeti Színházban a 
Hamletet és Cryanot játssza? 

MATÉ: Miér t . . . Meg akarod nézni? 
JANOSSY: Nem. Nem vagyok kíváncsi rá. 
MÁTÉ: Akkor miért kérdezed?. .í. Meg-

bolondultál t 
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JANOSSY: Tudod, vagy nem tudod, hogy 
ki játsza! 

MÁTÉ : Hogyne tudnám. Szatmáry Zoltán. 
JANOSSY: Az lehetetlen. Hiszen az egy 

ötvenéves embert-. 
HÁTÉ: Na és? A Nemzeti Szinházban 

semmi sem lehetetlen. Tudod ki játssza a 
Faustban a Gretchent? 

JANOSSY : Az nem érdekel. (Elgondolko-
zik.) Különben mit tudom é n . . . A mai lá-
nyok . . . Amilyen romlottak . . . Képesek bele-
szédülni egy ilyen kiélt ember k a r j a i b a . . . 

MÁTÉ: Faustról beszélsz? 
JANOSSY: Hagyd ezeket a hülyeségeket... 

(Egy pincérhez, aki átmegy a seinen.) Pin-
cér . . . 

PINCÉE : Tessék parancsolni. 
JANOSSY: A telefonkönyvet. 
PINCÉE: Igenis. (El.) 
MATÉ: Ilyenkor már nincs senki a pénz-

tárban. 
JANOSSY: Micsoda pénztárban! 
MATÉ: Hát nem jegyet akarsz rendelni! 
JANOSSY: Micsoda jegyet! Részeg vagy! 
MÁTÉ: Hát akkor miért érdekel a Nem-

zeti Szinház műsora! 
JÁNOSSY: Nem fogom tűrni, hogy egy 

ilyen vén majom büntetlenül elcsábítson egy 
ártatlan lányt és a szive alatt egy gyerekkel 
magára hagyja ezt a fiatal teremtést a bűn-
ben és nyomorban . . . 

MATÉ: Gretchenről beszélsz! 
JANOSSY (dühösen): T e . . . 
PINCÉS (hozza a telefonkönyvet) : Tessék 

parancsolni. (El.) 
JÁNOSSY (keresgél a könyvien) : Szat-

máry . . . Szatmáry . . . Megvan. . . Zárda-
utca 12. Van ceruzád! 

MÁTÉ : Nincs. 
JÁNOSS.Y (kitépi a lapot a telefonkönyv-

fiái) : így is j ó . . . Akkor megyek ehhez a 
Szatmáryhoz... Szervusz. A pezsgőt kifizet-
tem. (Elmegy.) 

MATÉ (hülyén Iámul utána). 
MARGIT (abbahagyja a táncot és Máté-

hoz fut): Elment! 
MATÉ: El. És mit gondol, hova ment! 
MARGIT: Hova! 
MATÉ : Szatmáryhoz. 
MARGIT: Ki az a Szatmáry! 
MÁTÉ: Nem tudja! Hires szinész. A Nem-

seti Szinház tagja. 
MARGIT: Csak nem ő játssza Hamletet és 

Cyranot! 
MÁTÉ: De igen. Miért! 
MARGIT: Akkor végem van. Te jó Isten, 

mi lesz ebből! 
MÁTÉ: Mi az! Maga is! Hát mi van i t t ! 

Miért baj az, hogy ő játssza Hamletet és 
Cyranot ! 

MARGIT: Telefonálni kell neki. A telefon-
könyvet. 

MÁTÉ: I t t van az asztalon. 
MARGIT (nem figyelforgatja a könyvet): 

Szatmáry . . . Szatmáry . . . 
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MÁTÉ: Nem értem. Harminc éve fi játsz-
sza Hamletet és Cyranot . . . És eddig senki 
nem ütközött meg raj ta . . . 

MARGIT : Ne beszéljen annyi t . . . (Keres-
gél.) 

MÁTÉ : Ugy látszik, tényleg részeg va-
gyok . . . Megjegyzem, Lear királyt is ő 
já tssza . . . 

MARGIT: Nem érdekel. . . 
MÁTÉ: Miért nem!-... 
MARGIT: Nem. 
MÁTÉ : Hát ez fantasztikus . . . 
MARGIT : Nem találom . . . Nincs benne . . . 
MATÉ : Nem csodálom... A barátunk ki-

tépte a l apo t . . . 
MARGIT: És ezt csak most mondja! 
MÁTÉ: Hát mikor mondjam! 
MARGIT: Talán még nem késő. (Elrohan.) 
MATÉ (hülyén bámul utána). 
FERI: Mi az, öregem! Leégetett a nő! 
MATÉ: Te, ide figyelj. Tudod, hogy ki 

játssza a Nemzeti Szinházban Hamletet és 
Cyranot! 

FERI : Nem tudom. 
MATÉ : Szatmáry Zoltán. 
F E R I : Na és! 
MATÉ: Mit na és ! Nem vagy felhábo-

rodva? 
FERI: Nem. Miért? 
MÁTÉ: Érdekes. Akinek eddig még ezt 

mondtam, az mind dühbe jött és elrohant. És 
te nem jösz dühbe? Te ezt természetesünk 
találod? 

FERI : Miért ne? 
MÁTÉ : Ugy látszik, te is részeg vagy. 

Szervusz. 
FERI : Szervusz. (összeölelkeznek. A zene 

játszani kezd.) 
Függöny. 

III. felvonás 
Szatmáry Zoltán lakásának hálószobája. A 

jobb- és baloldalon ajtók. A jobboldali hátulsó 
ajtó a fürdőszobába nyílik. Az első az úri-
szobába. A baloldali ajtó a fogadószobába. A 
háttérben egy nagy kerevet, amelyet a szinész, 
mint ágyat használ. Most is meg van ágyazva, 
Elől egy kis garnitúra. A falakon babérkoszo-
rúk és fotográfiák, amelyek a szvnészt egy-egy 
szerepében ábrázolják. A kerevet mellett kis 
asztalka, rajta különböző orvosságos üvegek. 

SZATMÁRY (belép a fogadószobából. Mö-
götte megjelenik Ilonka, aki azonos a fiatal-
asszonnyal, aki az első felvonásban Jánossy 
rendelőjében járt): Bocsásson meg, hogy ide-
vezetem. De legjobb lesz, ha itt isszuk meg a 
teát. Ez a szoba fűthető a legjobban és a tor-
kom nem bírja a hideget. 

ILONKA: I t t alszik, úgy-e? 
SZATMÁRY (csenget): Igen. 
ILONKA: A nagy művész hálószobája. Mi-

lyen egyszerű és mégis impozáns. (Sáqvujt 
egy cigarettára.) 



SZATMÁRY: Megengedi, hogy felvegyem 
a pizsamakabátomat? 

ILONKA: Igen. Miattam ne feszélyezze 
magát. 

S Z A T M Á R Y (felveszi a pizsamakabátot). 
ILONKA: Milyen csodálatos volt ön ma 

este. Mennyi erő... Mennyi férfiasság... a má-
sodik felvonás végén, amikor rátörte a her-
cegnőre az a j t ó t . . . És az az uniformis . . . 
Napoleon gárdakapitánya... Az igaziak sem 
lehettek különbek . . . Engem egészen felgyúj-
tott a darab . . . Kitűnőnek találom . . . 

SZATMÁRY: Igen. — Ügyes kis vacak. 
ILONKA: Mikor ott állt az ajtóban, mint 

egy dühös fenevad. . . J u j . . . 
SZATMÁRY: Az ajtóból kiállt egy szög... 

És megsértette a kezemet. — Ezek a disznók 
nem vigváznak semmire. (Nézegeti a kezét.) 

SZOBALÁNY (be): Tessék parancsolni. 
SZATMÁRY: Van itthon jódunk? 
SZOBALÁNY : Igen. 
SZATMÁRY: Hozza be. (Szobalány in-

dul.) Várjon. — A teát is behozhatja. 
SZOBALÁNY: Igen,. (El.) 
ILONKA: Engem egészen felkavart ez az 

eset. — Már a vacsoránál éreztem, hogy 
valami bolondságot fogok elkövetni. És most 
itt vagyok. 

SZATMÁRY: Miért nöm ül leí (Bevesz 
egy pasztillát.) 

ILONKA (leül) : Elhiszi nekem, amit most 
mondok magánaki 

SZATMÁRY: Feltétlenül. 
ILONKA: Tudja, hogy én először vagyok 

egy idegen férfi lakásán? 
SZATMÁRY: Igen? 
ILONKA: Azt hiszem, be vagyok csipve. 
SZATMÁRY: Hiszen alig ivott valamit. 
ILONKA : Mindegy. — Az uram most 

Bécsben v a n . . . 
SZATMÁRY: Igen. — Ezt már emiitette. 
ILONKA: Kongresszuson van. Azt mondta: 

három napig fog tartani. Engem mégis va-
lami bizonytalan félelem gyötör. Mi lesz, ha 
taa éjjel megérkezik? — Mondja, előfordul 
az, hogy egy ilyen kongresszus hamarabb ér 
véget, mint tervezték? 

SZATMÁRY: Nem tudom. — Nem értek 
az ilyen kereskedelmi dolgokhoz. 

SZOB A L A N Y (be. Egy tálcán hozza a Teát 
és leteszi a kis asztalkára elől.) I t t a jód is, 
művész ur. 

SZATMÁRY: Köszönöm. Elmehet. (Fel-
veszi a kis üveget és a kezét jódozza.) 

SZOBALÁNY : Kérem iefekhetek, vagy 
megvárjam, amig a hölgy elmegy? 

SZATMÁRY: Nem tudom. 
ILONKA (feláll): Nem kell várnia rám. 
SZOBALÁNY: Jóéjszakát. (Elmegy.) 
ILONKA: Majd én elkészítem a teát. 

(Leül.) — Maga szépen ideül mellém, és 
udvarolni fog nekem, azon a lágy, behízelgő 
hangján. 

SZATMÁRY (befejezte a jódozást, leül): 

Ha szerencsém van, megúszom fertőzés nélkül. 
ILONKA: Mit? — J a persze. . . A szög... 

(Nevet.) 
SZATMÁRY: Maga nevet ezen? — El söm 

hiszi, hogy egy színésznek mennyire kell vi-
gyáznia magára. 

ILONKA (a teával foglalatoskodik): Ne 
haragudjék, de a mai szerepe u t á n . . . Kicsit 
komikus e z . . . Én mindig ugy látom magam 
előtt, ahogy a hercegnőre rátöri az a j t ó t . . . 
És tudja-e, hogy mi szegény úriasszonyok a 
férjünk megszokott langyos csókjai után, 
hogy vágyódunk egy ilyen férfire, aki ránk-
töri az a j t ó t . . . 

SZATMÁRY: Ezt nem Ígérhetem meg ma-
gának . . . Az ajtót nem fogom magára törni... 
d e . . . 

ILONKA : De . . . (Rágyújt egy cigaret-
tára.) 

SZATMÁRY: Sokat cigarettázik. 
ILONKA: Lehet.. . ideges vagyok. . . Ne 

féljen, nekem nem árt. 
SZATMÁRY: Magárnak talán nem. — De 

az én torkomnak nem használ. 
ILONKA: Bocsásson meg. — Erre nem 

gondoltam. (El akarja oltani a cigarettáját.) 
SZATMÁRY: Nem. Ne oltsa el. — Majd 

később kinyitom az ablakot. Úgyis nagyon 
száraz a levegő. 

ILONKA (nagyot szi a cigarettájából): 
Szjóval? — Ott hagyta el, hogy nem fogja 
rámtörni az a j t ó t . . . 

SZATMÁRY: Nem. — Az igazi szenvedély 
nem tör, nem zuz . . . Az lágy valami, mint a 
selyempárna... Csak perzselő és fojtogató 
és rafinált és . . . 

ILONKA (lehunyt szemekkel) : Folvtassa . . 
SZATMÁRY: Igen. — Rafinál t . . . (Más 

hangon, mint aki a hangját próbálja.) Ra-
finált . . . Nem tiszta a hangom. 

ILONKA: De igen. — Csodálatos ez a 
hang. Mint egy orgona . . . Mélyről jön . .. 
Magának direkt a hangjában van a sex «,p-
pealja. 

SZATMÁRY: Ugy gondolja, hogy csak a 
hangomban ? 

ILONKA: Nem. Dehogy. Sőt 
SZATMÁRY: Várjon egy pillanatra. 

(Feláll.) 
ILONKA: Hova megy? 
SZATMÁRY: Egy selyeimkendővel átkö-

töm a torkomat. Biztonság okáért. Holnap 
Rómeót játszom. (El a fürdőszobába. Szünet. 
Majd hallatni, amint gargalizál.) 

ILONKA (kéjesen nyújtózik el a kereve-
ten. A gargalisálásra felül.) Mit csinál? 
(Semmi válasz. A baloldali ajtón kopognák.) 
Kopognak.. . (A fürdőszobából gargalizálás 
hallatszik. Újra kopognak. Most ltangosab-
bam, mondja.) Kopognak. 

Kellemes estélt 
Budán „Sípos" Halászkertben 

GttndUr J ó s k a énekel, 
Zene: párizsi H orv A t h B é l a triója. Telefon. 

129 



SZATMARY (megjelenik a fürdőszoba aj-
tóban. A nyakára egy selyemkendő van csa-
varva, a kezében egy pohár): Mit mond? 

ILONKA: Kopogtak. 
SZATMARY: Igen? Biztosan a szobalány. 

(Leteszi a poharat az asztalra, az ajtóhoz 
megy és kinyitja.) Mi az? 

SZOBALANY (be): Egy ur van itt. A 
művész urat keresi. 

SZATMABY: Egy ur? Most? Éjjel? En-
gem keres? 

SZOBALANY: Igen. 
SZATMABY: Mért nem mondta, hogy nem 

vagyok itthon. 
SZOBALANY : Mondtam, hogy az örökös tag 

ur ilyenkor nem fogad. De azt mondta, hogy 
nem törődik vele. Ha nem engedem be, be-
töri az ajtót. 

ILONKA (egy sikollyal): A férjemi 
SZATMARY (ijedten): Gondolja? A maga 

férje képes arra, hogy utazás ürügye alatt 
leskelődik és maga után jön? 

ILONKA: Nem tudom. Azt hiszem, ké-
pes rá. 

SZATMABY: Nem értem, hogyha valaki-
nek ilyen férje van, akkor mié r t . . . Na, jól 
nézünk ki. Ettől igazán megkímélhetett volna. 

ILONKA: Is tenem.. . Mi lesz most? 
SZATMABY: Mi lenne?. . . Nem kell be-

engedni. 
SZOBALANY: A hallban vár. 
SZATMABY: A hallban? És azt mondta, 

hogy betöri az ajtót, ha nem engedik be? 
SZOBALANY: Igen. 
SZATMABY: Sajnos, ezek az ajtók nem 

nagyon erősek . . . Telefonálni kellene a rend-
őrségre . . . 

ILONKA: N e m . . . csak a rendőrségre ne... 
Csak semmi botrányt . . . Istenem . . . (Sir.) 

SZATMABY : Szedje össze magá t . . . Leg-
jobb lesz, ha én bemegyek a fürdőszobába és 
magamra zárom az ajtót. 

ILONKA: És én? 
SZATMARY: Magának kell beszélni vele. 

A maga fér je . . . Majd maga lecsillapítja . . . 
ILONKA: N e m . . . n e m . . . Majd én me-

gyek a fürdőszobába.. . (Berohan és magára 
zárja a-z ajtót.) 

SZATMARY: Na tessék.. . A mai n ő k . . . 
Csupa önzés mindegyik . . . 

SZOBALANY: Mit csináljak kérem? 
SZATMABY: Fegyver van nála? 
SZOBALANY: Nem tudom. Dö lehet. 
SZATMABY: Persze, hogy lehet. Miért na 

lenne?. . . Amilyen pechem nekem v a n . . . 
(Erőteljes kopogás az ajtón. Dermedt csend.) 
(Nyilik az ajtó és belép Jánossy.) 

JANOSSY: Bocsánat, hogy zavarok . . . 
Doktor Jánossy. 

SZATMABY: Részemről a szerencse... 
JANOSSY: On Szatmáry Zoltán? 
SZATMARY: Bátorkodom... 
JANOSSY: Köszönöm. (Szobalányhoz.) 

Maga elmehet. 
SZOBALANY (Szatmáryhoz) : Elmenjek? 

SZATMABY (lemondóan): Menjen. 
SZOBALANY (el). 
JANOSSY: Sejtheti, hogy nem ok nélkül 

zavarom ebben a késő éjjeli órában . . . 
SZATMABY: Se j tem. . . De biztosítom, 

hogy téved . . . Látja, hogy itt nincs senki . . . 
Egyedül vagyok . . . Beteg vagyok . . . A torkom 
is be van kötve . . . Éppen le akartam feküdni. 

JANOSSY: Csak tiz percre veszem igénybe 
az idejét. 

SZATMÁRY: Parancsoljon.. . Erről lehet 
s z ó . . . De figyelmeztetem, hogy az orvos el-
tiltott a sok beszédtől... És holnap Rómeót 
játszom . . . 

JÁNOSSY : Nem érdekel. . . 
SZATMARY: Lehetséges... Tulajdonképpen 

mit óhajt? 
JÁNOSSY: Meg akarom önnek mondani, 

hogy ön egy aljas, lelkiismeretlen csábító . . . 
SZATMARY: Kérem. . . Vissza kell utasí-

tani ezt a hangot . . . Én . . . (Észreveszi az asz-
talon Ilonka ridiküljét, sálját és keztyüjét. 
Hirtelen felveszi és el akarja rejtem, de a ridi-
kül kiesik a kezéből és a tartalma szétgurul a 
földön. Jánossy szótlanul nézi.) Bocsánat . . . 
Izé . . . Lehet, hogy a látszat ellenem szól . . . 
Ezeket a tárgyakat egy ismerősöm felejtette 
nálam . . . Egy távoli ismerősöm ön persze 
nem hiszi ezt? 

JANOSSY: Miért ne hinném? 
SZATMARY: Ha parancsolja, behivatom a 

szobalányt, aki megesküszik r á . . . 
JANOSSY: Felesleges... 
SZATMARY: Nem. Nem akarom, hogy 

félreértés legyen közöttünk.. . Utóvégre ma 
minden második nőnek ilyen ridikülje van . . . 
Én nem akarom, hogy ön azt gondolja . . » 
Illetve . . . Természetesen hajlandó vagyok 
tisztázni a dolgot . . . 

JANOSSY: Milyen dolgot* 
SZATMÁRY: Azt, hogy hogy került ide ez 

a ridikül't 
JÁNOSSY: Nem értem, hogy mit akar foly-

ton evvel a ridiküllel! A ridikülhöz semmi kö-
zöm. 

SZATMARY: Helyes. Ezt szegezzük le. ön-
nek a ridikülhöz semmi köze. A ridikül egy 
idegen hölgyé. Illetve a hölgy csak az ön szá-
mára idegen. Nekem ismerősöm. Távoli isme-
rősöm. De ön nem is ismeri, ő hagyta itt a 
ridikült. 

JANOSSY : Uram . . . Az én türelmemnek is 
vannak ha tá ra i . . . Hagyja abba ezt a dolgot 
evvel a ridiküllel... 

SZATMÁRY: Nem én kezdtem.. 
JÁNOSSY: E l é g . . . Nem érdekel... I t t 

sokkal fontosabb dolgokról van szó . . . 
SZATMÁRY: És pedig? 
JANOSSY: ön aljas módon elcsábitott egy 

hölgyet. 
SZATMABY : Kérem . » . Egy színész nem 

szokott erre hivatkozni . . . De tekintve koro-
mat . . . Beteg vagyok . . . Éppen gyöngé'kedni 
kezdtem . . . Látja, a torkom is be van kötve.. • 

JÁNOSSY: Ne próbálja tagadni . . . Én min-
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denről pontosan értesülve vagyok . . . Nekem 
bizonyítékaim vannak. 

SZATMARY (megtörik): Ha bizonyítékai 
vannak . . . Az más . . . Pedig ez a r ik idül . . . 

JANOSSY: E l é g . . . Ne iparkodjék letérni 
a t á rgyró l . . . Majd el fogjuk intézni . . . Fér-
fiak vagyunk . . . 

SZATMÁRY: Igen, ez kétségtelen.. . 
JANOSSY: öntsünk tiszta vizet a pohárba... 

Beszéljük meg nyugodtan a dolgokat . . . 
SZATMARY : " Beszéljük m e g . . . fin is azt 

mondom . . . Csak nyugodtan . . . Csak semmi 
izgalom . . . Tudniillik beteg vagyok, minden 
izgalom árt nekem. 

JANOSSY : Nyugodjék m e g . . . Amennyire 
lehet, kímélni fogom Magam is orvos va-
gyok . . . 

SZATMARY: Orvosi . . . ön nem a bankban 
dolgozik ? 

JANOSSY: Nem. Miből gondolja? 
SZATMARY : Csak ugy . . . Érdekes . . . Fog-

laljon helyet. ». 
JANOSSY" : (leül) : Szóval szegezzük le a 

dolgokat, ön aljas módon elcsábított egy fiatal 
hölgyet . . . 

SZATMARY: Bocsánat . . . A csábítás ellen 
tiltakozom . . . 

JANOSSY: A szavak nem fontosak . . . 
Mondjuk, hogy nem csábította el, csak . . . 

SZATMARY (leül) : M o n d j u k . . . 
JANOSSY: A lényeges az, hogy feljött ma-

gához . . . 
SZATMARY: F e l j ö t t . . . Mit tagadjam?. . . 
JANOSSY: Na már m o s t . . . Ez a hölgy 

ártatlan v o l t . . . 
SZATMARY: Ez erős tú lzás . . . Hogy hogy 

ártatlan volt? 
JANOSSY: Leány v o l t . . . A sző fizikai ér-

telmében. 
SZATMARY: Ezt fin mondja nekem? 
JANOSSY: Ezt én mondom önnek. 
SZATMARY: ön? . . . A hölgy férje? 
JANOSSY: fin nem vagyok a férje. A szó-

banforgó hölgynek nincs férje. 
SZATMARY: Nincs? Megáll az eszem. Hogy 

ezek mit összevissza hazudnak. Szóval maga 
nem is volt Bécsben? A kongresszuson? 

JANOSSY: De voltam. 
SZATMARY : Mégis volt? Érdekes . . . 
JANOSSY: Két évvel ezelőtt. Az orvos-

kongresszuson. Miért kérdezi? 
SZATMÁRY: Mondja kérem, kicsoda maga? 
JANOSSY: Bemutatkoztam az előbb. 
SZATMÁRY: És kije magának ez a fiatal 

hölgy? A menyasszonya? 
JÁNOSSY: Nem. 
SZATMARY: A barátnője? 
JANOSSY: Nem. 
SZATMARY: Az anyja? 
JÁNOSSY: Nem. 
SZATMÁRY: Hát akkor micsoda? 
JÁNOSSY: A páciensem... 
SZATMARY: Beteg a nő? 
JANOSSY: Nem. Csak jelenleg nálam tar-

tózkodik, megfigyelés végett. 

SZATMÁRY: Várjunk c s a k . . . Hát hogy 
van ez? Tulajdonképpen micsoda nőről beszél 
maga? 

JÁNOSSY: Gépirólány v o l t . . . Szép barna 
lány . . . Margitnak hivják . . . 

SZATMARY: Margi t? . . . M a r g i t . . . 
JANOSSY: Két-három hónapja történt a 

dolog. 
SZATMÁRY: Á . . . Egészen m á s . . . (FelU-

legzik.) 
JÁNOSSY: Autogrammot kért öntől a szin 

ház előtt. 
SZATMARY: Pe r sze . . . 
JÁNOSSY: Esett az eső . . . ön azt mondta, 

hogy autón hazaviszi . . . 
SZATMARY: A h a . . . 
JANOSSY: Szóval emlékszik? 
SZATMÁRY: I g e n . . . Valami rémlik ne-

kem . . 
JÁNOSSY: Az autóban megcsókolta... 
SZATMÁRY: Nem emlékszem... 
JANOSSY: Azt mondta neki, hogy maga a 

mocsárban é l . . . 
SZATMARY (felnevet): L e h e t . . . Ezt 

szoktam mondani . . . Ha ismerné a szín-
házat, nem is csodálkozna r a j t a . . . 

JÁNOSSY: Azt mondta, hogy ugy néz fel 
rá, mint egy havas fehér csúcsra. 

SZATMÁRY: Nem emlékszem. 
JANOSSY: Nem f o n t o s . . . Az a fontos, 

hogy felcsalta magához . . . 
SZATMÁRY: Bocsánat . . . önként j ö t t . . . 

Könyörgött, hogy feljöhessen . . . Istenem . . 
Mit tegyek? Az embert megostromolják. Ez 
hozzátartozik a mesterségünkhöz. 

JÁNOSSY: Nem érdekel a mestersége . . . 
Szóval itt volt a lakásán . . . 

SZATMÁRY: Na és? Most mit akar? 
JÁNOSSY: Hogy mit akarok? Ez a fiatal 

lány ennek a kalandnak a következtében 
anyai örömöknek néz elébe . . . 

SZATMARY: E j h a . . . Ez elég kinos és 
kellemetlen . . . Főleg "neki . . . 

JANOSSY: N e m . . . Főleg önnek . . . 
SZATMÁRY: Hát ké rem. . . A dolog igen 

egyszerű . . . Adok önnek kétszáz pengőt. . . 
ön úgyis orvos . . . És a dolog el van intézve... 

JANOSSY : Kétszáz pengőt kinál nekem? 
Egy tiltott műtétért? 

SZATMARY : Jó . . . Legyen háromszáz . . . 
JANOSSY: Kikérem magamnak . . . fin 

egyetemi tanársegéd vagyok . . . 
SZATMARY: Akkor sem adok többet há-

romszáznál . . . 
JANOSSY: fin nem vállalkozom ilyen dol-

gokra . . . Nagyon téved, ha azt hiszi, hqgy 
ezt igy el lehet in tézn i . . . Ez nem pénzkér-
dés . . . I t t egy életről van s z ó . . . Maga nem 
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tudja, ki az a lány . . . Maga azt a lányt el 
fogja venni feleségül. 

SZATMÁRY: Ne mondja! MiértÏ 
JANOSSY: Mert elcsábította. 
SZATMARY: Ez is ok? Ha minden nőt fel-

vennék, akit elcsábítottam, akkor annyi fele-
ségem lenne, hogy nem nézhetnének meg egy-
szerre a premiereken, mert nem férnének be 
egyszerre a színházba. 

JÁNOSSY: Hagyjuk a cinizmust. Kénysze-
ríteni fogom önt, hogy mindent jóvátegyem.. 

SZATMÁRY: Kényszeríteni? A huszadik 
században vagyunk.. . Én nem házasodom. 
Hogyan akar kényszeríteni? 

JÁNOSSY: Hogyan? A botránnyal. 
SZATMÁRY: Téved. Nekem a botrány 

elemem. 
JÁNOSSY: Ez a botrány nem lesz eleme, 

ha minden este megvárom a kiskapuban és 
meg fogom pofozni. 

SZATMÁRY: Hogyan? A közönség előtt? 
JANOSSY: A közönség előtt. Mindenütt 

fel fogom pofozni . . . 
SZATMÁRY: Ezt nem leihet... Ezért el 

fogják Ítélni . . . 
JÁNOSSY: Pénzbüntetésre... De hála 

Istennek, elég jólmenő praxisom van ahhoz, 
hogy önt nyugodtan pofozhassam egy életen 
keresztül, , , , 

SZATMÁRY: Egy életen keresztül? Egy 
ilyen csekélység miatt. 

JÁNOSSY: Ennek a lánynak ez nem cse-
kélység . . , öngyilkos akar l enn i . . . Én meg 
akarom menteni. . . Azt sem bánom, ha az-
tán rögtöu elválnak. 

SZATMÁRY: Akkor minek kell az egész 
komédia? 

JÁNOSSY: A gyerek m i a t t . . . 
SZATMÁRY: Egy taknyos kölyök miatt 

felforgassam az egész életemet? És csak nem 
gondolja, hogy szó nélkül elveszek feleségül 
egy olyan nőt, aki idegen férfiak lakására 
mászkál? 

JÁNOSSY: Téved. Ez nem egy olyan nő. 
SZATMÁRY: Ha nem egy olyan nő, akkoi 

hogy került ide? 
JÁNOSSY: Tapasztalatlanságból. Tudja, 

mennyi finomság és szemérem van benne? 
SZATMÁRY: Finomság?.. . Szemérem?... 

Akkor itt valami tévedés van. Ilyen nővel 
életemben nem volt dolgom. 

JÁNOSSY: Mi? Le akarja tagadni? Az 
előbb beismerte . . . Hogy megcsókolta a taxi-
ban . . . 

SZATMARY: Mondom, hogy összetévesz-
tettem valakivel. . . Az én fejem nem káp-
talan. 

JÁNOSSY: Szóval tagadja, hogy itt volt 
& Íflkásá-H? 

SZATMÁRY: Velem nem. . . lehet, hogy 
valaki visszaélt a nevemmel. 

JÁNOSSY: Nem érzi, hogy milyen gyere-
kes hazugság ez? 

SZATMARY (feláll): Kérem, ez a dolog 
tezd hosszura nyúln i . . . Nekem az orvos ha-

tározottan megti l tot ta. . . Tüszős mandula-
gyulladásom van. 

JÁNOSSY: Ez sem igaz . . . Mutassa a 
nyelvét. 

SZATMÁRY: Kérem, u r a m . . . Kíméljen 
meg . . . Különben ig fizikailag lehetetlen a 
dolog. 

JÁNOSSY: Hogyhogy fizikailag lehetet-
len? 

SZATMÁRY: Ha már itt tartunk, elárul-
hatok magának valamit . . . (Valamit sug a 
fülébe.) Már évek ó t a . . . 

JÁNOSSY : Ez hazugság . . . Engem hiába 
próbál becsapni. . . Én orvos vagyok . . . 
(Feláll.) 

SZATMÁRY: Miért mondja ezt? Meg akar 
vizsgálni? Kérem. . . (Elkezd vetkőzni.) 

JÁNOSSY: Megálljon. Akkof miért vál-
lalta az előbb a dolgot? 

SZATMÁRY: Renoméból... Tudja, jó, ha 
az emberek azt hiszik . . . Ez ke l l . . . Hozzái-
tartozik a mesterségemhez... Én ugy nem 
élhetek meg sex appeal nélkül, mint ahogy egy 
politikus nem élhet meg agy nélkül. . . azaz 
hogy . . . Rossz példát mondtam . . . Az agya 
még hiányozhat.. . de legalább feje legyen... 
hogy azt higyjék, hogy agya is v a n . . . Igy 
vagyok én is evvel . . . 

JÁNOSSY: Ez hazugság.. . 
SZATMÁRY : Higyjen nekem . . . Sohasem 

láttam azt a hölgyet . . . 
JÁNOSSY: Most már nem hiszek magá-

nak. 
SZATMARY: Mire esküdjem? 
JÁNOSSY: Ne esküdjék semmire. 
SZATMÁRY: Ne legyek jó a legközelebbi 

szerepemben, ha valaha is láttam ezt a höl-
gyet . . . 

SZOBALÁNY (be): Kérem művész ur. 
Egy hölgy van itt. 

SZATMARY: Micsoda hölgy? Nem foga-
dok . . . Uram . . . 

SZOBALÁNY: Kint v á r . . . Azt mondja, 
hogy életbevágóan fontos. 

SZATMÁRY: Nekem nem. . . 
JANOSSY: Várjon c sak . . . (Kinéz as aj-

tón.) ö az . . . 
SZATMÁRY: Kicsoda? 
JANOSSY: A hölgy, akiről szió v a n . . . 
SZATMÁRY: Hogy nekem milyen pechem 

van ma . . . 
JANOSSY: I d e j ö t t . . . É j j e l . . . Magá-

hoz . . . És maga még tagadni mer? 
SZOBALÁNY: Bebocsássam? 
SZATMÁRY: Nem. 
JÁNOSSY: Igen. Majd én átmegyek a má-

sik szobába (indul a fürdőszoba ajtó felé). 
SZATMÁRY: Ott már vannak. 
JÁNOSSY (A másik szoba felé indul.) 

Nagyon büszke teremtés. Nem kell tudnia, hogy 
beszéltem az érdekében. 

SZATMARY: Kérem, én egy beteg ember 
vagyok. . . 

JANOSSY: Figyelmeztetem, hogy bánjon 
vele emberségesen, mert én itt vagyok. 
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SZATMARY: Kérem, nekem holnap Rómeót 
kell játszanom . . . 

JANOSSY: (El a jobb első ajtón.) 
SZOBALANY: Be bocsássam? 
SZATMARY (lemondón) : Bocsássa be. 

(Szobalány el. Ks szünet után belép Margit.) 
MARGIT: Bocsánatot kérek, hogy meg-

zavarom a nyugalmában. 
SZATMARY: A nyugalmamban? — Hol 

van már az én nyugalmam? Mit óhajt! 
MARGIT: Ma éjjel nem kereste fel önt 

egy fiatalember? 
SZATMARY: Miért kérdezi? 
MARGIT: Szóval nem ? — Hála Istennek. 

— Sikerült megelőznöm . . . Nincs ba j . . . 
SZATMARY: Nincs baj? 
MARGIT: Művész ur, én akaratlanul nagy 

bűnt követtem el iraga ellen . . . 
SZATMARY: Ellenem? — Hogy lehet az? 

Hiszen én most látom magát először. 
MARGIT: Ugy van. — Nem volt szeren, 

csénk még . . . 
SZATMÂBY: Pardon. — Ezt szögezzük le. 

— Maga nem ismer engßm? 
MARGIT: Nem. 
SZATMATRY: Én nem ismerem magát. 
MARGIT: Nem. 
SZATMARY: Sohase találkoztunk. 
MARGIT: Nem. 
SZATMARY: Biztoe ebben? 
MARGIT: Biztos vagyok benne. 
SZATMARY: Hála Istennek. — Mert én 

nem voltam biztos benne . . . 
MARGIT: Ezt nem érteim. 
SZATMARY s Még egyet. Viszonyunk sem 

volt? 
MARGIT: De művész ú r . . . 
SZATMARY: Ne szerénykedjék. Volt vi-

szonyunk? vagy nem volt? 
MARGIT: Nem volt. 
SZATMARY: Hála Istennek. . . Biztos 

ebben? 
MARGIT: Hogyne volnék biztos. Én még 

ártatlan vagyok. 
SZATMARY: Attól még lehetett. — Én 

ismerem magamat. 
MARGIT : Uram . . . Mondom, hogy ártat-

lan vagyok. 
SZATMARY: Várjon. — Az nem lehet, 

ön nem néz anyai örömök elé? 
MARGIT: Nem. 
SZATMARY (leül) : Akkor nem maga az. — 

Hogy nekem milyen napom van ma. — Egy, 
órán keresztül vitatkoztam egy férjjel. Erre 
kiderül, hogy nőtlen. Az előbh alt mondták 
nekem, hogy jönni fog egy fiatal lány, akit 
elcsábítottak és aki anyái örömöknek . . . 

MARGIT: Ez én vagyok. . . 
SZATMARY: Maga? — Szóval mégis?... 

I z é . . . 
MARGIT : Nem . . . Mégsem . . . 
SZATMARY (feláll): Nem? — Megengedi, 

hogy bevegyek egy aszpirint? Kissé zúg a 
fejem. 

MARGIT: Kérem. . . 

SZATMARY: (bevesz egy aszpirint). 
MABGIT : Azt hiszem a legjobb lesz, ha 

mindent megvallok önnek . . . őszinte leszek . . . 
SZATMARY (aggódva): Mégis volt viszo-

nyunk? 
MARGIT: Neim. — Mondom, hogy ártat-

lan vagyok.. . 
SZATMARY: És mégis maga az, aki az 

a n y a i . . . 
MARGIT: Igen. 
SZATMARY: És én holnaip Rómeót ját-

szom. . . (Leroskad egy székbe.) 
MARGIT: Gépirólány vagyok. Állásomat 

elvesztettem. Jelentkeztem egy olyan állásra, 
amelyhez anyának kellett volna lennem. 

SZATMARY: Dajkának! 
MARGIT: Nem. — Hogy magyarázzam 

meg? Egy könyvhöz . . . 
SZATMARY (kétségbeesetten): Könyvhöz? 

Anyának? 
MARGIT: Igen. T. 1. megfigyelés végett. 
SZ ATM ARI (feláll): Megfigyelés végett? 

Magát megfigvelték? 
MARGIT: ígen. 
SZATMARY: Most már mindent értek. — 

Nézze kérem . . . 
MARGIT: Természetesen nem voltam 

a n y a . . . 
SZATMARY: Természetesen. 
MARGIT : Az orvos belém szeretett. 
SZATMARY: Az orvos?... Persze . . . Ott 

k i n t . . . 
MARGIT: N e m . . . I t t b e n t . . . 
SZATMARY : Mindegy . . . mindegy.. . 
MARGIT: Természetesen az orvosnak nem 

mertem megmondani, hogy ártatlan vagyok . . . 
SZATMARY: Isten ments . . . 
MARGIT: Faggatni kezdett, hogy ki volt 

a csábító . . . Egyes elejtett szavaimból arra 
következtetett, hogy maga volt az 

SZATMARY : Természetesen, hogy én . . . 
Igen. 

MARGIT: Most meg van győződve arról, 
hogy maga volt a csábitó . . . 

SZATMARY: Rendbea v a n . . . Én vol-
tam . . . Vállalom. 

MARGIT: Miért? 
SZATMARY: Miért ne? 
MARGIT: De kérem . . . A dolqg ugy á l l . . . 
SZATMARY: Nem fon tos . . . Én rám min-

dig számithat . . . . Én vállalom . . . 
MARGIT: De én nem vállalom... Én új ra 

ártatlan akarok lenni . . . 
SZATMARY: És ezért jött hozzám? 
MARGIT: Igen. 
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BZATMÁRY; Ez móg nem fordult elő a 
praxisomban. 

JANOSSY (kilépj ; Most már mindent ér-
tek. 

SZATMARY: Akkui legyen szives, magya-
rázza meg nekem ig. 

JANOSSY; Szóval maga ár ta t lan?. . . Szé-
gyelje m a g á t . . . Mindenre el voltam ké-
szülve . . . De ezt az aljasságot nem tételeztem 
volna fel magáról , . . 

SZATMARY; Hogy ár ta t lan! . . . Ezt maga 
aljasságnak t a r t j a ! 

JANOSSY: A legnagyobb mértékben. 
SZATMABY (a fejét fog jaj : Mi van velem 

mat 
MARGIT (alig tud szóhoz jutni) ; Maga itt 

volt! 
JANOSSY: Igen. I t t voltam. Ez a helyes 

kitfejezéaé, mert most elmegyek. (Indul. Az 
ajtóban megáll.) ... Bes t ia . . . 

MARGIT (egy székbe roskad). 
SZATMARY: Halló. — Megálljon. — Ne 

hagyja nekem itt ezt a nőt. — Én nem fogom 
ápolni. — Én magam is beteg vagyok. — És 
holnap Rómeót kell játszanom. 

JANOSSY; Ezek után semmi közünk egy-
máshoz. — Nem ismerjük többé egymást. . . 

SZATMARY: Én és maga! 
JANOSSY: Magához pláne semmi közöm... 
SZATMARY: Ugy! — Feljön a lakásomra 

botrányt csiniálni t . . . Egy beteg művészember-
hez . . . És — semmi köze . . . Tessék a nőt ma-
gával vinni. 

JANOSSY: A hölgy nem hozzám jött, ha-
nem magához. Csináljon vele amit a k a r . . , 

MARGIT: Gazember! 
JANOSSY (megáll): Mit mondott! 
MARGIT : Gazember... Maga is éppen 

olyan csirkefogó, mint a többit férfi. 
JANOSSY: Kérem, én magához csakis jó 

voltam.. . A javát akar tam. . . De maga en-
gem rutul1 becsapott. . . 

MARGIT : Becsaptam! Ne mond ja . . . Avval, 
hogy ártatlan vagyok . . . Ha rossz lennék, ha 
száz szeretőm lett volna, most szaladna utá-
nam és megbocsátana és adoptálná a gyere-
ket . . . é s . . . De mert ártatlan vagyok, most 
nem kellek magának sem . . . 

JANOSSY: Mit csináljak én egy ártatlan 
nővel! 

MARGIT: Hülye . . . 
JANOSSY: Már bocsánatot kérek . . . 
MARGIT: Ne kérjen bocsánatot, mert ezt 

ugyseim bocsátom meg magának soha . . . Ma-
guk gúnyt iizne kaz erényből. . . Hiszen engem 
is odáig vittek már, hogy titkoltam, hogy tisz-
tességes vagyok. Ugy rejtegettem azt, mint 
valami csúnya hibát-. Hát most kisült. — Igen. 
— Ártatlan vagyok. — D e . . . nem csinálom 
tovább . . . Elég volt . . . Most az első jött-
mentnek odadobom magamat . . . ( Szotmáry-

hoz.) ... Mondja, akarja, hogy a szeretője le-
gyek! 

SZATMARY : Kérem. . . Én egy beteg em-
ber vagyok.. . És holnap Rómeót kell játsza-
nom. 

MARGIT: I t t vagyok. . . Kellek magának! 
SZATMARY : Nem ke l l . . . Nekem már elég 

kellemetlenséget szerzett igy is. 
MARGIT : Nem baj . . . Most majd szerzek 

egy kellemes órát, vagy egy kellemes napo t . . . 
Maga ils csak f é r f i . . . , 

SZATMARY : Téved . . . Különben is engem 
hagyjanak ki a já tékból . . . 

MARGIT: Rendiben v a n . . . Majd csak ta-
lálok valakit. (Indul kifelé.) 

JANOSSY : Kisasszony . . . Megálljon . . . 
(Elébe áll.) Megálljon. 

MARGIT: Eresszen az u t amra . . . Eresz-
szen . . . 

SZATMARY: Eressze. . . És menjen maga 
i s . . . És egyáltalán menjenek máshova vesze-
kedni . . . Hogy jövök én ahhoz... 

ILONKA (felszakítja a fürdőszoba ajtaját) : 
Neon biroin tovább a bizonytalanságot. In-
kább a halált. 

SZATMARY: Csak ez hiányzott még. 
JANOSSY: Bocsánat . . . 
ILONKA (meglepetten nézi a párt): Ho-

gyan! 
SZATMARY: Nagyon szívesen bemutatnám 

magukat egymásnak, de sajnos, egyiküknek 
sem tudom a nevét. 

ILONKA: Doktor u r . . . Nem tudom, hogy 
magyarázzam meg önnek . . . 

JANOSSY: De asszonyom... Igazán feles-
leges . . . 

SZATMARY: Maguk ismerik egymást! — 
Bravó! 

ILONKA: Fent jártam a doktor úrnál, ki-
sebb panaszaim vol tak. . . 

JANOSSY: De amint l á tom. . . Hason-
szervi gyógymóddal kezeli m a g á t . . . 

ILONKA (a színészhez): Hogyan! Én azt 
hittem, hogy . . . És maga hölgyeket fogad éj-
jel a lakásán! — Ki ez a nő! • 

SZATMARY: Azt én is szeretném tudni. 
JANOSSY: Egy paciensem. 
MARGIT: Eresszen e l . . . Hagyjon az 

utamra menni. 
JANOSSY: Nem engedem... 
SZATMARY: Kérem. . . (Krákog.) Ké-

rem . . . Na tesaék . . . Egészen berekedtem az 
izgalomtól... És holnap Rómeót játszom . . . 
Megyek gargalizáliű. 

ILONKA: Akkor én is megyek. 
SZATMARY: Gargalizálni! 
ILONKA: Nem. Csak önnel megyek a für-

dőszobába. 
SZATMARY: Minek! 
ILONKA: Hát hova menjek? 
SZATMARY: Én ugy tudom, hogy önnek 

lfekása van Pesten. 
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ILONKA: A h l . . . Azt akarja evvel mon-
dani . . . 

SZATMARY: Hogy holnap Rómeót játszom. 
ILONKA: Szegény Julia. Na mindegy. 

(Fölveszi a ridiküljét és sajnálja.) így is jó... 
SZATMARY Sőt. így sakkal jobb. 

Ahogy ez az éjszaka kezdődött. . . (Krákog. 
Próbálja a hangját.) Ahogy ez az éjszaka 
kezdődött. (Hümmög.) Ahogy ez az éjszaka 
kezdődött.. . (Fejét csóválja és el a fürdő-
szobába.) 

ILONKA: Jóéjszakát. (Dühösen el.) 
MARGIT: Engedje el a karomat. 
JANOSSY (elengedi a karját). 
MARGIT: Végre Mit óhajt tőlemÎ 
JANOSSY: Szóval ön még ártatlan» 
MARGIT: Pillanatnyilag még igen. 
JANOSSY: Most már sok mindent megér-

tek. 
MARGIT: Dicsérem az eszét. 
JANOSSY: Ezért voltak olyan zavarosak a 

dolgok, amiket mondott . . . Az összes feljegy-
zéseimet eldobhatom . . . Mondja egyáltalán, 
hogy merészkedett maga az anyaság állapotá-
ról kijelentéseket tenni..-. 

MARGIT: Mert maga forszírozta.. . Tudja, 
milyen áldozatokat hoztam én magáért» — 
Egy hét alatt megettem egy üveg ecetes ubor-
kát. Pedig utálom az ecetes uborkát. 

JANOSSY: Mondtam én, hogy egyék ecetes 
uborkát » 

MARGIT: Nem. De kellett valami savanyu-
ságot kívánnom, mert ez volt a könyvben. 

JANOSSY: Milyen könyvben» 
MARGIT : A maga orvosi könyvében. Amely 

a szülészetről szól. 
JANOSSY : Maga ebből a könyvből szedte a 

tüneteket» Ha l l j a . . . 
MARGIT: Mit akart mondani»... Mondja 

csak nyugodtan . . . Szidjon . . . Bántson . . . 
Most már olyan mindegy . . Elmegyek . . . 

JANOSSY: Vá r jon . . . Nézze, tulajdonkép-
pen én nem itélem el m a g á t . . . 

MARGIT: Amiért ártatlan vagyok» 
JANOSSY: Kérem, ne tüntessen folyton a 

fiziológiai állapotával. Ennek nincsen semmi 
értelme. Ez olyan, mintha a madárfióka avval 
hencegne, hogy nem tud még repülni . . . A 
virágok szépek, de azért vannak, hogy gyü-
mölcs legyen belőlük... Ez a természet! 
r end je . . . És igy van ez jól. 

MARGIT: Mi nők mégis ragaszkodunk a 
virágokhoz... 

SZATMARY (már előbb megjelent a 
fürdőszoba ajtajában) : Maguk itten virágok-
ról vitatkoznak».-.. É j j e l » . . . 

JANOSSY: Rögtön befejezzük.. . Bor  
csäoät 

SZATMARY: Hallatlan 1 (El.) 
MARGIT : Tényleg nines értelme, hogy . . . 

Megyek. . . 
JANOSSY: Hova akar menni»... Hiszen 

nincs lakása, nincsen állása. Nincs semmije . . . 

Ne értsen f é l r e . . . Nekem nem az ellen van 
kifogásom, hogy maga ár ta t lan . . . Bár ez is 
szörnyű.. . Nekem csak az f á j , hogy emiatt el 
kell veszítenem . . . 

MARGIT: Fáj , hogy elveszít» 
JANOSSY: I g e n . . . Tudniillik m a g a . . . 

Maga ideális anyag lett volna a megfigyelé-
seim számára . . . Természetesen ez most már 
lehetetlen . . . 

MARGIT: Miért volna lehetetlen» 
JANOSSY: Na hallja. 
MARGIT: Miért» Olyan sürgős» Azok a 

megfigyelések nem várhatnak egy kicsit» 
JANOSSY: I z é . . . És meddig kellene 

várni » 
MARGIT: Maga orvos és ilyet kérdez» 
JANOSSY: Már ugy értem, h o g y . . . Hi-

szen maga ártatlan . . . 
MARGIT: Na és . . .» Az előbb gyönyö-

rűen kifejtette, hogy a virágokból lesznek a 
gyümölcsök. 

JANOSSY: I g e n . . . De a virág nem ter-
mékenyül meg magától . . . 

MARGIT: Magától n e m . . . A virág 
sem . . . 

SZATMARY (megint megjelenik a fürdő-
szoba ajtóban): Még mindig virágokról vitat-
koznak» Hát mi van itt» Botanikai kongresz-
szus? Éjjel a hálószobámban» Ez még nem is 
hallottam. 

MARGIT: Na, én megyek. ((Indul.) 
JANOSSY: Megálljon. (Megfogja a kar-

ját.) Azt mondta, hogy tőlem a virág sem 
termékeny ül meg? H a l l j a . . . M a g a . . . Maga 
taknyos . . . Én is férf i vagyok. (Vadul átkapja 
a derekát, magához szorítja és megcsókolja.) 

MARGIT : (visszacsókolja). 
SZATMARY: H é . . . Halló. Hogy képzeli 

ezt» 
JANOSSY (a csók után): Bocsánat . . . el-

ragadtattam magamat . . . 
MARGIT: Engem is. 
JANOSSY : Jöjjön . . . Haza viszem . . . 

Majd adok magának valami foglalkozást.. . 
MARGIT : Nem . . . Annál én sokkal büsz-

kébb vagyok.. . Én csak akkor lépem át a 
maga lakásának küszöbét, ha a hirdetés fel-
tételeinek meg tudok fele lni . . . 

JANOSSY: Rendben van. Vállalom"a fele-
lősséget. (Szatmáryhoz.) U r a m . . . Bocsánatot 
kérek Öntől... Tudniillik a dolog ugy történt... 

SZATMARY: Mars ki, mert lövök. 
JANOSSY: Jóéjszakát. 
MARGET : Jóéjszakát. (Elmennett. ) 
SZATMARY (már pizsa/mába öltözött a 

fürdőszobában, most megigazítja az ágyat és 
készülődik a lefekvéshez. Krákog, a hangját 
próbálja.) : „Sebhelyt gúnyol, kinek nem volt 
sebe. De csitt, mi fény tör át az ablakon* 
Napkelte az és napja Julia." (Közelebb lép 
az ablakhoz és kinéz.) Tényleg napkelte. . . 
Na tessék, már hajnalodik. (Befekszik az 
ágyba, köhög.) És én holnap Rómeót játszom. 

FÜGGÖNY. 

135 



szerkeszti* 
CßÄTZER JÓZSEF ' BflIO&ll Kllini 

BKI IXiKFKLAOV AN Y 

His PAI ru». 

M:iil 2 lé|ióslien 

A kertet ugy kell végigjárni, hogy minden ulon csak egyszer m e n j ü n k s az utak 
ne keresztezzék egymást. 

Szánadu. B játszik 
dacára csak kct ütést 

Megfejtési határidő 
értékes jutalom. 

ki s minden ellenjáték 
ad ki. 
1932 december 5. Két 

SAKK 



(Borús Ferenc, Budapest) 
Megfej tésül beküldendők: a vízszintes 1, 28, 56 és a függőleges 1, 7, 21. 

VÍZSZINTES; 
1. Német zeneszerző 

ÍJ. Az Indogermán népesutádhoz 
tartozó nép 

14. Olasz zeneszerző (1822—1M3) 
15. Légköri csapadék 
16. A technika nélkülözhetetlen 

anyaga 
17. Óriás — más nyelven 
18 zika 
18. öreg — szinonimjának mással-

hangzói 
20. Hivatal — más nyelven 
22. Vlssza : élvezettel hallgatjuk 
24. Enyém — más nyelven 
25. Azonos hetük 
2«. Ritka — németül 
27. Indulatszó 
28. A rózsafélékhez tartozó, jóizü 

termésű cserje 
31. Operaházunk egyik karmestere 
»3 rköly 
54. Raj _ betűi keverve 
36. Enne 
36. Azonos belük 
38 hin (drágakő) 
41. Elhomályosítani — franciául 

43. Fok — latinul 
4«. ü t — mássalhangzói ! t . 
47. Tiltószó 
48. Azonos hangzású betttk 11. 
49. Határrag 12. 
40. Zseni 
52. Vissza: német igekötő 18. 
53. Hercegovinái iolyó, az Adriába 

ömlik 21. 
55. Betű — lonet. 23. 
16. Város Olaszországban 25. 
57. Merev rud. mely egy szilárd 27. 

pont vagy tengely körttl fo-
roghat 20. 

FÜGGŐLEGES: 30. 
1. Német kémikus, az aluminium 32. 

fölfedezője (18011—18821 36. 
2. Ilyen gép is van 37. 
3. Egymásután következő hetük 30. 
4. Fürdőhely Keszthely mellett 41. 
5. Exklrályné 42. 
I. Nagy Sándor hadvezére, K. e. 44. 

281-ben esett el 45. 
7. A „Függöny mögött'* 60. 

kitűnő szerkesztője 
8. A görög mitológiában az 1st«- 51. 

nek hhrnöknőjf 54. 

Férfinév 
Francia irodalomtörténész 
(1806—1888) 
Vissza: város a Mosel mellett 

sszabon (Portugália iő-
városa) 
Olasz város, Emília tartomány-
ban 
Magyar iró 
Vissza: Idegen férfinév 
Rag 
Li (svéd természet-
tudós) 
Vissza: egy végtag — mással-
hangzói 
Idegen kötőszó 
Tiltószó 
Német személyes névmás 
Betű — fonet. 
Eszakolaszországl város 
Aratás — más nyelven 
Sliget — germán nyelven 
Főváros 
Bevetetlen föld 
Több bizánci C6ászár neve 
(ékezettel) 
Vissza: magyar autómárka 
Szarvaslajtu - - mássalhangzói 
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Megfejtésül bd 

VÍZSZINTES: 
I, Osxtrdk udvari építési , a pesti 

némel szinhá, építője ( 1 7 6 5 -
1854) 

5. Jónevü magyar iró 
13. At USA volt elnöke 
It. Van sós is 
IS. Csalódott szerelmesek egyik 

gyakran használt itala 
19. Pestmegyei kisváros, szenéről 

nevezetes 
20. Hangszer mássalhangzói 
>1. Az are része 
22. A corchurus nevtt növény 

szárának rostjai 
23. Credo kezdete 
24. Becézett leánynév 
25. Azonos betilk 
27. Ékszer 
29. Állam, az utolsó betű híján 
30. Azonos betűk 
32. Első — Idegen nyelven 
84. Betli Ion. 
33. Csomó 
36. Neves olasz festőnő (1*7«— 

1737) 
30. Női név 
40. Telel — mássalhangzói 
41. Csik 
42. Férfinév 
40. Hétköznapiak 
4». Elhagy 
31. A görögöknél az alvilág istene 
34. Katona 
30. Névmás 
37. Vétót emelek 
3«. Allatok búvóhelye — vissza-

felé 
<0. A közmondás szerint szeren-

cséje szokott lenni 
01. Háziállat mássalhangzói 
62. Magyar királyné. Vak Béla 

•elesége 
04. Mindenkit érdekel 
07. USA-állam 
00. Piarista tanár és vallásos 

költő 
70. Bejárat 
72. NŐI viselet 
74. A legegészségesebb Ital 
73. Vissza: mutatószó 
"6. Fordított női név 
77. Hun király 
S0. Aida ~ magánhangzói 
82. Azonos betilk 
83. Betű Ion. 
84. Ázsiai főpap 
80. Vissza: ősmagyar szó 
87. Testrész 
88. E. A. 
80. Báckeve — mássalhangzói 
U . Hadrianus császár mauzó-

leuma 
04. Tetterő — mássalhangzói 
00. Arra _ betili összekeverve 
08. Azonos betűk 
»0. Kötőszó 

100. Terem — németül 
101. Király — idegen nyelven 
102. Fontos életfolyamat 
107. Kapoeslajta 
f00. Dal 
111 csapás 
112. Ez a kívánsága igen sok em-

bernek 
113. Olasz zeneszerző és hegedű-

művész (1692—1770) 
118. Idegenes felkiáitószó 
120 Tengerészeti jelzésre és kikö-

tésre szolgáló lerögzített úszó-
test 

(Taub lu i re , Budapes t ) 

lók: vízszintes 3«, 102, 113 és lùggOlegi^ 

121. Hires arab kalifa (302—643) 
122. Mutatószó 
121. Póruljárt repülő ember — 

görögösen 
126. Visszatart — fordítva 
127. Körmével védekezik 
120. Rosszul — Iranciául 
130. Görög betű 
131. A vizsz. 118. magyarosan 
132. A vizsz. 36. betűi össze-

keverve 
133. Német fizikus (1787-1834) 
133. Azonos betűk 
137. Vágj 
140. Azonos betűk 
141. Részeshatározói rag 
143. Német zeneesztétikus, lipcsei 

egyetemi tanár (1849- 1016) 
143. S. Y. A. 
140. Érted 
148. Igekötő 
149. Mesebeli macska-fejedelem 
131. A 140. magánhangzói 
132. Határozószó 
134. Az örök város mássalhangzói 
156. Gyermekjátékok 
138. 00 — római számmal 
130. Német prepozíció 
106. Petróleum-éter 
102. Ilyen beszéd Is van 
103. Állatnév 
163. A Nagy Óceán szigetvilága 
167. Férfinév 
168. Politikus éa Író (1812- 1866) 
170. Óriás-erejű ember, akinek a 

hajában volt az ereje (ék. hib.) 
171. Vissza: Idegen férfinév 
172. Skandalum 

FÜGGŐLEGES: 
1. . . ponyl 
2. Állat 
3. Másnéven árkémlés (ék. hlb.) 
4. Tiltószó 
6. Nagyon szeret 
7. Csapat 
8. = vizsz. 136., fordítva 
6. Francia tengerész és utazó. 

Többször körüljárta a világot 
és a Föld alakját és mágnes-
ségét tanulmányozta (1776— 
1842) 

10. Rangjelző 
11. Felkiáitószó 
12. Vissza: színház nincs nélküle 
13. Állóvíz 
14. Neves orosz Író (Szenvedély, 

Féltékenység) 
15. Nagyon meleg 
15/a. Bő — mássalhangzói 
17. Áilam (ék. hib.) 
19. A fényképezés első tormája 
24. Tápérték nélküli, ételeinkbe 

kevert szer. mely az ideg-
rendszerre izgató vagy bódító 
hatású 

25. Okmány 
20 Folyadék 
23. Ügyvédjelölt 
31. Kötőszó 
32. Állat 
33. Betű Ion. 
34. Kérdőszó 
37. Vissza: nem ül 
38. Fém 
43. Jó, ha a levegő sokat tartal-

maz 
44. Tor. betűi összekeverve 
44. N. P. 

9. ltí. 'Ä, 90, 101. 1(18. 

40. Fűszer 
47. Bagoly — fölösleges ékezettel 
48. Köszönet — németül, vissza 
30. Német költő (1844-1606) 
52. Szárnyas 
33. Van ékszer is 
53. Nem a mai világba való 
58. Festmény • 
66. Sportegylet 
63. Sok o 
63. Utca — franciául 
00. Gazdasági eszköz 
68. Latin kötőszó 
71. ízletes gyümölcs 
73. Hírlapíró, főkép katonai szak-

irodalommal foglalkozik. Meg-
írta József főherceg életrajzát 

76. Nem ébren 
78. T. A Y. 
79. Filmszlnésznő keresztneve 
81. Okirat 
83. Égitest - névelővel 
87. Ez a z ut a legszebb a házas-

ságban 
»0. Lovassági tábornok. Ferenc 

József szárnysegéde majd 
hadügyminiszter (1832—1666) 

62. Szigetcsoport a Nagy-Óceán-
ban 

63. Kölnivíz készül belőle 
65. Északolaszországi folyó, nagy 

harcok színhelye 
67. = 68. függőleges 

166. Azonos betűk 
161. Könyvkiadó és külpolitikai 

iró 
103. K á r t y a j á t é k 
104. Pár — betűi összekeverve 
103. Lyuk a földben 
100. tavas-oflenzlva; fölösleges 

ékezettel 
108. Festő: a szolnoki művésztelep 

megalapítója (1866—1616) 
116. Betű Ion. 
112. Az egyes egyén lelki egysége 
114. Virág 
115. Feddő-szó 
116. = 154. vízszintes 
117. Megparancsolta, hogy irja le 
ItO. Idegen kettős mássalhangzó 
123. . . nopólium 
125. Rag 
128. = 125. függőleges 
134. HIv — néplesen 
136. Szájban van — fordítva 
138. Az. aki valakit erőszakkal, 

vagy fenyegetéssel valaminek 
az elkövetésére, vagy eltűré-
sére kényszerít haszonszerzés 
céljából 

139. Apollon trójai főpapja, gyö-
nyörű szoborcsoport neve is 

146. Kerek szám 
142. Azonos hetük 
144. Körítés 
147. Északamerikai kikötőváros 
149. . . . inczy 
156. Vizi-állat 
153. Becézett női név 
155. Ritka férfinév 
156. Kas — betűi összekeverve 
157. Kiesi 
158. Félsziget 
156. Határozószó 
161. . . . inista 
164. . . . Iza-központ 
106. Izoinrögzltő 
16». Z. K 
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(Kellner György, Budapest) 

Megfejtésül beküldendők a Kiss József verscímek. 

VÍZSZINTES: 
1. Idézel Kiss József egyik 

költeményéből 
17. Nagyon nagy 
18. Hegység Szíriában 
II. IHusági iró 
21. Vissza: német város 
22. Bolygó 
23. A Noszti flu . . . 
24. Régi római pénzegység 
25. Capek ismert drámája 
27. . . . la Rocque 
28. Ilyen a jó rejtvény 
SO. Kiss József egy versének 

cime 
33. Vissza: útleveleken láttamo-

zási Jelent 
34. Igekötő 
35. Bibliai név 
36. Vissza; latin kötőszó 
36. Vissza: szerep a „Volpone"-

ban 
41. Három — idegen össze-

tételekben 
43. Magyar iró monogramja 
44. Nagyobb értéke van 
46. Jupiter kedvese volt 
47. Kiss József egy hosszabb 

költeményének cime 
S2. Róma alapitója 
54. Helyhatározó rag 
55. Óvatosan kell rajta Járni 
59. Fehér — latinul, nőnemben 
•3. Verskellék 
64. Nem valami szalonképes szó 
«6. Gyilkos 
67. Hónap rövidítése 
68. Vissza: hőmérséklet 
72. Vissza: vadkan — latinul 
74. Vissza: rövidítés 
75. Vissza: legjobb — németül 
78. Kiss József egy verse 
80. Egy Kiss József verscimc 
83. Angol névmás 
84. Vallás rövidítése 
85. Vissza: észak is ez 
86. Görög betű 
87. Maupassant keresztneve 
91. Rangjelzés 
(3. Vissza: szaglószerv 
96. A közmondás szerint ara-

nyat ér 
161. Diáknak van 
104. Kiss József egyik legismer-

tebb verse 
166. Uruguay fővárosa 
108. Meleg 
109. Van — anagrammája 
116. Vissza: menni — latinul 
111. Vissza: magad 
112. Személyes névmás 
114. Ón * 
116. É. I. 
»17. G. T. 
116. Hangszer 
123. Szép tulajdonság 
127. Ásvány 
128. Jó ismerőseim 
131. Mind között ez a legédesebb 
134. Elmenni — latinul (lorditva) 
135. Mutatószócska 
136 lakót 
137. Helyhatározó 
138. Vissza: ház része (névelővel) 
146. Z. T. 

141. Vissza; az egész egy része 
144. ötlet, gondolat — németül 
146. Nincs ébren 
150. Tekintve 
152. Vissza: divatos tánc 
154. Hires, nagyhírű — latinul 
156. Sorszám 
157. Személyes névmás 
158. Az ókorban Kolchis mese-

beli neve 
159. A ilra külföldi pén . . . . . 
160. Kiss József-költemény cime 
164. Tiltószócska 
165. Bútordarab 
Ifi,6. Létrehozás 
167. Maradék — Idegen szóval 
169. Ukáz 
176. őrmester van ilyen 
171. D-vel: szélső csatár teszi 

FÜGGŐLEGES: 
1. Város Jugoszláviában 
2. Esőcsatorna 
3. Kereszttel emelt zenei hang 
4. Növény 
5. Finom csokoládé-gyártmány 

(fonetikusan) 
6. Vissza: bemondás az alsós-

ban 
7 vána 
8. Szin (előtte névelő) 
9. Exotikus vizl közlekedő-

eszköz 
10. Vissza: nagy európai folyó 
11. Ökör, tehén — latinul 
12. Nem szép, ha valaki ilyen 
13. Nem valami fair dolog 
14. önmagát — latinul 
15. Köti az . . . . a karóhoz 
16. A hóhér 
20. Vissza: nagyon várok 
26. Vissza; épitmény — más 

nyelven 
29. I.atin személyes névmás 31. Magyar iró monogrammja 
32. Község 
37. Mértani logalom 
38. Finnország fővárosa 
39/a. Nemzet 
46. Testrész 
42. Szoba — Idegen nyelven 
43. Gyerekek olvasmánya 
44. Vissza: vetés — más nyelven 
45. Levél — németül (ékezet-

hiba) 
45/a. . . mont 
47. Zri 
48. Zseblámpába kell 
49. Vissza: gazdag 
56. Vissza: kutya nyakán van 
51. Vissza: maga« — latinul 
53. Kötőszó 
56. A Hungária játékosa 
57. Vissza: arab kikötőváros 
58. Mássalhangzó (fordítva) 
66. Fegyver elsütéséhez kell 
61. Női név 
62. Fehérmegyei község 
«5. Először — németül 
68. Vissza: aki az esőben áll 
6*. Vissza: evvel képezzük a 

melléknevek felsőfokát 
76. Nemzet 

71. A Vigadó-téren láthattuk 
73. Mutatónérmás 
75. O-val tehát — latinul 
76. A te érdekedben 
77. S. L. 
76. Sporteszköz 
81. Esőben könnyen lehet — kü-

lönösen esernyő nélkül 
82. Vissza: haza 
88. Város a Duna mellett 
89. Vissza: kötőszó 
90. Vissza: és — németül 
92. Tekinteni 
94. Vissza: . . . ia (magyar 

város régi neve) 
95. Vissza; bankszakkilejezés 
97. A lasorban van 
98. „A" gyenge nem 
99. T. J. 

100. Hegység Kréta szigetén. A 
myfhologia szerint itt ne-
velkedett Jupiter 

101. Amikor sokan lőnek egy-
szerre 

102. Vissza: állóvíz 
103. Porció 
105. Vissza: női név becézve 
106. Címe Kiss József egy költe-

ményének 
107. Engem — latinul (fordítva) 
112. Személyes névmás 
113. Többek között a Polinéziai-

szigeteken is élt Ilyen néplaj 
114. Kis testi hiba 
115. Visza: a magyar tenger 
118. Vissza: csupasz (az ékezet 

lelesleges) 
119. Vissza: jálékbabák "kitörné-

sére Is használják 
120. A ..Peter l'an" írója 
121. Dallamok - németül 
122. Időhatározó 
124. Tiltószó 
125. G. S. B. 
126. Idegen területmérték 
127. Ásvány 
129. Kiss József egyik versének 

cime 
130. Becézett női név 
132. Korea fővárosának magán-

hangzói 
133. Só — latinul 
13.1. Gyümölcs 
140. Vissza: ha eszel vagy Iszol 

valamit 
142. Vissza város Egyiptomban, 

az ókorban, most Asszfan 
143. Félórával kapuzárás előtt 
145. Megmagyarázhatatlan mutat 

ványokat csinál 
147. Könnyű szövetre mondják 
148. I. B. 
149. Tisztogat (ruhát sth.) 
151. Vissza fegyvernem 
153. Vissza: elszakítani, össze. 

tépni — angolul 
155. Gyakorlat, kézügyesség — 

angolul 
157. Siibak 
161. Kéregetés része 
162. Hasábban van 
163. Vissza: Pelőfl vezére 
166. Igekötő 
168. Tiltószócska 

1 



MEGFEJTÉSEK 
az 1932. 4*Mk számból: 
KISKERESZTREJTVÉNY! 

fazekasmIhAly AFATYOLTItkai 
0 S A R O R L E E M A N D O L I N R E I V 
N I K R A O l T I S P R A Y A L A I N 6 A 
T U R K Á L Y 3 A R H I N T O L K O L N 
A H O C T R O Y A L N I I I S C E MAJLOM 
l U O S O I R K Ä I R T E A L A C A N O 

N R I O M O R A B 0 H U M P E R D I N C K S 
E B N N N A R A N G E S J M A D A R I J 
B R Ô D Y L I L I N O É A M E M E L T A S S O 
L A P U Ä K E T E P T T I A N O R C O U 
E V S A R I N T I M R A D I R L O I S N K 
A U E V A L E N C I A U R Ä N I A L U I Z I 
U R S U L A P A R R O T T M A S S E N E T M A N O N 

KERESZTREJTVÉNY: 
Y O L N É K M I N T S A S S Z A B A D 
A R I A R E E Z F A P O L Û 
G I B S E R E N A T E D R I B 
Y A H A T T Y U R K O V N Ö N 
A K - E A V E M A E B A G O L Y 
I A V R A I S E J T É S U G Y E 

M N O G A J E C K E Z R I V R 
N A N A E J C S Ó K A É N A E 
A R A K R O M E L A D Ô T E L E K 
K I S S G E K A K U K K I N 

SK Ó O S A G G A A R S G A 
L P A T S Y S O S A Z N E M 

L I R A A A A A L V B I R M A 
Y E L É L S Z L Y K A E G S N 
O K L. A L K U V A R J Ú E R E D 
M A D Á R E T S E A R A T M U 
S R A E E S O R K H E G A L 
Z R A V E N N O E G I P A G A 
A V E F A L K A R H O L L O 
R I Q Ô Y I P A T O L D A L T 
N A Z E Z Ü S T S I R Ä L Y M Y P 
Y E S R A P A Z Ô R V B A 
A F P A V A A V A R J U V A L K É 
T E H E T L C K A Ő E O R 
A M O O I S E A U K E A G L E 
M E R U L A I N N I S P A T Z 
A R D E A A R A B G Ô L Y A M Ö T 
D Á R P A T I N T U N L E T E 
T U R T U R A F U L E M I L E T T 

KISKERESZTREJTVÉNY: Ide ien szavak: Soknejü-
L A T A B A R K A L M A N s é « ' Tér iszony Részará-
E T O N 6 E R L E R A "J",05?*«- Engedély . Sza-
1 R B E L M E P R O 0 bá ly ta lanság . Arány = 

B E O L T B O T R Á N Y s t " 8 » - s ? k k ; . 
N U R O R L E A N S Betű- Í 8 " P ™ ! 1 I v í n « * : 
I S Z Á K A I R K Á R 1. y i s s z a e m l í l « : z é s (Az 

Z Ó R A N N T E R I f " a z 1 «elcserélve je-
V I O D D Z Ö T l e n l m e 8-> 2- Vesszó-
I S 0 K RA T E S A R A ,3- ™ r o m tes tór . 

L K Z I R R E S O E N U'r,V' , K t 
M OS J O U K I N I V A N ! io s s .? tk- 6- Zarámiokok . 
O L Á H I N G E R I Vászoncseléd 8. Betót t 
S A R M I Z E 0 E T U S A ; J - Fe leba rá t 10. 

Tökkelü tö t t . 11. Araíny-
ó r a . 12. Ezenkívül . 

ALLANDÖ HETI JUTALMAK: 
(A Ju ta lmaka t p o s t á n kü ld jük el) 

Egy doboz GERBEAUD: 
VAJDA GYULÁNÉ, Bpest. Klotild-utca 10Ib. VI. 7. 
Egy nagy doboz világhtrU NIVEA créme: 
GROSZMANN MAGDA. Debrecen, Piac-u. 28. 11. 12. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
VYTOP1L ILONA. ÚJPEST, Jákai-utca 6. 
Nagy üveg ALTVATER-GESSLER likőr: 
VAJDA FRIGYESNÉ, Itpest. Garag-u. 17. 111. 16. 
KRISTÓF penzióban (Kristóf-tér 3.) egy nap: 
SCHAFFER ANTAL, Maguaróudr, Postafiók 40. 
VIRÁNYI (Ferenciek-tere 3.) női sapkája: 
SZENDE RÓZSI. Bpest, Csákg-u. 7. II. 19. 
2 nagy üveg Graner-féle RAPID toalett-ecet: 
MEZEI ILA. Cegléd, Gróf Károlgi-u. 15. 

APOLLO kozmetika (Erzsébet-körut 44.) 
DANDY kölnivíz: 

VAJDA ILONKA, Bpesl. Nefelcjcs-u. 31. III. 18. 
Nagy üveg SAN ALBIN szájvíz és fogkrém: 
Dr. GOMBOS IMRE, Szolnok. Baross-u. 13. 
1 üveg LYSOFORM, 1 fodormenta szájvíz, 

1 LYSOFORM pipereszappan: 
FOMEL GYULANÉ, Bpest. Kdrolu-körut 20. 
ASTORIA foto (Muzeum-körut 1.) portré: 
GAZDA ERZSÉBET. Bpest. Lipót-kórul 14. II. 
FOTO SEBES (Erzsébet-körut 2«) portréja: 
WURM MAGDA, Bpesl, Sólyom-u. 15. Isz. 1. 

3 tubus ERAFIT cipőápoló különlegesség és 
3 ERADAIM antilop-clpőtlsztltó: 

HARD1CSAY LAJOSNÉ. Miskolc, Mdtgds királg-u. 14. 
1 doboz világhírű KLEIN ORIENT rózsa-

szappan, AIDA szőkítő shampoon-szappan: 
BLAU IRÉN. Tiszafüred. 
RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 jegy: 
SZILAGYI RÓZSI. Bpest. Pautag Ede-u. 16. I/ . 13. 
BOROS FERENC, Bpest, Podmaniczku-u. 11. 
ETERNIT tálaló (Steiner, Nagydiófa-u. 17.): 
KNOPFLEH ALFRÉDNÉ, Kassa. 
GE-VI la azsuros selyembarisnya: 
SCHWARCZ M.-né, Bpest, Szent Istudn-lér 5. / . 1. 
L'FA FILMSZÍNHÁZBA 2—2 jegy: 
KRAUSZ MARGIT, Bpest. Rózsa-u. 86. III. 21. 
GYUK JÓZSEF. Bpest, Vörósmartg-u. 57. II. 22/a. 
>/« kg. világhírű coffelnmentes HAG babkávé: 
JÁMBOR GY0RGYNÊ. Szeged. Kőlcseg-u. 1. 
DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
Ozv. FISCHER HERMANNE, Kispest. Kazinczg-u. 30. 
BEER drogéria (Berlini-tér 3.) 100 gram 

Marvel-Chipre, 1 Tuft-puder: 
TIH:INYI MÁRTONNÉ, Bpest. Damjanich-u. 26la. 11. 

udvar IV. 8. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
XASZARY PIROSKA, Bpest. Erzsébet-körut 28. III. 
BOON 'S kakaókülönlegesség, fél kg: 
BF.REND ENDRE. Bpest, Csdkg-u. 21. 111. 
Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 
KELLNER GYÖRGY, Bpest. Podmaniczku-u. 43. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
LOWY IDA. Bpest. Hajtsdr-ul 54 la. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
SZŰCS GÉZÁNÉ, Bpest. Kdddr-u. 8. 1. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
KERTÉSZ KATA. Barcs. 
2 nagy tubus QUICK gyorsborotvakrém: 
LUKACS ANTAL. Érd. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpuder: 
HAAS L.-né. Bpest. Fiumei-ul 21—23. fsz. 1. 
TURUL mentődoboz: 
POLGÁR IRÉN, Debrecen, Szichenyi-u. 15. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
SARK AD I FERENC, Bpest, Andrdssg-ut 6. III. 8. 
RÓNA ALFRÉD. Bpest, Nddor-u. 27. Büchier-cég. 
HAIDIN ER ANTAL. Bucuresti, Coafor de Dame, 

C.alea. 
KÖRÖSI MIHÁLY. Temesvár. Hertelendu-u. 6. 
REICHARDT ALAJOS. Temesvár, Rezsô-u. 1. 
OLIVÉR HOLLANDER. Novisad. Cara Dusana 28. 
lhESZNER PIRI, Bratislava, Barton Marton-u. 14. 
FAZEKAS MAGDA. Naggléta (Bihar merne ) . 
FCREDI ARANKA, Temesvár, Spl. MorarUof 14. 
WINKLER RÓZSI, Oradea, Str. Nie. Jorga 6. 

Megfejtési határidő: 1932 december 5. A 
postán beküldött levelezőlapokra ráírandó 
„FEJTORNA". Személyesen is bevihetők a 
szerkesztőségbe (Aradi-utca 8.) vagy a Szín-
házi Élet Boltba (Erzsébet-körut 7.). Heti 
ajándékot nyerhetnek a Színházi Élet olvasói 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyes meg-
fő ítést küldenek be. 



ÍZGKKGÖzfcót üze/uéfceÍQ 
SIPOS BELLA: Nagyon szép és nagyon 

megható az indítvány, vissza fogunk térni 
rá. — KISS LÁSZLONÉ: A bárónő elolvasta 
a versét. Nagyon szépnek találta. Helyszűke 
miatt azonban nem tudjuk közölni. — 
HAPPY BOY: ön verset ir Greta Garbóhoz, 
abból az alkalomból ünnepelve a művész-
nőt, hogy Budapestre érkezeit. Amint már 
azóta értesülhetett róla, misztifikáció volt 
az egész, Greta Garbo nem érkezeit Buda-
pestre. Kár. Megérte volna, hogy eljöjjön, 
már az ön verséért is, ami valóban nagyon 
tehetséges és nagyon mulatságos. Kérjük, 
hogy küldjön talán nem aktuális verset. — 
EGY H'J OLVASÓ, ARAD: Nagyon szeretné, 
ha fényképe egyszer megjelenne a Színházi 
Életben. Mi is szeretnénk. De kell valami 
aktualitás ahhoz, hogy megjelenhessen a 
képe. Vagy tessék beküldeni a képét vala-
melyik pályázatunkra. Nem szabad hara-
gudnia ránk, de gondoljon arra, hogy ha 
minden hü olvasónk kérné a képe megjele-
nését, akkor hosszú hónapokon át minden 
sort kiszorítanának a lapból a képek. — 
DEBRECENI OLVASÓ: Nem megy férjhez. 
Még el sincs válva. Különben kérésére el-
mondjuk, hogy Honthy Hanna Rákosi Szidi 
növendéke volt s amikor elvégezte a színi-
iskolát, Debrecenbe szerződött. Egyszerre 
kedvence lett a debreceni közönségnek. Msir-
kus Dezső, a Népopera akkori igazgatója 
1912 márciusában Budapestre szerződtette. 
A Tengerész Kató cimü operettben lépett fel. 
1916-ban a Vígszínházban eljátszotta a „Há-
rom a kislány" Médi szerepét s ezzel az 
alakítással futott be Pesten mint elsőrendű 
primadonna. — DOMBIRATOS: Rengeteg 
anyag érkezett a pályázatra. Annakidején 
közöljük majd a döntést. Egyébként több 
pályázatban is résztvehet. — HANZI: Kérdezi 
miért irja Hatvany Lili cikkeit többesszám-
ban, holott ez csak uralkodóknak a privilé-
giuma. Engedje meg, hogy arra figyelmez-
tessük, hogy téved. Nemcsak az uralkodók-
nak, hanem az íróknak is privilégiuma ez. 
Számtalan példát tudnánk önnek felsorolni a 
világirodalomból. De ugye, példa nélkül is 
hisz nekünk? — PESTI SZÍNHÁZRAJONGÓ, 
NEFELEJTS-UTCA: Azt kérdi tőlünk, hogy 
decemberben művészek és színészek közül 
kinek lesz születésnapja? Bevalljuk, nem 

kis munkát adott, amig összeállítottuk a 
névsort, hogy eleget tegyünk kérésének. Pa-
rancsolja a decemberi születésnapokat: de-
cember 3: Nádor Jenő, 4-én Simonyi Mária, 
6-án Vándori Gusztáv, 8-án Gellért Lajos, 
9-én Gombaszögi 'Frida, 14-én Kodály Zol-
tán, 16-án Paulay Erzsi, 19-én Jób Dániel, 
24-én S. Fay Szeréna, 26-án Bolváry Géza, 
27-én Kertész Mihály, 29-én Kerpely Jenő, 
30-án gróf Bán fly Miklós, 31-én Szirmai 
Imrének lesz a születésnapja. Meg van ve-
lünk elégedve?. — SZÜSZI VII: Szívesked-
jék a vers szövegét Víg Miklóshoz lapunk 
cimére beküldeni és neki részletesen meg-
írni kívánságát. — Dr. FARKAS LÁSZLÓ, 
GÖDÖLLŐ: Azt kérdi, miért nem rendezünk 
kertszépségversenyt? A mult évben fotográ-
fiákban hoztuk a legszebb budapesti kerte-
ket. Idén újra meg fogjuk rendezni ezt a 
kertszépségversenyt. Hálásan köszönjük ked-
ves levelét. — G. GRELUS1, ARAD: Kérésére 
Farkas Imrének adtuk át versét. Nagyon 
szépnek és tehetségesnek találja. Véleménye 
szerint jelentékeny versirókészsége van. Azt 
üzeni önnek Farkas Imre, hogy minden ér-
zését, gondolatát versben irja meg s egészen 
biztos, csakhamar abszolút szépségű verset 
foc tudni írni. — ZENESZERZŐ, NYÍREGY-
HÁZA: Kálmán Imre a következő operette-
ket irta: Tatárjárás (bemutatta a Vigszin-
ház 1908 februárjában, századszor ment 
1909 október 1-én), Az obsitos (bemutatta a 
Vigszinház lglO március 16-án), Cigány-
prímás (bemutatta a Király Szinház 1913 
január 24-én, Nyáray Antallal a címszerep-
ben), Zsuzsi kisasszony (bemutatta Vig-
szinház 1915. év február hónapjában), 
Csárdáskirálynő (bemutatta a Király-
Színház 1916 novemberében, századszor 
ment 1917 februárjában, kétszázadszor má-
jus ló-én, 1918 január 29-én játszották há-

Grafológtal szelvény 
Akt ezt a szolvényt néhány sor tollal irt Írás-
sal, kor és nem megadásával, megcímzett és 
felülbélyegzett válaszborítékkal és SO 111-
lérrel (bélyegben is lehet, küllőidről megte-
lelő számú Coupon réoonse International) szer-
kesztőségünkbe (Aradi-utca 8.) „UralolAgla" 
Jelzéssel eljuttatja, annak grafológusunk Dr. 

Bendetz, levélben ad amdizi»!. 

CVKLOP GARAGE Közepeuropa legmoflerneDD 
es l e g o i c s o D D p a r a z s a 
UH., KERTESZ'U. 24-28, TEL. 372-93 
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romszázadszor). Egyéb operettjei: A farsang 
tündére, a Hollandi menyecske, Marica 
grófnő, Cirkuszhercegnő, A chicagói her-
cegnő, Montmartrci ibolya. — SIMOR 
EMMY: A dal ügyes, de még fejlődnie kell, 
— EZÜSTIFJU, VÉSZTŐ: Megkaptuk. A 
portóköltséget a Színházi Élet fizeti. — O. 
MAGDA, BUDAPEST: A rádióban a novem-
ber 13-iki Tarka-esten szereplő Balogh Klári 
az Andrássy-uti Szinház tagja. A Színművé-
szeti Akadémiát végezte. Tizenkilenc éves. 
— S. R. MICHALOVCE: Az Amerikai Ma-
gyar Népszava cime: New York, 24 Union 
N. Y. Stadion P. Box 91. — KOVÁCS 
MARISKA ÉS BABA: A leközölt keresztrejt-
vény beküldője, bármelyik jutalmat választ-
hatja. — KUN GÉZA, PANCSEVO: Küldje 
be a darabot Marton Sándor színpadi ügy-
nökségéhez, Bécsi-utca 1. — G. I., BAILE-
HERCULARE: 1. Lehet előfizetni direkt 
uton is; negyedévre 10 pengő. 2. A kérde-
zett cimet nem tudjuk megmondani. — 
ÖZV. M. I.-NÉ: Peterdy Andor, Budapest, 
Margit-utca 19. — SOKiOL: Nem teszünk 
különbséget, ő is megkap mindent. — 
TANGÖKEDVELŐ: Schack Manka: „Oh 
chere Madame" cimü tangója a Színházi 
Élet kiadásában jeleni meg. — G. G. F.: 
Versei ügyesek és nívósak, de mi nagyon 
ritkán közlünk hasonló témájúakat. — 
FILM: Hunnia Filmgyár, Gyarmat-utca. — 
DR.: Sajátkészitményü rejtvényeit szívesen 

ARANYSZŐKE LESZ, 
használja. 1 . 6 0 pengő. Barna vagy fekete hajat 

nyer nz Elsner-téle dlóklvonattól (1.60 pengöj. 
E i s n e r d r o g é r i a , főh. kam. száll. Andrássy-u 37 
Lerakatok: Szegeden Mannhelm Sas Drogéria 

Targu Mures Fekete Mihály Drogéria 

közöljük. — HELLMANN PAULA: Nem 
használhatjuk. — DR. J.-NÉ: Zsoldos Andor, 
Berlin, Aschaffenburgerstr. 18. — B. ANNA, 
CEGLÉD: Védence feltétlenül tehetséges. A 
versek, amiket beküldött, szépek. Kár, hogy 
a „Tehetségavatás" rovat szünetel, mert ott 
feltétlenül helyet kaptak volna. Kérdése, 
hogy érdemes-e tovább verselgetnie, más el-
bírálás alá tartozik. Manapság még a kirob-
banóan tehetséges és beérkezett költő sem 
tud megélni versírásból. Talán elég, ha arra 
utalunk, hogy Babits Mihály nem melléke-
sen, hanem főként tanár, Kosztolányi újság-
író, Zsolt Béla publicista. A vers nem ke-
nyér, csak az élet illata. Illatból pedig leg-
feljebb az illatszerészek élnek meg. — 
KLARA: Marlene Dietrich cimét kérdi? Tes-
sék. Marlene Dietrich, Paramount Stúdió, 
Hollywood, California. Ennyi elég .— K. T., 
TEMESVÁR: Tessék a Rózsahegyi-iskolához 
fordulni, Budapest, Andrássy-ut 12. Kérdé-
sére ott minden felvilágosítást megadnak. — 
RESCUE, WOMAN COMMANDA ÉS PAID 
jeligéjű levelek küldőivel közöljük, hogy 
Váró Andor szívesen ad személyesen fel-
világosítást bármely délután 4 és 6 óra kö-
zött a szerkesztőségben. — VADLUDAK: 
Nagyon rövid terminust adott a beküldött 
munka átolvasására. Kisérje figyelemmel ezt 
a rovatot és rövidesen választ adunk. — 
HARMASSZABALY: Mikor ér véget film-
szinésznő-pályázatunk? Ha figyelemmel ki-
sérné lapunkat, akkor már tudná, hogy ka-
rácsonyi számunkban hirdetjük ki a Miss 
UFA-választás eredményét. — TIZL^N: 1. 
Greta Garbo nem festi a haját. 2. Marlene 
Dietrich nem francia, hanem német és ne-
vét igy ejtjük ki: Márléne Ditrih. — KLIN-
GER DEZSŐ: A fenti üzenet önnek is szól. 

5 A SZÍNHÁZI ÉLET EGYES SZAMÁNAK ARA: Magyarország: 60 fillér. - Ausztria: - . 9 0 schilling. — = 
= Jugoszlávia: 8 dinár . — Csehszlovákia: 5 éK. — Románia: 20 lei. — Olaszország: 3 l í ra . — Anglia: 3 
= 1 shilling. — Németország: 60 pfennig. Amerika: 20 cent. S 

3 NEGYEDÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarországi 6.50 peng i . — Ausztria: 9 schilling. — Jugoszlávia: 96 H 
= dinár . — Csehszlovákia: 60 6K. — Románia: 250 lei. — Olaszország: 35 l ira. — Anglia: 10 shilling. — = 
= Németország: 6.50 a ranymárka . — Amerika: 1.70 dollár. A többi országok: 10 pengő. (Az előfizetési d i jak = 
= Magyarországról postautalványon küldhetők be, vagy pedig átutalhatók a Színházi Élet 41.856. számú = 
3 posta takarékpénztár! számlájára . Külföldről bankátutalással , vagy főbizományosaink u t j án , vagy = 
= postán kér jük . ) s 
= FÖBIZOMANYOSOK: Ausztria: Hermann Goldschmiedt G. m. b. H., Wien, I. Bezirk Wollzeile 11. S 
3 Telefon: R. 23—5—20. Für Österreich Herausgeber und verantwort l icher Schrif t lei ter: Pereszlényi Pál. s= 
3 Wien, H., Vorgartenstrasse 195. Telefon: R. 46—5—80. — Franciaország: Libra i re Universum. J. = 
S Gondol, Par is 33. rue Mazarine. — Olaszország: Libreria Adria, Trieste, Via del Coroneo 13. — Bel- = 
3 glum: Agence Déchenne, Bruxelles, Rue du Persil 16—22. — Jugoszlávia: Agentur Avala = 
H A. G., Beograd, Kral ja Ferdinando 2. — Csehszlovákia: Weiss M., Bratislava (Po- s s 
S zsony). — Ituszlnszkó: Pallas Könyv- és Lapterjesztő Vállalat, Uzhorod. — Románia: Pallas = 
3 Könyv- és Lapterjesztő Vállalat, Cluj (Kolozsvár). — Németország: (Szerkesztőség és kiadóhivatal): = 
= Dr. \ ásárhelyi Gyula, Berlin, W9. Voss Strasse 31. — Anglia: Librairie Européenne, London. W. I. = 
S Charlot te street 1. — U. S. A.: Kerekes Bros 208 East 86-th Street. New York („Szabadság") . Cleve- £ 
3 land O. 4232 Lorain Rue. — Argentina: Alexander B a r n a (Délamerikai Magyarság) Buenos Aires, £ 
S Casilla Correo 1483. — Uruguay: Schulhof Eugénia, Casilla Correo 1165, Montevideo. 3 

Z Színházi Élet, színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség = 
H és kiadóhivatal: Aradi utca 8. Tel.: Automata *16—7—90. Fiókkiadóhivalal : Erzsébel-kürut 7. Tel. AuL ss 
3 42—1—72, 36—2—84. Felelős szerkesztő és kiadó: Incze Sándor. Laptulajdonos: Színházi Élet Rt. = 
S Kéziru. képeket, stb nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 3 
3 külös. ic'.kérnek, vagg visszportót küldenek. A szerkesztőség nem vállal értük semmi/éle felelősséget. £ 

Hirdetések millimétersora a darabrészbrn 811 fill., más elhelyezésben 1 . - H. 

Színes klisénket König és Bauer cég készíti. 

NYOMATOTT A GLOBUS NYOMDAI MUINTÉZET RT. MÉLYNYOMÓ KÖRFORGÓGÉPEIN. — 
NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M. 



Hétfőn olvassa 
a 

REGGELI ÚJSÁGOT 
+ 

H a c s e k é s S a j ó 
Szines sportmelléklet. 

rtAGBUl 

H Í R L A P 
szenzációsan érdekes és változatos 
tartalmával és olcsóságánál fogva 

megérdemli a dolgozó polgárság nagy érdeklődését 

Előfizetési árak : 
Egy hónapra P 2.90 Egy negyedévre P 8.— 

Egyes példány ára 10 fillér, vasárnap 24 fillér 

A MAGYAR HÍRLAP» 
minden ujságárúsnál kapható 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Aradi-utca 10. 
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